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

Dedziniet gaišu guni, laidiet Dievu istabā!

Smaržīga egles skuja
Duras Latvijas delnā.
Ziemassvētki.
Mirdzošais kamanu ceļš,
Atvērtas dievnamu durvis –
Ziemassvētki.
Tāla lauku sēta,
Maza guntiņa logos – 
Ziemassvētki.
Kūpošu zirņu bļoda
Un maza lūgšanu grāmata
Ziemassvētki.
Cimdu pāris ar auseklīti
Un vēlējums: „Esiet laimīgi!”
Ziemassvētki.
                      /M. Briede/

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam! 
Labiem nodomiem un darbiem bagātu 
Jauno gadu!

Kokneses novada iedzīvotājiem novēl 
Kokneses novada dome

Esiet sveicināti Ziemassvētku gaidās 
un aizejošā 2010. gada nogalē!

Klāt gaišākais brīdis gadā. Ziemas-
svētki. Laiks, kad latvieša sirdī satiekas 
latviešu Dieviņš, kurš nāk pār kalnu sud-
rabotā mētelītī ar Jēzu Kristu, Dieva dēlu, 
dzimušu Dāvida pilsētā. Gan klusa, gan 
skaļa ir šī nakts. Sniegs lēni uz skujiņām 
krīt un dvēseles mazgājas baltas. Ziemas-
svētkos uz brīdi apstājas laiks – kā bērnībā, 
mīlestībā vai liela notikuma gaidās. Gaidot 
Jauno gadu, otrādi – laika izjūta saasi-
nās. Bet abos svētkos esam domīgi. Kāds 
bijis aizejošais gads? Ir bijuši sāpīgi zau-
dējumi – baltajos mūžības ceļos aizgājuši 
cilvēki, kuri mums līdzās sējuši prieku un 
labestību, bet debesīs iemirdzējušās jau-
nas zvaigznītes – šogad dzimušie bērniņi 
dus šūpulī. Mēs esam kļuvuši bagātāki par 
vienu dzīves gadu un atmiņu rakstā ievīsies 
jauni dzīpari.

Svētku noskaņā, šķirot avīzes lappuses, 
piedāvājam iepazīties gan ar koknesiešu 
pārdomām par aizejošo gadu, gan ieskatī-
ties notiekošajās aktualitātēs novadā. Gūsti 
svētku prieku, aizejot uz kādu pasākumu no 
bagātīgā Ziemassvētku kultūras pasākumu 
programmas piedāvājuma! Sagādā kādu 
mīļu dāvaniņu saviem tuvajiem, iegriežo-
ties mūsu jaunajā novada tirdziņā, vai vien-
kārši… izbaudi sniegotos ziemas vakarus, 
aizdedzot svecīti vai dodoties pastaigā!

Ziemassvētki – dāvināšanas un piedo-
šanas laiks. Zinām, ka mūsu novadā mīt 
daudz atsaucīgu cilvēku, kuri dalās ar ci-
tiem labestībā. Sirmas māmuļas visu gadu 
čakli ada, bet pirms Ziemassvētkiem ar sa-
viem adījumiem sasilda un iepriecina citus. 
Bērni gatavo Ziemassvētku apsveikumus, 
lai tie aiznestu sveicienus kādai vientuļai 
sirdij. Un, nevajag nemaz tik daudz. Sauji-
ņu prieka, vienu gaišu domu, kuru palaist 
pasaulē, lai tā pēc tam atgrieztos atpakaļ 
un atnestu prieku tās sūtītājam.

Lai snieg balts cerību sniegs. Ar smar-
žīgu egles zaru pie durvīm klauvē Jaunais 
gads. Esi sveicināts!

Sarmīte Rode, Anita Šmite

Ir katram gadam laimes brīdis savs.
                                        /P. Jurciņš/

Baltām kupenām klāts ir iestājies Zie-
massvētku un Jaunā gada gaidīšanas laiks. 
Kā ik gadu, šajā laikā pārdomājam paveik-
tos darbus un izvērtējam tos, kurus nākošajā 
gadā jāpaveic. 

Aizejošais 2010. gads Kokneses novadā 
bijis notikumiem bagāts. 

Ar lielu mūsu novada iedzīvotāju saprat-
ni, mīlestību un cieņu pret novadu, šajā gadā 
kopā esam paveikuši daudz nozīmīgu darbu.  
Svarīgi un nozīmīgi ir ūdenssaimniecības sa-
kārtošanai veltītie darbi Kokneses daudzdzī-
vokļu māju rajonā. Tos finansē ES Kohēzijas 
fonds, SIA „Kokneses komunālie pakalpoju-
mi” un Kokneses novada dome.

Pagājušā vasarā jaunas attīrīšanas iekār-
tas tika izbūvētas arī Bebru pagastā. Bebros 
tika pabeigta arī stadiona būvniecība.

Ievērojami remonta darbi vasarā tika 
veikti Kokneses speciālajā internātpamatsko-
lā - attīstības centrā.

Nopietnus modernizēšanas darbus veicām 
I. Gaiša Kokneses vidusskolas fizikas, mate-
mātikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetos. 

Ir rekultivēta sadzīves atkritumu izgāz-
tuve Koknesē. Tāds pats darbs nākošgad tiks 

veikts Bebros. Lielākajā daļā realizēto pro-
jektu ir piesaistīti Eiropas savienības finanšu 
līdzekļi.

Par ES un valsts līdzekļiem novada ro-
bežās notiek autoceļa E22, Tīnūži - Kokne-
se būvniecība. Būvei jābūt pabeigtai nākošā 
gada rudenī.

Kā katru gadu, arī šogad, par kultūras 
ministrijas piešķirto naudu, tika turpināti no-
stiprināšanas darbi valsts nozīmes kultūrvēs-
turiskajā piemineklī „Kokneses pilsdrupas”.

Pilsdrupās pagājušajā vasarā notika daudz 
nozīmīgu pasākumu - augusta beigās Latvijas 
televīzija no pilsdrupām translēja koncertu 
„Top Latvijas Likteņdārzs!”, kurā skanēja 
Mīlestības dziesmas Latvijai; ar Dailes teātra 
piedalīšanos pilsdrupās notika arī populārā 
izrāde „Henrijs VIII” u.c. pasākumi.

Ilgi gaidīts un nozīmīgs pasākums pagā-
jušajā vasarā bija Latvijas skolēnu dziesmu 
un deju svētki Rīgā. No Kokneses novada 
tajos piedalījās astoņi kolektīvi ar gandrīz 
divi simti dalībniekiem. Paldies pedagogiem 
- kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu 
kolektīvu sagatavošanā un dziesmu svētku 
programmas sagatavošanā!

Kokneses novadā ir aktivizējušās nevals-
tiskās organizācijas (NVO), kas sagatavo, ie-
sniedz projektus un piesaista finanšu līdzek-
ļus. Tā NVO „Irsis” īsteno projektu trenažie-
ru iegādei Iršu pagastā. Bebros NVO „Bites” 
ir iekārtojušas fitnesa centru.

Novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīru-
lis Ziemassvētku vecītim Jaunajā gadā lūdzis 

visiem novada iedzīvotājiem labu veselību 
un laimi ģimenē! Priecīgus Ziemassvētkus 

un panākumiem bagātu Jauno gadu!
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Biedrība „Koknesei” iesniedza projektu 

un saņēma finansējumu Zaļā tirgus laukuma 
izveidei Koknesē. Pašreiz tirdzniecība jau rit 
pilnā sparā un par skaisti noformēto tirdziņu 
var priecāties ne tikai koknesieši, bet arī ga-
rāmbraucēji.

Koknesē, Bebros un Iršos aktīvas ir pen-
sionāru organizācijas, Politiski represēto ap-
vienība, Sarkanā krusta biedrība, kuras rīko 
regulārus pasākumus.

Par nacionālas nozīmes projektu ir iz-
vērties nevalstiskās organizācijas „Kokneses 
fonds” Likteņdārza projekts. Tas ir guvis pla-
šu Latvijas iedzīvotāju atbalstu. Šajā vasarā 
„Likteņdārzā” ir bijušas neskaitāmas talkas 
ar daudziem tūkstošiem brīvprātīgo talcinie-
ku - sākot ar skolēniem un beidzot ar pen-
sionāriem. „Likteņdārza” patrona lomu ir uz-
ņēmies Valsts prezidents Valdis Zatlers. Lielu 
atbalstu sniedz Latvijas Televīzija. Arī vai-
rāki lieli Latvijas uzņēmumi ir iesaistījušies 
„Likteņdārza” veidošanā - „Latvijas valsts 
meži”, „Valsts mežu dienests”. Arī Kokneses 
iedzīvotāji un uzņēmēji ņem aktīvu dalību 
ierīkošanas darbos. Visu pagājušo vasaru tur 
strādāja 100 latu programmā iesaistītie. Pal-
dies jums par labu darbu!

Kopumā rezumējot, varu secināt, ka Kok-
neses novadā, neskatoties uz ekonomiskajām 
grūtībām valstī, notiek attīstība. Tas notiek 
tāpēc, ka šeit tiek realizēti vairāki valsts pro-
jekti, aktīvi ir arī Kokneses novada uzņēmēji, 
kā arī uz attīstību vērsta novada domes un 
deputātu darbība. 

Nozīmīgs bija lēmums par Vecbebru Pro-
fesionālās vidusskolas pārņemšanu un iesais-
tīšanās skolu optimizācijas projektā. Projekts 
jau ir saņēmis atbalstu un tiks piesaistīti vai-
rāk kā 500 tūkstoši latu, lai sakārtotu skolas 
telpas un vienā ēkā izvietotu Bebru vispār-
izglītojošo internātpamatskolu un Vecbebru 
Profesionālo vidusskolu, izveidojot Vecbebru 
amatu internātvidusskolu.

Pārņemot Vecbebru Profesionālo vidus-
skolu, novada dome vēlas saglabāt šo skolu, 
jo valstī kopumā tiek samazināts profesionā-
lo skolu skaits. Ceru, ka mums tas izdosies.

Kaut arī darāmā vēl ir ļoti daudz, domāju, 
ka Kokneses novads visumā ar labiem panā-
kumiem sagaida 2011. gadu. Par to es varu 
pateikties mūsu novada iedzīvotājiem, uzņē-
mējiem, sabiedriskajām organizācijām, izglītī-
bas un kultūras darbiniekiem, pašvaldības uz-
ņēmumu un aģentūru darbiniekiem, Kokneses 
novada domē, Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs 
strādājošajiem, mediķiem. Paldies jums par 
nesavtīgo darbu un palīdzību Kokneses nova-
da iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā! 

Jaunajā gadā novēlu visiem novada ie-
dzīvotājiem labu veselību un laimi ģimenē! 
Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem ba-
gātu Jauno gadu!

Cerībām - zaļas egles sīkstumu,
Darbiem - dvēseles mūžību,
Domām - Ziemassvētku sniega baltumu!

Novada domes priekšsēdētājs
Viesturs Cīrulis

Lai mēs esam tik bagāti,
ka savā nabadzībā spējam
vēl dot viens otram.
Lai mēs esam tik stipri,
ka savā vājumā varam
uzvarēt paši sevi.
Lai mēs esam tik gaiši,
ka šajā tumšajā laikā
gaismā starot varam.
      /Vēsma Kokle-Līviņa/

Ir pienācis Ziemassvētku un Jaungada 
gaidīšanas laiks. Laiks, kad katrs no mums 
atskatās uz paveikto, kad izvērtējam savas 
vēlmes, spēkus un iespējas, plānojot nākam-
gad veicamos darbus. Nekas pasaulē neno-
tiek nejauši. Viss, kas notiek ar mums, ir 
mūsu pašu rīcības izraisīts.

Novēlam tvert gaišas domas, kultivēt 
sevī pozitīvismu, sniegt savu labestības sta-
rojumu citiem. Norobežosimies un izvairīsi-
mies no negācijām, jo tikai iekšēji sakārtots 
cilvēks spēs pārvarēt grūtības, lai ietu tālāk. 

Uzturēsim sevī morālo pozitīvismu un darī-
sim labus darbus, palīdzēsim tiem, kam tas 
ir visvairāk vajadzīgs! 

Ir tāda lieta, kuras nekad nebūs par 
daudz – tā ir mīlestība, un ir tāda lieta, kuru 
mēs nekad nedodam pietiekami daudz – arī 
tā ir mīlestība. 

Atvēliet laiku mīlestībai, atvēliet laiku 
sarunām, atvēliet laiku pārdomām.

Mēs gribam katram Jums vēlēt nāko-
šajā gadā to, ko Jūs katrs vēlaties visvai-
rāk – citam tā ir veselība, citam nauda vai 
darbs, bet vienā vārdā – veiksmi! Tikai 
atcerieties, ka veiksme uzsmaida tiem, 
kas cenšas! Centīsimies kopā savā, mūsu 
bērnu, Kokneses novada un Latvijas labā, 
tad nākošo gadu vadīsim daudz pozitīvā-
kā gaisotnē! 

Novēlam gaišus Ziemassvētkus un ve-
selīgu Jauno gadu visiem novada iedzīvo-
tājiem!

Bebru pagasta pārvaldes darbinieku vārdā 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza

Lai Adventes sveču liesmas spožāk deg,
Lai prieks mums sirdīs krājas,
Lai miers ir visiem cilvēkiem,
It visās, visās mājās,

Veroties Adventes vainagā degošo svecī-
šu liesmās, gaidām Ziemassvētkus. Gaidām 
lielo Ziemassvētku brīnumu, gaidām – tāpat 
kā agrāk bērnībā. Noteikti atnāks, vajag ti-
kai noticēt! Es ticu brīnumam, ticu labajam, 
jo citādi jau nevar dzīvot.

Straujajā ikdienas ritmā, kad visam ne-
pietiek laika, Ziemassvētku laiks ir tas pār-
domu  brīdis, kad domāt tikai labas domas, 
plānot labos darbus un izvērtēt  katram pa-
šam sevi un savu aizejošo gadu.

Līdz šim Iršos, pateicoties bijušajam 
pagasta padomes priekšsēdētājam Pēte-
rim Keišam, ir paveikts daudz. Sakārtota 
ūdenssaimniecība, atjaunotas siltumtra-
ses, četrām mājām nomainīts jumta se-
gums, visām daudzdzīvokļu mājām ielik-
tas jaunas ārdurvis. Uzbūvēta sporta hal-
le.   Aizvadītajā gadā tādi  grandiozi pro-
jekti nav veikti,  bet –  2010. gadā pagastā 
bija aktīva kultūras dzīve. Iedzīvotājus 
priecēja Valentīndienas pasākums klubā, 
„Nostaļģija pēc 8. marta”. Interesanti un 
plaši apmeklēti visas dienas garumā bija 
novada svētki Iršos, rudenī „izrādīties” 
varēja ziedu un dārzeņu audzētāji, oktobrī 
– Dzejas dienas, 18. novembrī svinējām 
arī Latvijas valsts svētkus.

Vakaros mūsu Hallītei gaiši logi, te 
azartiski spēlē volejbolu. Jā, Iršos cieņā ir 
volejbols. Ar skaļām ovācijām un uzmundri-
nājuma saucieniem notikuši volejbola mači, 
kuros piedalījušās vairākas Iršu komandas, 
gan volejbolisti no Jelgavas, Madonas, Babī-

tes, Vecumniekiem, Neretas, Bebriem – sa-
rakstu vēl  varētu turpināt. Jauks bija skolas 
direktores Gaļinas Kraukles izlolotais un 
īstenotais sporta pasākums „Pērses zelts”, 
kurā spēkiem mērojās ģimeņu komandas. 
Arī  nākamgad noteikti tādu atkārtosim, lai 
veidojas jauna tradīcija. Un – mūsu sporta 
hallei nupat nosvinējām  gada jubileju. Jauki, 
ka mums tā ir! 

Ar pašu spēkiem un NVA programmās 
nodarbināto palīdzību vienmēr sakopts pa-
gasta centrs, pilskalniņš, kapsētas, atjaunots 
stadiona zālājs, stādīti koki un košumkrūmi. 

Daudzdzīvokļu mājai „Dimanti” atjau-
noti balkoni.

Ikdienā uzmanības centrā – sociālais 
darbs, sekojam ģimenēm, kurās ikdiena nav 
viegla, cik iespējams, cenšamies palīdzēt. 

NVO biedrība „Irsis” izstrādāja un ie-
sniedza LAD projektu trenažieru iegādei. 
Projekts apstiprināts, tagad tik  jāturpina 
iesāktais, lai Iršos būtu vēl viena vieta,  kur 
iedzīvotājiem veselīgi pavadīt brīvo laiku.

Ir  vēl daudz ideju, kuras nākotnē jārea-
lizē, bet par tām – nākamgad.

Par kopīgi paveikto darbu liels paldies 
pagasta pārvaldes speciālistiem,  struktūr-
vienību vadītājiem un Kokneses novada 
domes darbiniekiem par sapratni un atbalstu 
jebkuru jautājumu risināšanā.

Ziemassvētki ir pagrieziena punkts no 
ziemas uz pavasari, un vēlme saskatīt labo ir 
visiem. Tādēļ vēlu,  lai Ziemassvētki ir gaiši 
un piepilda ikviena sirdi ar mieru, saticību 
un mīlestību! Lai  2011. gads dod mums vi-
siem daudz spēka un izturības  labiem dar-
biem savam pagastam un novadam!

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja
Raina Līcīte
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2010. gada
24. noVembRī noVada 
dome noLĒma:

1. Uzdot PA „Kokneses tūrisma centrs” 
izstrādāt Kokneses novada shēmu, Kokneses 
centra shēmu, Kokneses parka shēmu, pie-
saistot ES fondu līdzekļus.

2. Uzdot domes izpilddirektoram J. 
Baltmanim strādāt pie idejas par gājēju takas 
izveidošanu no Kokneses parka līdz Likteņ-
dārzam un tālāk līdz novada robežai.

3. Ierosināt jautājumu par tūrisma attīstību 
novadā un konkrētu projektu realizāciju tūris-
ma jomā izskatīt uzņēmēju tikšanās reizēs.

4. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr.21 „Par grozīju-
miem 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 
1 „Par Kokneses novada domes budžetiem 
2010. gadam” (ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

5. Ja pašvaldībai tas ir finansiāli izdevīgi, 
atbalstīt saņemto valsts aizdevumu nosacī-
jumu maiņu, piekrītot, ka Valsts kase pārfi-
nansē no eiro uz latiem sekojošus aizdevuma 
līgumus (ar līgumu sarakstu var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).

6. Apstiprināt Kokneses novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu.

7. Izstrādājot 2011. gada pašvaldības 
budžetu, iespēju robežās plānot mācību grā-
matu iegādi 100% apmērā I.Gaiša Kokneses 
vidusskolā, Pērses pamatskolā un Bebru pa-
matskolā.

8. Ar 2011. gada 1. janvāri Kokneses pa-
gastā piemērot viendaļīgo siltumenerģijas 
tarifu.

9. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, no da-
bas resursu nodokļa neapmaksāt ūdenstorņa 
Blaumaņa ielā 24, Kokneses pagastā, remon-
ta darbus .

10. Uzdot Kokneses kultūras nama direk-
torei I. Strazdiņai izvērtēt iespējamo Kokne-
ses novada domes un Rīgas domes sadarbību 
projektā „Rīga - eiropas kultūras galvas-

pilsēta 2014. gadā”, nepieciešamības gadī-
jumā pārstāvēt Kokneses novada domi šajā 
projektā.

11. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto prasību ievērošanu darba vietā, kas 
atrodas ārpus darba telpām, uzdot domes iz-
pilddirektoram J. Baltmanim organizēt atpū-
tas un noliktavas telpu iekārtošanu strādnie-
kiem pie Atradzes kapsētas.

12. Apstiprināt Noteikumus par auto-
transporta izmantošanu (ar noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv).

12.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2010. 
gada 1. decembri.

12.2. Pamatojoties uz 02.09.2010. gro-
zījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas no-
vēršanu” ar 2010. gada 1. novembri atcelt 
Kokneses novada domes priekšsēdētāja V. 
Cīruļa 2010. gada 18. februāra rīkojumu Nr.9 
“Par darba devēja transportlīdzekļa izmanto-
šanu personīgajām vajadzībām” .

13. No pašvaldības budžeta nepasūtīt 
laikrakstu „Latvijas Pensionārs” 2011. ga-
dam.

14. Ņemot vērā 2009. gada 30. martā 
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1-17/27 
zemes vienībai aptuveni 0,5 ha platībā, kas 
atdalīta no zemes gabala ar kadastra Nr. 3260 
013 0418, Kokneses pagastā un uz kuras at-
rodas jaunizveidotais Kokneses novada Za-
ļais tirgus, piešķirt tirgus statusu.

14.1. Atļaut uzsākt tirdzniecību Kokne-
ses novada Zaļajā tirgū ar 2010. gada 26. 
novembri.

14.2. Piešķirt objektam „Kokneses novada 
Zaļais tirgus” adresi: Lāčplēša iela Nr.2, Kok-
neses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

14.3. Pilnvarot Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju vai viņa vietnieku saskaņot 
Kokneses novada Zaļā tirgus Iekšējās kārtī-
bas noteikumus (ar noteikumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).

14.4. Jautājumos, kas saistīti ar uzraudzī-
bu un kontroli par tirgus apsaimniekošanu, 
par atbildīgo personu no Kokneses novada 

domes puses apstiprināt Kokneses pašvaldī-
bas policijas priekšnieku D. Ginteru.

15. Jautājumu par darba samaksu Bebru 
pagasta pārvaldē izskatīt kopā ar budžetu 
2011. gadam.

16.1. Pārdot Kokneses novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu „Lejas Zel-
tiņi”, kadastra nr. 3246 007 0113, bebru 
pagastā, Kokneses novadā.

16.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciā-
listei E. Ģēģerei organizēt nekustamā īpašu-
ma „Lejas Zeltiņi” novērtēšanu.

16.3. Pēc novērtējuma saņemšanas, no-
vada domes juristei L. Kronentālei sagatavot 
izsoles noteikumus.

17. Uzaicināt Jāni Balodi uz Kultūras, iz-
glītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās 
komitejas sēdi decembra mēnesī, lai uzklau-
sītu viņa informāciju par festivālu 2010. gadā 
un iepazītos ar finanšu atskaiti par iepriekšē-
jo festivālu, un pēc tam pieņemt lēmumu par 
festivālu „INFINITUS” 2011. gadā.

18. No sadzīves tradīciju līdzekļiem pie-
šķirt Iršu pagasta pensionāru padomei:

18.1. 80,- Ls (astoņdesmit latus) Ziemas-
svētku pasākuma rīkošanai;

18.2. 25,- Ls (divdesmit piecus latus) 
pensionāru godināšanai.

19. Sagatavot atbildi jautājumā par Vec-
bebru muižas iznomāšanu Latvijas Biškopī-
bas biedrībai un uzaicināt Latvijas Biškopī-
bas biedrības pārstāvi uz kādu no Attīstības 
un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 
sēdēm 2011. gadā.

20. Ņemot vērā finansiālos līdzekļus, kas 
ir Kokneses novada domes rīcībā, pašvaldī-
bai atteikties no galvojuma sniegšanas studi-
ju un studējošā kredītam. 

Ar novada domes sēdes protokola pilnu 
tekstu var iepazīties Kokneses novada domes 
mājas lapā www.koknese.lv 

nākošā novada domes sēde notiks 
2010. gada 29. decembrī plkst. 15.oo nova-
da domē, melioratoru ielā nr. 1, Kokneses 
pagastā.

2010. gada  29. septembrī
Kokneses novada Kokneses pagastā

SaISToŠIe noTeIKUmI nr. 19
Apstiprināti 

ar Kokneses novada domes 
2010. gada 29. septembra sēdes lēmumu

   (protokols Nr. 9, lēmums Nr. 5.12)
     Izdoti saskaņā ar LR likuma

„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu:
21. panta pirmās daļas 16. punktu un

43. panta pirmās daļas 4. punktu

KoKneSeS noVada 
SabIedRISKāS 

KāRTībaS noTeIKUmI
1. noteikumos lietoto terminu skaid-

rojums
Noteikumos un šo noteikumu izpratnē ir 

lietoti šādi termini:
1.1. noteikumu pārkāpums – prettie-

siska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuz-

manības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas 
apdraud sabiedrisko kārtību Kokneses nova-
dā, un par kuru paredzēta šajos noteikumos 
noteiktā administratīvā atbildība. 

1.2. noteikumu pārkāpējs – fiziska vai 
juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz 
neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas 
šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar 
nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai 
uzliktos pienākumus. 

1.3.. Publiski pasākumi – fiziskās vai 
juridiskās personas plānots un organizēts 
sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, iz-
klaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā 
vietā.

1.4. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura 
satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no 
braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās 
joslas, saliņas), laukumi, stāvlaukumi, sabied-
riskā transporta pieturas, dzelzceļa stacija, 
kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, 
daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un paš-
valdības iestāžu teritorijas un telpas, parki un 

citas speciāli iekārtotas un publiski pieejamas 
brīvdabas atpūtas vietas, pilsdrupu teritorija, 
estrādes, skeitparks,   teritorija ap strūklaku 
„Fauna galva”, kapsētas, ūdenstilpņu tauvas 
josla, sporta laukumi, neapbūvētas vai citādi 
neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un 
ēkas, kā arī citas novada teritorijā publiskai 
lietošanai, publiskiem pasākumiem paredzētas 
teritorijas neatkarīgi no īpašuma piederības.

1.5. dzīvojamo ēku koplietošanas tel-
pas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gai-
teņi, pagrabi un bēniņi.

1.6. īpašumam  piegulošā publiskā lie-
tošanā esošā teritorija – visa īpašuma  zemes 
gabala  garumā  publiskā lietošanā esošā te-
ritorija- gājēju ietves, grāvji, caurtekas, zālāji 
līdz brauktuves malai  vai braucamā daļa 1 
metra platumā, ja nav ierīkota atsevišķa ietve.

1.7. Gājēju iela – iela, kas paredzēta gā-
jējiem un ir slēgta transporta kustībai.

1.8. Ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzē-
ta gājējiem.
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1.9. Zaļā zona – administratīvajā terito-
rijā esošie zālāji, parki un skvēri blīvi apdzī-
votās teritorijās. 

1.10. Zāliens – apstādījumos (parkos, 
pagalmos, dārzos, skvēros u.c.) vai praktis-
kām vajadzībām ierīkots laukums, nomale ar 
sēto vai dabīgo zāļu zelmeni, kas tiek regulāri 
kopts. 

1.11. apstādījumi – visas ar augiem ap-
audzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, 
košumdārzi, alejas, u.c., kā arī šim nolūkam 
paredzētas platības. Apstādījumos var būt 
koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zā-
lieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi ar 
dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes ap-
stādījumu apkopei u.c. elementi. 

1.12.. Zemesgabals – juridiski noteikta 
teritorijas pamatvienība.

1.13. Pavasara un vasaras sezona – lai-
ka periods no 1.aprīļa līdz 15. oktobrim.

1.14. Rudens un ziemas sezona – laika 
periods no 16. oktobra līdz 31. martam.

1.15. Publiskās ūdenstilpnes- novada 
teritorijā esošās ūdenstilpnes upes, ezeri, kar-
jeri, kas neatrodas privātīpašumā. 

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Kokneses novada sabiedriskās 

kārtības noteikumu uzdevums
2.1.1. Kokneses novada sabiedriskās 

kārtības  saistošie noteikumi (turpmāk tekstā 
– Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro 
Kokneses novadā, paredzot administratīvo 
atbildību par šo Noteikumu neievērošanu un 
tie ir obligāti visām fiziskām un juridiskajām 
personām.

2.1.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt 
novada teritorijas sakoptību un sanitārās tīrī-
bas uzturēšanu, nekustamo īpašumu uzturē-
šanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzī-
bu, tīrības un kārtības uzturēšanu dzīvojamās 
un koplietošanas telpās, pagalmos, ielās, īpa-
šumam piegulošās publiskā lietošanā esošās 
teritorijās, parkos un  skvēros. Veicināt sa-
biedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un 
atturēt pārkāpējus un citas personas neizdarīt 
jaunus pārkāpumus. 

2.2.atbildība par sabiedriskās kārtības 
un noteikumu neievērošanu

2.2.1. Noteikumi ir saistoši visām fizis-
kām un juridiskām personām, kuras dzīvo, 
uzturas vai darbojas Kokneses novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

2.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos No-
teikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos 
paredzētās administratīvās atbildības, ja pēc 
pārkāpuma rakstura nav paredzēta adminis-
tratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksu vai kriminālatbil-
dība saskaņā ar Krimināllikumu. 

2.2.3. Par noteikumu pārkāpumu, ja to 
izdarījusi nepilngadīga persona, kurai nav 
pastāvīga ienākuma avota, naudas sods tiek 
iekasēts no nepilngadīgās personas vecākiem 
vai personām, kas viņus aizstāj.  

2.2.4. Administratīvā soda uzlikšana ne-
atbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, 
pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezul-

tātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības. 
2.3.Sodu veidi par noteikumu neievē-

rošanu
2.3.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu, 

personai, kura izdarījusi administratīvo pār-
kāpumu, var piemērot šādus administratīvos 
sodus:

2.3.1.1.brīdinājumu;
2.3.1.2 naudas sodu  fiziskām personām 

līdz Ls 250.00 (divi simti piecdesmit la-
tiem);

2.3.1.3. naudas sodu juridiskām perso-
nām līdz Ls 1000.00 (viens tūkstotis latiem).

2.4. amatpersonas, kuras ir tiesīgas 
kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt 
administratīvo pārkāpumu protokolus

2.4.1. Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs, priekšsēdētāja vietnieks;

2.4.2. Kokneses novada pagastu pārvalžu 
vadītāji;

2.4.3. Kokneses novada domes izpilddi-
rektors;

2.4.4. Kokneses novada pašvaldības poli-
cijas amatpersonas;

2.4.5. Valsts policijas amatpersonas;
2.4.6. Kokneses novada apvienotās būv-

valdes amatpersonas;
2.4.7. Kokneses novada domes deputāti;
2.4.8. Kokneses novada domes pilnvaro-

tas un normatīvajos aktos noteiktas amatper-
sonas. 

2.5. administratīvās lietas izskatīšanas 
un administratīvā soda uzlikšanas kārtība

2.5.1. Administratīvās lietas izskata un 
sodu uzliek Kokneses novada domes Admi-
nistratīvā komisija. Iekasētā soda nauda tiek 
ieskaitīta Kokneses novada domes budžetā.

2.5.2. Lietvedību administratīvo pārkā-
pumu lietās veic Kokneses novada domes 
Administratīvā komisija Latvijas Republikas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa un Ad-
ministratīvā procesa likuma noteiktajā proce-
suālajā kārtībā. 

2.6. normatīvo aktu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

2.6.1. Amatpersonu un to pilnvaroto in-
stitūciju piemērotos administratīvos sodus ir 
tiesības pārsūdzēt Latvijas Republikas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa un Adminis-
tratīvā procesa likuma  paredzētajā kārtībā.

2.6.2. Kokneses novada domes Adminis-
tratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

3. noteikumi, par kuru pārkāpšanu 
paredzēta administratīvā atbildība

3.1. Sabiedrisko vietu piegružošana
3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, 

kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 
piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (iz-
smēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

3.1.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, 
kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 
piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmē-
ķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papī-
riem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda piemēroša-
nas, uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

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 10 latiem.

3.1.4. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, 
kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas tel-
pu piemēslošanu, ja to izdara mājdzīvnieks 
un dzīvnieka īpašnieks to nesavāc un, ja tas 
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratī-
vā soda piemērošanas, dzīvnieka īpašniekam 
uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

3.1.5. Par spļaušanu uz ielām, ēkās, kop-
lietošanas telpās un citās sabiedriskās vietās, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 5 latiem.

3.1.6. Par koplietošanas telpu eju un kori-
doru aizkraušanu, pielūžņošanu vai antisani-
tārā stāvokļa radīšanu, uzliek naudas sodu no 
5 līdz 25 latiem. 

3.1.7. Par bezsaimnieku suņu un kaķu 
barošanu daudzdzīvokļu māju pagalmos, 
pagrabos, kāpņu telpās, ja konkrētās mājas 
iedzīvotāji nav tam piekrituši, un publiskās 
vietās, ja tas traucē apkārtējos cilvēkus, tiek 
piemērots LAPK 106. panta pirmā daļa, kas 
nosaka fiziskām personām  naudas sodu no 
5  līdz 250 latiem un juridiskām personām 
uzliek naudas sodu no 10 līdz 500 latiem.

3.2. Sabiedrisko vietu vai zaļo zonu 
piesārņošanu un bojāšanu 

3.2.1. Par ielu, sabiedrisko vietu vai zaļo 
zonu piesārņošanu ar dubļiem, kūtsmēsliem, 
un citiem sārņiem, uzliek naudas sodu no 10 
līdz 50 latiem.

3.2.2. Par ielu, sabiedrisko vietu vai zaļo 
zonu piesārņošanu ar dubļiem, kūtsmēsliem 
un citiem sārņiem, ja tas izdarīts atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda piemē-
rošanas, uzliek naudas sodu no 50 līdz 150 
latiem. 

3.2.3. Par sabiedrisko vietu bojāšanu 
(solu laušana, stādījumu bojāšana u.tml.), uz-
liek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.2.4. Par sabiedrisko vietu bojāšanu 
(solu laušana, stādījumu bojāšanu u.tml.), 
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu no 50 līdz 150 latiem.

3.2.5. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz 
atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu, staigā-
šanu vai gulēšanu uz tiem izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz 5 latiem.

3.3. mazgāšanās, dzīvnieku peldinā-
šana publiskos dīķos, strūklakās un citās   
ūdenstilpnēs

3.3.1. Par mazgāšanos, dzīvnieku peldi-
nāšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, 
strūklakās un citās ūdenstilpnēs, kur tas nav 
atļauts izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 25 latiem.

3.4. Ubagošana, zīlēšana sabiedriskās 
vietās

 no 3. lpp. 
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3.4.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uz-
mākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu 
sabiedriskās vietās izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

3.4.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmāk-
šanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sa-
biedriskās vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,  
uzliek naudas sodu no 30 līdz 50 latiem.

3.5. dzīvojamo un sabiedrisko ēku, 
žogu, spēļu atrakciju bojāšana vai iznīci-
nāšana

3.5.1. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, 
saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, 
parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgais-
mojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais 
apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu 
atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzraks-
tiem un zīmējumiem), izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu  līdz 100 latiem. 

3.5.2. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, 
saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, 
parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgais-
mojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais 
apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu 
atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzraks-
tiem un zīmējumiem), ja tas izdarīts atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda piemēro-
šanas, uzliek naudas sodu no 100 līdz 250 
latiem.

3.6.  Pieminekļu, piemiņas plākšņu, 
piemiņas vietu un arhitektūras formu bo-
jāšana

3.6.1. Par  pieminekļu, piemiņas plākšņu, 
piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāša-
nu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu uz-
liek naudas sodu no 5 līdz 100 latiem.

3.6.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, 
piemiņas vietu un arhitektūras formu bojā-
šanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, 
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu no 50 līdz 250 latiem.

3.7. Veļas, apģērbu u.c. priekšmetu iz-
kāršana vai žāvēšana neatļautās vietās

3.7.1. Par veļas, apģērbu u.c. priekšme-
tu izkāršanu vai žāvēšanu neatļautās vietās, 
tai skaitā uz dzīvojamo māju balkoniem un 
lodžijām, ja tas ir redzams citām personām, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 15 latiem.

3.8.  Ēku, to teritorijas un tai pieguļo-
šās joslas nesakopšana

3.8.1. Par fiziskai personai piederošo vai 
valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai pie-
guļošās joslas nesakopšanu, aizaudzēšana ar 
krūmiem un nezālēm, celtniecības materiālu, 
malkas u.c. priekšmetu  glabāšana ārpus lie-
tošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, īpaš-
niekam vai valdītājam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem. 

3.8.2. Par fiziskai personai piederošo vai 
valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai pie-
guļošās joslas nesakopšanu, aizaudzēšana ar 
krūmiem un nezālēm, celtniecības materiā-
lu, malkas u.c. priekšmetu glabāšana ārpus 

lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, 
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda piemērošanas, īpašniekam vai 
valdītājam uzliek naudas sodu no 50 līdz 100 
latiem. 

3.8.3. Par juridiskai personai piederošo 
vai valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai 
pieguļošās joslas nesakopšanu, aizaudzēšana 
ar krūmiem un nezālēm, celtniecības mate-
riālu, malkas u.c. priekšmetu glabāšana ārpus 
lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, 
īpašniekam vai valdītājam uzliek naudas 
sodu no 20 līdz 100latiem. 

3.8.4. Par juridiskai personai piederošo 
vai valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai 
pieguļošās joslas nesakopšanu, aizaudzēšana 
ar krūmiem un nezālēm, celtniecības materiā-
lu, malkas u.c. priekšmetu glabāšana ārpus lie-
tošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, ja tas 
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, īpašniekam vai valdītājam 
uzliek naudas sodu no 100 līdz 300 latiem. 

3.8.5. Par zāles nenopļaušanu īpašumā 
vai lietojumā esošajā teritorijā, kas atrodas 
novada pagastu centros, ciemu blīvi apdzīvo-
tās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz 23. 
jūnijam un 15. septembrim, neatkarīgi no ze-
mes lietošanas mērķa, zemes gabala īpašnie-
kam vai tā lietotājiem, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem. 

3.8.6. Par zāles nenopļaušanu īpašumā 
vai lietojumā esošajā teritorijā, kas atrodas 
novada pagastu centros, ciemu blīvi apdzī-
votās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz 
23. jūnijam un 15. septembrim, neatkarīgi no 
zemes lietošanas mērķa, zemes gabala īpaš-
niekam vai tā lietotājiem, ja tas vasaras sezo-
nas laikā nav izdarīts atkārtoti  uzliek naudas 
sodu no 20 līdz 100 latiem.

3.8.7. Par ugunskuru kurināšanu vietās, 
kur tas aizliegts, kā arī upmalā un zaļajā zonā, 
izņemot tam paredzētās vietās, izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.8.8. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu ēku 
un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošanu – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 150 latiem.

3.8.9. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu ēku 
un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošanu – ja 
tas konstatēts atkārtoti gada laikā, pēc admi-
nistratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz 250 latiem.

3.8.10. Par daudzdzīvokļu ēku pagalmu, 
zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu 
ēkas apsaimniekotājam - izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 150 latiem.

3.8.11.Par daudzdzīvokļu ēku pagalmu, 
zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu 
ēkas apsaimniekotājam -ja tas netiek darīts 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 250 
latiem.

3.8.12. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, no-
tekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, le-
dus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt 
cilvēku dzīvību un veselību, ēkas īpašniekam 

vai apsaimniekotājam – izsaka brīdinājumu 
vai  uzliek naudas sodu līdz 150 latiem.

3.8.13. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, no-
tekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, 
ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdrau-
dēt cilvēku dzīvību un veselību, ēkas īpaš-
niekam vai apsaimniekotājam – ja tas  netiek 
darīts sezonas laikā atkārtoti, pēc administra-
tīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu  
līdz 250 latiem.

3.8.14. Par sadzīves atkritumu un māj-
lopu mēslu uzglabāšanu tāda veida iekārto-
jumā, kas nelabvēlīgi ietekmē pašvaldības 
teritorijas sanitāro tīrību vai rada neērtības 
citām personām izsaka brīdinājumu vai uz-
liek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.8.15. Par nekustamam īpašumam pie-
gulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 
(gājēju ietves, grāvju, caurteku) nesakopšanu 
un aizsprostošanu –izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem. 

3.8.16.. Par nekustamam īpašumam pie-
gulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 
(gājēju ietves, grāvju, caurteku) nesakopšanu 
un aizsprostošanu – ja tas  konstatēts atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas 
- uzliek naudas sodu no 20 līdz 100 latiem.

4. Pārejas  noteikumi
4.1.  Ar šo saistošo noteikumu spēkā stā-

šanos, atzīt par spēku  zaudējušus: 
4.1.1. Kokneses pagasta padomes 

26.03.2008. saistošos noteikumus Nr. 7 (pro-
tokols Nr. 3, lēmums Nr. 6.10.) “Par sabied-
risko kārtību Kokneses pagastā”;

4.1.2. Bebru pagasta padomes 21.09.2006. 
saistošos noteikumus Nr. 9 (protokols Nr. 12.5) 
„Par sabiedrisko kārtību Bebru pagastā”;

4.1.3. Iršu pagasta padomes 25.02.2003. 
saistošos noteikumus Nr. 2 (protokols Nr. 2) 
„Par sabiedrisko kārtību Iršu pagastā”.

4.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas  
Kokneses   novada laikrakstā  „Kokneses 
Vēstis”.

Sēdes vadītājs m. Reinbergs

Cienījamie uzņēmēji!
Ja Jūsu īpašumā ir brīvas ražošanas 

teritorijas (piemēram, ēkas, telpu grupas, 
zemes u.c.), Jums tiek piedāvāta iespēja 
ievietot informāciju par šīm teritorijām 
Zemgales reģiona ģeoportālā, lai piesais-
tītu potenciālos investorus. Šī informācija 
tiks tulkota, un tālāk ievietota ārvalstu in-
terneta portālos.

Ja Jūs vēlaties izmantot šo iespēju, 
lūdzam aizpildīt Kokneses novada mājas 
lapā (www.koknese.lv/ uzņēmējdarbība/
aktualitātes) esošo anketu un pēc aizpil-
dīšanas to nosūtīt uz e-pasta adresi: elita.
gegere@koknese.lv 

Sīkāka informācija pa tālr. 65133634, 
Elita Ģēģere, nekustamo īpašumu speciā-
liste. 
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Pielikums Nr. 1
Kokneses novada domes

28.10.2009. sēdes lēmumam Nr. 1

CeļU KLaSeS 2009./2010. Gada ZIemaS PeRIodam 
KoKneSeS noVada  CeļIem KoKneSeS PaGaSTā:

Nr.
p. 
k.

Ceļa nosau-
kums

Ceļa 
ga-

rums
/km/

Kadastra 
Nr.

Ceļa 
turpinā-

jums 
blakus 
pagastā

Seguma 
veids

Satik-
smes 
intensi-
tāte
/2004.
gada 
dati/

Ceļa 
k l a -
se

1. Kaplava - 
Gailīši

3,5 32600090067 - Grants 56 d

2. Lipši - Lazdas 3,0 32600120113 - Grunts 
uzlabots

28 d

3. Vecā šoseja - 
Kaplava

2,6 32600120114 - Grants 37 C

4. Līdums 
Auliciems

1,1 32600120115 - Grants 48 C

5. Bidēgi - 
Auliciems

4,7 32600100147
32600120116

- Grunts 
uzlabots

52 C

6. Rožlejas - 
Dolieši

0.4 32600100172 - Grunts 9 d

7. Bilstiņi - 
Atradze

3,1
32600100149, 
32600100167, 
32600100168

-
Grants 198 C

8. Jaunkalnieši - 
Lanti

3,0 32600010062 Bebru 
pagasts

Grunts 32 d

9. Ķerkavas - 
Salas

0,8 32600010063 - Melnais 
segums

100 d

10. Ratnicēni - 
Austrumi

3,0
32600030165,
32600060110, 
32600070160.

-
Grunts 4 d

11. Ratnicēni - 
Ragāļi

3,6 32600020029
32600030166

-
-

Grunts 19 d

12. Vītoliņi - 
Estrāde

1,0 32600130492 - Melnais 
segums

175 d

13. Gaiļi - Atradze 2,3 32600070138, 
32600070159.

-
-

Grants 622 C

14. Reiņi - Noras 0,9 32600070139 Grunts 9 d

15.
Spruļi - 
Birznieki - 
Pauliņi

5,5
32600030154, 
32600030168, 
32600040238

-
-
-

grunts
19 d

16. Bormaņi - 
Upeslīči

4,8 32600040208, 
32600050137

-
-

grants 169 C

17. Mazvecsviļi - 
Aizelkšņi

2,5 32600050120, 
32600050139

-
-

grunts 4 d

18. Vecā šoseja - 
Kalnavoti

2,2 32600110104, 
32600110117

-
-

melnais 
segums1,6
grunts uzla-
botais 0,6

24 d

19. Ziediņi - Sala 1,3 32600080134, 
32600080162

- grunts 
uzlabotais

24 d

20. Alēni - Ieviņas 0,4 32600080135 - grunts 23 d

21. Spīdolas - 
Ūsiņi

4,4
32600040209, 
32600040242, 
32600040244

-
grunts 78 d

22. Karjers -
Urgas - Grotēni

3,0 32600110105 - grunts 28 d

23. Mētras-Heltes

0,6

32600100023,
32600100017,
32600100016, 
32600100012, 
32600100029, 
32600100009.

- grants

- d

24. Bitenieki-
Circeņi

0,6 32600100018, 
32600100017, 
32600100027

-
grunts - d

KoPā 58,3

Tajā skaitā 
ar melno 
segumu

3,4

Sēdes vadītājs   V. Cīrulis

Pielikums Nr. 2
Kokneses novada domes

28.10.2009. sēdes lēmumam Nr. 1

CeļU KLaSeS 2009./2010. Gada ZIemaS PeRIodam 
KoKneSeS noVada  CeļIem IRŠU PaGaSTā:

Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas klase
Pērse - Zirnīši 1,0 C
Meņģele - Liepkalne 1,3 C
Krustojums - Magones 1,1 D
Slapsiles - Vilkāres 3,6 C
Jirjeni - Melderi 4,5 C
Aizas - Krastmaļi 0,5 C
Laidas - Sauleskalni 0,7 C
Pērles - Blāzmas 0,2 C
Pērles - Mežāres 2,2 C
Upesgrīvas - Dzelmes 2,0 C
Dūjas - Niedrītes 1,7 D
Ilgneši - Mežvidi 0,6 D
Kapi - Aizupes 0,6 D
Robiņi - Aijas 0,2 D
Ūdenskrātuve - Jaunrobiņi 0,6 C
Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš 0,3 C
Irši - Mētras 0,1 C
Mētras - Krustupji 0,8 C
Centrs - Doktorāts 0,6 D
Akācijas - Pienotava 0,2 C
Pienotava - Attīrīšanas iekārtas 0,8 D
Sarmas - Granīti 0,2 C
Saulstari - Ieviņas 0,3 D
Laimdotas – kurtuve - kapi 2,36 C
Bluķi - Rāceņi 0,09 D

26,55

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 20,56 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 5,99 km.

CeļU KLaSeS 2009./2010. Gada ZIemaS PeRIodam 
KoKneSeS noVada  CeļIem – SeRVITūTIem  IRŠU PaGaSTā:

Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas klase
Mētras - Krustupji 0,3 C
Dzidras - Melderi 0,2 C
Aizas - Krastmaļi 0,4 C
Namiķi - Gobas 1,2 D
Vilkāres - Pamati 1,4 C
Pamati - Gravas 0,3 C
Surmīši - Pērles 0,86 C
Dzeguzes  - Pārupes 1,35 C
Krustojums - Meņģele 1,02 D
Palejas - Lielkalni 0,7 C
Lielkalni - Pērles 0,6 D
Lielkalni – Silkalni - Pērles 2,3 C
Ceplīši - Ķirši 0,2 C
Laidas - Saulītes 0,75 D
Kapi – Ieviņas - Ābelītes 1,2 C
Ielejas - Indrāni 0,08 C
Druviņas - Kurtuve 0,2 C
Ūdenskrātuve – Vietalvas ceļš 0,1 C
Upesgrīvas - Kalnupes 0,76 C
Upesgrīvas - Dambīši 2,2 C
Auzāni - Dambīši 0,34 C
Vaivieši - Kārkliņi 1,4 C
Upeslīči – Dzelmju ceļš 0,27 D
Līgotnes - Pumpuri 0,95 C
Sumbri - Zemitāni 3,2 C
Sapnīši - Gaidēni 0,1 C
Sapnīši - Zemgaļi 0,3 D
Spuldzenieki - Vālodzes 0,5 C
Spuldzenieki - Ķieģeļnieki 1,6 C
Dzirnavas - Ezerkalni 0,25 D

25,03

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 20,64 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 4,39 km.

Sēdes vadītājs  V. Cīrulis
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 8. lpp. 

Pielikums Nr. 3
Kokneses novada domes  28.10.2009. 

sēdes lēmumam Nr. 1

CeļU KLaSeS 2009./2010. Gada ZIemaS PeRIodam 
KoKneSeS noVada  CeļIem bebRU PaGaSTā:

Pamatojoties uz MK not. Nr. 871 

C
eļ

a 
N

r.

Autoceļa nosaukums Po
sm

a 
sā

ku
m

s 
(k

m
)

Po
sm

a 
be

ig
as

 
(k

m
)

Po
sm

a 
ga

ru
m

s

N
ov

ad
s

Pa
ga

st
s v

ai
 p

ils
ēt

a

U
zt

ur
ēš

an
as

  k
la

se

1 Ozoli - Lobe 0,000 10,120 10,120 Koknese Bebru pagasts D
2 Gregersons - Purvs 0,000 0,680 0,680 Koknese Bebru pagasts D
3 Ošāji - Āleni 0,000 0,470 0,470 Koknese Bebru pagasts D
4 Ošāji - Aliņas 0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D
5 Vārnaskalns - 

Caunes
0,000 0,900 0,900 Koknese Bebru pagasts D

6 Bebrupes tilts - 
Purmaļi

0,000 1,830 1,830 Koknese Bebru pagasts D

7 Cenši - Grīvas 0,000 1,420 1,420 Koknese Bebru pagasts D
8 Rudzīši - 

Jaundzērvēni
0,000 1,260 1,260 Koknese Bebru pagasts D

9 Zutēnu kapi - 
Lidlauks

0,000 0,570 0,570 Koknese Bebru pagasts D

10 Zutēnu kapi - Virši 0,000 1,000 1,000 Koknese Bebru pagasts D
11 Rožkalni - Birzes 0,000 0,460 0,460 Koknese Bebru pagasts D
12 Skaras - Madaras 0,000 0,180 0,180 Koknese Bebru pagasts D
13 Mežaparks - Pīlādži 0,000 0,820 0,820 Koknese Bebru pagasts D
14 Pagastmāja - 

Kalnieši
0,000 0,700 0,700 Koknese Bebru pagasts D

15 Irbītes - Audzēres 0,000 0,640 0,640 Koknese Bebru pagasts D
16 Saulaines - Pasiles - 

Mežaparks
0,000 1,720 1,720 Koknese Bebru pagasts D

17 Brencēni - Stalidzēni 0,000 2,670 2,670 Koknese Bebru pagasts D
18 Saulaines - 

Lejabrencēni
0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D

19 Bebri - Stalidzēni - 
Spārniņi

0,000 3,950 3,950 Koknese Bebru pagasts D

20 Domēni - Vēži 0,000 2,450 2,450 Koknese Bebru pagasts D
21 Riemeri - Bebriņi 0,000 1,700 1,700 Koknese Bebru pagasts D
22 Tupiešēni - 

Kroglejas
0,000 2,900 2,900 Koknese Bebru pagasts D

23 Gaidupes - 
Priežukalns

0,000 1,380 1,380 Koknese Bebru pagasts D

24 Vilkāres - Beņķi - 
Ausmas

0,000 7,770 7,770 Koknese Bebru pagasts D

25 Mehāniskās 
darbnīcas - 
Stalidzēni

0,000 1,720 1,720 Koknese Bebru pagasts D

26 Blankas - Zemgaļi 0,000 2,120 2,120 Koknese Bebru pagasts D
27 Spārniņi - Kasparīši 

- Plepi - Mirtes
0,000 3,040 3,040 Koknese Bebru pagasts D

28 Jaunceltnes - Šļakāni 0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D
29 Lauciņi - Vidusmitri 0,000 2,350 2,350 Koknese Bebru pagasts D
30 Ausmas - Cūkkalni 0,000 1,250 1,250 Koknese Bebru pagasts D
31 Ausmas - Kalnamitri 0,000 0,700 0,700 Koknese Bebru pagasts D
32 Jaunbebru parks - 

Audēji
0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D

33 Pērses tilts - 
Āpšukalns

0,000 2,000 2,000 Koknese Bebru pagasts D

34 Grābiņas - Bērziņi 0,000 0,930 0,930 Koknese Bebru pagasts D
35 Ataugas - Lācīši 0,000 0,100 0,100 Koknese Bebru pagasts D
36 Pilskalni - 

Dārzniecība - 
Ausekļi

0,000 0,530 0,530 Koknese Bebru pagasts D

37 Gāzenieki - gāzes 
stacija

0,000 0,340 0,340 Koknese Bebru pagasts D

38 Senči - Dzērvēni 0,000 0,290 0,290 Koknese Bebru pagasts D
39 Kalnāji - Rudiņi 0,000 0,470 0,470 Koknese Bebru pagasts D
40 Riemeri - Vijas 0,000 0,690 0,690 Koknese Bebru pagasts D

Sēdes vadītājs   V. Cīrulis

Kokneses novada dome informē, ka šā gada novembrī ir 
īstenots eiropas Savienības eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.
gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” projekts nr. 10-04-L32100-000119
„Kokneses kultūras nama rekonstrukcija”.

• Projekta kopējās izmaksas – LVL 148 282,33
• ES līdzfinansējums – LVL 110 620,66
• Pašvaldības līdzfinansējums – LVL 37 661,67

Ieguldījums tavā nākotnē!

Savu viSSkaiStāko zemi 
DievS ir atDeviS mumS

Sagaidot Latvijas neatkarības pasludināšanas 92. gadadienu, Kok-
neses novadā notika dažādi svētku pasākumi. Skolās un bērnudārzos 
mūsu novada jaunā paaudze ar dziesmām, iedegtām sveču gaismi-
ņām, sarkanbaltsarkaniem karodziņiem svinēja svētkus Latvijai.

Bebros, 16. novembrī, Vecbebru Profesionālās vidusskolas zālē 
pasākumā „Tā spožākā zvaigzne ir Latvija” pagasta iedzīvotājus svēt-
kos sveica Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Savā uzru-
nā viņa klātesošos aicināja atcerēties šajā gadā paveikto un novēlēja, 
lai mūsu labie darbi arī turpmāk nestu gaismu Latvijai. Brīnišķīgu 
svētku koncertu sniedza Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju ko-
lektīvs „Kāre”, Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju ko-
lektīvs „Mutulītis” un trīs vokālie ansambļi, Bebru pamatskolas koris 
un vokālais ansamblis, bērnudārza mazie dziedātāji, Patrīcija un Edijs 
Eiduki, pagasta vokālais ansamblis „Bitītes” un vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Irši”. Gaidot Latvijas Valsts dzimšanas dienu, pagasta sko-
lu skolēni un audzēkņi rakstīja savus vēlējumus Latvijai – koncerta 
ritējumā izskanēja viņu paustās domas, kuras vienoja mīlestība uz 
savu tēvzemi. Koncerta noslēgumā kopīgi nodziedātā tautasdziesma 
„Mazs bij tēva novadiņis” bija kā vēlējums mums pašiem – būt stip-
riem un diženi turēties!

18. novembra vakarā Iršu klubā uz kopīgu Latvijas Valsts dzimša-
nas sagaidīšanu pulcējās Iršu pagasta iedzīvotāji. Savus pagasta ļaudis 
svētkos uzrunāja Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte. Kon-
certā skanēja Pērses pamatskolas skolēnu runātā dzeja par Latviju un 
Antras Ķimenes dziedātās dziesmas, ģitāras pavadījumā. Pēc koncer-
ta Bērzaunes amatierteātra iestudējumā varēja noskatīties Hermaņa 
Paukša lugu „Muitnieka māja” un laiku jauki pavadīt ballē.

Arī Kokneses kultūras namā, kā ik gadu 18. novembrī, notika 
svinīgs svētku pasākums Latvijas Valsts 92. dzimšanas dienai. Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis sveicot svētkos, 
atskatījās uz paveiktajiem darbiem Kokneses novadā. Kokneses Fon-
da valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa iepazīstināja ar īstenotajiem un 
nākotnē iecerētajiem darbiem topošajā Likteņdārzā.

Tradicionāli svinīgā Valsts svētku pasākuma laikā tika godināti 
jaunie Kokneses novada Goda pilsoņi.

Iepazīsim mūsu jaunos Goda pilsoņus!
Valdis baltruks - Kokneses Goda pilsoņa nosaukumam izvir-

zīja Kokneses iedzīvotāju grupa.
Valdis Baltruks ir Kokneses luterāņu draudzes mācītājs.  Katru 

svētdienu baznīcā tiek vadīti draudzes dievkalpojumi. Baltruka kungs 
aicina novada ļaudis pievērsties ticībai, iegriezties Dievnamā saņemt 
ticību, izlūgties svētību, mīlestību, attīrīt dvēseli un dzīvot pēc Dieva 
likumiem.

Mācītājs pievērš ticībai ģimenes: kristot, iesvētot bērnus un sa-
laulājot. Baznīcā tiek gan svinēti dažādi baznīcas svētki, gan kopā ar 
draudzi tiek aizlūgts par slimajiem, krustcelēs nonākušajiem, svarīgu 
pasākumu sācējiem.

Koknesieši mācītāju raksturo kā vienkāršu, sirsnīgu, atsaucīgu un 



8KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 12 (289) 2010. gada decembris

 no 7. lpp. 

pretimnākošu. Uz Kokneses luterāņu baznīcu 
ar prieku dodas ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī no tālienes. Ar siltu rokas spiedienu 
pēc katra dievkalpojuma mācītājs pateicas 
baznīcēniem un novēl vienmēr ko labu. Ar 
Dieva tā Kunga svētību mācītājs spējis atri-
sināt daudzas cilvēku problēmas.

Valentīna meiere – Kokneses Goda pil-
soņa nosaukumam izvirzīja Iršu pagasta 
pārvalde un iedzīvotāji.

Smaidīga, labestīga un izpalīdzīga – tā ir-
šēnieši raksturo Valentīnas kundzi. Valentīna 
Meiere Iršos dzīvo kopš 1969. gada. Strādā-
jusi gan par agronomi padomju saimniecībā 
„Līdums”, gan veikusi Iršu pagasta zemes 
komisijas priekšsēdētājas pienākumus. Ilgus 
gadus bijusi Iršu pagasta padomes deputāte 
un aktīvi piedalījusies kultūras dzīves aktivi-
tātēs. Jau vairāk kā 20 gadus Meieres kundze 
vada Iršu pagasta pensionāru padomi!

Ar savu godprātīgo, nesavtīgo darbu, lie-
lo cilvēkmīlestību, labestību un vienkāršību, 
Valentīna Meiere ir paraugs iršēniešiem kā 
dzīvot, kā mīlēt savu dzimto vietu, kā to vei-
dot, lai te patiktu un būtu labi dzīvot pašiem 
un ciemiņiem.

Ņina Rušmane – Kokneses Goda pilso-
ņa nosaukumam izvirzīja senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” padomes locekļi.

Ņinas kundze visos dzīves posmos ir bi-
jusi sabiedriski aktīva un veikusi daudz labu 
darbu. Savas darba gaitas sākusi Kokneses 
desu cehā un maizes ceptuvē, strādājusi gan 
veikalā, gan VEF Aizkraukles filiālē – tele-
fonu cehā, un 18(!) gadus Rušmanes kundze 

strādājusi kaitīgā darbā – plastmasas cehā. 
Padomju laikā saņemts „Darba veterāna” 
Goda nosaukums. 1959. gadā kļuvusi par 
asinsdonoru un 27 gados asinis nodevusi 
120 reizes! Ņinai Rušmanei piešķirts Goda 
Donora nosaukums un ir saņēmusi Latvijas 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
pateicības Goda Rakstu un 1999. gadā atzīta 
par viskoķetīgāko donori…

Ņinas kundze vienmēr bijusi sportiska, 
aktīva, atsaucīga un darbīga. Viņa joprojām 
aktīvi piedalās kultūras un sabiedriskajā dzī-
vē, brīvo laiku veltot dziedāšanā senioru korī 
„Labākie gadi” un dejošanai dāmu deju ko-
lektīvā „Tik un tā”. Aktīvi piedalās arī Kok-
neses pensionāru padomes darbā.

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” dalībnieki 
apbrīno Rušmanes kundzi par joprojām ener-
ģisko darbošanos!

marta Vītola – Kokneses Goda pilsoņa 
nosaukumam izvirzīja „Kokneses fonda” 
valde.

Martas Vītolas Goda pilsoņa nozīmi un 
apliecību bija ieradušies saņemt viņas 

bērni. Marta Vītola šajā laikā atradās ārpus 
Latvijas un sūtīja pateicības vārdus par 

izrādīto godu.
Marta Vītola ir viena no „Kokneses fon-

da” dibinātājām un Fonda Padomes locekle. 
Marta Vītola „Likteņdārza” projektā darbojas 
kopš Fonda dibināšanas 2005. gadā. Fonda di-
bināšanas brīdī Vītolu ģimene šim projektam 
ziedoja arī savus privātos līdzekļus 450 000 

latu apjomā, kas paredzēti Fonda uzturēšanai 
un īstenošanai. Viņa ir bijusi klāt visos svarī-
gākajos „Likteņdārza” notikumos. Kopš pir-
majiem projekta īstenošanas darbiem 2008. 
gadā, „Likteņdārzu” apmeklējuši vairāk nekā 
10000 cilvēku. Vītola kundze devusi ilgter-
miņa ieguldījumu Kokneses pilsētas atpazīs-
tamības un labklājības veicināšanā.

Zenta Zīle – Kokneses Goda pilsoņa 
nosaukumam izvirzīja bebru pagasta pār-
valde.

Zentas kundze Bebru pagastu par sa-
vām mājām sauc no 1968. gada, kur strādā 
par matemātikas un fizikas skolotāju Bebru 
pamatskolā, pēdējos četrus gadus arī par 
fizikas skolotāju Vecbebru Profesionālajā 
vidusskolā. Skolotājas darbā aizvadīti 54 
darba gadi. 

Ik dienu viņa mēro ceļu uz skolu. Ar atbil-
dības sajūtu veic Latvijas Politiski represēto 
apvienības Bebru pagasta nodaļas vadītājas 
pienākumus, atceres brīžos jaunajai paaudzei 
stāsta par latviešu tautas likteņgaitām un savas 
dzimtas pārciesto izsūtījuma laikā Sibīrijā.

Bebrēnieši ļoti ciena skolotājas Zīles 
godprātīgo darbu un augstu vērtē darbošanos 
represēto apvienības nodaļā.

Inguna Žogota – Kokneses Goda pilso-
ņa nosaukumam izvirzīja folkloras kopa 
„Urgas”.
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Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā 
(DC) 2010. gads, kas tiek saukts arī par bal-
tā tīģera gadu (pēc austrumu horoskopiem), 
paskrējis aktīvi un dažādu notikumu bagāts. 
DC ir vieta, kur tiekas dažāda vecuma, inte-
rešu un gadagājuma cilvēki. Vieta palikusi 
nemainīga – Vērenes ielā 1 un darba laiks 
kā jau ierasts – no otrdienas līdz piektdienai 
no pl.10:00 – 19:00 un sestdien no pl.11:00 – 
17:00, bet vasaras sezonā no pirmdienas līdz 
piektdienai no pl.10:00 – 19:00.

Aktīva ir bijusi katra nedēļa ar kādu inte-
resantu, radošu un praktisku darbošanos da-
žādām vecuma grupām, sekojot līdzi tradicio-
nālajiem svētkiem, vai svinot pašu izdomātus 
svētkus. Kā arī mācīts un kopīgi gatavots kas 
gards, vai dzīves skolai praktisks (trešdienas 
DC ir kulinārijas dienas). Kopā ar bērniem 
ir apgleznotas pudeles, gatavoti apsveikumi 
vecākiem dažādos svētkos, apsveikumi Kok-
nesei svētkos, krāsotas lieldienu olas, sakopta 
apkārtējā vide talkās, veidotas sienas avīzes 
un rīkots ģimenes dienas pasākums. Pītas 
kļavulapu cepures, vāktas un kaltētas zāļu 
tējas, ko paši var malkot aukstajos Ziemas 
vakaros DC telpās, izzinātas Kokneses ielas 
– fotoorientēšanās pasākumā un celtas glāžu 
piramīdas dullajā desmitniekā, kā arī ēst ķip-
loki „Hellovīna baiļu faktorā” un aktīvs bija 
Miķeļdienas draudzības skrējiens, kā arī ra-
došā darbošanās amatu centrā „Mazā kāpa” 
un turpināt varētu vēl daudz…

DC ir darbojušās arī dažādas nodarbības, 
kuras tika piedāvātas visiem Kokneses novada 
iedzīvotājiem, piem. „Takewando” (pašaizsar-
dzības) nodarbības jauniešiem, grupa izaugusi 
tik liela, ka ar septembra mēnesi nācās meklēt 
plašākas nodarbību telpas, tas pats notika arī 
ar Līnijdejām Kokneses dāmām un kungiem. 
Visu gadu ir iespēja DC apgūt „Hip-hop” deju 
pamatus un šobrīd  Kokneses jaunietes gata-
vojas Ziemassvētku pasākumiem. 

Rudens sezonā DC telpās tika uzsākts 
realizēt projektu „Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstība personām ar redzes 
traucējumiem Latvijā”, kurš tapis ESF un 
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Latvijas 
neredzīgo biedrības atbalstu. Projekta ietva-
ros Kokneses neredzīgajiem/ vājredzīgajiem 
cilvēkiem ir iespēja apgūt angļu valodu (šo 
iespēju izmanto 5 novada ļaudis) un dažā-

das radošas lietas. Dāmas ir veidojušas gan 
skaistas dāvanu kartiņas un aploksnes, gan 
sev brošas šuvušas un pērļu eņģeļus darinā-
jušas. Tas viss tiek apgūts kopā ar radošiem, 
atvērtiem pedagogiem no Jēkabpils. 

Pāris reizes gadā DC rosās arī Kokneses 
novada represēto biedru  klubiņš ar savām 
aktivitātēm.

Aktīvi darbojas senioru klubiņš „Pīlādzī-
tis”, kurā var iemācīties gan radošas lietas, 
gan dziesmas un klausīties dzeju. Šogad ir 
iemācīts un izzināts gana daudz, ir braukts 
ekskursijās, dzirdēts par dažādām zāļu tējām, 
adīts, tamborēts un nu jau arī „tapots”, mainī-
jušās ar receptēm rudens sezonā un pavasarī 
izzināts, kuras sēklas šogad labāk būtu sēt,  
bet dāmas ir enerģijas pilnas un kaļ jau plā-
nus nākamajam aktīvajam gadam.

DC telpās aktīvi darbojas arī LSK Aizkr-
aukles komitejas Kokneses nodaļa. Oficiāli 
nodaļa nodibināta tikai septembrī, bet jau visu 
gadu aktīvi, sadarbībā ar Kokneses novada 
Sociālo dienestu, tika dalītas „Eiropas pārti-
kas pakas” vistrūcīgākajām personām, katru 
mēnesi tika izdalītas 222 pakas Kokneses pa-
gasta iedzīvotājiem.  Paralēli tika piedāvāta 
iespēja arī pieteikties uz akcijas „Paēdušai 
Latvijai” pārtikas palīdzību. Šogad trīs reizes 
tika rīkotas arī „Drēbju dienas”, kuras ietva-
ros iedzīvotāji varēja tikt pie drēbēm, gulta 
veļas, apaviem, kā arī bija aktivitāte „Vese-
lības istaba”, kura tika apmeklēta bagātīgi. 
Kopumā uz šo brīdi Kokneses pagastā LSK 
nodaļā ir iestājušies 40 biedru.

Nākamo gadu plānojam tik pat aktīvu 
un krāsainu, jau janvārī būs dažādas radošās 
darbnīciņas – mācīsimies tapot šalles, arī kā 
top pērļu eņģeļi un sniegpārsliņas. Tāpat aktī-
vi LSK turpinās savu darbu, jau gada sākumā 
būs aktīvo asinsdonoru godināšana un jaunas 
– vēl nebijušas aktivitātes – par datumiem 
sekojiet informācijai uz Kokneses info sten-
diem, vai pie DC durvīm.

DC saka PALDIES visiem, kas šajā gadā 
ir bijuši kopā ar mums un dalījušies ar trans-
portu, laiku, idejām un palīdzīgu roku – tas 
ir, Kokneses novada domei, Kokneses no-
vada domes Sociālajam dienestam, Kokne-
ses novada domes komunālajai nodaļai, SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”, veika-
lam „Ataudze” un Kokneses novada vēstis 

redaktorēm, aktīvajiem Kokneses novada 
senioriem, jauniešiem un bērniem.  

Gaišus, labu domu un darbu bagā-
tus Ziemassvētkus un radošu Jauno kaķa 
gadu novēlam ar aktīvas dāmas M. Martin-
sones dzejas rindām:

Gaišu prātu laimē vītu
Dažos vārdos pasacītu,
Nepagurt, kad būs vēl grūtāk
Spīdēt saule var vēl spožāk.
Ne jau naudā ir’a laime
Prieku rada mīļa saime
Saticība, vakars kluss
Ir mūsu dzīves lielais pulss.  

 ĢADC vārdā vadītāja
Līva Skābarniece

10. lpp. 

Pēc Kultūras Akadēmijas absolvēšanas, 
Inguna Žogota sāka strādāt agrofirmā „Kokne-
se” par kultorgu. Pašreiz strādā I. Gaiša Kok-
neses vidusskolā un ir audzinātāja 3. klases 
skolniekiem. Jau no 1991. gada Ingunas kun-
dze vada folkloras kopu „Tīne”, 2005. gadā 
sāka darboties folkloras kopa „Urgas”, bet 
2007. gadā – spēlmaņu kopa „Skutelnieki”.

Ingunas Žogotas sirdslieta ir mīlestība 
uz dziesmu un latvisko tradīciju apgūšana 
un pielietošana dzīvē. Viņa joprojām mācās 
un pieraksta  tuvākas un tālākas apkārtnes 
dziesmas, ir līdzautore grāmatai „Tradicionā-
lā kultūra bērniem”, kokles spēles skolotāja 
bērniem, bērnu un jauniešu kopu Piedauga-
vas novada koordinatore, vada dažādus semi-
nārus un nodarbības kultūras jomā.

Vissirsnīgākos paldies vārdus Ingunai 
saka folkloras kopa „Urgas”, jo kopā tiek gan 
dziedāts, muzicēts, dejots, gan darināti tērpi 
un godātas savas tautas tradīcijas!

Katram jaunajam Kokneses novada 
Goda pilsonim tika veltīts kāds no Kok-
neses pašdarbības kolektīvu priekšnesu-
miem. Izjusti un sirsnīgi skanēja kora „La-
bākie gadi” dziesmas par Daugavas kras-
tu un Likteņdārzu. Koris „Anima” savā 
dziedājumā izteica gan Latvijas dabas, 
gan cilvēcisko attiecību skaistumu. Lepni 
un cēli danci veda vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots”. Jaunības dzirkstošo 
prieku ik dancī atklāja I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas jauniešu deju kolektīvs. Bet, 
kad dziesmu vaļā ritināja folkloras kopa 

„Urgas” – šķita daudzas mazas tērcītes 
saplūst vienā veselā straumē. Ar skaļiem 
aplausiem skatītāji uzgavilēja ik priekšne-
sumam, bet Kokneses mūzika skolas pūtē-
ju orķestra „Mēs no laukiem” dzīvesprie-
cīgajām melodijām gribējās celties kājās 
un dejot līdzi! Valsts svētku dienā 1991. 
gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes 
saņēma vairāki Kokneses novada iedzīvo-
tāji, ar pateicību skanēja viņu vārdi: „Gods 
kalpot Latvijai!”

Lai piepildās svētkos izsacītie labie vēlē-
jumi, lai mums katram ir vismaz viens sapnis, 
ko piepildīt šajā visskaistākajā zemē, kuru 
Dievs ir dāvājis mums.

anita Šmite, Sarmīte Rode

raibaiS 2010. gaDS kokneSeS DienaS centrā

2010.
Ar Kokneses novada laikraksta labvēlī-

bu, šī gada nogalē vēlos padalīties ar savām 
pārdomām par 2010. gadu. Lai vai kā, bet 
aizejošais gads paliks manā atmiņā nevis ar 
kārtējiem valsts noteiktajiem nodokļiem uz-
ņēmējdarbībai vai nesamērīgo cīņu par pagā-
jušās ziemas izraisīto fantastisko elektrības 
rēķinu apmaksu, bet gan ar pavisam ko citu 
– ar šogad Koknesē satikto cilvēku nesavtī-
gumu.

Likteņdārzs.
Pagājusī vasara, līdzīgi kā iepriekšējā, 

tūkstošiem Latvijas galvenā dārza apmeklē-
tājiem un projekta koordinatoriem, izraisīja 
lielu apbrīnu – kā latvieši māk paveikt lielas 
lietas, veidojot tik grandiozus projektus, ku-
rus šī brīža ekonomiskajos apstākļos Latvijā 
gribas salīdzināt ar Ēģiptes piramīdu izveidi. 
Gan vienam, gan otram nav atrodams loģisks 
izskaidrojums. 

Kā lai nepiemin mūsu novadnieka Aivara 
Dambīša uzņēmuma šovasar paveikto Lik-
teņdārza amfiteātra izveidē? Kā var neapbrī-
not 100 latu stipendiātus, kuru ikdienas darba 
rezultātā Likteņdārzs jau šodien tiek veidots 
gluži vai ar japānisku uzcītību un precizitāti? 
Un, kā lai nepiemin mūsu novada uzņēmējus, 
kuri apvienoja savas iespējas, lai Likteņdārzā 
izveidotu informatīvo ēku, bet vēl pēc pāris 
mēnešiem apvienojās vienā koknesiešiem 
ilgi gaidītā projektā – tirgus izveidē?
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Tirgus.
Tā izveide, kā jau iepriekš rakstīts, bija 

viena no biedrības „Koknesei” iniciatīvām. 
Bet vēlos, lai jūs zināt, ka biedrība tikai ap-
vienoja daudzu novadnieku vēlmes, bet sa-
pratne un pretimnākšana no pašvaldības un 
uzņēmēju puses, iesaistoties šajā projektā, 
apliecina tikai to, ka mums nav ilgi vienam 
otru jāpārliecina, ja darām kādu kopīgu, 
mūsu novadam vajadzīgu lietu. 

Šī gada nogalē, ideja par tirgu ir materia-

lizējusies Ziemassvētku tirdziņā, bet jau ar 
pirmajām jaunā pavasara dienām, tam ir jā-
kļūst par īstu, pirmkārt, jau Kokneses novada 
lauku labumu tirgu. 

Dzīvojot vienā novadā ar tādiem cilvē-
kiem, var izturēt visbargāko ziemu, gan tiešā, 
gan alegoriskā nozīmē. Varbūt tā ir liela veik-
sme, bet varbūt mūsu novadnieku stiprākā 
rakstura īpašība, katrā ziņā šogad esmu iegu-
vis pārliecību, ka mūsu acu priekšā notieko-
šais Koknesē, ir tikai sākums. 

Vai pamanījāt, kāds noskaņojums valda 
Ziemassvētku tirdziņā? Man liekas, ka tieši 
tādi ir koknesieši – dzīvespriecīgi, viesmīlīgi, 
radoši un dāsni.

Pateicos visiem, ar ko man ir bijis gods 
kopā pavadīt šo gadu un novēlu visiem no-
vadniekiem priecīgus svētkus, uzņēmību un 
jaunus izaicinājumus 2011. gadā!

bruno Cīrulis

Senioru klubiņš „PīlādzītiS” 
atgādina kokneSeS PenSionāriem:

Kokneses pensionāru eglītes sarīkojums 
notiks 2011. gada 8. janvārī plkst.14:00

Kokneses kultūras namā. Koncertēs 
Aizkraukles skanīgais ansamblis „Maļino-
vij zvon”. Dejosim „dzīvās” mūzikas pa-
vadībā. Savu dalību pasākumā pieteikt līdz 
30.12.2010 Martai (tālr. 65161268) vai Terē-
zei (tālr. 65161698).

15. dec. pl. 11:30 Pārrunāsim gatavošanos 
pensionāru eglītes sarīkojumam. Ziemassvēt-
ku apsveikumu gatavošana (var ņemt līdzi sa-
vas idejas apsveikumu gatavošanai). Izrādīsim 
arī savas šalles un to nēsāšanas variantus. 

29. dec. pl. 12:00 Vecgada noskaņās iz-
vērtēsim padarīto, apspriedīsim pasākumu 
plānu 2011. gada pirmajai pusei. Būs arī lo-
terija (līdzi dāvaniņa ne dārgāka kā 0.99 Ls), 
rotaļas, dziedāšana. Demonstrēsim arī dažā-
dus nakts tērpus.

Dedzi spožu sveci
Zaļā egles zarā
Un tici gaismai,
Kas pēc tumsas nāks.
Vēlam visiem veselību, izturību, dzī-

vesprieku! Un biežāk piedalīties klubiņa  
pasākumos.

Klubiņa „Pīlādzītis” padome

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā.
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied,
Lai saglabā sirds to svecītes liesmu,
Ar kuru droši caur puteņiem iet.
Bebru pagasta pensionāri un pensionāri 

visā Kokneses novadā! Klāt Ziemassvētki un 
uz sliekšņa stāv Jaunais gads. Kāds mums, pen-
sionāriem, bijis šis aizejošais gads? Tas nebija 
viegls, bet, mēs esam bijuši stipri un izturīgi! 
Vēlos sacīt lielu PALDIES Bebru pagasta pen-
sionāriem un pensionāriem Iršu un Kokneses 
pagastā par kopā būšanu šī gada ekskursijās, 
par palīdzību un atbalstu ekskursiju rīkošanā. 
Kopīgi esam daudz jauna redzējuši un uzzinā-
juši, apceļojot mūsu skaisto Latviju. Sirsnīgs 
paldies Kokneses novada domei un personīgi 
domes priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim par 
finansiālu atbalstu pensionāru Ziemassvētku 
pasākumam Bebros, kurš notika 11. decem-
brī Bebru pamatskolā. Paldies par viesmīlību 
Bebru pamatskolas kolektīvam!

Kokneses novada pensionāriem Jaunajā 
gadā novēlu nezaudēt dzīvesprieku, veselību, 
nebēdāt par katru nieku!

Lai balti un saticīgi mūsu mājās ienāk 
Ziemassvētki!

anna bite, Bebru pagasta
pensionāru padomes priekšsēdētāja

a K T U ā L I
„Kokneses novada vēstis” redakcijā un 

Kokneses Fondā tika saņemta Silvijas Grun-
tes vēstule par Likteņdārza izveidi, kurā tiek 
pausts satraukums par Krievkalna kapu teri-
toriju Likteņdārza projektā. Gruntes kundze 
vēlētos uzzināt arī koknesiešu viedokli šajā 
jautājumā. Ar Silvijas Gruntes iesūtītās vēs-
tules tekstu un atbildi no Kokneses Fonda 
variet iepazīties sekojošajā informācijā. Ja 
arī jūs vēlaties paust savu viedokli Kokneses 
Fondam vai Gruntes kundzei, lūdzam sazinā-
ties ar viņiem personīgi pa norādītajām kon-
taktinformācijām!

krievkaLna  kaPi
L i k t e Ņ D ā r z ā

Pļaviņu hidroelektrostacijas celtniecība, 
kas notika pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
gados, Kokneses apkārtnes ainavai nodarīja 
lielu ļaunumu – paceļot ūdens līmeni Dau-
gavā tika appludinātas lielas teritorijas un 
izmainīts Pērses tecējums, ūdens aizsedza 
daļu no pilsdrupām. Zem ūdens nokļuva arī 
Krievkalna kapu jaunākā teritorija un tika uz-
spridzināta pareizticīgo baznīca un skola. 

Paša Krievkalna augstākā daļa tagad ir 
sala un te top vērienīgs piemiņas ansamblis 
20. gadsimtā bojā gājušo latviešu piemiņai 
– LIKTEŅDĀRZS. Kopumā šis ansamb-
lis, kas tiek veidots pēc konkursa uzvarētā-
ja Shunmyo Masuno (Japāna) ieceres, mani 
pārliecina. Man bija iespējams iepazīties ar 
viņa priekšlikumu arī tuvāk. Es pieļauju, ka 
konkursa uzdevuma materiālos nebija norā-
des par kapu teritorijām un tādēļ tās projektā 
nav iezīmētas. Vēl nav par vēlu to izdarīt. 
Domāju, ka tas pilnībā atbilst autora iecerei 
par šīs, no centrālās piemiņas telpas attālinātā 
salas gala telpas uzdevumu, ko viņš piesaka 
ar vārdiem - CONSOLATION: THE PLACE 
TO ENJUY PRESERVED NATURE END 
TIME FLOW…AREA FOR DIALOGUE 
WITH NATURE & MIND. 

Tagad par Krievkalna kapu vēsturi. Tie 
atradās netālu no kādreizējās pareizticīgo 
baznīcas un skolas. Te tika apbedīti galveno-
kārt pareizticīgo draudzei piederīgie latvie-
ši, kuri tai bija pievienojušies cerībās dabūt 
Krievijā zemi. Pāreja pareizticībā sākās pēc 
neražas gadiem un drakoniskās izrēķināšanās 
ar „kartupeļu dumpja” dalībniekiem. Teodors 
Zeiferts raksta: „...kad dažās vietās zemnieki 
pārtrauca klaušas muižai un uzbruka apmieri-
nāšanas labā izsūtītiem ierēdņiem, tad to ap-
spieda izaicinātas kareivju rotas ar ieročiem. 
Tas notika, piem., Jaunbebros, kur par vainī-
giem turētos, vairāk kā 100 cilvēkus, daudzu 
Vidzemes pagastu pārstāvjiem klāt esot, 4. 
decembrī 1841. g. nežēlīgā kārtā dzina caur 
strojam un pēra rīkstēm… Latviešu zemnieks 
vēlējās atkratīties no saviem (vācu?) kun-

giem, ko viņš no sirds ienīdēja.”
Krievkalna kapsētu izmantoja līdz pat 

laikam, kad notika strauja Daugavas līmeņa 
pacelšana un tika izveidota jaunā – Atradzes 
kapsēta, uz kurieni tad pārcēla daļu no šeit ap-
bedītajiem. Šo notikumu aculiecinieki stāsta 
par zārkiem, kas bijuši redzami gan ūdeni, gan 
uz kraujas malas. Katrā gadījumā, neaizveda 
visus un VĒSTURISKO KAPU TERITORI-
JU VAJADZĒTU IEZĪMĒT UN RESPEK-
TĒT. Es domāju, ka varētu tikt uzstādīts arī 
kāds akmens ar norādi vai arī neliela kapela. 

Vēlētos uzzināt koknesiešu domas šajā 
jautājumā, it sevišķi to, kuriem vēl saistās 
atmiņas par Krievkalna skolu un apkārtni. 
Lai arī Likteņdārza ideja ir Dieva dāvana arī 
koknesiešiem, Likteņdārzs nav nolaists no 
padebešiem, nav arī atvests no Japānas, ne 
Amerikas, tā ir Kokneses daļa ar savu vēsturi 
un nedzēšamām atmiņām.

 Silvija Grunte Ķegumā.
T. 65038851

atbild Kokneses Fonda valdes priekš-
sēdētāja Valda auziņa:

Kā „Likteņdārza” veidotājiem mums ir 
patiess gandarījums, ka cilvēki atbalsta šo pro-
jektu un ir patiesi ieinteresēti tā tapšanā vis-
labākajā iespējamajā veidā. Īpašajai atrašanās 
vietai šajā projektā ir patiešām liela nozīme. 

Pēc projekta autora Shunmyo Masuno ie-
ceres, tā saucamā „Likteņdārza” meža daļa, 
tai skaitā arī bijušo Krievkalna kapu terito-
rija, ir tā daļa, kurā ir paredzētas vismazākās 
izmaiņas. Tā praktiski tiek saglabāta tāda, 
kāda tā ir, to tikai ainaviski izkopjot. Arī gā-
jēju celiņi utt. šajā daļā iet tikai pa vietām, 
kas jau iepriekš ir bijušas iestaigātas. 

Vienīgā būve, kas meža daļā ir paredzēta, 
lai akcentētu šīs vietas pārdomu un meditatī-
vo noskaņu, ir laivu piestātne ar skatu terasi 
pašā Daugavas raga galā – krastā. Vēstules 
pielikumā esmu pievienojusi tās skices. Ie-
skicējumu tai bija devis pats projekta autors, 
bet to izstrādājuši ir divi RTU Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes studenti – Laura 
Laudere un Didzis Jaunzems - , kuri uzvarēja 
„Kokneses fonda” rīkotajā konkursā. Būve 
maksimāli piekļaujas reljefam un noskaņas 
ziņā papildina apkārtējo vidi un tās vēsturis-
ko mantojumu. Daļa no būves - skatu tera-
se un laipiņas - nedaudz iestiepjas arī bijušo 
kapu teritorijā, respektējot to noskaņu. 

Mēs esam Fonda padomes sēdēs pārru-
nājuši salas vēsturisko mantojumu. Tā kā 
projekts tiek īstenots kā kultūrvēsturiska pie-
miņas vieta, tad īpaši akcentēt bijušo kapu 
teritoriju īsti nebūtu pamata, turklāt projekts, 
mūsuprāt, nekādā veidā šo teritoriju netraucē.

Mēs no sirds pateicamies par Jūsu ieintere-
sētību un vēlreiz atgriezīsimies pie Jūsu vēstulē 
minētā jautājuma nākamajā Padomes sēdē. 

Pateicībā un cieņā „Kokneses fonda”vārdā
Valda auziņa, Valdes priekšsēdētāja

Tel. 67289535 www.liktendarzs.lv 
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aktuaLitāteS novaDā

Lai nodrošinātu Zemgales reģiona darba 
devēju interešu pārstāvniecību, uzņēmējdar-
bības vides nostiprināšanu un dialoga veido-
šanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un 
starptautiskām organizācijām, 2010. gada 
30. novembrī nodibināta „Zemgales dar-
ba devēju padome”. Padome ir izveidota, 
lai apvienotu Zemgales darba devējus kopīga 
darba koordinēšanai reģionālajā līmenī uzņē-
mējdarbības attīstības jautājumos.

Padomē apvienojušās Zemgales darba 
devēju organizācijas: Jelgavas Ražotāju un 
tirgotāju asociācija, Bauskas uzņēmēju klubs 
„Bauska – 97” un Jēkabpils Uzņēmēju bied-
rība. Organizācijas vēlas sekmēt savstarpējo 
sadarbību, informācijas un pieredzes apmai-
ņu, veicināt uzņēmējdarbību, nodarbinātības 
attīstību un darba devēju organizāciju izveidi, 
kā arī aktivizēt ar biznesa veicināšanu saistītu 
pasākumu organizēšanu.

Par Padomes valdes priekšsēdētāju ir 

ievēlēts Jelgavas Ražotāju un tirgotāju 
asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants 
Kanaška. Padomes izpilddirektores pienā-
kumus veiks Latvijas darba devēju konfe-
derācijas (LddK) Zemgales reģiona soci-
ālā dialoga koordinatore Zanda Lamba. 

LddK Zemgales reģiona sociālā dia-
loga koordinatore Zanda Lamba: „Kopš 
LDDK uzsāka sociālā dialoga projektu, 
Zemgales reģionā ir panākti būtiski uzlabo-
jumi sadarbības praksē starp darba devēju or-
ganizācijām, arodbiedrībām un pašvaldībām. 
Zemgales darba devēju padome ir pirmā 
šāda veida organizācija Latvijā. Strādāsim, 
lai veicinātu sociālo dialogu reģiona līmenī 
un aktivizētu arī citu Zemgales reģiona no-
vadu darba devējus. Aicināsim uzņēmējus 
apvienoties darba devēju organizācijās, lai 
kopīgiem spēkiem veiksmīgāk varētu strādāt 
reģiona labklājībai un izaugsmei.”

Jēkabpils Uzņēmēju biedrības valdes 

priekšsēdētāja Ilona Studāne norāda, ka 
Zemgales darba devēju padome uzņēmējiem 
var kalpot kā „tribīne” ideju un problēmu 
izvirzīšanai. „Tā kā Padomes darbība ap-
tver visu reģionu, praktiski, 1/4 valsts terito-
rijas, tad Padomes interešu jautājumi var tikt 
skatīti plašākā redzējumā nacionālajā līmenī, 
aptverot jautājumu loku, kas skar infrastruktū-
ras attīstību reģionā, profesionālās apmācības 
organizēšanu, balstoties uz reģiona darba de-
vēju pieprasījumu,” skaidro Ilona Studāne.

Zemgales darba devēju padomē var tikt 
pārstāvēta jebkura Zemgales reģiona darba 
devēju organizācija, kura ir ieinteresēta sadar-
bībā un biznesa attīstībā Zemgales reģionā.

Informāciju sagatavoja:
Zanda Lamba

Zemgales darba devēju padomes 
izpilddirektore

LDDK reģionālās attīstības un sociālā 
dialoga koordinatore Zemgales reģionā

ESF projekts “LDDK administratīvās 
kapacitātes stiprināšana reģionos”

nodIbInāTa ZemGaLeS daRba deVĒJU Padome

Ar Kokneses novada domes atbalstu, So-
ciālais dienests ir uzsācis darbu jaunās telpās. 
Tās atrodas 1905.gada ielā 7, otrajā stāvā ie-
pretim bibliotēkai. Šeit, atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām, katram darbiniekam ir atse-
višķa telpa darbam ar klientiem. Apmeklētāju 
pieņemšanas laiks ir palicis nemainīgs.

Pirmdien 9.00 - 18.00
(pusdienlaiks 13.00 - 14.00)
Otrdien 13.00 - 17.00
Trešdien –
Ceturtdien 8.00 - 17.00
(pusdienlaiks 13.00 - 14.00)
Piektdien 8.00 - 13.00
Šajā gadā sociālais dienests iesniedza ie-

sniegumu Labklājības ministrijā par dienesta 
reģistrēšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā. Mūsu iesniegums un pievienotie 
dokumenti tika akceptēti, un jūnijā Kokneses 
novada domes Sociālais dienests tika iekļauts 
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Nā-
kotnē plānojam arī pakalpojuma „Aprūpe 
mājās” reģistrēšanu.

Atskatoties uz pavadāmo gadu, var teikt, 
ka novadā sociālās palīdzības saņēmēju skaits 
ir pieaudzis. Grūtības ir skārušas lielāko daļu 
sabiedrības. Tomēr vissmagāk šobrīd klājas 
ģimenēm, kurās aug bērni, jo bieži vien vecā-
kiem ir zemu atalgots vai pat zaudēts darbs. 
Taču, bērniem ir jābūt paēdušiem, jāiet skolā 

un ir jāiegūst izglītība, tādēļ šīm ģimenēm ir 
jāpalīdz. Ne vienmēr un ne visos gadījumos 
palīdzēt var sociālais dienests, palīdzības 
sniegšanā var iesaistīties jebkurš cilvēks. Šo-
reiz ar mūsu novada avīzes starpniecību vēlos 
aicināt Kokneses novada iedzīvotājus būt at-
saucīgiem un palīdzēt ar prieku sagaidīt Jau-
no gadu trūcīgajām un maznodrošinātajām 
ģimenēm ar bērniem, sagādājot tām kādu, ar 
sirds siltumu sarūpētu, dāvanu. Dāvaniņas 
var atnest uz sociālo dienestu vai dienas cen-
tru līdz 23. decembrim, un tad čaklie dienas 
centra rūķi tās nogādās ģimenēm.

Visiem Kokneses novada iedzīvotājiem no-
vēlam gaišus un svētītus Ziemassvētkus un sati-
cīgu, darbīgu un veiksmes pilnu Jauno gadu!

Kokneses novada domes Sociālā 
dienesta vārdā

Dienesta vadītāja baiba Tālmane

kokneSeS novada Sociālajam dieneStam
jauna mājvieta

Mani mīļie radiņi,
man ir ... 5 gadiņi
27. novembra pēcpusdienā Kokneses kul-

tūras namā smaržoja pēc gardiem pīrāgiem 
un kliņģeriem, un tālumā jau varēja dzirdēt 
jautru dziedāšanu. Kā gan savādāk - jo šeit 
tika svinēta 5 gadu jubileja! Jubilāri katru 
dzimšanas dienas viesi sagaidīja ar dzies-
mām un dančiem! Gaviļnieki šajā dienā bija 
folkloras kopa “Urgas”!

Folkloras kopa atklāj, ka ir pagājuši tieši 
pieci gadi, kopš sanāca kopā. Šobrīd “Urgās” 
ir 20 sievišķi! Varens pulks stipru, vitālu, dzī-
vesgudru cilvēku!!! Katra esot ar savu odzi-
ņu un rozīnīti, par ko arī ļoti lepojās. “Urgu” 
kolektīvu veido: Elga Grigāne, Elza Jakovele, 
Laima Cielava, Mārīte Gražule, Biruta Blaua, 
Annija Blaus, Vizma Kalaus, Gunta Lazda, 
Laima Antoneviča, Natālija Miķelsone, Lidi-
ja Kraukle, Ginta Reinicāne, Ērika Gailāne, 
Zigrīda Līcīte, Astrīda Saimena, Līvija Brie-
de, Vija Bojere, Laima Lielupe, Joana Valtere 

un “Urgu” vadītāja un dvēsele Inguna Žogota.
Ja kāds vēl nezin, ko nozīmē “Urgas”, tad 

to varēja uzzi-
nāt, esot kopā 
ar jubilāriem 
d z i m š a n a s 
dienas svi-
nībās, jo šeit 
tika gaidīts 
ikviens vie-
sis! “Urgas” 
ir tāds strau-
tiņš, maza 
ūdens tērcīte, 
kas tek gan pa 
virszemi, gan 
reizēm arī pa 
z e m z e m i . . . 
atrod savā te-
cējumā visā-
dus brīnumus 
- apmīļo tos, 
patur plauks-

tā un tad paceļ pret sauli, lai spīd visā savā 
krāšņumā... lai tiek arī citiem!
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5 gadi - daudz vai maz? Tāds nieka brīdis 
vien visā laika ritējumā liekas, bet, ieskato-
ties “Urgu” atmiņu “stūrītī”, kurš bija iekār-
tots svinību zāles malā, varēja pārliecināties, 
ka paveikts ļoti daudz - pateicības, diplomi, 
tāli un tuvi braucieni... un droši var teikt, 5 

gadi nemaz nav maz, padarīts ir daudz!
Par vārda atbilstību jubilāriem varējām 

pārliecināties dzimšanas dienas koncertā, 
kur tika dziedātas gan darba dziesmas, spēka 
un sirds dziesmas, gan jestras un asprātīgas. 
Dzimšanas dienu kopa izvēlējās svinēt kopā ar 

saviem draugiem - dāmu deju kolektīvu “Tik 
un tā”, tautas tradīciju kopu “Budēļi” un vidē-
jās paaudzes deju kolektīvu “Liepavots”! Pēc 
sirsnīgā koncerta un apsveikumu vārdiem, tur-
pinājās danči, svētku cienasts un vakarēšana!

anita Šmite

 no 11. lpp. 

atklātS kokneSeS novada 
tirguS

Sācies Ziemassvētku brīnuma gaidīša-
nas laiks, kad domājam arī par to, kā ieprie-
cināt savus tuvākos un mīļos cilvēkus! Jau 
rakstījām, ka biedrība “Koknesei”, domājot 
par koknesiešiem, ar Kokneses novada do-
mes  un vietējo uzņēmēju atbalstu, realizē 
Kokneses novada tirgus projektu, izbūvējot 
un iekārtojot Kokneses novada tirgus lauku-
mu. Un pirmā tirgus diena jaunajā Kokneses 
novada tirgū bija 26. novembrī, kad jau no 
plkst. 14.00 tirgus laukumā pircējus uz Zie-
massvētku tirdziņu gaidīja tirgotāji.

Svinīga tirgus laukuma atklāšana noti-
ka sestdien - jau no plkst. 10.00 rītā tirgus 
laukums bija pilns ar Ziemassvētku tirdziņa 
atbalstītājiem! Šeit valdīja īsta Ziemassvēt-
ku noskaņa - mūzika, Ziemassvētku vecītis, 
eglīte; bērnu, tirgotāju un pircēju kņada. 
Mandeļu, piparkūku un karstvīna smarža! Ja 
nebiji uz šo tirdziņu, bet ļoti vēlētos, tad ne-
satraucies, jo gaidīsim Ziemassvētku tirdzi-
ņā arī 17., 18., 23., 24., 29. un 30. decembrī. 
Tirdziņa darba laiks pirmssvētku dienās un 
piektdienās – no plkst. 16.00; sestdienās no 
plkst. 10.00.

Pieteikšanās tirgotājiem un papildus in-
formācija par tirgu, tālr. 26133089.

Priecīgus svētkus un gaišas domas!

* Ziemassvētku tirdziņš izveidots, pa-
teicoties Kokneses novada domes, biedrības 
“Koknesei” un Kokneses novada uzņēmēju 
sadarbībai.

Tirgus laukums izbūvēts ES LEADER 
programmas projekta „Kokneses Zaļā tirgus 
laukuma iekārtošana” ietvaros.

Kokneses novada tirdziņā valda īsta Ziemas-
svētku noskaņa!

tikšanāS ar Helēnu liePiņu
29. novembrī Kokneses pagasta bibliotēkā 

viesojās izšūto gleznu autore Helēna Liepiņa. 
Ja sākotnēji domāju, ka stāsts būs par pacietī-
bu, tad pasākuma gaitā sapratu, ka stāsts ir arī 
par lielu mīlestību pret darbu, savu izdzīvo-
to laiku, notikumiem, ģimeni un satiktajiem 
cilvēkiem. Mūs apbūra Helēnas kundzes, 
viņas paziņu un bijušo darbabiedreņu šarms 
un dzīvesprieks, ar interesi klausījāmies viņu 
atmiņās, ieskatījāmies fotogrāfijās, aplūkojām 
izliktās gleznas un pavisam jaunus izšuvu-
mus. Pasākumā piedalījās arī mazās stāstnie-
ces: Elīna Treimane, Beāte Beatrise Brūvere, 
Sanija Sonora Jankovska, Linda Lielauza un 
flautiste Asnate Višķere, kurām stāstu par pa-
cietību un mīlestību lasīt vēl tikai jāmācās.

Ingrīda Višķere

izStāde bibliotēkā
Kokneses pagasta bibliotēkā visu decem-

bri būs apskatāma radošo darbu izstāde, kuru 
veidoja Aija Pētersone, Līva Graudumniece, 

Arita Orliņa, Sanita Indrika, Gunita Kagaine. 
Izstādē ir daudz jauku roku veidojumu, kuri 
patīk gan lielām, gan mazām bibliotēkas ap-
meklētājām.

oriģinālākā egle bebru 
PagaStā

Biedrība “Bites” un Bebru pagasta bib-
liotēka rīko konkursu “Oriģinālākā egle Beb-
ru pagastā - 2010”. Egles izgatavošanas vieta 
ir pēc katra izvēles, bet iesniegšanas vieta - 
Bebru pagasta bibliotēkā no 13.12 – 17.12., 
bibliotēkas darba laikā. Konkursa nolikumu 
skatīt Kokneses novada mājas lapā sadaļā 
Bebru pagasta pārvalde/Biedrība „Bites”.

Pašvaldību SavienībaS 
izdevuma „logS” vizīte 

kokneSeS novadā
Decembra sākumā ir iznācis Latvijas 

Pašvaldību Savienības izdevums „Logs” 
novembra numurs, kurā goda vieta ar plašu 
aprakstu atvēlēta Kokneses novadam un to-
pošajam „Likteņdārzam”. 

Kokneses novadā ciemojās žurnāla re-
daktore Gunta Klismeta, redaktores vietnie-
ce un rakstu autore Daina Oliņa un fotogrāfs 
Ojārs Martinsons. Pēc ceļojuma pa mūsu 
novadu, uz žurnāla vāka galvenā ziņa vēs-
ta: „Par Kokneses novadu, kur top Latvijas 
Likteņdārzs, par Bebru pagastu bez Bebriem, 
Iršu pagastu ar „iršiem” un par šīs saimnie-
cības „pilskungu” – novada domes priekšsē-
dētāju Viesturu Cīruli”. Žurnāls apskatīšanai 
un izlasīšanai pieejams Kokneses bibliotēkā, 
novada domes ēkā un tūrisma informācijas 
centrā.

aktuaLitāteS izgLītībaS ieStāDēS
vii StarPtautiSkaiS

P. ČaikovSka 
klaviermūzikaS izPildītāju 

konkurSS noSlēdzieS!
Starptautiskais VII P. Čaikovska klavier-

mūzikas izpildītāju konkurss Kokneses Mū-
zikas skolas hronikā  tiks ierakstīts kā kon-
kurss, kuru pirmo reizi vērtēja starptautiska 
žūrija – Elīna Bambāne, Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas pasniedzēja, klavieru nodaļas va-
dītāja /Latvija/, Vaiva Purlyte – Klaipēdas J. 
Karosasa Mūzikas skolas un Klaipēdas Kon-
servatorijas vecākā pasniedzēja /Lietuva/ un 
Ludmila Piatrovskaja – Sankt- Pēterburgas 
Kolpino P. Čaikovska Mākslu skolas vecākā 
pasniedzēja, klavieru nodaļas vadītāja /Krie-
vija/. L. Piatrovskaja  veica arī žūrijas komi-
sijas priekšsēdētājas pienākumus. Visas trīs 

minētās personas ir praktizējošas 
klavierspēles skolotājas, kurām 
visi mācību procesa iespējamie 
sasniegumi un  problēmas ir ik-
diena. Tāpēc vērtējums bija ob-
jektīvs.

Konkursā piedalījās  Lietuvas 
Mūzikas skolu audzēkņi – J. Ka-
činskasa un J. Karosasa Klaipēdas 
Mūzikas skolas un Paņevežas V. 
Mikalauskasa Mākslu skolas au-
dzēkņi.

Krieviju pārstāvēja P. Čai-
kovska Kolpino Mākslu skolas 
audzēknes.

Limbažu, Kārsavas, Madonas, 
Līvānu, Jelgavas, Daugavpils, 
Gulbenes, Birzgales, Ulbrokas, 
Rēzeknes Z. Ludboržas, Ķekavas 
skolu audzēkņi pārstāvēja Latvi-
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jas novadus un pilsētas, bet Rīgu – Juglas, P. 
Jurjāna, J. Mediņa 1. Mūzikas skola.

7 stundas jaunie pianisti sacentās P. Čai-
kovska un krievu komponistu klaviermūzikas 
interpretācijā un atskaņošanas veiklībā. Žūri-
jas vērtējums: jaunā paaudze ir ļoti talantīga! 
Mācoties vēl tikai mūzikas izglītības sākuma 
posmā, audzēkņi ir spējīgi izpildīt tehniski 
grūtus un muzikāli sarežģītus skaņdarbus. 
Protams, „lauvastiesa” uzslavu pienākas 
jauno talantu pedagogiem, kuri ir pieredzes 
bagāti,  ar pedagoģisko  talantu apveltīti, 
sirdsgudri. Daudzi no viņiem arī paši ir lie-
liski pianisti.

Vecāku loma mācību procesā ir neno-
vērtējama! To vērojām arī mūsu konkursa 
laikā. Ar izpratni un mīlestību vecāki līdzēja 
bērniem pārvarēt satraukumu, iedvesmoja uz 
muzicēšanu un jūtu izpausmes brīvību. Sko-
lotāji un vecāki sapratās no pusvārda, tā ap-
liecinot ciešo sadarbību arī ikdienā.

Kamēr sekretariāts veica konkursa rezu-
mējumu un gatavoja apbalvojumus, skolotā-
jiem tika dota iespēja pārlapot P. Čaikovska 
„Bērnu albumu” kopā ar žūrijas komisijas 
priekšēdētāju L. Piotrovskuju, dzirdēt pie-
redzes bagātās skolotājas komentārus par 
krājumā ietverto skaņdarbu izpildījuma nian-
sēm, par galveno uz ko jāvērš uzmanība katrā 
no skaņdarbiem, par tehniskajiem pianisma 
paņēmieniem, ar kuriem visvieglāk tikt galā 
ar tehniski grūtākajiem skaņdarbiem.

Apbalvošanas ceremonija bija īpaša – 
tika pasniegti diplomi, atzinības raksti, pa-
teicības raksti  gan audzēkņiem, gan skolo-
tājiem, balvas un GRAND PRIX. To šogad 
ieguva J. Karosasa Klaipēdas Mūzikas skolas 
audzēkne Anastasija Miškevič.

Tradicionāli tā ir ceļazīme – uzaicinā-
jums uz P. Čaikovska romantiskās mūzikas 
konkursu „ Podsņežņik” (Sniegpulkstenis)  
Sankt-Pēterburgā, Kolpino Mākslu skolā 
2011. gada aprīlī. Ceļazīmei tiek pievienota 
arī naudas balva - divdesmit pieci lati.

Bet īpašu apbalvošanas ceremoniju darīja 
žūrijas komisijas locekles - Klaipēdas  Konser-
vatorijas vecākās pasniedzējas Vaivas Purlites 
atskaņotais Gediminasa Purlysa  (V. Purlytes 
tēva) skaņdarbs „Tītara maršs” un F. Lista  
„Tarantella”. Pianiste nodemonstrēja spožu 
tehniku un izsmalcinātu muzikalitāti, lika aiz-
rauties elpai, skanot kaismīgajai „Tarantellai”. 
Žūrijas komisijas locekle Elīna Bambāne, sa-
vukārt, uzskatīja, ka konkursam jāizskan ar P. 
Čaikovska mūziku un  izjusti sirsnīgi nospē-
lēja „Oktobri” no klavieru cikla „Gadalaiki”. 
Šķita, ka laiks ir apstājies, izgaisis konkursa 
nogurums un stress – ir tikai mūzika…

Konkursa dalībniekiem tika piedāvāta 
iepēja relaksēties Kokneses Sporta centra 
peldbaseinā, ko labprāt izmantoja Lietuvas 
un Krievijas dalībnieki. Nākamajā dienā 
viesi iepazinās ar Koknesi – novada domes 
ēkā gida vadībā aplūkoja pils maketu un 
Likteņdārza maketu, tad devās uz parku, lai 
izstaigātu sniegotās takas līdz pilsdrupām, ie-
grieztos Blaumaņa pagalmiņā. Sekoja brau-
ciens uz Rīgu. Pusdienas „Lido”, ekskursija 
pilsētas autobusā pa Rīgu pusotras stundas 
ilgumā un tad – P. Čaikovska operas „Jevge-

ņijs Oņegins” pirmizrāde. Viesi devās mājup 
iespaidu pārpildīti, sajūsmināti un apņēmības 
pilni nākamgad braukt atkal un aicināt līdz 
arī citus Čaikovska mūzikas cienītājus.

Tāda bija krīzes laika konkursa norise, 
kuru mēs, Kokneses Mūzikas skolas skolotā-
ji, gaidījām ar zināmām bažām: samazinātā fi-
nansējuma apstākļos, samazināto stundu skai-
ta apstākļos sagatavot audzēkņus vēl kādam 
konkursam (izņemot  valsts konkursus) šķita  
neiespējami. Tomēr augstākminēto skolu pie-
dalīšanās konkursā pierādīja, ka finanses nav 
galvenais – galvenais ir vēlme audzēknim 
sniegt vairāk par obligāto minimumu.

Kokneses Mūzikas skola nekavējoties 
sāks 2011. gada  VIII Starptautiskā   P. Čai-
kovska klaviermūzikas izpildītāju konkursa 
nolikuma izstrādāšanu, iekļaujot tajā  sada-
ļu „Audzēknis spēlē ar savu pedagogu”. To  
mums ieteica Lietuvas kolēģi, kuri piedalī-
jušies  konkursos ārzemēs  un pieredzējuši 
audzēkņa un skolotāja kopējās muzicēšanas 
triumfu. Atjaunosim  2. klases audzēkņu līdz-
dalību konkursā, jo 2010. gada konkurss pie-
rādīja, ka visjaunākie mūzikas skolu audzēk-
ņi arī vēlas spēlēt P. Čaikovska skaņdarbus.

2011. gada 3. decembrī visi P. Čaikovska 
un krievu klaviermūzikas cienītāji laipni lūgti 
uz VIII Starptautisko klaviermūzikas izpildī-
tāju konkursu!

Kokneses Mūzikas skolas direktore             
Silvija Cīrule

ziemaS ieSkaņaS koncerti 
Pii „gundega”

Dieviņš sabēris cukuru kokos! 
Salts tas šūpojas eglītē, 
Bērziņā staltā, 
Pelēka smildziņa līgojas 
Sudrabā baltā! 
Sarma! 
Sarma zied dārzos un silos! 
1. un 2. decembrī PII „Gundega” notika 

tradicionālie ziemas ieskaņu koncerti, kuros 
priekšnesumus rādīja deju, ritmikas, angļu 
valodas un muzicēšanas pulciņa „Spēlmanīši” 
dalībnieki. Dziedāja jaunāko un vecāko grupu 
ansambļi. Patīkamus pārsteigumus sagādāja 
ģimeņu priekšnesumi – Vildes, Doniku, Er-
miču, Gruduļu, Vilcānu, Uzoliņu ģimenes.

Pasākuma noslēgumā sirsnīgu Ziemas-
svētku noskaņu radīja Esteres Vingres, Kris-
tas Strazdiņas, Elizabetes Bērzkalnas un viņu 
māmiņu dziedātā dziesma „Veltījums”.

i. gaiša kokneSeS 
viduSSkola kļūSt Par 
iekļaujošo izglītībaS 

ieStādi

Kopš 2010. gada marta mēneša I.Gaiša 
Kokneses vidusskola darbojas Izglītības ini-
ciatīvu centra projektā „Kvalitatīva iekļaujo-
ša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām”. 
Skolotāju komandai bija iespēja pilnveidot 
savas zināšanas un prasmes par to, kā iekļaut 
izglītības iestādē bērnus ar speciālajām vaja-
dzībām, apgūt jaunas darba formas un paņē-
mienus, ar kuru palīdzību būs vieglāk strādāt 
ar bērniem, kuriem nepieciešams īpašs at-
balsts.

Iegūtās zināšanas un prasmes skolotāji 
jau izmanto savā ikdienas darbā. Projekta 
ietvaros 15. novembrī 2010.gadā skolā vieso-
jās Divjā Lata – agrās bērnības programmas 
vadītāja no Indijas un sers Seamus Hegartijs 
– OSI eksperts agrās bērnības un iekļaujošās 
izglītības jomā, izglītības sasniegumu novēr-
tēšanas starptautiskās asociācijas priekšsē-
dētājs no Anglijas un IIC projekta vadītāja 
Kristīne Liepiņa.

Viesi vēlējas redzēt, kā skolotāji strādā 
iekļaujošā klasē, kā organizē mācību darbu 
stundā, kurā piedalās bērni ar speciālām va-
jadzībām. Mācību stunda tika vērota sākum-
skolā. Viesi augstu novērtēja skolēnu, skolo-
tājas un palīgskolotājas darbu stundā. Viesi 
priecājās par to, ka I. Gaiša Kokneses vidus-
skolā rasta iespēja tarificēt palīgskolotājus 1., 
2., 5. klasēs un veiksmīgi uzsākts darbs ar 
bērniem ar īpašām vajadzībām.

I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāji 
ir pateicīgi par atbalstu un sadarbību projek-
ta „Kvalitatīva iekļaujoša izglītība bērniem 
ar īpašām vajadzībām” partnerim Kokneses 
speciālajai internātpamatskolai – attīstības 
centram.

Direktora vietniece izglītības jomā
L. Radionova

veicaS rePublikāniSkajāS 
PirmāS PalīdzībaS 

SniegšanaS SacenSībāS
Bebru vispārizglītojošā internātpamat-

skola 4. decembrī devās uz Cēsu novadu, 
slēpošanas kompleksu „Žagarkalnu”, lai pie-
dalītos republikāniskajās pirmās palīdzības 
sniegšanas sacensībās.

LSK pirmās palīdzības sniegšanas sacen-
sības rīko jau četrpadsmito gadu, bet šogad 
tās notika ziemas apstākļos. 14. lpp. 
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Šo iespēju varējām izmantot, jo vairākus 
gadus skolēni ar interesi un aizrautību darbo-
jas pulciņā „Sveiks un Vesels”, kurā apgūst 
iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. Apgū-
tās iemaņas skolēni katru gadu parāda Aiz-
kraukles Sarkanā krusta organizētajās pirmās 
palīdzības sacensībās, kur parasti tiek iegūtas 
godalgotas vietas. Arī 2010. gadā rajonā ie-
guvām 2. Godalgoto vietu, pateicoties tam, 
LSK Aizkraukles komitejas izpilddirektore 
Daina Bērziņa piedāvāja iespēju startēt Re-
publikāniskajās pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensībās skolēniem, to ar satraukumu pie-
ņēmām. Sacensībās startēja un savas prasmes 
pierādīja Kitija Krilova, Anastasija Matu-
zeviča, Sintija Lagutina, Diāna Mainiece, 
Sanita Rozenberga, Juta Karpova, komandu 
sagatavoja skolotāja Gunita Bajāre.

Prasmes un iemaņas bija jāpierāda darbo-
joties praktiskajos etapos: negadījums nogāzē, 
uz kalna, mācību iestādē, ar pirotehniku, atdzī-
vināšana, kā arī  5 erudīcijas etapos: stafete, 
„mīnu lauks”, mozaīka, u. c. atjautības etapi. 

Par piedalīšanos sacensībās skolēni saņēma 
piemiņas dāvanas un Skola pateicības rakstu.

Skolotāja Gunita bojāre 

uzvara blaumaņa 
konkurSā

4. decembrī Ērgļos noslēdzās konkurss 
par rakstnieka R. Blaumaņa literāro prēmiju. 
Konkursā piedalījās 218 Latvijas skolēni un 
25 skolotāji. Pamatskolu grupā, konkurējot 
ar 49 sava vecuma rakstītājiem, Bebru pa-
matskolas 7. klases skolniece Elvita Bistere 
ieguva 3. vietu. Kā tas izdevās? Protams, bal-
tajai papīra lapai uzticot savus noslēpumus, 
sāpi, piedzīvoto. Esot godīgai, uzcītīgai, ne-
atlaidīgai. Rezultātā tapa apbrīnojami iejūtī-
ga un sirds gudra vēstule R. Blaumaņa stāsta 
„Nezāle” varonei Līzei. Mājās Elvita pārve-
da naudas balvu un lielisku dāvanu - Braku 
kalendāru 2011. gadam, kas divpadsmit turp-
mākos mēnešus meitenei atgādinās par pie-
dzīvoto veiksmi, rakstīšanas talanta kopšanu, 
dižo ērglēnieti, viņa dzimtās vietas skaistumu 
un gudru cilvēku domu lidojumiem.

Skolotāja Linda Šmite

dzieSmuSvētki 
ziemaSSvētkoS

5. decembrī “Arēnu Rīga” pieskandināja 
10.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku atskaņu koncerts “Dziesmusvētki Zie-
massvētkos”, kurā bija iespēja vēlreiz dzirdēt 
Dziesmu un deju svētku dziesmas un redzēt 
krāšņās dejas, kā arī baudīt pūtēju orķestru un 
folkloras kopu sniegumu.

Uz koncertu “Dziesmusvētki Ziemassvēt-
kos” un atkalredzēšanos ar 10. Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnie-
kiem devās arī Kokneses speciālās internāt-
pamatskolas – attīstības centra audzēkņi kopā 
ar skolotājām. Šo brīnišķīgo iespēju apmeklēt 
koncertu skolēniem dāvināja tā organizētājs - 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 
izglītības satura centrs.

Koncertā “Dziesmusvētki Ziemassvēt-
kos”, piedalījās 2000 Latvijas bērnu, grupa 
“PeR”, Latvijas Nacionālās operas solists 
Jānis Apeinis, Jānis Strazdiņš no vokālās 
grupas “Cosmos”, Valta Pūces etnogrāfis-
kais ansamblis un Raimonda Macata mūzi-
ķu grupa. 

Pasākumā, tāpat kā 10. Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, ikviens 
varēja sajust sirsnību, prieku un aizrautību, 
tas sasildīja sirdis un palīdzēs pārziemot ar 
prieku.

Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centrs direktores vietniece 
audzināšanas darbā māra miķelsone

kokneSeS jaunie muzikanti 
zaķumuižā

No 3. - 5. decembrim Zaķumuižas pamat-
skolā notika 3. Vidzemes jauno muzikantu 
nometne. Tas ir laiks un vieta, kur satiekas 
bērni un jaunieši no dažādām Vidzemes pil-
sētām un laukiem. Šoreiz muzicēt gribošie 
bija no Rīgas, Allažiem, Līgatnes, Madonas, 
Kokneses un Zaķumuižas. Tie ir bērni, kas 
darbojas kādā no folkloras kopām un grib 
vairāk apgūt dažādu mūzikas instrumentu 
spēli. Skolotāji piedāvā iemācīties blokflau-
tas, vargana, kokles, ritmu un bungu, akor-
deona, vijoles spēli un arī papildināt zināša-
nas un savu prasmi dziedāšanā un stāstīšanā. 
Te ir gan danči, gan stāstu un spoku vakari, 
gan praktiska un radoša darbošanās. Šoreiz 
nometne bija ar ievirzi Ziemassvētku ķeka-
tu tradīcijās. Dziedājām, spēlējām, dejojām 
un stāstījām... Paldies vecākiem par atbal-
stu! Kristīne, Ilze, Linda, Renāte un Paula 
jau tagad gaida nākamo nometni, kas būs 
pavasarī!

Kokles skolotāja Inguna Žogota

ziemaSSvētku laikS PērSeS 
PamatSkolā

Laika ritums ir neapstādināms! Reizēm 
mums gribas teikt: „Mirkli apstājies!” – tad, 
kad jūtamies ļoti labi vai arī tad, kad baidā-
mies no kaut kā nezināma, kas mūs sagaida 
nākotnē. Ziemassvētkus gaidot, gribas ak-
centēt tikai jaukos mirkļus.

 Liekas pavisam nesen Pērses pamatskolā 
izskanēja skolas zvans, kas aicināja 1. klases 
skolēnus uz pirmo audzināšanas stundu. Ik-
viens skolēns, skolotājs un vecāks  aizdomā-
jās: ”Kāds būs šis 2010./2011. mācību gads?” 
Šobrīd skolā aizrit pēdējais pirmā semestra 
mēnesis, kad katrs skolēns, saņemot liecību, 
varēs gūt motivāciju nākamajam mācību pus-
gadam.

Sadarbojoties ar skolas skolēniem, ve-
cākiem, aizbildņiem, ko tad esam paveikuši 
šajā laika posmā: 

• ir noslēgts līgums ar biedrību Junior 
Achievement – Young Enterprise Latvija, tā-
dējādi skola iegūst tiesības praktizēt starptau-
tiski atzītas Junior Achievement Worldwide 
mācību programmas un mācību līdzekļus. Šī 
līguma ietvaros 5.klases skolēni, skolotājas 
Olita Ružas vadībā, apmeklēja apmācības 
kursus, lai varētu piedalīsies konkursā ”Cita 
Holivuda”,

• lai modernizētu mācību procesu un uz-
labotu sadarbību starp vecākiem, skolēniem 
un skolotājiem, skolā ieviests elektroniskais 
žurnāls,

• skolotājas Līgas Kraukles vadībā, 4. - 6. 
klašu skolēni jau trešo gadu iesaistās eTwin-
ning projektos. Šajā mācību gadā, kopā ar vēl 
32 dažādu valstu skolām, esam pievienoju-
šies projektam „Eiropas tautu pasakas”.

• Gaidot Ziemassvētkus, skolēni kopā 
ar skolotājiem izgrezno skolas telpas un ga-
tavojas pasākumam „Televīzijas raidījumu 
karuselis”. 

• Visi kopā strādājam pie skolas kalendā-
ra veidošanas 2011. gadam.

Ziemassvētki ir arī pateicības laiks, tādēļ 
Pērses pamatskolas skolotāju un darbinieku 
vārdā gribu pateikt paldies:

• skolēnu vecākiem un ģimenes krīzes 
centra ”Dzeguzīte” darbiniekiem par atbalstu 
gan mācību darbā, gan skolas rīkotajos pasā-
kumos,

• Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai 
Līcītei par sapratni un līdzdalību skolas ik-
dienā un svētkos,    

• Kokneses novada domes darbiniekiem 
par atbalstu dažādās dzīves situācijās.

Ziemassvētki ir pārdomu laiks, kad sa-
dzirdēt nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo, 
sajust neapjaušamo. Lai mums dzirdīgas 
ausis, redzīgas acis un jūtīga sirds! Jaukus 
svētkus un gaišu noskaņu arī pēcsvētku die-
nā visiem Kokneses novada iedzīvotājiem!

 Pērses pamatskolas direktore
Gaļina Kraukle

 no 13. lpp. 
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SPorta Dzīve novaDā
Sporta SpēleS Sagādā 

prieku

2010. gada 14. novembrī Kokneses nova-
da atklātajās galda tenisa sacensībās Kokne-
ses sporta hallē piedalījās labākie bijušā rajo-
na tenisisti un viesi no Madonas un Jēkabpils 
novadiem.

17 tenisisti kopā izspēlēja 102 spēles un 
daudzās uzvaru varēja gūt, spēlējot visus pie-
cus setus. Lieliski spēlēja Kokneses novada 
izlases dalībniece Aldona Homiča, izcīnot 
zelta medaļu sieviešu konkurencē, kā arī 
iekļuva vīriešu finālsacensībās, kur ieguva 
piekto vietu. Otro vietu un sudraba medaļu 
sieviešu konkurencē izcīnīja pieredzējusī 
Madonas novada daudzkārtējā čempione Ve-
ronika Kalniņa, bet bronzas medaļu – kokne-
siete Marija Andžāne.

Kokneses novada izlases dalībnieks And-
ris Krūmiņš vīriešiem nezaudēja nevienu 
partiju ne priekšsacīkstēs, ne finālā, un pel-
nīti izcīnīja pirmo vietu, iegūstot zelta me-
daļu. Labu sniegumu parādīja aizkrauklietis 
Staņislavs Šurpickis, izcīnot sudraba medaļu. 
Trešo vietu un bronzas medaļu ieguva Alberts 
Veigurs no Jēkabpils.

Sacensībās valdīja labs noskaņojums un 
īsta cīņas griba. Dalībnieki atzinīgi novērtēja 
gan spēļu norises vietu, gan tās organizēšanu 
un izteica vēlēšanos piedalīties arī nākamajā 
gadā. Paldies Jānim Dzenim par tenisa galda 
aizlienēšanu sacensību sarīkošanai!

Kājas ceļa traumas dēļ sacensībās nepie-
dalījās Ludmila Maļikena, taču palīdzēja spē-
ļu tiesāšanā - paldies!

Paldies arī Kokneses sporta centra vadī-
bai par dotajām iespējām sarīkot sacensības, 
kā arī par medaļām un diplomiem uzvarētāju 
apbalvošanai!

Galda tenisa sekcijas vadītājs un 
tiesnesis, ernests Skopāns

SacenšaS šāvēji un 
novuSiSti

Ar sacensībām šaušanā Kokneses sporta 
hallē un novusa sacensībām Bebru pamat-
skolas sporta zālē, nobeigumam tuvojas 
Kokneses novada 2. Atklāto sporta spēļu 
sacensības.

Šaušanā ar pneimatisko šauteni no 10m 
attāluma (stāvus no rokas) sieviešu konku-
rencē ar 34 punktiem no 50 iespējamajiem 
par uzvarētāju kļuva Kristīne Vilkaste. Tikpat 
punktu sašāva arī otrās vietas ieguvēja Aija 
Vītola. Ar 33 punktiem 3. vietu izcīnīja Kris-
ta Asmusa. Visas trīs godalgoto vietu ieguvē-
jas pārstāv Kokneses novada komandu.

Vīriešu konkurencē zelta medaļu pārlie-
cinoši ar 38 punktiem izcīnīja Viktors Ņuh-

tiļins, otrajā vietā atstājot 
Arvīdu Vītolu (33 punkti) 
– abi no Kokneses nova-
da komandas. Trešo vietu 
ar 32 punktiem izcīnīja 
Aleksandrs Sadovojs no 
Aizkraukles novada šāvēju 
komandas, kuru trenē Pē-
teris Vaivods. Viņa trenētās 
komandas sportisti izrādīja 
sīvu pretestību mājinieku 
komandas pārstāvjiem gan 
sieviešu, gan vīriešu konku-
rencē. Aizkrauklieši pozi-
tīvi novērtēja sacensību or-
ganizāciju un izteica vēlmi 
arī nākošajā gadā piedalīties 
šajās sacensībās.

Novusa sacensībās Beb-
ros sacentās 12 dalībnieki. Pēdējā brīdī no 
sacensībām, tālā ceļa dēļ, atteicās Kokneses 
pagasta novusa izlases dalībnieki. Arī no 
sacensību organizatoru piedāvātā transporta 
viņi atteicās. Varbūt iemesls nepiedalīties sa-
censībās bija pavisam cits?

Toties tālais ceļš nebija par šķērsli sacen-
sībās startēt novusistu komandai no Kurme-
nes. Šīs komandas pārstāvji Ainārs Čudars 
un Modris Ķipurs izcīnīja sudraba un bronzas 
medaļas, bet zelta medaļa palika mājinieka 
Daumanta Lāča īpašumā. Sieviešu konku-
rencē par uzvaru savā starpā cīnījās māji-
nieces Maija Zeilāne un Māra Tomaševska. 
Par Kokneses novada čempioni kļuva Maija 
Zeilāne.

Novada sporta spēļu ietvaros, novembra 
mēnesī vajadzēja notikt arī sacensībām pel-
dēšanā, taču mazā sacensties gribētāju skaita 
dēļ, peldēšanas galvenais tiesnesis Jānis Dze-
nis sacensības pārcēla uz februāra mēnesi. 
Cerēsim, ka līdz šim laikam peldētāji būs 
pietiekami trenējušies un viņu sagatavotības 
līmenis ļaus piedalīties arī šajās sacensībās. 
Atgādināšu, ka Kokneses peldbaseins ko-
mercapmeklētājiem ir atvērts katru dienu no 
plkst. 17 - 22. Peldbaseins nestrādās Ziemas-
svētkos (23. un 24. decembrī) un 31. decem-
brī un 1. janvārī.

Iršu sporta hallē 18. decembrī notiks vo-
lejbols vīriešiem, bet sievietes šajā pašā hallē 
sacentīsies 19. decembrī.

Pavadīsim gada nogali, aktīvi trenējoties 
un piedaloties sacensībās!

Sporta spēļu galvenais tiesnesis
andris Vītols

Hallei „irši” – 1 gadS!

Tuvus un tālus ceļus mērojušas, 4. de-
cembrī uz Iršu pagasta sporta halles 1. gada 
jubilejas sacensībām ieradās desmit volej-
bola komandas no dažādiem Latvijas nova-

diem. Vēlot veiksmi sacensību laukumos un 
patīkami pavadīt dienu, atklāšanas parādē 
sportistus uzrunāja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis.

Ļoti augstvērtīgu spēļu rezultātā pie-
rādījās, ka uzvar tas, kas vairāk  grib uz-
varēt – spraigā cīņā vīriešu konkurencē 
Vecbebru komanda pieveica favorītus – 
madoniešus. Patīkami uzvarētāju komandā 
redzēt sava pagasta puišus – Raiti Zukuli, 
Artūru Plūmi,  Elānu Katkovski, Aigaru 
Lāci, Juriju Tomaševski, kurus cēlāja pos-
tenī sekmīgi diriģēja aizkrauklietis Edgars 
Ratnieks. Šķiet, pat amatieru līgas spēlēs, 
kurās  gandrīz  visi pieminētie spēlē, tāda 
iedvesma  un azarts puišiem ir ne katru rei-
zi. Iršu jaunieši bija viesmīlīgi un samieri-
nājās ar 3. vietu.

Arī sieviešu konkurencē startēja piecas 
komandas – no Ropažiem, Aizkraukles, Vec-
bebriem, Jēkabpils un Babītes. Pārliecinoši 
turnīru aizvadīja ropažnieces, kuras saistošā,  
līdzvērtīgā spēlē pārspēja  jēkabpilietes. Tre-
šajā vietā – Babītes meitenes.

Sacensību uzvarētāju  apbalvošanas 
pasākumā  labākās komandas saņēma kau-
sus, dalībnieki medaļas un balvas. Speciā-
lās balvas, ko sarūpēja Iršu  komandas ilg-
gadējie spēlētāji Aivars Dambītis, Gunārs 
Romanovskis un Māris Belorags, saņēma 
labākie spēlētāji – Ilze Andersone no Vec-
bebriem, Ilze Liepiņlauska no Ropažiem, 
jēkabpiliete Agnese Vaska, kā arī Kaspars 
Klimovičs no Neretas, Rihards Puķītis no 
Madonas komandas un bebrēnietis Raitis 
Zukuls.

Svētku tortē šogad dega pirmā brīnum-
svecīte, bet, cerams – šis pasākums būs tra-
dicionāls, un nākamgad - decembra pirmajā 
sestdienā,  pēc tikpat spraigām spēlēm vo-
lejbola laukumos, vakarā varēsim iedegt jau 
divas!

dzintars Greļs
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SkatieS, mācieS, 
piedalieS!

11. novembrī Kokneses sporta centra ba-
seinā notika informatīvi atraktīvs pasākums 
par godu Lāčplēša dienai, 
kurā piedalījās Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas 1. - 6. 
klašu skolēni, viņu vecāki un 
skolotājas. Šo pasākumu or-
ganizēja Kokneses vidussko-
las audzēkņi kopā ar 2. - 4. 
klases jaunajiem peldēšanas 
treniņu grupas audzēkņiem.

Pasākuma laikā varēja 
uzzināt un uzskatāmi tika 
demonstrēts, kā pareizi uz-
vesties pie ūdens, kā sagata-
voties peldēšanai, kā rīkoties 
dzīvībai bīstamās situācijās 
u.c. svarīgu informāciju par 

peldēšanu.
16. novembrī līdzīgs pasākums Kokneses 

sporta centra baseinā “Tev Latvija, nav jābai-
dās, Stāv stipri sargi pie Daugavas...” notika 
7. - 12. klašu audzēkņiem, vecākiem un sko-
lotājiem.

kokneSieši volejbola 
“kauSa izcīņaS” 
finālSacenSībāS

No 3. - 14. novembrim Kuldīgā notika 
Latvijas Volejbola federācijas “Kausa izcī-
ņas” finālsacensības volejbolā C-2 (1997. 
- 98. g. dz.) grupas zēniem. Aizkraukles 
novada sporta skolu šajās sacensībā pār-
stāvēja Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las jaunie volejbolisti. Finālā piedalījās 
sešas komandas no Kuldīgas, Daugavpils, 
Jēkabpils, Kokneses, Jelgavas un Ozolnie-
kiem.

Sešas komandas savā starpā izspēlē 
apli - tas ir piecpadsmit spēles uz viena 
laukuma divu dienu laikā. Pirmajā sacen-
sību dienā visas komandas nospēlēja trīs 
spēles un otrajā dienā divas, līdz diviem 
uzvarētiem setiem. Aizkraukles NSS ko-
mandai pirmā spēle bija ar mājiniekiem - 
Kuldīgas NSS. Garā brauciena iespaids un, 
protams, arī uztraukums nebija tie labākie 
sabiedrotie komandai, līdz ar to zaudējums 
ar rezultātu 1:2. Pēc tam spēle uzlabojās, 
un sekoja divas uzvaras ar rezultātu 2:0 
pret Daugavpili un Jelgavu. Otro dienu 
Aizkraukles NSS komanda arī iesāka ar 
zaudējumu pret 2010. gada Latvijas čem-
pioniem Jēkabpils komandu - 0:2, bet tur-
nīru noslēdza ar uzvaru 2:0 pret Ozolnieku 
jaunajiem volejbolistiem. Kad turnīra ta-
bula bija pilna ar rezultātiem, atlika tikai 
saskaitīt punktus un apbalvot laureātus. 
Pirmo vietu un LVF kausu ieguva Jēkab-
pils sporta skolas audzēkņi. Otrajā vietā 
mājinieki - Kuldīgas NSS komanda, un tre-
šajā vietā Aizkraukles NSS komanda, kuru 
sagatavoja treneris Ivars Māliņš. Latvijas 
Volejbola federācijas kausa izcīņas sacen-
sībās piedalījās trīspadsmit komandas no 
tuviem un tāliem Latvijas novadiem, tāpēc 
trešā vieta ir vērā ņemams sasniegums un 
labs starts pirms Latvijas Jaunatnes čem-
pionāta volejbolā.

Komandā spēlēja Krists Kučinskis, Edijs 
Lutinskis, Edgars Glāznieks, Kristiāns Bu-
tins, Artis Dandēns, Niklāvs Vingris, Kris-
taps Lejiņš un Lauris Larionovs.

Paldies jauno sportistu vecākiem par mo-
rālo un arī materiālo atbalstu, īpašs paldies 
Oļegam Butinam un Dainim Vingrim par 
atbalstu. Paldies Kokneses novada domei, 
sekretārei Dzintrai Krišānei un šoferim Val-
teram Kārkliņam, ka neatteica palīdzību ar 
transporta nodrošinājumu nokļūšanai uz sa-
censībām.

Ivars māliņš

SpeciālāS olimpiādeS 
SacenSībaS gaujienā

Eiropas Speciālās Olimpiādes organiza-
toriskā komiteja, lai popularizētu skolēnu ar 
speciālām vajadzībām olimpisko kustību un 
veicinātu jauniešu iesaistīšanos sporta akti-
vitātēs, katru gadu visās Eiropas valstīs rīko 
dažādu sporta veidu nedēļas. Arī Latvijas 
speciālo skolu audzēkņi iesaistās šajās Eiro-
pas Speciālās Olimpiādes ietvaros rīkotajās 
sacensībās un pasākumos.

2010. gada decembra pirmā nedēļa visās 
Eiropas valstīs, kas iesaistās Speciālās Olim-
piādes sacensībās, bija basketbola nedēļa. 
Šīs nedēļas ietvaros, 2. decembrī Gaujienas 
speciālajā internātpamatskolā norisinājās 
Latvijas speciālo skolu basketbola sacensī-
bas, kurās piedalījās arī Kokneses speciālās 

internātpamatskolas – attīstības centra zēnu 
basketbola komanda, skolotāja Gunta Atrasta 
vadībā.

Sacensībās piedalījās basketbola koman-
das no Madonas, Gulbenes, Smiltenes, Val-
kas un Kokneses novadiem. Kokneses spe-
ciālās internātpamatskolas – attīstības centra 
komandai sīvā cīņā ar Sveķu speciālās inter-
nātpamatskolas basketbola komandu izdevās 
izcīnīt otro vietu.

Eiropas Speciālās Olimpiādes sporta 
nedēļu ietvaros 2011. gada pavasarī, tiek 
plānotas Latvijas speciālo skolu futbola sa-
censības, kurām gatavojas arī Kokneses spe-
ciālās internātpamatskolas – attīstības centra 
skolēni. 

Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra sporta skolotājs

Guntis atrasts
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Nodarbības
Pati Daba LŪDz: 
izmanto maniS 

DāvātāS metoDeS!
atveSeĻo un 

Harmonizē Sevi!
  
Aicinām uz sešu nodarbību kursu – to lai-

kā apgūt šīs metodes. Tev tiks izstrādāta arī 
individuāla Atveseļošanas programma un Tu 
to iemācīsies veidot arī visiem sev tuvajiem!

NODARBĪBU TEMATS:
1. Ūdens. Tā daudzveidība sevis dzie-

dināšana un profilakse. Ūdens programmē-
šana.

2. Atveseļošana ar elpošanas tehniku pa-
līdzību.

3. Atveseļošana ar enerģētisko elpošanu 
un enerģētisko  masāžu.

4. Aveseļošana ar fiziskajiem vingrināju-
miem. Uzturs.

5. Afirmāciju veidošana, to daudzveidīgā 
pielietošana. Piramīdu, šungita, faraona

Cilindra pielietošana dziedniecībā.
6. Individuālo atveseļošanas programmu 

sastādīšana.
Nodarbības vada dziedniecības centra 

„Sirius” vadītājs – dziednieks Oļegs Demi-
dovs. Nodarbības notiks Koknesē. Par laiku 
un nodarbību vietu informēsim individuāli, 
pa telefonu.

Pieteikšanās kursiem: 22319558.

JaUnUmI 
SadRaUdZībaS 

PILSĒTā VITInGenā
Pāvests Johans Ernsts Gliks - vācu mācī-

tājs, Latvijā un Krievijā pazīstams kā Bībeles 
tulkotājs, filologs, skolu dibinātājs un tiesne-
sis. Par šī slavenā vācu izcelsmes vīra piedzī-
vojumiem bagāto dzīvi savā priekšlasījumā 
2011. gada 19. janvārī Junkerhofā stāstīs Vi-
tingenas pilsētas bijušais direktors un Kokne-
ses Goda pilsonis Johannes Plumeiers. 

J. E. Glikam ir liela nozīme arī latviešu 
valodas attīstībā, kas salīdzināma ar Mārtiņa 
Lutera ietekmi uz vācu valodu. Pasākumu or-
ganizē Vitingenas Kultūras biedrība sadarbī-
bā ar Vitingenas Dzimtenes biedrību. 

J. Plumeiers ir viens no biedrības dalīb-
niekiem, kurš regulāri organizē daudzveidī-
gus kultūras pasākumus pilsētā.  Pēc Kok-
nesē iegūtās informācijas, ka šeit darbojies 
vācu mācītājs J. E. Gliks, J. Plumeiers  īpaši 
ieinteresējās par izcilās personības saistību 
ar Latviju un Koknesi, un ietekmēm Vāci-
jā. Pēc savas iniciatīvas un dziļās  intereses, 
viņš ir radis iespēju piedalīties arī E. Glikam 
veltītajās konferencēs Vācijā. Ar jauniegūto 
informāciju Plumeiera kungs iepazīstinās 
pasākuma dalībniekus Vitingenas pilsētas 
Kultūras biedrībai piederošajās senatnīgajās 
telpās Junkerhofā.

Gribi dzīve kaut ko mainīt? 
Nav ko gaidīt!!!! 
Piebiedrojies mūsu pulkam, 
Ūdens aerobikas spulgam, 
Paliksi tu priecīgs, ņiprs, 
Visās lietās būsi stiprs!
 
Nāc un piedalies ūdens aerobikas 
nodarbībās.
Aktīvi darbojamies
trešdienās plkst. 19.00
un svētdienās plkst. 18.00. 
Interesēties pa tālr.: 29121154 (Alla)

aS „LaTVIJaS VaLSTS 
meŽI” VIdUSdaUGaVaS 

meŽSaImnIeCība 
IZSLUdIna KonKURSU 
„JaUnaUdŽU KoPŠana 

2011./2012. GadoS”

1. Pasūtītāja nosaukums: AS “Latvijas 
valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība, 
Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses novads,  
LV 5113, tālr. 65161540, fakss: 65161885

2. Kontaktpersona: mežsaimnieciskās 
ražošanas speciāliste Ingrīda Berga, tālr. 
27844224, e-pasts i.berga@lvm.lv.

3. Iepirkuma identifikācijas Nr: AS LVM 
VD/2010/556/_

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: 
Jaunaudžu kopšana Vidusdaugavas mežsaim-
niecībā 2011./2012. gados. 

5. Apjoms 7110,9 (ha).
6. Iepirkums sadalīts 51 daļā, pieteikties 

var uz vienu, vairākām vai visām daļām.
7. Paredzamā līguma izpildes vieta: Vi-

dusdaugavas mežsaimniecības 8 meža ie-
cirkņu teritorijā, līguma izpildes termiņš: 
15.12.2012.

8. Ar nolikumu un tā pielikumiem visi 
Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja mā-
jas lapā www.lvm.lv vai biroja telpās darba 
dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 līdz 2010.
gada  17. decembra plkst. 10.00, kā arī pēc 
rakstiska pieprasījuma uz e-pastu i.berga@
lvm.lv. Nolikumu var saņemt elektroniski, 
norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un 
tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Blaumaņa iela 
3, Koknese, Kokneses novads, LV 5113, līdz 
17.12.2010. plkst. 10:00.

10. Piedāvājumu atvēršana notiks: Blau-
maņa ielā 3, Koknesē, Kokneses novadā, 
2010. gada 17. decembrī plkst. 10:00.

Rūķi, sveces,
prieks un jautrība

IGA centrā
18. decembrī no plkst. 9.00   līdz  

17.00 Iga centrā Aizkrauklē darbosies 
Adventes tirdziņš. Pircēji varēs iegadā-
ties jaukas svētku dāvanas un citas mīļas 
svētku lietas. Darbosies radošās darbnī-
cas bērniem. 18. decembrī plkst.16:00 
aicinām uz mūzikas, deju un dzejas pro-
jektu “Ziemassvētki Brīnumskapī”.

Tu esi mūsdienīgs jaunietis, kuram 
svarīgs ir ātrums un mobilitāte?

Ieej interneta adresē www.triatel.lv/
ekspedīcija un pārliecinies, ka TRIATEL 
mobilais internets ir tas, kas Tev noderēs, 
atrodoties mājās, atpūšoties brīvā dabā, 
gaidot draugu, braucot sabiedriskajā 
transportā vai mācoties un strādājot 
skolā! 

Sīkāku informāciju Tu vari saņemt 
pie 12. a klases skolnieces Leldes 
Māliņas, Triatel aģentes nr. 062, vai 
mājas lapā www.triatel.lv 
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Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

ziņas no KoKneses novada
dzimtsaraKstu nodaļas 

novembrī

Pārdod trenažieri Bebros.
T. 22020569

Tevī mājo kaut kas no baltās ziemas.
Tāds dvēseles gaišums kā brīnums.
Jel nepamet smaidu, bet nes to sev līdz,
Caur dzīvi ejot, – tas piepalīdz.
                      /V. Kokle-Līviņa/

andReJU KaRLSonU
skaistajā dzīves jubilejā sveic

Bebru internātpamatskolas kolektīvs

Rudens migla apņem zemi,
Klusi liecas bērzu zars.
Ne to vairs vēji šūpo,
Ne vairs apmirdz saules stars.
                 /J. Jaunsudrabiņš/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Jāni 
Ezeriņu kapu kalniņā pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome

Pavadot pēdējā gaitā mūsu brāli Andri 
Kudiņu, sirsnīgi pateicamies par atbalstu 
grūtā brīdī Astrīdai Grantiņai, Raimondam 
Knēģerim, Regīnai Madelānei, Imantam 
Stradam, Aigaram Romanovskim, Artū-
ram Pabērzam, Oskaram Ošiņam, Mārim 
Vidiņam un Valijai Zundurei. Paldies izva-
dītājai S. Rodei un koklētājai V. Feldma-
nei, radiem un draugiem, kaimiņiem, vi-
siem, kas atvadu brīdī bija kopā ar mums.

Māsas Ināra, Silvija un Anita
ar ģimenēm

Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij iet(i) darbiņā;
To dieniņu nezināju,
Kad būs iet(i) aizsaulē.
                      (L. t. dz.)

Mūžībā pavadīti:
JURIS KUKULIS (1944.)
andRIS KUdIŅŠ (1962.)
JānIS eZeRIŅŠ (1935.)
aRTūRS KaLnIŅŠ (1934.)
JānIS PaVLoVIČS (1964.)
SVeTLana dUmPe (1967.)
eLIZabeTe bUKoVSKa (1939.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Vēl ap tavu pasaulīti
Manas rokas apkārt tiek.
Logu rūtīs lēni pārslo
Tava mūža pirmais sniegs.
                     /Ā. Elksne/
Dzimtsarakstu nodaļā novembrī

reģistrēti bērniņi:
māRa GICĒVIČa

maTīSS dIndonIS
VaLĒRIJa KoVaļeVSKa
Sveicam jaundzimušo vecākus!

Es tev dāvināšu baltu dienu,
Tā mums abiem kopā piederēs.
                         /Sk. Kaldupe/

Reģistrētas 2 laulības:
11. novembrī Kokneses

ev. Luterāņu draudzē laulību slēdza
KRISTīne VaSKa un aRmandS āRIŅŠ

19. novembrī
dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja

anda KUKaIne un daIRIS STāmURS

KoKneses novada pasāKumu Kalendārs
datums, 
laiks Pasākums norises 

vieta
14.,15.,16. 
decembrī 
plkst. 17.00 - 
19.00

Ziemassvētku darbnīcas kopā ar folkloras kopu “Urgas”. 
Mācīsimies dziesmas, rotaļas, būs praktiska darbošanās un 
pārsteigumi!

Kokneses 
kultūras 
namā

15.decembrī 
plkst.16:00

„Bērnu žūrijas 2010” noslēguma pasākums. Gaidīti visi 
šāgada eksperti, lai noskaidrotu labāko grāmatu, atjautīgāko 
citātu un uzspēlētu kādu spēli, un jautri pavadītu pēcpusdienu!

Kokneses 
bērnu 
bibliotēkā

18. decembrī 
plkst. 15.30

Pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncerts un kultūras nama 
ieskandināšana, iedziedāšana, iedancošana un iespēlēšana.

Kokneses 
kult. namā

22. decembrī 
plkst. 11.30

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem, kuri 
neapmeklē bērnudārzu.

PII „Bitīte”

23. decembrī 
plkst. 11.00

Ziemassvētku vecītis uz eglīti aicina pirmsskolas vecuma 
bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.

Iršu klubā

23. decembrī 
plkst. 17.00

Koncerts “Gaisma dvēselē staro...” Piedalās: Kokneses 
mūzikas skolas audzēkņi, kori “Labākie gadi” un “Anima”.

Kokneses 
ev. lut. bazn.

23. decembrī 
plkst. 17.00

Ziemassvētku eglīte bērniem. Pieteikšanās un informācija pa 
tālr: 26574538, Inguna Strazdiņa.

Kokneses 
kult. namā

23. decembrī 
plkst. 18.30

Induļa Burkas fotoizstādes “ZIEMAS UN SAULGRIEŽU 
KALNĀ” atklāšana.

Kokneses 
kult. namā

25. decembrī 
plkst. 17.00

Koncerts “ZIEMASSVĒTKI ATNĀK DEJU VIRPULĪ”. Par 
prieku Kokneses novada ļaudīm dejo: MARTS PUNIŅŠ un 
DANA JĀKOBSONE – valsts vicečempioni 10 dejās.

Kokneses 
kult. namā

26. decembrī 
plkst. 16.00

Pagasta vokālā ansambļa „Bitītes” Ziemassvētku koncerts. Vecbebru 
katoļu bazn.

28. decembrī 
plkst. 12.00

Ziemassvētku pasākums pensionāriem. Iršu pag. 
pārv. zālē

28. decembrī 
plkst. 15.00

Andra Kristona un grupas „Helikons” koncerts „Viss sākās 
reiz kā pasakā” - komponista Andra Kristona dziesmas ar Ā. 
Āres un S. Rodes vārdiem.

Bebru 
pamatskolā

30. decembrī 
plkst. 22.00

Vecgada balle. Spēlē: grupa „Pēc pusnakts”.
Ieejas maksa: Ls 2

Iršu klubā

2011. gada
1. janvārī 
plkst. 01.00

Jaungada balle. Spēlē grupa “Savējie” (Madona). Galdiņu 
rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana.
Ieejas maksa: Ls 2,00. Pasākuma dienā dārgāk!

Kokneses 
kultūras 
namā

2011. gada
1. janvārī 
plkst. 01.00

Jaungada balle. Spēlē: grupa „Sveķi”. Ieejas maksa: Ls 2 Vecbebru 
prof. vsk. 
zālē

ZiemassvētKu dievKalpojumi
datums, laiks Pasākums Vieta
24. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Kokneses luterāņu baznīcā
24. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Kokneses katoļu baznīcā
25. decembrī plkst. 9.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Kokneses katoļu baznīcā
25. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Iršu baznīcā
26. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Vecbebru katoļu baznīcā


