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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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... un lai mums sokas! Pateikt jau ir viegli. Bet – lai mums sokas. Drīz uzlēks saule. (K. Skujenieks)

Esiet sveicināti 2013. gada pirmajā 
mēnesī! 

Esam sagaidījuši ziemas saulgrie-
žus un ar savām labajām, spēcinošajām 
domām likuši atkāpties izdaudzinātajam 
pasaules galam, lai no jauna ticētu, iemī-
lētos, maldītos, bet dotos uz priekšu jaunai 
dienai, jo saulgriežu laikā mums katram 
bija jādomā vislabākās, visizdevīgākās 
domas, lai noveltu no pleciem kādu lieku 
smagumu un sajustu, cik daudz prieka un 
laimes var slēpties gluži ikdienišķās lietās. 
Ceram, Ziemassvētku laikā katrs no jums 
pabija vismaz vienā sirsnīgā svētku pasā-
kumā. Bērnudārzos un skolās izgreznotas 
svētku eglītes ap sevi pulcināja mūsu jau-
nāko paaudzi. Par Ziemassvētku vecīša 
dāvanu maisu priecājās ne tikai bērni, 
bet arī tie, kam matos sudrabs – Koknesē, 
Bebros un Iršos mūsu vecļaudis ar svētku 
gaišumu sirdī satikās savos gadskārtējos 
Ziemassvētku pasākumos. Kokneses nova-
da pašdarbnieki decembra viducī iededza 
eņģeļu egli Kokneses kultūras namā. Vai 
nav tā, ka svētki aicina ne tikai ļauties to 
burvībai, bet arī kļūt vēl labestīgākiem 
un saprotošākiem, dāvājot savas dvēseles 
gaismu tiem, kuriem tās pietrūkst? Tā jau 
piekto gadu sev svētkus rada enerģiski un 
darboties griboši jauni cilvēki Bebros, bet 
Koknesē četri uzņēmīgi jaunieši savam un 
citu priekam uzcēluši slidotavu.

Šogad tiekamies pirmo reizi un ļoti 
ceram, ka ik mēnesi jūsu mājās atnesīsim 
gaidītas un tikai labvēlīgas ziņas. Atcerie-
ties, ikviens no jums var palīdzēt tapt mūsu 
avīzei, gan uzrakstot to, par ko gribas 
pavēstīt citiem, gan izteikt savas idejas, 
par ko uzrakstīt mums. Tāpēc sakām – uz 
sadarbību! Paldies par palīdzību Kokne-
ses Novada Vēstis veidošanā 2012. gadā 
visiem rakstu autoriem! Kopā rakstot kādu 
šodienas lappusi, mēs patiesībā rakstām 
sava novada vēsturi. Lai mums izdodas!

Ja ielūkojamies zvaigžņu kalendārā, 
redzam, ka jaunais Čūskas gads sola būt 
gaišāks, tīrāks, pārmaiņām bagāts. Lai 
mums viegli izbrist sniega kupenas, kuras 
taču noteikti vēl būs, tāpat kā ik dienu pa-
veikt kaut ko labu!

Novēlam Čūskas gudrību un izveicību!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Visiem, kuri nezina kā Koknesē pa-
vadīt  brīvo laiku, četri jauni uzņēmīgi 
koknesieši ieteiktu: „Atrodiet ideju un 
piepildiet to!” Viņi – Edgars Ancelāns, 
Nauris Korklišs, Nauris Noreiks un Justs 
Grunda saviem spēkiem ir uzbūvējuši 
slidotavu Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas stadiona teritorijā. Lai arī mainīgie 
laika apstākļi kavē slidot prieku, pagāju-
šā gada nogalē jaunajā slidotavā notika 
pirmie hokeja mači un slidas izmēģināja 
mazi un lieli slidotāji. Slidotavas ieceres 
realizētāji ir Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas absolventi un labi draugi, kurus 
vieno ne tikai šis kopīgi paveiktais pro-
jekts, viņu galvās jau rosās jaunas idejas, 
ko vēl noderīgu paveikt savai Koknesei. 
Edgars Ancelāns Kokneses Novada Vēs-
tīm labprāt pastāstīja: „Man ar draugiem 
patīk uzspēlēt hokeju, tāpēc nospriedām, 
jāķeras pie lietas! Vispirms meklējam pie-
mērotu vietu slidotavas izveidei. Dienā, 
kad devāmies savu ideju izklāstīt novada 
domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim, 
gaidot pie viņa vizīti, vestibilā aplūko-
jām izstādītās fotogrāfijas, vienā no tām 
– tapušai no putna lidojuma, pamanījām 
skolas stadionā teritorijā piemērotu vietu. 
Sagadījās tā, ka pie priekšsēdētāja bija arī 
vidusskolas direktors Māris Reinbergs. 
Saņēmām viņu atļauju un sākām darbo-
ties: ar kvadracikliem rāvām laukā  vecos 
nožogojuma stabus, zāģējām tos uz pu-
sēm, veicām attiecīgos mērījumus. Stū-
ros sarakām stabus un  dabūjām pareizās 
diognāles. Slidotavu esam uzbūvējuši 32 
metrus garu un 15 metrus platu. Palīdzī-
bu ar kokmateriāliem slidotavas izveidei 
sniedza SIA „Radzes” īpašnieks Aivars 
Aišpurs. Darba gaitā atklājām  uz Dau-
gavas ielas esošo hidrantu. Ar SIA „Kok-
neses komunālie pakalpojumi” atbalstu, 
radās iespēja izmantot ugunsdzēsēju aprī-
kojumu ūdens uzliešanai. Pamazām, vai-
rākus garus vakarus lējām ūdeni. Pateico-
ties Kokneses novada domes atsaucībai, ar 

Slidotava – dāvana koknesiešiem

Top slidotava! Savu ieceri realizē
Edgars Ancelāns un Nauris Korklišs.

elektriķa Jāņa Čudara palīdzību ir ierīkots 
apgaismojums. Kad darbs bija galā, ar pa-
veikto bijām apmierināti.” Līdz atkusnim 
puiši paguva uzspēlēt četrus mačus. Par 
spēļu norisi viņi izziņoja draugu lokā, 
jaunā ziņa, ka ir tapusi slidotava, ātri rada 
atbalsi ziemas sporta baudītāju vidū. Sli-
dotavu apmeklē gan ģimenes ar bērniem, 
gan hokeja spēlētāji. Tagad galvenais, lai 
pieturās sals un  ziemas prieki neiet secen. 
Edgars teic, ka hokeja mači iecerēti sest-
dienas pēcpusdienās un svētdienas rītos, 
pārējā laikā slidotavā gaidīti lieli un mazi 
slidotāji! Jaunieši par atbalstu slidotavas 
izveidē saka paldies: Kokneses novada 
domei, Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
lai, SIA „Kokneses komunālie pakalpoju-
mi”, SIA „Radzes” īpašniekam Aivaram 
Aišpuram un SIA „Ataudzei”.

Sarunas noslēgumā Edgars smaidot 
piebilda: „Slidotava ir mūsu dāvana 
koknesiešiem Ziemassvētkos. Ja Kok-
neses novada domei vajadzīgi palīgi, 
lai kaut ko uzbūvētu, mēs nāksim pa-
līgā!”

Kokneses Novada Vēstis
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turpinājums 3. lpp. 

2012. gada 19. decembrī Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 

domes Sporta komisijas priekšsēdētāja Jāņa 
Dzeņa informāciju par sporta darbu Kokne-
ses novadā.

1.2. Uzdot domes deputātam Jānim Dze-
nim līdz 2013. gada 1. februārim sagatavot 
Kokneses novada sporta stratēģijas projektu.

2. Pieņemt zināšanai Aizkraukles novada 
Sporta skolas direktores Brigitas Krauzes sa-
gatvoto informāciju par Aizkraukles novada 
Sporta skolas darbu 2012. gadā un plānoto 
darbu 2013. gadā.

3. Pašvaldības budžetā 2013. gadam ie-
plānot 8796,- Ls (astoņi tūkstoši septiņi simti 
deviņdesmit sešus latus) Aizkraukles novada 
Sporta skolas finansēšanai.

4. Pieņemt zināšanai ģimenes ārstes An-
das Elstes informāciju par medicīnas pakal-
pojumu nodrošināšanu novadā.

5. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi 
Kokneses novada domes 25.01.2012. sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 
budžetiem 2012. gadam” (noteikumi pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv ).

6. Apstiprināt amata vietas un darba al-
gas Kokneses novada domē, tās iestādēs un 
struktūrvienībās.

7. Apstiprināt Kokneses novada domes 
19.12.2012. saistošos noteikumus  Nr. 17 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma at-
sevišķu normu piemērošanu Kokneses nova-
dā ” (pielikumā).

8.1. Izdarīt grozījumus Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija lēmuma Nr. 5.2. 
„Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2024. gadam izstrādes uzsākšanu” 
2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2. Par Kokneses novada teritorijas plā-
nojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Kokne-
ses novada domes nekustamā īpašuma spe-
ciālisti Elitu Ģēģeri.”

8.2. Izdarīt grozījumus Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija lēmuma Nr. 5.2. 
„Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2024. gadam izstrādes uzsākšanu” 3. 
punktā:

8.3. svītrot 3.1. apakšpunktu;
8.4. 3.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„3. Izveidot Kokneses novada teritorijas 

plānojuma izstrādes darba grupu sekojošā 
sastāvā:

Elita Ģēģere – Kokneses novada domes 
nekustamā īpašuma speciāliste, darba grupas 
vadītāja;”;

8.5. Pārējos 3. punkta apakšpunktus at-
stāt esošajā redakcijā.

8.6. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku 
zaudē Kokneses novada domes 2012. gada 
20. jūnija lēmums Nr. 5.6. „Par teritorijas 
plānojuma izstrādes vadītāju”.

9. Saskaņā ar likuma „Par interešu kon-
flikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. panta pirmās daļas prasībām, pilnvarot 
domes priekšsēdētāju izdot rīkojumus par 
struktūrvienību, iestāžu, aģentūru vai kapitāl-
sabiedrību vadītāja funkciju deleģēšanu, va-
dītāja norādītajai vai priekšsēdētāja ieceltajai 

amatpersonai, t.sk., sagatavot vai izdot admi-
nistratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, 
izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus 
vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amat-
persona, tās radinieki vai darījumu partneri ir 
personiski vai mantiski ieinteresēti. 

10.1. Jaungada balli Kokneses kultūras 
namā organizēt 2013. gada 1. janvārī plkst. 1.oo.

10.2. Novada dome nodrošina apsardzi 
iepriekš minētā pasākuma laikā. 

10.3. Noteikt ieejas maksu uz pasākumu 
2,- Ls no personas.

10.4. No pašvaldības budžeta segt starpī-
bu starp izdevumiem pasākuma rīkošanai un 
ieņēmumiem no pārdotajām biļetām.

11.1. Sagatavot jaunu vēstuli Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
par Kokneses novada un Ogres novada ro-
bežu maiņu (atbildīgās amatpersonas – ne-
kustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere un 
domes juriste Ligita Kronentāle).

11.2. Uzaicināt Ogres novada pašvaldību 
uz tikšanos par Lobes ezera apsaimniekošanu 
(atbildīgā amatpersona – domes izpilddirek-
tors Ilmārs Klaužs).

12. Apstiprināt Grozījumus Kokneses no-
vada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības Nolikumā.(informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

13.1. Apstiprināt Kokneses novada apvie-
notās būvvaldes izdevumu tāmi 2012. gadam. 

Savstarpējo norēķinu izmaksas aprēķi-
nam izmantot pirms plānojamā perioda ap-
stiprināto budžetu un iedzīvotāju skaitu.

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

13.3. Atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 45. un 46. Pantam, noslēgt deleģēša-
nas līgumu.

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

14.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem katrai ugunsgrēkā no 2012. gada 8. 
decembra un 9. decembrī cietušajai zemnie-
ku saimniecībai –

14.1.1. zemnieku saimniecība „Kļavi-
ņas”, Bebru pagasts, Kokneses novads;

14.1.2. zemnieku saimniecība „Lejas-
gravas”, Bebru pagasts, Kokneses novads 
izmaksāt vienreizēju materiālo pabalstu 300,- 
Ls (trīs simti latu) apmērā.

14.2. Domes izpilddirektoram I.Klaužam 
sagatavot vēstules Aizkraukles reģiona paš-
valdībām ar lūgumu atbalstīt ugunsgrēkā cie-
tušās mājsaimniecības.

14.3. No līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem izmaksāt 150,- Ls (viens simts 
piecdesmit latus) 2012. gada 17. decembra 
ugunsgrēkā cietušajai V P ģimenei dzīvojo-
šai, Bebru pagastā, Kokneses novadā.

15. Pārdot nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 3260 004 0153 „Lāskalni”, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, Kokneses novada 
domei piederošo 1/3m (vienu trešo) domāja-
mo daļu kopīpašniecei M Š personas kods par 
cenu Ls 3300 (trīs tūkstoši trīs simti latiem). 

16. Lai daudzdzīvokļu mājas Blauma-
ņa ielā Nr. 30, Kokneses pagastā īpašnieki 
varētu piedalīties Eiropas projektā „Daudz-
dzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi”, mājas tehniskajai novērtēšanai, 
energoaudita veikšanai, vienkāršotās reno-
vācijas projekta, inženiertehnisko tāmju un 
izmaksu tāmju izstrādāšanai no pašvaldības 
budžeta piešķirt 1000,- Ls (viens tūkstotis 
latu).

17. Ņemot vērā LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas 2012. gada 27. augusta vēstuli 
Nr. 1-10/3693 „Par speciālās izglītības ies-
tāžu nosaukuma maiņu”, mainīt nosaukumu 
„Kokneses speciālā internātpamatskola – at-
tīstības centrs” uz „Kokneses internātpamat-
skola-attīstības centrs”.

18.1. Noteikt, ka ar 2013. gada 1. jan-
vāri pašvaldības aģentūras „Kokneses Spor-
ta centrs” peldbaseinā pirmsskolas vecuma 
bērniem un vienai bērnu pavadošajai per-
sonai bez maksas ir tiesības apmeklēt mazo 
peldbaseinu pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst.17.00 līdz 22.00.

18.2. Risnāt jautājumu par to, lai bērni no 
pirmsskolas izglītības iestādēm peldbaseinu 
apmeklētu bezmaksas laikā.

19. Piedalīties Latvijas Olimpiskajā die-
nā 2013. gada 27. septembrī.

20.1. Piedalīties Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādē, kas notiks no 2013. gada 14. - 16. 
jūnijam Ventspilī.

20.2. Pašvaldības budžetā ieplānot ap-
tuveni 1000,- Ls, lai novada sportisti varētu 
piedalīties Latvijas Jaunatnes Olimpiādē.

20.3. Lūgt Izglītības darba speciālistei 
Laumai Ārei pietikt novada komandas Jau-
natnes Olimpiādei.

21.1. Piedalīties sestajā Lielajā Talkā 
2013. gada 20. aprīlī.

21.2. Par Lielās Talkas koordinatoru no-
zīmēt Bebru pagasta pārvaldes Komunālās 
nodaļas vadītāju Juri Bāru.

22. Lūgt Kokneses Evanģēliski luteris-
kajai draudzei iesniegumu par fianasējuma 
piešķiršanu baznīcas jumta noteku cauruļu 
atbrīvošanai no koku lapām iesniegt atkārtoti 
2013. gada pavasarī.

23. Tā kā J V Kokneses novadu 2012.
gadā nav pārstāvējis nevienās vieglatlētiksas 
sacensībās, finansējumu nepiešķirt.

24.1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 
apmaksāt siltā ūdens un elektrības patēriņu 
hokeja laukumā – brīvdabas slidotavā.

24.2. Ierīkot apgaismojumu pie uzbūvētā 
hokeja laukuma – brīvdabas slidotavas un ap-
maksāt tās ierīkošanu.

25. Jautājumu par dzīvokli Nr. 2 Vērenes 
ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, atkārtoti ska-
tīt Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē 2013. 
gada janvārī.

26.1. Pārdot izsolē dzīvokli Nr. 2 ar ka-
dastra Nr. 3260 900 0542 „Liepās”, Borma-
ņos, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

26.1.1. Veikt dzīvokļa Nr. 2 ar kadastra 
Nr. 3260 900 0542 „Liepās”, Bormaņos, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā novēr-
tēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
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turpinājums 4. lpp. 

turpinājums no 2. lpp. 
26.1.2. Noteikt izsoles cenu un izstrādāt 

dzīvokļa Nr. 2 ar kadastra Nr. 3260 900 0542 
„Liepās”, Bormaņos, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, izsoles noteikumus.

26.2. Pārdot izsolē dzīvokli Nr. 18 ar ka-
dastra Nr. 3260 900 0698 „Liepās”, Borma-
ņos, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

26.2.1. Veikt dzīvokļa Nr. 18 ar kadas-
tra Nr. 3260 900 0698 „Liepās”, Bormaņos, 
Kokneses pagastš, Kokneses novadā novērtē-
šanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.

26.2.2. Noteikt izsoles cenu un izstrādāt 
dzīvokļa Nr.18 ar kadastra Nr. 3260 900 0698 
„Liepās” Bormaņi, Kokneses pagasta, Kok-
neses novadā, izsoles noteikumus.

26.3. Pārdot izsolē dzīvokli Nr.2 „Laim-
dotās”, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.  

26.3.1. Izveidot jaunu dzīvokļa īpašumu 
ar adresi: dzīvoklis Nr. 2„ Laimdotas”, Kok-
nese, Kokneses pagasts, Kokneses novads .

26.3.2. Pasūtīt VZD dzīvokļa Nr. 2 
„Laimdotas”, Koknese, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, inventarizācijas lietu. 

26.3.3. Nostiprināt dzīvokļa Nr. 2 „Laim-
dotas”, Koknese, Kokneses pagasts, Kokne-
ses novads, īpašuma tiesības zemesgrāmatā 
uz Kokneses novada domes vārda. 3.3.4. 
Veikt dzīvokļa Nr. 2 „Laimdotas”, Koknese, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, novēr-
tēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

26.3.4. Noteikt izsoles cenu un izstrādāt dzī-
vokļa Nr. 2 „Laimdotas”, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, izsoles noteikumus.

27.1. Izdarīt šādas izmaiņas Kokneses 
novada domes komisijās:

27.1.1. no Zvejas licencēšanas komisijas 
izslēgt Jāzepu Baltmani un Ilmāru Klaužu 
apstiprināt par Zvejas licencēšanas komisijas 
priekšsēdētāju;

27.1.2. no Objektu apsekošanas un man-
tas novērtēšanas komisijas sastāva izslēgt 
Jāzepu Baltmani un par Objektu apsekošanas 
un mantas novērtēšanas komisijas priekšsē-
dētāju apstiprināt Ilmāru Klaužu.

27.1.3. Ņemot vērā Sporta komisijas lo-
cekļa Dzintara Greļa iesniegumu, ar 2012.
gada 20. decembri izslēgt viņu no Sporta ko-
misijas sastāva.

28.6.1. Pārdot Kokneses novada domes 
Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas 
rīcībā esošo automašīnu VW Passat Variant 
ar valsts Nr. zīmi ES346, izlaiduma gads 
1995., par nosacīto cenu Ls 300,00 (trīs simti 
latiem 00 santīmiem), neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli.

28.6.2. Izsludināt minētās automašīnas 
pārdošanu Kokneses novada domes mājas 
lapā internetā www.koknese.lv un vietējā 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”, nosa-
kot pircēju pieteikšanās termiņu līdz 2013.
gada 31. janvārim (ieskaitot) un atkārtoti 
izsludināt tās pārdošanu internetā Kokneses 
novada domes mājas lapā www.koknese.lv 
un laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.

28.6.3. Gadījumā, ja līdz 2013.gada 31. 
janvārim (ieskaitot) būs pieteikušies vairāki 
pretendenti, tad starp tiem tiks organizēta mi-
nētās automašīnas pārdošana izsolē. 

Dzintra Krišāne
Kokneses novada domes sekretāre

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
46. pantu  un likumu

„Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 91 punktā,

3. panta pirmās4 daļas, 9. panta otro daļu, 
pārejas noteikumu 40.1 un 47. punktu 

  
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Notei-

kumi) nosaka kārtību, kādā Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā piemēro nekusta-
mā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežoju-
mu, nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodok-
li netiek apliktas: dzīvojamo māju palīgēkas,  
kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 
(izņemot garāžas) un kārtību, kādā ar nekus-
tamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi de-
gradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāša-
nas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo 
saistošo noteikumu nosacījumiem veic Kok-
neses novada domes amatpersona – nodokļu 
inspektore.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa pie-
auguma ierobežojuma piemērošana 2013. 
gadā.

3.  Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 
atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas 
gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksāci-
jas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņe-
mot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25%.

4. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst 
par nekustamā īpašuma nodokļa objektu tak-
sācijas gadā (ja iepriekšējā taksācijas gadā 
objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli 
neapliekams objekts vai ja izveidots jauns 
nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā 
īpašuma nodoklis taksācijas  gadam tiek ap-
rēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma 
ierobežojumu.

5.  Ja taksācijas  gadā ir mainījusies ze-
mes vienības platība salīdzinājumā ar platī-
bu, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis 
tika aprēķināts iepriekšējā taksācijas  gadā, 
nekustamā īpašuma nodokli taksācijas ga-
dam aprēķina, vadoties no iepriekšējā tak-
sācijas  gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

III. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas 
netiek  apliktas ar nekustamā īpašuma no-
dokli.

6. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), 
kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma no-
dokli neapliek.

IV. Kārtība, kādā  ar nekustamā īpa-
šuma nodokli apliek vidi degradējošas, sa-
gruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves.

7. Lēmumu par būves klasificēšanu kā 
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku dro-
šību apdraudošu būvi vai lēmumu par attie-
cīgā statusa atcelšanu pieņem Kokneses no-
vada „Objektu apsekošanas un mantas novēr-
tēšanas komisija” Kokneses novada domes 
noteiktajā kārtībā.

8. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējo-
šu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudo-
šu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības: būvei piekri-
tīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves 
kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju ka-
tegorijā.

9. Būvei piekritīgo zemes platību nosa-
ka saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 
20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikša-
nas un maiņas kārtība”.

10. Maksāšanas paziņojumu par būvi, 
kas klasificēta kā vidi  degradējošu, sagruvu-
šu vai cilvēku drošību apdraudošu, Kokneses 
novada dome nosūta nodokļa maksātājam 
viena mēneša laikā no dienas, kad adminis-
tratīvais akts par būves klasificēšanu attiecī-
gajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir 
beidzies termiņš  augstākās iestādes izdotā 
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sā-
kotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav 
pārsūdzēts.

11.  Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķi-
nu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar nā-
kamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 
7. punktā minētā būves statusa atcelšanu. 

V. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņš.

12.  Ja nodokļa maksātāja parāda summa 
ir mazāka par Ls 1000 (vienu tūkstoti latiem), 
maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde 
uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā, 
bet ja nodokļa maksātāja parāda summa pār-
sniedz Ls 1000 (vienu tūkstoti latus) un citos 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, 
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā tri-
ju gada laikā no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.

VI. Apstrīdēšanas kārtība
13.  Pašvaldības amatpersonai, kura at-

bilstoši normatīvajiem aktiem veic adminis-
trācijas funkcijas – nodokļu inspektoram, ir 
pienākums pēc nodokļu maksātāja rakstveida 
pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma 

APSTIPRINĀTI ar  Kokneses novada domes
2012. gada 19. decembrī lēmumu Nr. 17 2012. gada 19. decembrī

Kokneses novada Kokneses pagastā

Saistošie noteikumi Nr. 17

„Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma 
atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā”



4KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 37 (314) 2013. gada 14. janvāris

turpinājums no 3. lpp. 

turpinājums 5. lpp. 

nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās 
nekustamā īpašuma nodokļa summas parei-
zību.  Ja, pārskatot nodokļa (arī nokavēju-
ma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda, 
pašvaldības amatpersona – nodokļu inspek-
tors izsniedz nodokļa maksātājam precizētu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pa-
ziņojumu. Nodokļa maksātāja pieprasījuma 
noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts 
rakstveida atteikums. 

14. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt mak-
sājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezul-
tātam, viņš to var apstrīdēt domes priekšsēdē-
tājam, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

15.  Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt 
Kokneses novada domes priekšsēdētāja 
pieņemtajam lēmumam, to var pārsūdzēt, 
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo 
daļu, viena mēneša laikā no tā spēkā stā-
šanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adre-
ses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīves 
vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās 
vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās 
adreses). 

VII. Noslēguma jautājumi
16. Kokneses novada domes 19.12.2012.

saistošie noteikumi Nr. 17 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu 
piemērošanu Kokneses novadā” stājas spē-
kā ar 2013. gada 1. janvāri.

17. Ar no 2013. gada 1. janvāri uzskatīt 
par spēku zaudējušiem Kokneses novada do-
mes 25.01.2012. saistošos noteikumus  Nr.     3 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma at-
sevišķu normu piemērošanu 2012. gadā Kok-
neses novadā”.

Kokneses novada dome ir īstenojusi pro-
jektu „Mežu ekonomiskās vērtības uzlaboša-
na Kokneses novada Bebru pagasta „Šķibes 
mežā” un „Lokmenes mežā””. 

Projekta ietvaros tika veikta jaunaudžu 
kopšana pašvaldībai piederošajās platībās 9,2 
ha apjomā, atbilstoši meža apsaimniekošanas 
plānam, kā  arī iegādāti jaunaudžu kopšanai 
paredzētie instrumenti (motorzāģis, krūm-
griezis) un aprīkojums.

Projekta mērķis bija paaugstināt meža 
ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējī-

gu apsaimniekošanu un mežu daudzfunk-
cionālo lomu.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja LVL 
2 360,86, no tām LVL 1 170,67 ir Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) līdzfinansējums un LVL 1 190,19 
Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: no 2012. gada 
1. novembra līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Informē: Projekta koordinatore Anda Mi-
kāla, tālrunis 65133636, 

e-pasts: anda.mikala@koknese.lv 

Īstenots projekts „Mežu ekonomiskās vērtības 
uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta

„Šķibes mežā” un „Lokmenes mežā”, 
Nr. 12-04-L12200-001929

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

24. janvārī plkst. 11.00 Kokneses no-
vada domes deputātu zālē notiks Kokneses 
novada uzņēmēju tikšanās. 

Apspriežamie jautājumi:
1. Vietējās pašvaldības sadarbības iespē-

jas ar vietējiem uzņēmējiem un turpmākās 
sadarbības formas.

2. Vietējā produkta zīmols.
3. Zaļais iepirkums – kāda ir iespējas ko-

operēties un organizēt kopējo iepirkumu, lai 
nodrošinātu novada iestādes ar pārtikas pro-
duktiem.

4. Plānotie Valsts un ES atbalsti jaunajā 
plānošanas periodā.

5. Jautājumi un atbildes.

Lektori un tikšanās moderatori – no Lat-
vijas Pašvaldības Savienības Sniedze Sproģe, 
no Zemkopības Ministrijas (tiek precizēts).

Jautājumus varēs uzdot arī Aizkraukles 
LKB vadītājai Anitai Anševicai un konsultan-
tam par meža jautājumiem Jekaterinai Blauai.

Aicināti visi uzņēmēji – gan lieli, gan mazi, 
gan lauksaimnieki, gan nelauksaimnieki.

Vēlams iepriekš paziņot par dalību, lai 
lielas aktivitātes gadījumā laicīgi varam pār-
celt tikšanos uz lielākām telpām. Pieteikties 
pie Inetas Sproģes 65133642, 26593210 vai 
ineta.sproge@koknese.lv

Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante

Informācija novada uzņēmējiem

Kokneses novada domes un SIA „Kok-
neses komunālie pakalpojumi” darbinieku 
rīkotajās diskusijās arvien pieaug Kokneses 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju interese un 
vēlme izteikt ierosinājumus par saņemto pa-
kalpojumu uzlabošanu. 

Mājas vecākā Jāņa Dobrika viedoklis
Viens no aktīvākajiem sava viedokļa pau-

dējiem ir  daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 
3 vecākais Jānis Dobriks.  Kokneses Novada 
Vēstis redakcija 2012. gada nogalē saņēma 
viņa vēstuli, kurā savas mājas vecākais pauž 
neapmierinātību ar uzņēmuma SIA „Kokne-
ses komunālie pakalpojumi” darbību. Do-
brika kungs  norāda uz, viņaprāt, veiktajām 
nelikumībām šajā iestādē un aicina daudz-
dzīvokļu namu īrniekus un īpašniekus būt 
atsaucīgākiem, pēc iespējas vairāk piedalīties 
visās diskusijās un sapulcēs. Citējam Dobri-

ka kunga vēstules fragmentus: „Es rakstu ne 
jau tāpēc, lai ar kādu strīdētos,  manā sirdī 
nav naida, es tikai vēlos izteikt savas domas 
par SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
notiekošajām nelikumībām. Sniegtie komu-
nālie pakalpojumi ir nekvalitatīvi, kā zināms 
veikalā sliktu preci parasti  noceno, bet mums 
netiek veikti pārrēķini par sliktu pakalpoju-
mu. Esmu piedalījies notikušajās trīs disku-
sijās. Iedzīvotāju interese bija maza, jautāja 
katrs, taču SIA „Kokneses komunālo pakal-
pojumu” pārstāvju sniegto skaidrojumu nesa-
pratām. Daudzdzīvokļu namu apsaimnieko-
šana tiek veikta pavirši, piemēram, 5. stāvā 
caur jumtu nedaudz pilēja ūdens, tagad tek 
straumīte, pārējos zemākos stāvos mitrums 
nāk pa paneļiem. Ko dod dzīvokļa remonts, 
ja tādas lietas nevar novērst? Kā pārvaldnieks 
var pateikt, ka neremontēs pašvaldības dzī-

vokli, jo ir parāds. Vai tādēļ jācieš pārējiem 
iedzīvotājiem, dzīvokļu īpašniekiem?” Pē-
tot SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
darbību, vēstules autoram radušās asprātīgas 
dzejas vārsmas un anekdotes. Savu neapmie-
rinātību Jānis Dobriks paudis arī  iesniegumā 
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, 
kurā viņš lūdz paskaidrojumus par viņam ne-
saprotamiem jautājumiem. 

Informē par paredzētajiem
labiekārtošanas darbiem

18. decembrī notikušajā diskusijā SIA 
„Kokneses komunālie pakalpojumi” tel-
pās ar iedzīvotājiem par iepriekšējās dis-
kusijās apspriestiem jautājumiem sarunā-
jās domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs un 
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
darbinieki.

Koknesieši aktīvi iesaistās daudzdzīvokļu namu 
apsaimniekošanas jautājumos
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Diskusijas mērķis bija pārrunāt visu ie-
priekšējo tikšanās laikā izrunātos un neskaid-
ros jautājumus, pārrunāt par padarīto šajās 
jomās un lemt par tālāk darāmajiem darbiem.

Tikšanās sākumā domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris atkārtoti pārrunāja ūdens cir-
kulācijas un atkritumu šķirošanas jautājumus. 
Informēja par paredzētajiem labiekārtošanas 
darbiem: „Kokneses novada domē ir sagata-
votas tāmes un risinājumi labiekārtošanas dar-
bu plāna realizēšanai. Sākotnēji paredzēts bru-
ģēt laukumu pie PII „Gundega” galvenajiem 
vārtiem uz Lāčplēša ielas 3. nama pusi, vēlāk 
uz pastu. Plānā iekļauti dažādi labiekārtošanas 
darbi visā Koknesē un plāns tiks pakāpeniski 
realizēts, katru gadu paredzot līdzekļus no-
teiktu darbu veikšanai.” Tāpat tika izskatīts 
jautājums par apgaismojuma sakārtošanu 
daudzdzīvokļu māju rajonā un apsaimnieko-
šanas tāmēm. Domes vadītājs uzsvēra: „Ļoti 
būtiski ir sakārtot komunikācijas jautājumus 
iestādē. Jāizstrādā sistēma, kura noteiktu ie-
dzīvotāju iesniegumu iesniegšanas kārtību par 
dažādiem jautājumiem un speciālistu atbildī-
bu par iesniegumu izskatīšanu. Tas atvieglotu 
darbu gan speciālistiem, gan šāda sistēma būtu 
saprotama un ērta  iedzīvotājiem.”

Pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanā
Papildus jaunāko informāciju atkritu-

mu apsaimniekošanas jomā sniedza domes 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs: „Iedzīvotāji 
noteikti būs ievērojuši zilā krāsā novieto-
tos konteinerus blakus zaļajiem atkritumu 
konteineriem. Šie zilie konteineri paredzēti 
kartonam un plastmasai. To uzstādīšana un 
izvešana ir bezmaksas. Šādi konteineri uz-
stādīti vairākās vietās visā novadā un tajos 
atbilstošos atkritumus drīkst ievietot ikviens 
novada iedzīvotājs. Lūdzu ievērot prasību 
neaizsiet atkritumu maisiņu, kurā ievietotas 
pudeles un papīri, jo tālākajā šo atkritumu 
pārstrādes procesā aizsietu maisiņu atvērša-
na ir aizliegta darbinieku drošības apsvēru-
mu dēļ. Atkritumu šķirošana daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem ilgtermiņā sniegs iespēju 
samazināt izmaksas par tiem, samazinot sa-
dzīves atkritumu konteineru skaitu. Atgādi-
nu, ka būvgružiem paredzētajā konteinerā 
drīkst ievietot arī ledusskapjus, dīvānus, ve-
ļasmašīnas u.c. sadzīves tehnikas, izņemot 
televizorus un monitorus – tiem tuvākajā lai-
kā tiks uzstādīts atsevišķs konteiners.

Joprojām pašvaldības policija strādā pie 
tā, lai privātmāju iedzīvotāji nemestu savus 
atkritumus daudzdzīvokļu māju konteineros. 
Ir pieprasīti saraksti no uzņēmumiem 
Aizkraukles KUK un Euro Concord par 
noslēgtajiem līgumiem. Visas privātmājas, 
kurām līgumi nebūs noslēgti, tiks apsekotas 
un īpašnieki tiks sodīti, atbilstoši spēkā 
esošajiem saistošajiem noteikumiem – 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Kokneses novadā”.”

Aktuāla informācija iedzīvotājiem
SIA „Kokneses Komunālo pakalpojumu” 

darbinieki iedzīvotājus informēja par aktuā-
lākajiem jautājumiem:

• drīzumā tiks uzstādīta jauna datorprog-
ramma, kura ļaus nepilnīgi apmaksātu rēķi-
nu proporcionāli sadalīt uz visām pozīcijām, 
nenovirzot atlikušo parādu uz vienu pozīciju;

• namu pārvaldnieks lūdza iedzīvotājus 

nenovietot transportlīdzekļus pie kāpņu tel-
pām (īpaši Indrānu ielas 1 iedzīvotājus), jo 
sētniekiem tiek apgrūtināts darbs un nav ie-
spējams notīrīt sniegu;

• Valdes priekšsēdētājs Armands Preiss 
informēja, ka 1. kārtā izskatīšanai pieņemts 
un, iespējams, atbalstu gūs iesniegtais pro-
jekts katlumājas rekonstrukcijai ar  40% Ei-
ropas finansējuma atbalstu. Iespējamais pro-
jekta finansējuma apjoms – 500 000 Ls.

Dzīvokļa īpašniekam un īrniekam nav 
vienādas tiesības

Aktīvi diskutēja, priekšlikumus un jautā-
jumus uzdeva arī namu iedzīvotāji. Atbalstu 
guva ieteikums Parka ielā (pie Parka ielas nr. 
20) uzstādīt ātruma ierobežotāju jeb tā saukto 
„guļošo policistu”; domājot par iedzīvotāju 
drošību, izbūvēt gājēju trotuāru Blaumaņa ielā 
no vidusskolas līdz Rīga- Daugavpils šosejai. 

Visaktīvāk iepriekš sagatavotos jautāju-
mus uzdeva Jānis Dobriks, kuram namu pār-
valdnieks Ziedonis Vilde pēc diskusijas atbil-
des sagatavoja un nosūtīja rakstveidā. Publi-
cējam būtiskākos jautājumus un atbildes.

Dobrika kungu interesēja, kāpēc tiek ie-
robežotas to mājas iedzīvotāju, kuri ir īrnieki, 
tiesības mājas apsaimniekošanas jautājumos. 
Namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde sniedza 
izsmeļošu atbildi:

„Pašvaldības dzīvokļos dzīvojošajiem 
īrniekiem ir tiesības brīvi izteikties sapulcēs, 
spriest par komunālo pakalpojumu izmaksām, 
taču viņiem nav tiesību balsot kopsapulcēs 
īpašnieka vārdā, ja īpašnieks šo personu nav 
notariāli pilnvarojis. To nosaka Latvijas Re-
publikas Dzīvokļa īpašuma likuma 9. pants. 

Dzīvokļa īpašnieka tiesības:
• Dzīvokļa īpašniekam attiecībā uz dzī-

vokļa īpašumu ir pilnīgas varas tiesības, tai 
skaitā tiesības:

• valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu, iegūt 
no tā labumu, izmantot to pēc sava ieskata 
mantas pavairošanai un vispār lietot to jeb-
kādā veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neiero-
bežo likumi, un ciktāl tas nerada traucējumus 
citiem dzīvokļu īpašniekiem;

• atsavināt, tai skaitā dāvināt, dzīvokļa 
īpašumu;

• ieķīlāt un citādi apgrūtināt ar lietu tiesī-
bām dzīvokļa īpašumu;

• nodot dzīvokļa īpašumu lietošanā citām 
personām;

• iemitināt dzīvokļa īpašumā ģimenes lo-
cekļus un citas personas;

• piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
• lietot kopīpašumā esošo daļu, ciktāl lie-

tošanas ierobežojumus nenosaka šajā likumā 
noteiktajā kārtībā pieņemtie dzīvokļu īpaš-
nieku kopības lēmumi.

• Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības bez 
saskaņošanas ar citiem dzīvokļu īpašnie-
kiem, bet ievērojot normatīvo aktu prasības, 
rekonstruēt, renovēt vai restaurēt (turpmāk 
– pārbūvēt) atsevišķo īpašumu, ciktāl tas ne-
skar kopīpašumā esošo daļu vai citus dzīvok-
ļu īpašumus.

• Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības, ievē-
rojot normatīvo aktu prasības, pārbūvēt atse-
višķo īpašumu norobežojošos logus un durvis 
bez saskaņošanas ar citiem dzīvokļu īpašnie-
kiem, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav 
lēmusi citādi.”

SIA Kokneses komunālie pakalpojumi 
algas katru gadu nepalielina

Dobrika kungs gribēja noskaidrot, kāpēc 
katru gadu tiek palielinātas SIA „Kokneses 
komunālie pakalpojumi” darbinieku algas un 
štatu saraksti. Namu pārvaldnieks Ziedonis 
Vilde paskaidroja:

„SIA „Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” darbinieku algas nav paceltas ne 
šogad, ne pagājušo gadu. Tā kā Jūsu māju 
apsaimnieko SIA, tad jautājumu par to, 
kādus darbiniekus pieņemt darbā, izlemj 
valdes loceklis un Jūs variet to pieņemt vai 
nepieņemt. Ja Jūs to nepieņemiet, tad Jūsu 
mājai ar 51% balsu vairākumu ir jāizvēlas 
sev pieņemams apsaimniekotājs, jānoslēdz 
ar to līgums un arī tajā gadījumā, ja tas būs 
cits SIA, neviens Jums nevaicās, kādus dar-
biniekus priekšsēdētājs vai valdes loceklis 
pieņems darbā.

Ja Jums ir vēlme strādājošo personālu 
izvēlēties pašiem, tad Jums ir jārīko sapulce 
un 51% jāvienojas par sabiedrības izveido-
šanu, jāvienojas par statūtiem, par biedrības 
priekšsēdētāja ievēlēšanu un visiem pārē-
jiem jautājumiem, kas attiecas uz īpašuma 
apsaimniekošanu. Protams, arī jācīnās ar 
parādniekiem Latvijas Republikas likumu 
noteiktajā kārtībā, jānorēķinās par siltumu, 
ūdeni, kanalizāciju, atkritumiem, antenām 
utt. Reizi gadā, lai nodotu gada bilanci, tā-
pat kā SIA, būs jāpieaicina zvērināts revi-
dents, kas pārbaudīs Jūsu biedrības finanšu 
dokumentāciju un dos atzinumu, kas maksā 
aptuveni no 150 – 200 Ls un šī pozīcija būs 
nepieciešama Jūsu biedrības apsaimnieko-
šanas tāmē. Nepieciešams būs algot grā-
matvedi, slēgt līgumus par to, kas ārkārtas 
gadījumos un arī ikdienā apkalpos inženier-
komunikāciju tīklus, siltummezglu utt.

2013. gada apsaimniekošanas tāmē ir 
mainījusies pozīcija darbinieku algas un no-
dokļi, jo no nākamā gada tiks pieņemts dar-
bā elektriķis uz pilnu darba slodzi un parādu 
piedzinējs, kas nodarbosies ar parādniekiem, 
virzīs daudz lielāku skaitu lietu uz tiesām, 
tiek likvidēta pozīcija – siltummezglu apkal-
potājs, bet turpmāk šī naudas daļa ietilps po-
zīcijā darbinieku algas un nodokļi.”

Kokneses Novada Vēstis

SIA „Kokneses komunālie pakalpoju-
mi” un Kokneses novada dome uz nākamo 
tikšanos par apkures jautājumiem iedzī-
votājus aicina 22. janvārī pulksten 18 SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” telpās.

Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris:

„Ikviens var brīvi paust savu viedokli, 
uzskatu dažādība – tas ir normāli. Sapro-
tu, ka ne visi iedzīvotāji var pilnībā izprast 
tehniskas lietas. Iespējams, ka līdz šim arī 
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
par maz bija veikuši komunikācijas dar-
bu ar iedzīvotājiem. Aicinu ne tikai māju 
vecākos, bet ikvienu daudzdzīvokļu nama 
iemītnieku piedalīties rīkotajās diskusijās, 
lai pārstāvētu iedzīvotāju intereses, ziņotu 
par problēmsituācijām un rastu kopīgus 
risinājumus. SIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi”, Kokneses novada dome un 
iedzīvotāji – tie ir trīs savstarpēji saistīti 
posmi, kuru mijiedarbībā var notikt virzī-
ba uz priekšu.”

turpinājums no 4. lpp. 



6KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 37 (314) 2013. gada 14. janvāris

Vienojas par gājēju 
pārejas izbūvi uz slēgtās 
pagaidu pārbrauktuves

Kopš 2012. gada novembra ir slēgta 
pagaidu pārbrauktuve Zemeņu ielā.  3. jan-
vārī Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris un „Latvijas Dzelzceļa” 
vadība parakstīja pagaidu pārbrauktuves 
Zemeņu ielā slēgšanas aktu. Gan tuvākās 
apkārtnes iedzīvotāji, gan Kokneses novada 
dome uzskata, ka šajā vietā būtu nepiecieša-
ma gājēju pāreja. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs pauž pārliecību, ka ir svarīgi 
panākt, lai gājēju pāreja būtu ierīkota līdz 
būvprojekta „Otrā sliežu ceļa būvniecība 
Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecir-
knis)” pabeigšanai. Daļēja vienošanās par 
pārejas izbūvi jau ir panākta. Gājēju pārejas 
projekta izstrādāšana un pārejas ierīkošana 
tiks apmaksāta no pašvaldības budžeta. 

Kokneses novada domes un „Latvijas 
Dzelzceļš” vadība ir pārrunājuši jautājumu 
par skaņas barjeru nepieciešamību Kokne-
sē. Pārrunu rezultātā „Latvijas Dzelzceļš” 
solījis meklēt risinājumu nākošajos projek-
tos iekļaut skaņas barjeru uzstādīšanu.

Tuvākajā laikā Kokneses novada dome 
vērsīsies ar lūgumu nodot īpašumā pašlaik 
„Latvijas Dzelzceļam” piederošo īpašumu 
– krautuves teritoriju, kas nākotnē būtu 
piemērota uzņēmējdarbības vides attīstī-
bai. Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris uzskata: „Pašlaik šajā 
teritorijā nenorit saimnieciskā darbība un 
netiek ieguldīti līdzekļi šī īpašuma attīs-
tībā, bet Kokneses novada dome šo vietu 
saskata kā perspektīvu jaunu investoru pie-
saistei.” 

Kokneses Novada Vēstis

Ar katru gadu Likteņdārzā plašumā 
vēršas skaista tradīcija - arvien vairāk 
jauno pāru izvēlas savā īpašajā dienā būt 
šeit. Tāpat daudzi pāri savās kāzu gads-
kārtās dodas uz Likteņdārzu, lai savos 
svētkos paveiktu kaut ko labu un palie-
košu. Un tā labie darbi veido Likteņdār-
zu. Turpinot šo tradīciju, dārza īstenotāji 
aicina izvēlēties Likteņdārzu – salu Dau-
gavas vidū – arī par savu kāzu ceremoni-
ju norises vietu. 

Likteņdārza īpašā atrašanās vieta un 
izcilā arhitektūra vedina uz romantiskām 
pastaigām un ir kā radīta šādam notiku-
mam. Šī ir vieta, kur ne tikai slēgt laulības 
un sākt rakstīt savas ģimenes vēsturi, bet 
tā ir arī iespēja dot savu ieguldījumu mūsu 
visu kopīgās dāvanas Latvijai tapšanā. Ojā-
ra Feldberga īpaši radītā Sirdsakmens un 
jauno arhitektu projektētā šajā gadā tapusī 
Laivu piestātne ar skatu terasi pašā Dauga-
vas krastā, kā arī Likteņdārza centrālā daļa 
– amfiteātris – ir dārza īpaši gleznainās vie-
tas, ko aicinām izvēlēties kāzu ceremonijai 
un iemūžināt savās kāzu fotogrāfijās. Ar 
pirmajām siltajām pavasara dienām Likteņ-
dārzā turpināsies kociņu stādīšana, tāpēc, 
stiprinot savas dzimtas un tautas saknes, 
jaunlaulātie ir aicināti iestādīt savu kociņu. 
Uz Likteņdārza centrālo vietu – amfiteātri – 
ved ceļš, kas jānoklāj ar bruģakmeņiem. Lai 
ceļš uz Latvijas dzimšanas dienas saulrieta 
sagaidīšanas vietu būtu īpašs, jaunie pāri un 
viesi uz katra bruģakmens ir aicināti iegra-
vēt savu vārdu. Tāpat aicinām atstāt savu 
vēlējumu Latvijai un atvest savu akmeni no 
dzimtajām mājām savu senču piemiņai un 
dzimtas turpināšanai.

Fonda padomes loceklis Guntis Belē-
vičs Likteņdārzam veltītās izstādes „Baltā. 
Skaistā. Liktenīgā” atklāšanas runā Galerijā 

Centrs: „Kopš 2012. gada novembra, kad 
tika pieņemts likums par iespēju noslēgt 
laulības jebkurā jaunlaulāto izvēlētā nozī-
mīgā vietā, mēs ceram, ka Likteņdārza jau-
no pāru stādītais Kāzu parks, kas atradīsies 
Sirdsakmens zonā, ar gadiem kļūs arvien 
kuplāks un zaļāks, un to stādītāji ik gadu 
viesosies Likteņdārzā, lai apraudzītu savu 
kociņu un vedīs uz šejieni arī savus bērnus. 
Mēs ticam, ka visas Likteņdārza slēgtās lau-
lības būs laimīgas un noturīgas.” 

Lai iedvesmotos šai skaistajai tradīcijai, 
t/c „Galerija Centrs” 2012. gada nogalē no-
tika izstāde „Baltā. Skaistā. Liktenīgā.” Pēc 
dzimtsarakstu reģistra datiem, visā Latvijā 
šajā laikā laulājās aptuveni 180 pāru. Izstā-
de tika rīkota sadarbībā ar Latvijas Māks-
las akadēmiju, t/c „Galeriju Centrs” un SIA 
„Antalis”. Izstādē bija aplūkojami jauno 
modes mākslinieku no papīra darinātie 
tērpi. Kā vizualizācijas izstādes ierīkošanā 
tika izmantotas mākslinieciski veidotas fo-
togrāfijas, kas attēloja kāzu rituālu sajūtas 
Likteņdārzā. 

Cienījamie Kokneses novada iedzīvo-
tāji, ar kāzu rīkošanas ceremonijām Likteņ-
dārzā, mēs vēlamies atjaunot senu tradīciju, 
kas pastāvēja, kad dzīvs vēl bija Staburags 
un Pērses ūdenskritums un uz mūsu glez-
naino un vēsturisko novadu laulāties devās 
jaunie pāri no visas Latvijas. Šīs tradīcijas 
atdzimšana sola arī jaunas iespējas mūsu 
novada uzņēmējiem, tāpēc padomājiet, ko 
jūs variet piedāvāt kāzu rīkotājiem - nakts-
mājas, banketa telpas, ēdināšanu, svinību 
vietas dekorēšanu un mūziku, transporta 
pakalpojumus, krēslu, galdu un telšu nomu, 
izjādes ar zirgiem vai izbraucienus laivās pa 
Daugavu un Pērsi...

Kokneses fonds

Decembra mēnesī DC telpās tika rotātas 
2 egles (viena ar skaistiem dūrainīšiem, otra 
eņģeļu egle), jo pasākumi bija gan senioru 
klubiņam „Pīlādzītis”, gan LNB Kokneses 
biedriem un starp Ziemassvētkiem un Jauno 
gadu arī DC bērni un LSK nodaļa sumināja 
Ziemas saulgriežus. 27. decembrī DC aktī-
vie rūķi cepa piparkūkas un rotāja ar saldo 
(pūdercukurs + ola) glazūru, iemaņas tika 
apgūtas, lai mājās iemācītu citus ģimenes 
locekļus. 

Jaunajā gadā turpinām iesāktās tradī-
cijas – katrai dienai ir savs temats…, bet 
kopumā janvāris paies veidojot SVEICIE-
NU Čūskas gadam  (kurš pēc ķīniešu ho-
roskopa sāksies tikai februāra otrajā pusē): 

zīmējot, līmējot, krāsojot un veidojot da-
žādas čūskas. 

Trešdienās prāta spēļu laikā tiks minē-
tas mīklas, pildīti atjautības uzdevumi un 
veidoti „Savi raksti, par pamatu ņemot katra 
dzimšanas dienu”.

Ceturtdienās pl.15:00 „Bērnu virtuves 
radošajā darbnīcā” taps 17.01. „salāti - Ra-
sols”, 24.01 „Top rauga pankūkas” – par sa-
stāvdaļām, kas jāņem līdzi, konsultēties pie 
DC darbiniekiem.

16.01.2013 pl.12:00 uz tikšanos nāks 
senioru klubiņš „Pīlādzītis” – Kokneses se-
nior, sāc jaunu gadu ar jaunām aktivitātēm, 
un šī ir lieliska iespēja izkustēties!

23.01.2013 pl.10:00 uz radošo pulciņu 
nāk Kokneses vājredzīgie cilvēki. 

22.01.2013. pl.18:00 DC telpās tiek 
aicināts ikviens, kuram patīk fotografēt, jo 
top „FOTO pulciņš”, kurā ar savām zi-
nāšanām dalīsies Ainārs Briedis. Pirmajā 
tikšanās reizē aicināti visi ar vai bez priekš-
zināšanām, lai tālāk vienotos par pulciņa 
stilu un darbības laiku. Dalības maksa – par 
ziedojumiem.

Laipni gaidīti Kokneses Ģimenes atbal-
sta dienas centrā!

Veiksmi un uzdrīkstēties vairāk darīt 
jaunas lietas novēl DC kolektīvs.

Neaizmirstama svētku noskaņa – Likteņdārzā

Jaunais – Čūskas gads – sagaidīts arī Kokneses Dienas centrā!
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Jaunajā gadā visiem LSK brīvprātīga-
jiem un Kokneses iedzīvotājiem vēlam Ticēt 
saviem spēkiem, Veselību un Veiksmi, kuru 
reizēm mēs piemirstam, bet ir tik ļoti nepie-
ciešama!

PALDIES sakām visiem, kuri 2012. 
gadā bijuši aktīvi sadarbībā ar LSK Kok-
neses nodaļu gan palīdzot EK paku organi-
zēšanā, izkraušanā, dalīšanā, gan ziedojuši 
drēbes (pat vedot no Somijas – paldies Jā-
nim Balodim ar ģimeni), apavus, mēbeles 
un palīdzējuši organizēt „Drēbju dienas” 
Koknesē vai nodrošināt Sociālās palīdzības 
telpu darbu Bebros un Iršos. Tāpat cilvē-
kiem, kuri palīdz ar transportu vai padomu 
un palīdzīgu roku dažādās situācijās, un or-
ganizējot „Donordienas”. Tas atkal un atkal 
pierāda mūsu teiciena patiesumu: „Kopā 
mēs varam VAIRĀK!”

Ceram uz atbalstu arī 2013. gadā un tāpēc 
AICINĀM aktīvus cilvēkus ar idejām un sa-
vām iespējām vairāk iesaistīties brīvprātīgajā 
darbā!!!

Tuvākās LSK Kokneses nodaļas aktivitātes:

⇒ Bebru un Iršu pašvaldībā ir paliku-
šas nedaudz EK pakas, tāpēc tās vēl tiks iz-
dalītas janvāra mēnesī, bet KOPUMĀ 2012.
gadā Kokneses novadā ir izdalītas 2040 EK 
pakas un palīdzēts daudzām ģimenēm.

⇒ Ziedot.lv pārtikas bankas „Paēdu-
šai Latvijai” iespēju 2012. gadā Kokneses 
novadā izmantoja 14 ģimenes un palīdzēts 
tika 49 personām. Šogad turpinās šī akcija un 
atbalstītas tiek centīgas ģimenes ar bērniem, 
kuriem dažādu apsvērumu dēļ nevar saņemt 
Sociālā dienesta palīdzību. Pieteikuma anke-
tas var aizpildīt Kokneses DC, Bebros – So-
ciālās palīdzības istabā vai Iršos pie sociālā 
darbinieka.

⇒ Decembra mēnesī LSK sadarbībā 
ar kafiju „Merrild” dāvāja dabīgo kafiju Kok-
neses senioriem. Kopumā šādu dāvaniņu sa-
ņēma 40 Kokneses novada seniori.

⇒ 16. janvārī pl. 15:00 Kokneses 
DC telpās tiek organizēta LSK Kokne-
ses nodaļas PILNSAPULCE, kuras lai-
kā tiks apspriests par to, kas ir izdarīts, 
saplānotas tālākās aktivitātes, ievēlēti vai 
apstiprināti jau esošie nodaļu vadītāji un 
citas aktuālas LSK lietas. AICINĀTS ik-
viens LSK Kokneses nodaļas (no Kokne-
ses, Bebru un Iršu pašvaldības) biedrs vai 
interesenti, kuri vēlas iesaistīties LSK 
darbībā! 

⇒ 31.01. – 01.02.2013 pl. 11:00 – 
18:00 „Drēbju dienas” Kokneses Dienas 
centra zālē. Šajās dienās iedzīvotāji var nest 
un ziedot sadzīves priekšmetus, tehniku, zi-
ņot par mēbelēm, kuras kādai ģimenei būtu 
noderīgas.

Vēlot panākumiem bagātu 2013. gadu,
LSK Kokneses

nodaļas brīvprātīgie

Tiešām bagāts!  Mūsu klubiņa dalībnieku 
skaits  aug, īpaši pēc  interesantiem pasāku-
miem.

Septembrī pārsvarā  kārtojām organiza-
toriskus jautājumus, kā arī mācījāmies dažā-
dot rudens ražas  ieziemošanu.

Oktobrī ar lielu pīrāgu grozu klubiņā 
viesojās Iršu seniori. Savus novadniekus ie-
pazīstinājām ar Kokneses centra vēsturi un 
Likteņdārzu.

Novembrī  veseli  3 pasākumi.  Vispie-
pildītākā bija Rīgas diena: Saeimas zāļu ap-
skate, ekskursija pa Vecrīgu un Doma baznī-
cu, pusdienas atdzimušajā  Gunāra Ķirsona  
„Lido.” Pabijām arī pie Kārļa Ulmaņa un Rū-
dolfa Blaumaņa pieminekļiem, pieminējām  
1991. g. barikāžu upurus  Bastejkalnā,  prie-
cājāmies par izgaismoto Rīgu, īpaši kanāla 
tiltiņiem. Vakarā interesanti veidotā, dažādu 
vērtējumu saņēmusī  izrāde Nacionālajā teāt-
rī. Vēlā naktī atgriezāmies mājās, iespaidiem 
bagāti un laimīgi.

Vēl novembrī daudz derīga uzzinājām, 
tiekoties ar Dzidru Ulmani, kas uzskatāmi 
pastāstīja par dziednieciskiem līdzekļiem 
un kosmētiku, ko ražo no dabas izejvie-
lām.

Lielu garīgu spēku guvām no talantīgās 
Kokneses dzejnieces Maijas Stepēnas dziļi  
izjustās, saturā bagātās, izteiksmē skaidrās 
daiļrades.

Visu gadu turpinājām pagasta veco ļaužu 
sveikšanu dižajās jubilejās. Paviesojāmies arī 

Veckalsnavā, kur privātā labiekārtotā pansijā 
savu aktīvo sabiedrisko un māksliniecisko 
darbību turpina klubiņa „Pīlādzītis” dibinā-
tāja Rita Liepiņa. Arī dažas mūsu dāmas vēl 
arvien  dzied korī, dejo tautas dejas, papildina 
savas kulinārijas un rokdarbu prasmes, dar-
bojas folkloras kopā.

Decembrī māksliniece Elga mums rādī-
ja, kā ar izdomu un veiklām rokām parastas 
šalles un lakatus pārveidot dekoratīvās puķēs 
un citos mākslas darbos, kur var izmantot arī 
apnikušās rotas. Tas bija ļoti aizraujoši!  Sa-
vukārt pasaules apceļotāja Ausma ar saisto-
šu stāstījumu un krāšņām fotogrāfijām mūs 
domās pārcēla uz saulaino un zeltā mirdzošo 
Taizemi.

Klubiņā nosvinējām arī Ziemas saulgrie-
žus ar tautas dziesmām, loteriju un atjautības 
spēlēm.

Kā vainagojums visa gada darbam bija 
eglītes sarīkojums kultūras namā tieši „pa-
saules gala” dienā. Svētku uzrunā  novada 
domes priekšsēdētājs  Dainis Vingris iepa-
zīstināja arī ar jauno izpilddirektoru Ilmāru 
Klaužu un uzdāvināja klubiņam kalendārus 
ar fotokonkursa  uzvarētāju darbiem  un gar-
du kliņģeri.

Kārumu maisiņu kopā ar laba vēlēju-
miem saņēmām  arī no Sociālā dienesta va-
dītājas  Baibas Tālmanes.

Ar skanīgām balsīm un izteiksmīgi iz-
pildītām dziesmām mūs iepriecināja kora 
„Anima” („Dvēsele”) skaisti tērpto jauno 

dāmu grupa diriģentes Aijas Liepiņas un 
koncertmeistares Ilonas Makareni  vadībā. 
Koncertu turpināja 3 dažāda vecuma skolē-
nu deju kolektīvi, pavisam 60(!) dalībnieku. 
Priekšnesumi bija veidoti  interesanti un as-
prātīgi, dejas sasaistīja pašu bērnu runātās 
tautasdziesmas. Varēja novērtēt skolotājas 
Laimas Antonevičas  lielo ieguldīto dar-
bu, dejotājus audzinot  un gatavojot svētku 
programmu. Vairākas omītes mūsu vidū bija 
saviļņotas par savu mazbērnu sniegumu uz 
skatuves.  

Klubiņa vadītāja Ilga Sīle interesanti  
pastāstīja par 2013. gada jubilāra, vissirsnī-
gākā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 
piedzīvojumiem viņa aktiera un režisora 
gaitās.

Deju mūziku spēlēja un arīdzan rotaļas 
vadīja  Velga Feldmane un Inese Skuja.

Paldies visiem par svētku prieku un 
svētku noskaņu! Tāpēc jau „pasaules gals” 
mūs neskāra! Novēlu arī Jaunajā, Rūdolfa 
Blaumaņa talanta un Austrumu čūskas  gud-
rības apvītajā 2013. gadā nepagurt, attīstīt 
savas dotības un rast jaunas ierosmes!  Vi-
siem  veselību  trejdeviņas reizes, uzņēmī-
bu, izturību! 

Senioru klubiņa „Pīlādzītis”
vadītāja  Ilga Sīle

P.S. Turpmākie pasākumi klubiņā  DC 
telpās 16. un 30. janvārī, 13. februārī  plkst. 
12.00.

Sveiciens Čūskas gadā no Kokneses LSK nodaļas!

„Pīlādzīša” bagātais rudens
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Jaunais gads Kokneses Novada Vēstīm 
iesācies ar sirsnīgiem laimes vēlējumiem, ku-
rus atnesusi  Ritas Liepiņas, sirdī joprojām 
koknesietes,  vēstule:

„Kad saulīte bija nogurusi debess telpā ri-
tot, bija pienācis adventes laiks, lai pie svecēm, 
gara, dvēseles un miesas, attīrīšanās ceļu ietu.

Šis ceļš dabā bija baltu baltiem autiem 
klāts. Mirdzošiem kristāla lukturiem un sud-
raba lustrām izgreznots. Dieva dāvana šīs ze-
mes – Latvijas ļaudīm.

Ar prieku un sāpēm skatījāmies dabas 
veidotos brīnumus. Debess jums bija zemu, 
zemu nolaidies pāri Latvijas ārēm. Un aiz 

miglas mākoņu griestiem, dienu un nakti 
spīdēja – ripoja saulīte; spīdēja zvaigznes. 
Gada nogalē un arī Jaunajā gadā nodzisa ļoti 
daudzu izcilu cilvēku zvaigznes: dzejnieku, 
mākslinieku, aktieru, sportistu, domātāju, 
pārgalvju, pasaules pārveidotāju zvaigznes. 
Bet pēc Dieva likuma, iedegās jaunas zvaig-
znes. Nākotnē tās iemirdzēsies vēl spožāk, jo 
pasaules ceļš – visums iet pa apli. 

Smiedamies, jautri aizvadījām pasaules 
galu. Priecīgi nosvinējām Ziemassvētkus – 
Dieva dēla Jēzus bērniņa piedzimšanu. Raitā 
solī pie mums atskrējis 2013. gads. Zīmīgs, 
cerīgs ar Čūskas viltību, ticībā, ka būs labāks 

un devīgāks kā iepriekšējais. Es vēlu visiem 
Kokneses novada iedzīvotājiem: ticību sev, 
savai ģimenei un Latvijai! Lai aizgājušo Zie-
massvētku laiks nes svētību, mieru, saticību 
un veselību! Lai bagāta darbiem, idejām un 
panākumiem ir katra 2013. gada diena. Lai 
katrs piepildītais sapnis divus jaunus sēj!

Paldies, koknesieši, ka jau 14. gadu jūs 
man dāviniet mīlestību un prieku. Es mīlu jūs 
par jaunību, idejām, pasākumu daudzveidību, 
par Blaumani, pilsdrupām, Pērsi un par kāp-
šanu kalnā.”

Rita Liepiņa,
 Jaunkalsnavas pansijā

Jau piecpadsmito gadskārtu Bebru pagas-
ta vecļaudis satikās Ziemassvētku pasākumā 
Bebru pamatskolā. Sniegputeņa skrējiens ne-
spēja aizkavēt tos, kuriem 15. decembrī bija 
lemts būt kopā pie izgreznotās svētku eglītes! 
Par sirsnīgo svētku noskaņu, par to, lai visus 
vienotu atkalredzēšanās prieks, rūpējas pen-
sionāru padome, kuru 15 gadu garumā vada 
Anna Bite. Šī gada sākumā pensionāru pado-
mei radās nosaukums „Mārtiņroze”.

Svētku brīdis iesākās ar Bebru pamat-
skolas 6. klases skolēnu muzikālu sveicie-

nu. Dziesmu „Mārtiņroze”, kas kļuvusi par 
pensionāru padomes himnu, klātesošajiem 
veltīja Velga Feldmane, Inese un Monta Sku-
jas, kuras pasākuma gaitā priecēja ar deju 
mūziku. „Šajos 15 gados esam piedzīvojuši 
daudz neaizmirstamu brīžu gan braucot eks-
kursijās, gan citos kopīgos pasākumos. Esam 
ieguvuši daudz jaunus draugus, kuri arī šo-
dien ir kopā ar mums”, atskatoties uz paveik-
to sacīja pensionāru padomes priekšsēdētāja 
Anna Bite. Ticību Ziemassvētku brīnumam, 
stipru veselību un sirds mieru dvēselē saviem 

Bebru pagasta pensionāru padomes „Mārtiņroze” priekšsēdētāju Annu Biti
sveic Kokneses seniori.

Kokneses bibliotēkā 29. decembrī, aizva-
dot gada pēdējo darbadienu, skanēja pavasa-
rīgas putnu dziesmas. Tās mums atgādināja, 
ka tieši mēs varam palīdzēt pārziemot ma-
zajiem draugiem – putniem! Cienājoties ar 
piparkūkām, runājām par putnu ēdienkarti, 
ziemas režīmu, uzvedību un arī par savu at-
bildību, pieradinot viņus. Apmēram 2 stundu 
laikā tapa putnu restorāni – barotavas, kuras 
veidojām no tukšām sulu un piena pakām! 
Katrs savu barotavu izrotāja – lai prieks 
mums un pārējiem!

Noslēgumā bērni saņēma balonus, uz-
līmītes un sagatavoja arī sev gredzenus, lai 
meitenēm būtu jauks Jaunā gada sagaidīšanas 
laiks!

Sestdienas ir īpašas dienas, kurās norimst 
ikdienas steiga un ir vairāk laika darboties 
kopā! Bērniem tas ļoti patīk! Sekojiet mūsu 
informācijai, jo šādas darbīgās sestdienas būs 
bieži! Nāciet pie mums ar bērniem, savām 
idejām, dalieties arī ar savām prasmēm!

Ingrīda Višķere, Kokneses pagasta 
bibliotēkas bibliotekāre

Pensionāru padomei „Mārtiņroze” 15 gadu jubileja
pagasta ļaudīm un ciemiņiem novēlēja Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Pen-
sionāru padomi 15 gadu jubilejā sumināja un 
bebrēniešiem veiksmīgu nākamo gadu vēlēja 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dai-
nis Vingris un domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs. Negaidīts pārsteigums bija Kaķīša 
Laķīša un trīs mazu kaķēnu ierašanās. Ar 
dziesmām par piparkūku cepšanu un svētku 
prieku, viņi atsauca vēl vienu ciemiņu – pašu 
Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu!

Bebru pagasta pensionārus un darbīgo 
pensionāru padomi sveica Bebru pamatsko-
las kolektīvs un tuvākie kaimiņi – Iršu pagas-
ta un Kokneses pagasta pensionāru padomes 
pārstāvji. Draugi no Liepkalnes, ansamblis 
„Pīlādzītis”, sveicienā bija līdzi atveduši 
savas jaunākās dziesmas. Vistālāko ceļu uz 
Bebriem bija mērojuši Lubānas pensionāru 
biedrības „Cerība” dalībnieki. Lubānas dāmu 
dziedāto Kaspara Antesa dziesmu „Saldā 
dzīve” svētku svinētāji uzņēma ar sajūsmas 
aplausiem.

Tāpat kā citus gadus, pensionāru pado-
me, sveica tos, kuri šogad piebiedrojušies 
pensionāru saimei un apaļo gadskārtu jubilā-
rus. Ar klusuma brīdi, iededzot svecītes egles 
zarā, pieminēja mūžībā aizsauktos. „Šis man 
ir gaišākais brīdis gadā, kad pie svētku eglītes 
satiekos ar saviem bijušajiem darba biedriem 
un kopā atminamies bijušos laikus”, atzina 
kāda bebrēniete.

Lai pensionāru padome „Mārtiņroze” 
zied savā krāšņumā un iedvesmo citus rast 
dzīvesprieku ikdienā un svētkos! Lai baltām 
domām un darbiem piepildīts Jaunais gads!

Sarmīte Rode

Lai katrs piepildītais sapnis divus jaunus sēj!

Top barotavas, kuras veido no tukšām 
sulu un piena pakām!

Skanot putnu dziesmām, top restorāns putniem!
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Gada nogalē Iršu pagasta bibliotēkā dar-
bojās rūķu radošā darbnīca, kurā varēja apgūt 
apsveikumu kartīšu gatavošanas prasmes. 
Radošās darbnīcas čaklākie apmeklētāji bija 
bērni. Viņi iepazinās ar dažādiem materiā-
liem, to pielietojumu, lika lietā savu izdomu 
un tad ķērās pie aplicēšanas darbiem. Apsvei-
kumi izdevās patiešām jauki! Ziemassvēt-
kos tie iepriecināja bibliotēkas labvēļus un 
makulatūras vākšanas akcijas atbalstītājus. 
Makulatūras akcijā „Bibliotēka man, es bib-
liotēkai” piedalījās 22 ģimenes, kā arī Pērses 
pamatskola. Kopīgiem spēkiem ir savāktas 
2,398 t makulatūras.

Par aizvadīto gadu gribu teikt sirsnīgu 
„lielo paldies!” visiem bibliotēkas apmek-
lētājiem, atbalstītājiem un labvēļiem. 2013. 
gadā lai izdodas savu laiku piepildīt ar labiem 
darbiem, gaišām domām un skaistiem dzīves 
mirkļiem!

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Dace Grele

„Es joprojām kā bērnībā ticu Ziemassvēt-
ku brīnumam un man patīk pašai radīt brīnu-
mu citiem”, teic Bebru internātvidusskolas 
skolotāja Daiga Andersone. Jau piekto gadu 
Ziemassvētku laikā Daiga un viņas domu-
biedri radījuši svētku prieku lieliem un ma-
ziem Bebros un tuvākajā apkaimē.

Iepriekšējos četros gados Daiga ar saviem 

atbalstītājiem sarūpēja saldumu paciņas vien-
tuļajiem pensionāriem, bērniem invalīdiem 
un kuplām daudzbērnu ģimenēm, bet Zie-
massvētku vecītis tās palīdzēja nogādāt līdz 
viņu mājām. Savā piektajā darbošanās gadā 
Daiga ar savējiem svētku gaidītājus pārstei-
dza ar muzikālu programmu „Kaķīša Laķīša 
Ziemassvētki”. „Mēs iespaidojāmies no bērnu 

Rūķu radošā darbnīca Iršu bibliotēkā

Ar rūķu darinātajiem apsveikumiem tika iepriecināti bibliotēkas labvēļi un makulatūras 
vākšanas akcijas atbalstītāji.

Jau piekto gadu kopā ar Ziemassvētku vecīti 
iepriecina lielus un mazus

iemīļotās koncertprogrammas „Ziemassvētki 
brīnumskapī”, stāsta Daiga, kura lieliski ieju-
tās Kaķīša Laķīša lomā, bet viņas māsa Gunta 
Andersone pārtapa par draiskulīgu garausi. 
Abus draugus atbalstīja arī Lāsma Ruža-Riek-
stiņa un mazie bekvokālisti kaķēni Riekstro-
zīši – Estere, Zanda, Līga, Anete, Viesturs un, 
protams, visu gaidītais Ziemassvētku vecītis. 
Lai skatītājiem būtu interesantāk vērot „Kaķī-
ša Laķīša Ziemassvētus”, tika uzšūtas krāšņas 
maskas. Muzikālo sveicienu svētkos Daiga ar 
savu radošo komandu veltīja Bebru pagasta 
vecļaudīm Ziemassvētku pasākumā, Bebru 
pagasta pirmsskolas vecuma bēniem, kuri 
neapmeklē bērnudārzu, kā arī ciemojās Iršu 
pagasta pensionāru ballē, Pansijā Ģimenes 
krīzes centrā „Dzeguzīte” un pansionātā Liep-
kalnē. Daiga atzīst, ka viņai un pārējām kon-
certa veidotājām tā ir bijusi lieliska iespēja vēl 
vairāk pavadīt laiku ar saviem bērniem, kopā 
mācoties dziesmas, dejas un rotaļas, kopā pie-
dzīvojot uzstāšanās prieku. Daiga ir māmiņa 
četrgadīgajai Esterei – vienai no mazajām 
bekvokālistēm un pavisam droši var teikt, ka 
itin drīz viņai piebiedrosies brālītis Valters.

Vai tas nav Ziemassvētku brīnums, ja 
kādā noskumušā sirdī ielīst prieks, veroties 
bērnu mirdzošajās acīs? Šajos svētkos iegu-
vēji bija visi – gan tie, kuri saņēma kā dāvanu 
bērnu un viņu vecāku sarūpēto pārsteigumu, 
gan paši svētku radītāji. Iesācies jauns gads, 
lai tajā mums nepietrūkst ticības brīnumam!

Sarmīte Rode

Kaķītis Laķītis ar draugiem novēl laimīgu Jauno gadu!
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Ziemassvētku laiks  Kokneses novadā
Esam sagaidījuši baltākos svētkus gadā. 

Mājas, kur svētkus godam daudzina, laime 
garām nepaiet. Lai svētku gaišums, ko iede-
dzām ar sveču liesmiņām egles zaros, mūs 
sasilda un pavada Jaunajā gadā! Lūk, mazs 
ieskats Ziemassvētku pasākumos, kuros ne-
trūka svētku līksmības un pārsteigumu!

Ziemassvētku laikā rotājām mājas un 
pagalmus. Arī novada iestādēs valdīja jauka 

svētku noskaņa. Bibliotekāriska un viena 
no novada oriģinālākajām eglītēm bija 
iedegusies Kokneses pagasta bibliotēkā.

15. decembrī Kokneses kultūras namā notika novada pašdarbības kolektīvu labdarības 
koncerts „Eņģeļi pār Latviju”. Koncertā piedalījās un svētku noskaņu koknesiešiem dāvāja 

13 novada pašdarbības kolektīvi. Jau otro gadu Ziemassvētku koncertā tika atbalstīta 
labdarības akcija „Eņģeļi pār Latviju”. Šogad koncerta laikā saziedoti Ls 72,19. Arī 
koknesieši snieguši ieguldījumu, lai kāda maza bērna lielais sapnis tiktu piepildīts!

Ziemassvētku tirdziņā Koknesē bija iespējams ne tikai iegādāties jaukas svētku 
dāvaniņas saviem mīļajiem, bet arī nobaudīt gardo kāpostu zupu! 

Mazākie tirdziņa apmeklētāji ar 
nepacietību gaidīja Ziemassvētku vecīša 

ierašanos. Par nodziedātām dziesmām un 
jaukiem svētku dzejolīšiem Ziemassvētku 

vecītis mazajiem koknesiešiem bija 
sagādājis gardas konfektes.

Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolēni, skolotāji, darbinieki 
un vecāki, sagaidot Ziemassvētkus, pabija Pasaku mežā, kurā sastapt varēja sidraba 

mēnestiņu, sešus mazus bundziniekus, rūķus, lāčus, zaķus un citus meža zvērus, kuri, gaidot 
svētkus, dziedāja, skaitīja dzejoļus un dejoja.

turpinājums 11. lpp. 
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 Ar svētku pasākumiem Jauno gadu 
sagaidīja visās izglītības iestādēs. Darbos 
aizņemtais Ziemassvētku vecītis šogad uz 

Bebru pamatskolu bija atsūtījis pašu Sniega 
māti – ļoti atraktīvu, humoru un bērnus 

mīlošu sievu. Viņa bija tā, kura iepazinās 
ar skolas čaklākajiem skolēniem, deva 

radošus uzdevumus katrai klasei, aicināja 
izrotāt priežu zarus ar novēlējumiem, 

slavēja talantīgos dziedātājus, dejotājus un 
stāstniekus, veda rotaļās

sākumskolas skolēnus.

Gaidot gaišākos svētkus gadā, 19. 
decembrī, Vecbebru Profesionālās vidus-
skolas zālē uz skatuves goda vietā dižojās 
svētku eglīte, jo uz pirmo pasākumu pēc 
zāles remonta šīs mājas saimnieki pagas-
ta iedzīvotājus aicināja uz Ziemassvētku 
koncertu. Skatītājiem bija divkāršs prieks 
– gan par skaisto un mājīgo zāli, gan par 
brīnišķīgajiem pagasta izglītības iestāžu 
pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem. 
Koncerta programmu Vecbebru Profe-
sionālās vidusskolas direktora vietniecei 
praktiskajā apmācībā un audzināšanas 
darbā Inārai Bakmanei palīdzēja sagata-
vot īsti Ziemassvētku rūķi. Viņi bija arī 
tie, kas lika iedegties gaismiņām eglītes 
zaros, bet uz dančiem un dziesmām ai-
cināja viens no rūķiem – VPV audzēkne 
Liene Brenča. Ik priekšnesums bija mazs 
Ziemassvētku stāsts. Atlika tikai ļauties 
dziesmas melodijai, dejas priekam, lai no-
kļūtu baltā naktī… Paldies par burvīgās 
svētku noskaņas radīšanu Vecbebru Profe-
sionālās vidusskolas jauniešu deju kolek-
tīvam „Kāre”, Bebru pamatskolas korim, 
PII „Bitīte” mazajiem dziedātājiem, Bebru 
internātvidusskolas 6. – 8. klašu dejotā-
jām, Bebru internātvidusskolas 5. klases 
kvintetam un 10. klases ansamblim, VPV 
dziedošajiem jauniešiem. Koncerta gaitā 
uzzinājām, ka šajā nedēļā VPV darbojās 
čaklo rūķu darbnīca, kurā tapa visgardā-
kās piparkūkas. Skolotāja Nadežda Krēs-
liņa ar saviem palīgiem apbalvoja labākos 
piparkūku meistarus. 

Ikviena laba doma izteikta vārdos kā 
putns paceļas spārnos un aizlido pasaulē. 
Gaišus un labām domām bagātus Ziemas-
svētkus un Jauno gadu klātesošajiem novē-
lēja Vecbebru Profesionālās vidusskolas di-

Ziemassvētku koncerts
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā

rektors Jānis Bakmanis un kolektīvu vadītāji, 
koncerta dalībnieki. Visus vienoja viens ko-
pīgs vēlējums, lai no jauna atdzimušajā zālē 

ne tikai Ziemassvētkos, bet itin bieži nākas 
satikties brīžos, kad gavilē Dziesma un Deja.

Sarmīte Rode

Dzied Bebru pamatskolas vokālais ansamblis.

„Zvaniņš skan...” dzied lieli un mazi koncerta dalībnieki.

turpinājums no 10. lpp. 
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Vecbebru Profesionālajai vidusskolai jauns un 
mūsdienīgs veidols

Vērienīgākajā projektā pēdējo gadu laikā 
Kokneses novadā – „Vecbebru Profesionā-
lās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās 
internātpamatskolas optimizācija Vecbebru 
amatu internātvidusskolas izveidei” pabeigti 
ievērojami būvdarbi Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas mācību korpusā un dienesta vies-
nīcā, un uzcelta pāreja no vienas ēkas uz otru. 
Kopējās projekta izmaksas ir 547 714,32 latu. 
Projektu uzsāka nu jau mūžībā pavadītais 
novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīru-
lis un bijušais domes izpilddirektors Jāzeps 
Baltmanis, bet objekta nodošanas ekspluatā-
cijā aktu parakstīja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Šogad Kokne-
ses novada dome to pārņems savā īpašumā no 
Izglītības un zinātnes ministrijas. 

Prieks mācīties un strādāt
Vecbebru Profesionālās vidusskolas mā-

cību un dienesta ēkas ieguvušas jaunu, mūs-
dienīgu veidolu, ieguldīto darbu ēku sakārto-
šanā atzinīgi novērtē audzēkņi un pedagogi, 
viss skolas kolektīvs. Vecbebru Profesionālās  
vidusskolas direktors Jānis Bakmanis Kok-
neses Novada Vēstīm pastāstīja: “Pateicoties 
iepriekš realizētajam KPFI projektam “Vec-
bebru Profesionālās vidusskolas dienesta 
viesnīcas renovācija atbilstoši energoefekti-
vitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus un izstrādājumus” un 
šim lielajam projektam, ir paveikts milzīgs 
darbs ēku sakārtošanā. Projekta pieņemša-
nas komisija atzinīgi novērtēja būvfirmas 
“LC Būve” kvalitatīvi paveikto darbu. To 
nodrošināja optimāli precīzi sastādīts darbu 
kalendārais grafiks, jo siltināšanas un apda-
res darbi tika veikti vasarā. Telpas kļuvušas 
daudz siltākas, ievērojami samazinājies sil-
tumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš.” 
Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Hein- 
rihs Žemozdziks siltumenerģijas patēriņa 
ekonomiju pamato ar faktiem: “Dienesta 
viesnīcā siltumenerģijas samazinājums pret 
vidējo rādītāju no 2007. – 2009. gadam  ir 

par 45%, siltā ūdens patēriņa samazinājums 
ir par 66%, bet elektroenerģijas patēriņš sa-
mazinājies par 52%.  Gāzes patēriņš dienesta 
viesnīcas ēkā un mācību korpusā  pagājušā 
gada  novembrī samazinājies par 27%, bet 
decembrī par 23%.” Telpas no pārkaršanas 
saulē pasargā jauno logu īpašais klājums.

Sarīkojumu zālē pirmais koncerts
Bebru pagasta iedzīvotāji jau pārlieci-

nājušies kā pārvērtusies skolas sarīkojumu 
zāle. 19. decembrī siltajā un mājīgajā zālē, 
ieskandinot Ziemassvētkus, notika pirmais 
koncerts, kurā piedalījās pagasta iestāžu 
pašdarbības kolektīvi. Sarīkojumu zālē ir 
nomainīta grīda un griesti, zāles un skatu-
ves apgaismojums, ir jauns skatuves iekār-
tojums. Vēl tikai nepieciešams iegādāties 
jaunus krēslus. Gan skolas kolektīvs, gan 
pasākumu apmeklētāji atceras, ka iepriekš 
zālē nebija iespējams nodrošināt pietiekamu 
siltumu, tāpēc, apmeklējot pasākumus, bija 
silti jāsaģērbjas. Pateicoties 150 milimet-
ru biezajam siltinājuma materiāla slānim, 
zālē vidējā temperatūra ir 20oC grādi. Zie-
massvētku koncertā izskanēja vēlējumi, lai 
atjaunotajā zālē notiek pēc iespējas vairāk 
pasākumi pagasta iedzīvotājiem.

Vēl viens no projekta ieguvumiem ir sa-
labotie ēku jumtu segumi.  Lietus gadījumā 
telpās bažas radīja bojātais jumta segums, 
darba rezultātā šī problēma ir novērsta.  Pro-
fesionālās vidusskolas audzēkņi un internāt-
vidusskolas skolēni ir ļoti apmierināti ar uz-
celto pāreju no dienesta viesnīcas uz mācību 
korpusu. Patīkami un ērti uz skolas ēdnīcu no 
dienesta viesnīcas ir nokļūt arī internātvidus-
skolas pirmsskolas grupas bērniem.

Labākā ēdināšanas programmas 
praktisko mācību bāze Latvijā

Projekta gaitā Vecbebru Profesionālajā 
vidusskolā ir izveidota vēl viena moderna 
mācību virtuve. Direktora vietniece mācību 
darbā Marija Pranča stāsta: ”Restorānu un 
viesnīcu asociācijas” pārstāvji, piedaloties 

“Restorānu pakalpojumu” grupas eksāme-
nā, augstu novērtēja iekārtoto mācību virtu-
vi. Pēc viņu atzinuma, mūsu skolā ir tapusi 
viena no labākajām ēdināšanas programmas 
praktisko mācību bāzēm Latvijā.”

Skolas telpās iekārtots arī moderns zēnu 
mājturības kabinets, kurā internātvidusskolas 
zēni varēs apgūt galdniecības prasmes un ci-
tas iemaņas.

Lai jaunieši savu nākotnes profesiju 
iegūst Vecbebros!

Pie nozīmīgiem darbiem pieder arī lietus 
ūdens novadīšanas sistēmas izveide, kurā 
ieguldīti Kokneses novada domes līdzekļi. 
Skolas direktors Jānis Bakmanis  uzsver, ka 
nākotnē jādomā par ventilācijas sistēmas sa-
kārtošanu un jumtu segumu nomaiņu.

Viens no galvenajiem mācību iestādes 
uzdevumiem, rosināt jauniešus savu nākot-
nes profesiju apgūt Vecbebros un piedāvāt 
izglītības iespējas pieaugušajiem. Piemēram, 
tālmācības programmu „Biškopība” šobrīd 
apgūst 33 pieaugušie.

Atliek novēlēt, lai neapsīkst darbs un iz-
dodas viss iecerētais!

Kokneses Novada Vēstis

Vecbebru Profesionālā 
vidusskola –
Tavs ceļš uz profesiju!

Mācību gada sākums – 2013. gada 
marts!

Nāc un apgūsti profesiju pēc pamat-
skolas vai vidusskolas 10 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 vidusskola Tev piedāvā ie-
spēju apgūt šādu profesiju:

KONDITORS
1. Mācību laiks 2013. gada marts līdz 

decembris
2. Otrais profesionālās kvalifikācijas 

līmenis
3. Saņem profesionālās kvalifikācijas 

apliecību
4. Mācās tikai profesionālos mācību 

priekšmetus.
5. Kvalifikācijas prakse 14 nedēļas ra-

žošanas uzņēmumos.
6. Darba iespējas – ēdināšanas uzņē-

mumi, konditorejas ražošanas uzņēmumi.
Dokumentu pieņemšana: no 2013. 

gada 7. janvāra līdz 22. februārim.
Kontakttālrunis:
65133606, 65133600,
e-pasts: vecbebrupv@gmail.com
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Kokneses internātpamatskolā – attīstī-
bas centrā ar 2012. gada novembri darbu 
uzsākusi rotaļu grupa pirmsskolas vecu-
ma bērniem, kurā pedagogu vadībā tiek 
nodrošināta bērnu uzraudzība un drošība, 
ēdināšana un atpūta, attīstību veicinošas un 
audzinošas nodarbības, sociālo prasmju un 
citu iemaņu attīstīšana.

Uzņemšana:
 Pirmsskolas rotaļu grupā uzņem 

bērnus no diviem līdz pieciem gadiem.
 Uzņemšana notiek visu mācību 

gadu.

Darba laiks:
 No plkst. 7.30 līdz 21.00 katru dar-

ba dienu mācību gada ietvaros.
 Nepieciešamības gadījumā vecā-

kiem ir iespēja individuāli vienoties par 
bērna uzturēšanās laiku arī pa nakti.

Par pieteikšanos pirmsskolas rotaļu 
grupā un tās darbu interesēties pa tālruni 
29182926 – direktore vai 29687125 – me-
todiķe, www.ksip-ac.lv

Dagmāra Isajeva,
Kokneses internātpamatskolas –

attīstības centra direktore

Kokneses speciālās internātpamatsko-
las – attīstības centra skolēni piedalījās 
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
(LNK), izdevniecības „Lielvārds” un in-
teraktīvo tehnoloģiju uzņēmuma „Liel-
vārds IT” zīmējumu konkursā „Darini 
kalendāru!” skolotājas Līgas Kraukles 
vadībā.

1. – 9. klases skolēni tika aicināti 
piedalīties konkursā „Darini kalendā-
ru!”. Bērni varēja iesniegt ar interaktī-
vās tāfeles palīdzību radītus zīmējumus 
par Dziesmu un deju svētkiem, gads-
kārtu paražām, latvju rakstu zīmēm un 
simboliem.

Konkursam iesniegtos zīmējumus 
vērtēja UNESCO LNK ģenerālsekretā-
ra pienākumu izpildītāja Baiba Moļņika, 
izdevniecības „Lielvārds” valdes priekš-
sēdētājs Aivars Gribusts, Kultūrizglītības 
un nemateriālā kultūras mantojuma centra 
direktores vietniece Signe Pujāte, tradicio-
nālas kultūras biedrības „Aprika” valdes 
priekšsēdētāja Māra Mellēna un gleznotāja 
Kristīne – Luīze Avotiņa.

Arnolda Gulbja darbs ieguvis UNE-
SCO simpātiju balvu un ir iekļauts 2013.
gada kalendārā.

Vairāk informācijas: www.darini.lv

AURA aicina –
janvārī un februārī

Katru trešdienu:  16., 23., 30. janvārī,  
kā arī 6. un 13. februārī – ārsta  un dzied-
nieka, manuālā terapeita Igora Civako 
pieņemšana, masāžas. (Iepriekš pieteik-
ties pie Dainas, t.: 26386251)

19.01. Pieņems Ērgļu dziedniece  
Biruta  Fedotova.  Palīdz  atbrīvoties 
no    atkarībām (alkohols, smēķēšana). 
Dziedina  kaulu, locītavu, nervu slimī-
bas, bērniem,  noņem  rozi, nobrīnēju-
mu, skaudību.  Palīdz sakārtot ģimenes 
attiecības, biznesu. (Iepriekš piesakieties 
pa tel. 26499913)

20.01. plkst. 10.30  Reiki meistars 
Oļegs Demidovs  vadīs „Lielo Meditāci-
ju  apli”. (Maksa 8,- Ls) 

26.01.  plkst. 9.00 – SPDzA  Kok-
neses filiāles I kursa: „Izzini sevi!” 10. 
nodarbība:

„Dziedniecība. Pozitīva cilvēka tēls. 
Cilvēcīgo spēju būtība. Cilvēka emocio-
nālais stāvoklis. Prakse”. Pasniedzēja:  
Jolanta Mons.

8.02. pieņems Lielvārdes dziedniece 
Mārīte Miķelsone. Pieteikties  pa tālr. 
26559008.

9.02. pl. 9.00  SPDzA Kokneses filiā-
les I kursa 11. nodarbība

12.02. pl.13.00 un 17.00 Informatīvs 
pasākums „Veseli bērni – vecāku laime.” 
Vada Anita Strazdiņa.

16.02. Pieņems Ērgļu dziedniece 
Biruta Fedotova. (Pieteikties pa tālr. 
26499913)

17.02. Lielais Meditāciju aplis (Vada 
Oļegs Demidovs).

22.02. Pieņems Madonas dziednie-
ce Inese Rozniece. (Pieteikties pa tālr. 
2633543).

23.02. SPDzA  Kokneses filiāles I 
kursa 12. nodarbība.

Personības attīstības centra 
„AURA” kolektīvs:

 Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita 
Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka 
(t. 26386251)

Mēs atrodamies:  Koknesē,  Parka 
ielā 20-66

Hei, ieskaties!

Konkurss „Darini kalendāru”
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Balta sniega segas klāta, sporta halle 
„IRŠI” 8. decembrī sagaidīja viesus uz 
savu 3 gadu jubilejas turnīru volejbolā. 
6 vīriešu un 5 sieviešu komandas visas 
dienas garumā cīnījās par Iršu pagasta 
pārvaldes sarūpētajiem kausiem, meda-
ļām un balvām. Kā ierasts, komandu spē-
ku samēri izrādījās līdzīgi un tikai dažas 
veiksmīgākas spēles epizodes izšķīra vie-
tu sadalījumu.

Vīru komandā, kur noritēja vislīdzī-
gākās cīņas, par uzvarētājiem kļuva ko-
manda „Aizkraukle”, kuras sastāvā spēlēja 
– Jurijs Tomaševskis, Aigars Auzenbergs, 
Staņislavs Hatiņecs, Aigars Lācis, Nauris 
Pulkstens, Edgars Ratnieks, otrie, – pērnā 
gada uzvarētāji – „Ropaži”, trešie – Mado-
nas puiši. Sieviešu konkurencē nepārspēta 
palika jaunizveidotā komanda no Rīgas – 
„Lauma / Lingerie” (Sandra Selga, Elīna 
Krama, Līva Sola, Krista Jansone, Krista 
Kapūne, Aīda Vanaga, Sintija Aperjote, 
Kristīne Plaude). Otrajā vietā Bebru vo-
lejbolistes, trešās – jaunās Madona/ Heta 
komandas meitenes, kas nedēļu iepriekš 
sekmīgi piedalījās starptautiskā turnīrā 
Baltkrievijā.

Kausus uzvarētājiem apbalvošanas 
pasākumā pasniedza Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Iršu 
pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte. 
Viesu vidū bija arī ģimeņu sporta „Pērses 
zelts” atbalstītājfirmas „Jeld - Wen” pār-

stāve Ilze Vilcāne, spēles vēroja Iršu sporta 
halles idejas autors Pēteris Keišs.

Kā labākie turnīra spēlētāji balvas sa-
ņēma Līva Sola, Mārīte Brice, kā arī Sta-
ņislavs Hatiņecs un Vasilijs Trusovs.

Krāšņajā svētku tortē šogad dega jau 
trīs svecītes un halle „Irši” arī nākamgad 
decembra sākumā gaidīs tik pat kuplu da-
lībnieku pulku.

Saku lielu „PALDIES” saviem palī-
giem – Lībai, Modrim, Dacei, Ingunai, 
Kristīnei, Guntaram par darbu pasākuma 
sagatavošanā un novadīšanā.

Par Iršu volejbola tradīciju atbalstīšanu 
šī gada garumā „PALDIES” –

1) Kokneses novada domei – atbalsts 
topošo smilšu laukumu iecerei.

2) Bebru pagasta pārvaldei – atbalsts 
smilšu laukuma izbūvē.

3) Aivars Dambītis – transportdarbi un 
materiālu sagāde smilšu laukumu izbūvē.

4) AS SEB banka - atbalsts smilšu lau-
kuma izbūvē, turnīru „SEB 4:4 IRŠI” sa-
rīkošanā.

5) AS Virši – A – atbalsts smilšu lau-
kuma izbūvē.

6) Jeld –Wen – atbalsts ģimeņu sacen-
sībām „Pērses zelts”.

Paldies par sapratni, atsaucību un at-
tieksmi!

Laimīgu 2013. gadu vēlot,
Dzintars Greļs

Iršu sporta darba organizators

Kokneses novada dome pārdod 
Bebru pagasta pārvaldes Komunālās 
nodaļas automašīnu VW Passat Vari-
ant, izlaiduma gads 1995., par nosacī-
to cenu Ls 300,00, neieskaitot PVN.

Pircēju pieteikšanās termiņš līdz 
2013. gada 31. janvārim (ieskaitot). 
Pieteikumus jāiesniedz Bebru pagasta 
pārvaldē. Papildus informācija: Juris 
Bārs, tālr. 26411238.

Gadījumā, ja līdz 2013. gada 31. 
janvārim (ieskaitot) būs pieteikušies 
vairāki pretendenti, tad starp tiem tiks 
organizēta minētās automašīnas pār-
došanas izsole.

Informācija 
Kokneses 
novada 
represētajiem!

Kokneses Ģimenes dienas atbalsta 
centrā 16. janvārī pulksten 10.30. Kok-
neses novada represēto nodaļas valde 
gaidīs represētos nodaļas biedrus uz 
tikšanos par aktuāliem jautājumiem. Tu-
vojoties 25. martam, Kokneses novada 
represēto nodaļas valde aicina novada 
skolu jauniešus izzināt savā apkārtnē 
dzīvojošos represijās cietušos iedzīvotā-
jus un uzrakstīt viņu dzīvesstāstus, kurus 
lūdz iesniegt Kokneses Ģimenes dienas 
atbalsta centrā līdz 20. martam.

Ar Kokneses novadā dzīvojošo 
represēto personu sarakstu un adresēm 
var iepazīties Kokneses Ģimenes dienas 
atbalsta centrā. Tāpat kā pagājušajā gadā 
labāko darbu autoriem būs Kokneses 
novada domes balvas – Kokneses sporta 
centra dāvanu kartes.

Iršu sporta halle ar volejbola 
turnīru nosvin 3 gadu jubileju

6 vīriešu un 5 sieviešu komandas visas dienas garumā cīnījās par Iršu pagasta 
pārvaldes sarūpētajiem kausiem, medaļām un balvām.
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Hipotēku banka šobrīd mainās, un 
šo pārmaiņu mērķis ir koncentrēt spēkus 
valsts atbalsta sniegšanai un uzņēmumu 
attīstībai visā Latvijā.

Par pārmaiņām Hipotēku bankā un 
tās tālākās darbības vīziju stāsta Jēkab-
pils filiāles vadītāja Mārīte Lazdiņa.

Kādas pārmaiņas šobrīd notiek 
Hipotēku bankā? 

Daudzus gadus Hipotēku banka strā-
dājusi divos virzienos. No vienas puses, 
sniedzot visus ierastos banku pakalpo-
jumus – norēķinus, noguldījumus, mak-
sājumu kartes, hipotekāros kredītus u.c. 
No otras puses – piedāvājot klientiem 
īpašas valsts atbalsta programmas, kas 
domātas Latvijai svarīgu jomu attīstībai 
un sevī ietver papildu finansējumu no 
valsts, Eiropas Savienības vai citu finan-
sētāju puses.

Komercbanku sektors Latvijā ir 
attīstīts, tur valda konkurence, bankas 
investē produktu attīstībā, līdz ar to ie-
rastos banku pakalpojumus klienti var 
kvalitatīvā līmenī saņemt jebkurā ban-
kā. Tāpēc šo darbības lauku iespējams 
un ir lietderīgi nodot privātajam sek-
toram. Pēc rūpīgi veiktas izpētes un 
pretendentu atlases konkursa kārtībā 
šo pakalpojumu tālākai apkalpošanai 
ir atrasts stabils un drošs partneris. 24. 
novembrī uz Swedbank pilnībā pārgā-
ja mūsu komercdaļas klientu apkalpo-
šana. Gribētos īpaši uzsvērt, ka citai 
bankai tika nodota tikai daļa klientu, 
mēs turpinām apkalpot vairākus tūk-
stošus attīstības daļas  klientu. 

Rezultātā mēs kā banka varam savus 
resursus virzīt tieši tām jomām, kurās 
finanšu tirgus nesniedz finansējumu pie-
tiekamā apjomā. Tā, piemēram, biznesa 
uzsācēji un mikro uzņēmumi, inovatīvas 
ražotnes, jaunas vai specifiskas noza-
res – tas viss būs mūsu galvenais darba 
lauks. Plānojam optimizēt un uzlabot 
valsts atbalsta sniegšanu, kā arī sagla-

bāsim klientu konsultāciju iespējas visā 
Latvijā.

Vai arī turpmāk būsiet reģionos?
Saglabāsies filiāļu tīkls. Šobrīd 

mums ir deviņas filiāles, tajā skaitā 
arī Jēkabpils filiāle. Līdz ar norēķinu 
paklapojumu pārtraukšanu plašākai 
sabiedrībai, mainīsies klientu apkalpo-
šanas modelis. Norēķinu grupu vietā 
pakāpeniski veidosim klientiem viegli 
pieejamas un ērtas konsultāciju vietas, 
arī tajās novados, kur agrāk nav bijušas 
mūsu norēķinu grupas, piemēram, Līvā-
nos. Tas ļaus konsultēt interesentus par 
valsts atbalstu pēc iespējas tuvāk viņu 
dzīves vietai. 

Kas ir tie uzņēmumi, kam visvai-
rāk vajadzīgs valsts atbalsts? 

Parasti attīstības bankas sniedz savu 
atbalstu tiem klientiem un projektiem, 
kurus no komercbanku viedokļa nav 
ekonomiski izdevīgi finansēt. Iemes-
li tam var būt visdažādākie – saistīti 
ar paaugstinātiem riskiem, piemēram, 
jaundibināts uzņēmums, nepietiekams 
nodrošinājums, ļoti strauja uzņēmuma 
izaugsme, vai augstām apkalpošanas 
izmaksām, piemēram, ļoti mazi pro-
jekti, biznesa uzsācēji bez iepriekšējas 
pieredzes. Sniegt atbalstu uzņēmumu 
attīstībai – tas ir un būs mūsu galvenais 
uzdevums. Turklāt valstiski nozīmīgi, 
ka programmās finansētie projekti rada 
papildu nodokļus, darba vietas, pilda 
sociālo funkciju reģionos un sabalansē 
ekonomiku.

Kopš 2009. gada Hipotēku banka da-
žādām uzņēmēju vajadzībām piešķīrusi 
jau 255 miljonus latu, atbalstīti vairāk 
nekā 3700 Latvijas uzņēmēju projekti, 
saglabātas esošās un radītas daudzas jau-
nas darbavietas.

Jāteic, ka Zemgales uzņēmēji ir gana 
aktīvi – kopš 2009. gada esam piešķīruši 
finansējumu vairāk nekā 700 projektiem 
Zemgalē par kopējo summu 40 miljoni 

latu. Tajā skaitā ar Starta programmas 
atbalstu darbību uzsākuši vairāk nekā 
100 jauni uzņēmumi. Tieši Zemgalē vis-
lielāko finansējumu no visiem reģioniem 
esam snieguši lauksaimniekiem – atbals-
tīti teju 240 projekti.

Hipotēku banka ir ieguvusi arī 
lauksaimnieku uzticību.

Mūsu īpašā niša ir lauku saimnieki. 
Tas ir bizness, kurā mums ir liela pie-
redze, kuru izprotam, mēs zinām, kas 
lauksaimniekam vajadzīgs, un spējam 
precīzāk prognozēt projekta īstenoša-
nu. Ne velti jaunajā zemes kreditēšanas 
programmā lauksaimnieku projektu pie-
ņemšana un izvērtēšana ir uzticēta tieši 
mums.

Kā klienti var uzzināt, vai viņi var 
saņemt valsts atbalstu?

Par valsts atbalsta iespējām klients 
var uzzināt no bankas konsultanta, 
taču vēl pirms vizītes bankā piedāvā-
jam unikālu iespēju – ieskatīties prog-
rammu kalkulatorā mūsu  mājas lapā.  
Tur, atbildot uz dažiem vienkāršiem 
jautājumiem par savu uzņēmumu, ātri 
var uzzināt, kura programma varētu 
būt atbilstošākā, kā arī uzreiz var pie-
teikties konsultācijai.

Protams, informāciju var meklēt in-
terneta mājas lapā www.hipo.lv, mūsu 
filiālēs, Attīstības programmu konsultā-
ciju centros vai zvanot uz informatīvo 
tālruni 80 000 100.

Jēkabpils filiāle atrodas Brīvības 
116, Jēkabpilī,  tālrunis 6 52 33722 vai  
26414128.

Attīstības programmu konsultāci-
ju centrs atrodas – Aizkrauklē Spīdo-
las ielā 11 (bijušās NG telpās). Kon-
sultācijas notiek katru pirmdienu un 
ceturtdienu no plkst. 8:30 līdz 13:00,  
vai zvanot pa  tālruni 67774292  vai  
26303279.

Hipotēku banka vēlas Jūs iedroši-
nāt īstenot savas biznesa idejas!

Hipotēku banka aktīvi turpina
uzņēmumu finansēšanu
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Datums, 
laiks Pasākums Norises vieta

18. janvārī 
plkst. 16.00 
un 19.00

Jaunā latviešu spēlfilma „Sapņu komanda 1935”. 
Ieeja Ls 2,00; skolniekiem un pensionāriem Ls 1,00. 

Kokneses 
kultūras namā

26. janvārī 
plkst. 11.00

Jau ceturto gadu, sagaidot tēlnieka, skolotāja 
un sportista Voldemāra Jākobsona dzimšanas 
dienu – Ziemas sporta aktivitātes bērniem un 
pieaugušajiem! Ja ir iespējams, līdzi jāņem slēpes 
un ragaviņas!

Bebros, 
Mežaparkā

2. februārī 
plkst. 16.00

Jaunjelgavas amatieru teātra izrāde – Tija Banga, 
„SEPTIŅAS VECMEITAS”. Režisors: Kārlis 
Lišmanis. Ieeja: Ls 1,-.

Kokneses 
kultūras namā

16. februārī Viesosies Latvijas Šlāgeraptaujas 2012 laureāte – 
grupa „GALAKTIKA” (Rēzekne).
Plkst. 17.00 – KONCERTS. Ieeja: Ls 2,-. Biļešu 
iepriekšpārdošana.
Plkst. 21.00 – BALLE. Galdiņu rezervēšana un 
biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē vai pa 
t. 26574538 līdz 15.02.13. Ieeja Ls 2,-; balles dienā 
Ls 3,-.

Kokneses 
kultūras namā

22. februārī 
plkst. 19.00

Nepārspējamā komēdijā divās daļās „Mēs un mūsu 
sieva”. Ieejas biļetes cena Ls 3,- un Ls 4,-. Biļešu 
iepriekšpārdošana no janvāra.

Kokneses 
kultūras namā

2. martā 
plkst. 17.00

Ogres Tautas teātra izrāde KRĪZES KOMĒDIJA –
E. Bahs, F. Arnolds „TAUPĪBAS KOMISĀRS”. 
Režisors: Jānis Kaijaks. Ieeja: Ls 2,00.

Kokneses 
kultūras namā

8. martā 
plkst. 19.00

Novada pašdarbības kolektīvu koncerts
„Puķe, puķe, roze, roze,
Kam tu mani kaitināji...”

Kokneses 
kultūras namā

10. aprīlī 
plkst. 14.00

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem 
„SUPERVARONIS AUGUSTIŅŠ”. Ieeja: Ls 2,00.

Kokneses 
kultūras namā

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

Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara 
labu pašam sev –
ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva,
bet gan tajā, ka apziņa, 
ka padarīts labs darbs,
pati par sevi sniedz lielu prieku.
                                  (Seneka)

Iršu pagasta pārvalde pateicas Lau-
rai Lašinskai, Ivetai Hveckovičai, Gun-
tim Belēvičam, SIA „Jeld-wen” un ĢKC 
„Dzeguzīte” par finansiālo atbalstu, lai 
kopīgi sarūpētu Ziemassvētku dāvanas 
pašiem mazākajiem pagasta iedzīvotā-
jiem, skolēniem un vecajiem ļaudīm.

Nu atvadoties liekas,
Ka visa bij par maz,
Un gribētos vēl kopā
Sveikt daudzas vasaras.
                  /Ā. Elksne/

Izsakām līdzjūtību Mirdzai Riekstiņai, 
tuvu cilvēku Aizsaulē pavadot.

PKS „Straume”

Cik nežēlīgs mirklis,
Starp būt un nebūt,
Starp tumsā palikt
Un projām iet.
         /J. Brežģis/

Izsakām līdzjūtību Māra Jirgensona 
piederīgajiem, viņu mūžībā pavadot.

Kaimiņi „Saulainēs”

2012. gada decembra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti  3 jaundzimušie.

...manas sirds baltos sapņus
mūžīgi sniegi klās
                    (R. Blaumanis)

Mūžībā pavadīti:
Mihails Burcevs  (1956. g.);
Sofija Dandēna (1931. g.);
Broņislava Skrinda (1935. g.);
Reinholds Šahnovs (1950. g.);
Fēlikss Čeksters (1928. g.);
Skaidrīte Matušonoka (1943. g.);
Jānis Stalidzāns (1932. g.);
Dzidra Raņķe (1946. g.);
Silvija Žogota (1952. g.);
Rasma Rinkuse (1930. g.);
Salvijs Stankevičs (1945. g.).

Demogrāfiskā situācija
2012. gadā Kokneses novadā
Ziņas no Kokneses dzimtsarakstu nodaļas

Dzimuši Miruši
Kokneses pagasts 18 52
Bebru pagasts 15 6
Iršu pagasts 3 5
Kopā Kokneses novadā 36 63

Iedzīvotāju zināšanai – ar 2013. gada 
1. janvāri bērna dzimšanas reģistrāciju un 
miršanas fakta reģistrāciju var veikt jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā Latvijā.

Ar ko izmērīt dzīvi?
Ar to, kas paliek aiz tevis.
Ar cilvēcību.
             /L. Brīdaka/

Izsakām līdzjūtību Jāņa Veides 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome 
„Mārtiņroze”


