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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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Nokāps no debesīm Zvaigzne, tevī Gaisma lai dzimst. /L. Brīdaka/

Pēc skumjās plīvojošajām sveču lies-
miņām novembra nogalē, kas lika apzinā-
ties, cik trausla un neaizsargāta ir cilvēka 
dzīvība, ar Adventes atnākšanu, ar kopā 
pārciestām bēdām, iedegtajā sveces lies-
mā jaušams miers un cerība. Decembrim 
piemīt spēja likt noticēt brīnumam. Mēs 
esam ceļā uz gaismu. Vai Gaismas pie-
dzimšana tumsā nav brīnums, ko mums 
ļauts piedzīvot ik gadu no jauna? 

Šķirot šī gada kalendārā prom skrejo-
šās dienas, prātā nāk Jāņa Jaunsudrabi-
ņa sacītais: „Laiks iet vienādiem soļiem, 
nebēdādams, vai cilvēkiem viņš liekas īss 
vai garš”. Mēs nevaram apturēt laika ri-
tējumu, ne Daugavas viļņu plūdumu, bet 
varam līdzi paņemt kā saulē vizošus ak-
mentiņus neaizmirstamas sajūtas, varbūt 
saules rietu Likteņdārzā, pastaigu pa jau-
no tūrisma taku tepat Koknesē, grūtā brīdī 
pretī pastieptu siltu roku, padarīta darba 
gandarījumu. Mums noteikti katram ir 
kaut kas savs, ko paņemsim līdzi, pārkāp-
jot Jaunā gada slieksni. 

Jau veroties ar skatu nākotnē, šajās 
avīzes lappusēs atgādinām par nozīmī-
gākajiem notikumiem novembra mēnesī. 
Arī no tiem paņemsim sev līdzi stariņu 
gaismas. Daudz gaismas un garīga stip-
ruma smēlāmies Kokneses Goda pilsoņu 
sumināšanas pasākumā. Par to, ka dzī-
vē nekad nedrīkst padoties un tāpat kā 
sportā jāiet uz mērķi, stāstām sarunā ar 
Arvīdu Vītolu.

Vai līs sidraba lietiņš, vai uz zariem 
kritīs sniegs, drīz, pavisam drīz – pasaule 
iemirdzēsies Ziemassvētku gaismā. Nekad 
nav par vēlu izdarīt kaut ko labu, kļūt par 
sargeņģeli kādai mazai sirsniņai, kādam, 
kuram tas dos spēku jaunam rītam.

Baltu sniegu un baltas domas vēlot,
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Krīt sniegpārslas baltas, baltas
No debesu klajumiem augstiem.
Piesnigs mirkļi, stundas un dienas,
Piesnigs sapņi mums balti, balti.
Ticēsim sargeņģelim savam,
Ticēsim Ziemsvētku mirklim,
Jo Laimes māte mums katram klusi
Būs debesīs zvaigzni aizdegusi.
                           /Ārija Āre/

Ziemassvētku  gaismā  dvēselei  spēku krāt!
Lai 2014. gads nāk kā jauns solījums veiksmei un cerībai, ka mūsu 
vislabākie nodomi vainagosies padarītā darba sajūtā!

Kokneses novada dome

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.
gada 25. aprīļa rīkojumu Nr. 195 „Par darba 
dienu pārcelšanu 2013. gadā”, ar Kokneses 
novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, 
Kokneses novada domes administrācijā 
un pagastu pārvaldēs pārceļ darba die-
nu no pirmdienas, 23. decembra, uz sest-
dienu, 2013. gada 14. decembri (no plkst. 
8.00 - 15.00 bez pusdienu pārtraukuma), 
un darba dienu no pirmdienas, 30. decem-
bra, uz sestdienu, 2013. gada 28. decembri 
(no plkst. 8.00 - 15.00 bez pusdienu pār-
traukuma).

Pārējās darba dienās Kokneses nova-
da dome strādās pēc noteiktā darba laika: 
 Pirmdien: 8.00 - 13.00; 14.00 - 18.00
 Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 - 

13.00; 14.00 - 17.00
 Piektdien: 8.00 - 15.00 (arī 13.12.; 

27.12.; 03.01.)
Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, 

ka ar 13. decembri Kokneses novada do-

mes 2. stāva telpās ir uzsākti iekštelpu un 
gaiteņa remontdarbi, tādēļ atvainojamies 
par sagādātajām neērtībām klientu ap-
kalpošanā.

Uz remontdarba laiku speciālistiem 
tiks mainīti darba kabineti, tostarp Kok-
neses novada domes priekšsēdētājam, 
izpilddirektoram, sekretārei un Dzimt-
sarakstu nodaļai, tādēļ iespējami saka-
ru pārtraukumi pa vietējiem tālruņiem. 
Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvanīt nova-
da domes sekretārei  uz Kokneses novada 
domes mobilo tālruni: 26308385.

Kokneses novada domes e-pasts: 
dome@koknese.lv

Remontdarbu laiks paredzēts līdz 2014. 
gada 5. janvārim. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtī-
bām gada nogalē, bet Jaunajā gadā gaidīsim 
jūs izremontētās un gaišās telpās! Lai sati-
cīgs svētku gaidīšanas laiks!

Kokneses novada dome

Par Kokneses novada domes darba 
laiku gada nogalē un iekštelpu 
remontdarbiem
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Gadu mijas tuvošanās aicina atskatī-
ties uz noieto ceļu atkal viena gada garu-
mā. Katrs darbs, kas tiek darīts ar atbil-
dības sajūtu, liekas smags, jo tajā ieliktas 
mūsu ieceres, domas, jūtas un kāds laiks 
no mūsu mūža. Arī šis gads Latvijas 
valstij un mūsu novadam bijis bagātu 
notikumu un jaunu izaicinājumu gads. 
Diemžēl, šis gads vienmēr atgādinās par 
Zolitūdes traģēdiju, kas negaidot pārrāva 
tik daudzu cilvēku dzīves. Drīzumā bū-
sim vēsturiskā mirkļa liecinieki Latvijas 
nacionālās valūtas – lata maiņai pret eiro 
un Latvijas dalībai Eiro zonā.

Politiķi savu esamību pie varas ir at-
taisnojuši tad, ja sabiedrības un ikviena 
cilvēka dzīve mainās uz labu: ja attīs-
tās tautsaimniecība, ja top jaunas darba 
vietas, ja pieaug labklājības līmenis un 
cilvēki ir droši par savu nākotni. Tikai 
drošības sajūtā rodas lieli dzīves plāni, 
tikai paļāvībā un savstarpējā uzticī-
bā starp valsti un pilsoni dzimst īstens 
valsts patriotisms un patiesa dzimtenes 
mīlestība, tādēļ vēlos teikt paldies par 
izteikto uzticību Kokneses novada ļau-
dīm, lai kopīgiem spēkiem turpinātu 
iesāktos darbus Kokneses novada attīs-
tībai.

Šajā gadā paveiktais Kokneses no-
vadā arī ir dāvana mūsu valstij. Viena 
no mūsu novada prioritātēm ir izglītība. 
Liels darbs un līdzekļi ieguldīti novada 
izglītības iestādēs. Šajā gadā veiksmīgi 
iesākta pirmsskolas izglītības iestādes 
„Gundega” renovācija – paveikta ēkas 
fasādes siltināšana, jumta seguma no-
maiņa, vēl divos turpmākos gados plā-
nots iekštelpu remonts un apkārtnes te-
ritorijas labiekārtošana. 

Par pozitīvajām pārmaiņām mācī-
bu kabinetos gandarīti ir Ilmāra Gaiša 
vidusskolas skolēni un pedagogi. 
Vērienīgs remonts paveikts Pērses pa-
matskolā. Mūsu mērķis ir, lai jaunā pa-
audze saņem kvalitatīvu izglītību, ko 
nodrošina arī modernu mūsdienu tehno-
loģiju pieejamība. 

Ir notikusi Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas un Bebru internātvidussko-
las apvienošana, lielākoties, saglabājot 
esošās darbavietas šajās izglītības ies-
tādēs. Tagad par projekta līdzekļiem sa-
kārtotās telpas Vecbebru Profesionālajā 

vidusskolā ir kļuvušas par mājvietu 
Vecbebru Profesionālajai un vispārizglī-
tojošajai internātvidusskolai. 

Vissvarīgākais novada iedzīvotāju 
labklājībai, ir saglabāt esošās darbavie-
tas un radīt labvēlīgus apstākļus uzņē-
mējdarbības attīstībai.  

7. novembrī tika svinīgi atklāts par 
66 miljoniem vērtais ceļš no Tīnūžiem 
līdz Koknesei, kurš ir lielākais jauniz-
būvētais ceļš kopš Latvijas neatkarības 
atgūšanas. Tas dos jaunas iespējas inves-
toru piesaistei un biznesa tālākai attīs-
tībai. Nākamgad tiks pabeigti dzelzceļa 
rekonstrukcijas un modernizācijas darbi 
dzelzceļa līnijā „Rīga-Daugavpils”, līdz 
ar to pieaugs preču pārvadājumu apjoms, 
tēlaini sakot, būs atvērti vārti jaunajam 
„zīda ceļam”.

Kā jauns izaicinājums tālākai no-
vada izaugsmei ir nākamajiem sep-
tiņiem gadiem apstiprinātās Eiropas 
Struktūrfondu prioritātes. Nākamgad 
sāksies Kokneses katlumājas renovā-
cija, turpināsim daudzdzīvokļu māju 
siltināšanu un infrastruktūras sakārto-
šanu.

Kokneses novadam ir labs potenciāls 
lauksaimniecības, tūrisma nozares un ra-
došo industriju attīstībai. Mūsu novadā 
ir lauksaimnieki, kuri apliecinājuši, ka 
viņu paveiktais sasniedzis Eiropas līme-
ni. Veiksmīgi attīstās bioloģiskās saim-
niecības. 

Par mūsu novada saukli šogad kļu-
vuši vārdi: Koknese – Latvijas sirds, bet  
Likteņdārzs ir kļuvis par mūsu novada 
īpašu simbolu. Joprojām tūkstošiem 
laukakmeņu ceļo uz Likteņdārza sirdi – 
amfiteātri. Es ticu, ka, sagaidot Latvijas 
valsts simtgadi, viena no skaistākajām 
dāvanām būs uz salas Daugavas vidū ta-
pis ziedošs dārzs, kurš arī pēc simtgades 
turpinās augt un attīstīties.  Vieta, kur 
pieminēt pagātni, sajust tagadni un smelt 
iedvesmu nākotnei. 

Likteņdārzs daudziem kopīgā dzīves 
ceļa sācējiem paliks atmiņā kā laulību 
ceremonijas vieta, kur šajā vasarā dots 
mīlestības solījums. 

Pirms vasaras saulgriežiem 
Likteņdārzā piedzīvojām skaistu un gai-
dītu notikumu – kultūrvēsturiskā izdevu-
ma „Atmiņu Daugava” atklāšanas svēt-

kus. Kokneses novada dome piedalījās 
vērienīgā izdevuma izdošanā un tagad 
esam lepni, ka stāstu par mūsu likteņu-
pes jaunību varam pasniegt kā vērtīgu 
dāvanu ciemiņiem. 

Kokneses viduslaiku pilsdrupas 
un parks, kultūras un vēstures manto-
jums Bebru un Iršu pagastos ir tās ne-
zūdošās vērtības, ar kurām Kokneses 
novada vārds gūst atpazīstamību 
Latvijā. Atceraties, cik lieliski mums 
šogad izdevās Kokneses novada svēt-
ki, iestāžu un pašdarbnieku gājiens 
pa Kokneses ielām! Šo iesākto tra-
dīciju noteikti turpināsim nākamajos 
svētkos, tāpat kā Sama svētkos Mazo 
Tvīda braucienu! 

Sirsnīgs paldies mūsu novada 
pašdarbības kolektīvu dalībniekiem 
un kolektīvu vadītājiem par piedalī-
šanos Dziesmu un Deju svētkos un 
par tautas mākslas tradīciju saglabā-
šanu! 

Tagad vēlēsim veiksmi mūsu skolē-
niem un jauniešiem, gatavojoties viņu 
Dziesmu un Deju svētkiem!

Par to, ka Latvija ir stipra, man šau-
bu nav. Latvijas stiprums ir mūsu cilvē-
kos. Vislielākais paldies mūsu vecākajai 
paaudzei par  grūtā darbā atdotajiem 
gadiem, cieņā noliecam galvas to priek-
šā, kas cietuši represijās, cīnījušies par 
Latvijas brīvību. Mūsu seniori ar savu 
darbošanos apliecina, ka viņu dzīves 
ritms rit strauji un aktīvi.

Paldies par kopīgi paveikto 2013. 
gadā vēlos teikt katram novada iedzī-
votājam, novada uzņēmējiem, sabied-
riskajām organizācijām, izglītības, 
kultūras un sporta darbiniekiem, paš-
valdības uzņēmumu un aģentūru dar-
biniekiem, Kokneses novada domē,  
Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs strā-
dājošajiem! 

Novēlu, lai mūsu ģimenēs izaug 
krietni bērni – mūsu nākotnes veidotāji! 
Sirsnīgs paldies visiem, kam rūp mūsu 
novada izaugsme! Lai Ziemassvētki 
katrā ģimenē ienes mieru un svētību, lai 
labiem darbiem, jaunām iecerēm bagāts 
Jaunais gads!

Dainis Vingris,
Kokneses novada

domes priekšsēdētājs

Paldies par kopā noieto ceļu 2013. gadā!
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turpinājums 4. lpp. 

2013. gada 27. novembrī Kokneses novada dome nolēma:
 1.1. Pieņemt zināšanai pašvaldības aģen-

tūras „Kokneses Tūrisma centrs” direktores 
Dainas Liepiņas sagatavoto informāciju par 
aģentūras darbu .

 1.2. Izstrādājot 2014. gada budžetu, tajā 
ieplānot līdzekļus Kokneses novada Tūrisma 
attīstības stratēģijas izstrādei.

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
p/a „Kokneses Tūrisma centrs” finansiālo 
darbību 2013. gada 10 mēnešos (dokuments 
mājas lapā www.koknese.lv ).

2.2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
p/a „Kokneses Sporta centrs” finansiālo dar-
bību 2013. gada 9 mēnešos (dokuments mā-
jas lapā www.koknese.lv ).

3.1. Turpināt sadarbību ar sadraudzības 
pilsētu Vitingenu (Vācijā).

3.2. Turpināt dalību Jauno laiku Hanzas 
dienu pasākumos.

 4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes 
darbu (informācija pievienota pielikumā).

  4.2. Jautājumu par būvvaldi atkārtoti 
skatīt decembra domes sēdē.

5.1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu 
aprēķinu Kokneses novada apvienotās būv-
valdes uzturēšanas izmaksu segšanai 2014. 
gadam. 

5.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Neretas, 
Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldī-
bām.

5.3. Atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 45. un 46. pantam Pļaviņu, Neretas, 
Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldības 
slēdz deleģēšanas līgumu ar Kokneses nova-
da domi.

5.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
Kokneses novada domes priekšsēdētājam 
Dainim Vingrim.

5.5. Gadījumā, ja tiek paplašināts būv-
valdes darba apjoms un funkcijas, būvvaldes 
uzturēšanas izmaksas var tikt palielinātas.

6. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 28 „Grozījumi 
Kokneses novada domes 30.01.2013. sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 
budžetiem 2013. gadam” (dokuments mājas 
lapā www.koknese.lv ).

7. Līdzekļus, kas budžetā paredzēti 
GMI līmeņa nodrošināšanai, bet nav iz-
lietoti (10 000,- Ls), izlietot, palielinot 
Ziemassvētku pabalstus Kokneses novada 
vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, 
bērniem invalīdiem, represētajām perso-
nām, Černobiļas avārijas seku likvidēša-
nas dalībniekiem, kā arī palielinot summu 
Ziemassvētku saldumu paciņu iegādei.

8.1. Piešķirt papildus Ziemassvētku pa-
balstam naudas izteiksmē Kokneses novada 
domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos 
Nr.17 noteiktajām pabalstu summām Ls 
10,00 apmērā sekojošām kategorijām:

8.1.1. bērniem – invalīdiem Ls 40.00 ap-
mērā

8.1.2.vientuļiem pensionāriem un inva-
līdiem, kuriem nav likumīgo apgādnieku Ls 
20,00 apmērā

8.1.3. politiski represētām personām Ls 
20,00 apmērā

8.1.4. Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Ls 
20,00.

8.2. Piešķirt Ziemassvētku pabalstu man-
tiskā veidā (saldumu paciņu, kuras noteiktā 
vērtība bija Ls 2,00 apmērā) Ls 3,50 vērtībā 

tiesībām saņemt šādām kategorijām:
8.2.1. pirmsskolas vecuma bērni, t.sk. 

bērni, kuri apmeklē novada pirmsskolas iz-
glītības iestādes;

8.2.2. 1. - 9. klašu skolēni, kuri mācās 
Kokneses novada izglītības iestādēs

8.2.3. sociālās aprūpes centros mītošie 
Kokneses novada iedzīvotāji

9. Par Kokneses novada domes aģentūras 
„Kokneses Sporta centrs” direktoru no 2014. 
gada 2. janvāra līdz 2018. gada 30. decem-
brim apstiprināt Dāvi KALNIŅU.

10. Pašvaldības budžetā 2014. gadam ie-
plānot 9216,- Ls jeb 13 113,- euro Aizkraukles 
novada Sporta skolas finansēšanai.

11.1. Ar 2013. gada 29. novembri atbrī-
vot Mudīti Auliņu no Centralizēto iepirkumu 
komisijas locekles pienākumiem.

11.2. Par Centralizēto iepirkumu komi-
sijas locekli ar 2013. gada 2. decembri ap-
stiprināt Bebru pagasta pārvaldes Komunālās 
nodaļas vadītāju Juri Bāru. 

12.1. No apgrozāmiem līdzekļiem papil-
dus piešķirt 29 000,- Ls (divdesmit deviņus 
tūkstošus latu) novada domes telpu remontam.

12.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
domes izpilddirektors I. Klaužs.

 9.1. Apstiprināt Kokneses novada terito-
rijā daudzdzīvokļu mājās sekojošu dzīvokļu 
klasifikāciju: 

9.1.1. Labiekārtots dzīvoklis ir dzīvoklis, 
kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpoju-
miem - centrālapkuri vai autonomo gāzes/
elektrības apkuri, vannu/dušu, siltā un aukstā 
ūdens apgādi (centrālais, boilers vai gāzes 
katls), kanalizāciju, sadzīves atkritumu izve-
šanu (var būt vēl citi papildpakalpojumi).

9.1.2. Daļēji labiekārtots dzīvoklis ir dzī-
voklis, kurš nodrošināts ar šādiem pamatpa-
kalpojumiem - krāsns apkuri, aukstā ūdens 
apgādi un kanalizāciju, sadzīves atkritumu 
izvešanu.

9.1.3. Dzīvoklis bez ērtībām ir dzīvoklis, 
kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpoju-
miem - krāsns apkure dzīvoklī, aukstā ūdens 
apgādi ārpus dzīvokļa, kanalizāciju ārpus 
dzīvokļa un sadzīves atkritumu izvešanu.

9.2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvoja-
mo telpu īri” 11. un 11.1. pantu, ar 2014.
gada 1.janvāri Kokneses novada teritorijā, 
Kokneses novada domei (pašvaldībai) piede-
rošajiem dzīvokļiem noteikt īres maksu, kas 
sastāv no:

1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas 
izdevumu daļa;

2) atlīdzība par neprivatizētā dzīvokļa 
(pašvaldības īpašuma) lietošanu (šie līdzekļi 
tiek uzkrāti atsevišķā kontā un izlietoti tikai 
šo dzīvokļu vajadzībām). 

9.2.1. Kokneses pagastā noteikt sekojošu 
atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu:

9.2.1.1. Labiekārtotiem dzīvokļiem -            
0,09 euro/m2  

9. 2.1.2. Daļēji labiekārtotiem dzīvok-
ļiem -  0,07 euro /m2  

9.2.1.3. Dzīvokļiem bez ērtībām -                 
0,04 euro /m2  

 9.2.2. Bebru pagastā noteikt sekojošu at-
līdzību par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu:

9.2. 2.1. Labiekārtotiem dzīvokļiem -          
0,09 euro /m2  

9.2. 2.2. Daļēji labiekārtotiem dzīvok-
ļiem - 0,07 euro /m2  

9.2. 2.3. Dzīvokļiem bez ērtībām -                
0,04 euro /m2  

9.2.3. Iršu pagastā noteikt sekojošu atlī-
dzību par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu:

9.2.3.1. Labiekārtotiem dzīvokļiem -             
0,07 euro /m2  

9.2.3.2. Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem 
-   0,04 euro /m2  

9.2.3.3. Dzīvokļiem bez ērtībām -                  
0,01 euro /m2  

9.3. Noteikt, ka Kokneses novada domei 
(pašvaldībai) piederošo dzīvojamo telpu īres 
līgumus ar īrniekiem tiesīgi slēgt:

9.3.1. Kokneses pagastā, saskaņā ar de-
leģējuma līgumu, SIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi”;

9.3.2. Bebru pagastā Bebru pagasta pār-
valdes vadītāja;

9.3.3. Iršu pagastā Iršu pagasta pārvaldes 
vadītāju.

9.4. Noteikt, ka īres maksu iekasē dzī-
vokļu apsaimniekotāji un par izmaiņām in-
formē īrniekus rakstiski. 

9.5. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta piekto 
daļu; 6. panta pirmo daļu; Pārejas noteikumu 
3.1. punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 11. panta ceturtā daļā noteiktos obligātos 
maksājumus (nekustamā īpašuma nodokli 
un zemes nomas maksu proporcionāli  izīrē-
tā dzīvokļa un koplietošnas telpu platībai), 
maksā neprivatizēto dzīvokļu īrnieki.

9.6. Lēmums stājas spēkā ar 2014. gada 
1. janvāri.

9.7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt 
par spēku zaudējušu Kokneses novada domes 
2010. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 8.3.

10. Ar 2013. gada 1. decembri noteikt 
šādu darba algu domes amatpersonām:

- domes izpilddirektoram 1140,- Ls;
- galvenajai grāmatvedei- 1020,- Ls;
- domes juristei – 780,- Ls.
11.1. Ar 2014. gada 1. janvāri darba al-

gas Kokneses novada domē, tās iestādēs un 
struktūrvienībās strādājošiem pārrēķināt uz 
euro valūtu, palielinot darba samaksu līdz 
pirmajai apaļajai summai euro.

Šis lēmums neattiecas uz pedagoģiska-
jiem darbiniekiem un strādājošiem, kuru al-
gas aprēķina pēc stundas tarifa likmes.

11.2. Stundas tarifa likmes pārrēķināt pēc 
oficiālā maiņas kursa, ievērojot noapaļošanas 
principus saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības 
likumu.

11.3. Algu pārrēķinu veikt līdz 2013. 
gada 20. decembrim

11.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
domes galvenā grāmatvede Iveta Mikāla.

12.1. Apstiprināt mērķdotācijas sadali 
novada vispārizglītojošajām skolām, pirms-
skolas izglītības iestādēm, internātskolām 
un profesionālajai skolai pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām 2013. gada decembra mēnesim 
(dokuments mājas lapā www.koknese.lv ).

12.2. Apstiprināt mērķdotācijas sadali 
novada interešu izglītības programmu peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām 2013.
gada decembra mēnesim(dokuments mājas 
lapā www.koknese.lv ).

12.3. Atbalstīt naudas līdzekļu piešķirša-
nu no pašvaldības budžeta mācību procesa 
nodrošināšanai Kokneses novada izglītības 
iestādēs (dokuments mājas lapā www.kokne-
se.lv ).
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13.1. Apstiprināt 2013. gada 13. novem-
brī notikušās Kokneses novada, Bebru pagas-
ta, meža īpašuma „Lokmanes mežs” cirsmu 
izsoles rezultātus. 

13.2. Pārdot Kokneses novada domei 
piederošo Kokneses novada, Bebru pagas-
ta, meža īpašuma „Lokmanes mežs” cirs-
mas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
32460010046 par nosolīto cenu Ls 170 800 
(viens simts septiņdesmit tūkstoši astoņi sim-
ti latiem) un slēgt pirkuma līgumu ar SIA 
„BILLERUDKORSNAS LATVIA” reģistrā-
cijas Nr. 50003121261.

14.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 3260 013 0767 zemesgaba-
la 0,1259 ha platībā ar adresi Līgo iela 2B, 
Koknesē, Kokneses pagasta, Kokneses nova-
dā 2013.gada 19.novembra izsoles rezultātus. 

14.2. Pārdot Kokneses novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 
3260 013 0767 zemesgabalu 0,1259 ha platī-
bā ar adresi Līgo iela 2B, Koknesē, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, par cenu Ls 1100, 
(vienu tūkstoti vienu simtu latiem) J D perso-
nas kods un slēgt pirkuma līgumu. 

14.3. Saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 79. panta pirmo daļu un 189. panta 
pirmo daļu.

15.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 3260 010 0225 zemesgaba-
la (starpgabala) 0,4986 ha platībā ar adresi 
„Vaidelotes” Bilstiņi, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā 2013. gada 19. novembra 
izsoles rezultātus. 

15.2. Pārdot Kokneses novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra 
Nr. 3260 010 0225 zemesgabalu (starpgaba-
lu) 0,4986 ha platībā ar adresi „Vaidelotes” 
Bilstiņi, Kokneses pagastā, Kokneses nova-
dā, par cenu Ls 440 (četri simti četrdesmit la-
tiem) kopīpašniekiem I A  personas kods  un 
P P personas kods, katram ½ domājamo daļu 
un slēgt pirkuma līgumu. 

16.1. Piedalīties Kultūras ministrijas iz-
sludinātajā atklātajā projektu iesniegumu 
atlasē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2009. - 2014. gada perioda prog-
rammas „Kultūras un dabas mantojuma sa-
glabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma 
grantu shēmā „Kultūras mantojuma sagla-
bāšana”, ar projekta iesniegumu „Vecbebru 
muižas kungu mājas atjaunošana un muzeja 
izveide”.

16.2. Apstiprināt kopējās projekta izmak-
sas 249 000,00 EUR (Divi simti četrdesmit 
deviņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, no 
kuriem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta finansējums ir 211 650,00 EUR 
apmērā (85% no attiecināmajām izmaksām), 
Valsts dotācija ir 12450,00 EUR (5% no at-
tiecināmajām izmaksām) un Kokneses nova-
da domes līdzfinansējums ir 24900,00 EUR 
(10% no attiecināmajām izmaksām).

16.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt projektam nepieciešamo priekš-
finansējumu un līdzfinansējumu pašvaldības 
budžetā vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē – 
2015.gadā – 249 000,00 EUR apjomā.

16.4. Kokneses novada dome apņemas 
nodrošināt projektā sasniegto rezultātu uztu-
rēšanu 5 gadus pēc projekta noslēguma pār-
skata apstiprināšanas.

17. Apstiprināt Vecbebru muižas kungu 
mājas darbības stratēģiju 2016.-2021. gadam 
(dokuments mājas lapā www.koknese.lv ).

18.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejo-
šu soli Kokneses novada domei piederošu 

nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 
013 0503 - dzīvojamo māju apbūves zemes-
gabalu 0,1295 ha platībā. Īpašuma adrese - 
Dzeņu iela 11, Koknese, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads. 

18.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar ka-
dastra Nr. 3260 013 0503 nosacīto pārdoša-
nas izsoles sākumcenu Ls 1200 (viens  tūk-
stotis divi simti  lati) ar 2014.gada 1.janvāri 
1707,45 euro.  

20.1. SIA „Service&GB” iesniegto 
Vienošanos, pieņemšanas –nodošanas aktu 
un rēķinu par 2008.gadā Kokneses pagasta 
Zemeņu un Lakstīgalu ielas inženierģeolo-
ģiskās izpētes darbiem Kokneses novada do-
mes vārdā pilnvarot parakstīt domes priekš-
sēdētājam D.Vingrim.

20.2. Apmaksāt SIA „Service&GB” Ls 
726 (septiņi simti divdesmit sešus latus),t.
sk., PVN 21% SIA  „LUDUSS” veiktos 
Kokneses pagasta Zemeņu un Lakstīgalu 
ielas inženierģeoloģiskās izpētes darbus no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

21. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt 250,0 Ls Latvijas izlases ko-
mandas dalībniecei J F, lai daļēji segtu viņas 
dalību ISF Pasaules skolu čempionātā viegl-
atlētikas krosā 2014. gadā Izraēlā no 2014. 
gada 30. marta līdz 4. aprīlim.

22. No līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem piešķirt 1536,- Ls Bebru pagasta 
pārvaldei elektropieslēguma atjaunošanai un 
durvju atjaunošanai īpašumā „Garāžas”, kas 
ietilpst nekustamajā īpašumā „Pilslejas 2”, 
Bebru pagastā (kadastra Nr. 3246 006 001), 
kas nodots Kokneses novada domei no 
Izglītības un zinātnes ministrijas 2013. gada 
16. jūlijā.

23.1. 2014. gadā piedalīties Olimpiskās 
dienas pasākumos.

23.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi p/a 
„Kokneses Sporta centrs” direktors.

24. Nepiešķirt ar KPFI līdzekļiem fi-
nansētā, Kokneses internātpamataskolas 
– attīstības centra iesniegtā projekta iesnie-
guma „Energoefektivitātes paaugstināša-
na „Kokneses speciālās internātskolas” un 
„Kokneses internātpamatskolas” ēkām” īste-
nošanai līdzfinansējumu.

25. Apstiprināt Sociālo jautājumu un ve-
selības aprūpes pastāvīgās komitejas 2013.
gada 21.novembra sēdē pieņemto lēmumu:

25.1. Par samaksas noteikšanu par aprū-
pes mājās pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar 
aprūpētāja pakalpojuma sniegšanas apjomu 
stundās ar likmi euro/h 2,25 atbilstoši attiecī-
gajam aprūpes mājās pakalpojuma līmenim:

Par 1. līmeņa pakalpojumu – 36,00 euro 
mēnesī

Par 2. līmeņa pakalpojumu – 54,00 euro 
mēnesī

Par 3. līmeņa pakalpojumu – 81,00 euro 
mēnesī

Par 4. līmeņa pakalpojumu – 90,00 euro 
mēnesī.

26. Precizēt saistošos noteikumus Nr. 23 
„Grozījumi Kokneses novada domes 2010.
gada 29. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 19 „Kokneses novada sabiedriskās kārtī-
bas noteikumi” (dokuments mājas lapā www.
koknese.lv ).

27. Precizēt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 25 „Grozījumi 
Kokneses novada domes 2011.gada 23.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par paš-
valdības nodevām Kokneses novadā”” (do-
kuments mājas lapā www.koknese.lv ).

28. Precizēt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 22 „Gozījumi 
Kokneses novada domes 2013. gada 10. jū-
lija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Kokneses 
novada pašvaldības nolikums”” (dokuments 
mājas lapā www.koknese.lv ).

29. Precizēt saistošos noteikumus Nr. 26 
„Grozījumi Kokneses novada domes 2013.
gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 
6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses novada 
iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses 
iedzīvotāju sasniegumiem sportā””, (doku-
ments mājas lapā www.koknese.lv ).

30. Precizēt saistošos noteikumus Nr. 13 
„Par svētku pabalstiem Kokneses novadā” 
(dokuments mājas lapā www.koknese.lv ).

31.1. Iznomāt un noteikt nomas cenu 
Kokneses novada domei piederošās neapdzīvo-
jamās ēkas (turpmāk tekstā Objekts) Kokneses 
novada Bebru pagastā, LV-5135 sekojoši: 

31.1.1. kadastra apzīmējums 3246 006 
0121 001 „Degvielas noliktava”, 126,4 m2-

0.023 Ls/m2; 

3.11.2. kadastra apzīmējums 3246 006 
0121 002 „Darbnīca rezerves daļu nolikta-
va”, 403,7 m2-0.015 Ls/m2;

31.1.3. kadastra apzīmējums 3246 006 
0121 003 „Bebru remonthalle - darbnīca”, 
1034,3 m2- 0.025 Ls/m2;

31.1.4. kadastra apzīmējums 3246 006 
0107 002 „Graudu kalte Zemturi”,280,8 m2 
-0.056 Ls/m2

31.5. kadastra apzīmējums 3246 006 
0107 003 „Angārs- šķūnis Zemturi”, 911,1 
m2 -.032 Ls/m2;

31.1.6. kadastra apzīmējums 3246 006 
0107 004 „Svaru ēka Zemturi”,65,4 m2 - .041 
Ls/m2;

31.1.7. Kadastra apzīmējums 2346 - 006- 
0107 005 „Angārs Zemturi”, 432,2 m2 - 0.042 
Ls/m2;

31.2. Noteikt Objekta ar kopējo platību 
3253,9 m2  izsoles sākuma cenu - nomas maksu 
mēnesī Ls 100,54 (simts lati 54 santīmi) apmē-
rā bez pievienotās vērtības nodokļa un noteikt 
izsoles soli – Ls 10 (desmit lati), kas ir 10% no 
nosacītās nomas maksas apmēra mēnesī.

313. Noteikt nomas Objekta izmantoša-
nas mērķi – lauksaimnieciskās ražošanas un 
apkalpošanas nodrošināšanai.

32.1. Novada domes sēdi decembra mē-
nesī sasaukt 18. decembrī plkst.14.oo.

32.2. pastāvīgo komiteju sēdes decembra 
mēnesī sasaukt:

32.2.1. Kultūras, izglītības, sporta un sa-
biedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi - 9. 
decembrī plkst. 15.oo;

32.2.2. Finanšu un attīstības pastāvīgās 
komitejas sēdi – 11. decembrī plkst.14.oo;

32.2.3. Sociālo jautājumu un veselības 
aprūpes pastāvīgās komitejas sēde – 12. de-
cembrī plkst. 15.oo.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2013. gada 18. decembrī plkst. 14.00 no-
vada domes ēkā, Melioratoru ielā Nr. 1, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā un tajā 
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

1. Par Aizkraukles  novada sporta skolas  
darbu;

2. Par p/a “Kokneses Sporta centrs”  
darbu; 

3. Par medicīnas pakalpojumu  nodro-
šināšanu novadā.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

turpinājums no 3. lpp. 
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Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu; 21. pan-

ta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās 
daļas 4. punktu

Izdarīt Kokneses novada domes 2010.gada 29. 
septembra  saistošajos noteikumos 

Nr. 18  “ Kokneses novada sabiedriskās kārtī-
bas noteikumi” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 2.3.1.2. apakšpunktā lata simbolis-
ko apzīmējumu, skaitli un vārdus “Ls 250,00 (divi 
simti piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdiem “ 
350,00 euro (trīssimt piecdesmit euro).

1.2.  Aizstāt 2.3.1.3. apakšpunktā lata sim-
bolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus  “Ls 
1000,00 (viens tūkstotis latiem)” ar skaitli un vār-
diem”1400,00 euro (tūkstoš četrsimt euro)”.

1.3.  Aizstāt 3.1.1. apakšpunktā skaitli un vār-
du “10 latiem” ar skaitli un vārdu “ 15 euro”.

1.4.  Aizstāt 3.1.2. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “10 līdz 50 latiem” ar skaitļiem  un vārdiem 
“15 līdz 72 euro”.

1.5. Aizstāt 3.1.3. apakšpunktā skaitli un vārdu 
“10 latiem” ar skaitli un vārdu “15 euro”.

1.6.  Aizstāt 3.1.4. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “10 līdz 50 latiem” ar skaitļiem  un vārdiem 
“15 līdz 72 euro”.

1.7.  Aizstāt 3.1.5. apakšpunktā skaitli un vār-
du “5 latiem” ar skaitli un vārdu “8 euro”.

1.8.  Aizstāt 3.1.6. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “5 līdz  25 latiem” ar skaitļiem  un vārdiem 
“ 8 līdz 36 euro”.

1.9.  Aizstāt 3.1.7. apakšpunktā skaitļus un vār-
dus “5 līdz  250 latiem” ar skaitļiem  un vārdiem “8 
līdz 350 euro” un skaitļus un vārdus “10 līdz 500 
latiem” ar skaitļiem  un vārdiem “15 līdz 712 euro”.

1.10.  Aizstāt 3.2.1. apakšpunktā skaitļus un 

vārdus “10 līdz 50 latiem” ar skaitļiem  un vārdiem 
“15 līdz 72 euro”.

1.11.  Aizstāt 3.2.2. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “50 līdz 150 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “72 līdz 214 euro”.

1.12.  Aizstāt 3.2.3. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “50 latiem” ar skaitli un vārdu “72 euro”.

1.13.  Aizstāt 3.2.4. apakšpunktā “50 līdz 150 
latiem” ar skaitļiem  un vārdiem “72 līdz 214 euro”.

1.14.  Aizstāt 3.2.5. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “5 latiem” ar skaitli un vārdu “8 euro”.

1.15.  Aizstāt 3.1.1. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “ 10 latiem  ” ar skaitli un vārdu “ 15 euro”.

1.16.  Aizstāt 3.4.1. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “30 latiem” ar skaitli un vārdu “43 euro”.

1.17.  Aizstāt 3.4.2. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “30 līdz 50 latiem” ar skaitļiem  un vārdiem 
“43 līdz 72 euro”.

1.18.  Aizstāt 3.5.1. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “100 latiem” ar skaitli un vārdu “143 euro”.

1.19.  Aizstāt 3.5.2. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “100 līdz  250 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “143 līdz 350 euro”.

1.20.  Aizstāt 3.6.1. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “5 līdz  100 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “8 līdz 143 euro”.

1.21.  Aizstāt 3.6.2. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “50 līdz  250 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “72 līdz 350 euro”.

1.22. Aizstāt 3.7.1. apakšpunktā skaitli un vār-
du “15 latiem” ar skaitli un vārdu “22 euro”.

1.23.  Aizstāt 3.8.1. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “50 latiem” ar skaitli un vārdu “72 euro”.

1.24.  Aizstāt 3.8.2. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “50 līdz  100 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “72 līdz 143 euro”.

1.25.  Aizstāt 3.8.3. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “20 līdz  100 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “29 līdz 143 euro”.

1.26.  Aizstāt 3.8.4. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “100 līdz  300 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “143 līdz 427 euro”.

1.27.  Aizstāt 3.8.5. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “20 latiem” ar skaitli un vārdu “29 euro”.

1.28.  Aizstāt 3.8.6. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “20 līdz  100 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “līdz 143 euro”.

1.29.  Aizstāt 3.8.7. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “50 latiem” ar skaitli un vārdu “72 euro”.

1.30.  Aizstāt 3.8.8. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “150 latiem” ar skaitli un vārdu “214 euro”.

1.31.  Aizstāt 3.8.9. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “250 latiem” ar skaitli un vārdu “350 euro”.

1.32.  Aizstāt 3.8.10. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “150 latiem” ar skaitli un vārdu “214 euro”.

1.33. Aizstāt 3.8.11. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “250 latiem” ar skaitli un vārdu “350 euro”.

1.34. Aizstāt 3.8.12. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “150 latiem” ar skaitli un vārdu “214 euro”.

1.35.  Aizstāt 3.8.13. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “250 latiem” ar skaitli un vārdu “350 euro”.

1.36.  Aizstāt 3.8.14. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “50 latiem” ar skaitli un vārdu “72 euro”.

1.37.  Aizstāt 3.8.15. apakšpunktā skaitli un 
vārdu “50 latiem” ar skaitli un vārdu “72 euro”.

1.38. Aizstāt 3.8.16. apakšpunktā skaitļus un 
vārdus “20 līdz  100 latiem” ar skaitļiem  un vār-
diem “29 līdz 143 euro”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. 
janvārī. 

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta trešo daļu,

 likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
10.panta trešo daļu,  12.panta pirmās daļas 

1., 2., 4., 7. punktu
 un Ministru kabineta 28.06.2005.

noteikumiem Nr.480
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas ” 3. punktu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2011. gada 

23. februāra   saistošajos noteikumos Nr. 5
“Par   pašvaldības nodevām Kokneses nova-

dā” šādus grozījumus:
aizstāt 4.2. apakšpunktā simbolisko apzīmēju-

mu un skaitli „Ls 1,00” ar simbolisko apzīmējumu 
un skaitli” EUR 1,42”;

aizstāt 4.3.apakšpunktā simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli „Ls 3,00” ar simbolisko apzīmējumu 
un skaitli” EUR 4,27”;

aizstāt 4.5. apakšpunktā otrajā rindā simbolis-
ko apzīmējumu un skaitli „Ls 2,00” ar simbolisko 
apzīmējumu un skaitli” EUR 2,85”;

aizstāt 4.5. apakšpunktā trešajā rindā simbolis-
ko apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar simbolisko 
apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;

aizstāt 4.5.apakšpunktā ceturtajā rindā simbo-
lisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar simbolis-

ko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.6.apakšpunktā simbolisko apzīmēju-

mu un skaitli „Ls 5,00” ar simbolisko apzīmējumu 
un skaitli” EUR 7,11”;

aizstāt 4.7.apakšpunktā otrajā rindā simbolis-
ko apzīmējumu un skaitli „Ls 2,00” ar simbolisko 
apzīmējumu un skaitli” EUR 2,85”;

aizstāt 4.8.apakšpunktā simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli „Ls 3,00” ar simbolisko apzīmējumu 
un skaitli” EUR 4,27”;

aizstāt 4.9.apakšpunktā simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli „Ls 1,00” ar simbolisko apzīmējumu 
un skaitli” EUR 1,42”;

aizstāt 4.9.1.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli” EUR 1,42”;

aizstāt 4.9.2.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli” EUR 1,42”;

aizstāt 4.9.3.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli” EUR 1,42”;

aizstāt 4.10. apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 0,20” ar simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli” EUR 0,28”;

aizstāt 7.1.apakšpunktā simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli „Ls 15,00” ar simbolisko apzīmēju-

mu un skaitli” EUR 21,34”;
aizstāt 7.2.apakšpunktā simbolisko apzīmēju-

mu un skaitli „Ls 10,00” ar simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli” EUR 14,23”;

aizstāt 12.1.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 15,00” ar simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli” EUR 21,34”;

aizstāt 12.2.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli” EUR 14,23”;

aizstāt 12.3.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 30,00” ar simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli” EUR 42,69”;

aizstāt 15.1.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 2,00” ar simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli” EUR 2,85”;

aizstāt 15.2.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 5,00” ar simbolisko apzīmēju-
mu un skaitli” EUR 7,11”;

aizstāt 15.3.apakšpunktā simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 20,00” ar simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli” EUR 28,46”;

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1. janvārī.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris

Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2013. gada 30. oktobra lēmumu Nr.7.5.7.(protokols Nr.14) 
Precizēti ar Kokneses novada domes 2013. gada 27. novembra lēmumu Nr.10.1(protokols Nr.16) 

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 23
„Grozījumi Kokneses novada domes 2010. gada 29. septembra   saistošajos 
noteikumos Nr. 19  „Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi”

Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2013. gada 30. oktobra lēmumu Nr.7.5.9. (protokols Nr. 14) 
Precizēti ar Kokneses novada domes 2013. gada 27. novembra lēmumu Nr.10.2(protokols Nr.16) 

 Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 25
„Grozījumi Kokneses novada domes 2011. gada 23. februāra   saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Par   pašvaldības nodevām Kokneses novadā”
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Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 6. punktu 
un 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par 
finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un  balvām par Kokneses iedzīvotāju 
sasniegumiem sportā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 6.1. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 100 (viens simts 
lati)” ar  skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.2. aizstāt 6.2. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 300 (trīs simti lati)” 
ar skaitli un vārdu „426,86 euro”;

1.3. aizstāt 6.3. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 800 (astoņi simti 
lati)” ar  skaitli un vārdu „1138,30 euro”;

1.4. aizstāt 8. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 1200 (viens tūkstotis 
divi simti lati) ar  skaitli un vārdu „1707,45 euro”;

1.5. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
„14. Nauda vai balva atbilstošā vērtībā (pēc nodokļu nomaksas):

Sacensību mērogs Balva
(EUR)
1. vieta

Balva
(EUR)
2. vieta

Balva
(EUR)
3. vieta

Piezīmes

14.1. Latvijas valsts 
(čempionāti, 
Meistarsacīkstes)

113,83 99,60 85,37

14.2. Eiropas un 
starptautiskās

170,74 142,29 128,06 Latvijas valsts
izlases dalībniekiem
(sākot no 16 gadu 
vecuma)

Izdoti pamatojoties uz likuma
                    “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2013.

gada 10. jūlija   saistošajos noteikumos Nr. 
8 “Kokneses novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 59. punktā simbolisko apzī-
mējumu, skaitli un vārdus “Ls 10 000,- (des-
mit tūkstošiem latu)” ar simbolisko apzīmē-

jumu, skaitli un vārdiem “EUR 14229,- (četr-
padsmit tūkstoši  divi simti divdesmit devi-
ņiem euro)” un aizstāt skaitli un vārdu “5000 
latus” ar skaitli un vārdu “7114 euro”.

1.2. aizstāt 60.punktā skaitli  un vārdu “ 
5000,- latus” ar skaitli  un vārdu” 7114 euro”;

1.3. aizstāt 119. punktā vārdu, skaitli un 
simbolisko apzīmējumu” nepārsniedz 500,-
Ls” ar vārdu, skaitli un simbolisko apzīmēju-
mu “nepārsniedz 711 euro” un vārdu, skaitli 

un simbolisko apzīmējumu” pārsniedz 500,-
Ls” ar vārdu, skaitli un simbolisko apzīmēju-
mu “pārsniedz 711 euro”;

1.4. aizstāt 125. punktā skaitli  un vārdu 
“500,- latus” ar skaitli  un vārdu” 711 euro”;

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1. janvārī.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris

Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 7.5.6. (protokols Nr. 14) 

Precizēti ar Kokneses novada domes 2013. gada 27. novembra lēmumu Nr. 10.3 (protokols Nr. 16) 

Kokneses novada domes  2013. gada 30. oktobra  saistošie noteikumi Nr. 22
„Grozījumi Kokneses novada domes
2013. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8
„Kokneses novada pašvaldības nolikums””

Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 7. 5. 10. (protokols Nr. 14) 

Precizēti ar Kokneses novada domes
2013. gada 27. novembra lēmumu Nr. 10.4 (protokols Nr. 16) 

Kokneses novada domes saistošie noteikumi  Nr. 26
„Grozījumi Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju 
sportam un  balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā””

1.6. aizstāt 15. punktā simbolisko ap-
zīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 500 (pieci 
simti lati)” ar skaitli un vārdu „711,44 euro” 
un aizstāt simbolisko apzīmējumu, skaitli un 
vārdus „Ls 1000 (viens tūkstotis lati) ar skait-
li un vārdu „ 1422,47 euro”;

1.7. aizstāt 1. pielikumā simbolisko ap-
zīmējumu „Ls” simbolisko apzīmējumu 
„EUR”;

1.8. aizstāt 2. pielikumā simbolisko ap-
zīmējumu „Ls” simbolisko apzīmējumu 
„EUR”;

1.9. aizstāt 4. pielikumā simbolisko ap-
zīmējumu „Ls” simbolisko apzīmējumu 
„EUR”;

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. 
gada 1. janvārī.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris
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Izdoti saskaņā ar likuma
Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu

              
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Kokneses 
novada pašvaldības (turpmāk tekstā – paš-
valdība) pabalstu veidus un apmēru, pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lē-
mumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pār-
sūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt 
pašvaldības pabalstu sistēmu, kas iedzīvotā-
jiem nodrošinātu finansiālu atbalstu, sagaidot 
svētkus.

3. Šajos saistošajos noteikumos minētos 
pabalstus piešķir, neizvērtējot personas ma-
teriālo stāvokli.

4. Pašvaldība ir noteikusi šādus pabalstu 
veidus:

4.1.  pabalsts jaundzimušajiem;
4.2.  pabalsts politiski represētajām per-

sonām;
4.3.  Ziemassvētku pabalsts;
4.4.  pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās.

II PABALSTS JAUNDZIMUŠAJIEM

5. Tiesības saņemt pabalstu par katru 
jaundzimušo bērnu ir vienam no viņa vecā-
kiem, ja vismaz viena no vecāku un bērna pa-
mata dzīvesvieta deklarēta Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā.

6. Pabalstu var saņemt arī persona, kura 
adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu 
līdz 12 mēnešu vecumam un ja šis pabalsts 
nav jau izmaksāts vienam no bērna vecā-
kiem.

7. Pabalsta apmērs ir 140,00 euro par kat-
ru bērnu.

8. Pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā 
no bērna dzimšanas, adopcijas vai aizbildnī-
bā ņemšanas dienas.

9. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz 
iesniegums par attiecīgā pabalsta piepra-
sīšanu Kokneses novada domes grāmatve-
dībā.

10. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc 

dzimšanas nodzīvojis mazāk nekā septiņas 
diennaktis, kā arī gadījumos, ja bērns ir valsts 
apgādībā.

III PABALSTS POLITISKI 
REPRESĒTAJĀM PERSONĀM

11. Pabalsts tiek piešķirts politiski repre-
sētajām personām par godu kārtējai Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai reizi 
kalendārajā gadā novembra mēnesī.

12. Pabalstu 30,00 euro apmērā piešķir, 
pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegta-
jām ziņām, bez personas iesnieguma. Persona 
uzrāda apliecību, kura apliecina politiski re-
presētas personas statusu..

IV  ZIEMASSVĒTKU PABALSTS

13. Pabalstu 40,00 euro apmērā piešķir 
personām līdz 18 gadu vecumam ar inva-
liditāti. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz 
Iedzīvotāju reģistra un pašvaldības sociālā 
dienesta sniegtajām ziņām, nepieprasot per-
sonas iesniegumu.

14. Pabalstu 30,00 euro apmērā piešķir 
vientuļiem pensionāriem un personām ar in-
validitāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku. 
Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju 
reģistra un pašvaldības sociālā dienesta 
sniegtajām ziņām, nepieprasot personas ie-
sniegumu.

15. Pabalstu 30,00 euro apmērā piešķir 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem. Persona 
uzrāda apliecību, kura apliecina minēto 
statusu.

16. Pabalstu Ziemassvētku dāvanas (sal-
dumu paciņas) veidā piešķir:

16.1. pirmsskolas vecuma bērniem;
16.2. pamatskolas skolēniem;
16.3. personām, kuras atrodas sociālās 

aprūpes iestādēs.
17. Ziemassvētku dāvanu (saldumu paci-

ņu) piešķir 4,00 euro apmērā.

V PABALSTS NOZĪMĪGĀS DZĪVES 
JUBILEJĀS

18. Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra 
sniegtajām ziņām, nepieprasot personas ie-
sniegumu,  pabalsts 30,00 euro apmērā  tiek 
piešķirts personām, kuras sasniegušas 75, 
80, 85 gadu vecumu. Personām no 90 un 
līdz 99 gadu vecumam (ieskaitot) – pabalsts 
30,00 euro apmērā tiek piešķirts  katru gadu, 
pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra snieg-
tajām ziņām, nepieprasot personas iesnie-
gumu

19. Pabalstu 150,00 euro apmērā piešķir 
personām 100 gadu jubilejā un katra nāka-
mā gada dzimšanas dienā, pamatojoties uz 
Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, nepie-
prasot personas iesniegumu.

20. Pabalstu nogādā pašvaldības sociālā 
dienesta vai administrācijas pārstāvis saņē-
mējam personīgi jubilejas dienā vai pēc tās, 
pasniedzot arī ziedus līdz 7,00 euro apmērā.

VI LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN 
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

21. Atbildīgās institūcijas faktisko rīcību 
var apstrīdēt Kokneses novada domē.

22. Kokneses novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2014. gada 1. janvāri.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses 
novada domes 2009. gada 25. novembra 
saistošos noteikumus Nr.18 „Par bērna 
piedzimšanas pabalstu Kokneses novadā” 
un Kokneses novada domes 2009. gada 
25. novembra saistošos noteikumus Nr.17 
„Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses no-
vadā” .

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris

Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2013. gada 30. oktobra
lēmumu Nr.7.1. (protokols Nr.14) 

Precizēti ar Kokneses novada domes 
2013. gada 27. novembra lēmumu Nr.5 (protokols Nr.16) 

Kokneses novada Kokneses pagastā 2013. gada  30. oktobrī                                                          

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 
„Par svētku pabalstiem Kokneses novadā”
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Ar 2014. gada 1. janvāri eiro būs oficiālais maksāšanas līdzeklis 
Latvijā. Šobrīd visas projektā iesaistītās puses aktīvi strādā pie tā, lai 
pāreja uz eiro iedzīvotājiem būtu vienkārša, ērta un droša. 

Atbilstoši noteiktajam 2013. gada 4. aprīļa Ministru kabineta rī-
kojumā Nr. 136 “Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” (turp-
māk – Plāns) tiek īstenoti visi ar eiro ieviešanu saistītie praktiskie 
darbi, t.sk. arī tiesību aktu un informācijas sistēmu pielāgošana. 

Lai atbilstoši Plānam, informācijas plūsma iedzīvotājiem būtu 
vienota, eiro projektā ir noteikti šādi pamatprincipi –

Ērtākai eiro ieviešanai aicinām iedzīvotājus izmantot komercban-
ku un valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” (turpmāk – Latvijas 
Pasts) norēķinu kontus, kuros konvertācija no latiem uz eiro 1.  jan-
vārī notiks automātiski un bez komisijas maksas atbilstoši oficiāla-
jam š.g. 9. jūlijā Eiropas Savienības Padomes noteiktajam kursam 
– 0,702804 lati par 1 eiro. Jau šobrīd, piemēram, komercbanku ie-
maksu bankomātos vai Latvijas Pastā ir iespēja bez komisijas maksas 
iemaksāt latus norēķinu kontā, bet vairākas komercbankas piedāvā 
iespējas saviem klientiem bez apjoma ierobežojuma un bez komisijas 
maksas ieguldīt skaidro naudu, t.sk. monētas, krājkontā (konkrētus 
piedāvājumu nosacījumus var meklēt komercbanku mājaslapās). Gan 
Latvijas Pasta, gan komercbanku kontos esošo latu konvertācija uz 
eiro 1. janvārī notiks automātiski un bez komisijas maksas. 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Latvijas Pasts aicina iedzīvo-
tājus izmantot iespēju visās Latvijas Pasta nodaļās laika periodā no 
2014. gada 2. janvāra līdz 14. janvārim iemaksāt latus bez komisijas 
maksas un saņemt attiecīgo summu jau eiro līdz 31. janvārim bez ko-
misijas maksas. Iespēju robežās eiro tiks izmaksāts četru darbadienu 
laikā pēc pieteikuma saņemšanas Latvijas Pastā.

Aicinām iedzīvotājus ievērot, ka, sākot ar eiro dienu, visas algu, 
pensiju, pabalstu u.c. izmaksas tiek veiktas jau eiro. Arī tirdzniecības 
vietās vēl līdz 2014. gada 14. janvārim iedzīvotāji varēs skaidrā naudā 
vēl maksāt gan latos, gan eiro, taču atlikumu komersants jau izsniegs 
tikai eiro valūtā. Lai iepirkšanās pirmajās janvāra dienās būtu pēc ie-
spējas vienkārša gan pircējam, gan pārdevējam, aicinām iedzīvotājus 
maksāt ar karti, kur tas ir iespējams, vai maksāt ar precīzu naudu. 

Lūdzam iedzīvotājus zināt pamatprincipus, kas nodrošina raitu arī 
skaidrās naudas nomaiņu, – Euro ieviešanas kārtības likumā ir no-
stiprinātas trīs galvenās bezmaksas nomaiņas iespējas, sākot ar 2014.
gada 1. janvāri pēc oficiālā kursa 0,702804 lati par 1 eiro varēs latus 
uz eiro mainīt –

– sešus mēnešus visās komercbankās;
– trīs mēnešus 302 Latvijas Pasta nodaļās un 
– bez termiņa ierobežojuma jeb mūžīgi Latvijas Bankā – Rīgā, 

Daugavpilī un Liepājā.
Lai dotu iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar Latvijas eiro monē-

tām, šajās nomaiņas vietās būs iespēja, sākot ar 2013. gada 10. de-
cembri iegādāties Latvijas eiro monētu sākumkomplektus 10 latu jeb 
14,23 eiro vērtībā. Komercbanku bankomātos visā Latvijas teritorijā 
(99,8% no kopējā bankomātu skaita) 2014. gada 1. janvārī būs iespē-
jams saņemt eiro.

Sešus mēnešus bez komisijas maksas ir tiesības mainīt latus uz 
eiro arī valūtas maiņas punktiem. Tomēr valūtas maiņas punktiem 
tas nav uzdots ar Euro ieviešanas kārtības likumu par pienāku-
mu, t.i., vai nodrošināt šo pakalpojumu iedzīvotājiem paliek šo 
komersantu ziņā. Taču pēc Eiro biroja rīcībā esošās informācijas, 
ir virkne valūtas maiņas punktu, kas ir apņēmušies šo pakalpojumu 
nodrošināt.

Atbilstoši š.g. 21. maijā apstiprinātajiem Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 263 “Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vie-
tām latu nomaiņai” (grozīti š.g. 29. oktobrī) un Latvijas Komercbanku 
asociācijas sniegtajai informācijai, Jūsu novadā tiek nodrošinātas šā-
das skaidrās naudas nomaiņas iespējas:

Kokneses novada skaidrās naudas nomaiņas iespējas.
Nr.
p.k.

Kokneses novads Skaidrās naudas nomaiņas iespējas 
un skaidrās naudas izmaksu/iemaksu 
bankomāti

1. Bebru pagasts Bebru pasta nodaļa

2. Iršu pagasts Iršu pasta nodaļa

3. Kokneses pagasts Kokneses pasta nodaļa
“Swedbank” AS iemaksu bankomāts
“Swedbank” AS izmaksu bankomāts
Akciju sabiedrības “Citadele banka” 
izmaksu bankomāts

Viss minētais naudas nomaiņas tīkls – gan bezskaidrās, gan skaid-
rās naudas – dod iespēju Latvijas iedzīvotājiem veikt latu nomaiņu uz 
eiro plānveidīgi un droši.

Informācija par skaidrās naudas nomaiņas iespējām reģionā tiks 
ietverta “Eiro avīzē” un nosūtīta katrai mājsaimniecībai jau novembra 
mēnesī.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka visās Latvijas Pasta nodaļās varēs 
ieskaitīt latus norēķinu kontos, lai veiktu to konvertāciju uz eiro.

 Informē Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Lai veicinātu novada uzņēmumu un saimniecību atpazīstamī-
bu un reklamētu to ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus, 
Kokneses novada dome piedāvā bezmaksas iespēju ievietot infor-
māciju par jūsu uzņēmumu Uzņēmējdarbības sadaļā interneta mā-
jas lapā www.koknese.lv.

Šī iespēja attiecas arī uz pašnodarbinātajiem, individuālā 
darba veicējiem un piemājas lauku saimniecībām, kas vietējiem 
iedzīvotājiem vēlas piedāvāt savā saimniecībā audzētos lauku la-
bumus.

Iesūtiet informāciju par savu uzņēmumu, ko izmantosim jūsu 
produkcijas un pakalpojumu popularizēšanai.

Lai ievietotu aprakstu mājaslapā, jūs varat sagatavot informāciju 

word formā, kurā norādīts:
uzņēmuma nosaukums,
nozare, darbības veids, ražotā produkcija vai sniegtie pakalpo-

jumi
zemnieku saimniecībām – vai tiek piedāvātas ekskursijas, nakts-

mītnes, degustācijas
uzņēmuma adrese, tālrunis, e-pasts
papildus informācija, ko jūs gribētu ievietot
uzņēmuma logo un fotogrāfijas
Informāciju lūdzam sūtīt uz mara.bitane@koknese.lv vai klā-

tienē iesniegt Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, 11. kab., 
tālr. 65133636, mob. 20499940, 27097953.

Eiro ieviešanas pamatprincipi

Iespēja ievietot informāciju par savu uzņēmumu
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Lauku atbalsta dienests izsludina at-
klāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākumam „Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana” saskaņā ar Ministru kabine-
ta 2012. gada 13. novembra noteikumiem 
Nr. 773 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projek-
tu iesniegumu konkursu veidā pasākumam 
„Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.

Projektu iesniegumu pieņemšana 10. kār-
tai pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicinā-

šana” notiks no 2014. gada 2. janvāra līdz 
2014. gada 31. janvārim ar kopējo pieejamo 
publisko finansējumu aktivitātei „Tūrisma 
pakalpojumu dažādošana”- 890 000 EUR 
(astoņi simti deviņdesmit tūkstoši EUR) ap-
mērā.

Pasākuma projektu īstenošanas beigu 
datums ir astoņi mēneši no Lauku atbal-
sta dienesta lēmuma pieņemšanas par pro-
jektu iesniegumu apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku 
atbalsta dienesta reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs vai Zemkopības mi-
nistrijas Klientu apkalpošanas centrā 

(Zemkopības ministrijas ēkas 2. stāva fo-
ajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), elektro-
niski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu) 
vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta 
elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Projekta iesnieguma veidlapa un me-
todiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir at-
rodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
„ES atbalsts”. 

Centrālā aparāta un reģionālo lauk-
saimniecības pārvalžu adreses ir uzrādītas 
mājaslapā: www.lad.gov.lv.

2013. gada 3. decembrī visā pasaulē 
notika Ekonomiskās attīstības un sadarbī-
bas organizācijas (OECD) Starptautiskās 
skolēnu novērtēšanas programmas 
(SSNP) rezultātu paziņošana. Šie rezul-
tāti iegūti, analizējot četrus gadus ilgušā 
(2010-2013), 65 pasaules valstīs veiktā 
komplicētā pētījumā iegūtos salīdzinošos 
datus par 15 gadus vecu skolēnu kompe-
tencēm. SSNP galvenā satura joma bija 
matemātika, bet pētījumā tika iekļautas 
arī dabaszinības un lasīšana. Pētījumā 
skolēnu zināšanas matemātikā noskaid-
rotas ciešā saistībā ar prasmi reflektēt par 
apgūto materiālu, novērtēt savas zināša-
nas un pieredzi, kā arī praktiski izmantot 
reālajās dzīves situācijās. 

SSNP piedalījās apmēram 510 000 sko-
lēnu, kas pārstāvēja apmēram 28  miljonus 
piecpadsmitgadīgu skolēnu 65 dalībvalstīs; 
starp tiem 5 276 skolēni no 215 Latvijas 
skolām, t.sk. 27 Valsts ģimnāzijām un 
ģimnāzijām, 125 vidusskolām, 58 pamat-
skolām un 5 arodskolām. Programmas 
organizatori pēc nejaušās izlases principa 
izvēlējās 36 I. Gaiša Kokneses vidusskolas 
skolēnus. Katrs skolēns īpaši sagatavota 
SSNP testa administratora klātbūtnē 90 
minūtēs izpildīja rakstiskus uzdevumus. 

Testu uzdevumu atbildes vērtēja speciāli 
izveidotas vērtētāju grupas saskaņā ar stin-
gri noteiktām shēmām. 

Katra dalībskola 3. decembrī ir saņē-
musi savas skolas SSNP rezultātu apkopo-
jumu pa jomām starptautiskajā un Latvijas 
skolu salīdzinājumā, kā arī tabulu, kurā ir 
fiksēti skolēnu vidējie sasniegumi.

Skolas ir sakārtotas ranga tabulā pēc 
vidējiem skolēnu sasniegumiem mate-
mātikā. No 215 Latvijas skolām I. Gaiša 
Kokneses vidusskolai ar 528 punktiem ir 
33. vieta ranga tabulā. Šis rezultāts ir aug-
stāks gan par OECD valstu vidējo rezul-
tātu (494 punkti), gan par Latvijas vidējo 
rezultātu (491 punkts), gan par Rīgas skolu 
rezultātu (509 punkti).

Oficiālā statistika liecina, ka vidējie 
sasniegumi matemātikā mūsu skolas sko-
lēniem atpaliek no Ķīnas (Šanhaja - 613), 
Singapūras (573), Taivānas (560), Korejas 
(554), Japānas (536), Lihtenšteinas (535) 
skolēniem, tie nozīmīgi neatšķiras no 
Šveices (531), Nīderlandes (523) skolēnu 
vidējiem sasniegumiem.

Līdzīgi rezultāti ir arī dabaszinātnēs 
un lasīšanā. Dabaszinātnēs mūsu sko-
las skolēnu vidējais sasniegums ir 541 
punkts (esam tikai aiz Ķīnas (Šanhaja - 

580), Singapūras (551), Japānas (547) un 
Somijas (545), OECD valstīs 501 punkts, 
Latvijā 502 punkti, Rīgas skolās 515 pun-
kti.

Lasīšanā mūsu skolas skolēnu vidējais 
sasniegums ir 500, OECD valstīs 496 pun-
kti, Latvijā 489 punkti, Rīgas skolās 512 
punkti.

Gan publiskotajos OECD starptau-
tiskajos skolēnu novērtēšanas program-
mas secinājumos, gan arī masu mediju 
komentāros tiek minēts, ka skolēnu vi-
dējie sasniegumi Latvijas laukos jūtami 
atpaliek no Rīgas un citu lielo Latvijas 
pilsētu skolām, ka palielinās plaisa starp 
Latvijas skolām. Mums prieks, ka I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas skolēni ir kon-
kurētspējīgi ar saviem vienaudžiem gan 
Latvijā, gan pasaulē. Par to liecina publis-
kotā starptautiskā OECD statistika. 

 
Informācija sagatavota pēc 
* „Latvija OECD Starptautiskajā sko-

lēnu novērtēšanas programmā 2012 – pir-
mie rezultāti un secinājumi”, Rīga 2013

* 3. decembra OECD Latvija konferen-
cē saņemtajiem prezentācijas materiāliem

I. Gaiša Kokneses vidusskolas
direktors Māris Reinbergs

I. Gaiša Kokneses vidusskola
OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas 
programmā

Tūrisma aktivitāšu veicināšana
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kultūra un tūrisms

Ar svētku pasākumiem Latvijā svinēja 
valsts 95. dzimšanas dienu. Kokneses nova-
dā ir skaista tradīcija Latvijai visgaišākajos 
svētkos sveikt jaunos Kokneses Goda pilso-
ņus – cilvēkus, kuri ar nesavtību spēj paveikt 
pat neiespējamo, gluži kā Latvija novembrī 
– vistumšākajā laikā izstarot gaismu. 16. no-
vembra priekšpusdienā Kokneses kultūras 
nama durvis vēra gan pašdarbnieki, kuri īpaši 
bija gatavojušies svētku pasākumam, gan visi 
tie lielie un mazie Kokneses novada iedzī-
votāji, kuri no sirds vēlējās būt kopā svētku 
noskaņā. Un kā vienotības zīme katram tika 
dāvāta lentīte karoga krāsā.

Svētku brīdis iesākās ar kopīgi nodzie-
dātu mūsu tautas lūgšanu. Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris svētku 
uzrunā sacīja: „Šajā gadā kopīgiem spēkiem 
paveiktais Kokneses novadā arī ir dāvana 
mūsu valstij svētkos. Novēlu, lai mūsu ģi-
menēs izaug krietni bērni – mūsu nākotnes 
veidotāji! Sirsnīgs paldies visiem, kam rūp 
mūsu novada izaugsme! Šādus cilvēkus 
sumināsim arī šodien kā jaunos Kokneses 
novada Goda pilsoņus. Paldies visiem laba-
jiem cilvēkiem, kuri savās domās un lūgša-
nās ir par Latviju!”

Sirsnīga, labiem vēlējumiem piepildīta, 
norisinājās jauno Kokneses Goda pilsoņu 
- Ārijas Āres, Annas Bites, Dzintara Greļa, 
Jāņa Ivara Padedža, Dzintras Stārastiņas un 
Antoņinas Strežas apbalvošanas ceremoni-

Sagaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu, 
sumina Kokneses novada Goda pilsoņus

ja. Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs pasniedza viņiem Goda rakstus un 
Kokneses Goda pilsoņa nozīmes. Pasākuma 
vadītāja Inguna Strazdiņa katram veltīja 
pateicības vārdus, apsveicēji visskaistākos 
ziedus, bet Kokneses pūtēju orķestris, se-
nioru koris „Labākie gadi” un sieviešu koris 
„Anima” priekšnesumus, kuriem gribējās 
dungot un dziedāt līdzi.

dzejniece, divu dzejoļu grāmatu autore, 
viena no autorēm dzejas krājumā „Gaismas 
pieskāriens Koknesei”. No 1975. gada 
viņa, dzimusi kurzemniece, par savām mā-
jām sauc Koknesi. Ārijas dzejai cauri vijas 
mīlestība uz šo vietu, kur plūst viņas ap-
dzejotās upes – Pērse un Daugava. Ar savas 
dzejas lasījumiem Ārija Āre allaž gaidīta 
novada kultūras pasākumos. Pateicoties 
sava novada ļaudīm, viņa sacīja: „Lai arī 
Koknese nav mans dzimtais novads, es at-
zīstu, ka mana sirds pieder Koknesei. Te 
ir mana ģimene un vislabākie draugi. Es 
novēlu: Dod, Dievs, visiem mums gaismas 
starus dvēselēs, lai tie atļauj mūsu sapņiem 
savā zemē izziedēt.” 

Ārija Āre ir Kokneses novadā iemīļota 

No kreisās: Jānis Ivars Padedzis, Dzintra Stārastiņa, Antoņina Streža, Dainis Vingris, 
Anna Bite, Ārija Āre, Dzintars Greļs.

Anna Bite jau gandrīz 40 gadus dzīvo 
Bebru pagastā. Kopā ar vīru izaudzināti trīs 
bērni. Savu sirds siltumu viņa dāvā desmit 
mazbērniem. Pirms 18 gadiem Annas kun-
dze savā ģimenē pieņēma un uzņēmās rū-
pes par septiņgadīgo audžumeitu Aigu. Pēc 
Annas Bites ierosmes 1997. gadā Bebros 
sāka darboties Bebru pagasta pensionāru 
padome „Mārtiņroze”. Šajos 16 darbīgajos 
gados Annas kundze saviem pagasta ļaudīm 
noorganizējusi neaizmirstamas ekskursijas 
pa Latviju un citus kopīgus pasākumus, jo 
viņai piemīt apbrīnojama māka uzrunāt, 
aizraut un iedvesmot. „Dzīvosim ar mīlestī-
bu, tad arī būsim laimīgi!” – novēlēja Anna 
Bite.
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Visi, kas mūsu novadā draugos ar spor-
tu zina, ka Dzintars Greļs ir īsts lietpratējs 
sporta pasākumu organizēšanā un aktīva dzī-
vesveida veicināšanā. Jau 30 gadus Dzintars 
ir volejbola komandas „Irši” sirds un dvēsele. 
No sporta halles „Irši” atklāšanas 2009. gadā, 
tā ir viņa darbavieta un reizē vaļasprieks. 
Viņam allaž prātā jaunas idejas kā pārsteigt 
sporta entuziastus. Pēc sirsnīgās apsveikša-
nas Dzintars sacīja: „Man vienmēr apkārt 
bijuši sportiski ļaudis: mācoties Pērses pa-
matskolā par autoritāti kļuva sporta skolotājs 
Verners Bundulis, Kokneses vidusskolā tāds 
bija vieglatlētikas treneris Viesturs Cīrulis. 
Vēlāk Iršu pagastā sporta dzīve nebija iedo-
mājama bez Pētera Keiša atbalsta. Paldies 
viņam par sporta halles izlološanu! Par sa-
sniegto esmu pateicīgs savai ģimenei un sa-
viem sporta gaitu cīņu biedriem!”

Antoņina Streža – ilggadējā Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas 

skolotāja un kultūras darbiniece ar savu per-
sonības starojumu atstājusi nedzēšamas gais-
mas pēdas savos skolēnos un kolēģos. Viņa 
izglītojusi vairākas skolēnu paaudzes, iemā-
cījusi mīlēt un godāt dzimto valodu. Bijusi 
pirmā tagadējā Aizkraukles Vēstures un 
mākslas muzeja direktore, daudzu kultūras 
pasākumu vadītāja Koknesē. Ar viņas stip-
rinājuma vārdiem tuviniekiem rasts mierinā-
jums pavadot savu mīļos pēdējā gaitā. Svētku 
reizē starp daudzajiem apsveicējiem bija arī 
viņas bijušie skolnieki. Saviļņojuši skanē-
ja Antoņinas kundzes sacītais ar dzejnieces 
Anitas Svētiņas vārdiem: „Te jūsu Koknese 
un mana, te nejūtam mēs gadu nastu, te nesāp 
dzērvju aiziešana.” „Mana lielākā bagātība ir 
Kokneses cilvēki,” – atklāja Antoņina Streža, 
kuras ieguldījumu izglītības un kultūras dar-
bā ar cieņu novērtējuši koknesieši.

Bebrēniete Dzintra Stārastiņa 32 ga-
dus ir veltījusi atbildīgajam skolotājas dar-
bam savā vienīgajā darbavietā – draudzīgajā 
PII „Bitītes” saimē. Imants Ziedonis teic: „Ir 
tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi. Bet pašā dzi-
ļumā mīlestība nobrāztām rokām akmeņus 
lauž…” Šķiet, viņai kā varonei latviešu tau-
tas pasakā pieder brīnumu lādīte, kurā gla-
bājas dārglietas: sirsnība, iejūtība, labestība, 
čaklums, nesavtība. Ar šiem dārgumiem 
Dzintra dāsni dalās ar bērniem un saviem 
kolēģiem. Mazajiem ķipariem viņa ir kā otra 
mamma. Jau no pirmajiem dzīves gadiem 
Bebros, Dzintra ir iesaistījusies pagasta sa-
biedriskajā dzīvē – dejojusi pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvā, viņas balss ska-
nējusi vokālajā ansamblī „Bitītes”. Pašreiz 
Dzintras lielākais vaļasprieks ir darbošanās 
kapelā „Aizezeres muzikanti”. Svētku brīdī 
viņa atzina: „Šis negaidītais pagodinājums 
manī rada vēl lielāku apņemšanos darīt to, 
kas rada prieku sev un citiem.

Pļaviņietis vēstures pētnieks Jānis 
Ivars Padedzis ir idejas autors šajā vasarā 
izdotajam vērienīgajam kultūrvēsturiska-
jam izdevumam un fotoalbumam „Atmiņu 
Daugava”. „Jānis Ivars Padedzis ir noteikti 
pelnījis kļūt par Kokneses Goda pilsoni!” 
– uzreiz pēc izdevuma iznākšanas pauda 
daudzi koknesieši. Tā mums visiem šajā 
gadā ir skaistākā dāvana – iemūžinātais 
stāsts palīdzēs atcerēties tiem, kas aizmir-
suši, un uzzināt tiem, kuri nezina vai maz 
zina par mūsu likteņupes jaunību. Jānis 
Ivars Padedzis sacīja: „Viens ar šo darbu 
nebūtu ticis galā, man palīdzēja vēsturnieks 
Mārtiņš Mintaurs – mēs abi esam izdevuma 
sastādītāji un daudzi citi atbalstītāji. Paldies 
par palīdzību koknesietei Mārai Citko.” Bet 
mūsu visu kopīgais paldies Jānim Ivaram 
Padedzim par spēju izcelt no aizmirstības 
dzīlēm Daugavas jaunību!

Skatītāju aplausus un Kokneses no-
vada domes pateicību par brīnišķīgo 
sniegumu saņēma senioru koris „Labākie 
gadi” un kora vadītāja Silvija Cīrule, 
sieviešu koris „Anima” un kora vadītāja 
Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeistare 
Ilona Makareni, solistes Marija Vilde un 
Gundega Ermiča, Kokneses pūtēju orķes-
tris un tā vadītājs Ziedonis Puķītis, pasā-
kuma vadītāja Inguna Strazdiņa. „Uz ze-
meslodes zem saules ir tāda zeme Latvija, 
uz zemeslodes zem saules ir tāda tauta 
latvieši” – ar šiem Māra Čaklā vārdiem 
Inguna Strazdiņa mums vēlēja apzinā-
ties savu piederību šai vietai zem saules. 
Solījums būt uzticīgiem savam Kokneses 
novadam skanēja arī mūsu kopīgi nodzie-
dātajā „Kokneses himnā”.

Ar mīlestību domās un darbos sasildīsim 
Latviju!

Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
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Ar sajūtu, ka ikviens ir sirsnīgi gaidīts, 
15. novembrī sporta hallē „Irši” pulcējās Iršu 
pagasta iedzīvotāji, ciemiņi no Kokneses un 
Bebriem. Ar aicinājumu iedegt svecītes stili-
zētā Latvijas kartē, ar Iršu ļaudīm piemītošo 
viesmīlību, jau pirms svētku pasākuma jutā-
mies kā dzimšanas dienas svinībās.

„Mums pieder pasaulē skaistākā vieta – 
Latvija”, atklājot svinīgo pasākumu, sacīja 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte. 
Šo vārdu apliecinājums izskanēja vokālā an-
sambļa dziesmās un Pērses pamatskolas jau-
nāko skolas bērnu runātajos dzejoļos.

Cik daudz mēs katrs varam dot savam 
dzimtajam novadam, savai Latvijai? Kas ir 
noteicošais kādā veiksmes stāstā? Talants 
vai mērķtiecīgs un pacietīgs ikdienas darbs? 
Bebros dzimušais Marts Puniņš un kokne-
siete Dana Jākobsone – Latvijas divkārtējie 
čempioni sporta dejās iespējams no saviem 
tuviniekiem mantojuši talantu dejas mākslā, 
bet visas savas uzvaras jau divpadsmit dejai 

Talants un darbs Latvijai un dzimtajam novadam
labākie sporta deju pāri bija kā mēģinājums 
tās pielīdzināt olimpiskajām spēlēm. No šī 
vērienīgā pasākuma jaunieši atgriezās ar ie-
gūto 14. vietu. Pirms tālā brauciena bija no-
iets garš sagatavošanās ceļš. Iesniedzot savu 
projektu Labiedarbi.lv jaunieši aicināja mūs 
par to balsot, lai iegūtu nepieciešamo finansē-
jumu ceļa izdevumiem uz Ķīnu. Mēs savējos 
atbalstījām un jauniešu sapnis piepildījās. Šis 
koncerts bija arī kā pateicība par mūsu kopī-
go atbalstu nu jau piepildītā sapņa īstenošanā. 
Šajā gadā jauniešiem bijuši vēl nozīmīgi sa-
sniegumi: Pasaules Kausā Maskavā izcīnīta 
7. vieta, bet Eiropas Kausā Dņepropetrovskā, 
iekļūstot finālā, iegūta 4. vieta.

Jaunieši un viņu vecāki ir pateicīgi 
Kokneses novada domei par finansiālo atbal-
stu pirms došanās uz Eiropas Kausa sacensī-
bām. Decembrī Marts un Dana tāpat kā ie-
priekšējā gadā piedalīsies Starptautiskajā 32. 
sporta deju festivālā BALTIC GRAND PRIX 
izstāžu centrā Ķīpsalā. Abi jaunieši ir studen-
ti – Dana studē Jāzepa Vītola Mūzikas akadē-
mijā horeogrāfiju, bet Marts Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā apgūst sporta skolotā-
ja un vecākā trenera sporta dejās specialitāti. 
Viņu dzīvē vissvarīgākais ir deja. Par to pār-
liecinājāmies arī šajā koncertā, kurš pagāja 
kā viens zibošs mirklis. Jāpiekrīt salīdzinā-
jumam, ka deja paceļ spārnos, jo tas patiesi 
bija Marta un Danas lidojums dejā. Pirmajā 
koncerta daļā Marts un Dana uzbūra sajūtu, 
ka esam atgriezušies pāris gadsimtus atpakaļ 
kādā greznā ballē, kurā ar skatienu dejojām 
līdzi lēno valsi, kaislīgo tango – Danas mī-
ļāko Eiropas balles deju,arī cēlo Vīnes valsi, 
fokstrotu – Marta mīļāko deju un enerģijas 
piesātināto kvikstepu. Otrajā koncerta daļā 
izbaudījām temperamentīgos Latīņamerikas 
deju ritmus, kad sajūsmas aplausu pavadīti 
jaunieši dejoja Brazīlijas karnevāla deju sam-
bu, rotaļīgo ča-ča-ča, juteklisko, senāk kāzu 
deju - rumbu, spāņu čigānu deju Pase dob-
le un koncerta nobeigumā vistrauksmaināko 
Latīņamerikas deju – džaivu.

Starp koncerta pirmo un otro daļu bau-
dījām valdzinājumu mūzikā. Kokneses mūzi-
kas skolas saksofonistu melodijas arī bija kā 
brīnišķīgs ceļojums vietā, kur daudz saules 
un prieka. Arī šie jaunieši ir tie, par kuriem 
varam sacīt – talants un darbs!

Saviļņojošs bija mirklis, kad Marts 
un Dana pēc koncerta ar ziediem pateicās 
saviem vecākiem, jo bez viņu rūpēm, uz-
ticēšanās un atbalsta jauniešiem nebūtu 
iespējams sevi piepildīt dejas pasaulē. Bet 
koncerta skatītāji sirsnīgi sveica Martu un 
Danu, vēlot dejā sasniegt visaugstākos ap-
vāršņus. Paldies jauniešiem, kuri ar savu 
talantu un darbu apliecina cieņu dzimtajam 
novadam!

Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto

atdotu gadu garumā kaldinājuši sviedriem 
sūrā ikdienas darbā.

Šajā vakarā mēs, skatītāji, saņēmām 
visskaistāko svētku dāvanu mūsu nova-
da talantīgo jauniešu sniegumā. Straujos 
Latīņamerikas deju ritmus un svinīgās stan-
dartdejas – Eiropas balles dejas Marts un 
Dana Iršu pagastā izdejoja pirmo reizi, bet 
savā jau pietiekoši garajā dejotāju karjerā vi-
ņiem bijusi laime dejot un pārstāvēt Latviju 
Eiropā un pasaulē. Tomēr Martam ir visnotaļ 
nozīmīga saistība ar Iršiem, ar vietu, kur kād-
reiz dzīvojis viņa tēvs un vectēvs. Pirms kat-
ras dejas Marta mamma Ieva Puniņa nedaudz 
raksturoja dejas izcelšanos un tās raksturu, 
kā arī pastāstīja par Marta un Danas izcilāka-
jiem sasniegumiem.

Vienā dejas solī bebrēnietis Marts un 
koknesiete Dana jau ir desmit gadus. Danu 
uz dejošanu pamudinājusi māsa, bet Martu 
viņa mamma. Abi satikušies moderno deju 
pulciņā Koknesē pie savas pirmās deju sko-
lotājas Ingūnas Kalniņas. Nākamais pakā-
piens bija dejas apguve sporta deju klubā 
„Aizkrauklīte” pie toreiz apkaimē labākā deju 
skolotāja Aināra Kārkliņa. Pirms sešiem ga-
diem, kad Marts un Dana vēl mācījās Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā, dejot alkas aiz-
veda uz Rīgu, Rihtera deju skolu, kur jaunie-
šiem bijusi iespēja strādāt arī ar aizsaulē aiz-
gājušo deju skolotāju Imantu Rihteru. Šobrīd 
viņi par augstajiem rezultātiem ir pateicīgi 
trenerim Rihardam Dūšam. Pagājušajā gadā 
Rihtera skolas deju pāris kļuva par Latvijas 
čempioniem 10 dejās, par 2. vietas ieguvē-
jiem Eiropas Savienības čempionātā 10 de-
jās, bet 3. vieta izcīnīta Pasaules Kausā 10 
dejās pieaugušajiem. Šogad septembrī Marts 
un Dana bija vienīgais sporta deju pāris, kas 
pārstāvēja Latviju Pasaules deju sporta spē-
lēs Ķīnā. Šīs spēles, kurās piedalījās 35 valstu 
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14. novembra vakarā Bebru pagasta ie-
dzīvotāji daudz laimes Latvijai, sagaidot 
valsts 95. gadskārtu, vēlēja svētku koncertā 
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas zālē.

Klātesošos svētkos sveica Kokneses no-
vada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, 
vēlot mums lepoties ar vietu, kurā dzīvojam: 
„Izjutīsim gandarījumu par paveikto šajā gadā 
Bebru pagastā un Kokneses novadā! Ar katru 
gadu arvien vairāk priecē atjaunotas ēkas, īste-
noti jauni projekti. Paldies visiem, kas atbalsta 
mūsu centienus. Lai mums priecīgi un lepnu-
ma pilni šie svētki!” Kokneses novada domes 
vārdā, pasniedzot Atzinības rakstus, izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs pateicās par apzinīgu 
un godprātīgu darbu ilggadējai Bebru inter-
nātvidusskolas direktorei Mudītei Auliņai un 
apvienotās mācību iestādes direktoram Jānim 
Bakmanim, vēlot spēku un izturību daudz lie-
lāka kolektīva vadīšanā.

Svētku koncertā visjaunākie dalībnieki 
– PII „Bitīte” bērni droši kāpa uz skatuves 
dancot un dziedāt, smaidot pamājot māmiņām 
un tētiem. „Te mans pagasts, te ir Vecbebri” 
– dziesmiņā apliecināja mazās „bitītes”. Kaut 
pēc gadiem viņi sacītu tāpat kā šajā svētku 
mirklī! Bebru internātvidusskolas dziedātāji 
savās dziesmās mums atgādināja, cik skaista 
ir Latvijas zeme, kurā katrai pļavai arī sava 
dziesma. Skatītāju aplausu pavadīti, dancoja 
internātvidusskolas deju kolektīva „Mutulītis” 
brašie zēni un spriganās meitenes.

Par tēvzemi, kas mums katram viena, dzies-
mā pateicās Bebru pamatskolas koris. Tikpat 
izjusti skanēja viņu dziedātā Renāra Kaupera 
dziesma par trīs mezgliņiem, kurus mums jā-
iesien savā sirdī, lai Latvija vienmēr būtu mūsu 
mājas. Jautri un asprātīgi Bebru pamatskolas 7. 
klases skolēni iejutās dziesmā par bitīti.

Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju 
kolektīva „Kāre” jaunieši ar sev piemītošo 

degsmi aizrāva skatītājus, radot pārliecību, 
ka dejai tāpat kā tēvzemei vajadzīgs mūsu 
prieks, pacietība un darbs.

Koncertā piedalījās arī ciemiņi no 
Kokneses. Ar temperamentīgiem deju rit-
miem savu dzīvesprieku mums dāvāja lī-
nijdejotājas, bet vidējās deju paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots” cēli un skaisti izdejoja 
mums sirdij tuvos latvju deju rakstus.

Marikas un Druvja Andriksonu un 
Solveigas Vikšeres dziedātājai latviešu tau-
tasdziesmai „Pie Dieviņa gari galdi” skatī-
tāji dziedāja līdzi. Dziesmas vārdi: „Dod, 
Dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt” bija 
kā vēlējums, domājot arī par Latvijas nākot-
ni. Bet tautā iemīlētā Raimonda Paula dzies-
ma ar Imanta Ziedoņa vārdiem „Svētvakars”, 
šķita, ka šajā reizē, domās pieminot vārdu au-
toru, skanēja pavisam īpaši, liekot apzināties 
savu piederību Latvijai.

Koncerta noslēgumā pirmo reizi pasā-
kumā Bebros muzicēja kapela „Aizezeres 
muzikanti”, kuri jau paguvuši dziesmas ceļā 
pabūt daudzās Latvijas vietās, šovasar arī 
Dziesmu un Deju svētkos. Taču gandrīz visi 
„Aizezeres muzikanti” mums visiem labi pa-
zīstami: Inese, Monta un Normunds Skujas, 
Velga Feldmane un Dzintra Stārastiņa.

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza pateicās visiem koncerta dalīb-
niekiem un kolektīvu vadītājiem: Sarmītei 
Plūmei, Intai Balodei, Velgai Feldmanei, 
Liānai Haritonovai, Ivetai Bērziņai, Inesei 
Skujai, Ingai Ozoliņai, Druvim Andriksonam 
un pasākuma vadītājai Mārītei Zeilānei.

„Lai sasaucamies, lai dziedam un dzies-
ma lai vieno mūs!” – dziesmā aicināja 
„Aizezeres muzikanti” – būsim vienoti arī 
savās domās un darbos, vēlot daudz laimes 
Latvijai!

Sarmīte Rode
Anitas Šmites un Dzintras Sniedzes foto

Svētku koncerts Bebru pagastā

Sestdien, 7. decembrī, Kokneses bib-
liotēkā bija īsta mākslas cienītāju diena! 
Vislielākais notikums tas, protams, bija 
Laurai un Sandim, jo viņiem tā bija 1. izstāde 
un arī 1. izstādes atklāšana. Un tas nemaz nav 
viegli!

Abi jaunie mākslinieki mācās Alda 
Dobenberga Mākslas studijā un ar prie-
ku mums atklāja to, kā viņi saskata pasauli 
mums visapkārt! 

Lauras pasaule ir meitenīgi krāsaina, 
sapņiem un notikumiem bagāta! Savukārt, 
Sandis savos darbos atklāj savu filozofiju, 
kurā vieta pūķiem, cīnītājiem…

Mums liels prieks par jaunajiem māksli-
niekiem, viņu uzdrīkstēšanos atklāt sevi ci-
tiem.  Mēs nešaubāmies, ka šī izstāde ir tikai 
mazs sākums ceļā uz lielo! Lai veicas sevi 
pilnveidot arī turpmāk!

Paldies vecākiem, kuriem ir tiešām ra-
doši un talantīgi bērni! Paldies skolotājam 
Aldim Dobenbergam par mācīšanu, palīdzī-
bu izstādes veidošanā, savu audzēkņu fantas-
tisku izpratni un atbalstu!

Izstāde bibliotēkā būs apskatāma līdz 7. 
februārim. Visi laipni aicināti!

        Ingrīda Grūbe, Kokneses pagasta 
bibliotēkas bibliotekāre

        

Lauras Vasiļevskas 
un Sanda Eduarda 
Pušķa 
izstādes atklāšana 
Kokneses bibliotēkā
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2013. gads paliks atmiņā ar vairākām 
jaunām un ļoti skaistām tradīcijām, kas tika 
iedibinātas Likteņdārzā. Tā šogad 18. no-
vembra pievakarē ikviens, kas apmeklēja 
Likteņdārzu, varēja būt liecinieks īpašai “ugu-
ņošanai”, ko tikai vienu reizi gadā – Latvijas 
dzimšanas dienā, var vērot Likteņdārza amfi-
teātrī. Šajā dienā Likteņdārzā varējām sastapt 
daudz apmeklētājus no dažādām Latvijas 
vietām. 

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto, arī 
šī gada nogalē Kokneses Fonds saņēma 
dāvanu no Galerijas Centrs skaistas izstā-
des veidā. Šī gada izstādes galvenā tēma 
– LIKTEŅDĀRZA DRAUGU ALEJAS 
BRUĢAKMENS AR TAVU VĀRDU. 
Izstādes iecere – vairāk kā 70 Latvijas sabied-
rībā pazīstami cilvēki iemūžina savus vārdus 
uz Likteņdārza draugu alejas bruģakmens. 
Izstāde ir aicinājums PIEVIENOJIES ARĪ 
TU LIKTEŅDĀRZA DRAUGU ALEJAS 
VEIDOŠANĀ!

Šī īpašā ceļa bruģēšana sākās 2012. 
gada rudenī, kad alejā simboliski tika ie-

Likteņdārza stāsti
Šā gada novembrī noslēdzies nodi-

binājuma „Kokneses fonds” un Valsts 
Izglītības satura centra veidotais sociālais 
projekts „Likteņdārza stāsti”. Skolēni no 
visas Latvijas tika aicināti apkopot sa-
vas ģimenes, dzimtas vai gluži vienkār-
ši zināmu cilvēku atmiņu un pieredzes 
stāstus par traģisko laika posmu Latvijā 
20. gadsimtā – izsūtīšanu, piespiedu do-
šanos trimdā un citiem notikumiem. 
Projekta laikā Fonds saņēma 32 skolēnu 
darbus no 19 skolām: Pļaviņu novada ģim-
nāzijas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Ilūkstes 
1. vidusskolas, Rīgas Ostvalda vidusskolas, 
Bebru pamatskolas, Daugavpils Valsts ģim-
nāzijas, Tērvetes novada Augstkalnes vi-
dusskolas, Inešu pamatskolas, Vecpiebalgas 
vidusskolas, Bērzgala pamatskolas, 
Naukšēnu novada vidusskolas, Priekules 
novada Virgas pamatskolas, Kokneses in-
ternātpamatskolas – attīstības centra, Rīgas 
34. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas, 
Valmieras Valsts ģimnāzijas, Ojāra Vācieša 
Gaujienas vidusskolas, Preiļu 1. pamatsko-
las un Jaungulbenes profesionālās vidussko-
las. Katrs iesūtītais darbs satur lielu vērtību 
gan kā vēstures liecību apkopojums, gan arī 
kā skolēnu skatījums uz tām, bieži savos dar-
bos atainojot tādas īpašības, kā izturību, strā-
dīgumu un izpalīdzību, kas liecības autoram 
ļāvušas pārdzīvot šos smagos notikumus. 
Visi iesūtītie darbi tiks izstādīti un būs pub-
liski apskatāmi Kokneses novada Kokneses 
pagasta bibliotēkā 1905. gada ielā 7, 
Koknesē. Izstādes atvēršana notiks 2013. 
gada 28. decembrī pulksten 13, uz kuru ai-
cināti ierasties arī darbu autori. Skolēni par 
savu ieguldījumu saņems „Kokneses fonda” 
pateicību, kā arī viņu vārdi tiks atspoguļoti 
uz bruģakmeņiem Likteņdārza draugu alejā.

Fonds pateicas skolotājiem par skolēnu 
informēšanu un palīdzību darbu veidošanā, 
kā arī fondam „Ziedot” par sniegto atbalstu 
projekta īstenošanai.

Uz tikšanos īpaši gaidīti Kokneses nova-
da represētie.

Kristīne Cerbule,
„Kokneses fonds”

www.liktendarzs.lv

Likteņdārza draugu aleja un 
īpašais saulriets

klāti pirmie 1000 Likteņdārza atbalstītāju 
vārdi. Pirmajā alejas veidošanas gadā dār-
za apmeklētāji varēja pievienot savu vār-
dus, iegādājoties bruģakmeni par pieciem 
latiem, kas ir šāda akmens izgatavošanas 
un ieklāšanas pašizmaksa. Sākot ar 2014. 
gadu, pievienot savu vārdu Likteņdārza 
draugu alejā varēs ziedojot desmit eiro, 
tādējādi sedzot gan bruģakmens izgatavo-
šanas, gan ieklāšanas izmaksas, gan vien-
laicīgi ziedojot pāris eiro Likteņdārza am-
fiteātra būvniecībai.

Slavenu cilvēku piemēram izstādes lai-
kā un pēc tās ir sekojuši vairāki tūkstoši citu 
Likteņdārza atbalstītāju, bet izstādes laikā 
Galerijā Centrs tika saņemts līdz šim lielā-
kais ziedojums no vienas personas, kas ie-
gādājās 108 bruģakmeņus kā Ziemassvētku 
dāvanas visai dzimtai. 

Rīkojot šo izstādi, Galerijas Centrs vēlē-
jās, lai tā kļūtu par ceļojošu, lai ar šo unikālo 
iespēju, iemūžināt savu vārdu Likteņdārza 
draugu alejā, varētu iepazīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, tāpēc nākamā izstādes 
pietura būs Koknese. 

Cienījamie Kokneses novada iedzīvo-
tāji, novēlot jums Priecīgus Ziemassvētkus 
un veiksmīgu Jauno gadu, aicinām jūs 
apmeklēt Likteņdārza bruģakmens izstā-
di, kura no janvāra sākuma būs apskatā-
ma Kokneses novada domē  un pievienot 
savus vārdus Likteņdārza draugu alejā. 
Iegādājoties bruģakmeni izstādes laikā, 
jūs saņemsiet īpaši sagatavotu sertifi-
kātu, kas apliecinās izdarīto ziedojumu 
Likteņdārzam. Atcerieties, ka sertifikāts un 
bruģakmens ar vārdu, var kalpot arī par sir-
snīgu dāvanu svētkos. 

Citas iespējas iegādāties Likteņdārza 
bruģakmeni: www.draugiem.lv/liktendarzs

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memo-
riālā māja – muzejs nākamajā sezonā ap-
meklētājus iepriecinās ar izdotām tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona izcilāko skulptū-
ru atklātnēm. Kokneses novada dome šī 
gada sākumā Valsts Kultūrkapitāla fonda 
un Zemgales Plānošanas reģiona atbalstī-
tajā Zemgales kultūras programmas 2013 

projektu konkursā iesniedza muzeja sa-
gatavoto projektu „Iepazīsim tēlnieku 
Voldemāru Jākobsonu”. Ar piešķirto pro-
jekta finansējumu 500 latiem un 177 latiem 
no muzeja budžeta, tika īstenota projekta 
ideja. Fotogrāfs Aivars Bite digitāli saga-
tavoja 18 skulptūru  un muzeja ēkas fo-
togrāfijas, no muzeja krājuma tika izvēlēta 

viena Voldemāra Jākobsona fotogrāfija. 
Sagatavotās 20 fotogrāfijas, katru 200 ek-
semplāros, iespieda tipogrāfijā „Erante”. 
Izdotās atklātnes papildinās muzeja pēt-
nieciskā darba veikumu un sniegs noderīgu 
informāciju, tuvāk iepazīstot mūsu novad-
nieku Voldemāru Jākobsonu.

Kokneses Novada Vēstis

Izdotas tēlnieka Voldemāra Jākobsona skulptūru fotogrāfiju atklātnes
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Un klusās istabās es eju,
Mirdz eglīte un gaisma māj,
Ap mani daudz ir mīļu seju 
Un visas manas steigas stāj.

Un apsēstos es krēslā vecā,
Jau Klusu nakti dziedāt sāk:
Pār Bētlemi reiz zvaigzne lēca...
Un senais miers man sirdī nāk.

Ak, mirdzat, sveces, mirdzat, zvaigznes,
Lai garam atkal gaisma smej
Un dievišķīgi sapņi aiznes
Mums dvēseles pāri pasaulei.

                         /J. Akuraters/

Mūs pamazām atstāj stindzinošā nelai-
mes sajūta, kura negaidot  pārņēma tum-
šā novembra vakarā. Kā mierinājums nāk 
Adventa laiks, kā mierinājumu daba dāvā 
pirmo sniegu un jauko Ziemsvētku gaidīša-
nas sajūtu.

Kokneses Kultūras nama dziedošie ko-
lektīvi – sieviešu koris „Anima”  un Senioru 
jauktais koris „Labākie gadi” aicina uz mu-
zikālu tikšanos 15. decembrī uzreiz pēc 
Dievkalpojuma Ev. Luteriskajā baznīcā. 

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi un 
pedagogi ir sagatavojuši jauku Ziemassvētku 
koncertu, kura dalībnieki būsiet arī jūs, ja at-
nāksiet  uz Ev. Luterisko baznīcu 20. decem-
brī plkst. 18:00.

Kopā viss ir vieglāk – gan izbēdāt bēdu, 
gan sagaidīt saulītes pagriešanos vasaras vir-
zienā. Būsim kopā!

Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

Priecājos, ka pēc veiksmīgi pārdzīvotās 
pastardienas atnākušajā Jaunajā Zelta  laik-
metā Koknese nav palikusi neielaista. Esam 
skumuši līdzi DAUGAVAS ATMIŅĀM, pa-
ņēmuši sev pa gaismas stariņam no GAISMAS 
PIESKĀRIENA KOKNESEI. Nupat atkal pa-
saulē nācis jauns Jaunā laikmeta bērns, pie kura 
šūpuļa stāvējušas un visu labu vēlējušas piecas 
fejas un, kā tam pēc kārtības jābūt, blakus bijis 
arī labais burvis.Un, re, ko jaundzimušajam, vēl 
šūpulī guļošam, vēlēja labās fejas.

- Meklē un tu atradīsi! - teica pati nopiet-
nākā no visām - feja Dzidra.

- Spīdi - tevi saredzēs! - Nu kā tad! Tā 
tikai varētu vēlēt feja, kas pati gluži vai mir-
dzumu izstaro - jaukā feja Ārija.

- Runā - tevi sadzirdēs! - feja Olga vien-
mēr savu sakāmo saka reti, bet tā, lai visi 
dzirdētu. Jauks novēlējums, vai ne?

- Smaidi un tev atbildēs! - kas gan cits va-
rētu šos vērdus teikt, ja ne allaž jauki trauslā 
un smaidīgā feja Sarmīte.

Es baidījos kaut ko sabojāt tik jaukiem 
novēlējumiem, tādēļ klusībā vēlēju nepalikt 
vientuļai, uz laikiem palikt Koknesē, pulcināt 
ap sevi daudz draugu un gādāt, lai Koknesei 
gaismas būtu gana.

Burvis - tik latvisku vārdu - Juris - sau-
dzīgi pastūma mani malā un piegāja šūpulī-
tim: Dzirdēji, mazais? Liec aiz auss visu ko 
tev teica! Un nedomā neklausīt, būs žagari! 
To es tev saku no pieredzes - neviens kārtīgs 

bērns bez žagara neuzaug par kārtīgu vīru!
Mazais labajam burvim piemiedza ar aci 

- Būs! To es tev apsolu!
Tieši tā viss notika 2013. gada 7. novem-

brī Kokneses kultūras nama mazajā zālītē.To 
es varu apliecināt, jo pati biju klāt. Piedzima 
vēl nekad Koknesē nebijis jaunums - kuram 
kristamā diena un vārda došana notiks jaunā 
gada janvāra mēnesī. Pagaidām sauksim viņu 
par radošo klubiņu. Ļoti ticam, ka mūsu kļūs 
arvien vairāk un gaisma ne tikai pieskarsies 
mums visiem mīļajai Koknesei, bet kļūs par 
pastāvīgu iemītnieku. Ja kādam ir vēlēšanās 
līdzdarboties un sakrājies kas citiem līdz šim 
nezināms, lūdzam mūsu pulciņā!

Maija Stepēna

Koknesē sāks darboties radošais klubiņš

Iršos, Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” 
par tradīciju kļuvis ik gadu decembrī,  klusa-
jā Adventes laikā, aicināt ciemos savus drau-
gus un atbalstītājus, lai pasacītu paldies par 
sadarbību gada garumā. Šoreiz, 6. decem-
brī, sirsnīgajam pateicības brīdim tika dots 
nosaukums „Dzeguzītes lepnums”. Atklājot 
pasākumu mājīgajā Pērses pamatskolas 
aktu zālē, ĢKC „Dzeguzīte” direktore Inga 
Ķieģele sacīja: „Es lepojos, ka pie mums 
zem viena jumta draudzīgi dzīvo trīs paau-
dzes. Jaunākais bērniņš Samanta pasaulē nā-
kusi pirms nepilna mēneša, bet mūsu vecākā 
iemītniece Alma Ozola pārkāpusi 100 gadu 
slieksnim.” ĢKC „Dzeguzīte” veiksmīgi 
darbojas izveidotās piecas struktūrvienības: 
bērnu nams, Jauniešu māja, Atbalsta nodaļa 
ģimenēm ar bērniem, pirmsskolas rotaļu gru-
pa un sociālā pansija.

„Koku pazīst pēc augļiem, cilvēku pēc 
darbiem. Ir drošības sajūta, ka mūs saprot 
un mums palīdz,” uzsvēra Inga Ķieģele. 
Labu vārdu nekad nav par daudz, tie stip-
rina un iedvesmo nākotnei. Baltu dekora-
tīvu šķīvi ar vidū starojošu ābeli un vār-
diem „Dzeguzītes lepnums” un  īpašu ĢKC 
„Dzeguzītes” 2014. gada kalendāru Inga 
Ķieģele sava kolektīva vārdā dāvāja visiem, 
kurus var droši dēvēt par „Dzeguzītes lep-
numu”. Viņai palīdzēja „Dzeguzītes” visma-

Ģimenes krīzes centra „Dzeguzītes” lepnums
zākie rūķīši. Kokneses novada domes depu-
tātu Pēteri Keišu „dzeguzēni” sauc par savu 
krusttēvu. Saņemot skaisto pateicību, Keiša 
kungs smaidot atzina: „Paldies, ka mani 
atceraties! Iršos jūtos vienmēr gaidīts!” Ar 
bērnu skandētām dziesmām un dzejoļiem 
„Dzeguzītes” paldies izskanēja Kokneses 
novada domei,  Iršu pagasta pārvaldei un 
visiem pārējiem, ar kuriem ikdienā nākas 
sadarboties: Kokneses novada Sociālajam 
dienestam, Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centram,  Pļaviņu, Krustpils, 
Vecumnieku, Neretas un citām, kopumā 
16 pašvaldībām. Kļūstot par „Dzeguzītes 
lepnumu”, katrs novēlēja arī turpmāk tik-
pat sparīgi darboties un dāvāt sirdssiltumu 
visiem „Dzeguzītes” paspārnē nonākuša-
jiem. „Labais darbs un pateiktais paldies 
mūs vieno,” sacīja Inga Ķieģele, ar lepnu-
mu sakot paldies lielākajiem atbalstītājiem: 
SIA „Virši-A”, SIA „RODEX” un „AUTO 
TRANSline”. 

Šī vasara „Dzeguzītē” bijusi krāsaina un 
piedzīvojumiem bagāta, jo te vasaras skaistākos 
mirkļus izjuta piecu nometņu dalībnieki. Par 
jauki pavadīto laiku vasaras nometnē sirsnīgi 
pateicās Skrīveru sociālās aprūpes centra 
iemītnieki. Viņi ir paguvuši sadraudzēties ar 
Sociālās pansijas sirmgalvjiem.  

„Mēs spējam novērtēt to, kas mums ir un 
ko esam kopā sasnieguši. Turēsimies kopā! 
Balts brīnums, lai ienāk un paliek mūsu mā-
jās kā svētība”, novēlēja Inga Ķieģele. Kā 
balts brīnums bija arī milzīgā „Dzeguzītes” 
svētku torte. Lai izskanējušie labie vārdi 
dod spēku Jaunajā gadā un sirdī iesēj pārlie-
cību, ka tikai kopā mēs varam pasauli darīt 
baltāku un laimīgāku.

Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto
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Kokneses ģimenes atbalsta dienas centrā 
novembris – mātes Latvijas mēnesis pagājis 
ar pasākumiem, kuros jaunajai paaudzei stās-
tīts par Latvijas valsts vēsturē svarīgiem no-
tikumiem. Pēc centra vadītājas Aijas Rimšas 
ierosmes, 11. novembra vakarā skolas bērni 

pulcējās uz tikšanos ar Kokneses pagasta 
iedzīvotājām, kuras savās atmiņās vēlreiz 
atgriezās bērnības dienās Otrā Pasaules kara 
laikā un smagajos pēckara gados. Vēstures 
notikumus vislabāk iepazīt nevis grāmatu 
lappusēs, bet ieklausoties aculiecinieku stās-

Radošu ideju pilns ir bijis novembra mē-
nesis Ģimenes dienas centrā, gaidot Latvijas 
95. dzimšanas dienu. Bērni izveidoja zemes 
lodi, kurā iezīmēja Latvijas kontūru.

Lāčplēša dienā  aizdedza sveces, godinot 
un pieminot Tēvzemes aizstāvjus.

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasā-
kums Ģimenes dienas centrā notika neierastā 
veidā, izjūtot zemes spēku un enerģiju, mek-
lējot un sajūtot to ar smilšu palīdzību

Gaidot Latvijas valsts dzimšanas die-
nu, uz Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 
centru atceļoja latviešu bērnu zīmējumi 
no Anglijas, kurus joprojām var aplūkot 
nelielā izstādē ar nosaukumu: „Latvija 

manā sirdī”. ĢADC vadītāja Aija Rimša, 
vēl pagājušajā gadā dzīvojot un strādājot 
Anglijā, ārpusdarba brīvajā laikā vietē-
jiem latviešu bērniem vadīja nodarbības 
par latviešu tautas tradīcijām un gadskārtu 
svētkiem. Dziedot, dejojot latviešu tautas 
dejas, kopīgi svinot Latvijas dzimšanas 
dienu, viņa bērniem mācīja apzināties, ka 
mūsu Dzimtene, vienalga, kur dzīvotu viņu 
ģimenes, ir Latvija. Skolotāja nav zaudēju-
si saikni ar bijušajiem skolēniem. Pēc viņas 
lūguma, bērni savos zīmējumos atklāja, cik 
mīļa viņiem ir tēvzeme.

Kokneses Novada Vēstis

„Māmiņu klubs” turpina savu darbību. Prieks par to, ka mūsu pulciņš kļūst kup-

Atmiņu vakars Ģimenes atbalsta dienas centrā
tos. Biruta Butāne un Terēzija Gerasimova 
pastāstīja par laiku, kad viņas, vēl pavisam 
mazas meitenes, kopā ar vecākiem nokļuva 
izsūtījumā Sibīrijā. Marija Mārtinsone ar 
smeldzi atcerējās, kā viņas tēvs 1940. gadā 
aizgāja karot par brīvu Latviju un palika kara 
laukā. Lai arī viņai visu mūžu pietrūcis tēva 
mīlestības un gādības, Marijas kundzes atmi-
ņās viņš ir dzīvs. Jaunajiem klausītājiem viņa 
nolasīja savas sacerētās dzejas rindas tēva 
piemiņai:

„Neatceros - bet mīlu. 
Pieglaud tuvāk savu mīļo galvu. 
Es neprasu ne uzslavu, ne balvu,
Tik patiesu un sirdij tuvu glāstu,
Vai pasaku par bērnību vai stāstu.
Es gaidīju ka nāksi mājās…
Daudz tādu karā bāreņu bija kā es…”
Bērni ar interesi ieklausījās atmiņu stās-

tos un uzdeva jautājumus. Šī tikšanās ļāva 
paraudzīties uz skumjajiem pagātnes notiku-
miem ar citām acīm, rosinot vēlmi kļūt par 
vēstures izzinātājiem un novērtēt laiku, kurā 
dzīvojam šodien.

Kokneses Novada Vēstis

Latvija manā sirdī

Māmiņu klubā apgūst jaunas prasmes
lāks. Paldies par uzticēšanos. Novembra mēnesī pie mums cie-
mojās lektore no Rīgas Aija Apsīte. Viņa māmiņām stāstīja par 
kinestētisko handlingu. Paskaidrojot vienkāršāk, kinestētiskais 
handlings ir līdz smalkākajai niansei izkopta, dabiska, harmo-
niska darbošanās māksla ar bērnu no piedzimšanas brīža līdz 
viņa patstāvībai. Tā ir saziņa caur pieskārienu un kustību.

Lektore rādīja slingu sasiešanas un nēsāšanas veidus, kā 
arī runāja par mazuļu kopšanas līdzekļiem.

Novembrī bija iespēja apgūt Tauriņ pieskāriena masā-
žu. Pēc šīs apmācības māmiņas var veikt masāžu saviem 
mazuļiem.

Mūsu „Māmiņu klubiņā” ir pirmais piedzimušais mazulītis. 
Vien gaišas mīlestības vārdā,
mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,
no mīlas ņemts un mīlai atdots,
tam mīlestību tālāk nest.
Mīļi sveicam Aiju Oknovu ar dēliņa nākšanu pasaulē!

Aija Rimša, ĢADC vadītāja
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izglītība

Novembra beigās, ievadot adventi, 
pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” 
izskanēja tradicionālie Ziemas ieskaņas kon-
certi. No bērniem mācīties dziedāt, dejot un 
muzicēt vēlējās divas atraktīvas Vārnas (pa-

sākumu vadītājas B. Lagoša un E. Vaivade). 
Koncertiem audzēkņus sagatavoja mūzikas 
skolotājas M. Vilde un I. Makareni, ritmikas 
skolotāja A. Zālīte.

PII „Gundega” informācija un foto

Bebru internātvidusskolas skolēni un PII 
„Bitīte” audzēkņi septembra mēnesī piedalī-
jās projektā Putras programma skolās (bērnu-
dārzos), tā īstenotāji bija aģentūra „Precipio 
Konsultācijas”, kuri aktīvākajām klasēm 
(grupām) solīja veicināšanas balvas.

Novembra pēdējā nedēļā abi kolektīvi saņē-
ma Pateicības rakstus un papildus balvas - putras 
paciņas - par aktīvu dalību Putras programmā.

Putras programmā šogad piedalījās vai-
rāk nekā 25 000 dalībnieku no visas Latvijas.

Daiga Andersones teksts, foto

Novembris ir Tautas dzejnieka Ojāra 
Vācieša mēnesis. 1933. gada 13. novembrī 
dzejnieks nāca pasaulē, bet 1983. gadā, neilgi 
pēc savas 50. dzimšanas dienas, 28. novem-
brī, aizgāja mūžībā. 28. novembrī Bebru pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 
zālē pulcējās visu grupu bērni, lai piedalītos 
dzejnieka Ojāra Vācieša atceres pasākumā 
„Astoņi kustoņi”. Pasākuma vadītāja iepa-
zīstināja ar izcilā dzejnieka dzīvi un daiļradi. 
Bērni aplūkoja autora veltītās grāmatas bēr-
niem: „Kabata”, „Sveču grāmata” un „Astoņi 
kustoņi”, kā arī grāmatas, kurās apkopoti vai-
rāku autoru darbi. Izjusti un ar prieku 3. un 4. 
grupiņas zēni un meitenes skandēja dzejoļus 
no šīm Ojāra Vācieša grāmatām.

Ojāra Vācieša bērnu dzejai komponisti ir 
radījuši skaistus muzikālus darbus. Bērni bija 
iemācījušies dziesmas par diviem pelēniem, 
kas draiskodamies sasējuši astes, Rūķu blē-
ņām, kā arī Rūķiem, kuri saslapināja bārdu. 
Ar tādu pašu aizrautību viņi minēja mīklas 
par kustoņiem. Gatavojoties pasākumam, 
bērni jau bija lasījuši dzejoli „Astoņi kusto-
ņi” un to ilustrējuši savos zīmējumos. Mazie 
mākslinieki tika apbalvoti ar atzinības raks-
tiem, bet viens no pārsteiguma momentiem 
bija animācijas filma „Kabata” noskatīšanās.

Ojāra Vācieša radošais mūžs bijis ļoti ba-
gāts. Dzejas cienītāji joprojām novērtē viņa 
devumu latviešu literatūrā. Katram latvietim 
grāmatu plauktā varam atrast kādu darbu no 
viņa daiļrades.

Lai piepildās 3. un 4. grupas bērnu dziedā-
tajā dziesmiņā ,,Saule, saulīte” izteiktais vēlē-
jums: „Baltā , baltā saulīte, dari baltus mūs”.

Dzintras Stārastiņas teksts
Ineses Skujas foto

Ziemas ieskaņas koncerti PII „Gundega”

Veicināšanas balva Putras programmā

PII „Bitītes” bērni 
iepazīst Ojāra Vācieša 
daiļradi
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Novembra mēnesis latviešu literatūrā 
aizrit Ojāra Vācieša zīmē, atzīmējot dzejnie-
ka 80 gadu jubileju.

Arī mēs, Kokneses novada latviešu valo-
das un literatūras skolotājas un skolēni, pe-
lēcīgajā 13. novembra pēcpusdienā tikāmies 

14. novembrī Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā Latvijas 95. gadadienai par godu 
notika sadraudzības pasākums „Diža mana 
tēvu zeme”, ko organizēja Kokneses novada 
vispārizglītojošo skolu mākslas priekšmetu, 
sporta un dabaszinību skolotāju metodiskās 
apvienības.

Katras skolas komanda 10 skolēnu sa-
stāvā bija sagatavojuši mājas uzdevumus – 
stāstījumu par Kokneses novada kultūrvēs-
turiskajām vietām, dziesmas veltītas Latvijai, 
iemācījās atbildēt un savu erudīciju paplaši-
nāja ar dažādiem jautājumiem par mūziku, 

Latvijas dabu. Pēc skolēnu domam visinte-
resantākais uzdevums bija latviešu  karavīru 
dziesmas  izpildījums kopā ar ierindas ele-
mentiem.

Pasākuma laikā vairākkārtīgi izskanē-
ja dalībnieku kopīgi izpildītās dziesmas. 
Skolēni ar uzmanību un interesi piedalījās 
pārsteiguma spēlēs.

Noslēgumā visi mielojās ar svētku kliņ-
ģeri un saņēma atzinības rakstus par pieda-
līšanos.

Pasākuma organizatori: skolotāji Inita 
Asarīte, Sandra Māliņa, Ivars Māliņš.

Vakarēt – tas ir darīt lielus un mazus 
roku darbus. I. Gaiša Kokneses vidussko-
las sākumskolēni kopā ar saviem vecve-
cākiem sanāca kopā decembra sākumā, 
lai kopā tītu kamolus, pītu pīnītes, adītu, 
tamborētu, gatavotu mazas mīļlietiņas, 
Ziemassvētku rotājumus... Kopā minējām 
mīklas, stāstījām atgadījumus no dzīves 
un gājām rotaļās. Viss bija kā senāk, tikai 
skalu gaismas vietā bija modernākas spul-
dzes un saimes istabas vietā – skolas zāle. 
Viss pārējais bija no sirds uz sirdi un, ce-
rams, nākamgad šādā pasākumā tiksimies 
atkal!

Inguna Žogota, arī vakarētāja

Dzejnieka O. Vācieša dzimšanas dienas pasākums Likteņdārzā
Likteņdārzā, lai atcerētos dzejnieku. Katras 
novada skolas 7. - 9. klašu skolēnu komanda 
bija sagatavojusi nelielu priekšnesumu- ska-
nēja dzeja, kompozīcija no O. Vācieša mini 
dzejolīšiem, saksofonu un ģitāras pavadī-
jumā izskanēja dziesmas ar O. Vācieša vār-
diem. Skolēni bija zīmējuši arī Likteņdārzam 
veltītu logo, ko katras komandas pārstāvji arī 
prezentēja.

No skolēnu līdzpaņemtajiem zie-
diem, dabas veltēm tika veidota 
kompozīcija, bet aizdegtās svecītes 
Likteņdārza Skatu terasē tika rindotas, 
veidojot skaitli 80.

Pasākuma noslēgumā, kā jau tas pienā-
kas, skolēni cienājās ar svētku kliņģeri un 
karstu tēju. Paldies skolotājām par atsaucību 
un skolēniem par izrādīto interesi!

Novada latviešu valodas un literatūras 
skolotāju vārdā – E. Užule.

Diža mana tēvu zeme Vai tu zini, kas ir 
vakarēšana? 

Pasākuma dalībnieki no I. Gaiša Kokneses vidusskolas.

I. Gaiša Kokneses vidusskolas komanda ar skolotājām, pasākuma organizatorēm –
Initu Asarīti un Sandru Māliņu.
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Gada nogalē, no 2013. gada 1. novem-
bra, apvienojoties divām skolām: Vecbebru 
Profesionālajai vidusskolai un Bebru inter-
nātvidusskolai, darbu uzsākusi Vecbebru 
Profesionālā un vispārizglītojošā internātvi-
dusskola. Izveidotajā izglītības iestādē mācās 
192 vispārizglītojošo grupu skolēni un 82 
profesionālo grupu audzēkņi.

Skolas direktora pienākumu izpildītājs ir 
Jānis Bakmanis, bet, līdzšinējā Bebru inter-
nātvidusskolas direktore Mudīte Auliņa veic 
direktora vietnieka pienākumus izglītības 
jomā.

Bebru internātvidusskolas mājvieta līdz 
šim bija Vecbebru muižas kungu māja, bet 
no novembra mēneša skolēni un pedagogi ie-
kārto darba un klašu telpas bijušās Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas ēkā. 

„Pie jaunajām telpām ir jāpierod gan 
internātvidusskolas skolēniem, gan peda-
gogiem. Pils telpas bija mazākas un ļoti 
mājīgas, bet tagad cenšamies pierast pie 
skolas plašajiem koridoriem,” teic Mudīte 
Auliņa.

Kokneses novada domes sēdēs tiek ska-
tīts jautājums par Vecbebru muižas kungu 
mājas tālāku izmantošanu un apsaimnie-
košanu nākotnē. 30. novembra domes sēdē 
deputāti nolēma atbalstīt dalību Kultūras 
ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu 
iesniegumu atlasē Eiropas Ekonomikas zo-
nas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 
perioda programmas „Kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” 
neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras 
mantojuma saglabāšana”, ar projekta ie-
sniegumu „Vecbebru muižas kungu mājas 
atjaunošana un muzeja izveide”, kā arī tika 
apstiprināta Vecbebru muižas kungu mājas  
darbības stratēģiju 2016. - 2021. gadam.

Vecbebru Profesionālajā un vispāriz-
glītojošajā internātvidusskolā piedāvā šā-
das izglītības programmas:

Pirmskolas (kods: 01011111)
Pamatskolas (kods: 21011111)
Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
(kods: 21015611)

Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem 
(kods: 21015811)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 
orientētā virzienā (kods: 31014011)

Ēdināšanas pakalpojumi 
kvalifikācija - ēdināšanas servisa speciā-

lists - 4 gadi (kods:33811 02)
kvalifikācija - konditors - 4 gadi 

(kods:32811 02)
Restorāna pakalpojumi 
kvalifikācija - restorāna pakalpojumu 

speciālists (bārmenis, viesmīlis) - 1,5 gadi (ar 
vidējo izglītību) (kods: 35b811 04)

Datorsistēmas 
kvalifikācija - datorsistēmu tehniķis - 4 

gadi (kods: 33481 01)
Programmēšana 
kvalifikācija - programmēšanas tehniķis - 

4 gadi (kods: 33481 03)
Biškopība 
kvalifikācija - biškopis – 4 gadi (kods: 

33621 05)
Tālmācības programmas:
Biškopība 
kvalifikācija - biškopis – 1 gads (kods: 

30T621 05)
Lauksaimniecība 
kvalifikācija – lauku īpašuma apsaimnie-

kotājs – 1 gads (kods: 30T621 00)

Kokneses Novada Vēstis

Reģistrēta Vecbebru Profesionālā un 
vispārizglītojošā internātvidusskola

Jau trešo gadu ar lielā Sama modināša-
nu tika uzsākta tradīcija simboliski atzīmēt 
tūrisma sezonas atklāšanu Koknesē. Līdzīgi 
kā pagājušajā gadā, arī šopavasar Kokneses 
Tūrisma centrs deva iespēju Kokneses nova-
da iedzīvotājiem un tūristiem parādīt savus 
talantus fotomākslas jomā. Fotokonkursa 
darbi bija jāiesniedz Kokneses Tūrisma cen-
trā līdz 31.10.2012.

Tika saņemti 8 autoru darbi. Kopskaitā 
iesūtītas 58 fotogrāfijas, kuras izmantosim 
pozitīva, atraktīva Kokneses tēla veidošanai. 

Žūrija vērtēja fotogrāfiju māksliniecisko 
oriģinalitāti, tehnisko izpildījumu, indivi-
duālo redzējumu un radošumu. Pēc punktu 
summēšanas tika piešķirta pirmā vieta ar 
galveno balvu 50 Ls, ko ieguva koknesietis 
Ainārs Briedis. Godpilnajā otrajā vietā ierin-
dojās Mārcis Briška. Trešajā vietā – Sandra 
Grīnberga.

Finansiāli fotokonkursu atbalsta 
Kokneses novada dome.

Labākie darbi ir apskatāmi izstādē 
„Fotoaparāts rokā – Kokneses novads 
uzmanības lokā” no 2. decembra līdz 1. 
februārim Kokneses novada domes ēkas 
1. stāva vestibilā, kā arī portālā draugiem.lv 
Kokneses Tūrisma centra lapā.

Zane Zariņa,
KNDA „Kokneses Tūrisma centrs” 

tūrisma informācijas konsultants

FOTOKONKURSS  
„Fotoaparāts rokā –
Kokneses novads 
uzmanības lokā” ir 
noslēdzies
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Ir iedegta otrā adventa svecīte un mēs 
gaidām  Ziemassvētkus, bet 4. kursu audzēk-
ņiem darāmā daudz – jānokārto eksāmeni, 
jānoslēdz kvalifikācijas prakšu līgumi ar uz-
ņēmumiem, jāsagatavojas praksei Latvijas 
un Vācijas uzņēmumos.

Ilggadīgi sadarbības partneri skolai ir 
– Rīgā A/S ”Tallink Latvija”, SIA”Hotel 
Managment”, ”Radisson Blu Hotel Latvija” 
,SIA ”Vincents”, Jēkabpilī – SIA ”Margret”, 
SIA” Krustpils ceļavējš”, Aizkrauklē SIA 
”Medus lācis”, Koknesē – SIA ”Kokne,” z/s 
Krasti ”Ragāļu krogs”.

No 2010. gada skola piedalās Leonardo 

da Vinci  Mobilitātes projektos un sadarbo-
jas ar Vāciju, bet otro gadu ar Igauniju. 2014. 
gadā 18 audzēkņi kvalifikācijas praksē dosies 
uz Vāciju, bet 6 audzēkņi uz Igauniju. Prakse 
ilgs 5 nedēļas. Projekta kopējās izmaksas 61 
598.00 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot prasmes 
un kompetences jauniešiem, kuri ie-
gūst sākotnējo profesionālo izglītību 
ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, 
paaugstinot izglītojamo konkurētspēju 
Latvijas un Eiropas darba tirgū. Prakses 
uzdevums: prast pielietot teorētiskās zi-
nāšanas savā praktiskajā darbībā prak-

Mana nākotne sākas šodien
ses vietā. 

Vācijā  Brēmenes pilsētas uzņēmu-
mos februāra mēnesī praktizēsies 7 au-
dzēkņi no IV A kursa – Linda Kalnozola, 
Juta un Monta Traines, Linda Rudzone, 
Inese Meldere. Mareks Zālītis, Atis 
Lakša.

Marta mēnesī Šverīnas  pilsētas uzņēmu-
mos strādās IV B kursa audzēkņi – Dagnija 
Stivriņa, Kitija Kabrina, Juta Zaķe, Ērika 
Plikšķe,Toms Ceders, Artis Ungurs, bet 
Oterholcā – Sanda Naudiņa,Sintija Kalniņa, 
Sabīne Antoneviča, Olga Raņņija, Sigita 
Signe Dreijere.

Audzēkņi  motivācijas vēstulēs raksta: 
”Mums ir dota iespēja papildināt savas zi-
nāšanas ar ārvalstu pieredzi, iepazīties ar 
darba devējiem un uzņēmumiem, uzlabot 
svešvalodas zināšanas, tā kā neesam neviens 
bijis Vācijā, tad būs interesanti iepazīt vācu 
kultūru, ar nepacietību gaidām to brīdi, kad 
varēsim braukt.”

Skola, īstenojot projektus, guvusi vērtīgu 
pieredzi audzēkņu praktiskās apmācības no-
drošināšanā starptautiskā mērogā, uzlabojot 
viņu profesionālās prasmes un veicinot ie-
spējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Skolas absolventi augstu novērtē 
Mobilitātes brauciena rezultātus, jo viņi ap-
guvuši  jaunas darba tehnikas un metodes, 
jaunas profesionālās iemaņas, uzlabojuši 
svešvalodu zināšanas un komunikācijas pras-
mes, kļuvuši pašpārliecinātāki un vairāk ie-
interesēti savu profesionālo spēju praktiskā 
pielietojumā nākotnē – darbā un studijās, kā 
arī apsverot varbūtību izmantot piedāvātās 
Eiropas darba tirgus iespējas.

Audzēkņu apgūtās prasmes un iemaņas 
Vācijā  ir labi novērtējuši gan sadarbības 
partneri, gan arī paši dalībnieki.

Rezultātā  pa šiem gadiem ir palieli-
nāts uzņēmumu skaits   Vācijas pilsētās –
Brēmenē, Osterholcā, Šverīnā un Igaunijā –
Tallinā prakšu mobilitātei, kā arī praktikantu 
skaits no 3 līdz 24 projekta dalībniekiem.

Esam ieguvuši patstāvīgus sadarbības 
partnerus un pieredzi starptautisku projektu 
izstrādē, īstenošanā un vadībā.

No sirds patiesi teiktais un izdarītais vai-
ro gaismu un mīlestību, bet meli, glaimi un 
viltus ir bez vērtības un jēgas.

Priecīgus Ziemassvētkus vēlot – 
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas skolotāja un projekta va-
dītāja, Ināra Bakmane.

No kreisās puses: Juta Traine, Linda Rudzone, Atis Lakša, Linda Kalnozola,
Inese Meldere, Mareks Zālītis, Monta Traine.

No kreisās puses: Artis Ungurs, Kitija Kabrina, Toms Ceders, Olga Raņņija, Sigita 
Signe Dreijere, Sabīne Antoneviča, Juta Zaķēna, Dagnija Stivriņa, Sintija Kalniņa, 

Ērika Plikšķe, projekta vadītāja Ināra Bakmane.
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Mūzika un dzeja sasilda dvēseli. Asnate Višķere un Maija Stepēna.

„Es šoreiz neparastāk pīšu vainagu, 
man skuju vietā zelta stīgas būs – tās 
smalkās, kas mīļas sirdis sien.” Skanot 
šīm Maijas Stepēnas dzejas rindām un 
Asnates Višķeres flautas spēlei, 5. decem-
bra vakarā Kokneses pagasta bibliotēkā 
mēs bijām skaista acumirkļa liecinieki – 
iedegoties pirmajai svecei Adventes vai-
nagā nokļuvām brīnišķā dzejas pasaulē. 
Tajā ielūkoties mums ļāva dzejniece, ku-
rai pieder arī vārdi: „Ziemassvētki – man 
tas ir svētums, Balti sniegi klusuma ku-
penās, Pāri visam – mīlestība. „Ziemas 
saulgrieži ir koknesietes Maijas Stepēnas 
mīļākie svētki gadā, tāpat kā bērnībā, 
kad viņa, mazs meitēns, klausoties vec-
māmiņas Ziemassvētku stāstos, raudzījās 
zvaigžņotās debesīs. Arī dzejot prieks pie 
viņas jau atnācis bērnībā, gājis līdzi sko-
las gadiem un tā līdz šim brīdim nav ļāvis 
klusēt, bet visu, ko var sajust ar sirdi, ļāvis 
izteikt dzejas valodā. Viņai vienmēr pati-
cis  Ziemassvētku apsveikumos ierakstīt 
kaut ko savu. Garos gados radušās dzejas 
rindas Maijas kundzes pirmajā dzejas grā-
matā „Tev Ziemassvētkos” klajā laida iz-
devniecība „Jumava”. Pavisam nesen ceļu 
pie lasītājiem radusi otra dzejas grāmata 
„Pār mums klusa Ziemassvētku nakts”. 
Dzejnieces lirisko lasījumu no jaunās grā-
matas papildināja viņas stāstījums par grā-
matas tapšanu. Sākotnēji bijis iecerēts, ka 
arī šajā gadā tapušie dzejoļi dienas gaismu 
ieraudzīs tajā pašā izdevniecībā, bet aps-

tākļiem mainoties, tas notika izdevniecī-
bā „Iespēju grāmata”. Kā ar sulīgiem otas 
triepieniem dzejniece uzbūra mums savu 
Ziemassvētku gleznu: „Manā pilī svecīte 
viena deg zaļā egles zarā. Pie balta gal-
da goda vietā sēž klusums un mīlestība.” 
Bet viņas savdabīgais humors un trāpīgie 
salīdzinājumi atklāja autores māku uz dzī-
vi raudzīties ar smaidu. Interesants bija 
stāsts par iepazīšanos ar Induli Burku, 
viņas trešās grāmatas „Es – baltais vējš” 
foto autoru un sakārtotāju. Pateicībā par 
veiksmīgu sadarbību Indulis Burka dzej-
niecei dāvināja vienu sārtu rozi, bet otru 
tumšsarkano ziedu savai mīļotajai sievai 
Sanitai – grāmatas „Starp diviem saul-
lēktiem” iedvesmotājai. Induļa lasītās 
miniatūras mūs aizveda atpakaļ liepzie-
du vasarā un sajūtā, cik klusiem soļiem 
var atnākt laime. Viegliem pieskārieniem 
Maija Stepēna atvēra grāmatas „Es – bal-
tais vējš” lappuses, izsakot savas dvēseles 
būtību: „Baltais vējš, tāpat kā es, mēs abi 
esam Pasaules daļa. Mana Pasaule smaržo 
pēc laimes un mazliet pēc skumjām, prie-
ka, smeldzīgām ilgām…” Ar laba vēlēju-
miem klātesošie pateicās Maijai Stepēnai 
par tikšanos, kas tuvināja mūs Baltā at-
nākšanai. Lai mūs pavada viņas vēlējums: 
„Esiet laimīgi, dzīvojiet balti domās, dar-
bos un mīlestībā!”

Sarmīte Rode
Ingrīdas Grūbes foto

Esiet laimīgi, dzīvojiet balti
Domās, darbos un mīlestībā!

Sirsnīgi jo sirsnīgi pateicos Kokneses 
novada domei par piešķirto apbalvojumu 
„Kokneses Goda pilsonis” un tiem, kuri 
izvirzīja manu kandidatūru apbalvošanai. 
Īpašs paldies daudzajiem sveicējiem.

„Un lai tiem, kas tuvi manai sirdij,
Vienmēr klāt stāv sargeņģelis balts.”
                                /R. Baikova/

Pateicībā,
Antoņina Streža

Tā sieviete, kura 16. novembrī 
Kokneses kultūras nama garderobē ne-
tīšām samainīja zaļas krāsas mēteli ar 
kapuci, lūdzu, atsaukties uz telefona nr. 
65161100; 65161263 vai 28487837.

Valsts asinsdonoru centrs 
aicina uz
DONORU DIENU
Kokneses kultūras namā
13. janvārī
no pulksten 10 – 13.

Paldies Kokneses novadā dzīvojošajiem 
donoriem un Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
biedriem par nesavtību un aktīvu darbošanos 
2013. gadā! Lai Jaunajā gadā laba veselība 
un prieks palīdzēt!

LSK Aizkraukles komitejas
Kokneses nodaļa

Būsim priecīgi par dāvinātām virtu-
ves mēbelēm, kuras ļoti nepieciešamas 
vientuļajiem Bebru pagasta pensionā-
riem. Zvanīt atbildīgajai par sociālās pa-
līdzības istabu Bebros – Lībai Zukulei, T. 
26423431
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sports

23. - 24. novembrī Rīgā, Rīgas vo-
lejbola skolā notika LVF kausa izcīņas 
finālsacensības volejbolā D1 (2001. 
- 2002. g.dz.) grupas zēniem. Tiesības 
spēlēt finālā bija izcīnījušas sešas Latvijas 
labākās jauno volejbolistu komandas no 
Rīgas (divas komandas), Daugavpils, 
Jelgavas, Kuldīgas un Kokneses. Spraigas 
cīņas, spēlējot volejbolu, risinājās divas 
dienas, kas prasīja daudz prasmju, ie-
maņu, enerģijas un koncentrēšanās spē-
ka no jaunajiem volejbolistiem un viņu 
treneriem. Kokneses novada komanda 
šajā turnīrā izcīnīja pārliecinošu pir-
mo vietu, uzvarot visas piecas pretinie-
ku komandas. Komandā spēlēja Matīss 
Petjukēvičs, Aldis Sproģis, Kristers 
Dardzāns, Dāvis Derkačs, Matīss 
Šumskis, Edgars Kalnozols, Jurģis 
Rēķis, Helmuts Sokolovs no Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas, kā arī 
Raivis Pālēns un Andris Reinfelds no 
Pērses pamatskolas. LVF kausa izcīņā 
D1 grupā zēniem komandas sarindojās 
šādā secībā - Koknese - 1.v., Kuldīga - 
2.v., Daugavpils - 3.v., Rīga I - 4.v., Rīga 
II - 5.v., Jelgava - 6.v.

16. - 17. novembrī arī Koknesē notika 
LVF kausa izcīņas finālturnīrs volejbo-

lā B1 (1997. - 1998. g.dz.) grupas junie-
šiem. Šajā turnīrā piedalījās piecas labā-
kās Latvijas šā vecuma grupas komandas 
no Daugavpils, Ozolniekiem, Kuldīgas, 
Jēkabpils un Kokneses.Turnīrs izdevās in-
teresants, ar pilnīgi neprognozējamu gala 
iznākumu, jo visas piecas komandas rādī-
ja labu volejbolu un lielu cīņas sparu divu 
dienu garumā. Saskaitot punktus, pirmo 
vietu un LVF kausu ieguva komanda no 
Ozolniekiem. Tālāk komandas sarindo-
jās šādi: Daugavpils - 2.v., Kuldīga- 3.v., 
Koknese- 4.v., Jēkabpils - 5.v..

1. - 3. novembrī Lietuvas pilsētā Šauļos 
notika Baltijas kausa izcīņas turnīrs volej-
bolā starp Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
U-17 kadetu - zēnu izlašu komandām. 
Latvijas U-17 izlases komandas sastāvā 
spēlēja un Baltijas kausu ieguva arī divi 
koknesieši - Edgars Glāznieks un Edijs 
Lutinskis. Latvijas komanda pārliecinoši 
uzvarēja Igaunijas komandu ar rezultātu 
3:0, Lietuvas pirmo izlasi ar rezultātu 3:0 
un Lietuvas otro izlasi ar rezultātu 3:1.

Nākošās svarīgākās sacensības volej-
bolā Kokneses novada volejbolistiem būs 
Latvijas čempionāts, kurš sāksies janvārī.

Ivars Māliņš,
volejbola treneris

Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes 
atklāto sacensību peldēšanā sestā  
A. Marcinkeviča ceļojošā kausa
izcīņas REZULTĀTI

Šī gada 23. novembrī Kokneses peldētāji 
piedalījās Daugavpils pilsētas sporta pārval-
des organizētajās sacensībās. Šajās sacensī-
bās piedalījās peldētāji no Rēzeknes, Rīgas 
komanda „Gold Swimmer”, trīs Daugavpils 
komandas, Lietuvas pilsētas Visaginas ko-
manda, Kokneses un Jēkabpils peldētāji. 
Koknesi pārstāvēja 2 peldētāji: Atis Āre un 
Ričards Andžāns.

Atim Ārem 1. vieta 50m brīvajā stilā, ar 
personīgo rekordu 30.20. Atis uzlaboja savu 
personīgo rekordu distancē 200m uz mugu-
ras, ar rezultātu 2:52.34, izcīnot 4. vietu.

Ričardam Andžānam 50m brīvajā stilā 
rezultāts 34.11 un 200m uz muguras personī-
gais rekords 3:09.53.

Trenere: Jolanta Grugule (mob. tālr. 
26440397)

Kokneses novada dome oktobra beigās 
izsludināja pieteikšanos uz pašvaldības aģen-
tūras „Kokneses Sporta centrs” direktora 
amatu, jo pašreizējam Sporta centra direkto-
ram Arvīdam Vītolam gada nogalē beidzas 
noslēgtais 5 gadu darba līgums. Uz izsludi-
nāto vakanci bija pieteikušies 10 kandidāti, 
bet uz pārrunām aicināti tika 3 atbilstošākie. 
Komisija par vispiemērotāko kandidātu at-
zina koknesieti Dāvi Kalniņu, kuru ar balsu 
vairākumu 27. novembra Kokneses novada 
domes sēdē apstiprināja par nākošo Kokneses 
novada domes aģentūras „Kokneses Sporta 
centrs” direktoru laika posmā no 2014. gada 
2. janvāra līdz 2018. gada 30. decembrim.

Dāvis Kalniņš ir koknesietis, dzimis 
1986. gadā, trenējas vieglatlētikā, trīssoļlēk-
šanā, piedalās dažādās sacensībās. Beidzis 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu, iegūta 
augstākā izglītība un šobrīd studē Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas otrajā kursā.

Latvijas un Baltijas kauss 
koknesiešiem!

Par Sporta centra 
direktoru apstiprina 
Dāvi Kalniņu

LVF kausa ieguvēji D1 grupā – Kokneses zēnu komanda ar treneri I. Māliņu.
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30. novembrī Rīgā, Lielajā Ģildē, notika 
Latvijas Sporta veterānu-senioru 50. jubile-
jas sporta spēlēm un rezultātiem Pasaules se-
nioru sporta spēlēs Turīnā veltīts salidojums. 
Pasākumā notika LSVS 50. jubilejas sporta 
spēļu uzvarētāju komandu apbalvošana, 
2013. gada Pasaules senioru sporta spēļu, pa-
saules, Eiropas veterānu čempionātu medaļu 

izcīnījušo Latvijas sportistu apbalvošana, kā 
arī pilsētu, novadu sabiedrisko brīvprātīgo 
aktīvistu, organizatoru apbalvošana.

Uz pasākumu devās arī Kokneses novada 
sporta veterāni, kuri ar labiem panākumiem 
startē dažādās sacensībās un aktīvi atbalsta 
pasākumu organizēšanu Kokneses novadā.

Pasākuma sākumā visus klātesošos uzru-

Kokneses Sporta centra vadītājam pasniedz Lāčplēša fonda 
Goda zīmi. Ar Goda diplomiem apbalvo arī Kokneses 
novada sporta veterānu atbalstītājus un organizatorus.

nāja Daumants Znatnajs, LSVS prezidents, 
kurš ar klusuma brīdi aicināja pieminēt visus 
aizsaulē pavadītos sportistus, kā arī Zolitūdes 
traģēdijā bojā gājušos.

Savā uzrunā D. Znatnajs asi kritizēja 
valdību: „Mūsu valdība nespēj domāt par 
mūsu tautu. Tauta paliek arvien mazāk un 
mazāk. Kāpēc pēdējos 20 gadus mēs ejam uz 
atpakaļu, nevis uz priekšu? Latvijas Sporta 
Veterānu Savienība ir viena no lielākajām un 
gudrākajām kustībām Latvijā. Mums ir viena 
no vērtīgākajām lietām - dzīves pieredze. Ir 
jāsāk skaļi runāt par situācijām, kuras neap-
mierina. Ir vairāki piemēri, kur augstas amat-
personas izturas neatbilstoši savam ieņema-
majam amatam, neievēro etiķeti. Par šīm 
lietām mēs runāsim publiski. Es aicinu visus 
pievienoties Tautas kustībai.” Pēc LSVS pre-
zidenta uzrunas tika apbalvoti sportisti un 
sporta atbalstītāji.

Augstu apbalvojumu saņēma Kokneses 
Sporta centra vadītājs Arvīds Vītols, kuram 
tika pasniegta Latvijas Valsts Aizsardzības 
fonda „Lāčplēsis” bronzas „Goda zīme”, kā 
arī 2013. gada Sporta laureāta bronzas meda-
ļa par izcīnīto Eiropas vicečempiona titulu. Ar 
Latvijas Sporta Veterānu-Senioru Savienības 
50. jubilejas pašvaldību sporta spēļu Goda 
diplomiem  par lielu ieguldījumu Latvijas 
sporta veterānu kustības attīstībā un sporta 
spēļu sarīkošanā daudzu gadu garumā tika 
apbalvoti 10 Kokneses novada sporta vete-
rānu atbalstītāji un organizatori: Anna Lulle, 
Aija Vītola, Dzintars Greļs, Aivars Dambītis, 
Ernests Skopāns, Māris Eglītis, Aivis Orliņš, 
Ivars Māliņš, Juris Lejiņš, Dainis Vingris. 
Apvienotā Aizkraukles/Kokneses komanda 
saņēma arī LSVS 50. jubilejas sporta spēļu 
kausu par iegūto 3. vietu novadu vērtējuma 
I grupā. Kokneses novada komandas dalīb-
nieks Normunds Skangalis saņēma 2 kausus 
– 2013. gada LVVA labākais vieglatlēts diska 
mešanā vīriešiem (2. vieta) un LVVA 2013. 
gada labākais vieglatlēts lodes grūšanā (3. 
vieta).

Par sasniegtajiem rezultātiem un sporta 
tradīciju saglabāšanu, visiem sportistiem un 
atbalstītājiem skanēja svētku koncerts, kuru 
sniedza maestro Raimonds Pauls un Viktors 
Lapčenoks.

Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Apbalvotie Kokneses novada sporta veterāni, organizatori un atbalstītāji, kuri saņēma ap-
balvojumus. Otrajā rindā: Normunds Skangalis un Māris Eglītis, priekšplānā no kreisās 

– Juris Lejiņš, Aija  Vītola, Anna Lulle, Ernests Skopāns un Dzintars Greļs.

Arvīdam Vītola pasniedz 2013. gada Sporta laureāta bronzas medaļu par izcīnīto 
Eiropas vicečempiona titulu.
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vieglatlētika, jo par fizkultūras skolotāju un 
vieglatlētikas treneri sāk strādāt Viesturs 
Cīrulis, kura autoritātei pateicoties, jaunais 
talantīgais vieglatlēts sāk savu lēcienu lie-
lajā sportā. Dienesta gados sporta bataljonā 
Rīgā Arvīds kopā ar savējiem: koknesiešiem 
Rihardu Kublicki un Jāni Gardevieti pārstāv 
ASK, kļūstot par bronzas medaļnieku PSRS 
Bruņoto spēku junioru čempionātā.

Ieraksti sporta dienasgrāmatā turpinās
„Man vienmēr laimējies ar brīnišķīgiem 

treneriem. Dienesta gados ar Arni Buti.  
Studējot Jelgavas Lauksaimniecības aka-
dēmijā tāds bija Kārlis Īviņš. Noteikti tāpēc 
arī  izdevies daudz sasniegt, bet uzskatu, 
ka nav jābūt izcilam sportistam, bet ir jābūt 
veselīgam dzīvesveidam. No 1966. gada 
rakstu savu sporta dienasgrāmatu. Pierakstu 
dienu, kad noticis treniņš un ko esmu pavei-
cis: peldējis, skrējis, lecis trīssoli. Tas mani 
gan disciplinē, gan vēlāk interesanti izdarīt 
secinājumus,” teic astoņkārtējs Latvijas 
čempions trīssoļlēkšanā.  Pārstāvot lauku 
sporta biedrību „Vārpa”,  lielākā daļa panā-
kumu gūti pirms vairāk nekā trīsdesmit ga-
diem, kad bijušās Padomju Savienības vārti 
bija atvērti un pieejami ikvienam censonim. 
Arī atjaunotās Latvijas laikā Arvīds aktīvi 
darbojies sportā. Pēdējo sešpadsmit gadu 
lauri plūkti Eiropā, Austrālijā un Amerikā.  
„Viss, ko pasaulē var sasniegt sporta vete-
rāns, esmu sasniedzis, ieskaitot pasaules un 
Eiropas čempiona nosaukumus. Līdz 1991. 
gadam lielākos panākumus guvu trīssoļlēk-
šanā un tāllēkšanā, tad sāku piedalīties sporta 
veterānu sacensībās, kur arī gūts ne mazums 
uzvaru,» stāsta Arvīds Vītols. Tie ir fantas-
tiski skaitļi - Arvīds Vītols piedaloties 1182 
sacensībās, mājās pārvedis 511 medaļas. Bet 
Vītolu ģimenes kopējais medaļu un atzinī-
bu skaits ir krietni lielāks, jo arī Arvīda sie-
va Aija, meita Antra,  dēli Andris un Artūrs 
nodarbojas ar vieglatlētiku un viņi visi ir 
bijuši Aizkraukles rajona čempioni. Tas skan 
iespaidīgi - 634 reizes Arvīdam Vītolam bi-
jis gods stāvēt uz goda pjedestāla augstākā 
pakāpiena. Bet aiz šiem skaitļiem slēpjas 
milzīga pašdisciplīna un treniņu darbs. Šī 
gada dižākais sasniegums ir Arvīda sudraba 
lēciens jeb iegūtā sudraba medaļa 9. Eiropas 
ziemas čempionātā telpās Spānijā.

Paldies par atbalstu kolēģiem!
Pēc studijām, no 1982. gada līdz trešās 

Atmodas sākumam, Arvīds Vītols sevi aplie-
cina kā prasmīgs vadītājs Aizkraukles rajo-
na sporta skolas direktora un trenera amatā. 
Pārmaiņu laiks sauc atgriezties pie zemes, 
ko reiz kopis un mīlējis vectēvs. Savulaik 
zemnieku saimniecība „Liepkalnes” nodar-
bojās gan ar graudkopību, gan mežizstrādi. 
2008. gadā kļūstot par jaunuzceltā Kokneses 
sporta centra direktoru, visi šie gadi aizstei-
gušies kā  sprinta skrējienā. „Vienmēr būšu 
pateicīgs Viesturam Cīrulim par sporta centra 

idejas izlološanu un īstenošanu. Savulaik jau 
Ilmārs Gaišs vēlējās, lai Koknesē būtu peld-
baseins, Cīruļa kungam to izdevās piepildīt. 
Par nostrādātajiem gadiem varu ar lepnumu 
sacīt, ka man ir laimējies satikt kolosālus cil-
vēkus – savus darba kolēģus un speciālistus 
Kokneses novada domē, kuri man ir nesav-
tīgi atbalstījuši. Vislielākais paldies manam 
vietniekam Valdim Kalniņam, abi kopā plecu 
pie pleca esam centušies piepildīt kopīgās 
ieceres. Tomēr ir darbi, kurus vēl neizdevās 
paveikt – ierīkot modernas tribīnes, tiesne-
šu telpas un uzstādīt žogu skeitparkam.  Es 
ceru, ka Dāvim Kalniņam, nākamajam sporta 
centra direktoram, izdosies to īstenot. Dāvis 
ir jauns un uzņēmīgs cilvēks, viņš tāpat kā 
es nodarbojas ar trīssoļlēkšanu, tāpēc viņam 
noteikti palīdzēs sportiskā izturība”, atzīst 
Arvīds Vītols.

Bet viņa dzīves straujais ritms rāmāks 
nekļūs, jo jāturpina darboties Latvijas sporta 
veterānu savienības (LSVS) valdē, jāveic 
Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas 
(LVVA)  prezidenta pienākumi, kā arī daudz 
laika jāvelta Kokneses sporta veterānu asoci-
ācijas kluba priekšsēdētāja amatā.

Bērni – sportisko tradīciju turpinātāji
„Par visu sasniegto un paveikto esmu 

pateicīgs arī sievai”, ar gandarījumu teic 
Arvīds. Visus šos piecus gadus abiem ar Aiju 
strādājot Kokneses sporta centrā, nav bijis 
par grūtu mērot ceļu no Seces uz Aizkraukli 
un Koknesi. Dzimtās „Liepkalnes” Arvīdam 
Vītolam ir vieta, kur pēc ikdienas smaguma 
rast dvēseles mieru, tā ir vieta, kur pulcē-
ties viņa kuplajai ģimenei. Viņš lepojās ar 
vecākajām meitām – Ingu, kura izvēlēju-
sies treneres profesiju un Sandru – mūziķi. 
Jaunākā meita Antra tāpat kā māte kļuvusi 
par fizioterapeiti, bet dēli Andris un Artūrs 
pašreiz brauc jūrā. Vītolu bērni turpina vecā-
ku sportisko garu, kā arī ir apveltīti ar muzi-
kalitāti un arī šajā jomā guvuši panākumus. 
Viņi zina, ka vissirsnīgākie Ziemassvētki ir 
tad, ja tos sagaida „Liepkalņu” sētā. Gluži 
kā bērnībā, kad kopā ar tēti briduši uz mežu 
pēc svētku eglītes. Šajos Ziemassvētkos pir-
mo reizi mājās smaržos un sildīs pašu lietās 
vaska sveces. Arvīds pirms dažiem gadiem 
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā tālmācī-
bas programmā apguva biškopja arodu. Arī 
dēls Artūrs Vecbebros mācījies par biškopi.  
No pāris stropiem iesākumā tagad jārūpējas 
par 50 bišu saimēm. Viņa zemnieku saimnie-
cībā var iegādāties medu, bišu maizi, ziedpu-
tekšņus un šogad arī vaska sveces. Atliek gai-
dīt gada baltākos svētkus un kas zina, varbūt 
izdosies dzirdēt kā dzied bitītes „Liepkalņu” 
sētā Ziemassvētku vakarā. Bet mēs noteik-
ti vēl dzirdēsim par Arvīda Vītola veikumu 
Latvijas sporta aktivitātēs un ar lepnumu sa-
cīto: „Esmu koknesietis!”

Sarmīte Rode

Gods kalpot Latvijas sportam!

Par mūža ieguldījumu Latvijas sportā 
Arvīdam Vītolam Latvijas sporta veterānu 
salidojumā 30. novembrī piešķīra Latvijas 
Valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” bron-
zas „Goda zīmi” un 2013. gada Sporta lau-
reāta bronzas medaļu par izcīnīto Eiropas vi-
cečempiona titulu. Ar vārdiem „Gods kalpot 
Latvijas sportam!”, viņš pateicās par augsto 
novērtējumu. Jau no zēna gadiem Arvīds 
Vītols sācis savu kalpošanu sportam un jop-
rojām ar staltu, vīrišķīgu stāju, ar sportisku 
rūdījumu, aizrauj arī citus sasniegt finiša tais-
ni. Vairāk kā piecus gadus viņš būs aizvadījis 
PA Kokneses sporta centra direktora amatā. 
„Dzīvē tāpat kā sportā nedrīkst padoties!” - ir 
pārliecināts vīrs, kuram ir bijusi laime stāvēt 
uz goda pjedestāla visaugstākā pakāpiena. 
Bet tikpat laimīgs Arvīds jūtas savās vectēva 
mājās Seces pagasta „Liepkalnēs”, kur paš-
reiz ziemas miegā dus viņa bites.

Seces zēna skolas gadi Koknesē
„3. marta rītā pirms 62 gadiem tēvs nepa-

spēja māti aizvest līdz dakterim, un es nācu 
pasaulē turpat „Liepkalnēs”, pateicoties abu 
vecmāmiņu izveicībai. Mājas, kur dzīvojis 
mans vectēvs, tēvs un tagad mana ģimene ir 
pašā Daugavas krastā. Tēvs visu mūžu no-
strādāja par pārcēlāju, ik rītu manos skolas 
gados Koknesē, pārveda mani un māsu uz 
labo krastu. Tikai ziemās palikām nakšņot in-
ternātā. No bērnības gadiem uzskatu sevi par 
koknesieti,” stāsta Arvīds Vītols. „Katra zēna 
goda lieta ir sportot”, šī skolotāju dotā atziņa 
viņam palikusi prātā jau no pirmajām skolas 
gaitām Saules skolā un vēlāk Krievkalnā, 
kad pēc stundām laiks nemanot paskrējis 
sporta laukumā un mācoties šaušanu  parka 
grantsbedrēs. Pirmais diploms kā uzvarētā-
jam šaušanā iegūts Ogres rajona astoņgadī-
go skolu čempionātā. Mācoties jau uzceltajā 
Kokneses vidusskolā, šaušanas vietu ieņem 
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Noslēdzies jau divdesmito gadu rīkotais 
ZM konkurss „Sējējs”, kura mērķis kā ik 
gadu bija noteikt labāko ieguldījumu Latvijas 
lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt 
dažādu īpašuma formu saimniekošanas ie-
spējas, rosināt lauku iedzīvotājus sakopt ap-
kārtējo vidi, kā arī atzīmēt jaunās paaudzes 
– mazpulku sasniegumus – un popularizēt 
zinātnes atziņas. Konkurss „Sējējs” ir presti-
žākais lauksaimnieku apbalvojums.

Šogad konkursam bija pieteikti 56 da-
lībnieki, kurus vērtēja 11 konkursa gru-
pās.  Dalībnieki tika vērtēti nominācijās 
– „Lopkopība”, kurā vērtēja piena un ga-
ļas ražošanas saimniecības, kā arī jau tra-
dicionālajās nominācijās „Augkopība”, 
„Lauksaimniecības kooperatīvs” un „Ģimene 
lauku sētā”. Trešo gadu konkursā tika vērtēti 
dalībnieki nomināciju grupā „Lauku attīstības 
projekts”, kurā vērtēja sekmīgākos projektus 
lauksaimniecībā, inovācijās un pārtikas ražo-
šanā. Savukārt otro gadu konkursā tika vērtēti 
dalībnieki nominācijā „Gada LEADER gru-
pa”, kurā vērtēja vietējās rīcības grupas, kas 
aktīvi darbojas vismaz trīs gadus. Tāpat šogad 
dalībniekus vērtēja arī nominācijās „Jaunais 
veiksmīgais zemnieks”, „Rītdienas sējējs – 
mazpulka dalībnieks” un „Zinātne lauku attīs-
tībai”. Jau septīto gadu tika pasniegta arī balva 
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Balvas konkursa „Sējējs” uzvarētājiem 
pasniedza Zemkopības ministre Laimdota 
Straujuma, kura savā uzrunā citēja K. Ulmaņa 
sacīto: „Latvija mūžos dzīvos, ja būs stiprs at-
balsts laukiem, lauku ļaudīm un zemniecībai.”

Konkursa grupā „Lauku attīstības pro-
jekts pārtikas ražošanā” veicināšanas balvu 
saņēma Kokneses novada Bebru pagasta ZS 
„Vecsiljāņi” un saimnieks Juris Sprukulis. 
Balva piešķirta  par piena ražošanas un pārstrā-
des modernizācijas projekta īstenošanu. 

Gan Kokneses novadā, gan Latvijas 

mērogā „Vecsiljāņi” ir zināmi ar „Ievas sie-
ru”. „Ievas siers” tiek gatavots no augstākās 
vērtības, nepasterizēta rīta slaukuma piena. 
Tikko gotiņas izslauktas, pienu ved uz ražot-
ni, kur to sāk apstrādāt, kamēr tas vēl ir silts. 
Meistari pievieno pienam siera fermentu, no 
kura sāk veidoties siera lodītes, kuras vēlāk 
tiek pildītas Ievas sieram raksturīgās siera 
formās. Ikkatrs siera ritulis ir meistaru pras-
mīgo roku darbs, ikkatrs no tiem ir veidots 
ar lielāko atbildību pret siera kvalitāti un tā 
nākotnes baudītāju. Gatavie siera rituļi tiek 
novietoti noliktavā uz koka plauktiem, kur 
tiem tiek nodrošināta nemainīga temperatūra, 
kas palīdz kvalitatīvi nogatavoties. Pie pircē-
ja siers nonāk pēc diviem mēnešiem no gata-
vošanas brīža, kad tass ieguvis savas labākās 
garšas īpašības.

Siera ražošana no svaigpiena sākta 2009.  
– krīzes gadā. „Šajā laikā darbojāmies ar 
zaudējumiem un viena no iespējām izkļūt 
no krīzes bija veidot savu pārstrādi,” teic ZS 
„Vecsiljāņi” saimnieks Juris Sprukulis.

Pēdējos gadus uzņēmums veiksmīgi dar-
bojas un „Vecsiljāņos” no desmit tonnām pie-
na dienā, ko dod 380 slaucamo govju ganām-
pulks, atlikusī daļa aiziet tiešajā tirdzniecībā 
un arī kooperatīvam „Trikāta KS”. 

Par nominācijas „Par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā” uzvarētāju šajā gadā tika 
atzīta zootehniķe Valda Jakoviča, kas savu 
darba mūžu veltījusi piena lopkopībai, attīs-
tot piensaimniecības nozari un Latvijas brū-
nās govju šķirni.

Pasākuma „Sējēja 2013” dalībniekus 
kultūras pilī „Ziemeļblāzma” izklaidēja dže-
za dziedātājs Daumants Kalniņš, par mūziku 
dejotājiem rūpējās Normunds Jakušonoks un 
Daiga Petkeviča „Tipa orķestris” pavadībā.

Kokneses Novada Vēstis
Foto no ZS „Vecsiljāņi” arhīva.

www.ievassiers.lv

lauksaimniecība

Nākampavasar 
tiksimies
„Zirgu stacijā”

Ceriņu smarža, ābeļu ziedēšanas trakums 
un tur jau es dzirdu – priecīgas ļaužu čalas 
mijas ar zirga sprauslāšanu un pakavu so-
ļiem. Jauns zirgu pajūgs – droška piestājis 
pieturvietā „Andeles placis”, lai Kokneses 
ļaudis vai ciemiņus aizvizinātu tālāk „Pie Pils 
Dāmas”… Vai tā ir fantāzija? Nē, tā nākam-
gad būs realitāte. 

Lai arī esam ziemas vēstnešu gaidās, 
mēs, biedrība „SB Koknesis”, aktīvi rosā-
mies un mūsu domas jau ir pavasarī, plānojot 
Latvijas Spēkavīru fināla posmu „Kokneša 
kauss 2014”. Šopavasar Aizkraukles rajona 
partnerības izsludinātajā LEADER projek-
tu konkursā biedrības iesniegtais projekts 
„Zirgu Stacija” ir ieguvis apstiprinājumu. 
Projekta ietvaros tiks iegādāti divi jauni zir-
gu pajūgi un ierīkotas pieturvietas. Kokneses 
novada iedzīvotāji un ciemiņi vizinoties zirgu 
pajūgos varēs apmeklēt interesantākās vietas 
Koknesē, organizēt foto sesijas, nu gluži kā 
filmā „Trīs musketieri”, jo pajūgi būs ļoti 
līdzīgi Viktorijas laikmetam. Ar šo projektu 
vēlamies panākt, lai Koknesē rastos jaunas 
atpūtas iespējas ikdienā un svētkos, lai mūsu 
bērni var rikšotājus redzēt ne tikai grāmatās. 
„Kas stiprāks – zirgs vai mašīna?” Atbilde uz 
šo jautājumu nav vienkārša. Katra mašīna ir 
spēcīgāka, jo tai ir vairāki zirgspēki, bet tikai 
no zirga var sajust siltumu plaukstās, acīs, 
sirdī. Man ir liels prieks, ka Koknese ir tā vie-
ta, kur zirgu īpašnieku skaits palielinās. Tas 
nozīmē, ka mūsu senču zināšanas nepazudīs, 
lai arī pašai esot zirgu īpašniecei, ir zināms, 
kādu darbu nākas ieguldīt.

Projektu biedrībai „SB Koknesis” ar līdz-
finansējumu palīdz realizēt Kokneses novada 
dome. Liels paldies par iedrošināšanu un at-
balstu projekta gatavošanā Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim un 
domes deputātiem. Biedrības „SB Koknesis” 
vārdā novēlu lieliem un maziem Kokneses 
novada iedzīvotājiem spēcīgus „spārnus” ar 
kuriem varētu sasniegt ikvienu cerību zvaig-
zni plašajā debess jumā!

Ilona Miglāne,
projekta „Zirgu Stacija” koordinatore

Konkursā „Sējējs 2013” 
veicināšanas balva „Vecsiljāņiem”
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Kultūras pasākumu organizators
Galvenie darba pienākumi –
Kultūras pasākumu plāna sastādīšana 

dažādām vecuma un interešu grupām, un 
tā realizācija;

Komunikācija ar sabiedrību, sadarbī-
bas partneriem un kultūras pakalpojumu 
sniedzējiem

Muzeja vadītājs
Galvenie darba pienākumi –
organizēt un vadīt tēlnieka Voldemāra 

Jākobsona memoriālās mājas-muzeja 
darbību;

plānot un organizēt izstādes muzejā;
vadīt ekskursijas;
rūpēties par muzeja telpu un apkārtnes 

kārtību.

Prasības –
Augstākā vai vidējā profesionālā iz-

glītība;
Zināšanas un prasmes kultūras un /vai 

muzeja darba organizēšanā, organizatora 
dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;

Kultūras jomu un/vai muzeja darbību 

reglamentējošu normatīvo aktu pārzināša-
na;

Svešvalodu zināšanas vismaz sarunva-
lodas līmenī;

Iemaņas darbā ar datoru un citu biroja 
tehniku;

Precizitāte, augsta atbildības sajūta;
Komunikabilitāte, pašiniciatīva;
Prasme racionāli organizēt darbu;
Darba pieredze līdzīgā amatā un pie-

redze projektu vadīšanā tiks uzskatīta par 
priekšrocību.

Piedāvājam –
nepilna laika darbu – slodze 0,4 kultū-

ras pasākumu organizators; 
slodze 0,4 muzeja vadītājs;
iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
sociālās garantijas
Pretendents var pieteikties uz vienu vai 

uz abiem piedāvātajiem  amatiem.
Sporta pasākumu organizators 
Galvenie darba pienākumi-
Aktivizēt sporta dzīvi pagastā, organi-

zējot sporta aktivitātes dažāda vecuma pa-

gasta iedzīvotājiem;
Rūpēties par esošās sporta bāzes un in-

ventāra saglabāšanu un pilnveidošanu.

Piedāvājam –
nepilna laika darbu – 0,3 slodze; 
iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
sociālās garantijas.
Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, 

motivācijas vēstule, dzīves un darba ap-
raksts (CV), izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz 
pārrunām), papildizglītību apliecinoši do-
kumenti. Pretendenti aicināti iesniegt arī 
citus viņa personību un kvalifikāciju rak-
sturojošus dokumentus.

Pieteikumi jāiesniedz personīgi 
vai pa pastu Bebru pagasta pārvaldē, 
adrese: „Papardes”, Vecbebri, Bebru 
pagasts, Kokneses novads,  līdz 2013. 
gada 20. decembrim pulksten 15:00. 
Pretendenti, kuri atbildīs prasībām, 
tiks uzaicināti uz pārrunām 2013. 
gada 28. decembrī.

Galvenie pienākumi
Komunikācija ar klientiem
Kasiera pienākumi
Apmeklētāju uzskaite
Prasības pretendentiem
vidējā vispārējā vai profesionālā izglītība
Labas komunikācijas spējas
Atbildības sajūta
Labas datorprasmes (MS Office, pārlūkprogrammas)
Vēlamas tehniskās zināšanas
Vēlamas iemaņas darbā ar kases aparātu
Piedāvājam
Pilna laika darbu
Sociālās garantijas
CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas pretendentiem jāiesūta līdz 18. de-

cembrim uz e-pastu mrdaviskalnins@inbox.lv. Papildinformācija pa tālruni 26629622.

24., 25., 31. decembrī un 1. janvārī Kokneses Sporta centrs slēgts. 
Š.g. 29.12. un 30.12. peldētapmācība mācību-treniņu grupai nenotiks.

Cienījamie Kokneses 
seniori!

Atgādinām, ka mūsu eglītes sarī-
kojums notiks sestdien, 21. decembrī  
plkst. 14.00 Kokneses  kultūras namā. 
Piedalīsies mums labi pazīstamā folkloras 
kopa „Urgas”, deju mūziku atskaņos Jānis 
Ostrovskis. Pasākumu  finansē novada 
dome. Visi mīļi aicināti!

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” aktīvs.

Uz tikšanos pie 
Ziemassvētku eglītes!

Bebru pagasta pensionāri būs 
mīļi gaidīti gadskārtējā pasākumā pie 
Ziemassvētku eglītes 14. decembrī pulk-
sten  12 Bebru pamatskolā. Pasākuma die-
nā kursēs autobuss. Tuvāka informācija pa 
tālruni: 65164188; 26159335.

Anna Bite, 
Bebru pagasta pensionāru padomes 

„Mārtiņroze” priekšsēdētāja

Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde  aicina darbā
kultūras pasākumu organizatoru, muzeja vadītāju,
sporta pasākumu organizatoru

PA „Kokneses sporta centrs” aicina darbā
administratoru
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DECEMBRIS     
Trešdienās: 18., 25. – ārsta-dziednieka, 

manuālā terapeita Igora Civako pieņemša-
na, masāžas (Iepriekš pieteikties pie Dainas, 
t.; 26386251).

14.12. pl. 9.00-17.00  Akvilonas 
Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbība. 
Psihiatrija. Pasniedzēja -  Ērka Krumpāne.

21.12.  Pieņems Ērgļu dziedniece  
Biruta  Fedotova (Iepriekš piesakieties pa 
tel.26499913).

22.12. pl.10.30  Lielais Meditāciju ap-
lis. Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs. 
Maksa 8.- Ls

JANVĀRIS        
Trešdienās: 8., 15., 22.,29. – ārsta-

dziednieka, manuālā terapeita Igora 
Civako  pieņemšana, masāžas (Iepriekš pie-
teikties pie Dainas, t.; 26386251).

04.01. un 18.01. pl. 9.00 - 17.00  
Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa 
nodarbības.

11.01.2014. Pieņems Ērgļu dziedniece  
Biruta  Fedotova (Iepriekš piesakieties pa 
tel. 26499913).

19.01. Koknesē sāksies dziednieku 
Ērikas un Pētera Antonu Veselības skolas  
5 nodarbības (svētdienās). Interesēties pa t. 

22319558.
16.01. pl. 18.00  Firmas Tupperware 

prezentācija Kokneses KN  mazajā zālē: 
„Gatavojam veselīgi un garšīgi“. Vada Jūnija 
Vanaga (Jūrmala). Ieeja brīva.

No 09.12 - 06.01.2014 ielūdzam uz Elitas 
Ābeles sakrālo gleznu izstādi Kokneses in-
ternātpamatskolā-attīstības centrā, Kokneses 
ģimenes atbalsta dienas centrā un Kokneses 
bibliotēkā. 

Ar 2014. g. janvāri Centrā AURA or-
ganizēsim REIKI dziedināšanas skolas 1. 
kursu.  Nodarbībās klausītāji iemācīsies strā-
dāt ar Universālo dzīvības enerģiju, palīdzēt 
sev un tuviniekiem uzlabot veselību bez zāļu 
lietošanas, piesaistīt savā dzīvē pozitīvus no-
tikumus. Nodarbību programmā ir iekļauta 
tradicionālā Reiki 1.pakāpes iniciācija (5 no-
darbības – 4 stundas katra, pusstundu - tējas 
pauze). Nodarbības vada Tradicionālā Reiki 
meistars-skolotājs Oļegs Demidovs. Vairāk  
informācijas  pa tel. 29193931.

                                     
 Personības attīstības centra AURA 

kolektīvs:  
Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita 

Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka (t. 
26386251)

Vecbebru Profesionālā un VisPāriZGlĪToJoŠā inTernāTVidusskola –
Tavs ceļš uz profesiju!

Mācību gada sākums – 2014. gada 13. janvāris!
Nāc un apgūsti profesiju ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 12 mēnešu laikā!

Saņem stipendiju no 50 Ls līdz 80 Ls mēnesī!

Ja esi jaunietis vecumā no 17 līdz 25 gadiem
 un vēlies iekļauties darba vidē kā konkurēt spējīgs darbinieks, 

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
 Tev piedāvā iespēju apgūt šādu profesiju:

RESTORĀNU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
1. Mācību laiks 2014. gada janvāris līdz 2015.gada marts.

2. Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

3. Saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

4. Mācās tikai profesionālos mācību priekšmetus. 

5. Kvalifikācijas prakse 14 nedēļas ražošanas uzņēmumos.

6. Darba iespējas – ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas, restorāni, bāri.

7. Uzņemot  skolā  ņem vērā arī šādus kritērijus:

7.1. vismaz vienu gadu pirms uzņemšanas nav saņemta ESF mērķstipendija, 
7.2. nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ESF aktivitāšu  ietvaros 
       īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

Izglītības iestāde nodrošina brīvpusdienas.

Dokumentu pieņemšana: no 2013. gada 10.decembra līdz 2014. gada 3. janvārim.
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600, e-pasts: vecbebrupv@gmail.com

AURA  AICINA – decembrī 2013 / janvārī 2014

Tiksimies 
labdarības 
koncertā – 
palīdzēsim 
Džeinai!

Gaidot gada baltākos svētkus, 
Kokneses kultūras namā par tradīciju 
kļuvis novada pašdarbības kolektīvu 
koncerts, atbalstot labdarības akci-
ju „Eņģeļi pār Latviju”. Šoreiz, 14. 
decembrī pulksten 18 vakarā, lab-
darības koncertā savāktie ziedojumi 
būs veltīti mūsu novada Iršu pagasta 
iedzīvotājai, piecgadīgajai Džeinai 
Zeimuļai-Priževoitei . Meitenīte jau 
gadu ārstējas Bērnu klīniskās slim-
nīcas 10. nodaļā. Kopā ar viņu ir 
māmiņa Olita, bet mājās gaida gadu 
vecāka māsiņa Anete un tētis Artūrs. 
Jaukākie brīži ir tad, kad ārsti atļauj 
uz neilgu laiku atgriezties ģimenē. 
Pēc dzīvespriecīgās Džeinas ilgojas 
3. grupiņas bērni PII „Bitītē” Bebros. 
Viņi jau ir sarūpējuši un nosūtīju-
ši Džeinai Ziemassvētku dāvaniņu. 
Esot slimnīcā, meitene ir iemācī-
jusies darināt krellītes, bet kopā ar 
māmiņu viņa gatavo Ziemassvētku 
apsveikumus, lai iepriecinātu savus 
mīļos. „Džeina turas braši, viņa no-
teikti atveseļosies!” – ir pārliecināti 
meitenes tuvinieki un draugi. Arī 
mēs varam kļūt par Džeinas sarg-
eņģeļiem – ziedot, lūgt un ticēt, ka 
Ziemassvētku gaismā piepildās vis-
karstākās vēlēšanās. 

Kokneses Novada Vēstis
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pasākumi kokneses novadā

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2013. gada novembra mēnesī:
Reģistrēti 3 jaundzimušie.

Muzikants (balss, sintezators) spēlē 
visu laiku labāko latviešu mūziku dažādos 
saviesīgos, privātos un publiskos pasāku-
mos. Tel. 25985566, Dainis.

Gan sirsnību, gan labestību,
Par spīti visam sirds lai rod!
Ja sevī nosargāt tās spēsim,
Var katrs gads mums laimīgs būt!

Lai Ziemassvētku vakars atnāk balts 
un kluss, nesot dvēselei mieru un siltumu!

Lai Jaunais gads ir panākumiem 
bagāts, laimīgs un svētīgs!

SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” kolektīvs

Kam, māmiņa, tālu gāji,
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūka mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa.
                        /L.t.dz./

Izsakām līdzjūtību Andrim Skudram, māti 
mūžībā pavadot.

Bebru pamatskolas tehniskie darbinieki

Ziemassvētku dievkalpojumi
25. decembrī plkst. 15:00 – Vecbebru Sv. Ģimenes Romas katoļu draudzes baznīcā.
24. decembrī plkst. 19:00 – Kokneses ev. luterāņu baznīcā.
25. decembrī plkst. 10:00 – Kokneses ev. luterāņu baznīcā.
24. decembrī plkst. 16:00 – Kokneses Romas – katoļu baznīcā.
25. decembrī plkst. 9:00 – Kokneses Romas – katoļu baznīcā.
26. decembrī plkst. 10:00 – Kokneses Romas – katoļu baznīcā.

Datums, laiks Pasākums Norises vieta
13. decembrī 
plkst. 19.00

Brāļu AUZĀNU jaunā koncertprogramma 
„VAKARIŅAS UZ SEŠIEM”. Biļetes cena: Ls 3-5 (Eur 
4,27-7,11). 

Kokneses 
kultūras namā

14. decembrī 
plkst. 12.00

Ziemassvētku pasākums Bebru pagasta pensionāriem. Bebru 
pamatskolā

14. decembrī 
plkst. 13.30

Ziemassvētku apsveikumu kartiņu darbnīca. Līdzi jāņem 
- draugus, mazas šķērītes, darboties gribēšanas prieks un 
kāds našķis.

Kokneses 
pagasta bērnu 
bibliotēkā

14. decembrī 
plkst. 18.00

Kokneses novada iedzīvotājai Džeinai Zeimuļai — 
Priževoitei veltīts Labdarības koncerts. 
Piedalās Kokneses novada pašdarbības kolektīvi. 
Ziedojumu vākšana piecgadīgās Džeinas ārstēšanai.
Plkst. 20.00. PAŠDARBNIEKU BALLE.

Kokneses 
kultūras namā

15. decembrī pēc 
Dievkalpojuma

Kokneses Kultūras nama dziedošie kolektīvi – sieviešu 
koris „Anima” un Senioru jauktais koris „Labākie gadi” 
aicina uz muzikālu tikšanos.

Ev. Luteriskajā 
baznīcā

20. decembrī 
plkst. 18.00

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi aicina 
uz jauku Ziemassvētku koncertu.

Ev. Luteriskajā 
baznīcā

21. decembrī  
plkst. 14.00

Kokneses senioru eglītes sarīkojums. Piedalīsies mums 
labi pazīstamā folkloras kopa „Urgas”, deju mūziku 
atskaņos Jānis Ostrovskis. Pasākumu  finansē novada 
dome. Visi mīļi aicināti!

Kokneses 
kultūras namā

26. decembrī 
plkst. 13.00

Uz Ziemassvētku koncertu aicina Edvīns Bauers un 
grupa „The Rhythm Express”. Ieeja par ziedojumiem.

Kokneses 
kultūras namā

28. decembrī 
plkst. 16.00

Ziemassvētku eglīte bērniem „ZIEMASSVĒTKU 
JAMPADRACIS”. Izziņas pa tālruni 26574538.

Kokneses 
kultūras namā

28. decembrī 
plkst. 21.00

ATPŪTAS VAKARS. Muzicē: grupa „BRUĢIS” no 
Madonas. Ieejas biļetes cena - Ls 3,-/Eur 4,27. Galdiņu 
rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana līdz š.g. 23. 
decembrim. Kultūras darba organizatore R. Vaivode, tel. 
65163673, 26453563

Iršu klubā

1. janvārī plkst. 
01.00

JAUNGADA BALLE. Spēlē: duets „MARIKA UN 
DRUVIS”. Ieeja Ls 2,- (Eur 2,85). Pasākuma dienā Ls 3 
(Eur 4,27). Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana 
kultūras namā vai pa t.26574538 līdz 28.12.2013.

Kokneses 
kultūras namā

1. janvārī plkst. 
01.00

JAUNGADA BALLE. Spēlē Māris no Iecavas. Ieeja Ls 
2,50- (Eur 3,86).

Vecbebru PV

10. janvārī 
plkst. 10.00 un 
15.00

Latvijā ražotu animācijas filmu programma 
„MULTENĪTES SNIEGĀ”: „Kā lupatiņi šūpojās”, 
„Starptautiskā tēva diena”, „Sārtulis”, „Eži un 
lielpilsēta”, „Vāsa”, „Kaķis maisā”, „Blēņu stāsti par 
vilkiem”. Ieeja: Brīva.

Kokneses 
kultūras namā

17. janvārī 
plkst. 19.00

Teņa danči. Kokneses 
kultūras namā

26. janvārī 
plkst. 16.00

Baltinavas teātris PALLĀDAS rāda „ONTANS I 
RODNE (radi)”. Ieeja: Eur 3,- (Ls 2,11). Biļešu 
iepriekšpārdošana.

Kokneses 
kultūras namā

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus draugi un klusē,
Kaut vai tā lai Tev palīdzētu.
                                /R. Skujiņa/
Skumjās esam ar Tevi, Velga, māmuļu 
mūžībā pavadot.

Kapela „Aizezeres muzikanti”

Pārdod vienistabas dzīvokli 2. stāvā 
renovētajā mājā Koknesē. Tel. 26392511.


