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Man ir divi pāri cimdu, Un, kad abiem delnas cauras, Tad jau atkal pavasaris. /R. Blaumanis/
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Gaisā virmo pavasaris!

Kokneses Mūzikas skolas vijoļu ansambļa sveiciens pavasarim.
6. martā Kokneses kultūras
namā notika Kokneses novada
pirmsskolas izglītības iestāžu un
Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts „Pavasari gaidot”. Varam sacīt droši – lielā Pavasara gaidīšana mūsu novadā ir sākusies godam – ar dziesmām, dejām un kārtīgu muzicēšanu. Saposušies svētkiem, ar satraukumu sirsniņā, bet
drosmīgi mazie mākslinieki devās
uz lielās kultūras nama skatuves.
Aplausu netrūka gan pašiem mazākajiem māksliniekiem – divgadīgo

un trīsgadīgo bērnu ansamblim no
PII „Gundega”, gan lielākiem koncerta dalībniekiem no PII „Bitīte”,
Pērses pamatskolas pirmsskolas
grupas, Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās
internātvidusskolas pirmsskolas grupas un Kokneses Mūzikas skolas.
Vislielāko paldies Kokneses
Mūzikas skolas un pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem,
bērniem un vecākiem, koncerta
organizatorei – Kokneses novada
PII skolotāju MA vadītājai Inai

Dzied PII „Gundega” divgadīgo un trīsgadīgo bērnu ansamblis.
Požarskai, kā arī koncerta vadītājiem Sanijai Jankovskai un Atim
Ārem par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā velta Kokneses
novada dome un Izglītības darba
speciāliste Lauma Āre. Milzīgu
darbu kvalitatīvo priekšnesumu
sagatavošanā ieguldīja: PII „Bitīte” skolotājas Velga Feldmane,
Ilona Vītola, Dzintra Stārastiņa,
Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas pedagogi Velga Feldmane,
Santa Lāce, Lāsma Gūte, Pērses

pamatskolas skolotājas Sandra
Paļčevska un Biruta Vilcāne, PII
„Gundega” skolotājas – Marija
Vilde, Agrita Zālīte; Ilona Makareni, Inguna Solovjova, Elita Vaivade, Kokneses Mūzikas pedagogi: Lelde Kamzole Gagaine, Ilona
Makareni, Jānis Atslēga, Gundega Ermiča, Iveta Bērziņa. Paldies
par sniegto pavasara vitamīnu
devu, ziemu pavadot. Lai priecīgs
pavasara gaidīšanas laiks!
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

Pamodini pavasari manu sapņu debesīs...!

Kokneses pūtēju orķestra pavadībā dancoja visi!

„Aizezeres muzikanti” dzied par to, kas notiks pavasarī.
„Vai tu jūti pavasari? Un sirdī?
Tas tepat vien ir, jau klauvē – vai
dzirdi? Laikam ne jau velti Starptautisko sieviešu dienu svinam 8.
martā, kad pēc ziemas uzziedam

krāsās, acīs iezogas liesmiņas un
gribas dejot!” atklājot koncertu
Kokneses kultūras namā „Pavasarī,
kad viss mostas”, sacīja pasākuma
vadītāja Astrīda Saimena.

Smeļamies prieku no „Crystal Line” Kokneses līnijdejotājām!
Pašā pavasara sākumā, kad
daba mostās un pēc aizvadītās ziemas mostamies mēs paši, svinam
pavasara svētkus – Starptautisko
sieviešu dienu. Arī Kokneses pašdarbības kolektīvi, sūtot sveicienus visām novada daiļā dzimuma
pārstāvēm, veltīja skaistu svētku
koncertu. Dziesmotus sveicienus
veltīja sieviešu koris „Anima” un
kapela „Aizezeres muzikanti”, savukārt dzīvespriecīgas un lustīgas
dejas izdejoja deju kolektīvi „Irši”,
„Liepavots” un enerģiskās „Crystal
Line” Kokneses līnijdejotājas.
Pasākuma otrā daļa šoreiz noritēja netradicionālā veidā – visu sieviešu svētku dienā, ļaujot arī atpūsties
pasākuma vadītājai, koncerta vadību

pārņēma Kokneses pūtēju orķestris
un tā vadītājs Ziedonis Puķītis.
„Vai ziniet, ko jūs šodien darīsiet?” vienmēr atraktīvais Ziedonis
Puķītis vaicāja koncerta apmeklētājiem. „Mēs spēlēsim, bet jums šodien
būs arī jādzied līdzi un jādancā!” Un
tā arī notika! Pūtēju orķestra spēlēto
melodiju pavadībā dancoja visi – gan
tie, kas vēl mirkli atpakaļ sniedza
koncertu, gan kājas izlocīja zālē sēdošie. Tas patiešām bija savādāk un
interesanti! Paldies Ziedonim Puķītim un Kokneses pūtēju orķestrim,
dziedātājiem un dejotājiem, kuri
skaistus svētkus sagādāja visiem
koncerta apmeklētājiem!
Kokneses Novada Vēstis
Foto: A. Balodis

Esiet sveicināti pirmajā pavasara mēnesī! „Visu ziemu šogad pavasaris,” – tā pirms gadiem dzejojusi Vizma Belševica.
Šie vārdi izteic šo gluži pavasarīgo ziemu, lai arī piedzīvojām
salu, vairāk ir bijis pavasarīgu
dienu. Jau februāra nogalē uzziedēja pūpoli un piesaulītē uzplauka sniegpulksteņi.
Februārī – gada īsākajā mēnesī un līdz marta viducim bijis
tik daudz notikumu mūsu novada dzīvē – lai par tiem visiem
varētu izstāstīt, vajadzētu izdot
nevis avīzi, bet kādu citu biezāku izdevumu. Par nozīmīgāko
vēstām šajā jaunajā Kokneses
Novada Vēstis numurā, bet vēl
plašāka informācija rodama
mūsu mājas lapā www.koknese.
lv Ziņu daudzveidība ir vislabākais apliecinājums, ka jebkurā
novada iestādē viss ir nerimtīgā
kustībā, kā uz krāsainiem un košiem spārniem aizsteidzas diena
pēc dienas. Skolās un bibliotēkās tika sumināta bērnu grāmatu autores Margaritas Stārastes
simtgade. Viņas dzīvesstāsts
rodams Lijas Brīdakas grāmatā „Mūžs kā pasaka”. Lai arī
mums katram izdotos tā mīlēt
savu darbu un atdot tam sirdi,
kā to prata dižo gadu gaviļniece.
Martā svinam sirsnīgus pavasara svētkus – Starptautisko
sieviešu dienu. „Sievietēm ziedu
nekad nevar būt par daudz,” atzīst Jans Korols sarunā par dzīvi
un 8. marta svētkiem. Tik daudz
no viņa šarma un galantuma
varētu mācīties gados jaunāki
vīrieši!
Tiem, kas piedzīvojuši baiso
1949. gada 25. martu, atmiņas
kā nelūgti ciemiņi pieklauvē pie
sirds durvīm. Arī koknesietei Birutai Butānei. Bet līdzās skumjajam, mīlestība apvij rokas un
sargā dzīves ceļā. Paldies Birutai un Miervaldim Butāniem par
uzticēto mīlestības stāstu.
Kad nobaudītas kļavu spirdzinošās sulas un mājup sagaidīti pirmie gājputni – nav šaubu,
tūlīt būs pavasarim darba pilnas
rokas! 26. aprīlī satiksimies Lielajā talkā, bet līdz kopīgai talkošanai lai pagūstam sapost savas
sētas un pagalmus! Lai it visā,
ko darām, atstājam savus labo
domu un darbu nospiedumus!
Daudz pavasara saules!
Anita Šmite, Sarmīte Rode
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2014. gada 26. februārī Kokneses novada domes nolēma:
1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada domes Attīstības nodaļas darbu (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
2. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada domes Attīstības nodaļas informāciju par projektu
realizācijas gaitu. (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
3. Pieņemt zināšanai informāciju
par pašvaldības aģentūras “Kokneses
Sporta centrs” darbību 2013. gadā.
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).
4. Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Kokneses Sporta centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2014.
- 2016. gadam. (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
5. Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Kokneses Sporta centrs” Darba plānu 2014. gadam. (informācija
mājas lapā www.koknese.lv).
6. Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs”
Darba plānu 2014. gadam. (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
7. Pieņemt zināšanai informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
iekasēšanu 2013. gadā Kokneses novadā. (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).
8. Par Skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētku koordinatoru deleģēt
Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas direktora vietnieci izglītības jomā un Audzināšanas darba un interešu izglītības metodiskās apvienības vadītāju
Jolantu Nīcgali-Kondrāti.
9. Ar naudas balvām par sasniegumiem sportā apbalvot Kokneses novada sportistus un komandas. (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
10.1. Papildināt Kokneses novada domes Centralizēto iepirkumu
komisijas sastāvu ar vēl vienu komisijas locekli – Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Itu
Lejiņu.
10.2. Lēmums stājas spēkā ar
2014. gada 3. martu.
11.1. Par Kokneses novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt Ivetu
Straumi.
11.2. Par Kokneses novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem
ievēlēt Gunitu Majori.
12.1. Piedalīties Latviešu Fonda
rīkotajā projektu konkursā ar projekta „Tautas muzicēšanas nodarbību
cikls pirmsskolas vecuma bērniem
ar ģimenēm „Es esmu varens muzikants” iesniegumu.
12.2. Projekta apstiprināšanas
gadījumā nodrošināt EUR 598,00
(pieci simti deviņdesmit astoņi euro)
līdzfinansējumu Kokneses novada
domes pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” projektam „Tautas
muzicēšanas nodarbību cikls pirms-

skolas vecuma bērniem ar ģimenēm
„Es esmu varens muzikants” Latviešu Fonda rīkotajā projektu konkursā.
12.3. Līdzfinansējumu piešķirt
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
13. Apstiprināt Kokneses novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi
par 2014. gadu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).
14.1. Piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma Kokneses novada domes
priekšsēdētājam Dainim Vingrim
vienu kalendāra nedēļu un papildatvaļinājumu – piecas darba dienas no
2014. gada 13. marta līdz 2014. gada
26. martam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2012. gada 27. jūlija līdz
2013. gada 26. jūlijam.
14.2. Domes priekšsēdētāja D.
Vingra atvaļinājuma laikā no 2014.
gada 13. marta līdz 26. martam (ieskaitot) priekšsēdētāja pienākumus
veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam.
14.3. M. Reinberga veikto darbu
D.Vingra atvaļinājuma laikā apmaksāt saskaņā ar Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības Nolikumu un Kokneses
novada domes 2013. gada 19. jūnija sēdes 2. daļas lēmumu Nr 5. „Par
darba samaksu domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, domes deputātiem un komiteju
priekšsēdētājiem” proporcionāli nostrādātajām stundām.
15.1. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem
finansētā, Kokneses novada domes
iesniegtā projekta iesnieguma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot ēku
energoefektivitāti” īstenošanai līdzfinansējumu:
650 000,00 euro (seši simti piecdesmit tūkstoši euro un 0 centi), no
kurām 650 000,00 euro (seši simti
piecdesmit tūkstoši euro un 0 centi)
ir attiecināmās izmaksas un 0,00 euro
(nulle euro) ir neattiecināmās izmaksas.
No attiecināmajām izmaksām
KPFI finansējums ir 407 680,00 euro
(četri simti septiņi tūkstoši seši simti
astoņdesmit euro un 0 centi) un Kokneses novada domes finansējums ir
242 320,00 euro (divi simti četrdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit
euro un 0 centi).
15.2. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas projekta līdzfinansējumu
242 320,00 euro (divi simti četrdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit
euro un 0 centi) nodrošinās Kokneses novada dome, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē. Kokneses novada dome

nodrošinās nepieciešamo finansējumu neaatiecināmo izmaksu segšanai
gadījumā, ja pieaugs projekta izmaksas projekta īstenošanas laikā.
15.3.Apliecinām, ka Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskola projekta iesniegumā norādītajām ēkām,
kurās plānotas projekta aktivitātes,
attīstības un investīciju stratēģija
ir saskaņota un ēkām 5 gadus pēc
projekta īstenošanas netiks mainīts
lietošanas veids un tās netiks demontētas.
15.4. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Andu Mikālu,
tālrunis 65133636; fakss 65133631;
e-pasts: anda.mikala@koknese.lv
16.1. Piedalīties LR Izglītības un
zinātnes ministrijas atklātā projektu
konkursā „Sporta inventāra iegāde
vispārējās izglītības iestādēs”, iesniedzot projektu „Sporta inventāra
iegāde Kokneses novada vispārējās
izglītības iestādēs” par kopējo summu 8537,00 EUR, t.sk., valsts budžeta apakšprogrammas finansējums ir
4268,50 EUR un Kokneses novada
domes līdzfinansējumu – 4268,50
EUR.
16.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt līdzfinansējumu 4268,50 EUR.
16.3. Projekta atbalstīšanas gadījumā novada izglītības iestādēm
finansējumu piešķirt proporcionāli
bērnu skaitam tajās.
17.1. Piedalīties Starptautiskajās
Hanzas dienās Lībekā (Vācija) un
doties uz sadarbības pilsētu Vitingenu Vācijā no 2014. gada 21. maija
līdz 26. maijam.
17.2. Apstiprināt grupu 46 personu sastāvā, kuru pārstāv 4 Kokneses
novada deju kolektīvi – Kokneses
jauniešu deju kolektīvs, deju kolektīvi „Kāre”, „Irši” un „Liepavots”, kā
arī Kokneses novada domes delegācija.
17.3. No budžetā paredzētajiem
pašvaldības līdzekļiem brauciena dalībniekiem apmaksāt
17.3.1. viesnīcas izdevumus (ar
brokastīm) no 24. uz 25. maiju, atrodoties Starptautiskajās Hanzas dienās Lībekā;
17.3.2. transporta izdevumus.
17.4. Par grupas vadītāju apstiprināt domes priekšsēdētāju Daini
Vingri.
17.5. Apmaksāt komandējuma
izdevumus saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem:
17.5.1. grupas vadītājam – domes
priekšsēdētājam Dainim Vingrim,
17.5.2. grupas tulkam – Līvijai
Reinbergai,
17.5.3. brauciena organizatorei –
sabiedrisko attiecību vadītājai Anitai
Šmitei.

18.1. No 2014. gada 2. janvāra
no pašvaldības budžeta apmaksāt
pusdienas:
18.1.1. piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuri apgūst
obligāto piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācības programmu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs vai izglītības iestādēs;
18.1.2. 3. - 5. (ieskaitot) klašu izglītojamajiem, kuri apmeklē novada
izglītības iestādes.
19.1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Kokneses novada bibliotēkās. (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).
19.2. Lēmums stājas spēkā ar
2014. gada 2. janvāri.
20. Ar 2014. gada 3. martu par
Kokneses Komunālās nodaļas vadītāju apstiprināt Benitu Peciņu.
21. Prezentācijas vajadzībām
iegādāties spēlmaņu kopas “Skutelnieki” izdotos 50 (piecdesmit) kompaktdiskus “Kokneses balss”, kurā
ieskaņotas Kokneses un tuvākās
apkārtnes tautas dziesmas un melodijas.
22.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr. 32609000698 – dzīvokli
Nr.18 renovētā mājā ar adresi „Liepas” - 18, Bormaņi, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, kas sastāv
no 718/15515 domājamām daļām
no nekustamā kopīpašuma „Liepas”
daudzdzīvokļu mājas un 1486,00 m2
zemes gabala.
22.2. Noteikt nekustamā īpašuma kadastra Nr. 32609000698 – dzīvokļa Nr.18 ar adresi „Liepas” - 18,
Bormaņi, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, izsoles sākumcenu EUR
3100, (trīstūkstoš viens simts euro).
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).
23.1. No pašvaldības 2014. gada
budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem apmaksāt skolēniem,
kuri mācās Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā, bet dzīvo Pļaviņu novada
Klintaines pagastā, izdevumus sabiedriskajā transportā braucienam uz
skolu un atpakaļ.
23.2. Lēmums stājas spēkā ar
2014. gada 1. martu.
24. Lai nodrošinātu veiksmīgu
ekspedīcijas – brauciena ar Latvijā būvētu vikingu kuģi „Nameisis”
pa Daugavu no tās iztekas Valdaja
augstienē līdz ietekai Rīgas jūras līcī
gaitu, uzņemtu filmu un sagatavotu grāmatu, no tradīciju līdzekļiem
finansiāli atbalstīt ekspedīciju ar
500,00 euro, slēdzot atsevišķu vienošanos ar biedrību „Savējie M” reģ.
Nr. 4000107351.
25. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt finansējumu 0.5
slodzes sociālā darbinieka štata vie-

tas izveidei Sociālajā dienestā Bebru
pagastā no 2014. gada 1. marta.
26.1. Izveidot Kokneses novada
domes starpinstitucionālās sadarbības komisiju ģimenes lietu jautājumos šādā sastāvā:
1.1. Kokneses novada Sociālā
dienesta vadītāja Baiba Tālmane;
1.2. Kokneses novada Sociālā
dienesta sociālā darbiniece Dzidra
Škoda;
1.3. Kokneses novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Silvija Vēze;
1.4. Kokneses novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Galviņš;
1.5. Bebru pamatskolas skolotāja
Anita Gavare;
1.6. Pērses pamatskolas skolotāja un ģimenes krīzes centra
„Dzeguzīte”sociālais pedagogs -Ina
Šlesere;
1.7. Vecbebru Profesionālā un
vispārizglītojošā internātvidusskolas
direktora vietniece Mudīte Auliņa;
1.8. I. Gaiša Kokneses vidusskolas sociālā pedagoģe Daina
Kuzma;
1.9. Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra direktore Dagmāra Isajeva;
1.10. pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” medmāsa Inese Skuja;
1.11. pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” skolotāja Inga Skrebele;
1.12. Kokneses novada domes
izglītības darba speciālists – Lauma
Āre.
26.2. Apstiprināt Kokneses novada domes starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu jautājumos Nolikumu (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
27. Risināt jautājumu par Sociālā
dienesta telpu maiņu no 1905. gada
ielas 7 uz Vērenes ielu 1, Kokneses
pagastā.
Nākošā Kokneses novada domes sēde notiks 2014. gada 26.
martā plkst. 14.00 novada domē,
Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses
pagastā Kokneses novadā.
Tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” Gada pārskatu un audita rezultātiem
2. Par SIA “Dziļā vāda” Gada
pārskatu
3. Par savstarpējiem norēķiniem par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem
4. Par 2013. gada 2. pusgadā
pieņemto lēmumu izpildi
5. Par pagastu pārvalžu darbu
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes
sekretāre

Lielā talka jāsāk savā pagalmā!

Nekustamā īpašuma dzīvokļa izsole

Lielā Talka šogad norisināsies
26.aprīlī. Līdztekus apkārtējās vides
sakopšanai un labiekārtošanai, ar vadmotīvu „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!” šogad Lielā talka atgādina, ka tīra
Baltijas jūra sākas mūsu ikviena vannas istabā. Ir gandarījums, ka gadu no
gada samazinās savākto atkritumu apjoms. Tas nozīmē, ka arvien vairāk varam pievērsties vides labiekārtošanas
un apzaļumošanas darbiem, šogad arī
Baltijas jūrai. „Tīra Baltijas jūra sākas
mūsu ikviena vannas istabā! Pavērtējot, ko mēs pa kanalizācijas caurulēm
aizskalojam uz jūru, aicinām pamainīt
savus ikdienas paradumus, samazinot,

Kokneses novada dome pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tai piederošu sekojošu nekustamo
īpašumu:
Nekustamo īpašumu – trīs istabu dzīvokli renovētā mājā ar kadastra Nr. 32609000698 „Liepas”
- 18, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā. Izsoles sākumcena EUR
3100, (trīs tūkstoši viens simts euro).
Lai piedalītos Objekta izsolē līdz
2014. gada 17. aprīļa plkst. 10.00 ir
jāiesniedz iesniegums un dokumentus par dalības maksas 30 euro un

piemēram, sadzīves ķīmijas lietošanas
apjomu Gadu no gada plašumā vēršas

arī „Lielās Talkas” Pagalmu sakopšanas kustība, kas noris jau ceturto reizi,
un iedzīvotāji aktīvi iesaistās savu pagalmu labiekārtošanās. Mazie ikdienas darbiņi, dara lielas lietas!” atzīst
Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.
Kokneses novada dome aicina iedzīvotājus, sākoties siltam un sausam
laikam un gaidot Lielo talku, savlaicīgi sakopt māju pagalmus un sētas,
daudzdzīvokļu namu piederošās teritorijas! Par Lielās talkas talkošanas
vietām Kokneses novadā nākamajā
Kokneses Novada Vēstis numurā.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Lelde Āre

nodrošinājuma naudas 310, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2014.
gada 23. aprīlī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru
ielā 1, Koknesē. Dzīvokli iespējams
iegādāties arī līdz 5 gadi uz nomaksu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13.
kabinetā vai kancelejā, Melioratoru
ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv .
Objekta apskati iepriekš saskaņot
ar speciālisti E. Ģēģeri pa tālruni
65133634.
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar
jaunajiem lauksaimniekiem tiekas Raita
Ungura zemnieku saimniecībā „Rosmes”

Paraksta ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanas
nodošanas – pieņemšanas aktus

Apmācību veic VPVIV enerģētiķis H. Žemozdziks
2014. gada 5. martā starp Kokneses novada domi, Valsts reģionālo
attīstības aģentūru un SIA „Moduls
– Rīga” tika parakstīti ugunsdrošības
sistēmu uzstādīšanas nodošanas –
pieņemšanas akti.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „At-

balsts ugunsdrošības pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros 3 Kokneses novada
skolās ierīkotas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, uzstādītas izgaismotas izeju un evakuācijas kustības
virzienu norādītājzīmes un izvietota
automātiskā balss ugunsgrēka izzi-

ņošanas sistēmas.
Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā
uzstādītas automātiskās ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, izgaismotu izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītāj
zīmjes un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma par kopējo
summu EUR 109 385,99.
Kokneses speciālajā internātpamatskolā - attīstības centrā uzstādītas izgaismotu izeju un evakuācijas
kustības virzienu norādītāj zīmes un
automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma par kopējo summu
EUR 15 213,94.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā uzstādītas izgaismotu izeju un
evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmjes par kopējo summu EUR
4 223,06.
Sistēmu uzstādīšanas kopējās
izmaksas Kokneses novada izglītības iestādēs ir EUR 128 823,00, no
tām 90% izmaksas segtas no Latvijas – Šveices sadarbības programmas
līdzekļiem un 10% no Kokneses novada domes līdzekļiem.

Aicinājums palīdzēt ugunsgrēkā cietušajiem
28. februārī Kokneses novada
Bormaņu ciemā, mājās „Imantas”,
izcēlās ugunsgrēks. Par laimi, tieši
tobrīd garām gāja kāda kundze, kura
ugunsgrēku pamanīja un izglāba divu
vīriešu dzīvības.
Aizdegšanās iemeslus pēta policija, taču, visticamāk, ar uguni neuzmanīgi rīkojās 76 gadus vecs kungs,
kurš dzīvoja mājas otrajā stāvā.

Uguns nelaimes rezultātā cieta
dzīvojamā māja, kurā dzīvoja divas
ģimenes – divi kungi. Ir sadegusi
praktiski visa iedzīve. Kokneses novada dome aicina ziedot mēbeles,
traukus, gultas veļu, drēbes un sadzīves tehniku. Par iespēju ziedot var
sazināties ar novada domes Sociālo
dienestu – 65161811 vai 65161812.
Kokneses novada dome

Informācijas diena lauku uzņēmējiemLLKC Aizkraukles nodaļas seminārs
Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Norises vieta: Papardes, Vecbebri, pagasta pārvalde, Bebru pagasts, Kokneses novads
Datums: 02.04.2014.

Programma

Laiks

Stundu
skaits

Saturs

Lektors

11:00 – 11:30

0.5

Kokneses novada aktualitātes

Ilze Pabērza, Bebru pagasta pārvaldes
vadītāja

11:30 – 12:00

0.5

Valsts atbalsta programmas
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

Mārīte Lazdiņa, AFI ALTUM Jēkabpils
filiāles vadītāja

12:00 – 12:30

0.5

Aktualitātes veterinārajā uzraudzībā;
aktualitātes ciltsdarbā un piena kvotu
izpildē

Gunārs Rubins, PVD Austrumzemgales
pārvaldes vadītāja vietnieks, veterinārais
inspektors

12:30 – 13:30

1

Izmaiņas likumdošanas normatīvajos
aktos 2014. gadā.

Sandra Podniece, VID Nodokļu
pārvaldes
Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas
daļas
galvenā nodokļu inspektore

13:30 – 14:30

1

ES un Valsts atbalsts, LAP 2014. - 2020.
gadam, tā īstenošana.

14:30 – 15:00

0.5

Jautājumi un atbildes

Kopā stundas

4.0

Vineta Daniļeviča, Aizkraukles KB
konsultante grāmatvedībā

Ja ir vajadzīgs risinājums nokļūšanai un pasākuma vietu, zvaniet Inetai Sproģei uz T. 26593210.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un jaunie lauksaimnieki „Rosmēs”
Kā saimnieko jaunie zemnieki
un cik veiksmīgi attīstībā iegulda
Eiropas Savienības fondu līdzekļus,
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
pārliecinājās darba vizītē 20. februārī, tiekoties ar jaunajiem lauksaimniekiem – „Latvijas Jauno zemnieku
kluba” (LJZK) valdi un biedriem
Bebru pagastā Raita Ungura zemnieku saimniecībā „Rosmes”. Raitis
Ungurs 25. biedrības “Latvijas Jauno
Zemnieku klubs” kongresā atkārtoti
ievēlēts par valdes priekšsēdētāju.
Zemnieku saimniecība „Rosmes”
nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu un izaudzētos dzīvniekus pārdod
Baltijas liellopu izsolēs. Saimniecībā audzē arī bioloģiski tīru lopbarību un graudus. Raitis Ungurs savos
28 gados paveicis pietiekami daudz
un pēc definīcijas jaunais zemnieks
skaitīsies vēl tikai gadu. Iepazīstinot zemkopības ministru ar paveikto
pēdējos piecos gados, Raitis Ungurs
pastāstīja: „Saimniecību 2009. gadā
pārņēmu no tēva – es un mani bērni
nu jau esam sestā un septītā paaudze,
kas dzīvo uz šīs zemes. Taču brīdī,
kad pats sāku te saimniekot, apkārt
bija visai sabrukusi teritorija – padomju laikā celtas fermas. Šo gadu
laikā esmu daudz investējis, lai visas izmantojamās saimniecības ēkas
atjaunotu, – tiek likti jauni jumti un
tās pamazām pārtop par saimnieciskajai darbībai nozīmīgām ēkām. Pats
sāku saimniekot ar 60 ha, tagad apstrādāju 250 ha, no kuriem ap 100 ha
ir īpašumā, pārējie tiek nomāti. Iepriekš saimniecībā bija piena govis,
šobrīd audzējam gaļas liellopus. Uz
gaļas liellopu audzēšanu pārgājām ar
pakļaujošo krustošanu, tādā veidā ir
izveidojies ganāmpulks ar 160 dažādu šķirņu dzīvniekiem.” Dūklava
kungs, pats būdams lauksaimnieks,
ar lietpratēja aci apskatot ēkas, atzinīgi novērtēja paveikto. Piecu gadu
laikā trīs īstenotie ELFLA projekti ir
devuši milzīgu atspērienu uz priekšu.
Pirmais „Jaunā lauksaimnieka” projekts pavēra ceļu saimnieciskās dar-

bības attīstībai, ar abiem nākamajiem
paveikta kūts rekonstrukcija un vecās
cūku fermas rekonstrukcija par lopu
mītni un barības novietni. „Rosmes”
īpašnieks atklāja ministram arī savu
nākamo ieceri – kautuves ierīkošanu.
Projekts jau ir sagatavots, konsultējoties Pārtikas Veterinārajā dienestā viņš
par projekta izstrādi ir saņēmis pozitīvas atsauksmes. Ar interesi zemkopības ministrs aplūkoja ne tikai saimniecībā iegādāto lauksaimniecības
tehniku, bet arī to, kā vecā padomju
laika tehnika, prasmīgu meistaru rokās, turpina savu otro dzīvi.
Moderni iekārtotajā saimniecības
ofisā Dūklava kungs atbildēja uz Raita Ungura, kaimiņu – Pļaviņu novada
zemnieku saimniecības „Iesalnieki-1” vadītāja un LJZK valdes locekļa Anša Saliņa, citu novadu zemnieku - Kaspara Gulbja, Gata Gailīša,
Mārtiņa Jātnieka un LJZK izpilddirektores Baibas Bērziņas sagatavotajiem jautājumiem par lauksaimniecības zemes pirkšanas un izmantošanas un apmežošanas nosacījumiem,
meliorācijas sistēmu rekonstrukciju,
lauksaimniecības izglītības iegūšanas un praktizēšanās iespējām.
Jaunie zemnieki enerģiski diskutēja
par to, ka ir jāveidojas saiknei starp
zemniekiem un mācību iestādēm. Ir
jāveicina prakses iespējas zemnieku
saimniecībās, tādējādi radot iespēju
jauniešiem labāk iepazīt savu nākamo arodu, kā arī nākotnē nodrošinot
viņiem darbavietas. Šai iecerei ir nepieciešams arī zemkopības ministrijas atbalsts. Jānis Dūklavs Latvijas
zemkopības ministra amatā pirmo
reizi bija no 2009. līdz 2011. gadam,
arī tagad, ieņemot šo sev labi zināmo
amatu, atzina: „Es solu maz, bet, ko
apsolu, arī izpildu. Eiropas Ministru
padomes sēdes Briselē viens no atzinumiem bija, ka lielāka uzmanība
ir jāpievērš jaunajiem zemniekiem.
Raita Ungura saimniecība ir labs piemērs veiksmīgai attīstībai.”
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

28. martā plkst. 11.00 Iršu pagasta bibliotēkā notiks mācības lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem par Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu
lietošanu.
Mācības vadīs lauksaimniecības datu centra (LDC) vecākā referente
Ērika Hatejenkova.
Tuvāka informācija un pieteikšanās pie Gundegas Skrupskas T.
26642797.
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27. februārī uz kārtējo tikšanos SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” telpās pulcējās Kokneses daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji un māju vecākie, lai kopā ar novada domes
priekšsēdētāju Daini Vingri, Kokneses novada domes Dzīvokļu komisijas locekli Gunitu Majori, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes locekli Armandu Preisu, namu
apsaimniekotāju Ziedoni Vildi un norēķinu administratoru Vitāliju Rūrānu pārrunātu būtiskus jautājumus saistībā ar SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbību un to
sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem.

Daudzdzīvokļu māju vecākie un iedzīvotāji aktīvi uzdeva jautājumus
domes vadībai un komunālo pakalpojumu sniedzējiem

Informē par paveikto darbā ar
parādniekiem
Jau vairākkārt ikmēnešu organizētajās tikšanās pārrunāta aktuālā
tēma – parādnieki. Ko iesākt ar parādniekiem un lielajiem parādiem?
Joprojām uzņēmums darbojas uz
„izdzīvošanas” robežas. Bieži vien
iekrātie parādi dzīvokļos turpina
pieaugt, tiesas procesi ir ilgstoši un
vairumā gadījumu dzīvokļi pāriet
bankas īpašumā, tāpat bieža prakse ir
līdz galam nenokārtotās mantojuma
lietas. Zaudētāji ir visi – gan uzņēmums, kuram nākas riskēt, gan mājas iedzīvotāji, kuri parādnieku dēļ
nevar saņemt daudzus pakalpojumus,
jo katra māja veido savu naudas uzkrājumu, kuru robežās arī tiek veikti
nepieciešamie darbi. Nemaksātāju
dēļ mājām ir liegta iespēja piedalīties
Eiropas projektos.
No pagājušā gada uzņēmumā
strādā norēķinu administrators Vitālijs Rūrāns, kurš darbojas ar parādnieku lietām. Tikšanās laikā iedzīvotāji aktīvi uzdeva jautājumus Rūrāna
kungam, kā arī bieži tika izteikta
neapmierinātība ar paveiktajiem darbiem pie parādu piedziņas. Pēc iedzī-

votāju domām, ar parādniekiem par
parādu atmaksu un vienošanās slēgšanu strādāt vajadzētu vēl aktīvāk –
ne tikai izsūtot vēstules, bet meklējot
tiešu kontaktu ar parādniekiem.
Speciālists iedzīvotājus informēja, ka ir uzsākta sadarbība un
noslēgts līgums ar parādu piedziņas
firmu SIA „Konsultatīvā sabiedrība
CONVENTUS” par parādu ārpustiesas piedziņu. Ir iesniegti 28 pieteikumi par komunālo maksājumu parādu
piedziņu, tajā skaitā 10 pieteikumi
ir par pašvaldības dzīvokļu īrnieku
parādiem. No 13 dzīvokļu iemītniekiem uz 2014. gada 1. februāri nav
saņemts neviens maksājums.
Pēc darbības sākšanas, par četriem nemaksātājiem uzņēmumam
paziņoja, ka: par vienu dzīvokli parāda piedziņa nav iespējama; par vienu
iestājies maksātnespējas process; par
vēl vienu – īpašniekam nav noteikta
atrašanās vieta; viens dzīvoklis parādu samaksāja.
Parādnieki pa mājām, kuri regulāri neveic maksājumus vai tiem
ir lieli parādi (sākot no 300 euro līdz
pat vairākiem tūkstošiem):
Bormaņi, „Li...” 20,

Koknese, Bl...... iela 18 – 4, 18 – 23,
Koknese, Bl...... iela 30 – 26, 30 – 33,
Koknese, Dz... iela 7 – 3,
Koknese, Dz...... iela 14 – 3, 14 – 4,
Koknese, In..... iela 1 – 13,
Koknese, In..... iela 4 – 1, 4 – 15,
Koknese, In..... iela 8 – 2, 8 – 4, 8 – 6,
8 – 13, 8 – 38, 8 – 41, 8 – 43, 8 – 53,
8 – 55,
Koknese, In..... iela 3 – 10,
Koknese, In..... iela 7 – 7, 7 – 11, 7
– 34, 7 – 37
Koknese, Ka........ 13,
Koknese, La....... 1,
Koknese, Lā...... iela 1 – 15, 1 – 18,
1 – 24, 1 - 36
Koknese, Lā...... 3 – 17, 3 – 18, 3 –
22, 3 – 27, 3 – 30, 3 – 33, 3 - 38
Koknese, Pa... iela 15 – 26, 15 – 32,
15 – 34,
Koknese, Pa... iela 16 – 13, 16 – 14,
Koknese, Pa... iela 20 - 33, 20 – 40,
20 – 46, 20 – 49, 20 – 54, 20 – 67,
20 – 69,
Koknese, Ti... iela 1 – 5/1, 1 – 5/2,
Koknese, Up.. iela 2 – 12,
Koknese, Vē..... iela 1 – 1,
Koknese, Vē..... iela 2 – 2,
Koknese, Vē..... 4 – 3, 4 – 6,
Koknese, 19.. .... iela 5 – 1, 5 – 4,
Koknese, 19.. .... iela 64 – 4/1, 64 –
4/2, 64 – 4/3,
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ir sākuši atslēgt karsto
un auksto ūdeni dzīvokļos, kur ir
parādi un netiek apmaksāti saņemtie
rēķini par komunālajiem pakalpojumiem. Piecu mēnešu laikā izsūtīti
42 brīdinājumi par ūdens atslēgšanu.
29 brīdinājumi bija par karstā un 13
par aukstā ūdens atslēgšanu. Karstais
ūdens ir atslēgts 7 dzīvokļos, bet aukstais ūdens atslēgts 4 dzīvokļos.
Pēc brīdinājumu saņemšanas par
ūdens atslēgšanu, daļa iedzīvotāju sāka
maksāt vai noslēdza vienošanos par
parāda atmaksas grafiku. 2013.gadā
kopā noslēgtas 64 vienošanās, šogad 16. Joprojām turpinās darbs pie parādnieku sarakstu sastādīšanas un paziņojumu izsūtīšanas par ūdens atslēgšanu.
Norēķinu administrators Vitālijs Rūrāns aicina cilvēkus, kuriem
ir radušās grūtības apmaksāt SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”
sniegtos pakalpojumus, griezties uzņēmumā, lai rastu kopīgu risinājumu.
Iepriekšējā mēnesī liels siltuma
patēriņš
Lielas diskusijas raisīja jautājums par pieaugušo siltuma patēriņu

daudzdzīvokļu mājās. Iedzīvotāji ir
neizpratnē par augstajiem apkures
rēķiniem par janvāra mēnesi, jo, salīdzinot ar decembra mēnesi, maksājums par siltumu ir daudz lielāks.
Komentējot šo jautājumu, namu
apsaimniekotājs Ziedonis Vilde
skaidroja, ka janvāra mēnesī vidējā
gaisa temperatūra bijusi -13 grādi.
Temperatūra vidēji turējusies zemāka, nekā decembra mēnesī. Uz šo apgalvojumu noraidoši reaģēja lielākā
daļa klātesošo, kuri uzskata, ka decembra mēnesis tomēr bijis aukstāks,
bet tad apkures rēķini bijuši zemāki.
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands
Preiss skaidroja: „Salīdzinot šos divus mēnešus, janvāra mēnesī siltuma
patēriņš pieaudzis visām mājām. Renovētajās mājās pieaugums bijis pat
34-36% pret decembra mēnesi, kamēr, piemēram, Parka ielas 20. mājā
patēriņš pieaudzis 6,6%. Tas, ka šāds
pieaugums bijis renovētajās mājās,
liecina par to, ka laikapstākļi bijuši
aukstāki – zemākas temperatūras vai
lielāka vēja dēļ iedzīvotāji siltumu
patērējuši vairāk, katrā dzīvoklī noregulējot sev vēlamo temperatūru.”
Uzklausot skaidrojumus, iedzīvotāji vienalga bija neizpratnē par
šādu situāciju, jo decembra mēnesī,
kad skaitītāji bija noregulēti uz 18
grādiem, bet janvāra mēnesī, kad
tie pārregulēti uz zemāku temperatūru - uz 16 grādiem, rēķini, nevis
saglabājās iepriekšējā līmenī vai samazinājās, bet krietni vien pieauguši.
„Kur šeit ir loģisks izskaidrojums?
Kad laižam siltumu ārā pa logu, tad
mēs maksājam mazāk, bet tad, kad
ekonomējam, mēs maksājam krietni
vien dārgāk!?” jautāja Ērika Gailāne,
Indrānu ielas 1 iedzīvotāja.
Diskusiju rezultātā Armands
Preiss ar māju iedzīvotājiem vienojās veikt eksperimentu, marta mēnesī
vienai mājai veikt siltuma mērījumus
katru dienu, un pēc tam veikt datu
analīzi.
Pastiprināti kontrolēs saistošo
noteikumu ievērošanu par sabiedrisko kārtību
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris informēja,
ka, iestājoties pavasarim, pašvaldības policija pastiprinātu uzmanību
pievērsīs sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu ievērošanai. „Atgādinu, ka pašvaldībā ir
spēkā esoši saistošie noteikumi Nr.19

„Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi”, kuri nosaka kārtību, kāda jāievēro Kokneses novadā,
paredzot administratīvo atbildību par
šo noteikumu neievērošanu un tie ir
obligāti visām fiziskām un juridiskajām personām. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt novada teritorijas
sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu
aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu dzīvojamās un koplietošanas
telpās, pagalmos, ielās, īpašumam
piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijās, parkos un skvēros. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, vai
netiek izbraukāti zālieni, piesārņota
apkārtne un sabiedriskās vietas; vai
mājdzīvnieku īpašnieki savāc savu
mīluļu piemēsloto. Pašvaldības policijas automašīnā būs video fiksators,
kas nodrošinās pārkāpumu pierādījumus.”
Iedzīvotāji piekrita, ka, tikai kopīgiem spēkiem, aizrādot katram
noteikumu pārkāpējam, kurš rada nekārtības, mēs nodrošināsim kārtību
mūsu novadā.
Neskaidrības par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām
Uz tikšanos Lāčplēša ielas 3.
mājas vecākais - Jānis Dobriks, bija
sagatavojis vēstuli, kurā lūdza rast
izskaidrojumu par atkritumu apsaimniekošanu un to izmaksām. Pēc mājas veiktajiem aprēķiniem, maksai
par atkritumiem uz vienu dzīvokli
jābūt mazākai, tādēļ mājas vecākais
vēlējās saņemt skaidrojumu.
Izpētot mājas veiktos aprēķinus,
uzņēmuma darbinieki secināja, ka
aprēķini veikti kļūdaini, jo ir mēneši,
kad izvešanas reizes ir arī 5, nevis kā
aprēķināts mājas iedzīvotāju sagatavotajā iesniegumā, kur skaitļots, ka
izvešana notiek 4 reizes mēnesī.
Gan uzņēmuma vadība, gan domes priekšsēdētājs atkārtoti izskaidroja atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma norisi. Atgādinām, ka konkursa rezultātā 2013. gada 6. jūnijā
Kokneses novada dome ar konkursa
uzvarētāju SIA “L&T” noslēdza līgumu par atkritumu apsaimniekošanas
uzsākšanu Kokneses novadā ar 2013.
gada 1. septembri. Kokneses novada
iedzīvotājiem jāievēro spēkā esošie
31.08.2011. saistošie noteikumi nr.
8 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā.”
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

Atgādinām – kūlas dedzināšana ir aizliegta!
Līdz ar pavasarīgajiem laikapstākļiem, daudzviet notiek sausās
zāles dedzināšana. Kokneses novada Pašvaldības policija atgādina, ka
kūlas dedzināšana ir aizliegta un par
šo pārkāpumu personas tiek sodītas.
Aizvadītajā nedēļā ugunsdzēsēji glābēji aktīvi strādāja kūlas ugunsgrēku
likvidēšanā. Sausā zāle dedzināta
vairāku desmitu hektāru platībā.
Arī VUGD informē: „Kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību.
Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg
lauki, nodeg ēkas un cieš vai pat iet
bojā cilvēki. Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās
bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina
vērtīgus augus, kukaiņus un sīkdzīv-

niekus, putnu ligzdas. Kūlas dedzināšana samazina sugu daudzveidību un
tā vienkāršojas.
Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sakopts, kur rudenī
nav nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana
- tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.
Turklāt neapsaimniekoti ir ne vien
lauki, bet arī daudzviet ir nesakoptas
pilsētu teritorijas. Kūlas ugunsgrēku
problēma ir ne vien laukos, bet arī
pilsētās. Kūlas ugunsgrēku bīstamība
pilsētās ir daudz lielāka, jo apbūve ir
daudz blīvāka, un kūlas ugunsgrēki
apdraud dzīvojamās mājas, saimniecības būves, vēsturiskos pieminekļus
u.c. pilsētas objektus. Ugunsgrēku
rezultātā tiek piedūmota un piesārņo-

ta pilsētas teritorija.
Maldīgs ir cilvēku priekšstats par
to, ka nekas nenotiks, jo ugunsgrēks
tiek kontrolēts. Kūlas dedzināšana
nevar būt kontrolēta. Vēja un citu
apstākļu ietekmē, degšanas virziens
var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām utt.
Aizvadītajā gadā kūlas dedzināšanas
rezultātā nodega 44 ēkas un sadega
divi transportlīdzekļi. Līdzīgi kā iepriekšējos gados VUGD arī šogad
informēs Lauku atbalsta dienestu
par kūlas degšanas vietām. Šo zemju
īpašniekiem par lauku nesakopšanu
un kūlas degšanu tiks samazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzinā-

šana ir administratīvi sodāma. Saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 179.panta
ceturto daļu par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām
divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt
euro, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta
otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un
zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit
līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Saskaņā ar LAPK
210.pantu pašvaldību administratīvās
komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā daļā un 179.panta
ceturtajā daļā paredzēto administratīvo

pārkāpumu lietas.
Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.
gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem)
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai
objekta teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta
pirmajai daļai Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro,
bet juridiskai personai – no divsimt
astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt
euro,” informē VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā
speciāliste Viktorija Šembele.
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” 2014. gada pakalpojumu cenrādis
Diennakts avārijas dienesta pakalpojumi.
Nr.p.k. Veicamais darbs

mērv.

1

Avārijas brigādes izsaukums(00-24) Reaģēšanas laiks 0.5-2 stundas. Brīvdienās, svētku dienās, darba dienās ārpus darba laika(17.00-24.00;00.00-8.00)izsaukuma
un darba izcenojumi dubultīgi(x2). Pakalpojumā ietilpst: avārijas lokalizācija, avārijas novēršana. Pakalpojuma cenā neietilpst: materiāli, remonta darbi dzīvoklī, kas
definēti maksas pakalpojumos
2
Avārijas elektriķa izsaukums(00-24) Reaģēšanas laiks 0.5-2 stundas. Brīvdienās, svētku dienās, darba dienās ārpus darba laika(17.00-24.00;00.00-8.00)izsaukuma
un darba izcenojumi dubultīgi(x2). Pakalpojumā ietilpst: avārijas lokalizācija, avārijas novēršana. Pakalpojuma cenā neietilpst: materiāli, remonta darbi dzīvoklī, kas
definēti maksas pakalpojumos
Skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa, verifikācija
3
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz lietotu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no
vecās blīves, verificēta skaitītāja uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
4
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz lietotu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no
vecās blīves, verificēta skaitītāja uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
5
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no
vecās blīves, verificēta skaitītāja uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
6
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no
vecās blīves, verificēta skaitītāja uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
7
Ūdens patēriņa skaitītāja DN20 nomaiņa uzbijušu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no
vecās blīves, verificēta skaitītāja uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
8
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa (ja verificētu skaitītāju iegādājies īpašnieks).Pakalpojumā ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana
no vecās blīves, verificēta skaitītāja uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
9
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa (ja verificētu skaitītāju iegādājies īpašnieks).Pakalpojumā ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana
no vecās blīves, verificēta skaitītāja uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
10
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumā ietilpst: ūdens skaitītāja pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
11
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumā ietilpst: ūdens skaitītāja pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
12
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja ļaunprātīgi bojāta plomba Pakalpojumā ietilpst: ūdens skaitītāja pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
13
Ūdensskaitītāja uzstādīšana- montāža, bez materiālu vērtības. Atkarībā no sarežģītības pakāpes pakalpojumā ietilpst: inženiera veiktā apsekošana, darbu sarežģītības
pakāpes novērtēšana. nepieciešamo materiālu saraksta sastādīšana, ūdens skaitītāja uzstādīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

14
15
16
17

Siltumenerģijas skaitītāja DN15 verifikācija ar demontāžas montāžas darbiem. Pakalpojumā ietilpst: siltumenerģijas skaitītāja rādījumu noņemšana, demontāža,
verificēšana, uzstādīšana, pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
Siltumenerģijas skaitītāja DN20 verifikācija ar demontāžas montāžas darbiem. Pakalpojumā ietilpst: siltumenerģijas skaitītāja rādījumu noņemšana, demontāža,
verificēšana, uzstādīšana, pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.
Izsaukums remonta darbu novērtēšanai(apsekošana). Pakalpojumā ietilpst: Inženiera veiktā apsekošana- situācijas sarežģītības pakāpes novērtēšana, nepieciešamo
materiālu saraksta sastādīšana. Tāmes sagatavošana darbiem, kuri nav definēti maksas pakalpojumu sarakstā.
Ventiļu, pretvārstu vai filtru uzstādīšana ar skaitītāju plombēšanu ūdensapg. sistēmā. Atkarībā no sarežģītības pakāpes pakalpojumā ietilpst: Armatūras pārbaude, jaunas
armatūras uzstādīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Darba garantijas laiks 1 gads.
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9,7
16,45
18
Ventiļu, pretvārstu vai filtru uzstādīšana ūdensapgādes sistēmā. Atkarībā no sarežģītības pakāpes pakalpojumā ietilpst: Armatūras pārbaude, jaunas armatūras
1.gab
3,76
uzstādīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Darba garantijas laiks 1 gads.
Sarežģītības 7,5
pakāpe.
9,39
13,14
19
Virtuves jaucējkrāna nomaiņa pret jaunu. Pakalpojumā ietilpst: ūdens pievadu atslēgšana, jaucējkrāna demontāža, ekscentru maiņa, jauna jaucējkrāna komplektēšana un 1 gab
11,38
uzstādīšana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam ir viens gads.
20
Vannas istabas jaucējkrāna nomaiņa pret jaunu. Pakalpojumā ietilpst: ūdens pievadu atslēgšana, jaucējkrāna demontāža, ekscentru maiņa, jauna jaucējkrāna
1 gab
10,74
komplektēšana un uzstādīšana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam ir viens gads.
21
Veļasmašīnas pievienošana. Pakalpojumā ietilpst. Transporta skrūvju izņemšana, kanalizācijas un ūdensvada pievadu pievienošana, veļasmašīnas līmeņošana, darbības 1 gab
14,05
pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam 1.gads
22
Dvieļu žāvētāja maiņa, bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: ūdens padeves noslēgšana un ūdens izlaišana no stāvvadiem, dvieļu žāvētāja demontāža, , vītņu
1 gab
40,15
uzgriešana, stiprinājumu montāža, jauna dvieļu žāvētāja uzstādīšana, pārbaude, atjaunojot karstā ūdens padevi, nepieciešamības gadījumā atgaisošana. Garantijas laiks
darbam 1 gads.
23
Ūdens padeves atslēgšana dzīvoklī. Pakalpojumā ietilpst: ievadventīļa krāna nogriešana, skaitītāju demontāža, akta sastādīšana.
1 gab
4,63
24
Ūdens padeves atslēgšana dzīvoklī. Pakalpojumā ietilpst: stāvvada noslēgšana, ūdens izlaišana no stāvvada, ievadventīļa demontāža, plombējama korķa montāža,
1 gab
9,55
pārbaude, atjaunojot ūdens padevi stāvvadā, plombēšana, akta sastādīšana.
25
Ūdens padeves atjaunošana dzīvoklī. Pakalpojumā ietilpst: stāvvada noslēgšana, ūdens izlaišana no stāvvada, ievadventīļa demontāža, pārbaude, atjaunojot ūdens padevi 1 gab
12,48
stāvvadā, plombēšana, akta sast.
26
Virtuves vai vannasistabas izlietnes nomaiņa pret jaunu. Pakalpojumā ietilpst: ūdens pievadu atslēgšana, jaucējkrāna demontāža, izlietnes demontāža, jaunās izlietnes
1 gab
21,34
montāža, jauna jaucējkrāna komplektēšana un uzstādīšana, ūdens pievadu pievienošana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam 1 gads.
27
Ūdens padeves lokanās caurules nomaiņa bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: lokanās caurules demontāža, vītņu nopakošana, blīvju nomaiņa, montāža
1 gab
4,27
pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli, vecās aizlauztās vītnes izņemšana(šis pakalpojums apmaksājams pēc santehniķa darba stundas izcenojuma). Garantijas
laiks darbam viens gads.
28
Izlietnes sifona tīrīšana vai nomaiņa. Pakalpojumā ietilpst: vecā sifona demontāža, blīvējamo virsmu attīrīšana, jauna sifona montāža, pārbaude. Pakalpojuma cenā
gab
4,82
neietilpst materiāli.
29
Klozetpoda nomaiņa bez materiāliem. Pakalpojumā ietilpst: ūdens pievada atvienošana, vecā poda demontāža, stiprinājuma montāža, jauna klozetpoda komplektēšana, 1 gab
28,1
uzstādīšana, pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam 1 gads.
30
Plastmasa skalojamās kastes remonts vai nomaiņa, bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: uzpildīšanas nolaišanas mehānisma blīves manžetes pārbaude, remonts, 1 gab
10,79
vajadzīgo elementu nomaiņa, pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli.
31
Keramiskās skalojamās kastes remonts vai nomaiņa bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: vecās kastes demontāža, jaunas kastes sakomplektēšana, starpblīves
1 gab
12,38
nomaiņa, pārbaude.
32
Kanalizācijas vada tīrīšana izmantojot trosi, dzīvoklī - viens guļvads . Pakalpojumā ietilpst: darba vietas sagatavošana, sifona atvienošana, kanalizācijas tīrīšana, sifona 1 gab
11,38
pievienošana, pārbaude.
33
Kanalizācijas tīrīšanas iekārtas ar trosi un piedziņu izmantošana. Pakalpojumā ietilpst: Iekārtas sagatavošana darbam, kanalizācijas aku atrašanās vietu konstatēšana,
1 stunda
39,47
agregāta un ģeneratora sagatavošana, kanalizācijas tīkla tīrīšana, darba vietas sakopšana.
34
Kanalizācijas cauruļu demontāža līdz DN110/1metrs ēkā
1m
1,42
35
Kanalizācijas cauruļu montāža līdz DN110/1metrs ēkā bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst : veidgabalu stiprinājumu montāža.
1 gab
5,01
36
Tērauda ūdensvada cauruļu demontāža līdz DN 50/1 metrs
1m
0,99
37
Tērauda -plastmasas kompzīta ūdensvada cauruļu demontāža līdz DN 50/1 metrs, bez materiālu vērtības.
1m
5,09
38
Santehniķa izsaukums ar reaģēšanas laiku 8-24 stundas darba dienā
1 stunda
10,93
39
Izsaukums remonta darbu novērtēšanai(apsekošana). Pakalpojumā ietilpst: Inženiera veiktā apsekošana- situācijas sarežģītības pakāpes novērtēšana, nepieciešamo
1 obj.
9,42
materiālu saraksta sastādīšana. Tāmes sagatavošana darbiem, kuri nav definēti maksas pakalpojumu sarakstā.
40
Radiatoru nomaiņa bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: padeves atgaitas konstatēšana, ūdens izlaišana no apkures stāvvadiem, radiatora demontāža,
1 gab
40,51
stiprinājumu montāža, radiatora sakomplektēšana, uzlikšana, pievadu montāža- metinot, lodējot vai kausējot. Kvalitātes pārbaude. Pakalpojumu nesniedz apkures
2 gab
75,23
sezonas laikā.
3 gab
111,1
4 gab
148,15
41
Ūdens izlaišana un uzpildīšana apkures sistēmai (sildķermeņu nomaiņai).1 stāvvads Pakalpojumā ietilpst: ūdens atslēgšana stāvvados, ūdens izlaišana, uzpildīšana,
1
11,37
spiediena pārbaude.
42
Ūdens izlaišana un uzpildīšana apkures sistēmai (sildķermeņu nomaiņai).Ēkai Pakalpojumā ietilpst: ūdens atslēgšana stāvvados, ūdens izlaišana, uzpildīšana, spiediena 1
66,28
pārbaude.
43
Ekscentra nomaiņa Pakalpojumā ietilpst:ekscentra demontāža, vītņu nopakošana, blīvju nomaiņa, montāža pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli, vecās
1
10,70
aizlauztās vītnes izņemšana(šis pakalpojums apmaksājams pēc santehniķa darba stundas izcenojuma). Garantijas laiks darbam viens gads.
44
Mehāniskā filtra nomaiņa. Pakalpojumā ietilpst: filtra demontāža, vītņu nopakošana, montāža pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli, vecās aizlauztās vītnes
1
10,70
izņemšana(šis pakalpojums apmaksājams pēc santehniķa darba stundas izcenojuma). Garantijas laiks darbam viens gads.
Elektroapgāde
45
Izsaukums remonta darbu novērtēšanai(apsekošana). Pakalpojumā ietilpst: Elektriķa apsekošana- situācijas sarežģītības pakāpes novērtēšana, nepieciešamo materiālu
1 obj.
9,39
saraksta sastādīšana. Tāmes sagatavošana darbiem, kuri nav definēti maksas pakalpojumu sarakstā.
46
Elektroapgādes pieslēgšana vai atslēgšana pēc klienta pieprasījuma. Pakalpojumā ietilpst: Izsaukums, sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, kā arī
1 obj.
16,06
speciālists noņem plombes; pieslēdz vai atslēdz elektrību; pārbauda patērētāja elektrosistēmas stāvokli; nolasa skaitītāja rādījumus; noplombē; padod spriegumu,
pārbauda vai patērētājs saņem spriegumu.
47
Slēdža, kontakta nomaiņa. Pakalpojuma ietilpst: Izsaukums, speciālists atslēdz elektrību, pārbauda sprieguma neesamību, nomaina slēdzi vai rozeti, pieslēdz elektrību,
1 gab.
5,39
pārbauda darbību, sastāda aktu par darba veikšanu.
48
Elektroierīču pieslēgšana - 1 stunda Pakalpojumā ietilpst: Izsaukums; speciālists sagatavo elektroierīci pieslēgšanai; nostāda vietā, kur tā atradīsies, atkarīgi no
1 gab
11,10
pieslēguma veida atslēdz vai neatslēdz elektropadevi; pieslēdz elektroierīci; pārbauda tās darbību; sastāda aktu par darba veikšanu.
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Kristers Gudļevskis ir arī mūsējais!
Joprojām pacilātā noskaņojumā un ar lepnumu par mūsu valsts
sportistu sasniegumiem, atminamies
XXII ziemas olimpiskās spēles Sočos. Latvijas hokeja izlases vārtsargs
Kristers Gudļevskis Soču olimpisko
spēļu ceturtdaļfināla cīņā pret Kanādu demonstrēja izcilu sniegumu. Divdesmit viena gada vecā puiša bērnība
un skolas gadi pagājuši Aizkrauklē.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
sporta skolotājs Ivars Māliņš ir bijis

viens no pirmajiem Kristera hokeja
treneriem Aizkrauklē. Tviteris spēļu
laikā mutuļoja: „Kanādieši mācās
izrunāt Kristera Gudļevska vārdu!
Viņa spēle radīja paniku 35 miljoniem!” Dinamo Rīga vārtsargs Kristers Gudļevskis ceturtdaļfināla cīņā
pret Kanādu atvairīja 56 ripas un sagādāja Latvijai vislielāko publicitāti
Soču spēļu laikā. Savējo un līdzjutēju
atbalsts noteikti viņam palīdzēja!
Kokneses Novada Vēstis

Latvija gatavojas
E-prasmju nedēļai 2014!
Informatīvā kampaņa
E-prasmju nedēļa 2014
notiks no 24. - 30. martam.
Jau piekto reizi Latvijā noritēs „E-prasmju nedēļa”, kas šogad
tiks rīkota no 24. līdz 30. martam.
Šī informatīvā kampaņa Latvijā un
citās ES dalībvalstīs, demonstrējot
digitālajā laikmetā dzīvojošajai sabiedrībai e-prasmju nozīmi darbā,
karjeras attīstībā un cilvēka personiskajā izaugsmē, tiek organizēta EK
programmas „e-Skills for Jobs 2014”
ietvaros.
Šogad „E-prasmju nedēļa” fokusējas uz divām galvenajām rīkoto
aktivitāšu tēmām – tās ir „E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai”
un „E-prasmes ikvienam”. Pirmā ir
saistīta ar e-prasmju apmācību aktivitātēm nodarbinātības veicināšanai,
e-prasmju novērtēšanas metodēm un
tās nodrošinošiem tiešsaistes rīkiem,
IKT prasmju apliecināšanu un sertifikāciju. Šīs tēmas ietvaros tiek rīkotas IKT karjeras dienas un citi IKT
karjeras motivācijas pasākumi, IKT
sacensības un konkursi jauniešiem,
IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem. Otrā, „E-prasmes ikvienam”,
pievēršas cilvēkiem, kas uzsāk lietot
datoru un internetu, „veic pirmo klikšķi”. Tā saistīta ar e-prasmju apguvi
senioru vidū, digitālo sociālo mediju
lietošanu – iepazīstinot ar jauniem
e-pakalpojumiem, drošības un aizsardzības pasākumiem Internetā, ar
virtuālās vides ētikas un autortiesību
ievērošanas principiem.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), organizējot „E-prasmju nedēļu”
sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju (VARAM), aicina sekot līdzi dažādo izglītojošo aktivitāšu un IKT karjeras
dienu programmai un apmeklēt Eprasmju nedēļas ietvaros organizētos
pasākumus.
Arī Kokneses novadā, E-prasmju
nedēļas ietvaros, tiks organizēti dažādi pasākumi gan izglītības iestādēs,
gan novada bibliotēkās. 24. martā
pl.13.00 I. Gaiša Kokneses vidusskolā notiks kursi novada pedagogiem
par E Twinning platformu izglītības
jomas darbiniekiem. Semināru vadīs
E Twinning pārstāve un Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra
skolotāja Līga Kraukle. Par publisko
pasākumu norises laikiem, kuri veltī-

ti šai nedēļai, sekojiet līdzi Kokneses
mājas lapā vai jautājiet novada bibliotēkās.
2013. gada „E-prasmju nedēļas”
piedāvātajos 855 pasākumos, ko nodrošināja vairāk nekā 300 partneri,
piedalījās 42 690 iedzīvotāji visā Latvijā. Partneru vidū bija ministrijas,
valsts aģentūras, uzņēmumi, bankas,
skolas un universitātes, bibliotēkas,
pašvaldību iestādes un nevalstiskās
organizācijas.
Vairāk par E-prasmju nedēļu iespējams uzzināt, apmeklējot mājas
lapu www.eprasmes.lv
Kokneses pagasta bibliotēkā
šajā nedēļā aktīvāk pievērsīsim apmeklētāju uzmanību e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām,
informēsim par e-pakalpojumiem un
citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.
Palīdzēsim orientēties pašapkalpošanās portālos:
* www.e-latvenergo.lv,
* www.CSDDe-pakalpojumi.lv,
* www.lattelecom.lv,
* biļešu iegādes, iepirkšanās
portālos,
* bibliotēku sistēmā Alise,
* www.letonika.lv -noderīga, bagātīga informācija visām paaudzēmbibliotēkā bez maksas!
* informēsim par aktualitātēm,
kuras atspoguļo Kokneses novada
mājas lapa un, protams, atbildēsim
uz visiem interesējošajiem jautājumiem!
25. un 27. martā īpaši gaidīsim
aktīvos seniorus, kuri vēlas ar datoriem būt uz Tu!
Esiet atvērti, nāciet un jautājiet,
izmantojiet šo nedēļu savai izaugsmei, un mēs labprāt dalīsimies savā
pieredzē!
Aktivitātes E-prasmju nedēļā
Iršu pagasta bibliotēkā:
1. Iepazīšanās ar Latvijas Valsts
portālu Latvija.lv
Pieaugušajiem interesentiem 24.
marts 10:00 – 13:00
Portāla www. drossinternets.lv
apmeklēšana kopā ar skolēniem. Izglītojoša spēle par drošību internetā.
24. marts 14:00 – 19:00
3. Zināšanu testa „Es elektroniskā vidē” aizpildīšana 8.-12. klašu
skolēniem.
26. marts 14:00 – 19:00
4. Iepazīšanās ar ” Lasāmkoku”
- elektronisko bibliotēku bērniem.
Datorspēles pašiem mazākajiem 28.
marts 9:00 – 13:00

Lielajos Sama svētkos pārsteigumu netrūks!
Kokneses makšķernieki stāsta,
ka lielākos samus Daugavā redzējuši tieši pie Kokneses pilsdrupām,
kur upes dzelmē gandrīz 30 metrus
dziļumā atrodas vecās Rīga - Daugavpils šosejas tilts. Daugavas sams
ir noslēpumains un leģendām apvīts
radījums, tāpēc koknesieši tam par
godu ik gadu rīko dzīvespriecīgus
pavasara svētkus.
2014. gada 17. maijā jau piekto
gadu Koknesē notiks lielie Sama modināšanas svētki.
Šajā dienā koknesieši aicina
uz svētku tirdziņu, sportiskām
aktivitātēm un citiem pasākumiem
lieliem un maziem. Par neatņemamu
Sama modināšanas svētku sastāvdaļu
kļuvuši tādi pasākumi kā Mūku futbols, virves vilkšanas un svara bumbas celšanas sacensības, nūjošana
un ūsu/bižu konkurss. Kā jau katru
gadu, starts tiks dots arī lielajai Sama
loterijai ar galveno balvu – VELOSIPĒDU no AS SEB banka.
Pagājušajā gadā Tvīda brauciens
apliecināja, ka vietējā sabiedrība
ir ne vien izteikti Kokneses patrioti, bet arī aktīvās atpūtas cienītāji.
Gūstot tik pozitīvas emocijas, ir ra-

dusies vēlme šo pasākumu iesākt kā
Kokneses Sama modināšanas svētku
tradīciju. Pagājušajā gadā neparastais
brauciens pa Kokneses ielām vienoja
ap 100 velobraucējus, tāpēc atkal ir
pienācis laiks savos bēniņos un skapjos meklēt retro tērpus, lai 17. maijā
Sama modināšanas svētkos piedalītos un izjustu šo īpašo noskaņu, ko
nevar sajust nevienā citā velobraucienā!
Šogad pirmo reizi Kokneses
pilsdrupas
piedalīsies
akcijā
„Muzeju nakts”. Ar ilgu un cerību
zilo krāsu 2012. gadā tika uzsākts
Muzeju nakts trīs gadu cikls, kas noslēdzas šogad, kad Rīga ir Eiropas
kultūras galvaspilsēta un kā Latvijas
kultūras simbols tiek godināts dzintars. Jau ilgstoši koknesieši lepojas
ar savu kultūrvēsturi, it īpaši godinot Kokneses pilsdrupas. Tās kā
īpašu dārgakmeni ieskauj Pērse un
Daugava. Pilsdrupas sevī nes atbalsi
no sendienām, viduslaikiem. Šo noskaņu vēlamies atdzīvināt un ar to
rotāt svētkus.
Kokneses pilsdrupu „Muzeju
nakts” devīze „Kad ik akmenī dzīvība pulsē”. Naksnīgās pilsdrupas tiks

izgaismotas, kas rada īpašu noskaņu, kur teikās stāstītais atdzīvojas.
Pasākuma laikā Kokneses pilsdrupu
apmeklētāju paviljonā varēs apskatīt restaurētus senlietu priekšmetus
(atslēgu, dekoratīvu loga vērtnes
viru, durvju aizdarāmo, šķēpa uzgali, kaujas nazi, cirvi u.c.). Iespēja
izmēģināt metamo cirvju un šķēpa
mešanu mērķī, monētu kalšana un
citas aktivitātes paredzētas Muzeju
nakts programmā. Apmeklētāji tiks
gaidīti uz gardo uguns zupas baudīšanu un jebkurš varēs piedalīties aizraujošā piedzīvojumā – orientēšanās
pārgājienā „Misija – Koknese” izaicinājumā. Vakara noslēgumā, pirms
Sama modināšanas svētku zaļumballes, kurā muzicēs grupa „Mākoņu
stūmēji”, visi tiks gaidīti pilsdrupās,
lai sajustu neaizmirstamu senatnes
burvību!
Nepalaidiet garām šo lielisko
iespēju izbaudīt Sama modināšanas
svētkus un Muzeju nakti!
Sekojiet jaunumiem!
Zane Zariņa,
KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”
tūrisma informācijas konsultants
Foto: Zane Zariņa

7. marta valsis Ģimenes atbalsta dienas centrā

Valsis pavasara skaistākajos svētkos
,,Bērniņ, mazā baltā dvēselīt!
Tu kā trausls asniņš vēlies saulei
uzsmaidīt.
Kā man tavu sirsniņu sasildīt,
Kādā gaismā tavu dzīvi ievadīt?”

Jau kādu laiku pirms septītā
marta pēcpusdienas mūsu centrā
bija dzirdamas valša skaņas. Bērni
mācījās deju soļus, cepa cepumus,

gatavoja apsveikumus un pūpolu
pušķus, veidoja koncertprogrammu Starptautiskajai sieviešu dienai.
Viņi koncertā izpildīja savas mīļākās dziesmas, dejas, deklamēja pašsacerētus dzejoļus, iepriecinot mūsu
koknesietes.
Ģimenes atbalsta dienas centra
zālē bija pulcējušies dažāda
vecuma skatītāji.����������������
Fotomirkļus iemūžināja Mārcis Briška un citi
klātesošie.
Pasākumu vadīja divas Samantas
un Andis. Par mūzikas labskanību rūpējās Mareks.
Cik jauki, ka noslēguma valsi dejoja bērni kopā ar saviem vecākiem!
Uz tikšanos nākošajos pasākumos!
Ieva Jankovska,
Kokneses ĢADC vadītājas p.i
Foto: Mārcis Briška
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Ar mīlestību sirdī, dziesmā un dejā

Dejo mājinieki vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”
Iršu pagasta ļaudis jau ielāgojuši,
ka februāra vidū, kad svinam Visu
mīlētāju dienu, būs gaidāms m�����
īlestības svētkiem veltīts koncerts un
balle. Šīs svētku tradīcijas dibinātāja
ir Inta Balode – vidējās paaudzes
deju kolektīvu „Irši” un „Liepavots”
vadītāja. Veiksmīgā sadarbībā ar Iršu
pagasta pārvaldi jau vairākus gadus
Valentīna dienas koncerts sasauc
kopā dejas un dziesmas mīļotājus.
Ieguvēji noteikti bija tie, kas 14.
februāra vakarā Iršu klubā smēlās
dzīves prieku ceļā uz pavasari. „Ar
mīlestību sirdī, dziesmā un dejā lai
piepildīts šis vakars!”- skatītājiem
novēlēja koncerta vadītāja Astrīda
Saimena.

„Mūžam citas nemīlēšu!” – šie
daudzsološie vārdi no „Liepavota” iemīļotas dejas tika doti koncerta nosaukumam. Jau ar pirmajām taktīm, skanot šiem vārdiem, „Liepavota” dejā
„Mūžam citas nemīlēšu”, zāli pāršalca
skatītāju aplausi, ar tādu pat atsaucību
pavadot katru priekšnesumu.
Ar šo mācību gadu Inta Balode
Pērses pamatskolas skolēniem māca
dejas soli. Koncertā droši un ar smaidu sejā mazie dancotāji atklāja, cik
ļoti viņiem patīk mācīties dejot! Ciemiņu no Jaunjelgavas – jauniešu deju
kolektīva „Kodoliņš” katrs dejas uznāciens bija spožs apliecinājums – ar
tādu degsmi un dejas izjūtu ir jādejo
latviešu tautas dejas! Iršu pagasta vo-

kālā ansambļa dalībnieces sevi sauc
par pasākumu kuplinātājām. Arī šajā
vakarā viņu izpildījumā labi zināmām
mīlas dziesmām gribējās dziedāt līdzi. No kantri līdz rokenrolam – Valentīnas dienas vakara romantiskajai
noskaņai lieliski iederējās Kokneses
līnijdejotāju sniegums. Ieklausoties
kapelas „Aizezeres muzikanti” muzicēšanā, vecākā paaudze varēja atgriezties sendienās, bet jauni puiši un
meitas iegūt noderīgus padomus mīlas
lietās. „Viņi gan mums varētu vienu
labu ballīti nospēlēt!”, sprieda tuvāk
sēdošie Iršu vīri labākajos gados.
„Trejpolka” vai „Klabdancis” mājinieki, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”, ik deju izstāstīja kā mīlestības stāstu. Skatītāju gaviles nebeidza rimties dejā „Ciganovskis”, kurā
galvenajā lomā ar aktierisku meistarību iejutās deju kolektīva „Irši” prezidents Dzintars Meiers. Viņš nevarēja
izvēlēties, kurai no četrām skaistām
meitenēm atdot sirdi. „Dēļ šīs dejas
vien, vajadzēja nākt uz koncertu!” –
atzina daiļā dzimuma pārstāves. Izrādās, šī deja jau senāk bijusi kolektīva
repertuārā, un mīlas pārņemto Ciganovski, protams, dejojis neviens cits
kā Dzintars Meiers! Koncerta noslēgumā „Liepavota” dancotāji aicināja
uz valsi dejā „Pie dzintara jūras”, kas
bija labs iesākums Valentīna dienas
svinību turpinājumam – ballei, kurā
labāko deju mūziku spēlēja Marika un
Druvis Andriksoni.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: A. Balodis

Kā mēs sagaidām savu piecpadsmito pavasari

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Valentīna dienas nedēļā
viss par mīlestību!

Kā vairot prieku un veselību – stāsta Inese Vitenberga
Nedēļā, kad svinējām mīlestības svētkus – Svētā Valentīna dienu, Kokneses pagasta bibliotēkā 11.
februāra vakarā uz šiem svētkiem
veltītu pasākumu varēja nokļūt ar
ieejas biļeti – mīlestības dzejoli.
Visu pasākuma apmeklētāju vārdā
paldies par viesmīlīgo sagaidīšanu
Kokneses bibliotēku darbiniecēm!
Sirsnīgā noskaņā, smaržojot tējai
un kafijai, baudot gardu kūku, klātesošās dāmas uzrunāja Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolnieces
Dana Grunda un Asnate Višķere.
Meitenes asprātīgā dialogā, izmantojot klasiķu un mūsdienu dižgaru
atziņas, un enciklopēdijās paustās
definīcijas, centās noskaidrot, kas ir
mīlestība. Atbildi viņas varēja rast,
ieklausoties arī pasākuma apmeklētāju runātājos dzejoļos.
Kā mums vairot prieku un veselību, iemantot dvēseles mieru aizraujošā stāstījumā par aromterapijas
testu, diagnostiku ar ēteriskajām eļļām un akmeņu īpašo spēku, atklāja
koknesiete Inese Vitenberga. „Savā
darbā daudz pielietoju zināšanas,
kuras esmu apguvusi 20 gadu laikā.
Iepazīstot ēterisko eļļu dziednieciskās īpašības, ikviens var palīdzēt savai pašsajūtai. Vienā eļļas pilienā var
sajust zemes, saules un vēja spēku.
Ēteriskās eļļas ir spēcīgs enerģijas
koncentrāts. Piemēram, Francijā ir

ārsti, kas pacientus ārstē tikai ar dabiskajām ēteriskajām eļļām,” iepazīstinot ar daudzveidīgajām ēterisko
eļļu īpašībām, sacīja Inese Vitenberga. Muskatsalviju, citronmelisu
(eļļa, kas piesaista naudu!), samteņu
un daudzas citas brīnumainu īpašību
nesošās eļļas dāmas varēja iepazīt tuvāk, baudot to aromātu. „Veicot testu
ar 90 ēteriskajām eļļām, var precīzi
noteikt cilvēka rakstura īpašības,”
atklāja aromterapijas speciāliste. Interesants ir pētījums, ka bērniem visieteicamākā ir mandarīnu eļļa. Runājot par akmeņu īpašo spēku, Inese
Vitenberga atzina, ka katrā akmenī
mājo milzum daudz enerģijas. Vislabāk sev atbilstošo akmeni var noteikt
nevis pēc horoskopa zīmes, bet pēc
savām sajūtām, pieskaroties konkrētajam akmenim. Pasākuma apmeklētājām bija iespēja savās plaukstās
paturēt akmeņus, kuri apveltīti ar
īpašu enerģiju: ametistu – faraonu un
karaļu akmeni, turmalīnu, magnezītu, rozā kvarcu, kas dod sirdij spēku,
nefrītu un vēl daudzus citus akmeņus
– enerģijas devējus. Paldies Inesei
Vitenbergai par iedvesmojošo stāstījumu, rosinot šajā svētku nedēļā katram apņemties izzināt vēl nezināmo,
atrast savu labas pašsajūtas avotu un
pats galvenais – dzīvot ar mīlestību!
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

Vācbaltu kopienas dāvinājums
Iršu pagasta bērniem
„Labākie gadi” Kokneses novada svētkos 2013. gada vasarā
Ikviens man piekritīs, ka laiks
rit ļoti ātri: vēl tikko, cilvēk, acis
esi atvēris un domas sakārtojis, tā
vakars jau klāt – tikko darba nedēļu uzsācis, jau nedēļas nogale klāt,
šķiet, tikko sācis „Labākajos gados”
dziedāt – jau piecpadsmitgade klāt!
Tā tā dzīvīte paskrien…
Kora nosaukums „Labākie gadi”
radies spontāni – bija „bērns” jākristī,
bet tā negribējās „Atvasaru”, „Rudeni”
vai kādu citu smeldzīgu nosaukumu.
Dziedātājos vēl tik daudz dzīvesprieka,
enerģijas, rosības, ka dažs labs jaunais
netur līdzi! Tad nu devām vārdu „Labākie gadi” – lasi: gadi, kad beidzies
valsts darbs, kad valsts piešķīrusi mazāku vai lielāku izdzīvošanas naudiņu,
kad bērni izaudzināti un izskoloti, kad
sirdi priecē mazbērnu rosīšanās, tad
tu, cilvēk, beidzot vari pievērsties sev,
savām vēlmēm, kurām dzīves gaitā neatlika laika un spēka. Nu, lūk! Teiksiet,
ka nav dzīves labākie gadi?
Visus piecpadsmit gadus cenšamies atbilst savam nosaukumam
– dzīvot interesanti, spraigi, skanīgi,

brīžiem pat pārdroši. To apliecina kora
repertuārs: mums nepietiek ar obligāto
Latvijas senioru koru gada repertuāru,
mēs iemācamies vismaz 4-5 mūs interesējošus repertuārus, par ko mūs apskauž ne viens vien senioru koris.
Uz jautājumu – kā mēs to „dabonam gatavu” – atbilde viena: „Jādzied
tikai tādas dziesmas, kas pašiem patīk. Ar dziesmām, kuras „nepielīp” ar
pirmo reizi – nav ko krāmēties!”
Savu piecpadsmitgades sezonu sākām ar apņemšanos – katru mēnesi nodziedāt vienu koncertu. Esam dziedājuši novembrī Kokneses Ev.Luteriskajā
baznīcā, decembrī – Seces dievnamā,
janvārī – Mālpilī, februārī – Pļaviņu
Ev. Luteriskajā baznīcā, martā – gavēņa laikā, cienot ticīgo rituālu, dziedāsim Skrīveru kultūras namā, aprīlī
– uzreiz pēc Lieldienām – Aizkraukles
Ev, Luteriskajā dievnamā. Esam sagatavojuši sirsnīgu, apgarotu repertuāru,
kuru ar atvērtu sirdi dziedam baznīcās
un ar prieku saņemam klausītāju atzinību un pateicību.
Maija nogalē svinēsim savu jubile-

ju, aicinot ciemos draugus un paziņas.
Kokneses Ev. Luteriskajā baznīcā
sniegsim trīsdaļīgu koncertu, kura 1.
un 3. daļā dziedās „ Labākie gadi”,
bet 2. daļu atvēlēsim vieskolektīviem
– Madonas, Skrīveru,
Lielvārdes, Ogres koriem. Koncerts būs skanīgs un krāšņs. Jālūdz
Dieviņam labu laiku, lai pēc koncerta
Kokneses parkā kopā ar viesiem varam turpināt svinības. Mēs jau sen to
esam pelnījuši!
Cienījamie Kokneses iedzīvotāji!
Laipni aicināti uz mūsu jubilejas koncertu! Ja kāds no jums ticis līdz labākajiem gadiem un mīl dziedāt – droši
nāciet uz mūsu kori (mums pievienoties nekad nav par vēlu – apmācam
ļoti ātri). Lai jūs nebaida nosaukums
SENIORU koris, no solīdā vecuma
mūsu korī nav ne miņas: esam rosīgs,
„vella pilns” kolektīvs, kurš ar prieku
pieņems ikvienu no jums.
Tādā priecīgi pavasarīgā noskaņā –
Silvija Cīrule,
„Labāko gadu” mamma
Foto: Anita Šmite

Vācijas pilsētā Wolfsburgā aktīvi
darbojas Wolfsburg-Gifhorn vācbaltu
interešu kopiena. Šī gada sākumā Iršu
pagasta pārvalde no Vācijas saņēma
priecīgu ziņu par vācbaltu kopienas
biedru lēmumu ziedot 2000 eiro Iršu
pagastam. Marta pirmajā nedēļā par
vācbaltu kopienas piešķirto ziedojumu
Pērses pamatskola iegādājusies divus
portatīvos datorus, bet Ģimenes krīzes

centrs „Dzeguzīte” savu materiālo
bāzi papildinājis ar 4 bērnu gultām, 30
spilveniem un 30 segām. Iršu pagasta
pārvaldes vadītāja Raina Līcīte teic,
ka Pērses pamatskolas kolektīvs un
ĢKC „Dzeguzīte” ir ļoti pateicīgi
saviem labvēļiem par negaidīto
dāvinājumu un ir nosūtījuši viņiem
sirsnīgus sveicienus.
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

8

Nr. 51 (338) 2014. gada 14. marts

„Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku” Grāmatu eksperti Iršu pagasta bibliotēkā
žūrijas noslēgums

Lai dzīvo radīt prieks!
13. februārī Kokneses bērnu bibliotēkā ar sirsnīgu pasākumu noslēdzām lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu un Jauniešu žūrija 2013”.
Šogad žūrijas dalībniekiem bija
jālasa un jāvērtē sešas grāmatas no
29 grāmatu kolekcijas, kuras bija
sadalītas atbilstoši vecuma posmiem.
Koknesē grāmatas vērtēja 42
dalībnieki, 10 no tiem bija vecāki,
kuri piedalījās Vecāku žūrijā. Vecāku
žūrija ir šī gada jaunums, kura pievienojās Bērnu un Jauniešu žūrijas
pulkam. Šogad sevišķi tika aicināti
lasīt arī tēti.
Lielais žūrijas noslēgums jeb
Lielie Lasīšanas svētki notiks 1.martā Ķīpsalas izstāžu centrā, kur tiks
noskaidrotas grāmatas, kuras ekspertiem visā Latvijā patika vislabāk. 1.
martā uz Ķīpsalu var doties jebkurš
žūrijas dalībnieks.
Noslēdzot žūriju Koknesē, mēs
zinām, kuras grāmatas vislabāk patika mūsu ekspertiem un kuras viņi
iesaka izlasīt.
Tās ir:
• Melings D. „Kur ņemt vienu
apkampienu?”,
• Janošs. „Ak, skaistā Panama:
seši stāsti par tīģeri un lācis”,
• Zandere I. „Līze Analīze un citi
slimnīcas skaitāmpanti”,
• Rungulis M. „Pēterītis un Anniņa” – anekdotēs bērniem,
• Kestners E. „Punktiņa un Antons” – Kreicas I. komikss,
• Kivirehs A. „Kaka un pavasaris”,
• Skrebeles R. „Palaidnību karaļa

Jāna B. dienasgrāmata”
• Lons van P. „Šausmu autobuss”,
• Riordans R. „Zibens Zaglis”,
• Joņevs J.” Jelgava 94”,
• Andersone L. H. „Runāt”,
• Lorija L. „Devējs”,
• Veronezi S. „Rāmais haoss”,
• Barberi M. „Eža elegance”,
• Gaile I. „Migla”.
Pasākumā katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu, Bērnu žūrijas
speciālo pildspalvu un veselīgu saldumiņu. Šogad bija trīs specbalvas
par izsmeļošiem, saistošiem un ilustratīviem grāmatu aprakstiem, un tās
saņēma – Amanda Milča, Linda Lielauza un Anete Šumska. Grāmatu aprakstus varat izlasīt bibliotēkā „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” stendā.
Pasākumā dalībniekiem bija iespēja izveidot sirsniņu piespraudes un/vai
apskāvienu plakātu, un bildēties pie
foto sienas. Sirsniņas un plakāti izdevās lieliski. Vēl otrā dienā varēja redzēt
ne vienu vien bērnu vai vecāku rotājamies ar pašdarinātu sirsniņu.
Mūsu bērnu sirsniņas noteikti
prasa, lai bērniņš lasa. Mums tikai
jādod stimuls un iespēja to darīt. Vislabākais ir pašu piemērs, jo lasošiem
vecākiem noteikti būs lasoši bērni.
Ceram uz VKKF atbalstu, lai arī šogad varētu turpināties lasīšanas veicināšanas programma.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu
bibliotēkas bibliotekāre
Foto: Anita Šmite

Starptautiskās dzimtās valodas
diena bērnu bibliotēkā
1999. gada novembrī UNESCO
izveidoja dzimtās valodas piemiņas
dienu, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tās izveidošanas mērķis – veicināt valodu un kultūru daudzveidību
un daudzvalodību, jo aptuveni puse no
valodām ir apdraudētas, un vairums no
tām stāv uz izmiršanas sliekšņa.
21. februārī Kokneses bērnu bibliotēkā ar 5.b klases skolēniem un
skolotāju Evitu Užuli diskutējām, kas
ir dzimtā valoda un kāda tā ir mums.
Tāpat noskaidrojām, kā valodas cēlās,
kas tās apdraud, kas sargā utt. Dziedājām visiem zināmo mūsu alfabēta populārāko dziesmu – Joka pēc alfabēts.
Neizmantojot skaidrojošās vārdnīcas,
skolēni minēja skaidrojumus ikdienā
maz lietojamiem vārdiem, tādiem kā
naģe, nēzdogs, lāma; modernajiem
vārdiem – parole, medijs, mēstule,
baneris. Savus minējumus pēc tam salīdzināja ar vārdnīcu skaidrojumu un
nemaz tik līdzīgi tie nebija. Jaunvārds

„baneris” vairāk asociējas ar baņķieris, nevis reklāmas laukums web lapās
vai senvārds „lāma” tika raksturots kā
lamāšanās, nevis peļķe.
Jauniešiem likās aizraujoši, ka
vārds „mīla”, kuru savā laikā ieviesa Rainis, bija jaunvārds, pie kura
vajadzēja pierast, vai Kronvalda „izglītība” un Alunāna – „cilvēcība” un
„maiznieks”, tagad bez šiem vārdiem
liekas neiedomājama mūsu valoda.
Viens ir skaidrs, valoda aug un
attīstās, bet mūsu uzdevums ir to
saglabāt, cienīt un censties lietot pareizi, nejaucot to ar krievu vai angļu
valodu. Latviešu valoda ir ļoti bagāta
un, kā teica mana latviešu valodas
skolotāja Ilga Holste – Dusmoties un
rāties var arī skaisti un caur puķēm.
Ja kas neveicas, sakiet – skāde, ja
kāds nepatīk – tad nezāle vai usne.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu
bibliotēkas bibliotekāre

Draugos ar grāmatu! Noslēguma pasākumā visi dalībnieki saņēma īpašas,
speciāli ekspertiem gatavotas dāvaniņas.
Pirms lielajiem „Baltijas Grāmatu svētkiem” Iršu pagasta bibliotēkā
pulcējās Bērnu un Jauniešu žūrijas
dalībnieki, lai atskatītos uz paveikto
gandrīz gada garumā. Bērnu žūrija
ir viena no nozīmīgākajām lasīšanas
programmām, kas palīdz izvērtēt, noskaidrot bērnu un pusaudžu iemīļotākos rakstniekus, grāmatu ilustratorus.
Iršu bibliotēkas Bērnu žūrijas eksperti kā labākos atzina A. Rozēna
„Pārsteiguma ballīte Hūbertam”, Janoša „Ak, skaistā Panama” un Ē. Kest-

nera „Punktiņa un Antons” daiļdarbus.
Savukārt Jauniešu žūriju uzrunāja grāmatas R. Riodans „Zibens zaglis”, P.
Lons „Šausmu autobuss” un L. Lorija
„Devējs”. Šogad bibliotēkā pirmo reizi
darbojās Vecāku žūrija un viņiem patika Ingas Gailes grāmata „Migla”.
Ar literāro spēļu palīdzību eksperti atsauca atmiņā savas mīļākās
grāmatas un pastāstīja par tām citiem. Eksperts Lauris Riekstiņš ir
„visvecākais” grāmatu vērtētājs bibliotēkā. Lasīšanas projektā viņš dar-

bojas jau 9 gadus.
Man, kā bibliotekārei, ir prieks,
ka Iršos dzīvo bērni, kuru sirsniņas
prot lasīt. Noslēguma pasākumā visi
dalībnieki saņēma īpašas, speciāli
ekspertiem gatavotas kladītes. Pēc
emocijām varēja spriest, ka šis pārsteigums izdevās.
Paldies visiem – lielajiem un mazajiem ekspertiem par sadarbību un
uz tikšanos nākošajā projektā!
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Mīļums ir tas, kā šobrīd bērnu grāmatās
pietrūkst visvairāk un ko es vēlētos sniegt.
/Margarita Stāraste-Bordevīka/
• Atzīmējot un pieminot autores un ilustratores 100 gadu jubileju, Kokneses bērnu bibliotēkā bija
apskatāma autorei veltīta izstāde
un vairāk kā mēnesi bibliotekāro
stundu laikā iepazīta un apbrīnota
Margaritas Stārastes – Bordevīka
daiļrade.
• Kokneses pagasta Ratnicēnu
bibliotēkā visa mēneša garumā bija
skatāma plaša literatūras izstāde –

daļa no mākslinieces darbiem un
literatūra par viņas 100 gadu garo
un bagāto mūžu. Gan pieaugušie,
gan bērni lasīja fragmentus no grāmatām. Vieniem tās piederēja pie
jaukām bērnības atmiņām, citiem
pirmā iepazīšanās ar Zīļuku, Tinci,
laumiņām, Pintiķu ciema iemītniekiem, baltiem tīriem sniega vīriem,
Sārtuli u.c.
• Vecbebru Profesionālas un

vispārizglītojošās internātvidusskolas sākumskolas skolēni un skolotāji
kopā izceļoja un izdzīvoja dižena
cilvēka radītos varoņus dažādos
ceļojumos. Kopīgi tika veidota izstāde, rakstītas savas atziņas par
izlasītajām grāmatām. Jauka iepazīšanās ar M. Stārastes varoņiem bija
animācijas filmu pirmizrāžu noskatīšanās.
Kokneses Novada Vēstis

Alises diena Kokneses pagasta bibliotēkā
4. marts – Alises vārda diena!
Ko šis vārds nozīmē bibliotēkā?
Tieši uz šo jautājumu vajadzēja atbildēt lieliem un maziem bibliotēkas
apmeklētājiem! Ja pieaugušajiem
atbildes vietā bija klusēšana, tad
bērni uzreiz atcerējās, ka ir arī Alise
Brīnumzemē!
Sarunas un praktisku darbošanos
par iespējām apskatīties savu kontu
bibliotēku sistēmā Alise, rezervēt,
pagarināt grāmatas turpināsim arī
Bibliotēku nedēļā (šo iespēju izskaidrojam katram lasītājam, jau iestājoties bibliotēkā). Jāatzīst, ka gados vecākajiem bibliotēkas apmeklē-

tājiem labāk tīk redzēt un izvēlēties
grāmatu, atnākot tieši uz bibliotēku!
Viņiem svarīgi ir izjust izvēles prieku, apskatīties, kas jauns bibliotēkā,
izrunāties, dalīties ar savām emocijām.
Bērni Alises dienā vēlreiz atkārtoja jau zināmas lietas – kā atšķirt
bibliotēkas grāmatu, kurās lappusēs
ir zīmogi, ko nozīmē numuri un kā
veidojas svītru kods, paši izmēģināja, kā izsniedz grāmatas, kā skeneris
nolasa informāciju un kāpēc nevar
noskenēt, piemēram, veikala desu,
kurai arī ir svītru kods.
Iegūtā informācija bērniem node-

rēs pavisam drīz, jo šobrīd notiek aktīva Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas fonda savadīšana sistēmā Alise.
Pieaugušo bibliotēkas apmeklētājiem
vajag tikai gribēt izmantot šo iespēju.
Būtībā jau mums katra diena ir
Alises diena – darbosimies kopā šajā
brīnumzemē – bibliotēkā! Ja ko nezini, jautā!
Piemirsu atgādināt, ka mums ir
vēl viena Alise bibliotēkā – 2. ēnu
dienas „ēna” bibliotēkas vēsturē!
Sveicam Alisi Krūmiņu vārda dienā!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
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Pirmā „Dzīvā Bibliotēka” Koknesē
Nedēļa no 17. – 23. martam Latvijā ir Bibliotēku nedēļa un šīs nedēļas ietveros mēs, Kokneses bibliotēkas, vēlamies jums piedāvāt jaunu
bibliotēkas pakalpojumu – „Dzīvā
bibliotēka”. Izmantot šo pakalpojumu jūs būsiet mīļi aicināti 18. martā
plkst. 17:30.
Jūs jautāsiet, kas tas ir – „Dzīvā
bibliotēka”? Lūk, jums arī atbilde:
„Dzīvā bibliotēkā” – ir iespēja
uzzināt vairāk par cilvēkiem, kas ir
mums visapkārt. „Dzīvā bibliotēka”
darbojas tāpat kā parasta bibliotēka.
„Lasītāji” nāk, aizpilda lasītāja karti,
izvēlas „grāmatu” un lasa to uz kādu
laiku. Pēc tam „grāmatu” atdod atpakaļ bibliotēkā un, ja ir laiks, izvēlas
citu klātesošo „grāmatu”. Vienīgā
atšķirība ir tā, ka grāmata „Dzīvajā
bibliotēka” ir reāli cilvēki, un lasīšana ir saruna, vienu „grāmatu” var
„lasīt” pat vairāki cilvēki kopā.
Cilvēki, kas piedalās šajā pasākumā kā „dzīvās grāmatas”, cenšas patiesi atbildēt uz visiem jautājumiem.
Viņi ir gatavi dalīties pieredzē un
mierīgi apspriest ar „lasītāju” stereotipus un aizspriedumus attiecībā uz
„grāmatas” nodarbošanos vai dzīvesveidu. Ja grāmatu nepaspēj izlasīt un
„grāmata” piekrīt, var apmainīties ar
koordinātēm un „lasīšanu” turpināt
jau kā paši izvēlas. Arī šīs grāmatas ir
jāsaudzē, tāpēc, ja jautājumi „grāmatai” ir pārāk personīgi vai aizskaroši,
tās vienkārši atsakās atbildēt – piedāvā runāt par kaut ko citu vai ziņo bibliotekāram par necienīgu izturēšanos.
Pakalpojums „Dzīvā bibliotēka”
ir bezmaksas.
Ieskatoties vēsture…
Pirmoreiz „Dzīvā bibliotēka”
tika atvērta 2000. gadā mūzikas festivālā Dānijā. Tā radās kā inovatīva
metode, lai veicinātu dialogu, mazinātu aizspriedumus un veicinātu
izpratni. Dzīvā bibliotēka ļauj gan
klausītājiem, gan stāstītājiem lauzt
stereotipus un izaicināt aizspriedumus pozitīvā un humoristiskā veidā.
Tā ir efektīva un vienkārša metode,
lai veicinātu toleranci un izpratni.
Nevērtē grāmatu pēc tās vāka!
Mana pieredze
Es kā „grāmata” pagājušā gada
maijā piedalījos Kaļiņingradas publisko bibliotēku tīkla A.Čehova bibliotēkas devītajā „Dzīvajā bibliotēkā”. Tiku aicināta kā Latvijas Bibliotekāru Biedrības Jauno speciālistu
sekcijas aktīviste, lai pastāstītu, kas
mēs esam un ko mēs darām. Mani
„lasītāji” ātri vien mani pārvilināja
stāstīt par to, kā mums Latvijā iet
gan sadzīviski, gan politiski. Bija interesanti lauzt dažus stereotipus par
mums. Interesanti bija atbildēt uz
jautājumiem, par kuriem nedomāju,
ka būs jārunā. Ieguvu labus draugus
un paziņas, ar kuriem joprojām diskutējam par dažādiem jautājumiem
un dalāmies pieredzē.
Mēs daudzas lietas uztveram un
pieņemam kā vairākumam liekas,
dzīvojam diezgan stereotipiskā sabiedrībā, baidāmies no cilvēkiem

vai noliedzam kādas aktivitātes, līdz
galam neiedziļinoties un nemēģinot
izprast. Šādā veida pasākumi palīdz
šos stereotipus nojaukt un rast izpratni, mainīt mūsu domas, uzskatus. Un
mainīt domas ne tikai lasītājiem, bet
arī „grāmatām”, tādējādi vairāk saliedējot sabiedrību.
Lai jūs man noticētu, jums pašiem tas ir jāizbauda, tādēļ atnāciet
un pārliecinieties, cik interesanti un
neatkārtojami cilvēki ir mums apkārt. Katrā no mums, tāpat kā grāmatās, ir kaut kas vairāk nekā no „vāka”
var šķist.
Kokneses pirmās „Dzīvās bibliotēkas” „grāmatas”:

Helēna Vasiļevska – Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Nodokļu
kontroles pārvaldes ( NKP) Lielo nodokļu maksātāju (LNM) pirmās audita daļas galvenā nodokļu inspektore.
Jau piecus gadus diendienā uz darbu
Rīgā brauc ar vilcienu.

Inguna Žogota – Vada divas folkloras kopas: bērniem folkloras kopu
„TĪNE” kopš 1991. gada, bet pieaugušajiem folkloras kopu „URGAS”.
Spēlē spēlmaņu kopā „SKUTELNIEKI”. Ir tradicionālās kultūras biedrības “BALTAINE” dibinātāja. Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas sākumskolas skolotāja. Kopš 2007.gada ir
arī latvju danču organizētāja un muzikantu pulcinātāja. Vairākus gadus ir
ieviržu vadītāja 3x3 nometnēs.

Anita Šmite – Kokneses novada
domes Sabiedrisko attiecību vadītāja, PII „Gundega” vecāku padomes
locekle, dejotāja „Iršu” deju kolektīvā.

Asnate Višķere – I. Gaiša Kokneses vidusskolas 7. klases skolniece. Beigusi Koknese mūzikas skolas
Flautas klasi un turpina mūzikas mācības Jēkabpils mūzikas skolā apgūstot čellu. Darbojas A.Dobenberga
mākslas studija. Patīk iesaistīties
dažādos projektos, konkursos, nometnēs. Viens no interesantākajiem
– Latvijas Talantīgā meitene (ir kronis). Patīk teātris, klasiskais balets un
ceļošana.

Ivans Markovs – Kaļiņingradā
dzīvojošs jaunietis – žurnālists, aktīvists, veģetārietis. Organizē „Kritisko
masu Kaļiņingradā” („Критической
массы”), kura cīnās par riteņbraucēju tiesībām un labākiem apstākļiem
pilsētā, vada kino klubu “Киноклуба
имени Руди Дучке”, kurā skatās un
diskutē par filmām, kurās ir sociāla
rakstura problēmas. Aizsāka „Dzīvo
bibliotēku” ciklu Kaļiņingradā. Caur
programmu Skype ar Ivanu būs iespēja runāt tieši no Krievijas un krieviski, tātad iespēja arī atsvaidzināt
savas krievu valodas zināšanas.

Dāvis Kalniņš – jaunais Kokneses Sporta centra direktors, dedzīgs
sporta dzīves atbalstītājs Koknesē.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta
bērnu bibliotēkas bibliotekāre

Muzikāli radošā viktorīna Kokneses mūzikas skolā
26. februārī, turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, Kokneses
Mūzikas skola uzņēma ciemiņus no
Skrīveru mūzikas un mākslas skolas,
lai abu mūzikas skolu 5., 6., 7. klašu
audzēkņi piedalītos muzikālajā viktorīnā, kas veltīta Jāņa Cimzes 200-gadei
un Emiļa Melngaiļa 140 –gadei. Koknesiešu komanda „Muzikanti melnā”
pret ‘”Skrīveru skanīgajiem” cīnījās
godam. Kokneses komandu pārstāvēja
skolas audzēkņi – Anna Ziediņa, Renāte Zjukova, Agnese Dzirkale, Atis Āre,
Otto Bērzkalns, Beāte Brūvere. Arī

atbalstītāju komanda ar nosaukumu
”Kanons” varēja nopelnīt punktus par
pareizi sniegtām atbildēm. Uzdevumu
bija daudz un interesanti – muzikālo
tēmu atpazīšana, tautas dziesmu analīze, solfedžo labirints, Kokneses teikas muzikāla demonstrēšana, kas bija
viens no atraktīvākajiem uzdevumiem.
Protams, noslēgumā punktu skaitīšana, uzvarētāji un balvas. Ar nelielu
punktu pārsvaru uzvarētāji – Skrīveru
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Paldies jāsaka Kokneses Mūzikas skolas direktorei Silvijai Cīrulei un Kok-

neses novada domei par sagādātajām
balvām un gardo cienastu. Ceram uz
turpmāku sadarbību arī nākošajā mācību gadā, kad paplašināsim dalībnieku
loku, uzaicinot arī Pļaviņu Mūzikas
skolas audzēkņus. Viktorīna ir lielisks
pasākums, kurā audzēkņi var pārbaudīt
iegūtās informācijas lietderību un pārliecināties par to, cik interesanti priekšmeti ir solfedžo un mūzikas literatūra.
Šajās stundās iegūtās zināšanas lieti
noderēja šajā draudzīgajā pasākumā.
Gundega Ermiča,
Kokneses Mūzikas skolas skolotāja
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„Mutulītis” sadanco un sporto pasākumā
„Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” Bauskā

Mutulītis lec pa jaunam!
21. februāris Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 6. - 9. klašu kolektīvam „Mutulītis” bija īpaša diena,
jo viņi devās uz pasākumu „Lecam
pa jaunam, lecam pa vecam”, kuru
organizēja Bauskas jauniešu centrs
sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru. Jau agri no rīta dejotāji, ar
satraukumu sirdī, sēdās autobusā,
lai dotos uz Codes pamatskolu, kur
norisinājās pasākuma pirmā daļa
– jautras un atraktīvas sporta stafetes. „Mutulītis” turējās braši un
pierādīja, ka viņi ir labi sportisti. It
sevišķi mums padevās stafete, kurā
vajadzēja parādīt florbola spēles iemaņas.
Otrā daļa notika Īslīces kultūras
namā, kur dejotāji sniedza skaistu koncertu. Pasākumā piedalījās
13 deju kolektīvi no visas Latvijas
– Siguldas „Purenīte”, Cēsu „Randiņš”, Ogres „Musturiņi”, Ogresga-

la „Ābolēni”, Rīgas „Skabardzēni”,
Jēkabpils „Pipariņi”, Augstkalnes
„Sprīdis”, Dobeles „Vērdiņš”, Jelgavas „Vēja zirdziņš”, Olaines, Codes
un Pāvilostas dejotāji, un, protams,
„Mutulītis” no Bebriem.
Visi pasākuma dalībnieki saņēma Pateicības par piedalīšanos pasākumā „Lecam pa jaunam, lecam
pa vecam”, konfektes un šokolādes
sieriņus „Kārums”.
Protams, trešā daļa bija visgaidītākā-diskotēka. Visi dejotāji izpriecājās pēc grūtās, bet skaistās dienas.
Daudzi ieguva jaunus draugus un vēlēšanos tikties vēlreiz.
Par piedalīšanos pasākumā liels
paldies Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošas internātvidusskolas vadībai, šoferim Andrim un skolotājai Lāsmai Skadmanei.
Inta Balode,
„Mutulīša” vadītāja
Foto: Lāsma Skadmane

Piekto gadu dzied skolēni un skolotāji!

Prieks par kopā dziedāšanu gan skolēniem, gan skolotājiem!
„Mūsu laiks ir tas nemitīgi traucošais vilciens, kas neļauj apstāties
vienā vai otrā starpstacijā, kurā būtu
gribējies ilgāk pakavēties un izkāpt
laukā, tas traucas tikai uz priekšu. Un
tomēr iedami cauri dzīvei, palēnināsim tempu un atradīsim laiku lai redzētu, atradīsim brīdi, lai ieraudzītu,
kas tieši šajā brīdī notiek ap mums.
Citādi varam palaist ko brīnišķīgu.
Nāc līdzi!” Ar šādiem vārdiem tika
sveikti visi Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas „Dziedi ar skolotāju” dalībnieki, laipni ielūgtie viesmākslinieki
no Bebru pamatskolas, PII „Bitītes”
un svētku koncerta klausītāji. Ir apritējuši pieci gadi kopš mūzikas skolotāja Iveta Bērziņa aizsāka tradīciju – vienreiz gadā aicināt skolēnus

dziedāt kopā ar saviem skolotājiem.
Prieku par kopīgo sadziedāšanos
pauda gan skolēni, gan skolotāji.
Piektajos Dziedāšanas svētkos kopā
ar Alisi devāmies uz Brīnumzemi un
piedzīvojām tur sastaptos brīnumus:
maldījāmies mežā, pērāmies pirtī,
klīdām pa ziedu un brīnumu pļavām.
Kā katru gadu, tā arī šogad, pārsteidza VPIV skolotāji ar savu uznācienu
mūķeņu tērpos un dziesmu „Piedod
man” no „Līvu” repertuāra. Pasākuma noslēgumā sagaidījām vēl vienu
brīnumu – milzīgu torti.
Paldies visiem lieliskā koncerta
dalībniekiem! Paldies arī Marikai un
Druvim par balli, kurā dejas solim ļāvās gan liels, gan mazs.
Aija Rimša, VPIV skolotāja
Foto: Žanna Malašenoka
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Comenius projekta ietvaros Sveicam Kokneses internātpamatskolasviesošanās Vācijā
attīstības centra skolotāju Aneti Lasmani –

projekta “IT manai nākotnes karjerai” laureāti

Projekta dalībnieki iepazina arī pilsētas Bad Tölz skaistākās vietas
Comenius projekta „RESPECT
FOR THE EARTH-RESPECT FOR
OURSELVES” ietvaros no 16. 21.februārim Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas pārstāvji – četri skolotāji:
Jolanta Nīcgale-Kondrāte, Ineta
Gerasimova, Kristīne Keivomeģe,
Ingus Eiduks un trīs skolēni: Kristīne Birne, Marika Pavloviča, Karīna
Matīsa viesojās Vācijas pilsētā Bad
Tölz. Nedēļas garumā visi projekta
dalībnieki varēja baudīt fantastiski
laipnu uzņemšanu, draudzīgu attieksmi, kad kopā darbojās 82 projekta
dalībnieki.
Šajā Comenius projekta tikšanās
reizē dalībnieki prezentēja alternatīvās enerģijas gūšanas maketus, galaproduktu - e-grāmatu, par tēmu „Piesārņojums”, apkopoja sagatavoto informāciju, priekšlikumus par resursu
izmantošanu un taupīšanu.
Viesošanās laikā iepazināmies ar
vidusskolu (Staatliche Realschule),
izmantojām iespēju piedalīties mācību stundās. Viesojāmies pilsētas Rātē,
konferencē par dabas aizsardzības un
ekoloģijas jautājumiem šajā reģionā.

Brīvajā laikā aplūkojām skaistākās pilsētas Bad Tölz vietas gida
pavadībā, vērojām dabas gleznainos skatus, braucot uz skaisto Bavārijas karaļa Ludviga II celto Noinšvānšteina pili, Minhenē apmeklējām BMW muzeju, kur varējām
ne tikai skatīties, bet arī pasēdēt
un pasapņot jaunajās automašīnās.
Vācu skolēni saviem viesiem sarūpēja arī jaukus atpūtas un izklaides
brīžus boulinga klubā un sporta
centrā.
Nenoliedzami viena no spilgtākajām atmiņām par pavadīto laiku
Vācijā ir viesģimeņu laipnība, atvērtums un viesmīlība.
Noslēguma pasākums un projekta gaitas izvērtēšana bija kā kulminācija visam nedēļas piedzīvojumam.
Izbaudījām arī bavāriešu deju pievilcīgumu. Gandarījumu par ieguldīto
darbu un pavadīto laiku mums sniedza Vācijas projekta vadītāju sagatavotās apliecības par piedalīšanos
Comenius projektā.
Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas informācija

Izteiksmīgās runas
konkurss „Valodiņa 2014”
Jau divpadsmito reizi Aizputes
novada Lažas speciālajā internātpamatskolā pulcējās Latvijas speciālo
skolu skolēni uz izteiksmīgās runas
konkursu “Valodiņa 2014”. Mūsu
skolu konkursā pārstāvēja labākie
skolas daiļlasītāji Elīna Nesvate ar
O. Vācieša dzejoli “Darīsim to, ko
nevajag”, Regnārs Kutjko ar šī paša
autora darbu “Divi”, Jānis Vidiņš
ar Jāzepa Osmaņa dzejoli “Ziema”,
Sandis Treikals runāja Ojāra Vācieša
dzejoli “Viens pats”.
Skolēnu uzstāšanos vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Aizputes novada kultūras darba organizatore Sanda Zālīte, mūziķi – bijušais grupas
“Līvi” dalībnieks Tomass Kleins un
grupas “Credo” bijušais dalībnieks
Edgars Silacērps. Konkursā žūrija izteica savu vērtējumu pēc katra
priekšnesuma. Regnārs uzstājās ar
4. kārtas numuru, viņa sniegumu komentēja Edgars Silacērps, uzslavējot
zēnu par drosmi un spēju pasmaidīt
uz skatuves. Mūziķis Tomass Kleins
uzteica Jāni par šalles izmantošanu

dzejoļa vizualizēšanā. Sanda Zālīte uzslavēja Elīnu par pārliecinošu
uzstāšanos. Edgars Silacērps Sandī
uzstāšanās laikā saskatīja romantisku
cilvēku, kuram ir spējas rakstīt dzeju.
Visi konkursa dalībnieki saņēma
uzslavas rakstus par sekmīgu dalību un izteiksmīgu priekšnesumu
un sveci ar konkursa logo. Speciāla
balva – pomelo tika mūsu Jānim, lai
vairāk uzņemtu vitamīnus. Skolas
kolektīvam pasniedza pateicības
rakstu par atsaucību un sekmīgu
dalību izteiksmīgās runas konkursā,
kokā un uz sveces atveidotu konkursa logo.
Noslēgumā uzstājās pazīstamo
mūziķu Tomasa Kleina un Edgara
Silacērpa, Lažas skolas direktora un
skolas skolēnu apvienotā mūzikas
grupa. Koncerts ļāva visiem pasākuma dalībniekiem, pedagogiem apvienoties kopīgās dziesmās, uzņemot
pozitīvu emociju lādiņu mājupceļam.
Tā bija svētku diena piektdienā.
Aija Kārkliņa,
skolotāja

2014. gada 26. februārī Rīgā notika projekta “IT manai nākotnes karjerai” noslēguma pasākums. Par vienu no konkursa „IT manai nākotnes
karjerai” laureātēm ir kļuvusi Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja Anete Lasmane,
balvā iegūstot pateicības rakstu un
planšetdatoru.
Lai arī mūsdienās tehnoloģijas
tiek izmantotas gan izklaidei, gan
kā saziņas līdzeklis, tomēr Latvijas uzņēmēji uzsver, ka jauniešiem
pietrūkst uzņēmējdarbībai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju prasmju, kas, savukārt, veicina konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA)
sadarbībā ar Microsoft Latvia, Bib-

liotēku tīklu, Labklājības ministriju
un reģionu jauniešu organizācijām
2013. gadā realizēja projektu „IT manai nākotnes karjerai”, lai palielinātu
jauniešu konkurētspēju Latvijas darba tirgū. Projekta „IT manai nākotnes
karjerai” laikā tā dalībnieki apguva
vairākus mācību moduļus par efektīvu tehnoloģiju izmantošanu darbā
un uzņēmējdarbībā, lai vēlāk iegūtās
zināšanas un prasmes nodotu jauniešiem visā Latvijā.
Inese Svence,
Kokneses internātpamatskola –
attīstības centra metodiķe

Anete Lasmane – projekta
“IT manai nākotnes karjerai”
laureāte

Metodiskā diena Rēzeknē
4. martā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi, darbinieki un administrācija
viesojās Rēzeknes logopēdiskajā
internātpamatskolā, lai pilnveidotu
profesionālo kompetenci.
Metodiskās dienas dalībnieki
piedalījās reģionālajā konferencē „Bērni ar jauktiem mācīšanās
traucējumiem un to valodas īpatnības”, kurā noklausījās lekcijas

par bērniem ar jauktiem attīstības
traucējumiem iekļaujošās izglītības aspektā, un skolēnu ar valodas
traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstību.
Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas skolēni viesus iepriecināja ar pavasarīgu koncertu, bet
skolas direktore R. Zommere nelielā ekskursijā piedāvāja iepazīties ar
skolu. Skolu pedagogi un adminis-

trācija dalījās pieredzē par mācību un
audzināšanas procesa organizēšanu
skolēniem ar speciālām vajadzībām.
Dienas noslēgumā dalībnieki devās nelielā ekskursijā pa Rēzekni, apmeklēja Latgales vēstniecību “Gors”
un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”.
Inese Svence,
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra metodiķe

Veiksmīgi iesācies otrais mācību
semestris Kokneses Mūzikas skolā
2014. gads Kokneses Mūzikas
skolā sācies itin veiksmīgi: ar labiem
panākumiem no valsts mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu spēles dalībnieku
konkursa atgriezās Nora Krēgere /
skolotāja Z. Puķīša trombona spēles
klase /, Laura Vilcāne un Elza Lācīte
/skolotāja Z. Puķīša saksofona
spēles klase /. Atzinības un III vieta
valsts mēroga sacensībās uzskatāma
par lielisku sasniegumu.
Februārī skolā notika akreditācija. Ekspertu komisijas atzinums :
akreditēt visas skolas programmas,
nākamo skolas akreditāciju nosakot
2020. gada 24. februārī. Esam priecīgi par atzinīgo novērtējumu un va-

ram turpināt iesāktos darbus.
Februārī saņēmām priecīgu vēsti,
ka esam uzvarējuši ierakstu studijas
„Ekspresstudija”
izsludinātajā
konkursā un šā gada decembrī varēsim veikt X P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursa laureātu
koncerta ierakstu Rīgas Latviešu
biedrības Zelta zālē par 360 euro.
Tagad atliek vēl tikai tāds „ nieks”
– vasarā veikt skolas kosmētisko remontu, lai decembrī mūsu jubilejas
konkurss varētu notikt!
Skola iegādājusies Sibelius programmu – tagad skolas skolotāji varēs
datorā rakstīt nošu partitūras, iepazīties
ar jaunumiem mūzikas pasaulē. Vissva-

rīgākais ir tas, ka šīs iemaņas varēsim
ierādīt arī vecāko klašu audzēkņiem,
kurus noteikti interesēs nošu teksta
rakstīšana, transponēšana un citas, ar
mūzikas datorizāciju saistītās lietas.
Februāra nogalē skolā viesojās
Skrīveru Mūzikas un Mākslas skolas
audzēkņi, lai muzikālajā viktorīnā
mērotos spēkiem.
Lūk, tikai daži gada mēneši, bet
cik daudz jaunumu! Tik pat ātri kā
šie divi mēneši paskries arī nākamie
un būs klāt kārtējais skolas izlaidums.
Skolā skan mūzika – visi gatavojamies šim svinīgajam pasākumam.
Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

Projektu dienā ciemiņi no Anglijas

4. klases skolniece deviņgadīgā Paula Ledaine, viņas māsa un māmiņa,
Bebru pamatskolas absolvente Sanita Ledaine
Projektu darba dienu 19. februārī Bebru pamatskolas sākumskolas
skolēniem vēl interesantāku darīja
viesi no Anglijas, precīzāk, 4.klases
skolniece deviņgadīgā Paula Ledaine,
viņas māsa un māmiņa, Bebru pamatskolas absolvente Sanita Ledaine.
Ar lielu interesi skolēni klausījās
Paulas drošajā stāstījumā par sevi.
Vispirms Paula runāja angliski, pēc

tam latviski. Viņa ir atjautīga, atvērta
meitene, kura prot labi komunicēt ar
diezgan lielu auditoriju. Protams, bērniem svarīgi bija ar skolu un izglītošanos saistīti jautājumi, lai varētu salīdzināt skološanos Latvijā un Anglijā.
Lielu izbrīnu radīja tas, ka Paulu
uz mācību stundām neaicina skolas
zvans, jo tāda skolā nav. Jāapgūst
tikai daži mācību priekšmeti: mate-

mātika, vēsture, valodas un literatūra. Skolotājam stundās palīdz divi
palīgi. Ārpusstundu pulciņu skolā
nav, izņemot kori. Par lielu naudu interešu izglītības pulciņus var apmeklēt pēc mācību stundām, kas beidzas
pulksten 15. 30. Mājas darbus Paulai
neuzdod. Divu nedēļu laikā jāveic tikai viens projektu darbs. Ļoti daudz
Anglijā skolēniem jālasa grāmatas.
Ir speciāla burtnīca, kurā tiek atspoguļots izlasītais. Skolā obligāta ir
formas tērpu nēsāšana. Skolēnu drošības dēļ aizliegtas rotas. Par skolēnu
drošību rūpējas ļoti. Pat uz veikalu
desmitgadīgs bērns nedrīkst iet viens.
Bebru skolēnus interesēja, kā
Paulas skolā audzina nedisciplinētos
skolēnus. Tādu neesot daudz, bet, ja
gadās iekļūt nedisciplinēto skolēnu
kārtā, var nonākt speciālā istabā (izolatorā ar mīkstām sienām).
Sanita ar ģimeni Anglijā dzīvo jau
devīto gadu, un viņai svarīgi, lai bērni
runātu arī latviski, dejotu latviešu dejas.
Paldies viesiem par citādi iekrāsoto
dienu Bebru sākumskolas skolēniem!
Bebru pamatskolas informācija
Foto: Dzintra Sniedze
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Mūžs kā dziesma Daugavas krastā

Dziesmas ciemiņiem. Jans Korols dzimšanas dienā muzicēja
kopā ar Natāliju Juškēviču.
Ar jauneklīgu un vīrišķīgu stāju, ar apskaužamu dzīvesprieku sejā
Kokneses apvienotās pašvaldību
būvvaldes vadītājs un būvinspektors
Jans Korols jūtas jaunāks par pasē
ierakstīto gadu skaitu. Pēc profesijas
būdams celtnieks, viņš ar sev piemītošo pamatīgumu ik lietā ko dara, ir
pats radījis vērtības, kas ļauj atskatoties uz noieto ceļu sacīt: „Neviena
dzīves diena nav bijusi lieka!” Tie,
kas Janu Korolu pazīst gadiem ilgi,
zina, ka viņš aizraujas ar muzicēšanu, ballēs izdancina visas kolēģes,
bet vasarās dodas dabas takās. 4.
februārī viņš nosvinēja 75. dzīves
gadskārtu. Dzīves lielākā daļa pagājusi Aizkrauklē, kur arī aizritējuši
vairāk kā 50 darba gadi. Tiekoties ar
Korola kungu pirmā pavasara mēneša sākumā, neilgi pirms Starptautiskās sieviešu dienas, viņš smaidot
atzina: „Tie ir skaisti pavasara svētki, kuros, mēs, vīrieši, iepriecinām
sievietes! Labu vārdu un ziedu nekad
nevar būt par daudz!”
Meitenes savaldzina ar ģitāras
spēli
Jans Korols pēc tautības ir polis, bet bērnība pagājusi Baltkrievijā, pavisam tuvu Latvijas robežai,
Braslavā, kur arī tagad dzīvo viņa
brāļa ģimene. „Katru vasaru braucu
ciemos. 100 metru no mājām ir ezers,
aiz tā mežs un Latvijas robeža. Kad
braucam laivā, reizēm var sadzirdēt
latviešu valodu. Jau no bērnu dienām esmu kaislīgs makšķernieks un
sēņotājs. Kādi mūsu pusē ir ezeri,
kādi meži!” – atminoties bērnību
teic Jans Korols. Vecmāmiņa dzīvojusi Krāslavā un darbojusies poļu
kopienā, tāpēc varbūt tā nemaz nav
nejaušība, ka mazdēlu dzīves gaitas
atvedušas uz Latviju. 1957. gadā pēc
Vitebskas celtniecības tehnikuma absolvēšanas un trīs gadiem dienestā
Habarovskā un Usurijskā, viņš pirmo
reizi ieradās Rīgā. „Tik vienkārši tas
nebija. Vēl dienējot, rakstīju pieteikumu Rīgas Politehniskajam institūtam, pēc nokārtotiem pārbaudes
eksāmeniem turpat uz vietas, saņēmu
izsaukumu uz Rīgu kārtot iestājeksāmenus augstskolā,” par vēlmi studēt
Latvijā stāsta bijušais students. Tas
ir jaunības laiks, kad sākas jaunā
cilvēka lielā aizraušanās ar mūziku:
„Armijā kopā ar mani dienēja kāds
puisis, kurš bija beidzis mūzikas skolu. Atpūtas telpā stāvēja klavieres.
Tik ļoti gribējās iemācīties spēlēt!
Nopirku notis un sāku mēģināt, mazliet palīdzēja biedrs un pēc četriem
mēnešiem es jau mācēju nospēlēt tolaik populāru dziesmu par Volgu. Iegādājos arī bajānu un akordeonu, un
visu brīvo laiku veltīju muzicēšanai.
Arī studējot institūtā atpūtas brīžos
negāju spēlēt kārtis, ņēmu notis un
mācījos spēlēt Oginska „Polonēzi”,
Bēthovena „Mēnesnīcas sonāti”, Šūberta serenādes vai citus skaņdarbus.

Vienu vasaru pavadīju Latvijas studentu celtnieku vienībā Kopčetovas
apgabalā. Bijām studenti no dažādām
augstskolām, sapazināmies un pa vakariem noorganizējām savu orķestri.
Izrādījās, ka daudzi no mums spēlēja
kādu mūzikas instrumentu. Tolaik
biju sācis spēlēt arī ģitāru. Meitenēm
tas patika!” Nākamo sievu, ķīmijas
fakultātes studenti, viņš studiju gados arī savaldzinājis ar ģitāras spēli.
No pamata līdz jumtam
1966. gadā Jans Korols pabeidz Rīgas
Politehnisko institūtu, iegūstot inženiera celtnieka kvalifikāciju. Pats pirmais jaunā speciālista objekts ir Maskavas pasūtījums: Ministru padomes
ēka Jaundubultos, ko tagad pazīst kā
Rakstnieku namu. Taču to neizdevās
pabeigt, jo nācās doties uz Aizkraukli,
toreiz tikko nodibināto pilsētu Stučku.
Savā darba karjerā Jans Korols pats
gan būvējis, gan uzraudzījis, gan pieņēmis objektus ekspluatācijā. Korola
kungs ar sev raksturīgo humoru teic,
ka viņa lielākais uzbūvētais objekts
ir ģimenei piederošā vasarnīca. Līdz
1976. gadam strādājis par Stučkas
rajona Lauksaimniecības pārvaldes
būvniecības nodaļas vadītāju, pēc tam
par Stučkas PMK priekšnieku, Stučkas rajona Dzīvokļu saimniecības
pārvaldes priekšnieku, laikā no 1982.
gada līdz 1986. gadam bijis Stučkas
SCO galvenais inženieris. Vairākus
gadus bijis Stučkas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks, līdz
1993. gadam Aizkraukles rajona padomes būvniecības nodaļas vadītājs,
šobrīd Aizkraukles novada pašvaldības būvvaldes priekšsēdētājs. Kopš
2004. gada Jans Korols ir Latvijas
Būvinženieru Savienības biedrs. No
2009. gada viņš ir Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītājs
un būvinspektors. Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ir Kokneses
novada domes struktūrvienība, kas
izveidota saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu novada domes,
Neretas novada domes un Skrīveru
novada domes lēmumiem un deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību
kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Korola kungs teic, ka
viņu saista būvniecības process, īpaši
pavasarī un vasarā, kad viss notiek,
top jaunas lietas un pēc tam var redzēt
gala rezultātu. Lai kaut ko uzceltu, viss
sākas ar būvvaldi. Tiek sagatavoti un
izsniegti būvprojektēšanai pieprasītie
dokumenti, tiek izskatīta un saskaņota
būvniecības iesniegumu atbilstība novadu teritorijas plānojumiem, būvvalde nozīmē plānojumu un būvniecības
ieceru publisku apspriešanu, pārrauga
būvniecības procesu, organizē būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 2013.
gadā Kokneses novadā būvvalde izsniegusi 44 plānošanas arhitektūras
uzdevumus, akceptēti 42 projekti,
izsniegtas 17 būvatļaujas, pieņemti
ekspluatācijā 13 objekti, akceptētas

4 vienkāršotās renovācijas. Aiz katra
no šiem cipariem slēpjas ieguldītais
darbs, māka komunicēt ar cilvēkiem.
Korola kungs stāsta: „2013. gadā
viena uzņēmuma īpašnieks Staburaga pagasta teritorijā, bijušajā govju
kompleksā, bija iecerējis ierīkot cūku
fermu ar 10000 cūkām un koģenerācijas staciju. Ideja palika tikai kā iecere.
Vietējie iedzīvotāji iebilda, jo turpat
netālu ir Daugavas aizsargājamā zona.
Tika rīkota publiskā apspriešana, kas
apliecināja, ka šāda darbība radītu
kaitējumu apkārtējai videi.”
Sieviešu dienā ar tulpju klēpi
Ar priecīgu satraukumu dižo gadu
īpašnieks vienmēr gaida sirsnīgos pavasara svētkus. Šogad 8. marta svētkiem apritēja simtgade. Viņš atzīst:
„Man nav svarīga šo svētku sākotnējā vēsturiskā izcelsme, es uzskatu, ka
jebkura vīrieša pienākums ir ar kaut
nelielu ziediņu atcerēties sev tuvās sievietes, jauniem zēniem savas ģimenes
sievietes, skolotājas, meitenes. Sākot
strādāt Aizkrauklē, jau no pirmajiem
darba gadiem aizsākās tradīcija pārsteigt šajā dienā darba kolēģes. Svētku
rītā ierodos ar tulpju klēpi un apdāvinu
visas kolēģes. Neizpaliek arī svētku
galds, ko mēs, stiprais dzimums, sarūpējam kopīgiem spēkiem. Ir tik patīkami redzēt, kā sievietes seja uzplaukst
smaidā. Ne visas sievietes ir mātes,
kuras cildināt Mātes dienā, tāpēc šiem
svētkiem ir jābūt, es šo skaisto tradīciju turpinu no gada gadā un man tas
sagādā prieku.” Arī Kokneses novada
domes kolēģes Korola kungs allaž sirsnīgi sveic 8. marta svētkos.
Mūzika un kustīgs dzīvesveids
neļauj novecot
Kā sevi uzturēt teicamā fiziskā
formā, kā turēties pretī gadiem? Janam Korolam ir sava dzīvesprieka
recepte: „Pirms gadiem astoņiem man
pasliktinājās veselība, ārsti atklāja
aritmiju. Manās rokās nonāca krievu
avīze „ZOŠ” par veselīgu dzīvesveidu. Izlasīju un sapratu – vairāk ir jākustas. No tā brīža katru dienu iesāku
ar nelielu, apmēram 1,5 km garu, rīta
skrējienu, vingrošanu un aukstu dušu.
Pārnākot no darba, bieži uzspēlēju
akordeonu vai bajānu un dienas nogurums nemanot pazūd. Mūzika dziedina dvēseli. Nemitīgi interesējos par
notikumiem politikā, sportā un kultūrā Latvijā un pasaulē.”
Korolu ģimenē izaudzināts dēls
un meita. Trešais mazbērniņš pasaulē
nācis pavisam nesen, piektajā dienā
pēc vectētiņa dzimšanas dienas. Ar
lepnumu Korola kungs teic, ka reizēm nākas uzstāties kopā ar meitu
ansambļa „Maļinovij zvon” koncertos. Kamēr dāmām nepieciešama
pauze, viņš mūzikas mīļotājiem,
skanot meitas muzikālajam pavadījumam, dzied krievu romances un
citas dažādas dziesmas poļu, krievu,
latviešu, baltkrievu valodā. Pirms
gadiem īsu brīdi dziedājis vīru korī
„Staburags”, ik pa laikam viņu aicina atkal būt dziedātāju pulkā. Taču
pirms desmit gadiem Latvijas Radio
2 rīkotājā Jāņu koncertā Aizkrauklē viņš nevarēja atteikt Aizkraukles
novada domes toreizējā priekšsēdētāja Viļņa Plūmes rosinājumam :
„Jan, tev būs jādzied šajā koncertā!”
„Kopā ar Jāni Lauku, Jāni Bāliņu,
Jāni Liepiņu un Jāni Graudiņu braši
nodziedājām dziesmu par Staburaga
laivinieku, kas bija kā atbilde dziesmai par Kurzemes laivinieku.”
Gadiem kopta un lolota ir Koroļu ģimenes vasarnīca ar plašu dārzu.
„Vasarās mani dzīvoklī nemeklējiet,
nemitīgi rosos pa vasarnīcu. Gandrīz
visu nepieciešamo pārtikai izaudzējam paši. Priecājos, kā aug manas stādītās ābeles, bumbieres, ķiršu kociņi,”
stāsta saimnieks. Sarunas noslēgumā
pasakot: „Esmu laimīgs par katru dienu, kurā esmu kādam palīdzējis. Lai
mums visiem darbīgs pavasaris!”
Sarmīte Rode

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Tēvu dienā demonstrē
meistarību ierindas skatē

5. klases kolektīvs gatavs skatei!
Ar 4. – 9. klašu skolēnu nostāšanos ierindā, ar skolas himnas nodziedāšanu un skanīgu R. Paula kora
dziesmu „Maza mana tēvu zeme”
26.februārī Bebru pamatskolā, kā tas
jau noticis daudzus gadus, iesākās
Tēvu dienas pasākums. Tam skolēni
gatavojušies ilgi. Katra klase demonstrēja savu meistarību ierindas mācībā.
Ierindas skati šogad vadīja un
vērtēja Zemessardzes 55. kājinieku
bataljona štāba un apgādes rotas komandieris kapteinis Aleksandrs Sotņikovs. Pārsteidzošākie un precīzākie izrādījās paši mazākie – 4. klases
skolēni un komandieris Edijs Eiduks.
Labi, veiksmīgi izvēlēti bija visi pārējie komandieri: Audris Arzovs, Krišs
Vīksne, Anna Bitenbindere, Juris Bitenbinders. Kapteinis A. Sotņikovs
uzteica skolēnus par sasniegto ierindas mācībā, par iedibināto tradīciju,
uzteica klašu līderus, ieteica laikus
pamanīt skolēnus, kuri bojā klases
tēlu un novērst nepilnības laikā. Viņa
ieteikums bija arī pieaicināt par skolotājiem un padomdevējiem karavīrus, kuri iepazīstinātu ar ierindas mā-

cībām, kādas īsteno Latvijas armijā.
Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada
sasniegumiem skolēnu tēvi pamanīja
zināmu progresu ierindnieku stājas
veidošanā, pagriezienu izdarīšanā,
dziesmu skanējumā. Labi paveikta
darba sajūta pārņēma gan skolēnus,
gan klašu audzinātājus un vecākus.
Nopietns darba izvērtējums, apsveikumi un apbalvojumi vēl sekos.
Pasākuma gaitā bija iespēja dzirdēt starpnovadu skatuves runas konkursa laureāta Ričarda Bīriņa uzstāšanos ar fragmentu no Andras Neiburgas „Stāsta par Tilli un Suņu vīru”.
Humorpilns un interesanti iestudēts
nobeigumā izskanēja priekšnesums,
ko ciemiņiem dziedāja 5. klases kolektīvs, audzinātāja Dz. Sniedze un
mūzikas skolotāja L. Haritonova.
Tēvu dienas otrā daļa notika sarunās pie apaļā galda. Direktores vietniece Anna Romanovska vadīja diskusijas par skolas dzīves jautājumiem.
Paldies tētiem, kuri piedalījās
svētkos!
Bebru pamatskolas informācija
Foto: Dzintra Sniedze

Mans lepnums – Bebru pagasts

7. klases skolniecēm Sabīnei Šernai un Elīnai Pukinskai ideju netrūkst!
Jau trešo gadu Bebru pamatskolas skolēni piedalās Bebru pagasta
pārvaldes, V. Jākobsona memoriālās
mājas – muzeja un Bebru pamatskolas rīkotajā konkursā „Mans lepnums
– Bebru pagasts”. Šī konkursa idejas
autors un mecenāts ir tēlnieka V. Jākobsona skolnieks, ārsts un mūziķis
Andris Kristons. Divos iepriekšējos
konkursos skolēniem tika radīta iespēja radoši izpausties zīmēšanā un
literārajā jaunradē, šajā mācību un
tēlnieka V. Jākobsona 115. dzimšanas dienas gadā – tēlniecībā.
6. un 7. marts vairāk nekā pusei
Bebru pamatskolas skolēnu pagāja
netradicionālā, aizraujošā darbā, strādājot ar koku, kartonu, putaplastu,
audumu, dziju, plastilīnu un citiem
materiāliem. Tika veidoti maketi vēl
kādai baznīcai, skolai, mājai Bebros. Lēnām radās piemiņas veltījumi
Bebriem fantāziju koku un strūklaku
veidā. Rūpīgā un akurātā darbā tapa

mākslinieciskas skulptūras un esošo
ēku, dabas ainavu atveidojumi. Sporta stadions un skeitparks – arī tie rada
atspulgu jauno mākslinieku darbos.
Divās radošas gaisotnes piestrāvotās telpās smaržoja līme, laka, guaša krāsas, skrapstēja šķēres, papīra
naži, grabēja podziņas, sausie dabas
materiāli. Radošam darbam noskaņoja iedvesmojoša mūzika, bet pāri
visam virmoja piederības sajūta savam pagastam, vēlme citiem parādīt
to skaisto, kas ir Bebros, un aicinājums lepoties ar to, kas mums vēl būs.
Paveikto tēlniecībā vērtēs konkursa nolikumā minētā žūrija. Rezultāti
tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā, kas plānots šā gada 17. aprīlī.
Kā iepriekšējos, arī šajā gadā godalgotie darbi atradīs vietu palikšanai
V. Jākobsona muzejā „Galdiņi”.
Linda Šmite,
konkursa žūrijas locekle
Foto: Dzintra Sniedze
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Kokneses Novada Vēstis ceļā uz pavasari saviem lasītājiem jau otro reizi
piedāvā dzejas lappusi ar mūsu novada dzejas autoru jaunākajiem darbiem.

Dzidra Čumakeviča

Olga Kļaviņa

Tevi gaidīs, mana sirds...

Zinām abi kādēļ ...

Es tevi gaidīšu, līdz atkal kusīs sniegi,
Kad pavasaris mākoņratos trauks,
Pa ābeļziedu paklāju, tik baltu,
Caur baltiem sapņiem, nāksi tu,
mans draugs!

Iežūžo vēji visskaistāko dziesmu,
Spožāko guni tie kur,
Iedegas uguns ar spēcīgu liesmu
Iedegas šeit, te un tur.

Plauks cerības, tik baltas tā kā
ievas,
Tās redzu atspulgā, kas dzidrā
strautā krīt,
Krīt dzidrās lāses arī manā sirdī,
Kur ziemas nogurums vēl mazliet mīt.
Šīs lāses aizskalos to projām,
Jo manā ceļā tavas acis mirdz,
Kur skatos es, vien tikai tevi redzu,
Tik ļoti mīl vēl tevi mana sirds!
Tu nepievil šīs cerības un ilgas,
Ko dienvidvējš tik maigi glauž,
Tu nāksi noslēpumā tīta,
Ko pavasaris man vēl neizpauž.
Bet sirds kā vienmēr tevi gaida,
Un manu ilgu plaukstošs lauks!
Kas cerībsulām dāsni laistīts,
Tur iebrist, mīlestība sauks...

Anita Liepiņa
Vajag, lai mazliet pietrūkst,
kaut nedaudz nomāc un spiež…
Un tā sīki, bet skaudri
laiks tevī brūces griež.
Vajag, lai skrāpē kaklā,
elpa aizņaudzas lai…
Vajag, lai savelkas dūre,
sirdi delnas lai skauj.
Vajag, lai mazliet pietrūkst…
Un, lai nepietrūkst, –
augt!

Sarmīte Rode
Ilgas – baltas dūjas
Uz ābeles zariem sniga
Tevi nesatiekot.
Nu atstāju ziņu
Marta debesīs:
Vairs tevi negaidu.
Man ir cits.
Pavasaris.

Juris Siliņš
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Aizvadīts Kokneses novada volejbola turnīrs
5. februārī Iršos tika aizvadīts
Kokneses novada volejbola turnīrs,
kur piedalījās 4 komandas no Iršiem,
Kokneses un Jaunjelgavas. Visla-

bākie izrādījās Iršu volejbolisti, kas
uzvarēja visās spēlēs un ieguva pirmo vietu. Otro vietu izcīnīja Jaunjelgavas volejbolisti, bet trešā vieta I.

Noslēgušās piecu kārtu sacensības peldēšanā

Dziedam dziesmu, dziedam ar
dvesmu.
Skaņa, lai aizlido tur
Aizlido tur, kur tu un es esmu
Tur, kur laimīti bur.
Iešalcas vēji, parauj mūs spēji
Līksmot un priecāties vēl
Tur, kur es un tu toreiz skrēji,
Zinot – abi kādēļ.
Zini, tāpēc es laikam tev esmu
Laimīgs, lai vari būt tur,
Tev es esmu, kas iedod iedvesmu
Tā, kas guntiņu kur!

Maija Stepēna
Es neprotu aust,
Ja prastu – dienā ieaustu visu,
Kas mani laimīgu dara –
Stundu – pirms rīts pār zemi nāk,
Kad putni ligzdā rosīties sāk
Un upē mostas zivis,
Sīki ņirbošos apļos ūdens spogulī
Lēkājot.
Rīta rosību sētā – kas manām ausīm
Var vēl jaukāku mūziku dot?
Dienas vidus burvestību –
Kad spāres klusi pār ūdeņiem zib,
Nez kur uzradies burvis smiltis sagriež
Un debesīm parādīt grib.
Vakaru – kad pasaule lēnām
Nomiedzī ieiet sāk,
Kad tu, darba dienu beidzis,
Prātīgu soli istabā nāc.
***
Neticēju, ka to spēšu –
Noslauku sviedrus un paskatos.
Padarīts!
Ja vēl godam,
Tad divreiz pārvelku pieri,
Nopurinu nogurumu spārniem
Un skatos, kam atkal tikt klāt.
Tāda mana daba –
Citi to sauc par traku,
Citi atzīst – laba.
Man pašai patīk,
Tā dzīvot vēl neapnīk.

Es ceļoju, es klejoju caur vasaru pa Latviju
Un ainavas ar dvēseli es domu vijā saviju.
Kad pakalnītēs sauļojos, pie strautiem lejās veldzējos,
Vai meža sūnās mīkstajās kā mātes klēpī atpūtos –
Mans skats bij' debess dziļumos ar mākoņkalniem sajūdzies.
Un drīz vien sapratu: „Ak, Dievs, – ar tiem jau esmu sajaucies.”
Tad peldēju pa debesīm kā mākon's balts virs zemes šīs,
Un priecājos: aiz apvāršņiem tie citi mani aiznesīs.
Tur, iespējams, es redzēšu to ziedu zemi dievišķo,
Kur būtība var laimīga ēst savu maizi dienišķo.
Jo pasaule aiz apvāršņiem ir citādāka kā pirms tiem,
Un būtnes, kas tur mīt, ir labākas par cilvēkiem;
Tur mīlestību visur jūt un kas gan jaukāks vēl var būt,
To katrs cilvēks grib, es ar, – par viņas vergu atkal kļūt.
Es ceļoju, es klejoju caur rudeni pa Latviju
Un dabas veltes groziņā pa purviem, mežiem lasīju.
Vai saulains laiks, vai apmācies – es vienmēr jūtos mākon's balts,
Kam paslēpties aiz apvāršņiem jebkurā brīdī vienmēr ļauts.
Bet tomēr reiz tā gadījās: traks pērkons gaisā ārdījās,
Un es caur lietu redzēju kā zieds kāds purvā rotājās.
To neplūcu, to saudzēju kā atvasaras brīnumu,
Tik pasmaržojis baudīju, kā izgaro tas mīļumu.
Ak, likten, lūdzu atzīsties – ja sapnis tas, tad sapņot liec,
Ja mistērija, cits kāds joks – tad manu mieru neaiztiec!
Ja jāmaksā par sapni šo – man zelta nav – ir brīvība,
Ja vajag maksāšu ar to, lai garam tiek tās dzīvība…
Prom Ziemassvētki, Jaunais gads, klāt zemes stingums, zeme mieg –
Kāds zieds joprojām purvā zied, bet sniegs visapkārt snieg un snieg…

Gaiša Kokneses vidusskolas komandai. Ceturtajā vietā šoreiz komanda
“Veterāni”.
Kokneses Sporta centrs

No labās: Ričards Andžāns, Kristaps Kalniņš un Atis Āre.
Šī gada 8. martā Jēkabpils novada
Salas peldbaseinā notika piecu

kārtu sacensību peldēšanā piektā
– noslēdzošā kārta. Kopumā šajās

sacensībās piedalījās 62 peldētāji,
dažādās vecuma grupās. Koknesieši
bija aktīvi dalībnieki visās sacensību
kārtās.
Šoreiz piektās kārtas dalībnieki
sacentās distancēs – brīvajā stilā un 50m
stafetes peldējumā. Koknesi pārstāvēja:
Atis Āre, Ričards Andžāns un Rebeka
Andžāne un Viktors Morevs.
Savā vecuma grupā 25m brīvajā
stilā 2. vieta Viktoram Morevs, 50m
brīvajā stilā 3. vieta Rebekai Andžānei, 100m brīvajā stilā 2. vieta Atim
Ārem, 3. vieta Ričardam Andžānam.
Tradicionālo 5 kārtu sacensību
peldēšanā pirmā kārta notika 18.
janvārī Jēkabpils novada Salas peldbaseinā. Summējot četrus augstvērtīgākos rezultātus – kopvērtējumā savā
vecuma grupā 3. vieta Viktoram Morevam, 2. vieta Rebekai Andžānei, 2.
vieta Atim Ārem, 3. vieta Ričardam
Andžānam, 4. vieta Milanai Morevai.
Jolanta Grugule,
trenere

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra
komandai – trešā vieta telpu futbolā
2014. gada 12. februārī Rīgas
Olimpiskajā sporta centrā notika
kārtējās Latvijas Speciālās Olimpiādes UNIFIED sacensības telpu
futbolā. Sacensības notika Rīgā, lai
skolām no visiem Latvijas novadiem
būtu ērtāka nokļūšana sacensību norises vietā. Startam bija pieteiktas 16
komandas, bet objektīvu iemeslu dēļ
2 komandas atteica savu līdzdalību
šajās sacensībās. Tika izveidotas 3
apakšgrupas. Pagājušā gada 3 labākās komandas – Purmsāti, Koknese
un Tukums tika izvirzīti par grupu
virsvadītājiem. Šogad gandrīz visas
komandas pieaicināja nopietna līmeņa partnerus un reāli uz medaļām

varēja pretendēt 6 – 8 komandas.
Mūsu skolai palīdzēja Ainārs Balodis, Kalvis Lāzers un Aigars Cibuļskis, kuri šajās sacensībās piedalījās
jau ceturto gadu. Interesants moments, kas liecina, cik līdzīgs bija
labāko komandu līmenis, ir tas, ka
viens no pusfināliem un abas spēles
par medaļām noslēdzās ar pēcspēles
soda sitieniem. Grupu turnīrā mēs ar
4:1 uzvarējām nākamos uzvarētājus
Daugavpils komandu, ar 2:0 – Zālītes skolu un nospēlējām neizšķirti ar Dzelzavu 2:2. Pusfinālā ar 1:2
zaudējām Purmsātiem un spēlē par
3. vietu pēcspēles soda sitienos pārspējām Sveķu komandu. Īpaši gribē-

tos atzīmēt pusfinālu starp Sveķiem
un Daugavpili, kuru nodēvēja par
„validola” spēli, jo pēcspēles soda
sitienu sērija bija ilgāka nekā pati
spēle. Abas komandas veica pa 19
(!) soda sitieniem.
Šogad godalgoto vietu ieguvēji
ir: 1. vietā – Daugavpils, 2. vietā
– Purmsāti, 3. vietā – Koknese.
Labākie spēlētāji no 1. - 3. vietu
ieguvušajām komandām vasarā
piedalīsies sacensībās Gēteborgā
Zviedrijā.
Informāciju apkopoja
sporta skolotājs
Guntis Atrasts un
Ints Miķelsons

Iršu kausā - 2014 uzvar mājinieki

1. martā Iršu sporta halle uzņēma
viesus no dažādiem Latvijas novadiem – 6 vīriešu un 5 sieviešu komandas. Jau ceturto reizi notika volejbola
sacensības veterāniem „Iršu kauss ”.
Rīts Iršos sacensību dalībnieces
sagaidīja ar īpaši šim pasākumam gatavotu sveicienu – personalizēto „Skrī-

veru gotiņu” izskatā. Bet volejbola
laukumos, kā allaž, netrūka ne saldu
prieka, ne rūgtu zaudējuma mirkļu.
Sieviešu komandu vērtējumā pirmā vieta – Jelgavas, otrā – Litenes,
trešā – Aizkraukles komandām. Vīru
konkurencē viesus „apbēdināja” mājinieki – uzvarēja Iršu komanda, kuras

sastāvā spēlēja Māris Belorags, Andris Stalidzāns, Jānis Feodorovs, Aivars Dambītis, Modris Vilcāns, Ainārs
Ratnieks, Dzintars Greļs. Jāpiebilst,
ka praktiski šādā sastāvā komanda
15. martā dodas uz Jelgavu aizstāvēt
pirms gada izcīnīto čempionu titulu
LSVS 52. sporta spēļu vērtējumā.
Apbalvošanas ceremonijā Iršos labākās komandas saņēma kausus, spēlētāji medaļas un individuālās balvas,
kuras sagādāja Iršu pagasta pārvalde.
Ar saldām balvām šogad mūs atbalstīja SIA „Skrīveru saldumi” – paldies
uzņēmumam un ceram uz veiksmīgu
sadarbību arī turpmāk! Patīkami satraucoša intriga izvērtās, katram dalībniekam velkot lozi, un šoreiz 7 laimīgie
tika pie Kokneses SC dāvanu kartes 10
EURO apmērā SC apmeklējumam.
Paldies pasākuma dalībniekiem
par piedalīšanos un uzticību Iršu sacensībām, atbalstītājiem par nodrošinājumu un sarūpētajām balvām,
Lībai, Dacei, Lidijai, Kristīnei, Marinai, Ivetai, Normundam par apzinīgu, saskaņotu komandas darbu!
P. S. Un „Kalnaielas muzikanti”
bija fantastiski….!
Dzintars Greļš,
sporta organizētājs Iršu pagastā
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Koknesieši atkal finālā
27. februārī Aizkraukles SC notika populāro volejbola sacensību
“Lāses kauss 2014” pirmais posms
skolu komandām. Turnīrā piedalījās
komandas no Aizkraukles, Kokneses
un Neretas novadu skolām, kopā 14
komandas. Sacensības notika zēniem
un meitenēm divās vecuma grupās - 1994. - 1997. gadā un 1998. 2001. gadā dzimušajiem. Ļoti labus
rezultātus sasniedza Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas volejbolisti.
Pirmās vietas un ceļa zīmi uz fināl-

sacensībām 29. martā Rīgā ieguva
vidusskolas jauniešu un pamatskolas
zēnu komandas. Pamatskolas meiteņu komandai otrā vieta un vidusskolas meiteņu komandai trešā vieta.
Komandas startam sagatavoja sporta
skolotāji Dace Skopāne un Ivars Māliņš.
Pagājušajā mācību gadā Kokneses vidusskolas 6. - 9. klašu zānu komanda finālsacensībās Rīgā ieguva
augsto otro vietu starp visām Latvijas
skolām. Lai veicās arī šogad!

Latvijas čempionātā distanču
slēpošanā Priekuļos Patrīcijai un
Ralfam Eidukiem zelta medaļas!
Latvijas čempionātā distanču
slēpošanā Priekuļos piedalījās ne tikai sportisti no Latvijas, bet arī no
Igaunijas, Lietuvas, Kanādas un Brazīlijas. Pirmajā sacensību dienā 22.
februārī norisinājās sacensības slēpošanā klasiskajā solī, nākamajā dienā
– slidsolī. Patrīcijai Eidukai S14 grupā abās dienās veicās vislabāk – izcīnītās zelta medaļas ir kā apliecinājums viņas mērķtiecībai un talantam.
Ralfs Eiduks V18 grupā klasiskajā
solī izcīnīja zelta medaļu, bet slidsolī
– bronzu, atpaliekot no Igaunijas un
Lietuvas sportistiem. Jaunākais brā-

lis Edijs Eiduks V12 grupā pirmajā
dienā ieguva devīto vietu, bet otrajā
dienā – piekto. Patrīcija un Ralfs mācās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, bet Edijs Bebru pamatskolā..
Madonā 1. un 2. martā notika Latvijas čempionāts biatlonā. Abās dienās
Ralfs Eiduks B grupā izcīnīja zelta medaļu. Patrīcija Eiduka C grupā pirmajā
dienā ieguva trešo, bet otrajā dienā otro
vietu. Abās dienās Ralfs izcīnīja arī
Lietuvas čempiona titulu, bet Patrīcija
pirmajā dienā ieguva bronzas, bet otrajā dienā sudraba medaļu.
Kokneses Novada Vēstis

AURA AICINA
martā - aprīlī / 2014
MARTS
Trešdienās: 12., 19., 26. martā –
ārsta-dziednieka, manuālā terapeita
Igora Civako pieņemšana : masāžas,
konsultācijas (individuālās atveseļošanās programmas sastādīšana). Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 263
86251.
Lekcijas
Igors
Civako lasa katrā otrajā trešdienā:
12.03. pl. 17.30 - 19.00 – Balsta kustību sistēmas uzlabošanas metodes. Maksa 10.- EUR.
26.03. pl.17.30 – 19.00 – Endokrīnās sistēmas sakārtošanas metodes. Maksa 10.- EUR.
Sākot ar 28.02. katru ceturtdienu pl. 17.00 centrā „ AURA“ notiek
NVA līdzfinansēts Mūžizglītības pasākums: nodarbību kurss „Cilvēka
enerģētiskā līdzsvara uzturēšana“,
tā autors un pasniedzējs – Roberts
Lācītis. Vēl ir brīvas 2 – 3 vietas.
Interesēties personīgi pie pasniedzēja pa tālr.: 25547990 par līdzdalības
iespējām.
8.03. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbība:
Artterapija. „Mandalas un labirinti
- sakrālās figūras. Gaismas trauks”.
Lasa mākslas terapeite Rita Zālīte.
15.03. 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 piesakieties pa tel. 26499913)
16. 03. pl. 9.00 REIKI dziedināšanas skolas 4. nodarbība. Vada
Tradicionālā Reiki meistars-skolotājs
Oļegs Demidovs (tel. 26178750).
Maksa – 20,-EUR.
22.03. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbība:
„Praktiskā dziedniecība. Darbs ar mantrām. Čakru saistība ar iekšējiem orgāniem un to sistēmām“. Lasa dziednieks
Dmitrijs Guļajevs (krievu val.).
30.03. pl.10.30. Lielais Medi-

tāciju aplis. Vada Oļegs Demidovs.
(Maksa 11.50 EUR.)
APRĪLIS
Trešdienās – 2., 9., 16., 23., 30.
aprīlī – Igora Civako pieņemšana:
masāžas, konsultācijas, individuālās
atveseļošanas programmas sastādīšana. Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.:
26386251.
5.04. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbība. Lektors – Akvilonas rektors
dziednieks Oskars Peipiņš.
12.04. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbība. Lektore – dziedniece Iveta
Čevere.
17.04. pl.18.00 Kokneses KN
mazajā zālē firmas „Tupperware“
prezentācija: „Gatavojam garšīgi un
veselīgi”. Vada Jūnija Vanaga (Jūrmala). Ieeja brīva.
26.04. Pieņems dziedniece Biruta
Fedotova. Iepriekš pieteikties pa t.:
26499913
27.04. pl.10.30 Lielais Meditāciju aplis. Vada Oļegs Demidovs. Maksa - 11.50 EUR
Ir iespējams uzaicināt uz pieņemšanu dziednieci- dabas eksperti,
diagnosti Lilitu Aivari, kā arī pieteikties uz viņas tālmācības lekcijām
(saņemot tās pa e-pastu) , dziednieku
Oļegu Demidovu, dziednieci-gaišreģi Maiju Kalniņu, dzimtas karmas
problēmu dziednieci Ingu Pērli vai
citus dziedniekus pēc cilvēku ieteikuma, ja būs interesenti un iespējams
vienoties par pieņemšanu mūsu centra telpās.
Trešdienās pie mums var iegādāties Latvijas firmu „Es-Saule”,
„ELIĒR” (Baldones dūņu produkti),
kā arī „AMWAY“, „NEWAYS” uztura bagātinātājus un citu produkciju.
Var tos arī pasūtīt – apmēram nedēļas
laikā pasūtījumi tiks saņemti.
Par ierosinājumiem zvanīt pa
t.: 22319558. Laipni gaidām mūsu
centrā!
Personības attīstības centra
AURA kolektīvs.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA
Adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135.
Tālr.65133606,65133600,
e-pasts: vecbebrupv@gmail.com , www.vecbebri.lv

2014./2015. M. G. PIEDĀVĀ:
1. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
2. VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
3. VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AR PROFESIONĀLO IEVIRZI KONDITOREJĀ
4. PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, IEGŪSTOT PROFESIJAS:
4.1. ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 4 gadi
4.2. VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 4 gadi
4.3. PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS TEHNIĶIS – 4 gadi
!!! Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca, valsts stipendija EUR 10,00-20,00
ESF mērķstipendija EUR 28,46-71,14,
B kategorijas autovadītāja apmācība
5. PROFESIONĀLĀS PROGRAMMAS AR ESF FINANSĒJUMU, IEGŪSTOT PROFESIJAS:
5.1. RESTORĀNU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 1,5 gadi (ar vidējo izglītību vecumā no 17 - 29 gadi)
5.2. KONDITORS – 1 gads (ar pamata vai vidējo izglītību, vecumā no 17-29 gadi)
5.3. PAVĀRS – 1 gads (ar pamata vai vidējo izglītību, vecumā no 17-29 gadi)
! ! ! Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca, ESF mērķstipendija EUR 71,14-113,83
6. TĀLMĀCĪBAS PROGRAMMAS, IEGŪSTOT PROFESIJAS:
6.1. BIŠKOPIS – 1 gads, (ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma)
6.2. LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS – 1 gads, (ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma)
ATVĒRTO DURVJU DIENAS:
19. martā, 16. aprīlī plkst. 9.30
Pieteikšanās mācībām no 9. jūnija līdz 31. jūlijam. Uzņemšana 1. augustā
Iestājoties skolā profesionālajās izglītības programmās nepieciešamie dokumenti: apliecība par pamatizglītību vai
atestāts par vidējo izglītību, sekmju izraksts, medicīnas izziņa, fotokartiņas (2 gab.), jāuzrāda pase

1.
2.
3.
4.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS
Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā
19. martā, 16. aprīlī plkst. 9.30
Dienas kārtība:
Iepazīšanās ar skolas prezentāciju
Iepazīšanās ar mācību kabinetiem, dienesta viesnīcu
Praktiska nodarbība mācību virtuvē
Degustācija

PASĀKUMI KOKNESES NOVADĀ
Datums,
laiks
20. martā
plkst. 6.20
21. martā
plkst. 21.00
25. martā
plkst. 17.30
25. martā
plkst. 18.00
25. martā
plkst. 17:00

Pasākums

Norises vieta

PAVASARA SAULGRIEŽI Kokneses Baznīcas kalnā

Kokneses Baznīcas
kalnā
ATPŪTAS VAKARS. Spēlē grupa “BRUĢIS”. Ieeja: 4 euro, pasākuma dienā - Kokneses kultūras
5 euro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā.
namā
Piemiņas brīdis politiski represētajiem.
Pie Kokneses
kultūras nama
Koncerts “ŠONAKT VISA ZEME NODREB SĀPĒS...”. Piedalās: Kokneses
Kokneses kultūras
novada dziedošie kolektīvi.
namā
Atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai
Bebros, pie
represēto piemiņas
akmens
27. martā
“CIRKUS 3D + LASERSHOW” Jaunā programma “NEONA PLANĒTA”.
Kokneses kultūras
plkst. 18.00 Ieeja: 4 euro. Bērniem līdz 3 gadu vecumam - ieeja brīva. Biļešu
namā
iepriekšpārdošana no 11.03. kultūras namā.
4. aprīlī
Jaunā latviešu spēlfilma “DŽIMLAI RŪDI RALLALĀ”. Ieeja: 2,- euro.
Kokneses kultūras
plkst. 16.00
namā
un 19.00
12. aprīī
Ziņģētāju un stāstnieku vakars “Kokneses Ziņģe”.
Kokneses kultūras
plkst. 16.00
namā
17. aprīlī
Tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona 115. gadadienai veltītā tēlniecības Bebru pamatskolā
konkursa „Mans lepnums – Bebru pagasts” noslēguma pasākums
20. aprīlī
Lieldienu pasākums „Zinu, zinu, bet neteikšu!”
Bebros, pie muzeja
plkst. 12:00
„Galdiņi”
24. aprīlī
Dziedošo ģimeņu un draugu sadziedāšanās. Aicinājums uzstāties arī ar deju
Bebru pamatskolā
plkst. 18:00 priekšnesumiem vai citām radošām aktivitātēm!

Mājdzīvnieku (suņu, kaķu) saimnieki aizmirst par saviem pienākumiem
Pavasarīgais laiks atklāj, ka daudzi
mājdzīvnieku (suņu, kaķu) īpašnieki
nesavāc sava mājas dzīvnieka ekskrementus daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskās vietās.
Atgādinām, ka mājdzīvnieku
(suņu, kaķu) īpašniekiem jāievēro
LR normatīvie akti – Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 266
„Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai” un pašvaldības saistošie noteikumi.
Kokneses
novada
domes

29.09.2010 Saistošo noteikumu Nr.
19 „Kokneses novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” 3.1.3. un 3.1.4.
punktā noteikts:
„3.1.3. Par ielu, apstādījumu, zālāju un citu sabiedrisko vietu, kā arī
daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu
piemēslošanu, ja to izdara mājdzīvnieks (suns, kaķis u.tml.) un īpašnieks
to nesavāc, dzīvnieka īpašniekam
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro.” (grozījumi ar
30.10.2013. saistošajiem noteikumiem
Nr. 23, stājas spēkā ar 01.01.2014.).
„3.1.4. Par ielu un citu sabiedris-

ko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku
koplietošanas telpu piemēslošanu,
ja to izdara mājdzīvnieks un dzīvnieka īpašnieks to nesavāc un, ja
tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
dzīvnieka īpašniekam uzliek naudas
sodu no 15 līdz 72 euro.” (grozījumi
ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 01.01.2014.)
Mājdzīvnieku ekskrementi piesārņo vidi un apdraud cilvēku veselību. Par mājdzīvnieka uzvedību sabiedriskā vietā atbildīgs saimnieks!
Kokneses Novada Vēstis
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Izstāde „Bruģakmens ar tavu
Nevaram savu dzīvi iedomāties viens bez otra vārdu” Kokneses novada domē
Kokneses Novada Vēstis turpina stāstīt par stiprām ģimenēm Kokneses novadā!

52 gadus kopā

Biruta un Miervaldis Butāni ceriņu laikā Dobelē
Vestienas meitene un īstens koknesietis kopā nogājuši ceļu vairāk
kā pusgadsimta garumā. Biruta un
Miervaldis Butāni pirms 52 gadiem
baltā ziemas dienā, 19. janvārī, Madonas dzimtsarakstu nodaļā teica
viens otram jā vārdu. „Mēs nevaram savu dzīvi iedomāties viens bez
otra,” ciemojoties viņu mājās tik
vienkārši un silti izskanēja šie vārdi,
bet tie apliecina galveno – mīlestība
ar katru kopā pavadīto gadu arvien
ciešāk apvij rokas, kā kokam ap serdi vijas gadu gredzeni. Koknesieši
Birutas kundzi atminas kā prasmīgu
un iejūtīgu medicīnas darbinieci,
bet Miervaldim Butānam gari darba
gadi aizritējuši Kokneses MRS pie
remontmašīnas stūres.
Atmiņām klaudz vilciena riteņi
Pavasara Māras diena vienmēr
Birutai Butānei atgādinās par Dzimtenē atņemtiem pieciem bērnības gadiem. Ik gadu šīs atmiņas kā nelūgti
ciemiņi pieklauvē pie viņas sirds durvīm. Paldies, ka tikšanās reizē viņa
vēlreiz piekrita atgriezties bērnības
dienās pirms 65 gadiem. „Esmu dzimusi un mana agrīnās bērnu dienas
pagāja Gaiziņkalna tuvumā – Vestienas pagastā pie Kaķīšu ezera, Devēnas muižā, kur tēvam par piedalīšanos Brīvības cīņās bija piešķirti 18 ha
zemes. 1949. gadā mācījos Gaiziņa
pamatskolas 2. klasē. Liktenīgajā 25.
marta rītā es biju skolā, nakšņoju skolas internātā. Bruņoti vīri bija ieradušies mūsu mājās ar pavēli posties ceļam. Mamma izmisumā kliegusi, ka
bez manis nekur nebrauks. Kā tagad
atceros, kā skolā ienāca svešie vīri
un lika mums, daudziem skolas bērniem, doties viņiem līdzi. Raudādami
atstājām skolu. Pa dziļām kupenām
mūs: mammu, tēti, mani un 84 gadus
veco vecmāmiņu aizveda uz Mārcienas staciju. Pirmo nakti pavadījām
vagonā, nākamajā dienā no Pļaviņu
stacijas sākās mūsu trīs nedēļu garais
ceļš uz nometinājuma vietu Amūras
apgabalā. Liekot nostāties garā rindā, vietējo kolhozu priekšsēdētāji
izvēlējās sev darbaspēku. Braucām
uz nākamo dzīvesvietu vienā pajūgā
ar kolhoza partijas sekretāru, redzot
kā es, mazs meitēns, drebu lielajā
salā, viņš man iedeva savus aitādas
cimdus. Nekad neaizmirsīšu vietējo
krievu cilvēku dāsnumu, vienkāršību
un sirsnību. Vienā mazā koka būdiņā
– vienā istabiņā dzīvojām kopā ar vēl
divām latviešu ģimenēm. Tēvs kopa
kolhoza zirgus, mamma gāja lauku
darbos. Kad palika siltāks, pavasarī sāku mācīties skolā, vēl neprotot
krievu valodu. Bet vasarā jau itin
labi runāju krieviski. Vecmāmiņai
no pārdzīvojumiem neizturēja sirds,
viņa uz mūžu atdusas tālajā Amūras
zemē. Vasarās mēs, sādžas bērni,
strādājām stepē, ar zirgiem vedām
sienu lielās kaudzēs, gatavojām laukumus, kur bērt graudus. Lielākais
kārums bija pašu ceptā kviešu maize.
Atceros, kā tika paziņots par Staļina

nāvi 1953. gada martā. Sādžā raudāja
lieli un mazi. Pēc laika pienāca ziņa,
ka bērni drīkst atgriezties Latvijā.
Nākamā gada novembrī es pavisam
novārgusi, ģērbusies krievu pufaikā,
iebraucu Kokneses stacijā, kur mani
savā ģimenē uzņēma tuva mammas
radiniece – mana tante. Atgūstot
spēkus, ar tantes gādību tiekot pie
citām drēbēm, sāku mācīties 7. klasē
Krievkalna skolā, kurā mācījās arī
Miervaldis. Bet toreiz mēs viens otru
nepamanījām. Vecāki atgriezās vēl
pēc diviem gadiem. Vestienā māju
mums vairs nebija, tā arī par mūsu
mājām kļuva Koknese.”
Tas puisis būs manējais!
Pēc Krievkalna skolas beigšanas
un mācībām Rīgas medicīnas skolā,
par jaunās meitenes pirmo darbavietu
kļūst Lauteres pansionāts, netālu no
Ērgļiem. Kādā reizē atbraucot brīvdienās pie vecākiem uz Koknesi, Biruta uzmanīgi ieklausās vecāku stāstījumā par tikko notikušo priecīgo
notikumu Kokneses pagasta „Burtniekos”, kur svinētas viņu radinieces
kāzas ar vienu no Butānu dēliem –
Gunāru. Vecāki nebeiguši vien jūsmot par iekopto sētu, plašo ābeļdārzu un ziedošajiem ķiršiem. Uzzinot,
ka Butānu vēl viens dēls Miervaldis
pašlaik esot dienestā, Biruta pasmējusies un teikusi: „Tas būs manējais!”
Sakiet, vēl, ka vārdiem nepiemīt milzīgs spēks! Tālākie notikumi attīstās
gana strauji. 1961. gada rudenī MRS
klubā notiek Gunāra un Veras Butānu
meitiņas Laimas krustības. Krustvecāku gods tiek Gunāra brālim Miervaldim, kurš nesen pārnācis no dienesta un jaunajai radiniecei Birutai.
Simpātijas vienam pret otru uzdzirkstī kā ugunskurs! Nepaiet ne ilgs
laiks, ka Miervaldis brīvdienās mēro
ceļu pie glītās feldšerītes uz Lauteri.
Pirms dienesta viņš bija absolvējis
Rīgas Mākslas un amatniecības skolu
un tolaik strādāja Rīgā. Vai attālums
var būt šķērslis, ja tālumā gaida mīļotā meitene? Atceroties jaunības laiku,
Miervaldis stāsta: „Reizēm braucu ar
vilcienu līdz Madonai, reizēm ar autobusu līdz Iršiem un tālāk līdz Ērgļiem aizsoļoju kājām. Jaunībā viss
iespējams!” Tikai pasakot pašiem
tuvākajiem par savu lēmumu, Biruta
un Miervaldis 1962. gada 19. janvārī
divatā ierodas Madonas dzimtsarakstu birojā uz laulības reģistrāciju. „Tā
bija sniegiem bagāta ziema, braucot
atpakaļ uz Lauteres pansionātu, kur
Birutai bija maza istabiņa, aiz augstajiem sniega vaļņiem nevarēja redzēt
laukus,” atminas Miervaldis. Birutas
kundze turpina viņu baltās dienas
notikumu: „Darba kolēģi mūs sirsnīgi sagaidīja, slepus bija izpušķojuši
manu istabiņu. Direktora kabinetā
gaidīja uzklāts svētku galds. No mājām biju atvedusi gaļu, otrajā dienā
vārījām kāpostus.”
Piepilda ilgas pēc sava stūrīša
zemes
Laulības bija nopietns iemesls,

lai Birutu pārceltu darbā uz Kokneses ambulanci, arī Miervaldis dabūja
darbu Kokneses MRS. Viņu pirmā
dzīvesvieta ir viena maza istabiņa
mājā „Saulaines”. Pēc Birutas tēva
aiziešanas mūžībā, viņi uzņemas rūpes arī par māti. 1962. gada vasaras
vidū pasaulē nāk vecākā meitiņa Inguna, pēc sešiem gadiem jaunākā
meita Ilva. Vēl dzīvojot „Saulainēs”
viņi iekopj savu piemājas saimniecību. Saimnieks atceras: „Lopiem sienu
gādāt braucām uz tālajām pļavām
Ratnicēnu pusē. Vēl tagad mana celtā kūts ir saglabājusies. Katru vasaru
visa ģimene ar velosipēdiem braucām
sēņot un ogot kilometriem tālu.” Viņu
turpinot, Biruta smaidot teic: „Tie
brīži gan man nepatika, kad ar MRS
sporta komandu vīrs piedalījās sporta
spēlēs, braukājot pa visu Latviju. Tomēr viņa vaļasprieku pieņēmu, jo bija
labi panākumi – Miervaldis ir bijis labākais šķēpmetējs savā vecuma grupā
bijušajā Aizkraukles rajonā, arī lodes
un diska mešanā bijuši augsti rezultāti. Vīram ir zelta rokas, jo pats saviem
spēkiem uzcēla mūsu māju!” 1984.
gadā, kad piedzima vecākā mazmeita Laura, Butāni sāka dzīvot uzceltajā mājā Upes ielā. „Manī nepārstāja
gruzdēt ilgas pēc sava stūrīša, pēc
sava kaktiņa zemes. Astoņus garus gadus rosījāmies. Pats uzmūrēju krāsnis,
veicu iekšējās apdares darbus.”
Katram savs apbalvojums
Tikpat cik labu amatnieku Miervaldi pazīst vietējie koknesieši, tā arī
Birutas kundzi kā mīļu un atsaucīgu
feldšerīti. „Pirmā mana darbavieta
bija ambulancē bijušajā aptiekas ēkā
pie vidusskolas. Darbs bija ne tikai uz
vietas, gandrīz ik dienu ar velosipēdu
devos mājas vizītēs. Toreiz nedomāju
par grūtumu, galvenais bija palīdzēt
cilvēkiem.” Miervaldis piemetina:
„Ļoti bieži sieva pacientus pieņēma
arī mājās, ne visiem bija laiks uz potēm uz ambulanci aizstaigāt! Kartupeļu rakšanas laikā gan visi bija veseli!”
Par apzinīgu darbu Birutas kundzei
ir piešķirts Kokneses Goda pilsoņa
nosaukums. Bijušās darba kolēģes
arvien viņu atceras un apciemo. Arī
Miervaldim ir savs augsts apbalvojums ar ko viņš lepojas – Barikāžu
dalībnieka piemiņas zīme, jo kopā ar
citiem Kokneses vīriem 1991. gadā
viņš nosargāja Latvijas neatkarību.
Jādzīvo tā, lai nenodarītu pāri
Ciemojoties viesmīlīgajās Butānu mājās baudīju namamātes cepto
torti, jo nākamajā dienā, 27. februārī,
viņa svinēja savu 75 gadu jubileju,
bet šajā dienā jubilāri sirsnīgi sveica
senioru klubiņš „Pīlādzītis”. „Biruta
ir izcila kūku cepēja! Ģimenes viesībās nekad neiztiekam bez viņas
radītajiem gardumiem! Vēl viņa ir
izcila rokdarbniece, cimdu un zeķu
adītāja!” - sievas prasmes uzteic
Miervaldis. Birutas kundzes greznajos adījumos sildās četras mazmeitas
un mazdēls, divas mazmazmeitiņas
un mazmazdēliņš. Viņa ar nepacietību
gaida, kad varēs rosīties dārzā. Čaklo
roku jau laicīgi iesēto tomātu stādiņu
pietiks gan pašu siltumnīcai, gan meitām, kuras arī no mātes mantojušas
sēt un stādīt prieku. „Dzīve būtu vēl
jaukāka, ja tādu pensiju, ko saņemam
mēnesī, mums maksātu katru nedēļu!” – ar humoru, bet nopietni teic
Miervaldis. Bet, domājot par laulības
dzīvi, viņš atzīst: „Jādzīvo tā, lai viens
otram nenodarītu pāri.” Un vēl kāds
noderīgs padoms laulātajiem no paša
pieredzes: „Mīļās sievas, atļaujiet vīriem asinsrites uzlabošanai nedēļā izdzert divas šņabja glāzītes!
Pavasaris viņu sētā uzziedinājis
sniegpulksteņus. Bet jau 52. pavasari, saudzīgi lolota, zied viņu mīlestības puķe.
Sarmīte Rode

No februāra vidus Kokneses
novada domes 1. stāva vestibilā atklāta Likteņdārza veidotā izstāde:
BRUĢAKMENS AR TAVU VĀRDU. Tajā ir apskatāmi Likteņdārza
bruģakmeņi ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdiem. Ar bruģakmeņiem draugu alejas veidošanā
iesaistījušies arī „Rīgas Dinamo”
komandas hokejisti. Šo fragmentu var aplūkot izstādē. Ikviens ir
aicināts pievienot savu vārdu Likteņdārza draugu alejā, iegādājoties
bruģakmeni, kuru pasūtīt iespējams katru trešdienu novada domē
no plkst. 9.00 - 14.00 (izstādes laikā) vai internetā draugiem.lv/likten-

darzs. Tūrisma informācijas centrā
ziedot nevar, norēķināties var Likteņdārzā uz vietas, ziedojot 10 eiro
vai ieskaitot „Kokneses fonda” norēķinu kontā. Bruģakmeni izlietos Likteņdārza Ābeļu alejas ceļa izveidei.
Iecerēts simbolisko astoņus metrus
plato un vairāk nekā 200 metru garo
ceļu noklāt ar vairāk nekā 113 000
pelēkiem no Latvijas laukakmeņiem
zāģētiem bruģakmeņiem. Līdz 2013.
gada 18. novembrim iebruģēts 6050
bruģakmeņu. Izstāde novada domē
būs apskatāma apmēram mēnesi.
Laipni aicinām!
Kokneses fonds
Foto: Anita Šmite

Gribu pateikt LIELU paldies
Kokneses pašvaldības policistam
Dainim Ginteram par atsaucību
un iejūtību, veicot savu darbu.
Šis kungs 26. februārī izdarīja
vairāk, kā prasa viņa reglaments.
Lai mums Latvijā būtu vairāk
policistu, uz kuriem mēs varam
paļauties! Lai lepni skanētu vārds
– POLICISTS !
Ārija Pušilova Kuldīgā

Uz laiku tiks slēgta 1905. gada
ielas dzelzceļa pārbrauktuve
SIA “Dzelzceļa būve” veic
pārbrauktuvju rekonstrukcijas
darbus objektā “Otrā sliežu ceļa
būvniecība
Skrīveri-Krustpils
(Rīga-Krustpils iecirknis)”. Koknesē uz rekonstrukcijas laiku no
24.03.2014. līdz 11.04.2014. tiks
slēgta dzelzceļa pārbrauktuve
uz autoceļa P79 (1905. gada ielas
dzelzceļa pārbrauktuve), novirzot satiksmi pa jaunizbūvēto autoceļu E22.

Vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, 8. aprīlī pulksten 10 laipni
gaidīti uz tikšanos Ģimenes atbalsta
dienas centrā Koknesē, lai dalītos
pieredzē dažādu jautājumu risināšanā. Uzklausot vecāku vēlmes, tiks
rīkotas tikšanās ar speciālistiem.
Tuvāka informācija –
Natālija, T. 29510244.
Ģimenes atbalsta dienas centrs
lūdz ziedot mūzikas instrumentus
(sintezatoru, ģitāras)
T. 65161740; 27417537
3. un 4. aprīlī no pulksten 11 - 18
ĢADC Koknesē
DRĒBJU DIENAS
Pavasaris klāt! Būsim skaistas!
Veikalā Lāčplēša ielā 1 – 31 Koknesē no pirmdienas līdz trešdienai
konsultē stila konsultants!
Izīrē māju ar garāžu, pagrabu
un malkas šķūni Vērenes ielā 16
Koknesē. Apskatīt iespējams,
iepriekš vienojoties. T. 20606109
Vēlos īrēt pusi mājas un
saimniecības ēku. T. 26695634
Klusiem soļiem māmuliņa,
Mūža durvis aizvērusi.
/V. Kokle-Līviņa/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Antoniju Davidāni mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”
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Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara –
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!
/E. Stērste/
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī reģistrēti
jaundzimušie: Artūrs, Dita, Iveta, Kate, Markuss, Roberts, Ance
Katrīne.
Sirsnīgi sveicam bērniņu vecākus un vecvecākus!

Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā februārī reģistrēta viena
laulība.
Tik skumjš man uzrakstījies liktenis,
Tas Dieva diktētais no zvaigžņu
logiem.
Kā pelēks vakars, agri satumsis,
Bez cīruļiem un varavīksnes lokiem.
/A. Svētiņa/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā februārī reģistrēti mirušie:
Jānis Asmuss (1952.)
Tamāra Čurkina (1932.)
Renārs Kažus (1991.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

