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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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Novada Vēstis
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KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Īsts pavasaris ir tad, kad līksmo cilvēka sirds. /Alberts Zarāns/

Esiet sveicināti martā – pirmajā pa-
vasara mēnesī! Vislabākais kalendārs 
esam mēs paši – kā teicis mazs zēns Rū-
dolfa Blaumaņa dzejolī: „Man ir divi pāri 
cimdu, kad tiem abiem delnas cauras, tad 
ir atkal pavasaris”. Lai arī ziema negrib 
atkāpties, gaisā jau lidinās Pavasara dvē-
sele. Marts ir kā robežšķirtne starp pēdējo 
sniegputeni un pirmo pavasara vēstnesi – 
sudrabotu pūpolzaru. Un, vai skaistākais 
nav brīdis pirms? 

Martā mūsu novada iedzīvotāji gaidīti 
uz dažādiem kultūras pasākumiem, lai ar 
prieku sirdī ietu pretī pavasarim. Un, to-
mēr, ne tikai gaišs prieks ieskandina pa-
vasari. Pagājuši jau vairāk kā sešdesmit 
pavasari, bet tiem Latvijas iedzīvotājiem, 
kuriem liktenīgajā 25. martā atņēma tēva 
mājas – šis laiks pār gadu tiltu atnes sāpī-
gas atmiņas. Dzejniecei Andai Līcei pie-
der vārdi: „Neviens nav aizmirsts? Bet ir 
kapi, kas tikai īstenībā aizbirst, bet atmiņā 
– vaļā līdz galam.” Šajā dienā arī mūsu 
novadā pie piemiņas vietām notiks atceres 
pasākumi.

Vēlreiz aicinām iedzīvotājus iesaistī-
ties mūsu avīzes veidošanā. Mazajām no-
vadu avīzēm ir priekšrocība – mēs varam 
rakstīt par notikumiem, kuriem lielās avī-
zes paiet garām. Bet, patiesībā nav lielu 
vai mazu notikumu. Viss atkarīgs no mūsu 
attieksmes un mirkļa izjūtas. 

Vēlam sagaidīt drīzu pavasari dabā 
un dvēselē!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

20. un  21.februārī Jēkabpilī notika Latvi-
jas amatierteātru Zemgales reģiona skate, kur 
tika rādītas 13 izrādes un piešķirti diplomi. 

Skatē piedalījās arī Kokneses amatierteāt-
ris ar Evitas Sniedzes izrādi “Kreisais pagrie-
ziens” (Režisore Inguna Strazdiņa). No iespē-
jamajiem 10 punktiem, koknesieši ieguva 8, 
iekļūstot starp 5 labāk novērtētajiem, kur visi 
5 labākie kolektīvi saņēma 8 punktus.

Tika atzīmēti arī labākie aktieru darbi, 
kuru vidū 2 no koknesiešiem: Aija Sproģe – 
Indra, Jānis Balodis – Artūrs.

Evitas Sniedzes izrāde „Kreisais pagrie-
ziens” ir gandrīz „ziepju opera” par diviem 
rītiem un diviem vakariem kādā ģimenē. 

„... ģimene pēc tradīcijas tiek uzskatīta par 
vidi, kurā cilvēks nav spiests tēlot, izlikties. 
Viņš var būt tāds, kāds ir. Un tomēr it bieži 
ģimene ir cilvēkam visnedraudzīgākā vieta, 
no kuras gribēdams neizbēgsi, kas saindē tavu 
dzīvi, kas neko nedod, bet tikai prasa – naudu, 
laiku, spēku. Un, ja tev nav ko tai sniegt, tu ne-
esi vajadzīgs. Ģimenes ir dažādas – pārtikušas 
un nabadzīgas, tādas, kurās saišu sairums re-

dzams, pat pavirši paskatoties, un tādas, kuras 
iekšējo tukšumu rūpīgi (apzināti vai neapzinā-
ti) slēpj aiz perfekti uzturētas fasādes.

Ko šodien teātris var pastāstīt par mūsu dzī-
vi? Mēs taču dzīvojam postmodernā laikmetā, 
un teātrim nav „jākrāmējas” ap ko tik vecmodī-
gu kā sabiedrības problēmas. Un tomēr...” (Zane 
Radzobe, „Teātra vēstnesis” 2004. g. nr. 3)

Arī Tu vēl vari paspēt kopā ar Kokneses 
amatieru teātri (aktieriem: Sandi Miglu, Aiju 
Sproģi, Jāni Balodi, Ediju Lapuku, Lindu Pe-
ciņu, Ritu Čerkovsku, Kalvi Žogotu; režisori: 
Ingunu Strazdiņu; gaismotāju: Vilni Gravu) 
izdzīvot šo stāstu – 10. aprīlī Kokneses kultū-
ras namā, bet 16. – 18. jūlijā Balvos. No 2010. 
gada 16. līdz 18. jūlijam Balvos notiks XII Lat-
vijas amatierteātru salidojums. Šis salidojums 
notiek reizi piecos gados, un labākie Latvijas 
amatierteātri tiek uzaicināti piedalīties un prie-
cēt skatītājus ar savām iestudētajām izrādēm.

Par precīziem izrādes laikiem lūdzam se-
kot līdzi reklāmām. Vēlam veiksmi koknesie-
šiem un uz tikšanos „Kreisajā pagriezienā”!

Anita Šmite

KoKneses amatierteātris labāKo vidū 
Zemgales reģionā

Kokneses amatieru teātris „Kreisajā pagriezienā”
aicina izdzīvot divus rītus un vakarus kādā ģimenē. 

Pirmajā rindā no kreisās: Linda Peciņa, Kalvis Žogots, Rita Čerkovska, Inguna Strazdiņa; 
otrajā no kreisās: Jānis Balodis, Edijs Lapuks, Sandis Migla, Vilnis Grava, Aija Sproģe.



2KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 3 (280) 2010. gada marts

KoKneses novAdA domes 2010. gAdA
pamatbudžets un speciālais budžets
KoKneses novAdA 2010. gAdA 

pamatbudžets
LVL

Kases atlikums uz gada sākumu 275681

ieņēmumi 3141660
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no 
Valsts kases sadales konta 19596
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada 
ieņēmumiem 1326072
Naudas sodi pēc protokola 200

NĪN kavējuma naudas 500
Nodarbinātības dienests nodarbinātības pasākumu 
veicināšanai 630
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 
realizācijas-karjera smiltis 4000
No Kultūras ministrijas budžeta programmas 
pārskaitītā dotācija mūzikas skolai 37440

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem-internātskolām 515837
Mērķdotācijas  pamatizglītības, vispārējās  izglītības 
pedagogu darba samaksai 319528

2010. gada 24. februāra 
KoKneses novAdA 
domes sēdē nolēma:

1. Lai optimizētu  administratīvos izde-
vumus un  nodrošinātu sniegto  pakalpojumu 
kvalitātes  uzlabošanu un panāktu, ka pašval-
dības iestāžu  un struktūrvienību  tehniskais 
personāls  neveic vienu un to pašu darbu kat-
rā iestādē atsevišķi:

 1.1. Veikt ekonomisko izpēti par iespēja-
mo SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” 
reorganizāciju un komunālo pakalpojumu 
sniegšanas centralizāciju novadā, par pašval-
dības iestāžu apsaimniekošanu un teritorijas 
labiekārtošanu;

1.2. Izpētes veikšanai izveidot darba gru-
pu sekojošā sastāvā:

Darba grupas vadītājs:
J. Baltmanis – domes izpilddirektors
Darba grupas locekļi:
T. Baltmane – komunālās nodaļas vadītāja;
J. Bārs – Bebru pagasta pārvaldes komu-

nālās nodaļas vadītājs;
L. Kronentāle – novada domes juriste;
R. Līcīte – Iršu pagasta pārvaldes vadītāja;
I. Mikāla – domes galvenā grāmatvede;
I. Pabērza – Bebru pagasta pārvaldes va-

dītāja;
A. Preiss – SIA “Kokneses komunālie 

pakalpojumi” valdes loceklis;
I. Sproģe – novada domes ekonomiste;
A. Svence – attīstības nodaļas vadītāja;
J. Tuka – Iršu pagasta pārvaldes komunā-

lās nodaļas vadītājs;
Dz. Veikšāne – SIA “Kokneses komunā-

lie pakalpojumi” galvenā grāmatvede.

1.3. Izpēti veikt līdz 2010. gada 31. maijam.
2. Ar 2010. gada 1. aprīli izveidot dārz-

nieka amata vietu novada domes komunālajā 
nodaļā.

3. Apstiprināt Kultūras attīstības prog-
rammu Kokneses novadā (dokuments pieej-
ams Kokneses novada mājas lapā).

4. Apstiprināt pašvaldības aģentūras 
“Kokneses tūrisma centrs” darbības virzie-
nus 2010. – 2015. gadam (dokuments pieej-
ams Kokneses novada mājas lapā).

5. Pieņemt zināšanai pašvaldības aģen-
tūras „Kokneses tūrisma centrs” direktores 
Dainas Liepiņas informāciju par aģentūras 
finansiālo darbību 2009. gadā.

6. Pieņemt zināšanai pašvaldības aģentū-
ras „Kokneses sporta centrs” direktora Arvī-
da Vītola informāciju par aģentūras finansiā-
lo darbību 2009. gadā. 

7. Piedalīties Hanzas dienās Pērnavā 
(Igaunijas Republika) no 2010. gada 24. līdz 
27. jūnijam.

7.1. Uz Hanzas dienām Pērnavā sūtīt de-
legāciju astoņu personu sastāvā.

7.2. Par delegācijas vadītāju apstiprināt 
domes kultūras, izglītības, sporta un sabied-
risko lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētā-
ju Daini VINGRI.

8. Apstiprināt Darba kārtības noteikumus 
Bebru pagasta pārvaldē.

9. Apstiprināt grozījumus Pedagogu atla-
ses nolikumā.

10. No Kokneses novada domes budžeta 
papildus piemaksāt 1, – Ls (vienu latu) dienā 
katram svētku dalībniekam, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu ēdināšanu svētku laikā.

11. Lūgt Ogres novada pašvaldību, iz-
strādājot Ogres novada teritorijas plānojumu, 

ņemt vērā sekojošus Kokneses novada domes 
nosacījumus: 

11.1.  Ar Kokneses novada domi saskaņot 
zemes lietošanas mērķus gar autoceļu E-22;

11.2. Kopā ar Kokneses novada domi li-
kumdošanā noteiktā kārtībā risināt jautājumu 
par Ogres novada un Kokneses novada robe-
žu maiņu:

11.2.1. Robežu starp abiem novadiem no-
teikt pa Lobes ezeru, sadalot to starp abām 
pašvaldībām; 

11.3. Robežu starp abiem novadiem no-
teikt pa dabisku robežu – Lokmanes upi.

12. Noteikt, ka pašvaldībai piederošos 
transporta līdzekļus – mikroautobusus vai 
autobusus, pašvaldības iestādes var izman-
tot, degvielas izdevumus sedzot no iestādes 
budžeta.

13. Uzdot I. Strazdiņai informēt Latvijas 
Valsts Prezidenta kanceleju par Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarācijas pasludunā-
šanas 20. gadadienas pasākumiem Kokneses 
novadā.

14. Ja biedrība “Bites” realizēs Kopienu 
iniciatīvu fonda konkursa – akcijas “Palīdzē-
sim māmiņai” projektu, no pašvaldības bu-
džeta paredzēt līdzfinansējumu 200,- Ls (divi 
simti latu) apmērā.

15. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 
domes priekšsēdētāja V. CĪRUĻA un izpild-
direktora J. BALTMAŅA informāciju par 
peldbaseina ekspluatāciju.

Novada domes nākošā sēde notiks 2010.
gada 31. martā pl. 15.00 novada domē, Me-
lioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā.

Kokneses novada domes sekretāre
dz. Krišāne

Mērķdotācija no valsts budžeta interešu izglītībai 16585
Mērķdotācijas  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācības pedagogu darba samaksai 30968
Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem 
(Ģimenes krīzes centram „Dzeguzīte”) 66000
ĢMI pabalsta atmaksa no valsts 8000
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda kārtējo 
izdevumu transferti 253715
Ieņēmumi  Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai 36836
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai – 
savstarpējie norēķini 37850
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām (Ģimenes 
krīzes centrs „Dzeguzīte”, būvvalde) 139955
Mācību maksa mūzikas skolā 7470
Ieņēmumi no vecāku maksām Kokneses PII 24000
Ieņēmumi no vecāku maksām Bebru PII 7000
Ieņēmumi par  dokumentu izsniegšanu un pārējiem 
kancelejas pakalpojumiem 300
Bibliotēkas pakalpojumi 65
Ieņēmumi par nomu 42825
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 29085
Ieņēmumi par zemes nomu 813
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 12490
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Ieņēmumi par biļešu realizāciju 11710
Ieņēmumi par dzīvokļu un komun. pakalp. (ūdens, 
kanaliz., atkrit. izvešana Bebru un Iršu pagastos) 39187
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (elektr., 
apkure, gāze Bebru un Iršu pagastos) 47592
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (Kokneses 
tūrisma centrs) 17287
Ieņēmumi no suvenīru un bukletu realizācijas 
(Kokneses tūrisma centrs) 7910
Ieņēmumi no karšu realizācijas (Kokneses tūrisma 
centrs) 500
Pilsdrupu pakalpojumi (Kokneses tūrisma centrs) 1000
Ieņēmumi no skolnieku ēdināšanas Pērses pamatskolā 3500
Ieņēmumi no skolnieku ēdināšanas Bebru pamatskolā 5500
Ieņēmumi no personāla ēdināšanas Bebros 450
Ieieņēmumi no personāla ēdināšanas Iršos 450
Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu 
ieņēmumi 1200
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 400
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi 58511
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 
parādi 300

NĪN par ēkām un būvēm tekošā gada maksājumi 7372
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 
iepriekšējo gadu parādi 300
Pašvaldību vai pašvaldību iestāžu budžeta procentu 
ieņēmumi parkontu atlikumiem 51
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesās 400
Valsts nodeva par uzvārda, vārda ,tautības ieraksta 
maiņu personu apliecinošos dokumentos 30
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 
grozīšanu un papildināšanu 30
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 
budžetā 50
Nodeva par pašvaldības domes  dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu 50

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 20

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 100

Kopā pieejamais finasējums (ieņēmumi un kases 
atlikums uz gada sākumu) 3417341

izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3375500

Vispārējie valdības dienesti 624661

Sabiedriskā kārtība un drošība 23668

Ekonomiskā darbība 89889

Vides aizsardzība 52106

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 176340

Atpūta, kultūra un reliģija 369944

Izglītība 1627345

Sociālā aizsardzība 411547

izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 3375500

Atalgojums 1565703

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 378369

Komandējumi un dienesta braucieni 6876

Pakalpojumi 461963
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 288579

Izdevumi periodikas iegādei 6316

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 7320

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 3790

Pārējie procentu maksājumi 78051

Pamatlīdzekļi 211875

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 86987

Pabalsti 20200

Sociālie pabalsti natūrā 16824
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 88860
Aizņēmumu pamatsummas atmaksa 153367
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz 
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem 420

Kases atlikums uz gada beigām (kopā pieejamais 
finasējums mīnus izdevumi) 41841

KoKneses novada 2010. gada speciālais budžets
ieņēmumi, kases atlikumi lvl

kodi
ieņēmumu nosaukums/
finansējums

Kases atlikums 
uz gada sākumu 2010. gada ieņēmumi

Kopā 
finansējums

2010. gada 
izdevumi

Kases 
atlikums uz 
gada beigām

 Kopā 22360 62388 84748 69201 15547

1 Privatizācijas fonda līdzekļi 110 0 110 0 110

2 Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 15437 57105 72542 57105 15437

3 Dabas resursu nodoklis 3813 5283 9096 9096 0

9
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 
(t. sk., pilsdrupas) 3000 0 3000 3000 0
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izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
  rindas nr. 2010.  gada izdevumi Koknese bebri irši
 Kopā  69201 46188 13877 9136

04
ekonomiskā darbība (ceļu 
fonds) 2 36401 20179 9790 6432

05 vides aizsardzība, t.sk: 3 20400 15824 2771 1805

 
Atkritumu rekultivācijas 

projekts 4 7596 7596   
 Dabas resursi 5 1500 1400  100
  Ceļu fonds 6 11304 6828 2771 1705

06
pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 7 12400 10185 1316 899

 
t.sk.ielu apgaismojums - ceļu 

fonds 8 9400 7185 1316 899
 t.sk.pilsdrupu apsaimniekošana 9 3000 3000   

t.sk.
Kopā autoceļu fonda izdevumi 
* 10=2+6+8 57105 34192 13877 9036

izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
   2010. gada izdevumi Koknese bebri irši
   69201 46188 13877 9136

1100 atalgojums (ceļu fonds) 14380 11000 2050 1330

1200 darba devēja vsaoi  (ceļu fonds) 3464 2650 494 320

2200 pakalpojumi  35385 17066 10833 7486
 t.sk. - Dabas resursi 1500 1400  100
  t.sk. - Ceļu fonds 35385 17066 10833 7486

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces (ceļu 
fonds) 5376 4876 500  

5200 pamatlīdzekļi  10596 10596   
 t.sk. - Atkritumu rekultivācijas projekts 7596 7596   
 t.sk. - Pilsdrupas 3000 3000   

Lauku  aktuaLitātes
1. Platību maksājumi un statistika
Kā katru gadu šogad varēs pieteikties platī-

bu maksājumiem. 
Visi, kuri vēlas, lai kartes un iesniegumu 

veidlapas tiktu atvestas no Ogres, lūgti sav-
laicīgi pieteikties pie Inetas Sproģes Kokne-
sē (65133642) vai Gundegas Skrupskas Iršos 
(65163538). Bebru pagasta saimnieki var pie-
teikties pie jebkura no šiem darbiniekiem un 
kartes tiks nogādātas Bebru pagasta pārvaldē. 
Ja būs nepieciešams, lauku atīstības speciālists 
pieņems apmeklētājus maija pirmajā pusē 2 
dienas Bebru pagasta pārvaldē. Lauku atīstības 
speciālists pieņems apmeklētājus pēc nepiecie-
šamības un iespējām arī Bebru pagasta pārvaldē.  
Precīzāka informācija par pieņemšanas laikiem 
būs aprīļa avīzē.

Šogad tiks veikta lielā lauku saimniecību 
statistika, kuru veic reizi 10 gados. Kopā dati ir 
jāsniedz 332 saimniecībām. Statistikas dati būs 
jāiesniedz vienlaicīgi ar platību iesniegumiem 
LADā tiem, kuri saņem platību maksājumus. 
Saimnieki, kuri platību maksājumus piesaka 
elektroniski, tiks aicināti elektroniski sniegt arī 
statistikas datus. Pārējām saimniecībām, kuras 
nesaņem platību maksājumus, statistikas aptau-
ju veiks novada lauku attīstības speciālists un 
lauksaimniecības konsultants. 

Tādēļ ir lūgums, ja jūs esiet Iršu pagasta 
pārvaldē vai Kokneses pagasta pārvaldē, ieejiet 
pie lauksaimniecības konsultanta un aizpildiet 
statistikas atskaiti, kuru jūs variet aizpildīt kopā 
ar  konsultantu vai mājās, un pēc tam atdot kon-

sultantam vai nosūtīt pa pastu uz centrālo sta-
tistikas pārvaldi. Ceru uz kopēju sadarbību un 
kopējiem spēkiem paveiksim šo darbiņu!

Statistikas datu nepieciešamība - lai objektī-
vi pamatotu jauno tiešo maksājumu finasējuma 
pārdales kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar 
Eiropas Komisiju par tiešo maksājumu izlīdzi-
nāšanu. Iepriekšējā plānošanas periodā Latvija, 
izmantojot neobjektīvus datus (uzrādot zemas ra-
žas u.c.), salīdzinot ar kaimiņvalstīm, ir zaudējusi 
ES atbalsta saņešanas apjomā.

2. ES atbalsts
No 2010. gada 10. marta līdz 14.aprīlim ir 

atvētras divas ES atbalsta programmas „Lauk-
saimniecības produktu pievienotās vērtības radī-
šana” un „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” .

Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā 
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

3. Mācības un pierdzes apmaiņas braucieni
3.1. LLKC piedāvā dažādas apmācību prog-

rammas. Apmācību tēmas 1. pusgadā: bioloģis-
kā lauksaimniecība (Pļaviņu novadā), augkopī-
ba (Aizkraukles novadā), netradicionālo dzīv-
nieku audzēšana (Kokneses novadā), lopkopība 
(Kokneses novadā), lauku ainavas dažādošana 
(Kokneses novadā). Sekojiet informācijai avīzē 
„Staburags” vai zvaniet uz Aizkraukles LLKC  
Valentīnai (65122752), lai precizētu datumus.

3.2. Ir iespēja mācīties (4 mēnešu program-
ma) un saņemt stipendiju (70 Ls) lauku saimnie-
cību nepilna darba laika darbiniekiem, kuriem 
darba laiks ir līdz 36 h nedēļām. Apmācību tēma 
un vieta ir koriģējama atkarībā no apmācāmo 
skaita un nepieciešamajām zināšanām.Par ap-
mācību tēmām interesēties Aizkraukles LLKB 
pie Līgas (t. 25122561).

3.2. Lauku saimnieki un uzņēmēji var pieteik-
ties LLKC rīkotajiem pieredzes apmaiņas braucie-
niem. Piedāvātie braucieni ir uz dažādām izstādēm, 
gadatirgiem, saimniecību apmekleājumiem par ļoti 
dažādām tēmām un uz dažādām ES valstīm.Cenas 
aptuveni no 180-300 latiem. Sīkaka informācija – 
Aija Žideņa 26564167, aija.zidena@llkc.lv, Ineta 
Sproģe 65133642.

4. Lauku lapa
Ikmēnešu avīzes „Lauku lapa” februārī: Par 

izmaiņām nodokļos, par gada deklerācijas aiz-
pildīšanu, par darba aizsardzību, par bioloģisko 
lauksaimniecību u.c.

Lauku lapu var lasīt www.llkc.lv, www.lauku-
tikls.lv, kā arī saņemot savā e-pastā. Lai saņemtu 
savās e-pastkastītēs jāsūta pieteikums uz Natalija.
Iljina@llkc.lv, norādot vārdu, uzvārdu un savu e-
pasta adresi uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.

Turpmāk „Lauku lapas” eksemplārs būs 
pieejams arī visās novada bibliotēkās.

5. Vietējā iniciatīva
5.1. Hipotēku bankas klubs ”Mēs paši” ir 

izsludinājis projektu konkursu (no 8. marta līdz 
16. aprīlim) Bankas piešķirtais finansējums vie-
na projekta realizācijai – līdz 400 LVL. Projektu 
konkursa līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, 
kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu, ar nova-
da tēla veidošanu, ar patriotisku jūtu audzināša-
nu iedzīvotājos; ar kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu u.c.

5.2. Sākot no 6. maija biedrības varēs ie-
sniegt projektu LEADER programā, kur attie-
cināmās izmaksas ir līdz 14000 latiem ar 90% 
atbalsta intensitāti.

ineta sproģe
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olimpisKā diena 
«gundegā»

2010. gada 25. februārī pirmsskolas izglī-
tības iestādē «Gundega» bija Olimpiskā die-
na. Sacensības starp sagatavošanas grupām 
«Kamenīte» un «Zvaniņš» notika telpās vai-
rākās disciplīnās: slidošanā, hokejā, kerlingā, 
sniegavīra celšanā un bija arī pikošanās. Ļoti 
sīvā cīņā zelta medaļas ieguva grupas «Ka-
menīte» bērni, «Zvaniņiem» - sudrabs.

«tīnei - 19»
1991. gadā, kad latviskās vērtības bija 

«uz viļņa», piedzima folkloras kopa «Tīne». 
Nu jau 19 gadus tā savu mājvietu radusi Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolā. Bērni nāk 
un iet, bet tradīcijas paliek. Šogad atkal klāt 
atbildīgā piedalīšanās Skolēnu Dziesmu un 
deju svētkos. 27. martā visas Vidzemes bērnu 
un jauniešu fokloras kopas satiksies Ropažos. 
Tur arī žūrijas komisija svērs un mērīs, lai at-
rastu labākos, izvērtētu visus un dotu iespēju 
pašiem labākajiem piedalīties svētkos vasa-
rā. Latvijā bērnu un jauniešu folkloras kopās 
darbojas apmēram 1200 jauniešu, bet lielajos 
svētkos varēs piedalīties tikai 400 skolēni.

Vēlu visiem jaunajiem un vecajiem «Tī-
nes» bērniem un viņu vecākiem jauku gadu, 
lai veicas darbos un arī atpūtā!!! Tiksimies nā-
kamgad, kad «Tīnei» būs apaļi divdesmit!!!

Uz tikšanos nākošgad, 20 gadu jubilejā, aici-
na folkloras kopas vadītāja Inguna Žogota.

Folkloras kopas «Tīne» vadītāja
inguna žogota

žetonvaKars ilmāra 
gaiša KoKneses 

vidussKolā
 Tik ilgi esam bijuši kopā – dzīvojuši, 

mācījušies, braukuši ekskursijās. Jā, arī strī-
dējušies. Pat grūti noticēt, cik nedaudz ir atli-
cis – vien pierādīt sevi eksāmenos un aizvērt 
skolas durvis pavisam, lai ietu un apliecinātu 
sevi tālāk „lielajā” dzīvē.

19. februārī plkst. 18.00 Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas svinību zālē notika lie-
li svētki – divpadsmitajiem īpašs notikums. 
Gaisā virmoja laimes sajūta un acīs mirdzēja 
uguntiņas. Gan viesiem, gan pašiem pasāku-

ma autoriem sejas rotāja smaids un neliels 
uztraukums. Sirdis tvēra laimes mirkļus un 
dalījās šajā piedzīvojumā kopā ar mīļajiem 
vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām 
un skolotājiem. Aicināti bija paši tuvākie, lai 
atzīmētu svarīgo notikumu, kas ik gadu no-
tiek pirmspēdējā februāra nedēļā. 

Žetonvakars ir viena no Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas tradīcijām. Tas izpau-
žas kā pasākums, kura laikā divpadsmito kla-
šu skolēniem par piemiņu no skolas tiek pie-
šķirti žetona gredzeni. Pati žetona gredzenu 
pasniegšanas procedūra aizņem nelielu pasā-
kuma daļu. Lielāko daļu vakara aizņem div-
padsmito klašu sagatavotie priekšnesumi. Šis 
bija 56 Žetonvakars, kur Žetona gredzenu, kā 
piemiņu no skolas, saņēma 33 skolēni. 

Jau pāris nedēļu pirms pasākuma skolā 
valdīja nemiers. Tika gatavoti priekšnesumi, 
plānoti pārsteigumi, par kuriem neviens neko 
nezināja. Kopīgi tika pavadītas garas pēcpus-
dienas skolā, kā arī brīvdienas. Divpadsmito 
klašu skolēni vēlējās radīt atmiņā paliekošu 
vakaru, lai ikdienas skolas solu nomainītu 
pret skatuvi un ar sagatavotiem priekšnesu-
miem atklātu savus talantus un pierādītu sevi 
saviem tuvākajiem. Bija dziesmas, dejas un 
teātra uzvedums, fotogrāfijas un pat video-
materiāli. Viss rūpīgi gatavots, lai iepriecinā-
tu sevi un savus mīļos. 

Divpadsmitos apsveica skolotājas, veltot 
sirsnīgus vārdus saviem audzēkņiem, ap-
sveica arī absolventi un vienpadsmito klašu 
skolēni, rādot meistarīgu apsveikuma etīdi un 
dāvājot dziesmu un pašgatavotu kūku. 

Žetonvakarā tiek pasniegtas arī goda no-
zīmes. Par sasniegumiem mācībās un par ak-
tīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē 
goda nozīmes šogad saņēma Mārtiņš Pastars, 
Linda Peciņa no 12. a klases un Lelde Zem-
berga un Dita Bukovska no 12. b klases. Ak-
tīvi jaunieši, kuri paspēj sevi pierādīt dažādās 
jomās ne tikai mācībās, bet arī brīvajā laikā. 
Skolotājai Guntai Konstantinovičai tika pie-
šķirta goda nozīme par apzinīgu darbu un ie-
guldījumu skolas attīstībā un izaugsmē. 

Arī trešajā daļā ikviens no mums griezās 
deju virpulī, lai gūtu jaunas un patīkamas 

emocijas no skaistā vakara.
Žetonsvakars saliedē un rada kopības 

garu skolēnu un klašu starpā. Prieks bija 
dalīties atmiņās un pārdzīvojumos, kas gan 
ir atgadījies un noticis pa šiem divpadsmit 
gadiem. Cik gan lieli un zinoši mēs esam iz-
auguši! Visiem par paveikto ir gandarījums, 
prieks un lepnums, kā arī apziņa, ka nekas 
vēl nav beidzies, bet tieši sācies, jo priekšā ir 
grūtais eksāmenu laiks. 

linda peciņa

talantu šovs
25. februārī Ilmāra Gaiša Kokneses vi-

dusskolas svinību zālē varējām vērot talantu 
pasākumu. Vakars iesākās ar kopīgu deju. Tā 
tika dejota „flešmoba” formā jeb it kā nejauši 
sākusies. Tā tikai šķita, jo patiesībā visi bija 
mēģinājuši jau divas nedēļas.

Varējām vērot daudzus talantīgus bērnus 
un jauniešus, arī talantīgas klases – 9.a, 5.a, 
5.b, 6.b, kuras priekšnesumu gatavoja kopā 
un lieliski sevi parādīja. Taču arī skolēni, kuri 
uzstājās atsevišķi, sniedza ļoti pārdomātus 
un baudāmus priekšnesumus. Redzējām gan 
epizodes no skolas dzīves, cirku un akrobāti-
kas elementus. Protams, neiztika arī bez pa-
sākuma organizatoru – skolas līdzpārvaldes 
kultūras komisijas priekšnesumiem.

Liels paldies jāsaka kultūras komisijai, 
jo bez viņiem pasākums noteikti neizdotos. 
Bez tās vadītāja Kristapa Aldiņa un arī Lel-
des Māliņas, kā arī skolotājas Sandras Māli-
ņas un, protams, arī visiem pārējiem kultūras 
komisijas locekļiem, kuri iesaistījās pasāku-
ma veidošanā, jo arī bez viņu atbalsta nekas 
nenotiktu.

I. Gaiša Kokneses vidusskolā mācās talantī-
gi, dzīvespriecīgi un izdomas bagāti bērni!!!

madara ungere

mēs atbalstām KoKneses 
mūziKas sKolu!

Akcija „Es atbalstu Latvijas bērnu mū-
zikas skolas!” ir noslēgusies! Narvesen jau 
vairākus gadus ir atbalstījis mūziku, dziesmu 
un dziedāšanu, tāpēc mērķtiecīgi iesaistījās 

mūsu bērni sKolā

Žetonvakarā bija gan dziesmas, dejas, gan  
teātra uzvedums – viss divpadsmito klašu 
audzēkņu rūpīgi gatavots, lai iepriecinātu 

sevi un savus mīļos.
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Latvijas mūzikas skolu vajadzību apzināšanā 
un finansiālā atbalsta meklēšanā. Saziedotā 
summa ir 6705 lati, no kuriem 6656 lati iegū-
ti Narvesen kafijas akcijā, bet pārējie līdzekļi 
– ar privātpersonu atbalstu. 

Arī Kokneses mūzikas skola izmantoja 
iespēju pieteikties akcijas fonda līdzekļiem. 
Lūkojoties jau tālākā nākotnē, skola gatavo-
jas gada nogalē gaidāmajam VII P.Čaikovska 
klaviermūzikas izpildītāju konkursam. Skola 
cer, ka krievu mūzikas fenomenam veltītais 
konkurss Koknesē notiks arī šogad, taču 
trūkst līdzekļu žūrijas algošanai un balvu 
fondam.  Līdz šim konkursu atbalstījusi Kok-
neses dome, bet šogad finansējums atteikts. 
Pasākumam pieteikušies dalībnieki no Mas-
kavas, Sanktpēterburgas,  Minskas, Viļņas, 
Narvas un vairākām Latvijas pilsētām. Savu 
dalību apliecinājuši audzēkņi no Somijas un 
Norvēģijas. Lai arī žūrija piekritusi strādāt 
bez atlīdzības, skola vēlas čaklajiem konkur-
santiem pateikties ar dažādām pateicības bal-
viņām, kā arī atjaunot skaisto tradīciju GALA 
koncertu noturēt Rīgas „sirdī”. Piecus gadus 
šie koncerti notikuši Melngalvju nama Zelta 
zālē un Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē.

Narvesen rīkotās kampaņas rezultātā, 
katrai akcijas dalībskolai saziedoti 304 
lati. Iespējams kāda no vajadzībām arī ne-
tiks īstenota, taču uzņēmums cer, ka neaiz-
mirstami skaistu brīdi decembra sākumā 
piedzīvos katrs no konkursa rīkotājiem un 
dalībniekiem.

“Nenoliedzami mūzikas skolu vajadzību 
īstenošanai nepieciešams ievērojami lielāks 
finansiālais atbalsts,” norāda Narvesen Mār-
ketinga direktors Mārtiņš Staķis, “tāpēc visu 
izglītības iestāžu iesūtīto informāciju iesnieg-
sim arī LR Kultūras ministrijai, cerot, ka vēl 
viens šīs akcijas ieguvums būs ministrijas 
labāka informētība par skolu vajadzībām. 
Gaidīsim no ministrijas un ar to saistītajām 
valsts struktūrām arī atbilstošu rīcību un mū-
zikas skolu finansējumu.

Tāpat ceram, ka šī akcija iedvesmos 
citus Latvijas uzņēmumus atbalstīt tos, kas 
turpina izglītoties un strādāt Latvijas mūzi-
kas dzīves laukā. Arī neliela, bet konkrēta 
palīdzība var būt ļoti nozīmīga kādam no 
Latvijas topošajiem izcilajiem mūziķiem 
vai to pedagogiem.”

Īpašu paldies par dalību akcijā uzņēmums 
saka Intaram Busulim, Daniilam Ciričam un 
Aurēlijai Šimkus. Ticot, ka labas idejas vairo 
iespējas to īstenošanai, paldies arī Koknese 
mūzikas skolai par uzdrošināšanos piedalī-
ties un – lai viss izdodas!

vita pļaviņa

projeKts: „Kvalitatīva 
ieKļaujoša izglītība 

bērniem ar īpašām 
vajadzībām” KoKnesē
Kokneses speciālā internātpamatsko-

la – attīstības centrs iesaistījusies Atvērtās 
Sabiedrības Institūta projektā „Kvalitatīva 
iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām va-
jadzībām”, ko īsteno Izglītības iniciatīvu 
centrs. Projektā paredzēts semināru cikls 
divu gadu garumā, apmācot pedagogus, 
vecākus, pašvaldību un nevalstisko organi-
zāciju pārstāvjus, lai izveidotu un nodroši-
nātu atbalsta sistēmu vietējā sabiedrībā, ģi-
menēm un skolām, kurās ir bērni ar īpašām 
vajadzībām. Viens no projekta uzdevumiem 
ir veicināt sadarbību starp vispārizglītojo-
šām skolām, pašvaldības iestādēm un spe-
ciālajām skolām. Projektā piedalīsies trīs 
speciālās skolas – Valmieras vājdzirdīgo 
bērnu internātpamatskola – attīstības centrs, 
Kokneses speciālā internātskola – attīstības 
centrs un Upesgrīvas speciālā sākumskola. 
Katrai no tām tiks piesaistītas divas līdz 
trīs vispārizglītojošās skolas. Līdzdarboties 
projekta aktivitātēs Koknesē skola – centrs 
ir uzaicinājusi Aizkraukles pilsētas sākum-
skolas, Daudzeses pamatskolas un I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas pārstāvjus. 

3. un 4. februārī skolā – centrā notika 
pirmais Izglītības iniciatīvu centra organi-
zētais seminārs „Izglītība sociālajam tais-
nīgumam”, ar mērķi veicināt izpratni par 
sociālā taisnīguma būtību un nozīmi bērnu 
ar īpašām vajadzībām iekļaušanas procesā 
izglītības iestādē un integrācijai sabiedrī-
bā, kā arī rosināt sociālās partnerības vei-
došanos un aktivizēt to sociālā taisnīguma 
veicināšanai.

Seminārā piedalījās Kokneses speciālās 
internātpamatskolas – attīstības centra, I. 
Gaiša Kokneses vidusskolas, Daudzeses pa-
matskolas, Aizkraukles pilsētas sākumskolas, 
Bebru vispārizglītojošā internātpamatskolas 
un Pērses pamatskolas pedagogi, direktori, 
direktoru vietnieki, Kokneses, Jaunjelgavas, 
Aizkraukles novadu domju sociālie darbinie-
ki, Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja A. Siliņa un Aizkraukles novada paš-
valdības priekšsēdētāja vietnieks L. Līdums.

Semināru vadīja un visus dalībniekus ak-
tīvās diskusijās iesaistīja Izglītības iniciatīvu 
centra speciālistes S. Kraukle un L. Vērzem-
niece. 

Semināra laikā, izmantojot Nīborga 
metodiku, kas balstīta uz mācīšanos ar vis-
pārināšanas, abstrahēšanas un asociāciju 
veidošanas principiem, dalībnieki iepazinās 
ar sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju 
principiem katram bērnam. Strādājot grupās 
dalībnieku uzdevums bija iejusties dažādās 
lomās, lai iemācītos pieņemt atšķirīgo un iz-
prast tā vajadzības.

Semināra noslēgumā dalībnieki veidoja 
pašvaldības komandas un saplānoja perspek-
tīvos pasākumus, ko veiks sociālās partne-
rības veidošanai starp skolām, vecākiem un 
vietējām pašvaldībām sociālā taisnīguma 
veicināšanai. 

Nākošā projekta ietvaros paredzētā pro-

fesionālās attīstības aktivitāte – seminārs 
„Kvalitatīva izglītība bērniem ar īpašām va-
jadzībām” vispārizglītojošo un speciālo sko-
lu skolotājiem un citiem speciālistiem notiks 
I. Gaiša Kokneses vidusskolā 3. – 4. martā. 

Projekta apraksts Izglītības iniciatīvu 
centra mājas lapā www.iic.lv .

elīna ivanāne
Kokneses speciālās internātpamatskolas – 

attīstības centra d.v. metodiskajā darbā

izteiKsmīgas runas 
KonKurss „valodiņa 2010”

Tradīcijas mēdz būt dažādas. Visvērtī-
gākās ir tās, kuras iztur laika pārbaudi. Par 
tādu ir kļuvis arī izteiksmīgas runas konkurss 
„Valodiņa 2010”, kurš katru gadu februārī 
notiek vienā un tajā pašā vietā  – Lažas spe-
ciālajā internātskolā. Šajā konkursā piedalās 
labākie speciālo skolu izteiksmīgās runas 
dalībnieki. Lai varētu piedalīties konkursā, ir 
jāiegūst labākā daiļlasītāja tituls savā skolā. 
No Kokneses speciālās internātpamatskolas 
uz „Valodiņu 2010” devās Linda Zirnīte (10. 
klase), Jānis Ribakovs (7. klase), Juris Luns 
(4. klase) un Lelde Skudra (8. c klase). Pa-
sākums bija saistošs un interesants. Skolēnus 
priecēja Liepājas Leļļu teātris ar uzvedumu 
„Snurķa piedzīvojumi”. Kamēr žūrija veica 
saspringtu vērtēšanas darbu, teātra dalībnieki 
aicināja bērnus atraktīvās rotaļās. Uzslavas 
rakstus ar savu autogrāfu pasniedza populā-
rais dziedātājs Andris Ērglis. Konkurss izska-
nējis. Gūtas tik daudz pozitīvas emocijas, ka 
pietiks vēl ilgam, ilgam laikam.

bebru vispārizglītojošā 
internātpamatsKolā

„lidice 2010” laureātu vidū 
internātpamatskolas skolēni

Bebru internātpamatskolas skolēni feb-
ruārī piedalījās starptautiskajā bērnu rado-
šās mākslas konkursā „Lidice 2010”, kurā 
no visas Latvijas tika iesūtīti vairāk kā 1000 
bērnu mākslas darbi. No konkursā iesniegta-
jiem 8 internātpamatskolas skolēnu darbiem 
divu 8. klases skolēnu: Līgas Bitenbinderes 
un Jura Brokāna darbi iekļuvuši starp Latvi-
jas laureātu darbiem un pagaidām ir skatāmi 
Rīgas domes ēkā, bet drīzumā bērnu darbu 
izstāde aizceļos uz Čehiju. 5. martā Līga un 
Juris kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Žan-
nu Malešonoku, kura palīdzēja sagatavoties 
konkursam, Rīgā, Vides ministrijā saņēma 
piemiņas balvas. Skolotāja ir gandarīta par 
savu skolēnu panākumiem, jo lielākā daļa 
laureātu ir mākslas skolu un bērnu un jaunie-
šu centra audzēkņi, kuriem mākslas nodarbī-
bas notiek padziļināti. Internātpamatskolas 
skolēni konkursā, kas Latvijā notiek no 1999. 
gada, piedalījās pirmo reizi un bērnu darbu 
augstais novērtējums devis jaunu apņemša-
nos arī turpmāk piedalīties citos konkursos.
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svin meteņus un 
spēlē tautas mūziKas 

instrumentus
11. februārī 2. – 4. klašu skolēni ar jaut-

rām izdarībām svinēja Meteņus. Bērni darīja 
tieši tā kā sacīts tautas dziesmā: Cik no kalna 
nolaidos, tik no cūkas stilba nokodos! Bet,  
Metenis, sēžot augstu kokā meta lejā pogas. 
Pēc izpriecām parkā, mazie svinētāji skolas 
zālē devās Meteņdienas rotaļās un dančos, kā 
arī paši spēlēja nesen iegādātos tautas mūzi-
kas instrumentus.

Meteņdienā jālaižas no kalna un jālīksmo!

sKaistāKā dziesma, Ko 
dziedu es tev!

Dziesmu šovā 18. februārī, kas tika vei-
dots Valentīna dienas noskaņās, savas skais-
tākās dziesmas dziedāja skolēni, skolotāji un 
ciemiņi – Kokneses speciālās internātpama-
takolas – attīstības centra dziedošie audzēk-
ņi un Bebru pagasta ansamblis „Bitītes”. 
Gatavošanās šovam internātpamatskolā jau 
sākās aptuveni pirms trīs nedēļām, kad bērni 
uzrunāja skolotājus ar kuriem gribētu dziedāt 
kopā, kā arī skolotāji aicināja skolēnus dziedāt 
kopā sev mīļas dziesmas. Kopumā koncertā 
izskanēja 20 dziesmas un katra no tām patiesi 
bija kā šovs – ar labu sniegumu, piemēro-
tām dekorācijām un vizuālo noformējumu – 
skaistiem tērpiem un frizūrām.Ikviens varēja 
pārliecināties, ka skolā ir daudz dziedošu bēr-
nu un arīdzan dziedošu skolotāju! Dziesmu 
izpildītājiem sagatavoties palīdzēja mūzikas 
skolotājas Iveta Bērziņa un Velga Feldma-
ne, nenoliedzami, ka bērnu dziedātprieks un 
vēlme kāpt uz skatuves, ir skolotāju ieguldītā 
darba nopelns. Dziemu šova noslēgumā visi 
vienojās kopdziesmā un skolēni par piedalī-
šanos šovā saņēma pārsteiguma našķus, bet 

dziedošie skolotāji piemiņas balvas. Pirmo 
reizi skolā notikušais dziesmu šovs noteikti 
kļūs par jauku tradīciju arī turpmāk!

bebru pamatsKolā
svin tēvu dienu

25. februārī Bebru pamatskolā aizritēja 
tradicionālā Tēvu diena, kura notika jau sesto 
gadu pēc kārtas. Ievaddaļā tēvus iepriecināja 
koncerts – kora un ansambļa dziesmas skolo-
tājas Liānas Haritonovas vadībā, dramatiskā 
pulciņa priekšnesumi skolotājas Annas Ro-
manovskas vadībā. Prieks bija par 7. klases 
meitenēm, kuras pašas bija iestudējušas deju. 
Diskusijā pie kafijas tases tika sniegta infor-
mācija par skolas dzīvi Kokneses novadā, par 
mācību un audzināšanas darbu, piedalīšanos 
olimpiādēs un sporta sasniegumiem. Tēvi ie-
pazinās ar skolēnu zīmējumu izstādi un foto 
mirkļiem no skolas pasākumiem. Noslēgumā 
izskanēja priekšlikumi un pateicības vārdi 
skolotāju kolektīvam par pašaizliedzīgu dar-
bu. Mājās tēvi aiznesa „Skolēnus lūgumus 
vecākiem” un pedagoģiskas atziņas bērnu 
audzināšanai.

Secinājums – Tēvu dienas tradīcija jātur-
pina arī septīto gadu. Paldies par atsaucību 
visiem, kuri atbalstīja šo pasākumu!

Tēvi ir pārliecināti - Tēvu diena Bebru 
pamatskolā jāsvin katru gadu!

aija skudra,
Bebru pamatskolas direktore

skoLēni
piedaLās oLimpiādēs

Janvāra mēnesī publiskās runas kon-
kursā angļu valodā ar devīzi: „Vārdi ir kā 
pielādētas pistoles” skolas mērogā 1. vietu 
ieguva 8. klases skolniece Maija Orlova, 2. 
vietu – 8. klases skolniece Elīna Malaše-
noka, 3. vietu – 9. klases skolnieks Andris 
Lipenītis. Publiskās runas konkursā krievu 
valodā skolas mērogā 1. vieta 8. klases skol-
niecei Lindai Dieriņai, 2. vieta – 8. klases 
skolniekam Viktoram Hursikam, bet runas 
konkursā latviešu valodā skolas mērogā 1. 
vieta netika piešķirta, bet 2. vietu ieguva 9. 
klases skolniece Māra Tomaševska, 3. vie-
ta 9. klases skolniecei Sigitai Bahromkinai. 
Starpnovadu publiskās runas konkursā angļu 
valodā ar 1. vietu apsveicam 8. klases skol-
nieci Maiju Orlovu, bet starpnovadu publis-
kās runas konkursā krievu valodā Atzinības 

rakstu ieguva 8. klases skolniece Linda Die-
riņa. Starpnovadu olimpiādē latviešu valodā 
1. februārī 1. vietu ieguva 8.klases skolniece 
Elīna Malašenoka, bet atzinību Linda Dieri-
ņa. Starpnovadu olimpiādē angļu valodā 26. 
februārī atzinību ieguva 9. klases skolnieks 
Andris Lipenītis.

Dzied no sirds un ar prieku!

„bērnu žūrija” iršu 
pagasta bibliotēKā
Iršu pagasta bibliotēkā februāra beigās 

notika „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums. 
Gandrīz pusgadu 22 projekta dalībnieki cītī-
gi lasīja  Valsts Kultūrkapitāla fonda dāvātās 
grāmatas, piedalījās diskusijās, literārajās 
pēcpusdienās un paši izlika zīmējumu izstā-
des. Kad lasīšanas maratons ir noslēdzies – 
pašiem vērtētājiem ir prieks par padarīto!  
Iršos „Bērnu žūrija” darbojas jau 7 gadus un 
par dalībnieku skaitu nevar sūdzēties – tas ti-
kai palielinās un pats galvenais – visi iztur 
līdz galam. Grāmatu vērtēšana notiek 4 ve-
cumgrupās un katram dalībniekam noteiktā 
laika posmā ir jāizlasa 5 grāmatas un jādod 
savs vērtējums. Ar anketu palīdzību bērni no-
minē trīs labākās grāmatas. Jau divus gadus 
dalībnieki ar bibliotekāres palīdzību anketas 
aizpilda elektroniski.

Noslēguma pasākumā atklājās, ka 1. – 
2. klašu skolēniem ļoti patīk Māras Cielē-
nas grāmata „Teo un Mūmīte”, 3. – 4. klašu 
skolēni  pirmo godalgu piešķira A. Havukai-
nenas un S. Toivonena daiļdarbam „Tatu un 
Patu iepazīst profesijas”. 5.-7. klašu skolēni 
nominēja M. Bērziņa grāmatu ”Resnais sve-
šinieks”. Vecāko klašu vērtētājus ieinteresē-
ja A.S. Gailītes grāmata „Patrīcijas dienas-
grāmata”.

No lasīšanas veicināšanas programmas 
ieguvēji ir visi. Bibliotēkas plaukti papildinās 
ar jaunām un skaistām grāmatām. Bibliote-
kārei ir prieks par katru apmeklētāju un labs 
lasītājs- tā ir vērtība. Bērnu žūrijas dalībnieki 
slēdz līgumus, lasa, vērtē, mācās izvēlēties 
un sadarboties. Jau trīs gadus projektā pieda-
lās bērni no Kokneses novada ģimenes krī-
zes centra „Dzeguzīte”. Ar viņiem darbojas 
audzinātāja Sarmīte Oša. Vecāki lepojas ar 
saviem bērniem, ir gandarīti, jo viņu atvasēs 
dzīvo lasītprieks.

Noslēguma pasākumā  visi eksperti tika 
sumināti un saņēma apliecības, nozīmītes, 
pildspalvas ar bērnu žūrijas uzrakstiem. 
Nelielas pārsteiguma balvas sarūpēja Iršu 
pagasta pārvalde. Bērni aktīvi piedalījās 
literārajās spēlēs, sarunās un dažādās rota-
ļās – laiks „paskrēja” vēja spārniem. Visiem 
bija labi un omulīgi, bija arī gandarījuma sa-
jūta par paveikto un bērnu ideja, ka nākoš-
gad atkal jāpiedalās „Bērnu žūrijā” mudina 
bibliotekāri domāt un meklēt jaunas idejas 
projektiem.

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
dace grele
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sPorta dZĪve novadā

KoKneses novada 
vieglatlētikas sporta 

veterānu komanda gūst 
teicamus rezultātus 

sacensībās
Latvijas sporta veterānu savienības 47. 

Sporta spēļu finālsacensībās vieglatlētikā 
telpās Rīgas sporta manēžā teicami startēja 
Kokneses novada komanda. Tā absolūtajā 
vērtējumā izcīnīja 13. vietu, zaudējot tikai 
Latvijas lielākajām pilsētām, kā arī Līvānu, 
Rēzeknes un Gulbenes novadiem. Uzvarētāju 
trijotne: Rīga, Ventspils, Daugavpils. Kokne-
ses novadu pārstāvēja 11 vieglatlēti no Kok-
neses, Bebru un Iršu pagastiem, kuri izcīnīja 
astoņas zelta, četras sudraba un divas bronzas 
medaļas. Trīs zelta medaļas 65+ vecuma gru-
pā dāmām izcīnīja Anna Lulle, par uzvarētāju 
kļūstot 60 m skrējienā, augstlēkšanā un tāl-
lēkšanā. Divas zelta (tāllēkšanā, lodes grūša-
nā) un divas sudraba medaļas (trīssoļlēkšanā, 
augstlēkšanā) šī raksta autoram 55+ grupā 
kungiem. Par uzvarētājiem lodes grūšanā 45+ 
vecuma grupā kļuva Ivars Māliņš (sudrabs arī 
augstlēkšanā) un 50+ vecuma grupā Modris 
Vecumnieks. Pēc 15 gadu pārtraukuma trīs-
soļlēkšanas sektorā atkal startēja koknesietis 
Māris Eglītis. Atgriešanās izdevās teicama – 
Latvijas veterānu čempiona tituls un pārliecī-
ba, ka atsākt nodarboties ar sportu nekad nav 
par vēlu. Lodes grūšanā 40+ vecuma grupā 
sudraba medaļu izcīnīja Aivis Orliņš, bet pie 
bronzas godalgām tika Bebru pagasta pārstā-
ve Ilze Pabērza lodes grūšanā un Aija Vītola 
200 m skrējienā. Līdz godalgotajām vietām 
nedaudz pietrūka Lidijai Degtjarevai, Aus-
mai Dandēnai un Modrim Vilcānam, taču līdz 
vasaras finālsacensībām vieglatlētikā Bauskā 
(3. – 4.jūlijs) vēl laika treniņiem daudz un 
iespēja pacīnīties par LSVS 47.Sporta spēļu 
medaļām vēl būs. Šīs sacensības būs starp-
tautiskas, jo paralēli notiks arī Baltijas val-
stu atklātais veterānu čempionāts. Bauskā 
komandai palīdzēt ir apsolījuši vēl daži labi 
vieglatlēti, kuri dažādu apstākļu dēļ šoreiz 
nevarēja startēt. Senās vieglatlētikas tradīci-
jas Kokneses novadā ļauj komandu nokom-
plektēt no dažāda vecuma atlētiem, kuri spor-
ta rūdījumu un meistarību ir kaldinājuši gan 
tagadējā „Kokneses Sporta centra” stadionā, 
gan arī Krievkalna sporta laukumā, kurš paš-
reiz dus Daugavas dzīlēs, un uz kura vasaras 
periodā spiningotāji var trenēties savam spor-
ta veidam, savukārt ziemā šeit meistarību var 
pilnveidot zemledus makšķernieki.

Tas, ka daudzi Kokneses vieglatlētikas 
veterāni agrāk un liela daļa arī vēl joprojām 
startē augstā līmenī, ir kvalitātes zīme tam 
treneru kolektīvam, kas šos sportistus saga-
tavoja lielajam sportam. Tas pats sakāms arī 
par bijušajiem Kokneses vidusskolas sporta 
skolotājiem un viņu organizētajām skolas 

sporta sacensībām daudzos sporta veidos, kā, 
piemēram, slēpošana, ātrslidošana,  rudens 
un pavasara krosi, šaušana, basketbols, vo-
lejbols, vieglatlētika u.c. Par pasaules čem-
pioniem dažādos laikos un dažādās vecuma 
grupās ir kļuvuši Igora Lulles, Ērika Cīruļa 
un Viestura Cīruļa bijušie audzēkņi. Interneta 
mājas lapā www.mastersathletics.net ir plašs 
pasaules vieglatlētikas veterānu sasniegto re-
zultātu atspoguļojums. Pasaules visu laiku la-
bāko vieglatlētu sarakstos ir atrodami arī trīs 
koknesieši, iepriekš minēto trīs treneru au-
dzēkņi. Ar 1998.gadā Sevillā sasniegto rezul-
tātu trīssoļlēkšanā 16.60 m Māris Bružiks 35 
– 39 gadu vecuma grupā ir ierindots 13. vietā. 
Tāda pati vieta 55 – 59 gadu vecuma grupā ir 
šī raksta autoram, kurš 2006. gadā Poznaņā 
trīssoļlēkšanā sasniedza 12.55 m. 17. vietā 
atrodas Skaidrīte Baikova, kura 1990. gadā 
Budapeštā 40 – 44 gadu vecuma grupā diska 
mešanā sasniedza 52.24 m. Interesenti, kuri 
nodomājuši trenēties un piedalīties vieglatlē-
tikas sacensībās visu mūžu, jau savlaicīgi šeit 
var iepazīties ar rezultātiem 90 – 94 gadu ve-
cuma grupās un regulāri trenējoties un rūpē-
joties par savu veselību, censties tos pārspēt. 
Par savu veselību un fizisko kondīciju jāsāk 
domāt jau no dzimšanas brīža, bet jo seviš-
ķi pēc 40 gadu sasniegšanas. PA „Kokneses 
Sporta centrs” stadions, peldbaseins, sporta 
halle un trenažieru zāle var kalpot šo mēr-
ķu sasniegšanai. Aicinu visus, neatkarīgi no 
vecuma un fiziskās kondīcijas, izmantot šos 
sporta objektus vispirms jau savas veselības 
uzlabošanai, un, ja rodas arī interese, salīdzi-
nāt savu varēšanu ar citiem, laipni lūgti pa-
pildināt mūsu vieglatlētikas sporta veterānu 
komandu.

Vieglatlētikas veterānu komandas vadītājs 
arvīds vītols

pirmais starts veiksmīgs
Šī gada 6. un 7. februārī Iecavā notika 

Latvijas Sporta veterānu savienības pašval-
dību 47. sporta spēļu finālsacensības galda 
tenisā. Sacensībās piedalījās visas Latvijas 
pilsētu, novadu apvienotās, novadu un sporta 
klubu komandas.

Galda tenisā Kokneses novada komandā 
spēlēja pieci dalībnieki četrās vecuma gru-
pās. Kaut arī bija jāsacenšas ar republikas 
labākajiem tenisistiem, rezultāti jāuzskata 
par labiem. Tā grupā virs 40 gadiem Aldona 
Homiča izcīnīja 3. vietu un saņēma bronzas 
medaļu. Ļoti veiksmīgi spēlēja Ludmila Ma-
ļikena, ieņemot augsto 4. vietu savā grupā. 
Sīvā konkurencē Marija Andžāne palika 9. 
vietā. Kungiem Andris Krūmiņš izcīnīja 4. 
vietu un Ernests Skopāns – 8. vietu. Koman-
du vērtējumā Kokneses novada komanda 
izcīnīja augsto 7. vietu. Pavisam sacensībās 
piedalījās 19 komandas.

Paldies Kokneses novada domei un Kok-
neses Sporta centra vadībai par doto iespēju 
piedalīties minētajās finālsacensībās galda 
tenisā!

Galda tenisa komandas vadītājs
ernests skopāns

„kokneses kausa” izcīņa 
jau 21. reizi pulcē 

volejbolistus no visas 
Latvijas

20. februārī «Kokneses sporta centrā» 
norisinājās tradicionālās sacensības volejbo-
lā - «Kokneses kausa izcīņa». Nu jau 21 gadu 
šis turnīrs ir bijis iecienīts daudzām Latvijas 
vīriešu un sieviešu komandām. Lai gan šo-
gad kausa izcīņa iekrita vienā laikā ar lielām 
volejbola sacensībām Talsos, tas neliedza 14 
komandām atbraukt tieši uz Koknesi! Katrai 
komandai nospēlējot sešas spēles, tika nodro-
šināta emocijām un saspringtām spēlēm ba-
gāta diena, kas tika atalgota ar bagāti klātiem 
galdiem un lielisku mūziku grupas «Kolib-
ri» izpildījumā. Par šī gada veiksminiekiem 
dāmu konkurencē jāmin Jelgavas komanda, 
kas ieguva 3. vietu, bet ciemiņi no Ropa-
žiem, kas šajā kausā piedalījās pirmo reizi, 
ieguva 2.vietu! Neatstājot nekādas cerības 
konkurentēm, par šī gada čempionēm kļuva 
Gulbenes spēlētājas, kas gadu no gada biju-
šas starp favorītēm! Vīru konkurencē tikai 
pēdējā spēlē, negaidīti uzvarot spēcīgo Iršu 
komandu, 3.vietu ieguva Madona, bet 2.vie-
tu izcīnīja Ropažu komanda. Par šī turnīra 
uzvarētājiem kļuva Aizkraukles volejbolisti, 
kas, starp citu, visas spēles aizvadīja tikai ar 
pieciem spēlētājiem!

Šis turnīrs noteikti turpinās savas tradī-
cijas, jo ir viena no populārākajām un atzītā-
kajām kausa izcīņām Latvijā, bet sacensības 
nevarētu notikt bez Kokneses novada domes 
atbalsta. Organizatoru vārdā liels paldies no-
vada domei par atbalstu sacensību rīkošanā!

Kokneses sporta darba organizators
andris vītols

eLizabete turpina gūt 
panākumus daiļsLidošanas 

sacensībās
«Ar teicamiem panākumiem 2010. gadā 

turpina startēt 10 gadīgā daiļslidotāja Eliza-
bete Luisa Līviņa no Kokneses novada. 14. 
februārī Elizabete piedalījās starptautiskās 
sacensībās Jelgavā, kur startējot vienā grupā 
ar trīs gadus vecākām sportistēm, izcīnīja 2. 
vietu. Nākošajā dienā pēc sacensībām, Eliza-
bete devās uz treniņnometni St. Pēterburgā 
(Krievija), kur Krievijas daiļslidošanas aka-
dēmijā gatavosies šīs sezonas pēdējām divām 
sacensībām – Haabersti Cup 2010 (Tallina) 
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un “Hrustaļnij Kaņok’’ (Maskava).
Elizabete Luisa Līviņa (dzim. 1999) ar 

daiļslidošanu sāka nodarboties 5 gadu vecu-
mā pie treneres Jevgēņijas Kārkliņas, daiļ-
slidošanas klubā ‘’Rīga’’. Šobrīd Elizabete 
trenējas pie Ukrainas čempiones daiļslidoša-
nā Gaļinas Jefremenko daiļslidošanas klubā 

‘’Zemgale’’ Ozolniekos, kā arī apmeklē Krie-
vijas daiļslidošanas akadēmiju St. Pēterbur-
gā, kur trenējas pie viena no Krievijas izlases 
treneriem Jevgēņija Rukavicina.

Jau 10 gadu vecumā Elizabete apguva 
divkāršo apgriezienu lēcienu tehniku un ci-
tus sarežģītus daiļslidošanas elementus, kas 
viņai dod iespēju veiksmīgu startu rezultātā 
iegūt augstas atzīmes un līdzvērtīgi konkurēt 
arī starptautiskās sacensībās,» atklāj Elizabe-
tes vecāki Dace un Bruno.

Lielākie panākumi 2009./2010. gada sezonā:
•St. Valentine’s Cup, Jelgava (Debs A 

grupā) – II vieta, 41,72 punkti ISU vērtēša-
nas sistēma. 

•GAM Nestle Nesquik Cup, Poland 
(Springs grupā) - I vieta, 46,10 punkti ISU 
vērtēšanas sistēma. 

•Latvijas Čempionāts Daiļslidošanā 2009 
/ 2010 (Springs grupā) - I vieta, 41,35 punkti, 
Isu vērtēšanas sistēma. 

•Tallinn Trophy 2009 (Springs grupā) - I 
vieta, 46,50 punkti, ISU vērtēšanas sistēma.

„aizkraukLes kausā 2010” 
uzvaras gūst kokneses 

novada voLejboListi
27. februārī Aizkrauklē noslēdzās sacen-

sības volejbolā „Aizkraukles kauss 2010”, 
kas bija noritējušas vairākos posmos – sie-
viešu komandām sestdienās, bet vīriem treš-

dienu vakaros. Sacensībās piedalījās 8 vīru 
un 8 sieviešu komandas no Aizkraukles re-
ģiona. Pirmo vietu, kausu un piemiņas me-
daļas starp sieviešu komandām ieguva Bebru 
pagasta volejbolistes: Ilze un Gunta Anderso-
nes, Daila Jansone-Ieviņa, Jana Čerņauskaite, 
Ieva Novika, Lāsma Štāle un Inga Gūtmane. 
Meitenes veiksmīgiem startiem sagatavoja 
un atbalstīja trenere Jeļena Čerņauska. Vīru 
komandu konkurencē par uzvarētājiem kļuva 
Iršu volejbolistu komanda: Kaspars Grelis, 
Imants Ungurs, Vladislavs Laba, Guntars 
Joksts, Austris Vitte, Aivars Dambītis, Mod-
ris Vilcāns.

Savukārt, trešo vietu izcīnīja Bebru pa-
gasta vīru komanda, kurā spēlēja: Daumants 
Lācis, Aigars Lācis, Jurijs Tomaševskis, 
Raitis Zukuls, Arnis Grunšteins, Armands 
Knēģeris, Oļegs Seļskovs. Labie panākumi 
liecina, ka Kokneses novadā ir volejbolisti, 
ar kuriem varam lepoties!

sacenšas fLorboLa 
spēLēšanā

6. martā Bebru pamatskolas zālē pamat-
skolas skolēniem notika sacensības florbolā. 
Darba dienu vakaros pirmdienās un trešdie-
nās no pulksten 19 līdz pulksten 20 skolē-
niem ir iespējams apmeklēt florbola treniņus, 
pagasta sporta pasākumu organizētāja Jurija 
Tomaševska vadībā.

Elizabete veiksmīgi startē arī
starptautiskās sacensībās.

Piedalies liKteņdārZa iZveidē!
atklāts ziedojumu konkurss par labā-

ko metu parka furnitūras – dizaina ele-
mentu – informācijas norāžu, soliņu, at-
kritumu tvertņu – izveidei „likteņdārzā” 

Marta sākumā „Likteņdārza” projekta īste-
notājs – „Kokneses fonds” – plāno izsludināt 
atklātu ziedojumu konkursu par labāko metu 
parka furnitūras – dizaina elementu – infor-
mācijas norāžu, soliņu, atkritumu tvertņu – iz-
veidei „Likteņdārzā”. Konkursa mērķis ir radīt 
funkcionālā dizaina objektus un informācijas 
sistēmas „Likteņdārza” publiskās ārtelpas lab-
iekārtošanai, kas iekļaujas apkārtējās vides un 
paredzamā parka izveides kontekstā saskaņā ar 
„Likteņdārza” projekta autora – Shunmyo Ma-
suno - idejisko ieceri un labiekārtojuma risināju-
mu, SIA „Projektēšanas birojs Arhis” izstrādāto 
daudzfunkcionālās ēkas projektu, kā arī skatu 
terases ar paviljonu Daugavas krastā projektu, 
kura autori ir Didzis Jaunzems, Laura Laudere 
sadarbībā ar „Arhitektu biroju Jaunromāns un 
Ābele” un kura tehniskais projekts šobrīd tiek 
izstrādāts šajā arhitektu birojā. 

Konkursā aicināti piedalīties visi profesio-
nālie arhitekti, dizaineri un šajās nozarēs stu-
dējošie vecāko kursu studenti. Konkursa darbi 
būs jāiesniedz līdz 2010. gada 30. aprīlim pulk-
sten 11 „Kokneses fondā” vai pa pastu (pasta 
zīmogs - ne vēlāk kā 2010. gada 29. aprīlis). 
Mets, kas konkursa žūrijas vērtējumā tiek atzīts 
par labāko, tiks izstrādāts, attīstīts un realizēts 
saskaņā ar konkursa mērķu izvirzīto laika gra-
fiku un „Likteņdārza” projektam saziedotajiem 
finanšu līdzekļiem, pieaicinot meta autoru/us 

veikt autoruzraudzību dizaina objektu izgata-
vošanas un uzstādīšanas procesā.

Konkursa darbus vērtēs neatkarīga konkur-
sa žūrija. „Kokneses fondu” pārstāvēs Fonda 
padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols un pado-
mes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Cīrulis. 
Žūrijā būs arī Fonda sadarbības partneri – SIA 
„Projektēšanas birojs Arhis“ arhitekts Rai-
monds Saulītis, ainavu arhitekts Jānis Lediņš 
un Anita Pīra no žurnāla „Deko“. Konkursa 
profesionālai izvērtēšanai tiks pieaicināti arī 
eksperti. Konkurss noritēs sadarbībā ar Latvi-
jas Mākslas akadēmiju un SIA „Projektēšanas 
birojs Arhis”. Konkursa nolikums un sīkāka 
informācija tiks atspoguļota „Likteņdārza” 
projekta mājas lapā – www.liktendarzs.lv. 

„Likteņdārzs” ar visas tautas atbalstu 
top uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā 
ir vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un 
nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smel-
ties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. 
„Likteņdārzs” top kā mūsu gadsimta Brī-
vības piemineklis un vieno visas paaudzes. 
Katram ir iespēja piedalīties tā tapšanā – ar 
savu darbu, laiku, labām domām un līdzek-
ļiem.„Likteņdārza” īstenotājs ir „Kokneses 
fonds”. Tuvāka informācija par „Likteņdār-
za” tapšanas gaitu un atbalstītājiem – www.
liktendarzs.lv.

ziedo liKteņdārzam martā 
• Kokmateriālu pagaidu ēkas un skatu te-

rases izveidei 
• Pakešlogu vitrīnas 

• Elektroinstalācijas materiālus 
• Materiālu jumta segumam 
• Skrūves un citus aksesuārus ēkas montāžai 
• Melnzemi 
• Smilti 
• Betonu 
• Šķeldu 
• Amatnieku un elektriķa pakalpojumus 
• Mauriņa pļaujmašīnas 
• Trimmeri 
• Jūras konteiners (6 metri garumā) 
• Zemē montējami karogu kāti 
 Vairāk informācijas par materiālu speci-

fikāciju un piegādi pa tālruni 29259572.
Ziedot Likteņdārzam vari, nopērkot Zie-

dojuma zīmes visās VAS „Latvijas Pasta” no-
daļās un Kokneses tūrisma centrā, vai atbal-
stīt ar pārskaitījumu uz kontu latos (LVL): 

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša 75 - III, Rīga, LV 1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs: 

LV10UNLA0050006878844
Banka: SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X
vai
Nodibinājums «Kokneses fonds»
Adrese: Lāčplēša 75 - III, Rīga, LV 1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs: 

LV92MARA2041000013632
Banka: A/S Danske Bank
MARALV22
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pensionāru Klubiņa 
„pīlādzītis” aKtīvā 

rosīšanās
Ir veiksmīgi iesācies 2010.gads ar 

bagātīgu sniegu, kas negrib atkāpties 
pavasara priekšā. Arī pensionāru klu-
biņš „Pīlādzītis” vēl aktīvāk kā citus 
gadus darbojas un izglītojas dažādos 
pasākumos. Kā, piemēram, janvāra vidū 
izglītojāmies par Neaway kosmētikas 
līdzekļiem un baudījām klubiņa dalīb-
nieku vāktās zāļu tējas un janvāra bei-
gās asinājām prātus zināšanu viktorīnā. 
Februārī, kad visā Latvijā bija skatāma 
filma „Rūdolfa mantojums”, mēs izzi-
nājām un klausījāmies par Blaumani un 
viņa mīlestībām, kā arī mēneša beigās 
gatavojām skaistus, pavasarīgus apsvei-
kumus. 

Tuvākie pasākumi, kas klubiņam plānoti 
un uz kuriem aicināts ikviens, kuram interesē 
konkrētais temats, vai vienkārši jauka kopā 
būšana ar smiekliem, dziesmām un aktīvu 
līdzdarbošanos.

Martā:
 10. martā «tikai kopā - tikai bla-

kus!» - dzeja un sieviešu, kā arī vīriešu die-
nas svinēšana.
 24. martā pasākums divās daļās - «Ko 

šopavasar stādīsim un sēsim» stāstīs Ilona 
Miglāne, otrajā daļā klubiņa dāmas dalīsies 
atmiņās par izsūtījuma laiku.

Aprīlī:
 7. aprīlī „pavadu lieldienas pār 

augstu kalnu” – krāsotu olu izstāde, jautras 
dziesmas un rotaļas.
 21. aprīlī „ mūsu arhīvs” – Senlie-

tu izstāde, goda diplomi un citi apbalvojumi. 
(Droši līdzi ņemiet iegūtās medaļas, diplo-
mus, par ko varēsiet parādīt un pastāstīt ci-
tiem).

Vieta un laiks nemainīgs – Ģimenes at-
balsta dienas centrā, Vērenes ielā 1, plkst. 
11.30.

Pirmajā pavasara mēnesī vārdadienu 
svin bebrēniete Mirdza Vītoliņa. Lai arī tu-
vojas laiks, kad drīz teiksim ardievas šallēm 
un cimdiem, Mirdzas kundzes rokās ņirb 
dziju kamolītis. Visa gada garumā viņa kat-
ru dienu vairākas stundas cītīgi ada. Esot 
pelnītā atpūtā, kopā ar vīru Oļģertu rāmi va-
dot dienas savā mājīgajā dzīvoklī „Ozolos”, 
Mirdzas kundzei adīšana sniedz prieku, savu 
sirdsiltumu viņa ieada neskaitāmos cimdu 
pāros un rakstainās zeķēs. Savējiem, dēliem 
un viņu ģimenēm, septiņiem mazbērniem 
pēc vajadzības un svētku reizēs viņa dāvina 
savus adījumus, bet ne jau tāpēc māmuļas 
čaklajām rokām nav miera. Pirms apmēram 
pieciem gadiem, Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā, viņa izlasīja pagasta avīzītē organi-
zācijas „Glābiet bērnus” atbalsta grupas 
Bebros aicinājumu dāvāt cimdiņus un zeķes 
bērniem un vientuļajiem pensionāriem. Mir-
dzas kundze uzreiz šim lūgumam atsauku-
sies un tā līdz šim Ziemassvētkos ar saviem 
adījumiem iepriecina un sasilda citus. Aiz-
vadītā gada nogalē savus adītos cimdus un 
zeķes viņa uzdāvināja arī sociālās palīdzības 
istabai. Ciemošanās reizē pie Mirdzas Vīto-
liņas un Oļģerta Jankeleviča, viņu dzīvoklī 
sajutos kā krāšņā rokdarbu izstādē. Katrā 
dzīvokļa stūrītī bija 
redzams kāds čak-
lās adītājas darinā-
jums: košas grīdse-
gas, adīti pārklāji 
uz krēsliem un gul-
tas, kurā omulīgi 
gozējās dažāda lie-
luma spilveni – iz-
adīti bruņurupuču 
izskatā, bet uz gal-
da cimdi un zeķes 
lieliem un maziem 
valkātājiem, izadī-
ti skaistos rakstos, 
siltās un latviskās 
krāsās. Jautāju čak-
lajai adītājai, vai 
viņa atceras savu 

pirmo adījumu? Mirdzas kundze pastāstī-
ja: „Mana māte bija liela adītāja, mācījos 
gan no viņas, gan skolā mājturības stun-
dās. Kad mācījos Rendas pamatskolas 5. 
klasē mājturības stundā notamborēju ļoti 
garu šalli, kas skolas rokdarbu izstādē 
tika atzīta par labāko, kā arī vietējā rajo-
na avīzē publicēja rakstu par šo izstādi un 
fotogrāfiju ar manu garo šalli. Skolas laikā 
un jaunības gados patika izšūt baltos dar-
bus rišeljē tehnikā. Savulaik esmu adījusi 
džemperus, jakas, cepures, tagad gan tikai 
cimdus un zeķes.”

Jau no jaunības dienām adītājai iekārtota 
kladīte ar pašas zīmētiem vai žurnālos no-
skatītiem rakstu fragmentiem. Lai arī darba 
mūžu nācies grūti strādāt tirdzniecībā, pēc 
tam lopkopībā, retajos atpūtas brīžos un vēlās 
vakara stundās viņa noadījusi neskaitāmus 
cimdu un zeķu pārus. Dziju adītājai sagādā 
pati, vai uzdāvina radinieki un draugi, zinot, 
ka atkal viņai radīsies prieks radīt ko jaunu. 
Vēl brīvajā laikā skaistā un pavasarīgā vārda 
īpašniece ar aizrautību min krustvārdu mīk-
las un gaida pavasari, kad varēs rosīties dār-
zā, bet pavasara puķu saulainās krāsas ieadīt 
jaunā cimdu pārī.

sarmīte rode

sirdssiltumu ieada cimdos un Zeķēs

Jau vairākus gadus, tuvojoties Valen-
tīndienai, Iršu pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs «Irši» aicina draugu kolek-
tīvus uz draudzības koncertu. Sapņus rast 
dejās un dziesmās šogad koncerta laikā 
vēlēja Kokneses pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs «Liepavots», Bebru pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis, līnijdejotājas 
no Liepkalnes, vēderdejotāja Rudīte no Ēr-
gļiem un «Irši».

Mēs esam savas dzīves 
mākslinieki, jo ar prieku, 
mīlestību un ticību laba-
jam, mēs vēlamies smelties 
spēku saviem sapņiem! 
Koncerta laikā pozitīvās 
enerģijas lādiņu varēja ie-
gūt ilgam laikam, lai dzī-
votu ar mīlestības sajūtu 
arī pelēkajā ikdienā.

Koncerts
Valentīndienas noskaņās

Mirdza Vītoliņa bez adīšanas neiztiek ne dienas.
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SIA ”AIzkrAukleS SlImnīcAS” 
vAlde Informē

2010. gads lielas pārmaiņas veselības 
aprūpē Aizkraukles reģionā salīdzinājumā 
ar 2009. gada nogali nav nesis. Kā jau visā 
valstī – naudas daudzums kļuvis mazāks, bet 
Aizkraukles slimnīca cenšas rast optimālu 
modeli, lai sabalansētu iedzīvotāju vajadzī-
bas un mūsu iespējas.

Ambulatorā daļa.
Poliklīnikas finansējums 2010 gadā ir 25 

000 Ls mēnesī, bet 2009. gadā bija 29 000 Ls 
mēnesī. Tai pat laikā samazinājās pacienta ie-
maksa no 5,00 Ls uz 3 Ls, līdz ar to poliklīnikas 
tā saucamā kvota ir samazinājusies kopumā vi-
dēji par 30%. Par cik slimnīcas vadība janvāra 
mēnesī nezināja valsts finansējuma apmēru, tad 
janvārī kvotas netika samazinātas un tādejādi 
valsts par iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpoju-
miem mums nesamaksāja 7 000 Ls.

Ko tas nozīmē iedzīvotājiem:
Aizkraukles slimnīcas prioritāte ir bērni, 

grūtnieces un maznodrošinātie iedzīvotāji. 
Tāpēc centīsimies, lai šīs iedzīvotāju kate-
gorijas maksimāli varētu saņemt veselības 
pakalpojumus kvotas ietvaros.

Pārējiem iedzīvotājiem diemžēl nāksies 
pierakstīties pie ārstiem speciālistiem, vai uz 
izmeklējumiem rindā. 

Slimnīcas vadība lūdz iedzīvotājus būt 
saprotošiem, jo ne jau savas gribas pēc mēs 
veidojam šīs rindas, bet mēs nevaram atļau-
ties dotēt iedzīvotājus, jo tādejādi mēs neva-
rētu sabalansēt  budžetu un rastos zaudējumi, 
kurus neviens nepamaksās. Piemēram, ko-
munālie maksājumi janvāri slimnīcai sastā-
dīja 10 000 Ls.

Protams, ka  pastāv iespēja nokļūt pie ārs-
ta ārpus kvotas, bet tad tas ir maksas pakalpo-
jums. Ārsts speciālists pieņem par 10,00 Ls. 
Daudziem izmeklējumiem esam maksimāli 
(cik vien varam) samazinājuši cenas, apzino-
ties, ka iedzīvotāju pirktspēja ir zema.

Ir arī labas vēstis. Esam iekārtojuši jau-
nus kabinetus ginekologiem – iepriekšējās 
ginekoloģijas nodaļas telpās. Plānojam mē-
neša laikā piešķir ginekologiem arī atsevišķu 
sonogrāfu. Līdz ar to reģiona sievietēm ir at-
sevišķi izolēta pieņemšana, kas ļoti būtiski ir 
grūtniecēm vīrusinfekciju  laikā.

Esam iekārtojuši jaunu kabinetu arī nei-
rologiem.

Jau no decembra veicam endoskopijas 
un kolonoskopijas,  pēc pacientu vēlmes arī 
narkozē.

Pie mums ir jauns LOR speciālists Dr. 
Bākulis, kurš pieņem 2 reizes nedēļā – otr-
dienās un piektdienās.

Dr. Bruņenieks ir apguvis jaunu nozari 
– fleboloģiju. Mūsu ārsts veiks kvalitatīvu 
kāju vēnu izmeklēšanu un slimību diagnos-
tiku. Vēnu saslimšanu ārstēšanā izmantojam 
Eiropas līmeņa modernās metodes un tehno-
loģijas (kompresijas terapiju, konvencionālas 

operācijas, skleroterapiju, lāzer- un radiofrek-
vences operācijas). Tas nodrošina minimālu 
darbanespēju, lielisku kosmētisko efektu un 
ātru atgriešanos aktīvā dzīvē.

Dr. Vizulis ir apguvis jaunu progresīvu 
metodi- skaņas triecienviļņa terapija. Šī meto-
de tiek izmantota sporta traumu seku – sastie-
pumu, sasitumu seku likvidācijai, visdažādā-
ko kaula izaugumu – t.s.”piešu”, „radziņu”u.c. 
sakaļķojumu ārstēšanai. Procedūra piemērota 
dažāda veida hronisku sāpju ārstēšanai pleca, 
elkoņa, pēdas u.c. lielo locītavu rajonā.

Traumpunkts.
2010 gadā valsts ir saglabājusi finansē-

jumu traumpunktam, līdz ar to Aizkrauklē ir 
pieejama 24 stundu ārstu palīdzība traumu, 
slimību saasinājumu gadījumos. Traumpunk-
tā ir jāmaksā pacienta iemaksa 3,00 ( izņemot 
atbrīvotās kategorijas). Arī ja nepieciešams 
rentgens, tad par to jāmaksā tikai pacienta 
iemaksa 2,00 Ls. Ja sasirgušais saņem injek-
cijas, tad maksa ir līdzšinējā. 

Stacionārs.
Turpina darbu Aizkraukles slimnīcas 

stacionārs, kuram no 01.09.09. ir piešķirts 
aprūpes slimnīcas statuss, kas nozīmē, ka 
Aizkraukles slimnīca nesniedz neatliekamo 
palīdzību.  Valsts neapmaksā akūto ķirurģiju, 
akūtus infarktus un insultus u.c.

Aizkraukles slimnīcā ir iespējams ārstēties 
līdz 8 dienām stacionārā sekojošos profilos:

Bērnu  (Dr. Pauriņa), neiroloģiskā  (Dr. 
Krišjāne un Dr. Gavare), terapeitiskā (Dr. 
Grīgs), endokrinoloģiskās (Dr. Valtere), 
ķirurģiskā un uroloģiskā (Dr. Volkovs), ķi-
rurģiskā (Dr. Leidums), ginekoloģiskā (Dr.
Grīnvalde).

Pacientu iemaksa ir 5,00 Ls diennaktī. Pa-
cientam stājoties stacionārā ir jābūt  ģimenes 
ārsta nosūtījumam un izmeklējumiem. Ārstē-
šanās laikā veic tikai kontrol izmeklējumus.

Ja pacients nav izmeklēts pirms stacionē-
šanās, tad vienojoties ar Jūsu ģimenes ārstu 
to ir iespējams izdarīt pirmo diennakti nofor-
mējoties dienas stacionārā. Maksa par dienas 
stacionāru ir 5,00 Ls par dienu, papildus 5,00 
Ls par nakti, kā arī papildus jāveic pacienta 
iemaksas izmeklējumiem.

Diemžēl valsts finansējums stacionāram 
šogad ir tikai pacientam par 8 gultas dienām 
vienlaicīgi tikai 50 pacientiem. Līdz ar to il-
gāka ārstēšanās stacionārā ir apgrūtināta.

Maksas ķirurģija.
Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši, ka Aizkr-

aukles slimnīcā apendicīta operācija maksā 
ap 300 Ls, bet Jēkabpils slimnīcā tikai 30 
Ls. Kā jau minējām iepriekš -  Aizkraukles 
slimnīcai nav neatliekamās palīdzības slim-
nīcas statusa un līdz ar to par operāciju valsts 
mums nepamaksā ne medikamentus, ne ma-
teriālus, ne algas, ne citus izdevumus, kas ie-
tilpst operāciju izmaksās. 

Savukārt plānveida operācijas (piemēram 
trūces, žultsakmeņi, metāla stieņu izņemšana, 
protezēšana, artroskopijas) mūsu valstī nav 

prioritāte un diemžēl ir maksas pakalpojums. 
Esam centušies un izveidojuši ļoti konkurēt-
spējīgu cenu. Piemēram žultsakmeņu operā-
cija Aizkrauklē, bez gultu dienām, maksā 250 
Ls, Rīgas Stradiņa Universitātes klīnikā 580 
Ls, Gaiļezerā 485 Ls, Jūras Medicīnas centrā 
438 Ls. Iestādes vadība un personāls nepār-
traukti paplašina manipulāciju un operāciju 
klāstu, optimizē ārstēšanās izdevumus un 
mēģina atvieglot pacientiem citas ar veselī-
bas atgūšanu saistītās darbības.   Operācijas 
veic pieredzējuši speciālisti no dažādām  Va-
došām Latvijas Klīnikām, kā arī mūsu slim-
nīcas ķirurgi, kuri turpinās veikt jau izkoptās 
operācijas un apgūt jaunas metodes.

Aprūpe Mājās.
Pacientam veselības aprūpes pakalpoju-

mus mājās sniedz, ja viņiem nepieciešama 
regulāra ambulatorā  ārstnieciskā palīdzība 
(pat 2 x dienā), bet medicīnisku indikāciju 
dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības ies-
tādē. Šis pakalpojums tiek sniegts pilnīgi bez 
maksas (ne medikamenti, ne pārsienamais 
materiāls, ne atlīdzība medicīnas māsiņai 
pacientam nav jāapmaksā), pie šādām diag-
nozēm: guļoši pacienti ar ļaundabīgiem au-
dzējiem; pacienti ar izgulējumiem, pacienti 
ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem 
sindromiem. Lai šo pakalpojumu saņem-
tu- griezties pie sava ģimenes ārsta, lai tiktu 
izrakstīts nosūtījums aprūpei mājās. Mājas 
aprūpes māsas telefons 26433639.

Mājas vizītes.
Dr. Mauliņš – terapeits, onkologs, al-

gologs (sāpju speciālists) veic mājas vizītes 
Aizkrauklē un Pļaviņās (cena 10,00 Ls), 
Jaunjelgava, Aizkraukles pagasts, Koknese, 
Skrīveri (cena 15,00 Ls).

Lai sekotu līdzi jaunumiem Aizkrauk-
les slimnīcā, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas 
lapu www.aizkrauklesslimnica.lv . Tur ir arī 
pieejama informācija par ārstu pieņemšanas 
laikiem, maksas cenrādis, operāciju cenas un 
cita aktuāla informācija. 

Lai SIA „Aizkraukles slimnīca” nepo-
zicionētos tikai kā slimnīca no nosaukuma, 
esam iecerējuši mainīt mūsu nosaukumu un 
saukties Aizkraukles Medicīnas Centrs. Juri-
diskais nosaukums tiks saglabāts. 

Aizkraukles slimnīcas valde un visi dar-
binieki pateicas Aizkraukles novada Domei, 
tās priekšsēdētājam un deputātiem par darbu, 
kas ieguldīts piesaistot privātu investoru, kā 
rezultātā Aizkraukles slimnīca saņēma 300 
000 latu lielas investīcijas un tādejādi norēķi-
nājās par visiem parādiem, kas bija radušies 
2008. un 2009. gadā, kad krasi mainījās valsts 
piešķirtais finansējums veselības aprūpei.

tālruņu numuri: 
Reģistratūra -   65133875;
Traumpunkts - 65133899;
Sekretariāts - 65133873

Cieņā, Aizkraukles slimnīcas
Valdes priekšsēdētāja a.vāne
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dienas centrs aicina 
lĪdZdarboties!

Pavasari gaidot, Kokneses Ģimenes atbal-
sta dienas centrā aplūkojama „origami” teh-
nikā locītu ziedu un citu priekšmetu izstāde, 
kā arī iespējams pašiem šo mākslu nedaudz 
apgūt. Ik dienu gaidām jebkura vecuma kok-
nesiešus, kuri vēlas interesanti pavadīt brīvo 
laiku un iesaistīties dienas centra rīkotajās ak-
tivitātēs, kas ir bezmaksas un pieejamas ikvie-
nam. Vajadzīga vien vēlme līdzdarboties! 

Paralēli Ģimenes atbalsta dienas centra 
aktivitātēm notiek arī dažādu deju apmācība, 
uz kurām aicināts ikviens interesents (ne ti-
kai no Kokneses novada) un ļoti gaidīti ir arī 
jaunieši/vīrieši:
 otrdienā Hip-Hop dejas no pl. 

17:00-19:00 (vadītāja Ilze, mob. 25992900; 
samaksa pēc vienošanās!)
 trešdienā Hip-Hop dejas no 

pl. 15:30-17:30
 trešdienā vēderdejas no 

pl. 18:30 – 20:00 (vadītāja Baiba, mob. 
28658499, nodarbība 3Ls)
 ceturtdienā līnijdejas no 

pl. 18:00 – 20:00 (vadītāja  Elīza, mob. 
26385447, nodarbība 1Ls)
 piektdienā Hip-Hop dejas no 

pl. 15:00 – 17:00 
laipni gaidīti „vecajā pasta ēkā”!
Sīkāka informācija pieejama Ģimenes 

atbalsta dienas centrā, Vērenes ielā 1, vai pa 
tālr. 65161740.

PateicĪbas
Šajā laika periodā, ko visi dēvējam par 

krīzi, daudzām ģimenēm klājas grūti un ir 
nepieciešama palīdzība ikdienas vajadzību 
nodrošināšanā. Kokneses novada Sociālais 
dienests izsaka pateicību Kokneses pagasta 
zemnieku saimniecības „Lembergi” strādī-
gajiem un, kā pierādījās, arī dāsnajiem saim-
niekiem Rudītei un Modrim Malatkovskiem. 
Viņi ieradās Kokneses novada Sociālajā 
dienestā ar piedāvājumu palīdzēt cilvēkiem, 
dāvinot kartupeļus, pateicoties pagājušā gada 
labajai ražai. Pavisam kopā 14 trūcīgajām 
ģimenēm tika sadalīti un nogādāti 10 maisi 
kartupeļu, sarūpēti tika arī sīpoli un skābēti 
kāposti. Tas ir brīnišķīgi, ka mums līdzās dzī-
vo tik izpalīdzīgi un nesavtīgi cilvēki, kuri ir 
gatavi dalīties ar to, kas pašiem ir, un sagādāt 
patīkamus brīžus tiem, kuriem klājas grūtāk. 
Šo ģimeņu vārdā vēlreiz liels PALDIES ru-
dītei un modrim malatkovskiem!

Kokneses novada Sociālā dienesta vadītāja 
B. Tālmane

*  *  *
Paldies ģimenes ārstei dacei graudai un 

ārsta palīdzei irmai eglītei par manis ilgsto-
šu  un iejūtīgu ārstēšanu.

Anita
*  *  *

Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Aizkr-
aukles komitejas brīvprātīgajai darbiniecei 
lībai zukulei un Bebru pagasta sociālajai 
darbiniecei antrai Ķimenei par palīdzību 
grūtā brīdī no tuva cilvēka atvadoties.

Jānis, Anita, Aija, Imanta

lsK aizKrauKles 
Komitejas bebru pagasta 

nodaļa atgādina
Iedzīvotāji pārtikas pakām var pieteikties 

aizpildot speciālu anketu. 
Anketu var aizpildīt otrdienās, piektdie-

nās no plkst. 09.00 līdz plkst.13.00 Latvijas 
Sarkanā Krusta Aizkraukles komitejas Bebru 
pagasta nodaļas telpās Bebru pagasta sociālā 
istabā „Palīdzēsim viens otram”. 

Anketas būs pieejamas arī Sarkanā Krusta 
nodaļās pagastos, Aizkraukles novada mājas 
lapā: www.aizkraukle.lv un portāla Ziedot.lv 
mājas lapā: www.ziedot.lv. 

Šo anketu var atsūtīt arī elektroniski uz 
e-pastu lskaizkraukle@inbox.lv. 

Lēmumu par pakas piešķiršanu pieņems 
Latvijas Sarkanā Krusta organizācija, vado-
ties pēc noteiktajiem kritērijiem. 

Kontakttālrunis par Pārtikas bankas jau-
tājumiem 26423431.

LSK Aizkraukles komitejas Bebru pagas-
ta nodaļas brīvprātīgā darbiniece Lība Zukule 
informē, ka no janvāra līdz 1. martam „Pār-
tikas bankai” pieteikušās 55 ģimenes, no tām 
pārtikas pakas janvārī saņēma 22., februārī 
37 ģimenes, to skaitā 8 ģimenes, kurām šī 
palīdzība piešķirta otro reizi.

Lība Zukule pateicas Kokneses nova-
da domei – šoferim Edvīnam Krišānam, z/s 
„Pilslejas” īpašniekam Uldim Krievāram, 
pārvaldniekam Pēterim Kroičam un šoferim 
Andrim Dieriņam par palīdzību pārtikas paku 
atvešanā uz Bebriem februāra mēnesī un cer 
uz turpmāku sadarbību.

Paldies mūsu „bišu” Dacītei par ziedoto 
medu ģimenēm ar maziem bērniem.

sadraudzības pilsētā 
vitingenā

notikusi reorganizācija vitingenas 
pilsētas pārvaldē

Pēc iepriekšējā gadā veiktās rātsnama 
ēkas rekonstrukcijas, šogad tiek reorganizē-
ta arī pilsētas pārvalde. Tā nepieciešama, jo 
tiek ieviesta jauna komunālo aprēķinu sistē-
ma. Pēc reorganizācijas, ir izveidota galvenā 
pārvalde (organizācijas un kārtības nodaļas, 

7. aprīlī aicina inese ziņģīte
uz aktīvu kustēšanos
(līdzi ņemot dvieli un dzeramo ūdeni):

	pl.10.00 Iršu pagasta pārvaldes 
zālītē, kontaktpersona

        V. Meiere tālr. 65163552.
	pl.14:00 Kokneses kultūras 

nama zālē, kontaktpersona
        L. Zukule mob. 26423431

26. februārī pirmo reizi Iršos notika pasākums, 
kuru paši dalībnieki nodēvēja par Ģimenes dienu. 
Ieceri par bērnu un vecāku kopīgām sportiskām 
aktivitātēm izloloja Pērses pamatskolas direktore 
Gaļina Kraukle, bet nosaukumu izdomāja bērni un 
tas simboliski izsaka ikviena tiekšanos uz 1. vietu un 
zelta medaļas iegūšanu. Par „Pērses zeltu” lieli un 
mazi sportot gribētāji sacentās jaunajā sporta hallē. 

1. – 4. klašu grupā piedalījās 3 komandas: 
„Sarkanā” (1. v.), „Zilā” (3. v.), „Zaļā” (2. v.), kat-
rā komandā piedalījās 3 vecāki, kopumā šajā gru-
pā piedalījās 30 dalībnieki. Visdažādākās stafetes: 
veļas karināšanu, lekšanu ar maisu, jautro satafeti 
ar riņķi un pārējās tiesāja tiesneši – Indra Laba, 
Aija Indriksone, Vita Ruža (vecāku pārstāvis).

Vienlaicīgi, jo zāle tika sadalīta divos sa-
censību laukumos, sacentās 5. – 9. klašu grupas 

3 komandas - „Mežonīgās mailītes”, „Tīģeri”, 
„Delfīni” (šajā komandā startēja vecāki, skolēnu 
vecākie brāļi vai māsas, darbinieki un viņu bērni), 
pavisam kopā 33 dalībnieki. Tiesnešu pienākumi 
bija uzticēti Līgai Krauklei, Sandrai Paļčevskai, 
Dacei Grelei (vecāku pārstāve). Komandas sa-
centās dažādās stafetēs (ar dažādu sporta spēļu 
elementiem (florbols, basketbols), kā arī stafetē 
– lēkšanā ar maisu, „Mūmija” (no lieliskā desmit-
nieka) un stafetē „Trāpi mērķī!”.

Dzimtu volejbolā piedalījās 6 komandas - 
„Grelīši”(2.v.), „Krauklis” (1.v.), „Ziediņi”, „Kei-
ta”, „Riekstiņi”, „Saeimas izstumtie” (3.v.), kopu-
mā 42 dalībnieki. Savu darbu lieliski veica tiesneši 
– Kristaps Vaivods, Mārtiņš Sokolovskis, Gundars 
Staravoitovs, Ieva Vaivode. Kamēr noritēja sacen-
sības volejbolā skolēni spēlēja galda spēles.

finanšu nodaļa, bērnu un jauniešu, sociālā 
nodaļa), saimniecības, sporta un kultūras pār-
valde, kā arī būvniecības un apkārtējās vides 
pārvalde (dziļbūves un virszemes celtniecības 
nodaļas). Sakarā ar jauno reorganizāciju, tika 
izveidota arī jauna, apmeklētājiem ērta un 
viegli pieejama iekštelpu koncepcija. Īpaša 
uzmanība ir veltīta iedzīvotāju pieņemšanai 
– ir izveidota liela uzgaidāmā un pieņemamā 
telpa rātsnamā, kur izveidota iedzīvotājiem 
nepieciešamā informācija un dažādi bukleti.

ģimenes diena iršos – „Pērses Zelts” Ģimenes dienas noslēguma daļā – Pērses pa-
matskolas zālē pie galdiņiem notika apbalvošanas 
ceremonija, visās vecuma grupās un dzimtu volejbo-
lā pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma medaļas.

Iršu pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes īpašā 
balva tika „Zaļai” komandai un „Riekstiņiem” 
(visvairāk sievietes komandā) un skolas direktorei 
Gaļinai Krauklei par pasākuma idejas īstenošanu. 
Pēc sportiskām aktivitātēm un labā noskaņojumā 
vakara turpinājumā balli spēlēja Agris un Ivars.

Paldies Ģimenes dienas atbalstītājiem – Rainai 
Līcītei, Marlēnai Veldrei, Lidijai Slobodskai, Ainā-
ram Martuzānam, z./s „Zemītes” īpašniecei Ivetai 
Hveckovičai, ziedu salona „Fantāzija” īpašniekiem 
Zeltītei un Rimandam Medņiem, Agrim Kalniņam, 
Ivaram Goldbergam, kā arī paldies visiem vecākiem, 
dalībniekiem, līdzjutējiem! Lai „Pērses zelts” arī nā-
kamgad pulcē tik daudz atsaucīgus sporta draugus!

Kokneses novada vēstis
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datums, laiks pasākums norises vieta
19.03., 16.04. plkst. 19.00 Danču vakars kopā ar „Skutelniekiem”. Kokneses kultūras nams.
No 1. marta līdz 4. aprīlim Iršēnietes, Ogres amatniecības vidusskolas audzēknes Līvas Ālītes radošo 

darbu izstāde
Iršu pagasta pārvaldes zālē.

12. martā 
no plkst. 21.00 – 01.00

Kokneses kultūras namā atpūtas vakars - kafejnīca. Spēlē grupa “CREDO”. 
Ieeja līdz 8. martam Ls 3,00, pēc tam Ls 4,00. Biļešu iepriekšpārdošana un 
galdiņu rezervēšana.

Kokneses kultūras nams.

13. martā plkst.13.00 Koncerts “Sanāciet lieli, mazi!”. Piedalās PII “Gundega” dziedātāji un dejotāji, 
un Kokneses mūzikas skolas koris.

Kokneses kultūras nams.

20. martā plkst. 17.00 Dziedošās Eriņu ģimenes koncerts. Ieeja: Ls 2,00; Ls 1,00 - skolniekiem, 
pensionāriem. Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses kultūras nams.

25. martā plkst. 18.00 Koknesē pie piemiņas akmens represētajiem Atceres brīdis. Plkst. 18.30. 
Kokneses amatieru teātra izrāde Evita Sniedze,”Kreisais pagrieziens” politiski 
represētajiem. Ielūgumus saņemt pie Lības Zukules t. 26423431

Kokneses kultūras nams.

25. martā plkst. 13.30 Bebru pagastā pie piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem notiks atceres 
brīdis „Es sapni par Dzimteni pagalvī likšu”. Atceres brīdī piedalīties aicināti visi 
novada iedzīvotāji un mācību iestāžu audzēkņi.

Bebru pagastā pie piemiņas 
akmens.

27. martā plkst. 10.00 Sporta diena bērniem un pieaugušajiem. Programmā: stafetes ģimenēm, 
stafetes bērniem, individuālie starti. 

Bebru pamatskolas sporta zālē.

27. martā plkst. 17.00 Kokneses kultūras namā Jēkabpils Tautas teātra izrāde, Rūdolfs Blaumanis 
“TRĪNES GRĒKI”. Ieeja Ls 1.-. Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses kultūras nams.

4. aprīlī plkst. 10.00 Pasākums „Kar, bāliņi, šūpolītes!”. Iršu pagasta pārvaldes zālē.
4. aprīlī plkst. 12.00 Koknesē, spēļu laukumā pie Blaumaņa pagalma pasākums kopā ar folkloras 

kopu “URGAS”, “Spīdi nu, saulīte, Lieldienas rītā....”.
Koknese, Bērnu spēļu laukums 
pretī Blaumaņa pagalmam.

4. aprīlī plkst. 12.00 „Zinu, zinu, bet neteikšu!” – Lieldienu pēcpusdiena ar rotaļām un olu 
ripināšanu.

Iršos, bērnu sporta un atpūtas 
laukumā.

4. aprīlī plkst. 12.00 „Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņas daudzinot”, šūpošanās „Galdiņu” šūpolēs, 
Lieldienu rotaļas un citas jautras izdarības maziem un lieliem svinētājiem!

Bebros, „Galdiņu” muzeja 
pagalmā.

16. aprīlī plkst. 19.00 Kokneses kultūras namā – MIELAVS UN PĀRCĒLĀJI. Koncertprogramma 
„NOSPIEDUMI” (2 daļās). (Ainara Mielava un „PĀRCĒLĀJU” izpildījumā, 
līdzās Mielava un Ginta Solas dažādos laika posmos sacerētām dziesmām, 
skanēs citu autoru darbi krievu, angļu, itāliešu un franču valodās – dziesmas, 
kas gadu gaitā atstājušas neizdzēšamas atmiņas – nospiedumus dziedātāja 
sirdī. Starp autoriem Boriss Grebenščikovs, Mikaels Tariverdijevs, Bulats 
Okudžava, Žilbērs Beko, Pols Saimons u.c.)

Kokneses kultūras nams.

17. aprīlī plkst. 22.00 Pavasara balle. Spēlē: Armands. Iršu klubā.
23. aprīlī plkst. 22.00 Atpūtas vakars – kafejnīca, spēlē grupa “CEĻAVĒJŠ” ( Gulbene). Ieeja Ls 2,-, 

pasākuma dienā Ls 3,-.
Kokneses kultūras nams.

30. aprīlī plkst. 19.00 Kokneses kultūras namā Aizkraukles Tautas teātra izrāde, Gunārs Priede “Pa 
valzivju ceļu.”

Kokneses kultūras nams.
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PasāKumi KoKneses novadā

Bērni, jaunieši un pieaugušie, visi, 
kas vēlas iemācīties aizstāvēt sevi un 
citus, tiek aicināti uz TAeKWondo 

nodarbībām. Sīkāka informācija:
treneris Juris,  tālr. 26036144

Dzimuši 4 bērni.

Miruši:
ņina joņina (1961. g.);
ludmila eiriHa (1962. g.);
zenta lazdiņa (1923. g.);
lilija rāzmane (1933. g.);
ļubova braKša (1917. g.);
velta anna stanKus (1940. g.)

kokneses novada
dzimtsarakstu nodaļā

2010. gada februārī

Pārdod zemi 6,8 ha vai izīrē ar līguma 
slēgšanu Kokneses pagastā.

Tel. 26996108

…mēs māti saulei pielīdzinām,
Un vienmēr ticam, viņa neaiziet.
                                    J. Osmanis
Izsakām līdzjūtību Maigonim 
Bedraginam, māti aizsaulē pavadot.

Mājas „Ataugas” iedzīvotāji

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest,
Bet to vairs nevar mīļo māt,
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus tālā ceļā, māt.
                                     O. Vācietis
Skumju brīdī esam kopā ar Laimas 
Bedraginas tuviniekiem, viņu mūžībā 
pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome

atgādinājums
Aicinu izņemt noslēgtos zemes nomas 

līgumus par garāžu uzturēšanu
Kokneses novada domē 10. kabinetā 

pirmdienās vai ceturtdienās domes darba 
laikā.

*  *  *
Atkārtoti aicinu Kokneses novada 

domes zemes nomniekus pārskatīt savus 
zemes nomas līgumus. Vairākiem zemes 
nomniekiem zemes nomas līguma termiņš 
beidzies 31.12.2009. g. Visiem, kuriem 
beigušies zemes nomas līgumu termiņi, 
jāierodas Kokneses novada domē 10. ka-
binetā pirmdienās vai ceturtdienās domes 
darba laikā pagarināt zemes nomas līgu-
ma termiņu, ja vēlas turpmāk zemi nomāt. 
Ja nomas zemi vairs nevēlaties izmantot, 
lūdzu to paziņot Kokneses novada domē 
zemes dienestā.

     Zemes ierīkotāja  d. stankeviča

Pārdod māju vai pusmāju,
vai maina pret dzīvokļiem

Kokneses centrā.
Tel. 26996108


