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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

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

kokneses
Novada domes laikraksts Nr. 45 (332)  2013. gada 12. septembris

turpinājums 2. lpp. 

Gribi kāpt uz zvaigznēm – māki stāvēt vagā. /O. Vācietis/

„Ripoja ābols lejā no zara. Nokrita lejā 
un smējās!” 5. septembrī, Bebru pagasta 
centrā, vietā, kur vēl nesen bija vecais ābeļu 
dārzs, atklāja bērnu rotaļu laukumu. Uz ilgi 
gaidīto svētku brīdi bija pulcējušies vietējie 
iedzīvotāji un mūsu pagasta jaunā paaudze. 
Jāteic, ka mazie bebrēnieši rotaļu laukuma 
iekārtas steidza iemēģināt jau pirmajā to uz-
stādīšanas dienā. Šis saulainais stūrītis kļuvis 
par bērnu un vecāku iemīļotu atpūtas vietu. 

Pasākuma vadītāja Ausma Rode, uzrunā-

jot klātesošos, sacīja: „Cāļus skaita rudenī. 
Arī mēs šajā laikā atskatāmies uz paveikto 
un esam gandarīti, ka Bebros tapusi vēl vie-
na jauna atpūtas vieta vismazākajiem. Mūsu 
kopīgs paldies par ieguldīto darbu projekta 
sagatavošanā un īstenošanā biedrības „Bites” 
biedrei un pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei 
Pabērzai.” 

Biedrība ,,Bites” projektu „Bērnu ro-
taļu laukuma izveide Vecbebros” realizēja 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

Bebros atklātais rotaļu laukums kļuvis par 
bērnu un vecāku iemīļotu atpūtas vietu

Esiet sveicināti septembrī, kad silta 
un apaļa rudens saule Daugavas un Pēr-
ses krastos bērzu birzīm dāvā zeltainumu, 
bet kļavām liek notvīkt ogles sārtumā. Vis-
skaistākajām ogām pasaulē pilni šoruden 
pīlādžu zari. Visu šo krāšņumu rudens dāvā 
mums laikā, kad jauns ceļa posms sācies 
skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem, 
vecvecākiem, visiem, kuri mācās un palīdz 
mācīties. Vienmēr aizkustinoši vērot, ar 
kādu degsmi pirmklasnieki kāpj pāri skolas 
slieksnim. Lai viņiem atklājumiem bagāts 
pirmais skolas gads!

Šovasar, 9. jūnijā, apritēja 175 gadi 
kopš Koknesē dzimis Jūlijs Voldemārs Fe-
ders, viens no izcilākajiem latviešu glezno-
tājiem 19. gs. vidū. Arī viņa skolas gaitas 
reiz sākās Koknesē. Un pēc gadiem, pabijis 
tālu pasaulē, atgriezās te izbaudīt Dzimtenes 
vasaras. Viens no dižākajiem koknesiešiem, 
kurš daudz mācījies pats un mācījis citus. 
Gribas ticēt, ka no mūsu jaunās paaudzes 
izaugs nākamie mākslinieki, zemnieki, poli-
tiķi, sportisti… Šajā avīzes numurā stāstām 
par talantīgo Edgaru Glāznieku un viņa šīs 
vasaras uzvarām sportā. 

Rudens izsenis latviešiem bijis kāzu 
laiks. Kad raža novākta un pūrs pielocīts. 
Rudeņos cilvēki iemīl maigāk kā saulgriežu 
laikā. Laulībām bagāts šis gads ir Kokneses 
novada dzimtsarakstu nodaļā, par to lasiet 
intervijā ar nodaļas vadītāju Itu Lejiņu.

Septembrī Latvijā un arī mūsu novadā 
svinam Dzejas dienas. Svētku dzejas radītā-
jiem un lasītājiem. Cik labi, ka nedzīvojam 
tikai no maizes vien, bet paveramies arī sa-
vas dvēseles debesīs.

Kā solījums skan dzejnieces Anitas Svē-
tiņas vārdi: „Te jūsu Koknese. Un mana – 
mēs citur mājas neatrastu. Te nesāp dzērvju 
aiziešana, te nejūtam mēs gadu nastu.”

Neaizmirstiet kabatā nēsāt kastanīti! 
Zinātāji teic, ka veiksmei vajadzīgi divi! Lai 
saulains noskaņojums pa rudens ceļiem ejot!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Ar tikpat lielu atbildību kā projekta īstenošanā, savu lentes posmiņu grieza Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, biedrības „Bites” valdes priekšsēdētāja Ieva Klauža, Komunālās 

nodaļas vadītājs Juris Bārs, Aizkraukles rajona partnerības koordinatore Alda Paura.

Jaunajā rotaļu laukumā jūtamies kā pasakā!
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1. Apstiprināt Kokneses novada domes 
deputāti Lidiju Degtjarevu par Kultūras, iz-
glītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvī-
gās komitejas locekli un Finanšu un attīstības 
pastāvīgās komitejas locekli.

2.1. Pieņemt zināšanai novada domes iz-
pilddirektora I. Klauža informāciju par 2013.
gada 1. pusgadā pieņemto lēmumu izpildi.

2.2. Jautājumus, kuri tika lemti 
24.04.2013. domes sēdē:

„2. Pašvaldības aģentūras vienu reizi 
gadā izvērtēt pēc apstiprinātajiem kritērijiem 
un sniegt atskaiti par rezultātiem.

3. Atkārtoti ieteikt Aizkraukles sporta 
skolai izstrādāt līguma formu, kur tiktu no-
teiktas sporta skolas, pašvaldības un sportista 
juridiskās attiecības, finansējums, pienākumi 
un saistības.

4. Atkārtoti uzdot p/a „Kokneses sporta 
centrs” izstrādāt noteikumus kritērijiem, pa-
matojoties uz kuriem sportisti var apmeklēt 
sporta centru ar atvieglojumiem.

Atkārtoti izskatīt septembra Kultūras, 
izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvī-
gās komitejas sēdē.”

2.3. Septembra mēneša Finanšu un attīs-
tības pastāvīgās komitejas sēdē skatīt jautāju-
mu par Kokneses novada robežu grozīšanu.

2.4. Septembra mēneša Kultūras, izglītī-
bas, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās ko-
mitejas sēdē izanalizēt projekta „Par sporta in-
ventāra iegādi izglītības iestādēm” rezultātus.

3.1. Pieņemt zināšanai novada domes 
darba aizsardzības speciālistes Gunitas Ma-
jores informāciju par darba aizsardzību un 
ugunsdrošību pašvaldībā, tās iestādēs un 
struktūrvienībās.

3.2. Izvērtēt zibensaizsardzības ierīču un 

elektrodrošības stāvokli pašvaldības un tās 
iestāžu ēkās un, nepieciešamības gadījumā, 
2014. gadā lemt par to sakārtošanu

3.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – do-
mes izpilddirektors I. Klaužs.

4. Atsevišķu pašvaldības funkciju pil-
dīšanai izveidot komisijas šādā sastāvā (in-
formācija par komisijām pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv );

5.1. Apstiprināt Kārtību, kādā reģistrēja-
mas, novērtējamas, izmantojamas un izpēr-
kamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot paš-
valdības amatpersonas pienākumus, un kas ir 
pašvaldības institūcijas īpašums (dokuments 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv );

5.2. Apstiprināt Nolikumu „Par finanšu 
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Kokneses novada 
pašvaldības budžeta iestādēs” (dokuments 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv );

5.3. Noteikt, ka Nolikums stājas spēkā 
ar 2013.gada 1.septembri. un tas ir saistošs 
visām Kokneses novada domes iestādēm, 
struktūrvienībām un amatpersonām. Noli-
kums publicējams pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv. 

6. Apstiprināt Kokneses novada domes 
2013. gada 28. augusta saistošos noteikumus 
Nr. 9 „Grozījumi 2012. gada 19. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par nekusta-
mā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu 
piemērošanu Kokneses novadā” (dokuments 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv );

7.1. Izveidot Vecbebru Profesionālo un 
vispārizglītojošo internātvidusskolu, ap-
vienojot Vecbebru Profesionālo vidusskolu 
(juridiskā adrese: Vecbebru Profesionālā 
vidusskola, Vecbebri, Bebru pagasts, Kok-

neses novads, LV-5135, Reģistrācijas Nr. 
90000043028) un Bebru internātvidusskolu 
(juridiskā adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, 
Kokneses novads, LV-5135, reģistrācijas 
Nr.45l3900706).

7.2. Vecbebru Profesionālās vidusskolas 
direktoram Jānim Bakmanim un Bebru in-
ternātvidusskolas direktorei Mudītei Auliņai 
līdz 2013. gada 20. septembrim brīdināt iz-
glītības iestādes darbiniekus par iespējamiem 
grozījumiem darba līgumos ar 2013. gada 1. 
novembri.

7.3. Noteikt, ka ar 2013. gada 1. novem-
bri Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojo-
šā internātvidusskola ir Vecbebru Profesionā-
lās vidusskolas un Bebru internātvidusskolas 
funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē 
esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņē-
mēja.

7.4. Līdz 2013. gada 1. oktobrim izveidot 
Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Beb-
ru internātvidusskolas apvienošanas komisiju 
šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs
I. Klaužs – Kokneses novada domes iz-

pilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
L. Āre – Kokneses novada domes izglītī-

bas darba speciāliste
Komisijas locekļi:
I. Mikāla - Kokneses novada domes gal-

venā grāmatvede
D. Kļaviņa - Kokneses novada domes 

galvenās grāmatvedes vietniece
E. Ģēģere - Kokneses novada domes ne-

kustamo īpašumu speciāliste
L. Kronentāle - Kokneses novada domes 

juriste

turpinājums no 1. lpp. 

turpinājums 3. lpp. 

2013. gada 28. augustā Kokneses novada dome nolēma:

attīstībai (ELFLA) un Kokneses novada 
domes finansējumu. Projekta kopējās iz-
maksas sastāda LVL 3603.26, no tām LVL 
2700.00 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai(ELFLA) finansējums un LVL 
903.26 Kokneses novada domes līdzfinansē-
jums. Bebru pagasta pārvalde iekļāva rotaļu 
laukumu prioritārajos objektos un novada 
dome 2013. gada budžetā atvēlēja līdzekļus 
bērnu rotaļu laukuma teritorijas labiekārtoša-
nai – meliorācijai, smilts seguma ierīkošanai, 
bruģētu taciņu izveidei, soliņu uzstādīšanai 
un apzaļumošanai. Jaunajā rotaļu laukumā 
sešas dažādas rotaļu iekārtas izgatavoja un 
uzstādīja SIA „KSIL BALTIC”.

Projekta vadītāja Ilze Pabērza atklāšanas 
brīdī sacīja: „ Paldies par atbalstu projekta īs-
tenošanā Aizkraukles rajona partnerībai, Liel-
rīgas reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, 
Kokneses novada domei. Vislielākais paldies 
Bebru pagasta Komunālās nodaļas vadītājam 
Jurim Bāram, visiem nodaļas darbiniekiem un 
algoto darbu strādniekiem par rūpīgu un apzi-
nīgu darbu. Paldies par bezatlīdzības palīdzī-
bu rotaļu laukuma izveidē z/s „Pilslejas”’, z/s 
„Vecsiljāņi”, z/s „Lejasvēži””.

Skanot pateicības aplausiem, tika pār-
griezta laukuma atklāšanas lente. PII „Bitī-

te”’ bērni un skolotājas pateicībā par paveik-
to, biedrībai „Bites”’ veltīja dziesmotu svei-
cienu, bet Bebru pamatskolas skolēni kopā ar 
skolotāju Annu Romanovsku rotaļa laukuma 
dzimšanas dienai bija sacerējuši vēlējumu 
dzejā. Katru rotaļu iekārtu viņi izrotāja ar 
krāsainiem baloniem. Daži zēni un meitenes 
atzina: „Cik žēl, ka mums vairs nav 11 gadi!” 
Rotaļu laukuma iekārtas paredzētas bērniem 
līdz 11 gadu vecumam. Arī Bebru internāt-
vidusskolas jaunāko klašu skolēni priecājās 
kopā ar citiem. Bērni un pieaugušie kopīgā 
rotaļā ieskandināja katru laukuma stūrīti.

Komunālās nodaļas vadītājs Juris Bārs 
pastāstīja: „Vispirms topošajam laukumam 
tika nospraustas teritorijas robežas, veikti 
meliorācijas darbi, nozāģētas divas veco, 
vairs augļus nenesošo ābeļu rindas un izrauti 
celmi. Tam sekoja augsnes auglīgās virskār-
tas noņemšana un smilšu seguma izveide, lai 
uzlabotu laukuma vizuālo izskatu tika veikta 
teritorijas mikroreljefa izlīdzināšana. Domā-
jot par vecākiem, izveidojām bruģētas taci-
ņas un uzstādījām trīs soliņus. Lai šajā vietā 
nebraukātu ar velosipēdiem, to novietošanai 
būs uzstādīta statne. Perspektīvā būs ierīko-
tas arī videonovērošanas kameras.”

„Pirms katra projekta uzsākšanas vis-

pirms jāizlolo un jāizauklē projekta ideja”, ar 
pārliecību sacīja Ilze Pabērza. Viņa atklāja: 
„Biedrība katru gadu cenšas uzrakstīt vismaz 
vienu projektu. Četru gadu laikā, kopš esam 
Kokneses novadā, īstenoti četri projekti. Ne-
pietiek ar to, ka projekts tiek uzrakstīts, ilgu 
laiku un uzņēmību prasa dokumentu saska-
ņošana. Par turpmāko projektu realizēšanu 
viss atkarīgs no tā, kādas projektu aktivitātes 
būs izvirzītas. Aicinu pagasta iedzīvotājus 
padomāt par to, kas mums Bebros vēl būtu 
vajadzīgs. Lūdzu dalīties ar idejām! Ja mums 
ir ideja, tad jau varam lūkoties tālāk, kur un 
kā to pārvērst īstenībā. Svarīgi ir novērtēt un 
saudzēt jau radīto . Patīkami, ka pirms diviem 
gadiem atklātais skeitparks ir labā kārtībā.”

Biedrības „Bites”’ valdes priekšsēdētāja 
Ieva Klauža ar gandarījumu atzina: „Veiksmī-
gi īstenots biedrības septītais projekts! Piecu 
projektu autore ir Ilze Pabērza. Visi, kas iein-
teresēti rotaļu laukuma nākotnē, laipni aicināti 
to papildināt ar jaunām rotaļu iekārtām.” 

Lai piepildās Aizkraukles rajona partne-
rības koordinatores Aldas Pauras vēlējums: 
„Neapstāties pie sasniegtā! Lai darbīgajām 
„Bitēm” izdodas vēl paveikt daudz labu dar-
bu savā pagastā!” 

Kokneses Novada Vēstis
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I. Lejiņa - Kokneses novada domes arhivāre
A. Mikāla - Kokneses novada domes at-

tīstības nodaļas vadītāja
J. Bakmanis - Vecbebru Profesionālās vi-

dusskolas direktors
R. Kosmačevska -  Vecbebru Profesionā-

lās vidusskolas grāmatvede
A. Midega - Vecbebru Profesionālās vi-

dusskolas saimniecības vadītāja
G. Birkāne - Vecbebru Profesionālās vi-

dusskolas lietvede
M. Auliņa - Bebru internātvidusskolas 

direktore
G. Upmale - Bebru internātvidusskolas 

lietvede, arhivāre
J. Nīcgale-Kondrāte - Bebru internātvidus-

skolas direktora vietniece audzināšanas darbā
7.5. Komisijai izveidot Vecbebru Profe-

sionālās vidusskolas un Bebru internātvidus-
skolas apvienošanas plānu.

7.6. Līdz 2013. gada 31. oktobrim komi-
sijai veikt Vecbebru Profesionālās vidussko-
las un Bebru internātvidusskolas materiālo 
un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt 
mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī 
nodrošināt abu skolu bilancē esošās mantas, 
saistību, lietvedības un arhīva nodošanu Vec-
bebru Profesionālajai un vispārizglītojošajai 
internātvidusskolai un iesniegt dokumentus 
Kokneses novada domē.

7.7. Līdz 2013. gada 31. oktobrim apvie-
not Vecbebru Profesionālās vidusskolas un 
Bebru internātvidusskolas bilances kopējā 
bilancē un sastādīt slēguma bilanci.

7.8. Lēmumu par Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojoši internātvidusskolas iz-
veidošanu nosūtīt Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrijai.

8. 2013. gada 5. septembrī plkst. 1500 sa-
saukt ārkārtas Kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi un 
izskatīt jautājumu par atklāta konkursa rīkoša-
nu Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojo-
šās internātvidusskolas direktora amatam. 

9.1. Apstiprināt Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas nolikumu (dokuments pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv );

9.2. Nolikums stājas spēkā ar 2013. gada 
1. septembri.

9.3. Par Vecbebru Profesionālās vidus-
skolas direktoru apstiprināt Jāni Bakmani.

9.4. Ar 2013. gada 1. septembri Vecbebru 
Profesionālajā vidusskolā pirmā paraksta tiesī-
bas noteikt skolas direktoram Jānim Bakmanim. 

10.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu 
soli Kokneses novada domei piederošu nekus-
tamo īpašumu ar kadastra Nr. 32549000019 
– četru istabu dzīvokli Nr.4 ar adresi „Mada-
ras”- 4, Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas 
sastāv no 7160/116310 domājamām daļām 
no nekustamā kopīpašuma „Madaras” daudz-
dzīvokļu mājas un zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 32540030208.  

10.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar ka-
dastra Nr. 32549000019 dzīvokļa Nr.4 ar 
adresi „Madaras” - 4, Iršu pagastā, Kokneses 
novadā, izsoles sākumcenu Ls 950, (deviņi 
simti piecdesmit lati).  

10.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 
līdz 2013. gada 21. oktobrim plkst. 12.00 un 
izsole notiks 2013. gada 22. oktobrī plkst. 
10.00, Kokneses novada domes administrā-

cijas telpā Nr.1, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

10.4. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 32549000019 dzīvokļa Nr.4 
„Madaras” - 4, Iršu pagastā, Kokneses nova-
dā, izsoles noteikumus (pielikumā).

10.5. Sludinājumu par izsoli publicēt 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laik-
rakstā „Kokneses Novada Vēstis” un ievietot 
Kokneses novada domes mājas lapā internetā 
www.koknese.lv.

11.1. No pamatbudžeta līdzekļiem papil-
dus piešķirt 10 000,00 Ls (desmit tūkstošus 
un 00 santīmus) tehniskā projekta „Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas vienkāršota re-
novācija” izstrādei.

11.2. Izstrādāt tehnisko projektu Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolai vienkāršotas re-
novācijas veikšanai.

12.1. No speciālā budžeta līdzekļiem pa-
pildus piešķirt 10 000,00 Ls (desmit tūksto-
šus un 00 santīmus) tehniskā projekta „Auto-
ceļa Gaiļi – Atradze rekonstrukcija (1,1 km)” 
izstrādei.

12.2. Izstrādāt tehnisko projektu autoce-
ļam Gaiļi – Atradze rekonstrukcijas veikšanai. 

13. 2013. gada oktobra Finanšu un attīstī-
bas pastāvīgās komitejas sēdes darba kārtībā 
iekļaut jautājumu par pašvaldības līdzdalību 
Likteņdārza apsaimniekošanā.

14.1. Apstiprināt Kokneses internātpa-
matskolas-attīstības centra virtuves bloka ar 
iekārtām izmantošanas pakalpojuma izceno-
jumu trešajām personām – Ls 15 (piecpad-
smit lati) vai ar euro ieviešanas dienu - euro 
21,34 (divdesmit viens euro 35 centi) dienā.

14.2. Papildus samaksu par izlietoto 
elektroenerģiju un ūdeni iekasēt pēc skaitītā-
ju rādījuma.

15. Lai nodrošinātu attīrīšanas iekārtu ne-
pārtrauktu darbību, no kases atlikuma līdzek-
ļiem piešķirt 500,00 (pieci simti latus) Kok-
neses internātpamatskolas-attīstības centram 
elektrokabeļa (0,4 kV sadale, objekts TP-
7719, kas atrodas skolas teritorijā) nomaiņai.

16. Atbalstīt projekta „Kompleksi risi-
nājumi energoefektivitātes paaugstināšanai 
Kokneses internātpamatskolas-attīstības cen-
tra ēkās” virzību un atļaut sagatavoto doku-
mentu paketi ievietot Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājas lapā.

17. Pamatojoties uz Kokneses novada do-
mes 2013. gada 27. marta lēmumu Nr.4 „Par 
Dienas centra izveidi personām ar smagām 
garīga rakstura problēmām”, no pašvaldības 
budžeta segt iztrūkstošo finansējuma daļu DIE-
NAS CENRA izveidošanas izdevumiem saska-
ņā ar izveidošanas (aprīkojuma) izdevumu tāmi 
un nākotnē segt daļu klientu uzturēšanās izde-
vumu dienas centrā, atbilstoši noteikumiem.

18. Izdarīt grozījumus 2011. gada 28. 
decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samak-
sas kārtību Kokneses novadā”, kuros pare-
dzēt, ka no pašvaldības līdzekļiem apmaksāt 
personām ar smagiem garīga rakstura traucē-
jumiem, kurām deklarētā dzīves vieta ir Kok-
neses novada administratīvā teritorija, uztu-
rēšanos Dienas centrā, ņemot vērā, ka vienas 
dienas izmaksa ir Ls 7,30 (septiņi lati 30 
santīmi) vai ar euro ieviešanas dienu - euro 
10,39 (desmit euro 39 centi) vienai personai.

19.1. Veikt nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 32600130767 Līgo iela 2 B, Koknese, 
Kokneses pagasta, Kokneses novadā sertifi-
cētu novērtēšanu.

19.2. Atsavināt nekustamo īpašumu ar 
kadastra Nr. 32600130767 Līgo ielā 2 B, 
Koknese, Kokneses pagasta, Kokneses nova-
dā, organizējot tā izsoli.

20. Bebru pagasta pārvaldes 2014. gada 
budžetā ieplānot līdzekļus konteinera tipa tu-
aletes iegādei. 

21. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt līdz Ls 9200,00 (deviņi tūksto-
ši divi simti latiem) Ģimenes krīzes centram 
„Dzeguzīte”, lai izremontētu telpas Sociālās 
pansijas paplašināšanai.

22. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem 2013. gadā piešķirt Ls 500,- (pieci sim-
ti latus) Kokneses florbola komandai, dalībai 
Latvijas florbola čempionāta 2.līgā un Aizkr-
aukles florbola līgā.

23.1. Atbalstīt biedrības „Kokneses Jau-
niešu biedrība” projekta „Skaņas un video 
tehnikas iegāde Kokneses novada jauniešu 
aktivitāšu veicināšanai” iesniegšanu Latvijas 
Kopienu iniciatīvu fonda programmā „At-
balsts kopienu centriem”.

23.2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
no Kokneses novada domes budžeta garantēt 
līdzfinansējumu 200,- LVL apmērā Kokneses 
Jauniešu biedrībai projekta īstenošanai. 

24. Veikt dzīvokļa Nr.11, ar adresi: „Lie-
pas” - 11, Bormaņu c., Kokneses pagasts, 
Kokneses novads novērtēšanu, pieaicinot 
sertificētu vērtētāju.  

25.1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozī-
jumiem Kokneses novada domes 28.04.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās pa-
līdzības pabalstiem Kokneses novadā””.

25.2. Saistošos noteikumus triju dienu lai-
kā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektro-
niski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

25.3. Saistošie noteikumi publicējami 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv un stā-
jas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”. 

26. Pirms iesnieguma, kurā tiek lūgts 
pašvaldības līdzfinansējums projekta realizē-
šanai, iesniegšanas novada domē, iesniedzē-
jam tas ir jāiesniedz izvērtēšanai Attīstības 
nodaļai, novada domes ekonomistam un iz-
pilddirektoram.

27.1. Piedalīties kā sadarbības partneris 
kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu (vado-
šais partneris), Zemgales plānošanas reģionu 
un citām pašvaldībām Latvijas-Lietuvas pār-
robežas sadarbības programmas 2007.-2013.
gadam projektā „Informācijas un komuni-
kāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” par 
kopējo summu 9839,26 LVL vai 14 000,00 
EUR, no kurām 8363,37 LVL vai 11 900,00 
EUR ir ERAF finansējums un 1475,89LVL 
vai 2 100,00 EUR Kokneses novada domes 
līdzfinansējums. 

27.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes bu-
džeta nodrošināt priekšfinansējumu 9 839,26 
LVL vai EUR 14 000,00 apmērā. 
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Izdoti saskaņā ar Meža likuma
8. panta otro daļu, 

 Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumu Nr. 309.  

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ārpus meža augošu koku ciršanas iz-

vērtēšanas kārtību;
1.2. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, 

kad rīkojama koku ciršanas publiskā apsprie-
šana un publiskās apspriešanas procedūras 
kārtību;

1.3. zaudējumu atlīdzības par dabas 
daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas 
un atlīdzināšanas kārtību.

1.4. šie saistošie noteikumi ir saistoši vi-
sām fiziskām un juridiskām personām, kuras 
Kokneses novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2. Ārpus meža augošu koku ciršana ir 

atļauta pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas  
Kokneses novada pašvaldības sekojošās ies-
tādēs (turpmāk tekstā Pašvaldības iestāde):

2.1. Kokneses pagastā- pašvaldības 
struktūrvienībā – komunālajā nodaļā;

2.2. Bebru pagastā – Bebru pagasta pār-
valdē;

2.3. Iršu pagastā – Iršu pagasta pārvaldē. 
3. Par tādu koku nociršanu, kuri apdraud 

infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzī-
vību vai īpašumu, zemes īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai attiecīgais dienests informē  Paš-
valdības iestādi un pievieno situācijas foto-
fiksācijas materiālus.

4. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ār-
pus meža, zemesgabala īpašnieks vai tiesis-
kais valdītājs iesniedz  Pašvaldības iestādē  
iesniegumu un norāda šādu informāciju:

4.1. datus par koku ciršanas ierosinātāju: 
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, 
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese 
(fiziskai personai), nosaukums (firma), re-
ģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa 
numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai 
personai);

4.2. zemesgabala, kurā plānots cirst ko-
kus, adresi un kadastra apzīmējumu;

4.3. nocērtamo koku skaitu un sugu;
4.4. ciršanas pamatojumu (mērķi).
5. Iesniegumam pievieno šādus doku-

mentus:
5.1. zemesgabala īpašuma (valdījuma) 

tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrā-
dot oriģinālu);

5.2. zemesgabala robežu plāna kopiju 
(uzrādot oriģinālu);

5.3. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnie-
ku kopības lēmumu par piekrišanu koku cir-
šanai, ja koku ciršana paredzēta zemesgaba-
lā, kas ietilpst dzīvojamās mājas kopīpašumā 
esošajā daļā.

6. Pēc iesnieguma saņemšanas, Pašval-
dības iestāde izvērtē koku ciršanas ieceres 
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem 
ierobežojumiem, nosacījumiem un kritēri-
jiem, apseko nocērtamos kokus dabā, veic to 
fotofiksāciju un pieņem lēmumu par atļaujas 
izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par 
atteikumu izsniegt atļauju. 

7. Ja iesniegumā nav iekļauta visa noteik-
tā informācija vai nav pievienoti visi nepie-
ciešamie dokumenti, Pašvaldības iestāde ai-
cina koku ciršanas ierosinātāju nekavējoties 
papildināt iesniegumu.

8. Ciršanas atļaujas derīguma termiņš 
ir viens gads.  Pašvaldības iestāde pagarina 
ciršanas atļaujas derīguma termiņu uz vienu 
gadu, ja Pašvaldības iestādē ir saņemts attie-
cīgs iesniegums. 

9. Pirms ciršanas atļaujas saņemšanas, 
zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidī-
bas samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 
ciema teritorijā. Ja koku ciršana ir saistīta ar 
būvniecības īstenošanu, zaudējumi par dabas 
daudzveidības samazināšanu zemes īpašnie-
kam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina 
pirms būvatļaujas saņemšanas. 

III. Sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, 
kad rīkojama koku ciršanas publiskā ap-
spriešana un publiskās apspriešanas pro-
cedūras kārtība

10. Publiskās apspriešanas procedūru 
organizē un rīko Pašvaldības iestāde, kuras 
teritorijā paredzēta koku ciršana ārpus meža.

11. Publiskā apspriešana rīkojama, ja 
koku ciršana paredzēta ciema teritorijā pub-
liski pieejamos objektos. 

12. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka 
uz laiku, kas nav mazāks par divām nedēļām.

13. Vismaz vienu dienu pirms publiskās 
apspriešanas sākuma, Pašvaldības iestāde   
izvieto Kokneses novada  pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv šādu informāciju par 
koku ciršanas ieceri:

13.1. zemesgabala, kurā plānots cirst ko-
kus, adresi un kadastra apzīmējumu;

13.2. informāciju par nocērtamiem ko-
kiem (koku suga, skaits);

13.3. koku ciršanas pamatojumu (mērķi);
13.4. nocērtamo koku fotofiksācijas ma-

teriālus vismaz no trijiem skatu punktiem.
14. Rakstiskas atsauksmes publiskās 

apspriešanas procedūras laikā iesniedzamas 
Pašvaldības iestādē (arī elektroniskā veidā). 
Anonīmas atsauksmes netiek apkopotas.

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzska-
tāma par notikušu arī tad, ja publiskās apsprieša-
nas laikā nav saņemta neviena atsauksme.

16. Pēc publiskās apspriešanas procedūras 
pabeigšanas, Pašvaldības iestāde apkopo, iz-
vērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pie-
ņem šo noteikumu 6.punktā noteikto lēmumu. 

17. Ja koku ciršana paredzēta būvniecības 
projekta īstenošanai un notikusi būvniecības 
ieceres publiskās apspriešanas procedūra, tad 
papildus nav nepieciešams organizēt publis-
ko apspriešanu par koku ciršanu.

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas 
daudzveidības samazināšanu aprēķināša-
nas un atlīdzināšanas kārtība

18. Zaudējumu atlīdzību par dabas 
daudzveidības samazināšanu aprēķina, iz-
mantojot šādu formulu:

ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kp, kur
ZA – zaudējumu atlīdzība par dabas 

daudzveidības samazināšanu,
Kd – koka diametra koeficients (cm), 
Ks – koka sugas koeficients,
Kc – koka nociršanas iemesla koeficients,
Kap – apdzīvotas vietas koeficients,
Kav – koka atrašanās vietas koeficients,
Kp – Kokneses novada pašvaldības no-

teiktais koeficients.
19. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav no-

saka Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 
noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža”. 

Kokneses novada pašvaldībā noteiktais 
zaudējumu atlīdzināšanas koeficients Kp par 
dabas daudzveidības samazināšanu ir 0,5, 
izņemot dzīvojamās apbūves (savrupmā-
ju, daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml.) un 
vasarnīcu (dārza māju) apbūves teritorijas, 
pašvaldībai piederošus zemes gabalus, kad 
koeficients ir 0.      

20. Zaudējumu atlīdzību par dabas 
daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka 
ciršanu iekasē pamatojoties uz  Pašvaldības 
iestādes  sastādīto aprēķinu par nodarītajiem 
zaudējumiem.

V. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrī-
dēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

21.  Pašvaldības iestādes    pieņemto lē-
mumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Admi-
nistratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
Kokneses novada  domē.  Kokneses novada  
domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 
rajona tiesā, Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

VI. Administratīvā atbildība 
22. Par šo noteikumu neievērošanu vai-

nīgās personas saucamas pie administratīvās 
atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkā-
puma kodeksu.

23. Administratīvais sods šo noteikumu 
pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novērša-
nas un  pienākuma samaksāt zaudējumu at-
līdzību.

VII. Noslēguma jautājumi
24. Saistošie noteikumi publicējami laik-

rakstā „Kokneses Novada Vēstis” un stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Sēdes  vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 5
Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 5.14. (prot. Nr.3)

Precizēti ar Kokneses novada domes 2013. gada 10. jūlija sēdes lēmumu Nr. 9.9 (prot. Nr.9)

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Kokneses novada administratīvajā teritorijā
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turpinājums 6. lpp. 

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 

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

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

kumi) nosaka kārtību, kādā Kokneses novada 
dome (turpmāk – dome) veicina Kokneses 
novada (turpmāk – novads) iedzīvotāju spor-
tu un piešķir finansiālo atbalstu dalībai sporta 
sacensībās un sporta sacensību organizēšanai 
(turpmāk – finansiālais atbalsts), piešķir nau-
das balvas par izciliem sasniegumiem sportā 
(turpmāk – naudas balvas), kā arī finansiālā 
atbalsta un naudas balvas pretendenta un sa-
ņēmēja pienākumus un tiesības. 

2. Tiesības pretendēt uz domes finansiālo 
atbalstu ir: 

2.1. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām 
juridiskām personām, kuru pamatdarbības 
vieta ir novada administratīvajā teritorijā vai 
fiziskām personām, kuras nodrošina sporta 
aktivitātes ne mazāk kā 5 (pieciem) novada 
administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzī-
votājiem; 

2.2. individuālajiem sportistiem, kuri no-
vada administratīvajā teritorijā deklarējuši 
savu dzīvesvietu; 

2.3. sportistu komandām, kuras pārstāv 
novadu un kurās ne mazāk kā puse no dalīb-
nieku skaita ir fiziskās personas, kuras no-
vada administratīvajā teritorijā deklarējušas 
savu dzīvesvietu vai ne mazāk 5 gadus pēc 
kārtas  pārstāvējuši Kokneses novadu ,vai uz 
mācību laiku deklarējuši dzīves vietu citas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Balvas piešķir, lai godinātu sportistus 
par izciliem sasniegumiem sportā. 

II. Finansiālais atbalsts dalībai sporta 
sacensībās un sagatavošanās tām

4. Finansiālais atbalsts dalībai sporta 
sacensībās individuālajiem sportistiem un 
sportistu komandām paredzēts: transporta iz-
devumiem, dalības maksai, treniņnometnēm, 
telpu nomai, apdrošināšanai un citiem ar dalī-

bu sporta sacensībās saistītiem izdevumiem. 
 
5. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, indivi-

duālā sportista vai sportistu komandas dalībai 
sporta sacensībās, novada domes  kancelejā 
(turpmāk –  kanceleja) jāiesniedz rakstisks 
iesniegums (1.pielikums);

5.1. iesniegumam jāpievieno dokumenti, 
kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos 
sasniegumus sporta sacensībās iepriekšējā 
kalendārajā gadā (gadījumā, ja dokumenti 
jau pievienoti iepriekšējam finansiālā atbal-
sta pieprasījumam, tie pretendentam atkārtoti 
nav jāiesniedz); 

5.2. juridiskās personas iesniegumu pa-
raksta tās pilnvarota persona vai persona, 
kurai ir reģistrētas pārstāvības tiesības Uzņē-
mumu reģistrā. 

6. Finansiālais atbalsts individuālajiem 
sportistiem kalendārā gada ietvaros atbilsto-
ši novada budžeta iespējām var tikt piešķirts 
vienu vai vairākas reizes šādos apmēros: 

6.1. līdz Ls 100 (viens simts lati) spor-
tistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada 
laikā bijuši sasniegumi Latvijas reģionu no-
zīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 3.vietai; 

6.2. līdz Ls 300 (trīs simti lati) sportis-
tam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada lai-
kā bijuši sasniegumi valsts nozīmes sacensī-
bās – iegūtas no 1. līdz 6.vietai; 

6.3. līdz Ls 800 (astoņi simti lati) sportis-
tam, ja viņam, pārstāvot Latvijas valsts izla-
ses komandu, iepriekšējā kalendārā gada lai-
kā bijuši sasniegumi starptautiskas nozīmes 
sacensībās (piemēram, pasaules čempionāts, 
Eiropas čempionāts, atklātie valsts (Open) 
čempionāti, Pasaules kauss, Eiropas kauss, 
u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 15.vietai. 

7. Par  finansiālu atbalstu  individuāla-
jiem  sportistiem  par sasniegumiem  Olim-
piskajās spēlēs  novada  dome lemj atsevišķi 
atbilstoši novada budžeta iespējām.

8. Finansiālais atbalsts sportistu koman-
dai kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts līdz 
Ls 1200 (viens tūkstotis divi simti lati), izvēr-

tējot sasniegumus sporta sacensībās iepriek-
šējā kalendārajā gadā un saskaņā ar koman-
das iesniegto izdevumu tāmi un sacensību 
nolikumu. 

III. Finansiālais atbalsts sporta sacen-
sību organizēšanai

9. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbal-
stu sporta sacensību organizēšanai ir fiziskai 
vai juridiskai personai, kura novada admi-
nistratīvajā teritorijā organizē sacensības vai 
sporta sacensības (turpmāk – sacensību orga-
nizators) atbilstoši normatīvajiem aktiem un 
nolikumam. 

10. Finansiālais atbalsts sporta sacensī-
bu organizēšanai paredzēts balvu, reklāmas, 
apsardzes, mediķu pakalpojumu apmaksai un 
citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem 
izdevumiem. 

11. Lai saņemtu finansiālo atbalstu sporta 
sacensību organizēšanai, sacensību organiza-
toram  kancelejā jāiesniedz personas pietei-
kumu (2.pielikums). 

12. Sacensību organizētājam sacensību 
norises laikā ir jāsniedz informācija par paš-
valdības piešķirto finansējumu (reklāmā, in-
formatīvajos materiālos u.tml.). 

IV. Nauda vai  balvas par izciliem sa-
sniegumiem sportā

13. Naudas balva vienu reizi gadā atbil-
stoši novada budžeta iespējām var tikt pie-
šķirta par augstāko sasniegumu sporta sacen-
sībās, kuras notikušas iepriekšējā kalendārā 
gada ietvaros: 

13.1. individuālajam sportistam, kura 
dzīvesvieta deklarēta novada administratīva-
jā teritorijā, un sporta komandai, kas atbilst 
noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajām pra-
sībām; 

13.2. trenerim par vienu viņa trenētā 
sportista (Latvijas valsts izlases dalībnieka) 
vai sporta komandas (spēlē augstākajā līgā) 
augstāko sasniegumu. 

14. Nauda vai balva atbilstošā vērtībā 
(pēc nodokļu nomaksas):

APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta  lēmumu Nr. 5.4 (protokols Nr.4)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Kokneses novada Kokneses pagastā

2013. gada 27. martā Nr. 6

Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un  
balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā

Sacensību mērogs Balva (Ls)
1. vieta

Balva (Ls)
2. vieta

Balva (Ls)
3. vieta

Piezīmes

14.1. Latvijas valsts (čempionāti, 
Meistarsacīkstes)

80,0 70,0 60,0

14.2. Eiropas un starptautiskās 120,0 100,0 90,0 Latvijas valsts izlases dalībniekiem
(sākot no 16 gadu vecuma)

15. Naudas balvas par sasniegumiem 
pasaules čempionātos, ņemot vērā novada 
budžeta iespējas, var piešķirt šādos apmēros 
(pēc nodokļu samaksas): līdz Ls 500 (pieci 
simti lati) vienam sportistam un līdz Ls 1000 
(viens tūkstotis lati) vienai komandai. 

16. Par  naudu vai balvu atbilstošā vērtībā par 
sasniegumiem  Olimpiskajās spēlēs  novada  dome 
lemj atsevišķi atbilstoši novada budžeta iespējām.

17. Ja sporta sacensības notiek vairākos 
posmos, tad naudas balva piešķirama par re-

zultātu kopvērtējumā vai finālsacensībās. 
18. Naudas balvu trenerim, ņemot vērā 

novada budžeta iespējas, var piešķirt līdz 
100% (simts procenti) apmērā no naudas 
balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam 
individuālajiem sportistam vai sporta koman-
dai par augstāko sasniegumu. Trenera tiesī-
bas strādāt attiecīgajā sporta jomā apliecina 
normatīvajos aktos noteiktas kompetentas 
institūcijas izdots dokuments. 

19. Lai saņemtu naudas balvu, juridiskā 

persona, treneris, individuālais sportists vai 
sporta komandas pārstāvis līdz kārtējā gada 
30. (trīsdesmitajam) decembrim iesniedz 
kancelejā rakstisku iesniegumu atbilstoši no-
teikumu 3. pielikumam

V. Kārtība, kādā tiek piešķirts finan-
siālais atbalsts un naudas balvas

20. Iesniegumu vai pieteikumu (turpmāk 
– iesniegums) finansiālā atbalsta un naudas 
balvas saņemšanai un tam pievienotos do-
kumentus izskata un, pamatojoties uz šiem 
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turpinājums no 5. lpp. 
noteikumiem, izvērtē domes Kultūras, izglī-
tības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgā 
komiteja (turpmāk – KISSL komiteja) vai  
Sporta komisija (SK) (saskaņā ar tās rīcībā 
esošiem dokumentiem). 

21. KISSL komitejai  vai  SK ir tiesības:
21.1. pārbaudīt iesniegumā norādītās zi-

ņas un pieprasīt papildu informāciju; 
21.2. neizskatīt iesniegumu pēc būtības 

un sniegt par to rakstisku atbildi, kuru pre-
tendents var apstrīdēt domē, iesniedzējam, ja: 

21.2.1. iesniegumā nav norādītas visas 
nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti doku-
menti atbilstoši šiem noteikumiem; 

21.2.2. iesniegumā norādītās ziņas ir ne-
patiesas; 

21.2.3. finansiālā atbalsta saņēmējs vai 
naudas balvas pretendents nav ievērojis no-
teikumu VI. Nodaļas noteikumus. 

20. Finansiālo atbalstu un  balvas piešķir 
no novada kārtējā gada budžetā paredzēta-
jiem līdzekļiem. 

21. Dome šajos noteikumos paredzētajā 
kārtībā, ievērojot KISSL pastāvīgās komitejas 
vai SK atzinumu, pieņem lēmumu piešķirt vai 
nepiešķirt finansiālo atbalstu vai naudas balvu. 

22. Dome lēmumu par  balvu piešķiršanu 
par iepriekšējo kalendāro gadu pieņem katra 
gada februāra sēdē. 

23. Pēc domes lēmuma pieņemšanas fi-
nansiālais atbalsts vai  balva tiek pārskaitīta 
uz iesniegumā norādīto juridiskās, fiziskās 
personas bankas kontu vai pasniegta oficiālā 
Kokneses novada domes organizētā apbalvo-
šanas ceremonijā. 

24.Finanšu līdzekļi tiek piešķirti  proporcio-
nāli novada budžetā pieejamajiem līdzekļiem.

VI. Finansiālā atbalsta saņēmēja un  
balvas pretendenta pienākumi un tiesības

25. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās 
par piešķirtajiem līdzekļiem ne vēlāk kā 1 
(vienu) mēnesi pēc sacensību dienas un pie-
šķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas, iesnie-
dzot novada domes Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļā finanšu atskaiti (4. pielikums) un 
attaisnojuma dokumentus. Vai individuālie 
sportisti arī vienmēr atskaitās?

26. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta sa-
ņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās bez 
attaisnojoša iemesla vai sporta sacensības 
nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts 
viena mēneša laikā no notikušo vai plānoto 
sacensību dienas jāieskaita atpakaļ novada 
domes bankas kontā. 

27. Finansiālā atbalsta saņēmējam vai  
balvas pretendentam ir jāstartē sporta sacen-
sībās kā novada pārstāvim, ja novads attiecī-
gajās sporta sacensībās ir dalībnieks. 

28. Finansiālā atbalsta pretendentam ir 
tiesības, līdz 10. decembrim iesniedzot KIS-
SL pastāvīgajā komitejā atskaiti par sasnie-
gumiem sportā iepriekšējā gadā, iesniegt arī 
rakstisku informāciju par plānotām sporta 
sacensībām, dalībniekiem un izdevumiem, 
ar lūgumu paredzēt nepieciešamos finanšu 
līdzekļus nākamā gada budžetā. 

VII. Noslēguma jautājumi
29. Noteikumi stājas spēkā nākamajā die-

nā pēc to publicēšanas novada pašvaldības 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”. 

Sēdes  vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris

1. pielikums 
Kokneses novada domes

2013. gada 27. marta  
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

 
KOKNESES NOVADA DOMEI

____________________________________________________ 
Iesniedzēja vārds un uzvārds (komandas nosaukums) 

_________________________ 
personas kods 

_____________________________________________________ 
(komandas pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods) 
_____________________________________________________ 

dzīvesvietas adrese

INDIVIDUĀLĀ SPORTISTA / KOMANDAS IESNIEGUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai sacensībās: 
sacensību nosaukums _______________________________________________________ 
mērogs (atzīmēt vajadzīgo ar Ø): ØLatvijas Ø starptautisks 
norises vieta, laiks__________________________________________________________ 
šādiem mērķiem ( atzīmēt vajadzīgo ar Ø): 
Øtransporta izdevumiem  Ls ______  Øsporta formu iegādei  Ls _______ 
Ødalības maksai   Ls ______  Øtelpu nomai   Ls _______ 
Øtreniņnometnēm   Ls ______   Øapdrošināšanai  Ls _______ 
Øcitiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem    Ls _______. 
__________________(_________________________________lati, ___ santīmi) apmērā. 
(atbalsta apmērs vārdiem)
Pielikumā (atzīmēt vajadzīgo arØ): 
Ø – sporta sacensību nolikums 
Ø – izdevumu tāme 

Dokumenti, kas apliecina sasniegumus sportā pēdējā gada laikā (uzskaitīt un kopijas pievienot 
pielikumā; ja dokumenti pievienoti iepriekšējam finansiālā atbalsta pieprasījumam, tos atkār-
toti nav jāpievieno, skat. Noteikumu 5.2. punktu) 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts: (norādīt datumu, apmēru, mērķi, iesnieg-
tās atskaites datumu) 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt saņēmēja norādītajā kontā 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Kokneses  novada domē saskaņā ar Fi-
zisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem: 

Iesniedzējs: _______________________ 
                                   /paraksts/ 

Datums: _______________________
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2. pielikums 
Kokneses novada domes

2013. gada 27. marta 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

KOKNESES NOVADA DOMEI
_____________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds) 
Reģ. Nr./personas kods __________________________________ 
_____________________________________________________ 

(juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese) 

PIETEIKUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu sacensību organizēšanai 
sacensību nosaukums: ____________________________________________ 
mērogs: ( atzīmēt vajadzīgo ar Ø):           Ønovada    ØLatvijas     Østarptautisks 
norises vieta, laiks, plānotais dalībnieku skaits:____________ ____________ 
šādiem mērķiem: ( atzīmēt vajadzīgo ar Ø): 
Øbalvām  Ls ______   Ømediķiem  Ls _______ 
Øreklāmai  Ls ______  Øapsardzei  Ls _______ 
Øcitiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem Ls _______ 
______________________________________________________________
(uzskaitīt citus izdevumus)
______________(___________________________lati, ___ santīmi) apmērā. 
(atbalsta apmērs vārdiem)
Pielikumā (atzīmēt atbilstošo ar Ø): 
Øsporta sacensību nolikums 
Ø izdevumu tāme 
Finansiālā atbalsta saņemšanas veids: 
bankas nosaukums _______________________________ 
konta Nr. _______________________________ 
Paraksts____________________ Datums ____________________________  

3. pielikums 
Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.6
KOKNESES NOVADA DOMEI

________________________________________________________ 
(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds, amats 

________________________________________________________ 
vai fiziskas personas vārds un uzvārds, personas kods, amats) 

________________________________________________________ 
(juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs)

IESNIEGUMS  BALVAS SAŅEMŠANAI
Lūdzu piešķirt  balvu par sasniegumiem sportā (atzīmēt vajadzīgo  Ø): 
Øindividuālajam sportistam  Øsporta komandai (pielikumā – komandas 
dalībnieku saraksts) 
______________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds vai komandas nosaukums)
_______________________, _____________________________________, 
(personas kods )  (deklarētās dzīvesvietas adrese) 
kas piedalījās, _______________________________________________, 
kuras norisinājās (mērogs, sporta sacensību nosaukums) 
__________________________ 201__ .gada __. _______________, 
                        (vieta) 
un tika izcīnīta ________________________________________________. 
                                  (izcīnītā vieta, sporta veids, dalībnieku skaits grupā) 
Sporta sacensībās pārstāvēja (atzīmēt vajadzīgo Ø):    Ønovadu  Øvalsti 
Treneris/e_______________________, ____________________ .        
                           (vārds, uzvārds)                    (personas kods) 
Balvas saņemšanas veids (atzīmēt ar Ø ): 
ØIndividuālais sportists                       ØTreneris 
bankas nosaukums_________________________ _____________________ 
konta Nr.: ___________________________._________________________. 
Pielikumā: dokumenti, kas apliecina sasniegumus sporta sacensībās (atzīmēt ar Ø): 
Ø rezultātu protokola kopija;
Ø diploma kopija
Ø komandas dalībnieku saraksts     

________________________ 
(datums)                                        (iesnieguma iesniedzēja paraksts) 
Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Kokneses novada 
domē  balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un datu apstrādei saskaņā 
ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem: 
Individuālais sportists: _______________Treneris:______________________ 
                                          (paraksts)                      (paraksts)  

4. pielikums Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

FINANŠU ATSKAITE
par Kokneses novada domes  piešķirtiem finanšu līdzekļiem

Ls___________ apmērā
_________________________________________________________ 

(sporta sacensību norises datums un vieta)

Finanšu līdzekļi ir izmantoti šādi:
Nr.
p.k.

Attaisnojuma dokumenta Maksājuma 
saņēmējs

Summa
Ls 

Par ko 
maksāts

EEK
(čeki)

datums Nosaukums
 un numurs

Pavisam kopā
Ls _______________  ________________________________________ 
     (summa vārdiem)
Atskaiti iesniedza    _______________           _____________ 
           (paraksts)          (vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka no Kokneses novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai pa-
redzētajiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.
__________________________________                              ___________________________
 ( paraksts)    (vārds, uzvārds)
Datums ______________________________________

pielikums 3. pielikumam 
Kokneses novada domes

2013. gada 27. marta  
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

___________________________________ dalībnieku saraksts
(komandas nosaukums)

Vārds, 
uzvārds 

Personas kods Deklarētās 
dzīvesvietas 

adrese 

Naudas balva 
saņemšanas
 veids:  ar 

pārskaitījumu 
(norādot banku un 

bankas 
kontu) 

Paraksts* 

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Kokneses no-
vada domē naudas balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei 
saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem:

       
  ____________________________________________

                                              (iesnieguma iesniedzēja paraksts)  
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Dzīvokļa izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo dzī-
vokļa īpašumu:

Nekustamo īpašumu: četru istabu 
dzīvokli platība 75 m2 ar kadastra Nr. 
32549000019  adrese: „Madaras” - 4, Iršu 
pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākum-
cena Ls 950,- (deviņi simti piecdesmit lati). 
Lai piedalītos objekta izsolē, līdz 2013. gada 
21. oktobrim plkst. 12.00 ir jāiesniedz raks-
tisks piedāvājums un dokumenti par dalības 
maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 
95,- nomaksu. Objekta izsole notiks 2013. 
gada 22. oktobrī plkst. 10.00 Kokneses no-
vada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie 
Kokneses novada domes juristes 13.kabinetā 
vai kancelejā Melioratoru ielā 1, Koknesē un 
internetā pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāju Rainu Līcīti  
pa tālruni 65163635.

Kokneses novada dome rīko rakstiskās 
izsoles ar augšupejošu soli par sekojošu 
kokmateriālu pārdošanu:

1. Taras klučus - 96,0 m3 (5 m un 2,5 
m garumā).

1.1. Kokmateriālu izsoles sākumcena Ls 
2140, (divi tūkstoši viens simts četrdesmit  lati).

1.2. Maksāšanas līdzeklis: Ls (Latvijas 
valsts lati) 100% apmērā.

1.3. Izsole notiek un piedāvājumi tiek at-
vērti 2013. gada 26. septembrī plkst. 10.30 
Kokneses novada domes administratīvās 
ēkas  1. stāva 1. telpā.

1.4. Izsolē var piedalīties fiziska vai juri-
diska persona, kas iesniegusi dokumentus ar 
rakstisku cenas piedāvājumu līdz 2013. gada 
26. septembra plkst. 10.00 un iemaksājusi  
dalības maksu Ls 20,00 un nodrošinājuma 
summu 10% no izsoles  sākumcenas Ls 
214,00. 

1.5. Izsoles dalībnieki dalības maksu un 
nodrošinājuma naudu iemaksā ar  atseviš-

ķiem maksājuma dokumentiem, norādot 
tā iemaksas mērķi „Kokmateriālu – taras 
kluču izsole Kokneses novadā” 

Vecbebru Profesionālās vidusskolas re-
ģistrācijas Nr. LV 90000043028 

A/S SEB bankas kontā LV97UN-
LA0050021237352.

1.6. Ar izsoles objektu var iepazīties Vec-
bebros, iepriekš saskaņojot ar A. Midegu pa 
tālruni 26593960. 

1.7. Ar IZSOLES noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā: www.
koknese.lv.

2. Bērza finierklučus - 35,5, m3 (2,85 m 
garumā). 

1.1. Kokmateriālu izsoles sākumcena Ls 
1090,(viens tūkstotis deviņdesmit  lati) .

1.2. Maksāšanas līdzeklis: Ls (Latvijas 
valsts lati) 100% apmērā.

1.3. Izsole notiek un piedāvājumi tiek at-
vērti 2013. gada 26. septembrī plkst. 11.00 
Kokneses novada domes administratīvās 

ēkas  1. stāva 1. telpā.
1.4. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridis-

ka persona, kas iesniegusi dokumentus ar raks-
tisku cenas piedāvājumu līdz 2013. gada 26. 
septembra plkst. 10.00 un iemaksājusi  dalības 
maksu Ls 20,00 un nodrošinājuma summu 
10% no izsoles  sākumcenas Ls 109,00. 

1.5. Izsoles dalībnieki dalības maksu un 
nodrošinājuma naudu iemaksā ar  atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem norādot 
tā iemaksas mērķi „Kokmateriālu – bērza 
finierkluču izsole Kokneses novadā” 

Vecbebru Profesionālās vidusskolas re-
ģistrācijas Nr. LV 90000043028 

A/S SEB bankas kontā LV97UN-
LA0050021237352.

1.6. Ar izsoles objektu var iepazīties Vec-
bebros, iepriekš saskaņojot ar A. Midegu pa 
tālruni 26593960.

1.7. Ar IZSOLES noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā: www.
koknese.lv.

KOKMATERIĀLU IZSOLE

PII „Gundega” informācija
Ieeja Kokneses novada PII „Gunde-

ga” telpās, līdz būvdarbu beigām, ir  pa 
mazajiem vārtiem no Indrānu ielas puses. 
Iestādes darba laiks sākot no 2. septem-
bra ir  no 7.00 - 19.00. Mūzikas skolas 
audzēkņiem un viņu vecākiem ieeja ies-
tādē pa PII „Gundega” mazajiem vārtiem. 
Ieeja teritorijā no Lāčplēša ielas visiem 
slēgta, pārvietošanās pa teritoriju ir bīsta-
ma, apdraud dzīvību, jo notiek būvdarbi.  
Paldies par sapratni!

Rita Gabaliņa,  
PII „Gundega” vadītāja
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23. augustā Koknesē, Likteņdārza sirdī - 
amfiteātrī, lepni plīvoja Latvijas valsts ka-
rogs, aicinot ikvienu jau piekto gadu atsauk-
ties Latvijas Televīzijas un „Kokneses fonda” 
organizētajai ziedojumu akcijai „Top Latvijas 
Likteņdārzs”, lai kopīgiem spēkiem savāktu 
30 000 latu ziedojumu akmeņu krāvuma „Sir-
mais saulriets” izveidei amfiteātra daļā.

Šajā dienā amfiteātrī ar 34 Latvijas paš-
valdību atbalstu kā veltījumu politiski re-
presētajiem, iestādīja pirmos 15 ozoliņus 
topošajā Ozolu Godasardzē. Stādītāji bija 
sirmgalvji cienījamos gados, kuri paši iz-
dzīvojuši smagos represiju gadus un viņu 
tuvinieki. „Ozols ir latviešu tautas spēka sim-
bols. Šodien ir Ozolu Godasardzes stādīšanas 
aizsākums, mēs ticam, ka mūsu iestādītie 
ozoli dzīs stipras saknes pagātnes notikumu 
piemiņai, mūsu tautas liktenim un laimīgai 
nākotnei”, klātesošos uzrunājot, sacīja Gu-
nārs Resnais, Latvijas Politiski Represēto 
apvienības vadītājs. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris sirsnīgi patei-
cās visām Latvijas pašvaldībām par atbalstu 
šim skaistajam mērķim un vēlēja, lai jaunie 
ozoliņi izaug par vareniem kokiem. Ozoliņu 
stādīšana izvērtās par saviļņojošu kopības 
brīdi. Dziedot latviešu patriotiskās dziesmas, 
katrs stādītājs gribēja iedurt lāpstu zemē un 
gādīgām rokām apmīļot kociņus, kas pēc ga-
diem krāšņi rotās Daugavas krastu.

Šī diena paliks neaizmirstamā atmiņā arī 
tiem diviem jauniešiem no Rīgas, kuri mirkli 
vēlāk Skatu terasē laulību ceremonijā teica 
viens otram jā vārdu. Viņu izteiktais mīles-
tības solījums un Daugavas viļņiem atdotais 
ziedu vainags lai ir kā apliecinājums gan viņu 
kopīgai, gan Likteņdārza nākotnei.

Vakarā, amfiteātrī, iedegoties ugunskuriem 
un lāpām virs akmeņu krāvuma, sākās brīniš-
ķīgs koncerts – Latvijas talantīgo mūziķu dā-

vana Likteņdārzam. Arī koncerta laikā cilvēki 
turpināja likt laukakmeņus akmens krāvumā.

„Mūsu katra ceļš ir vienreizējs piedzīvo-
jums. Neatkārtojams. Liktenis mūsu ceļu ir ie-
zīmējis Latvijā. Un te, katram savu ceļu ejot, 
ir tik labi apzināties, ka varam doties kopā. 
Pat, ja tikai nelielu ceļa gabalu, mazu brīti-
ņu. Kādēļ lai mēs nepaietos gabaliņu kopā uz 
Likteņdārzu?,” sacīja mūziķis Kārlis Kazāks, 
kurš ar domubiedriem un draugiem bija veicis 
muzikālu velobraucienu uz Likteņdārzu Kok-
nesē, sākot to 17. augustā no Tautas dzejnieka 
Ojāra Vācieša bērnības zemes Gaujienas.

Kopā ar viņu un velomūziķiem koncertā 
muzicēja Biruta Ozoliņa un DjMonsta, Goran 
Gora, jauniešu popgrupa no Balviem „Au-
dience Killers”, Gundars Grasbergs, „Dabasu 
Durovys” no Daugavpils un „Latvian Voices” 
no Rīgas. Koncertu - ziedojumu akciju vadīja 
LTV žurnālisti Aija Kinca un Jānis Geste.

Paldies visiem, kuri kopā LTV ziedoju-
mu akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs” lai-
kā kopā saziedoja 35 282 latus! „Kokneses 
fonda” paldies Latvijas Televīzijai un visiem, 
kas palīdzēja akcijas norisē – AS „Latvijas 
valsts meži”, Vidusdaugavas mežniecībai, 
Kokneses novada domei, Kokneses novada 
domes aģentūrai „Kokneses Tūrisma centrs”, 
Kokneses novada domes Komunālajai no-
daļai, Latvijas Skautu un gaidu centrālajai 
organizācijai, kafejnīcai „Solo”, Zemessar-
dzes 55. kājnieku bataljonam, Valsts polici-
jas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles 
iecirknim, Kokneses pašvaldības policijai, 
biedrībai „Koknese” un Mārītei Gražulei.

Paldies katram, kas piezvanīja pa ziedo-
jumu tālruni, palīdzot tapt Likteņdārzam kā 
mūsu visu kopīgajai dāvanai Latvijai 100. 
dzimšanas dienā!

Kokneses Novada Vēstis
Foto – Ivars Brencis. 

Ozolu godasardzē augs un kuplos arī 
Kokneses novada politiski represēto 
stādītais ozols

Kokneses novada pašvaldība kopā ar politiski represētajiem pie 2013. gada 23. augustā 
iestādītā ozola Likteņdārza amfiteātrī.

AURA aicina –
septembrī/oktobrī

SEPTEMBRIS:
Trešdienās: 18., 25. septembrī – ārsta-

dziednieka, manuālā terapeita Igora Civa-
ko pieņemšana, masāžas. Iepriekš pieteikties 
pie Dainas, t.: 26386251.

07.09. pl. 9.00 Akvilonas dziedniecības 
akadēmijas I kursa nodarbība. Lektore Astrī-
da Pentele. 

8.09 pl. 10.30  Lielais meditāciju aplis. 
Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs. Mak-
sa 8.- Ls

12.09. pl. 18.00 Firmas Tupperware 
prezentācija notiks Kokneses kultūras nama 
mazajā zālē. Vada Jūnija Vanaga (Jūrmala). 
Ieeja brīva.

14.09. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta 
Fedotova. Pieteikties pa tel.: 26499913.

15.09. pl. 9.00 Akvilonas dziedniecī-
bas akadēmijas II kursa nodarbība. Lektors 
Oskars Peipiņš. 

19.09. Pieņems dziedniece-dabas ek-
sperte Lilita Aivare. Veic auras, čakru un 
ķermeņa meridiānu diagnostiku, nosaka or-
ganisma funkciju traucējumus agrīnā stadijā, 
iesaka korekcijas ar dabas līdzekļiem. Strādā 
arī ar redzes problēmām. Pieteikties pa t.: 
22319558.

21.09. pl. 9.00 Akvilonas dziedniecības 
akadēmijas I kursa nodarbība. Lektore Ra-
mona Pole.

26.09.  Pieņems dziedniece-dabas 
eksperte Lilita Aivare. Pieteikties pa t.: 
22319558.

28.09. pl. 9.00 Akvilonas dziedniecības 
akadēmijas II kursa nodarbība. Lektors Vla-
dimirs Golubickis.

OKTOBRIS:
Trešdienās: 2., 9., 16., 23., 30. oktobrī – 

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

19.10. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta 
Fedotova. Pieteikties pa tel.: 26499913

Akvilonas Dziedniecības akadēmijas I kur-
sa nodarbības – parasti mēneša 1. un 3. sestdie-
nā, II kursa nodarbības – 2. un 4. sestdienā.

Personības attīstības centra
AURA kolektīvs:  

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

Aicinājums daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem Koknesē

24. septembrī pulksten 18 SIA „Kokneses 
komunālie pakalpojumi” telpās daudzdzī-
vokļu māju vecākie un iedzīvotāji aicināti 
uz tikšanos ar Kokneses novada domes va-
dību un SIA „Kokneses komunālie pakal-
pojumi” pārstāvjiem. Tiks apspriestas ak-
tualitātes, uzsākot rudens/ziemas sezonu.
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Sācies jaunais 2013./2014. mācību gads
Pēc skaistās un saulainās vasaras, sim-

boliski iezīmēts rudens sākums – sagaidīts 
jaunais mācību gads. 1. septembrī svinīgs 
Zinību dienas pasākums notika Kokneses 
Mūzikas skolā, savukārt 2. septembrī uz 
pirmo mācību dienu pulcējās pārējo 8 Kok-
neses novada izglītības iestāžu audzēkņi, 
pedagogi, vecāki un izglītības iestāžu dar-
binieki. 

Skolēnu skaits uz 2013./2014. mācību 
gada 1. septembri

Kokneses novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs

Pirmsskolas izglītības iestādēs: 
PII „Bitīte” – 71 audzēknis,
PII „Gundega” – 154 audzēkņi,
Skolās:
Bebru pamatskola – 81 skolēns,
Bebru internātvidusskola – 190 

skolēni,
I. Gaiša Kokneses vidusskola – 407 

skolēni,
Kokneses internātpamatskola – attīs-

tības centrs – 114 izglītojamie,
Pērses pamatskola:
• 1. - 9. klase - 58 skolēni,
• pirmsskolas grupa - 11 audzēkņi,
Vecbebru Profesionālā vidusskola:
• pirmajā kursā- 20 izglītojamie,
• pārējos kursos - 100 izglītojamie,
• tālmācības programmas „Biškopība” 

izglītojamie - 35,
• tālmācības programmas „Lauksaim-

niecība” un „Biškopība”, kuri mācības uz-
sāks 01.10.2013. - 29 izglītojamie,

Kokneses Mūzikas skola - 83 audzēkņi.

Mazos PII „Gundega” audzēkņus ar 
Zinības dienas dāvanām – grāmatiņām, 

sagaidīja zaķis un lapsa. 

Atkalsatikšanās rotaļas un pirmās 
mācību nodarbības PII „Bitīte”.

Izglītojamo, skolotāju un vecāku atkalsatikšanās 
Bebru internātvidusskolā. 

12. klašu skolēni iezvana pirmo 
skolas zvanu, sveic un iedrošina 

pašus mazākos I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas audzēkņus 

- pirmklasniekus.
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Ar skanīgiem priekšnesumiem 
uzsākts jaunais mācību gads 
Kokneses Mūzikas skolā.

Zinību dienas svinīgajā pasākumā Bebru pamatskolā.Svinīgs mācību gada uzsākšanas pasākums Pērses pamatskolā.

Pēc svinīgā pasākuma Kokneses internātpamatskolā-attīstības centrā 
skolēni kopā ar skolotājiem tikās pirmajā klases audzinātāja stundā.

Zinību dienas svētku pasākuma laikā Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas direktors pasniedz svētku kliņģeri pirmajam kursam.
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IZM  nodod  pašvaldībai Vecbebru Profesionālo vidusskolu
29. augustā Izglītības un zinātnes minis-

trijas (IZM) pārstāvji un pašvaldības spe-
ciālisti parakstīja dokumentus par Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas nodošanu Kokne-
ses novada domei. Ar 2013. gada 1. septem-
bri Vecbebru Profesionālā vidusskola ir Kok-
neses novada domes iestāde. 

2013. gada 5. septembra Kokneses nova-
da domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautā-
jums Par Vecbebru Profesionālās un  vispār-
izglītojošās  internātvidusskolas direktoru. 
Dome lēma par Vecbebru Profesionālās un  
vispārizglītojošās  internātvidusskolas di-
rektora pienākumu izpildītāju (p.i.) ar  2013. 
gada 1. novembri līdz 2013./2014. mācību 
gada beigām apstiprināt Vecbebru Profesio-
nālās vidusskolas direktoru Jāni Bakmani, kā 
arī par Vecbebru Profesionālās un  vispāriz-
glītojošās  internātvidusskolas direktora viet-
nieku  izglītības jomā ar 2013. gada 1. no-
vembri apstiprināt  Bebru internātvidussko-
las direktori Mudīti Auliņu. Jānim Bakma-
nim līdz 2013. gada 15. oktobrim jāizstrādā 
Vecbebru Profesionālās un  vispārizglītojošās  
internātvidusskolas  attīstības plāns vienam 
un trijiem mācību gadiem.

Informē par aktualitātēm jaunajā mācību gadā

Par jaunumiem 2013./2014. mācību gadā stāsta Ineta Īvāne. 

ikdienišķām lietām un to, cik lielu nozīmi mēs 
tām piešķiram. Ne vienmēr mēs savu sakāmo 
izsijājam caur trīs sietiem - vai mūsu sakāmais 
kādam ir patiesi svarīgs, labs un vai tā ir patie-
sība. „Lai jums izdodas it visu izsijāt caur trīs 
stāstā pieminētajiem sietiem. Veiksmīgu un 
patīkamu mācību gadu,” novēlēja Lauma Āre.

Tikšanās laikā jaunāko informāciju par 
2013./2014. mācību gada aktualitātēm peda-
gogiem sniedza Ineta Īvāne - Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
Izglītības Departamenta direktora vietniece 
vispārējās izglītības jomā. Īvānes kundze pe-
dagogus informēja par izmaiņām likumdoša-
nā, pedagogu atalgojuma sistēmā un profesio-
nālās kvalifikācijas pilnveides kārtībā. Tika 
apspriesti arī jautājumi par IZM prioritātēm 
jaunajā mācību gadā, profesionālo izglītību, 
mācību vidi izglītības iestādēs un IZM plānoto 
atbalstu izglītībai no 2014. - 2020. gadam.

Par novada izglītības jomas aktualitātēm 
2013./2014.mācību gadā informēja Lauma 
Āre. SIA „Certes” sniedza informāciju par 
interaktīvajiem rīkiem mācību iestādēm. 
Tikšanās laikā pedagogiem bija iespēja no-
klausīties lekciju, kuru vadīja Asoc.prof., 
Dr.phil. Ilze Ostrovska - „Skola kā vidusšķi-
ras attīstības balsts pretrunīgajā politiskajā un 
ekonomiskajā pasaulē”. Tikšanās noslēgumā 
pedagogi darbojās metodiskajās apvienībās, 
kurās norisinājās darba plāna apspriešana 
2013./2014.mācību gadam.

Kokneses Novada Vēstis

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 
26.augustā Kokneses novada domes izglītī-
bas darba speciāliste Lauma Āre uz tikšanos 
aicināja Kokneses novada izglītības iestāžu 
pedagogus. No 9 novada izglītības iestādēm 
seminārā piedalījās 108 pedagogi. Ar muzi-
kālu pārsteigumu izglītības iestāžu darbinie-
kiem, sagaidot jauno mācību gadu, pasākumu 
atklāja I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolo-
tāja Inguna Žogota, kura katram klātesoša-
jam caur kokles skaņām veltīja trīs skanīgas 
„puķes” - pagātnei, šodienai un nākotnei.

„Šajā gadā visas mācību iestādes ir skā-
rušas pozitīvas pārmaiņas. Kokneses novada 
dome rūpēsies, lai šīs pārmaiņas notiktu arī 
turpmāk. Vēlam, lai nākošais mācību gads ir 
veiksmīgs, lai skolotājiem pietiek pacietības! 
Vairāk optimisma un smaidu ikdienā!” uz-
runājot pedagogus, sacīja Kokneses novada 
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Izglītības darba speciāliste Lauma Āre, 
iedvesmojot kolēģus, veltīja viņiem stāstu par 
kādu meitenīti un vecmāmiņu. Šis stāsts dau-
dziem no klātesošajiem lika aizdomāties par 

Attēlā (no kreisās): IZM Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās 
izglītības jomā Ina Vārna, Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktors Jānis Bakmanis 

un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.
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Likteņdārzā paveiktais un plānotais –
„Kokneses fonda” prezentācija Kokneses pašvaldībā

Likteņdārza daudzfunkcionālā sabiedriskā ēka.
Vizualizācija – SIA „Projektēšanas birojs Arhis”.

Likteņdārza projekta virzībā būtiska 
nozīme ir Fonda sadarbībai ar Kokneses 
novada pašvaldību un tās saistītajām struk-
tūrvienībām – Kokneses tūrisma centru, 
sabiedrisko attiecību nodaļu, laikrakstu 
„Kokneses Novada Vēstis”, Komunālo no-
daļu, policiju un šogad īpaši aktuāli – ar 
dzimtsarakstu nodaļu. Ikdienā liels atbalsts 
ir sadarbība ar Kokneses gidēm un biedrību 
„Koknesei”. Katru gadu pašvaldība palīdz 
sagatavoties LTV ziedojumu akcijas viesu 
uzņemšanai, piedalās Likteņdārza infra-
struktūras nodrošināšanā un uzturēšanā 
ar t.s. stipendiātu projektu. Šogad Fonds 
saņēma arī pašvaldības atbalstu 1000 latu 
apmērā Likteņdārza amfiteātra godasardzes 
ozolam, kas ar veltījumu „Kokneses nova-
da pašvaldība – Kokneses novada politiski 
represētajiem” tika iestādīts LTV ziedoju-
mu akcijas dienā 23. augustā. Ar katru gadu 
koknesieši arvien vairāk izvēlas Likteņdār-
zu kā vietu, kur atvest savus viesus un arī 
rīkot pasākumus. 

Ar Kokneses pašvaldības atbalstu tuvā-
kajā laikā apmeklētājiem, kas uz Likteņdārzu 
dodas ar sabiedrisko transportu – autobu-
su, būs iespēja izkāpt tuvākā pieturas vietā 
„Likteņdārzs” (iepriekš - reģionālas nozīmes 
pieturvieta „Ziediņi”). Tāpat jau šobrīd no 
Kokneses centra uz Likteņdārzu var doties 
pa gājēju taku, kas izveidota ar pašvaldības 
atbalstu.  

Turpmākajos piecos gados līdz Latvijas 
simtgadei 2018. gadā Likteņdārzā darāmā 
vēl ļoti daudz, tāpēc Fonds aicina gan paš-
valdību, gan arī katru koknesieti savu ie-
spēju robežās palīdzēt tā būvniecībā un arī 
uzturēšanā. Nākamajā gadā plānots turpināt 
amfiteātra būvniecību un iesākt autostāv-
vietas un Piemiņas nama būvniecību. Jau 
šobrīd, domājot par Saimniecības ēkas un 
daudzfunkcionālās ēkas būvniecību Fonds 
ir vērsies pašvaldībā un arī pie vairākiem 
Likteņdārza atbalstītājiem par iespēju sa-
darboties abu ēku finansējuma piesaistē un 
izmantošanā.

Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja

2013. gada 28. augustā „Kokneses fon-
da” pārstāvji pēc gada lielākā pasākuma - 
Latvijas Televīzijas ziedojumu akcijas „Top 
Latvijas Likteņdārzs!” – jau otro gadu pēc 
kārtas Kokneses novada pašvaldības sēdē 
tiek aicināti pastāstīt par Likteņdārzā paveik-
to un plānoto. 

Kopš pašiem Likteņdārza pirmsākumiem 
2008. gadā Kokneses salā notikušas būtiskas 
izmaiņas un Kokneses atpazīstamība ievēro-
jami pieaugusi. Lai atbalstītu Likteņdārza tap-
šanu un apskatītu to dabā, Koknesi par savu 
galamērķi ik gadu izvēlas desmitiem tūkstošu 
cilvēku no Latvijas un citām valstīm. Kā vienu 
no vietām, ko Latvijā ir vērts redzēt, Likteņ-
dārzu un Koknesi Latvijas ārzemju viesiem 
iesaka arī Tūrisma attīstības valsts aģentūra 
- http://www.tava.gov.lv/lv. Ievērojamu atzi-

nību izpelnījusies pagājušajā gadā uzbūvētā, 
2012. gada Arhitektūras gada balvu ieguvusī 
Skatu terase, ko šajā sezonā par vietu savai 
kāzu ceremonijai izvēlējušies 14 jauno pāru, 
lielākā daļa savā kāzu dienā kā ziedojumu 
iestādot arī kociņu. Likteņdārza apmeklētāji 
vislabprātāk savu atbalstu dārza būvniecībai 
izsaka, iegādājoties bruģakmeni ar savu vārdu, 
un šobrīd reģistrēti ap 6 000 bruģakmeņu, ko 
plānots iebruģēt šā gada novembrī. Vēl šogad 
par LTV ziedojumu akcijā saziedotajiem lī-
dzekļiem paredzēts turpināt izbūvēt amfiteātra 
akmeņu krāvumu „Sirmais saulriets”. 

Katru gadu Likteņdārzā tiek ieguldīti vi-
dēji 120 000 latu. Saņemto līdzekļu izlieto-
jums pēc katra gada finansu audita tiek atspo-
guļots arī projekta mājas lapā - http://www.
liktendarzs.lv/lv/Lidzeklu-izlietojums.html. 

„Kokneses fonda” ieņēmumi 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012

Ziedojumi un 
dāvinājumi 
(LVL)

18 381 126 446 196 971 128 734 156 859

Citi ieņēmumi 
(LVL)

28 016 22 421 41 517 39 291 26 286

Kopā 46 397 148 867 238 488 168 025 183 145

*2012. gadā Fonda bilancē nav atspoguļots t.s. stipendiātu projekts.

Fonda mērķis ir maksimāli ierobežot ad-
ministratīvās utt. izmaksas, lai katru gadu ie-
spējami lielāku summu varētu ieguldītu dārza 
būvniecībā. Likteņdārza teritorijā uz 2012. 

gada beigām ieguldīti 644 888 latu (neskaitot 
zemi, kas ir Kokneses pašvaldības īpašums, 
par kuras nomu Likteņdārza īstenošanas laikā 
ir noslēgts nomas līgums). 

Ieguldījumi Likteņdārzā 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012

Ieguldītā 
summa (LVL)

98 777 170 241 202 448 18 225* 106 817

Likteņdārza 
vērtība (LVL)

147 157 317 398 519 846 538 071 644 888

*Rēķins par amfiteātra būvniecību atspoguļots 2010. gadā, bet apmaksāts 2011. gadā
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24. augustā Jūrmalā norisinājās Pašvaldī-
bas darbinieku veselības, sporta un zināšanu 
diena „Uz viļņa!”, uz kuru šogad devās arī 
Kokneses pašvaldības darbinieki un viņu ģi-
menes locekļi, lai pārstāvētu Kokneses vārdu 
starp citiem Latvijas novadiem. Visas dienas 
garumā dalībnieki veica dažādus sportiskus, 
radošus un intelektuālus uzdevumus. Vienas 
no aizraujošākajām un azartiskākajām sacen-

sībām norisinājās virves vilkšanā un pludma-
les volejbolā. Lielisku sniegumu Kokneses 
komanda parādīja un patiesi pozitīvas emoci-
jas guva virves vilkšanas sacensībās, iegūstot 
I vietu 17 pašvaldību komandu vidū. Kopu-
mā pašvaldību komandas sacentās aptuveni 
30 sporta aktivitāšu, zināšanu un radošo iz-
darību veidos.

Kokneses Novada Vēstis

No 1. augusta Kokneses novadā izvei-
dota jauna amata vieta – darbu uzsācis paš-
valdības policijas inspektors Jānis Galviņš, 
kuram ir liela pieredze darbā valsts policijā. 
Viņa redzeslokā būs pusaudžu un jauniešu 
uzraudzība. Amata pienākumu veikšanai po-
licijas inspektoram nodota Kokneses novada 
domes automašīna Chrysler Grand Voyager, 
kura iepriekšējos gadus bija Sociālā dienes-
ta pārraudzībā. Tagad automašīna ieguvusi 
jaunu izskatu un trafarētais transportlīdzeklis 
būs viegli atpazīstams ikvienam novada ie-
dzīvotājam. Uz automašīnas redzams Pašval-
dības policijas uzraksts un Kokneses novada 
domes ģerbonis.

Atgādinām, ka par nepilngadīgajiem atbil-
dīgi ir vecāki. Ministru kabineta noteikumos 
noteikts, ka ielās vasaras sezonā pēc pulksten 
23 nedrīkst būt bērni, kas jaunāki par 16 ga-

diem, bet skolas laikā ārpus mājām drīkst 
atrasties līdz pulksten 22. Sākoties mācību 
gadam, visā novadā atsāksies patruļu reidi. 
Arī vecāki varēs piedalīties šajos reidos kopā 
ar pašvaldības policistu Jāni Galviņu un ad-
minstratīvās komisijas pārstāvjiem. „Uzska-
tu, ka mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt, 
brīdināt, informēt un tikai tad sodīt,” tikšanās 
reizē atzina Jānis Galviņš. Ikdienā policistiem 
par kārtību un drošību palīdz rūpēties 11 vi-
deonovērošanas kameras. Tās ir novietotas 
pusaudžu un jauniešu iecienītās pulcēšanās 
vietās. Piemēram, skeitparkā jaunieši sēž un 
spēlē kārtis, grauž saulespuķu sēklas, negaidot 
ierodas pašvaldības policisti, jo novērošanas 
kamerās pamanījuši jauniešu nedarbus. Ikvie-
nam, kas vēlas pārkāpt likumus, pirms to darīt, 
būtu vērts padomāt par sekām.

Kokneses Novada Vēstis

Pašvaldības policijai trafarēta 
automašīna

Tagad pašvaldības policijas automašīna ieguvusi jaunu izskatu un trafarētais 
transportlīdzeklis būs viegli atpazīstams ikvienam novada iedzīvotājam. 

Pašvaldības darbinieki sporta spēlēs Jūrmalā

Ar saukli „Koknese – Latvijas sirds” mūsu pašvaldības darbinieki novadu pārstāvēja 
sporta spēlēs Jūrmalā. Par piemiņu no tām palicis arī viens no veiktajiem uzdevumiem – 
gleznojums par tematu jūra.

Līdz 1. oktobrim - tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālās mājas-muzeja 
sezonas noslēgumam, muzejā skatāma 
Mārča Briškas fotogrāfiju izstāde. PII 

“Bitīte” bērni ir čakli muzeja apmeklētāji!
Aivara Bites foto.

Rudenī jāceļo uz Latgali!
    Rudens skaistāko laiku izbaudīsim kopā! 28. 
septembrī  aicinu doties ekskursijā uz Latgali. 
Ciemosimies Rēzeknes novada Maltas pagastā, 
apskatīsim Maltas vēstures muzeju, dosimies uz 
Rāznas ezera krastiem – Rāznas nacionālo parku. 
Gar vienu no augstākajiem Latgales pauguriem  – 
Mākoņkalnu, ceļš aizvedīs uz Kaunatas pagastu un 
Dubuļu ciemu. Apmeklēsim keramiķa Ēvalda Va-
siļevska darbnīcu, kur varēsim iegādāties Latgales 
keramiku un vērot kā no māla keramiķa rokās top 
mākslas darbs. Pēc tam dosimies uz Lielo Liepu 
kalnu (289,3 m.v.j.l.) – Latgales augstāko virsotni. 
No Lielā Liepu kalna skatu torņa varēs ieraudzīt zi-
lās ezeru zemes – Latgales skaistumu.  Ekskursijas 
dalības maksa – 7 lati, maksā ietilpst arī brokastis 
un pusdienas. Bebru pagasta pensionārus lūdzu 
pieteikties Bebru pagasta pārvaldē līdz 20. septem-
brim. Pārējie novada pensionāri uz palikušajām 
brīvajām vietām varēs pieteikties pēc 20. septem-
bra. Novēlu visiem jauku atpūtu un stipru veselību! 

Anna Bite, 
Bebru pagasta pensionāru padomes

„Mārtiņroze” priekšsēdētāja
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„Dievs, pateicos par katru saules staru, 
ar ko tu mūsu dienas gaišas dari…” 3. sep-
tembrī Kokneses luterāņu baznīcā sildīja ne 
tikai rudens vēlīgā saule, tā bija arī dvēse-
les gaisma, kas staroja no šīs dienas dižās 
gaviļnieces – koknesietes Almas Natālijas 
Ozolas. Viņas 100 gadu jubilejas veltītajā 
dievkalpojumā piedalījās draudzes locek-
ļi, Kokneses novada domes pārstāvji, viņai 
tuvi cilvēki.

Te, Daugavas krastā, aiztecējis gandrīz 
viss jubilāres mūžs. Dižo gadu gaviļņie-
ce dzimusi vēl pirms I Pasaules kara – vi-
ņas dzīves gājumā cieši ievijušies Latvijas 
valsts likteņa meti. Ticība Visaugstākajam 
palīdzējusi izturēt dzīves smagumu, uz sa-
viem trauslajiem pleciem nest veselu gad-
simtu. Dzīvojot Koknesē, ar baltu lakatiņu 
galvā, Alma jau no jaunības dienām svēt-

Kokneses luterāņu draudze ar jubilejas dievkalpojumu
sveic Almu Ozolu simtgadē

dienas rītos mēroja ceļu uz balto dievnamu 
pie Daugavas. Tikai pēdējos gadus Almas 
kundzes kājām vairs nav spēka to mazo ceļa 
gabaliņu no Blaumaņa ielas, kur tagad viņa 
mīt sociālajā dzīvoklī, atnākt uz svētdienas 
lūgšanu. Svētku dievkalpojumā, skanot ēr-
ģelēm un baznīcēnu dziedātajiem vārdiem: 
„Cik esi liels, mans Kungs un Dievs…” sir-
mo māmuļu svinīgi dievnamā ieveda drau-
dzes pērminderis Edgars Veigurs un Pēteris 
Zālītis. Viņa kopā ar citiem devās pie altāra 
uz Grēksūdzes lūgšanu un Svēto Vakarēdie-
nu. Mācītājs Valdis Baltruks savā sprediķī 
sacīja: „25 gadus es kalpoju šajā baznīcā 
un tikpat ilgi pazīstu Almu Natāliju Ozolu. 
Viņas mūžs ir apliecinājums tam, ka tāpat 
kā bērns paļāvībā cieši turas pie mātes ro-
kas, Almu sargājusi un vadījusi Dieva roka.” 
Valdis Baltruks pieminēja vecākās draudzes 
locekles dzīves spilgtākos dzīparus. Almas 
šūpulis kārts Latgalē, Daugavpils pusē, kur 
pagājušas bērnības dienas. 1933. gadā, 20 
gadu vecumā, viņa Daugavas krastā, Krust-
pilī, teic jā vārdu Jānim Ozolam. Dzīves ceļš 
jauno ģimeni atved uz Koknesi, kur „Rožle-
ju” mājās pagājuši gari dzīves gadi, kopā ar 
vīru izaudzināti divi dēli. Darba gadi atdoti 
strādājot par sanitāri Aizkraukles slimnīcā 
un Kokneses dārzniecībā. Ticība Dievam 
devusi spēku izturēt dēlu pāragro aiziešanu 
mūžībā un dzīvesbiedra zaudējumu. Mā-

cītājs Almai Ozolai novēlēja būt uzticīgai 
Debesu Tēvam līdz mūža galam. Viņam bija 
uzticēts vēl viens skaists pienākums – nola-
sīt Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa 
apsveikumu Almai Natālijai Ozolai dižajā 
100 gadu jubilejā.

„Paldies par labestību, ko no tevis va-
ram smelt! Mēs ar tevi, Almiņ, ļoti lepoja-
mies!” – draudzes vārdā sacīja Anna Zālīte. 
Draudzes locekļu dāvinātā sega sasildīs ru-
dens vakaros tāpat kā viņu sirsnīgie vēlēju-
mi. Simtgadniecei stipru veselību un daudz 
baltu dieniņu vēlēja arī Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, ap ple-
ciem viņai apliekot siltu villaini, kuras lat-
viskajās krāsās ierakstīts māmuļas bagātais 
dzīves gājums. Kokneses novada vecāko 
iedzīvotāju sumināja Sociālā dienesta dar-
binieces, pensionāru klubiņš „Pīlādzītis”, 
apsveicēji, kuri stiprinājušies no jubilāres 
sirsnības avota.

Pie draudzes sarūpētā jubilejas kliņģera 
un svētku galda raisījās kopīgās atmiņas un 
kā jubilāres jaunības dienās, kad pati bijusi 
liela dziedātāja, skanēja viņas sirdij tuvas 
kopīgi dziedātās dziesmas. Lai Dieva svētība 
un līdzcilvēku labestība dāvā simtgadniecei 
Almai Natālijai Ozolai vēl daudz saulainas 
dzīves dienas!

Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto 

22. augustā Koknesē viesojās žurnā-
listi un fotogrāfi no Somijas un Lietuvas, 
kuri gatavo publikācijas par tūrisma iespē-
jām Zemgalē. Koknesē žurnālisti apmek-
lēja iecienītākos novada tūrisma objektus 
- Likteņdārzu, amatu centru „Mazā Kāpa”, 
Kokneses pilsdrupas un pusdienoja kro-
dziņā „Rūdolfs”. Žurnālisti priecājās par 
Kokneses skaisto dabu, kvalitatīvo tūris-
ma piedāvājumu un īpašu interesi izrādī-
ja par tūrisma sezonas atklāšanu - Sama 
modināšanas svētkiem.  Iespējams, ka par 
šo svētku norisi un aicinājumu izdzīvot 
svētkus klātienē, lasīs Somijas un Lietu-
vas iedzīvotāji. 

Vizītes laikā, 22. un 23. augustā, žurnā-
listi iepazina arī Skrīveru, Bauskas, Dobeles 
un Jelgavas novadus.

Kokneses Novada Vēstis

Koknesi apskata žurnālisti no Lietuvas un Somijas
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18. augustā Mežaparkā notika Baltijā lie-
lākais sporta labdarības pasākums „Nike Riga 
Run”. Vienlaikus tas bija arī Latvijas čempio-
nāts 10 000 metru skrējienā, kurā startēja arī 
Aizkraukles novada sporta skolas audzēknes.

10 000 metru distancē junioru vidū otrā vie-
ta un sudraba godalga koknesietei Evitai Skruļai. 
Skrējēji savu dalības maksu ziedoja organizāci-
jas „Ziedot.lv” projektam „Mazajām sirsniņām”.

Kokneses Novada Vēstis
Latvijas sporta veterāni – seniori ar tei-

camiem rezultātiem augusta sākumā atgrie-
zušies no 8. Pasaules senioru spēlēm „World 
Masters Games” Turīnā, Itālijā, kur 19 tūk-
stošu dalībnieku un 107 valstu konkurencē 
izcīnītas 255 medaļas.  „Tā ir lieliska dāvana 
Latvija sporta veterānu 50. sporta spēļu gadā 
un liecina par sporta veterānu neizsīkstošo 
meistarību,” teic LSVS prezidents Daumants 
Znatnajs.

Latvijas delegācijā uz Turīnu bija 248 
personas (143 kungi un 105 dāmas), pārstā-
vot sporta veidus kā airēšana, basketbols, 
loka šaušana, orientēšanās, peldēšana, plud-
males volejbols, riteņbraukšana, volejbols un 
vieglatlētika. Delegācijas sastāvā bija spor-
tisti vecumā no 30 gadiem sievietēm un pie-
cus gadus vecākajiem vīriem līdz grupai 80+. 

Latvijas vārdu Turīnā pārstāvēja arī kok-
nesieši – vieglatlēti Arvīds Vītols un Māris 
Eglītis, kā arī volejbolists Ivars Māliņš. At-
zīstami panākumi gūti trīssoļlēkšanā – tikai 
nedaudz atpaliekot no medaļu ieguvējiem, 
Arvīds Vītols M60 grupā ar rezultātu 9,84m, 
bet Māris Eglītis ar rezultātu 13.03m M45 
grupā, izcīnījuši ceturtās vietas un ierindoju-
šies sešu labāko sportistu vidū. Ivars Māliņš, 
startējot Neretas senioru volejbola komandā 
50+ grupā, izcīnīja dalīto 12./14. vietu.

„Kopumā sacensības Turīnā izcēlās ar 
lielu neorganizētību. Sacensību sākuma 
laiki kavējās pat pusotru stundu. Laikā, kad 
bija jāsākas sacensībām, tikai sāka iekārtot 
sektorus. Gatavojoties startam, dalībnie-
ki jau bija iesildījušies, bet ilgā gaidīšana 
sportistiem nāca par sliktu, kas veicināja 
dažādas traumas, arī mūsu vieglatlētiem. 
Sacensību sākuma aizkavēšanas rezultātā 
jau pirmajā lēcienā guvu traumu, zaudējot 
vismaz sudraba medaļu,” par piedzīvoto 

15. augustā Pļaviņās, sporta bāzē „Jankas”, 
norisinājās Latvijas čempionāts vasaras biatlo-
nā jauniešiem. D grupā (2001. gadā dzimušie 
un jaunāka vecuma zēni) veiksmīgi startēja 
bebrēnietis Edijs Eiduks. Apsveicam Ediju ar 
iegūto 4. vietu! Trešās vietas ieguvējam viņš 
zaudēja tikai vienu sekundi. Edijs ir dzimis 
2003. gadā, viņam nācās sacensties ar pārsva-
rā divus gadus vecākiem sacensību dalībnie-
kiem. Šaušanu mērķī ar pneimatisko šauteni 
viņš veica bez soda punktiem, kas arī liecināja 
par labu sacensību rezultātu. Šoruden Edijs 
turpinās mācīties Bebru pamatskolas 4. klasē, 
bet vasara viņam, tāpat kā māsai Patrīcijai un 
vecākajam brālim Ralfam, būs pagājusi cītīgi 
trenējoties jaunajai ziemas sporta sezonai.

Kokneses Novada Vēstis
Foto: Ingus Eiduks

sports
„Nike Riga Run” un Latvijas 
čempionāts 10000 metru skrējienā

Sudraba godalga 
Evitai Skruļai

(pirmā no kreisās).

Koknesieši 8. Pasaules senioru spēlēs Turīnā

Sešu labāko trīssoļlēcēju vidū M45 grupā, izcīnot 4. vietu, Māris Eglītis (pirmais no labās). 
Blakus Mārim viņa sīvākais konkurents - bronzas medaļas ieguvējs no Itālijas. 

Turīnā atklāj Arvīds Vītols.
Pasaules meistaru (senioru) spēles pir-

moreiz notika 1985. gadā, Toronto, Kanādā. 
Pavisam šādas sporta spēles notiek astoto rei-
zi, pirmoreiz Itālijā un otro reizi Eiropas kon-
tinentā. Nākamās šādas sporta spēles notiks 
2017. gadā, Oklendā, Jaunzēlandē.

Kokneses Novada Vēstis

 

Brīvajā laikā Arvīdam un Mārim izdevās 
apskatīt vienu no Itālijas skaistākajām 

pilsētām – Turīnu.

Edijam Eidukam 4. vieta Latvijas 
čempionātā vasaras biatlonā jauniešiem
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24. augustā – saulainā sestdienā, Iršos 
pulcējās pludmales volejbolisti. Uz sezonas 
noslēguma sacensībām bija ieradušās 3 sie-
viešu un 9 vīriešu komandas.

Izspēlējot „riņķa” sistēmu un jau sadalot 
vietas, meitenes izlēma turpināt sacensties pēc 
individuālas sistēmas. Katru setu no jauna iz-
lozējot sev pārinieces, tādā veidā krājot indi-
viduālos punktus. Šinī – individuālajā vērtēju-
mā, 1. vieta – Dailai Jansonei – Ieviņai, 2. vie-
ta – Elīnai Vitkovskai, 3. vieta Dagnijai Grelei.

Tradicionālajā vērtējumā madaļas un bal-
vas par 1. vietu ieguva Daila un Gunta An-
dersone, 2. vietā Dagnija un Elīna, 3. vietā 
– Ella Strazda un Agnese Vilcāne.

Vīru konkurencē ritēja sīvas cīņas, seviš-
ķi par iekļūšanu pusfinālos. Finālā aizraujošā 
cīņā par uzvarētājiem kļuva Kaspars Sniedzī-
tis un Jānis Zībārts, pieveicot Raiti Zukuli 
un Artūru Plūmi. Trešie, pārspējot tālākos 
šīsdienas viesus no Kaives, jaunie bebrēnieši 
Kaspars Arzovs un Artis Grinšpons. 

Iršu pagasta pārvaldes gādātās medaļas un 
balvas saņēma visi godalgoto vietu ieguvēji. 
Dalībnieki un līdzjutēji varēja cienāties ar ru-
dens veltēm – āboliem. Speciālu balvu, kā tur-
nīra vecākais un pieredzējušākais spēlētājs sa-
ņēma vietalvietis Visvaldis Kučinskis. Domāju, 
ka pat visā Latvijā nebūs daudz tādu duetu – kad 
vienā komandā kopā spēlē vectēvs ar mazdēlu! 
„Bravo!” Visvaldim par ilggadību  volejbolā un 
prasmi nodot savu pieredzi jaunajiem!

Pirmā pludmales volejbola sezona gan-
drīz aizvadīta – 3 jaunizveidotie laukumi 

„Pēc grūta darba, saldi augļi!”, šo sakāmvār-
du var attiecināt arī uz Bebru pamatskolas skolē-
niem un absolventiem, kuri ir draugos ar volej-
bolu. 23. augustā Latvijas Volejbola federācijas 
organizētājās Vasaras spēļu „TIO volejs 2013” 
finālsacensībās Rīgā, Daugavas stadionā, trīs 2. 
vietas un sudraba medaļas ieguva Bebru pamat-
skolas zēnu, meiteņu un absolventu komandas. 
Mājup bebrēnieši pārveda ne tikai skaistās sud-
raba medaļas, katrs komandas dalībnieks saņē-
ma arī diplomu ar Latvijas Volejbola federācijas 
prezidenta Ata Sausnīša parakstu, TIO sporta 
krekliņu, „Pūres” un „TIO” saldumus.

Par augstajiem rezultātiem jaunie volej-
bolisti un viņu vecāki vislielāko paldies teic 
Bebru pamatskolas sporta skolotājai Jeļenai 
Čerņauskai. Viņas rosināti, zēni un meitenes, 
skolas bijušie absolventi, vasarā starp citām 
brīvā laika nodarbēm, cītīgi trenējās stadio-

nā. Tagad viņiem noteikti gribas pasmaidīt 
par sviedru lāsēm karstajā saules tveicē, no-
gurumu, sāpošajiem pirkstiem vai ceļgaliem, 
bet volejbola laukumā daudziem nācās sevi 
pārvarēt, apjaust, kas ir komandas saliedētība 
un atbildība. Skolotāja Jeļena Čerņauska pa-
stāstīja: „Ziemas sezonā skolēni regulāri tre-
nējās volejbola spēlēšanā, lai iegūtās iema-
ņas nepazustu, piedāvāju trenēties arī vasarā. 
Vasaras spēlēs „TIO volejs” mums ir iespē-
jams piedalīties, jo varam izveidot koman-
du no četriem spēlētājiem, vienu rezervistu, 
bet sacensībās, kur nepieciešams piedalīties 
vienā gadā dzimušiem vairāk spēlētājiem, 
diemžēl nevaram, jo esam maza skola. Man 
ir milzīgs gandarījums par mūsējo veiksmi! 
Es pārliecinājos, kā šajā vasarā viņi, īpaši F 
grupas spēlētāji, no brīžiem bikliem, spurai-
niem un neapmierinātiem, manā acu priek-

„Pludmales vējos” sezonas noslēgums

iemēģināti, treniņi un sacensības var notikt – 
nākošgad gaidīsim kuplāku dalībnieku pulku.

Bet Iršu halle jau „izslāpusi” pēc klasiskā 
volejbola un tuvākais turnīrs 2. novembrī – 

SEB kausi 4:4 vīriešu komandām. Aicinām 
gatavoties un piedalīties tajā!

Dzintars Greļs,
Sporta darba organizators Iršos 

Tradicionālajā vērtējumā madaļas un balvas par 1. vietu ieguva Daila un Gunta Andersone, 
 2. vietā Dagnija Grele un Elīna Vitkovska, 3. vietā – Ella Strazda un Agnese Vilcāne.

Bebru pamatskolas volejbolistiem sudraba medaļas vasaras spēlēs „TIO volejs 2013”
šā izauga par draudzīgiem, labestīgiem un 
galvenais, labiem spēlētājiem! Lai nokļūtu 
finālsacensībās, vispirms bija veiksmīgi jā-
nostartē divos reģionu posmos. 23. jūlijā un 
13. augustā mūsu skolas visas trīs komandas 
ar teicamiem rezultātiem piedalījās Vidzemes 
reģiona vasaras spēlēs „TIO volejs 2013” 
Gulbenes novadā, Lizuma vidusskolas sta-
dionā. Sacencībās ar mums kopā bija un ar 
padomu palīdzēja bijušais sporta skolotājs un 
volejbola entuziasts Visvaldis Kalniņš.”

G grupā (1996.-1999. gadā dzimušie 
zēni) pamatskolas absolventu komandā 
„Bebri” spēlēja un finālsacensībās 2. vietu 
ieguva: Artis Grinšpons, Arnolds Krēsliņš, 
Gatis Miltināns, Audris Arzovs, Edgars Riek-
stiņš. F grupā (2000.gadā dzimušie un jaunā-
ki zēni) komandā „Bebri juniori” spēlēja un 
finālsacensībās izcīnīja sudrabu: Viesturs 
Mazulis, Viesturs Mozga, Viesturs Dupušs, 
Juris Tomaševskis, reģionu posmos piedalī-
jās arī Renāts Cīrulis. G grupā (1996. – 1999. 
gadā dzimušās meitenes) komandā „Bebrē-
nietes” spēlēja un arī 2. vietu ieguva: Agnese 
Dupuša, Maira Tomaševska, Mairita Toma-
ševska, Agnese Vilcāne. Jeļena Čerņaus-
ka sirsnīgi pateicas par atbalstu un sapratni 
jauno volejbolistu vecākiem! Skolotājas un 
viņas audzēkņu paldies par iespēju nokļūt 
sacensībās Bebru pagasta pārvaldei, Bebru 
pamatskolai un vienmēr izpalīdzīgajam au-
tobusa vadītājam, arī sacensību fotogrāfam 
Aigaram Romanovskim!

Lai arī jaunajā mācību gadā volejbolam 
netrūkst piekritēju!

Kokneses Novada Vēstis
Aigara Romanovska foto
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Visi, kas draugos ar sportu zina, ka ik va-
saru augusta pēdējā sestdienā Vecbebros notiek 
sporta svētki! Tāpat kā citus iepriekšējos gadus, 
svētku organizētāji bija ar saulīti sarunājuši brī-
nišķīgu laiku, lietus mākoņiem lūdzot pagaidīt 
līdz nākamajai dienai. Svētku atklāšanas brīdī 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza 
ar gandarījumu sacīja, ka sporta svētku tradīcija 
Vecbebros ir cieņā jau vairāk kā piecus gadu des-
mitus Sporta svētku karogu mastā uzvilka Bebru 
pamatskolas sporta skolotāja Jeļena Čerņauska. 

Vasaras saulē iededzis, jaunu pieredzi un spor-
tisku rūdījumu ieguvis, koknesietis Edgars Glāz-
nieks šoruden savas skolas gaitas turpina Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē.  Notiku-
miem un nozīmīgām uzvarām bagāta viņam bijusi 
šī vasara, kura kā viena gara tveicīga diena aiz-
traukusies pludmales volejbola laukumā. Lielākais 
Edgara sasniegums ir 15. jūnijā Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē Liepājā pludmales volejbolā kopā ar pā-
rinieku aizkrauklieti Valtu Benjavu iegūtā 3. vieta 
un bronzas godalga. Sports ir Edgara lielākā aiz-
raušanās. Pirms gadiem deviņiem, mācoties Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas 2. klasē pirmo reizi 
paņēmis rokās volejbola bumbu un no tā brīža pa-
cietīgā treniņu darbā virzījies pretī arvien jaunām 
virsotnēm. No pagājušā gada Edgars ir arī viens 
no spēlētājiem Latvijas Jaunatnes volejbola izlasē. 

Sākoties jaunajam mācību gadam, Kokneses 
Novada Vēstis aicināja Edgaru uz sarunu, lai vēl-
reiz atsauktu atmiņā spraigo vasaru.

- Pastāsti vairāk par piedalīšanos Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē!

Sporta svētkos Vecbebros sporto bērni un vecāki
Viņas trenētās trīs Bebru pamatskolas komandas 
vasaras spēlēs „Tio volejs 2013” finālsacensībās 
izcīnīja sudraba medaļas. Aplausiem skanot, 
godpilno uzdevumu Jeļena Čerņauska paveica 
kopā ar šo komandu volejbolistiem.

Sacensības organizēja un galvenā tiesneša pie-
nākumus profesionāli veica sporta entuziasts Jurijs 
Tomaševskis. Visas dienas garumā viņam palī-
dzēja un dažādas sacensības vadīja tiesneši Jeļena 
Čerņauska, Ilze Pabērza, Dzintra Sniedze, Lidija 
Degtjareva, Evita Tomaševska, Līga Riekstiņa un 
Kristaps Lapiņš. Jurijs Tomaševskis atzīst, ka spor-
ta svētku organizēšanā iesaistījās visa viņa ģimene.

Lieliem un maziem sportot gribētājiem pa-
nākumus gūt palīdzēja līdzjutēju atbalsts.

Volejbola sacensībās (4x4) sievietēm uzva-
rēja komanda „Cakiņas”, kurā spēlēja Daila Jan-
sone-Ieviņa, Gunta Andersone, Ina Lukjaņina, 
Agita Leķe, Laura Strupa. Otrajā vietā koman-
da „Everests”, kura vienoja tikai Bebru pagasta 
meitenes: Inga Leķe, Marika Cegele, Sintija Lie-
lauza, Līga Riekstiņa. Trešā labākā komanda bija 
„YOLO”, kurā draudzīgi spēlēja Ella Strazda, 
Elīna Vitkovska, Renāte Rudzīte, Dagnija Grele. 
Volejbolā (4x4) vīriešu komandu konkurencē uz-
varētāju titulu ieguva komanda „Krāni”,  otrajā 
vietā „LBD” jeb labu draugu kompānija: Nauris 
Pulkstenis, Armands Knēģeris, Vladislavs Laba, 
Krists Kučinskis, Artis Vitenbergs. Trešo vietu 
izcīnīja volejbolistu komanda „Krustpils”.

Vienmēr gaidītas ir sacensības virves vilkša-

nā. Šoreiz visstiprākā bija komanda „Vienalga”, 
kurā spēkus nežēloja Daiga Andersone, Gita Bir-
kāne, Raivis Fridrihsons, Kristaps Lapiņš.

Baļķa celšanā sacentās 12 spēka vīri. Vis-
vairāk reižu baļķi izdevās pacelt koknesietim 
Didzim Bērziņam, otrais spēcīgākais baļķa cē-
lājs bija Ludis Dupušš, bet trešo labāko rezultā-
tu sasniedza Armands Zeilāns.

Svētku dalībnieki ar aizrautību piedalījās atrakci-
jās „Ripo, ripo, noturies!” un „Kaķis maisā”. Par ne-
iztrūkstošu tradīciju sporta svētkos ir kļuvis skrējiens 
„Mežaparks”, kurā šoreiz piedalījās 52 dalībnieki.

Kā vienmēr daudz piekritēju bija šautriņu 
mešanas sacensībās un futbola soda sitienos. 
Smieklu šaltis un jautrība nenorima plastmasas 
pudeles mešanas sacensībās. Svētki noslēdzās 
ar patīkamiem pārsteigumiem bagāto loteriju. 
Par lielās balvas (varenu pārtikas grozu) īpaš-
nieci laimējās kļūt Dagnijai Grelei no Iršiem. 
Jurijs Tomaševskis sacensību organizētāju vār-
dā pateicas par atbalstu un finansiālu ieguldī-
jumu Bebru pagasta pārvaldei, AS „Virši-A”, 
„Ievas sieram”, sporta veikalam „Fans”, Mozgu 
ģimenei, Mikālu ģimenei, Klaužu ģimenei, Jā-
nim Miezītim un Arvim Unguram. 

Sacensību rezultāti apliecina, ka sporta svētku 
tradīcija Vecbebros iesakņojusies no paaudzes paau-
dzē. Ja sporto mammas un tēti, to dara arī viņu bērni! 
Tātad – sporta svētkiem Vecbebros ir nākotne!

Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto

Edgars Glāznieks – šī gada labākais pludmales volejbolists Latvijā
- Kopā ar pārinieku Valtu spēlēju kopā no pa-

gājušā gada, kad mums abiem Latvijas Jaunatnes 
čempionātā izdevās iegūt 4. vietu. Esam labi saspē-
lējušies un lieliski saprotamies, bet apzināmies, ka 
mums vēl daudz jāstrādā pie spēles sistēmas piln-
veidošanas. Olimpiādē startējām A grupā (1995.-
1997. gadā dzimušie), esmu par Valtu jaunāks, 
tāpēc man nācās spēlēt ar vecākiem zēniem. Sa-
centāmies ar 13 komandām un esam gandarīti par 
šo sasniegumu.

- Kur  un kā notiek treniņi pludmales volejbolā?
- Trenējamies Aizkrauklē pie „Kapteiņa kro-

dziņa”. Tiekam galā paši, reizēm ar padomu palīdz 
Valta vecāki. 

- Kādās vēl sacensībās šovasar piedalījāties?
- Sākoties Jaunatnes čempionāta sezonai plud-

males volejbolā, dažādās Latvijas vietās sākās pos-
mu sacensības. Lai nokļūtu finālsacensībās, bija 
jāpiedalās trīs posmos. Mums izdevās visos trīs 
posmos izcīnīt uzvaras. 15. augustā  finālsacensī-
bās Rīgā, sporta centrā „Brazīlija” sīvā konkurencē 
ieguvām 1. vietu! 

- Tātad jūs esat šogad vislabākie pludmales 
volejbola spēlētāji savā grupā Latvijā?!

- Jā, tādi mēs esam, bet degunus gaisā nece-
ļam! Apzināmies, ka vēl daudz jāsasniedz savā 
meistarībā. 

- Vai izdevās vēl kaut kur piedalīties?
- Vēl paguvām uzspēlēt atsevišķos turnīros, 

kas neattiecās uz Latvijas Jaunatnes čempionātu. 
Viens no tādiem turnīriem bija Joker Beach ball 
2013 Siguldā. Augusta pēdējā nedēļā trīs dienas 
pavadīju treniņu nometnē Valkā, kurā piedalījos kā 
Latvijas Jaunatnes volejbola izlases spēlētājs. Kat-
ru dienu bija divi treniņi, bet vakarā spēle. Tā bija 
liela fiziska slodze,  savu spēku pārbaude un vēr-
tīga pieredze. Mūs trenēja Vjačeslavs Grimailovs, 
bijušais Latvijas izlases volejbolists.

- Var sacīt, ka sākot skolas gaitas, sākās arī 
tava draudzība ar volejbolu.

- Jā, no 2. līdz 5. klasei pie sporta skolotājas 
Daces Skopānes apguvu  volejbola pamatus. No 5. 
klases  līdz šim brīdim apmeklēju volejbola treni-

ņus pie sporta skolotāja Ivara Māliņa. Mācību gada 
laikā treniņi notiek katru dienu pēc stundām skolas 
sporta zālē, tādējādi esmu arī Aizkraukles novada 
sporta skolas audzēknis. Esmu ļoti pateicīgs Dacei 
Skopānei un Ivaram Māliņam par visu, ko viņi 
man ir iemācījuši. Pateicoties viņiem, man izdevās 
iekļūt Latvijas Jaunatnes volejbola izlasē.  Vislie-
lākais paldies par atbalstu maniem vecākiem, bez 
viņu finansiālā ieguldījuma es nevarētu piedalīties 
sacensībās. Vecāki un draugi ir arī mani tuvākie 
līdzjutēji, viņu emocionālais atbalsts ir ļoti svarīgs. 

- Zinām, ka tu arī apgūsti bungu spēli. Pastās-
ti, kā radās šis vaļasprieks?

- Viens no maniem draugiem Edijs Lutinskis 
bija izlēmis, ka ies mācīties spēlēt bungas pie Druvja 
Andriksona. Viņš aicināja arī mani, jo negribēja do-
ties viens. Abi pieteicāmies, nodarbību sākumā Edijs 
saslima, bet es turpināju tās apmeklēt. Pamazām ar-
vien vairāk bungošana iepatikās, tagad ar domubied-
riem esam nodibinājuši grupu „Nepilns litrs”. Sāko-
ties skolas laikam, atsāksim arī mēģinājumus.

- Kā tu ikdienā visu pagūsti? Apmeklēt treni-
ņus, nodarbības bungu spēlē un pats galvenais – 
teicami mācīties. Pagājušajā gadā tu varēji lepo-
ties ar vidējo mācību balli 8,4.

- Domāju, ka man izdodas visu pareizi saplā-
not. Volejbols izkopj tādas rakstura īpašības kā 
pacietību un izturību, tās noteikti man palīdz arī 
mācībās. Lai gan es īpaši daudz nemaz nemācos, 
man vienkārši ir laba atmiņa un uztvere. Noteikti 
varētu mācīties vēl labāk.

- Tradicionāls jautājums: vai pēc vasaras gri-
bējās doties uz skolu?

- Domāju, ka gribēju gan, lai arī vasarā daudz 
atpūsties neizdevās. Mācoties 10. klasē, ir mainī-
jies klases kolektīvs, daudzi bijušie klasesbiedri 
aizgājuši, atnākuši jauni no citām skolām. Šī ir 
mana skola un es tajā jūtos labi.

- Tavi nākotnes mērķi ir saistīti ar sportu?
- Jā, noteikti, no sporta es neatteikšos! Gribu 

sasniegt maksimālo, kas būs manos spēkos. Viss 
atkarīgs tikai no manis.

Kokneses Novada Vēstis

Edgars Glāznieks (no labās).

2. vieta baļķa celšanā
spēkavīram Ludim Dupušam!
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Tuvojoties rudenim, varam atskatīties 
uz šīs vasaras interesantākajiem piedzīvoju-
miem, kas mums, pensionāriem, un represē-
tajiem ienesa jaukus brīžus dažkārt vienmu-
ļajā ikdienas dzīvē. Paldies Kokneses novada 
domei un pagastu pašvaldībām par sagādāto 
iespēju doties ceļojumos pa Vidzemes skais-
tākajām vietām.

Ciemos pie Gulbenes bānīša
Pirmā šīs vasaras ekskursija 25. maijā 

bija uz Gulbeni un Balviem ar maršrutu Beb-
ri-Koknese-Madona-Gulbene-Litene-Stāme-
riena-Balvi. Ekskursiju organizēja vienmēr 
darbīgā un atraktīvā bebrēniete Annna Bite.

Gulbenē apskatījām barona Volfa muižu 
un parku, Asaru ezeru, atjaunoto manēžu, kur 
tagad kafejnīca un viesnīca. Gulbene ir dārzu 
pilsēta, daudz zaļumu. 2008. gadā Gulbīšu 
parkā atklāta strūklaka Ļeņina pieminekļa 
vietā. Reiz kāds čigāns gājis garām Ļeņina 
piemineklim un teicis: „Stāvi, stāvi, drīz no 
tevis te būs slapja vieta!”

Vēl Gulbene ievērojama ar seno bānīti, 
kas ir vienīgais Baltijā, ierīkots 1903. gadā. 
Balvos apskatījām novada muzeju muižas 
klētī, kura ekspozīcijā vērojām metāla kalu-
mus, svečturus, tautastērpus, māla traukus, 
skolēnu rokdarbus, medību trofejas un citus 
priekšmetus..

Pabijām Litenē – latviešu virsnieku un 
karavīru nometnēs vietā, kur tagad plešas 
mežs. Latvijas sargi pārapbedīti Litenes ka-
pos. Pie pieminekļa ar 11 baltiem krustiem 
mūsu Anniņa nolika ziedus.

Stāmerienā apskatījām jauno, skaisto pa-
reizticīgo baznīcu ar sešiem torņiem, 1832. 
gadā celto barona pili, kuru 1905. gadā node-
dzināja, bet pēc trīs gadiem atjaunoja. Muižā 
darbojās divas dzirnavas, linu fabrika.

Lai arī visu dienu līņāja, diena bija 

izdevusies!
Uz Igati un Limbažiem
9.jūlijā Kokneses pensionāri devās eks-

kursijā uz Igates pili un Limbažiem kopā ar 
gidi Daigu Dūniņu. Pa ceļam apskatījām in-
teresanti iekārtoto „Raganas ķēķi”. Caur Bī-
riņiem un Vidridžiem nokļuvām Igatē. Igates 
pili cēlis barons savam dēlam 19. gadsimtā. 
No 1925. gadam Igates pils pieder valstij. 
Līdz 1972. gadam tajā bija bērnu patversme. 
Tagad pili ir viesnīca, ceremoniju zāle u.c. 
Netālu no pils atrodas Igates ekumēniskā 
baznīca, kuras celtniecība sākās 2012. gadā. 
Limbažos apskatījām pilsdrupas, kas daļēji 
iekonservētas. Ļoti interesanti bija Oļega Au-
zera sudraba izstrādājumu muzejā. Māksli-
nieks pastāstīja par labvēlīgo sudraba ietekmi 
uz cilvēka veselību. Netālu no Limbažiem – 
saimniecībā „Lillas” vairākos hektāros audzē 
lavandu. Daudzi no mums iegādājās lavandas 
eļļu un stādus.

Zaļajā mākslas pilsētā Rūjienā
7. augustā atkal devāmies ekskursijā – šo-

reiz uz zaļo mākslas pilsētu Rūjienu. Daudz 
jauna par pilsētu jau uzzinājām brauciena 
laikā gides Daigas Dūniņas stāstījumā. Rū-
jienā mūs sagaidīja pilsētas gide Līga Siliņa, 
kura ne tikai aizrautīgi runāja, bet arī spēlēja 
ģitāru, aicināja mūs kopā nodziedāt „Paliec 
sveiks, mans mazais draugs!”, ko sacerējis 
izsūtītais Ēvalds Siliņš. Uzzinājām par čet-
riem brāļiem mācītājiem Bergmaņiem. Viens 
no viņiem, Gustavs Bergmanis, bijis arī iz-
cils ārsts, ieviesis baku potēšanu, par ko cars 
viņu apbalvojis. Viņam pieder vārdi: „Latvija 
nav nekāda bēdu ieleja, bet ziedošs paradīzes 
dārzs.”

Rūjiena lepojas ar trīs Kārļa Zemdegas 
skulptūrām: „Tālavas taurētāju”, „Sējēju”, 
„Madonnu Orans”. Rūjienas saldējumu rūp-

Kokneses novada pensionāru ceļojumiem bagātā vasara
nīcā saldējuma ražošanas procesu neredzē-
jām, bet tikām laipni pacienāti ar 15 saldēju-
mu šķirnēm. Pabijām arī kalēja darbnīcā.

Nokļūstot Naukšēnos, aplūkojām 1884. 
gadā celto Naukšēnu pili un Cilvēkmuzeju. 
Iespaidiem bagāti devāmies mājupceļā.

Ikšķilē vieno atmiņas
17. augustā, mēs, Kokneses novada poli-

tiski represētie, devāmies uz ikgadējo Latvijas 
Politiski represēto apvienības (LPRA) rīkoto 
salidojumu Ikšķilē. Kā vienmēr pasākums 
bija sirsnīgs un interesants. Salidojums sākās 
ar Valsts prezidenta Andra Bērziņa ierašanos, 
LPRA karoga ienešanu, himnas nodziedāša-
nu un mūžībā aizgājušo represēto biedru pie-
miņas brīdi. Gada laikā no dzīves aizgājuši 
1012 represijās cietušie, tomēr estrādē visas 
sēdvietas bija pilnas, kopā ar mums ir bēr-
ni, citi tuvinieki, draugi un atbalstītāji. Pēc 
Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikuma, 
klātesošos uzrunāja LPRA vadītājs Gunārs 
Resnais. Vēl uzstājās politiķe Sandra Kal-
niete, Jānis Dombrava un Linda Mūrniece no 
Nacionālās apvienības. Koncertā publiku aiz-
rāva Normunda Jakušonoka vadītais ansamb-
lis. Vēlāk visi devās uz pļaviņu aiz estrādes. 
Vakara omulīgajā noskaņā raisījās kopīgās 
atmiņas ar likteņbiedriem. Orķestris spēlēja 
vecās, jaukās latviešu dziesmas, aicinot de-
jot un dziedāt līdzi. Valsts prezidents Andris 
Bērziņš ar prieku aprunājās ar salidojuma da-
lībniekiem, fotografējās un sniedza autogrā-
fus. Laiks bija jauks un pasākums izdevies.

Jaunpiebalgā sagaida Ķencis
22. augustā Kokneses novada politiski 

represētie ar ģimenēm brauca iepazīt Vecpie-
balgu un Jaunpiebalgu. Paldies par ekskursi-
jas organizēšanu enerģiskajai Lībai Zukulei! 
Braucienu sākām ar apstāšanos safari parkā 
un briežu dārzā Iršu pagasta „Zemitānos”. 
Pārliecinājāmies, ka tepat pie mums ir lielā-
kais briežu dārzs Eiropā – 300 ha platībā mīt 
1200 dzīvnieki.

Vecpiebalgu sākām ar veco kapu apskati, 
kur augstu kalnā apglabāti Atis Kronvalds, 
Matīss un Reinis Kaudzītes, Matīsa sieva 
Līze. Priecājāmies par dziesmā apdziedāta-
jām ūdensrozēm, barojām pīles. Apskatījām 
Vecpiebalgas baznīcu, pie skolas apstājāmies 
pie Andreja Pumpura pieminekļa. Ar visjau-
kākajām atmiņām atcerēsimies ciemošanos 
„Kalna Kaibēnos” – brāļu Kaudzīšu muzejā, 
Kārļa Skalbes muzejā „Saulrieti”. Jaunpieb-
alga pārsteidza ar grezno, pirms 210 gadiem 
celto baznīcu. Netālu no tās ir Kārļa Zāles 
veidotais piemineklis Jaunpiebalgas kritu-
šajiem varoņiem (1914-1920). Domes nama 
zālē mūs smaidot sagaidīja pats Ķencis ar 
garu runu. Ķenča lomā gadu desmitiem brī-
nišķīgi iejutusies Dzidra Kuzmane, kurai jau 
83. mūža gads, bet enerģijas un žirgtuma ne-
trūkst! Atvadoties, tapa kopīgs foto.

Šī vasara mums bijusi patiesi bagāta!
Aija Rīderere

Vislabākais foto ar Jaunpiebalgas runas vīru Ķenci!
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Cienījamie iedzīvotāji!
Īstenojot Latvijas Republikas Ministru ka-

bineta 05.12.2006. noteikumu Nr. 982 „Ener-
ģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu no-
teikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība 
“Latvijas Gāze” sniedz informāciju par rīcību 
iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadīju-
mā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Latvijas Gāze nodrošina dabasgāzes 

transportēšanu pa pārvades gāzesvadiem ar 
darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskā-
liem (MPa), kā arī pārvades gāzesvadu un 
to objektu tehnisko ekspluatāciju un attīs-
tību.

DABASGĀZES BĪSTAMĪBAS RAK-
STUROJUMS

Dabasgāze (pamatā - metāns 97%) ir 
bezkrāsainais dabīgs ķīmisks produkts, kas 
ir divas reizes vieglāks par gaisu. Klasificēts 
kā īpaši viegli uzliesmojošs (F+ R12) un 
sprādzienbīstams tikai slēgtās telpās noteiktā 
koncentrācijā ar gaisu (5-15 % no telpas til-
puma). Dabasgāze ir bez smaržas, bez garšas, 
bez krāsas. Dabasgāzes noplūdes savlaicīgai 
konstatēšanai pielieto speciālu, raksturīgi 
smakojošu vielu odorantu – etilmerkaptānu, 
kā rezultātā gāze iegūst specifisku smaržu. 
Gāzei odorants tiek pievienots gāzes regulē-
šanas stacijās, tas nozīmē, ka gāze tiek odo-
rizēta tieši pirms gāzes padeves patērētājiem. 
Pārvades gāzesvadu sistēmās ar spiedienu 
vairāk par 1,6 MPa (16 Bar) dabasgāze ir ne-
odorizēta.

Ietekme uz veselību
Dabasgāze organismā var nokļūt caur 

elpošanas ceļiem. Netiek uzskatīts, ka 
paredzētajos lietošanas apstākļos produkts 
rada risku cilvēka veselībai. 

Ietekme uz vidi
Dabasgāzes galvenā sastāvdaļa ir 

metāns. Metāns ir viena no siltumnīcas 
efektu izraisošām gāzēm. Sakarā ar to, pro-
dukts klasificēts kā bīstams videi.

Ieelpošana
Gāzei augstā koncentrācijā ir smacējo-

ša iedarbība. Gāzes un gaisa maisījuma ar 
skābekļa saturu <18% ieelpošana var izraisīt 
centrālās nervu sistēmas traucējumus, galvas-
sāpes, vājumu, līdzsvara traucējumus un vem-
šanu. Pie minimāla skābekļa daudzuma gaisā, 
iespējama bezsamaņa un letāli iznākumi.

Saskare ar ādu
Kontakts ar koncentrētu gāzes strūklu var 

izraisīt ādas kairinājumu un atsevišķos gadī-
jumos ādas apsaldējumu.

Saskare ar acīm
Kontakts ar koncentrētu gāzes strūklu var 

izraisīt gļotādas kairinājumu un atsevišķos ga-
dījumos arī gļotādas apsaldējumu.

Pirmās palīdzības pasākumi
Nokļūstot acīs 
Lēni izplatoties normālā atmosfē-

ras spiedienā un temperatūrā, gāzei nav  

kaitīga iedarbība. Ja acīs nokļūst koncentrēta 
gāzes strūkla, nekavējoties skalot acis ar tīru 
ūdeni vairākas minūtes. Nekavējoties izsaukt 
medicīnisko palīdzību.

Nokļūstot uz ādas
Lēni izplatoties normālā atmosfē-

ras spiedienā un temperatūrā, gāzei nav  
kaitīga iedarbība. Ja uz ādas nokļūst koncen-
trēta gāzes strūkla, tā var izraisīt apsaldēju-
mus, nekavējoties skalot ādu ar lielu daudzu-
mu tīra ūdens vairākas minūtes. Apsaldējuma 
gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot
Nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja el-

pošana apstājusies, veikt mākslīgo 
elpināšanu. Nekavējoties meklēt medicīnisko 
palīdzību.

IESPĒJAMĀS AVĀRIJAS PĀRVA-
DES GĀZESVADĀ UN TĀ OBJEKTOS

Pārvades gāzesvados un to objektos ir 
iespējamas šādas avārijas:

• Gāzes noplūde - var rasties nehermē-
tisku savienojumu rezultātā un to var kon-
statēt dzirdot izplūstošai gāzei raksturīgo 
šņācošo skaņu un/vai sajūtot gāzei raksturī-
go specifisko smaržu. Var izveidoties sprā-
dzienbīstama gāzes koncentrācijas zona. 
Šādā gadījumā pat jebkurš neliels enerģijas 
avots (piemēram, dzirkstele) šajā zonā var 
izraisīt sprādzienu.

• Gāzesvada plīsums bez aizdegša-
nās - var rasties neparedzētas mehāniskas 
iedarbības rezultātā vai nepareizi ekspluatē-
jot gāzesvadu vai to objektus. Šādu avāriju 
pavada izplūstošai gāzei raksturīga šņācoša 
skaņa un var rasties arī neatgriezeniski bo-
jājumi gāzesvadam, to objektiem un apkār-
tējai videi. Tāpat izveidojas sprādzienbīsta-
ma koncentrācijas zona, kur jebkurš neliels 
enerģijas avots (piemēram, dzirkstele) šajā 
zonā var izraisīt sprādzienu.

• Gāzesvada plīsums ar aizdegšanos. 
Ļoti reti, bet iespējams arī gāzesvada plīsums 
ar tūlītēju sekojošu sprādzienu un aizdegša-
nos, kā rezultātā dabasgāze izplūdīs no visa 
vada šķērsgriezuma ar pilnu darba spiedienu 
un apkārtējai videi, ēkām, iekārtām tiks radīti 
neatgriezeniski zaudējumi. Konstatējot šādu 
avāriju, AS „Latvijas Gāze” nekavējoties at-
slēgs bojāto gāzesvada posmu, no cauruļvada 
izplūdīs vai sadegs tajā atlikušais dabasgāzes 
daudzums un nekavējoties uzsāks avārijas 
likvidēšanas darbus.

IEDZĪVOTĀJU RĪCĪBA AVĀRIJAS 
GADĪJUMĀ

Dzirdot sprādzienu un dabasgāzes 
noplūdei ar lielu spiedienu raksturīgo šņā-
cošo skaņu un/vai sajūtot dabasgāzes speci-
fisko smaržu, kas liecina par augstu dabas-
gāzes koncentrāciju, nepieciešams nekavē-
joties veikt šādus pasākumus:

• Pārtraukt jebkuru saimniecisko un 
citu darbību, kā rezultātā var rasties dzirk-
stele, nelietot atklātu uguni, atvienot no tīk-

la visas elektroierīces, izslēgt automobiļu 
un mehānismu darbojošos dzinējus;

• Meklēt patvērumu tuvākajā ēkā. Ja 
tas nav iespējams, nekavējoties doties prom 
no bīstamās zonas perpendikulāri vēja vir-
zienam (tā, lai vējš pūstu no sāniem);

Uzmanību! Gāzesvada sprādziena gadī-
jumā ar sekojošu gāzes degšanu, apmēram, 
600 m zonā būs liels siltumstarojums, tāpēc 
nekavējoties dodieties prom no šīs zonas vai 
netuvojieties tai.

• Ziņot par dabasgāzes noplūdi Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa 
tālruni 112, nosaucot atrašanās vietu (adre-
si), dabasgāzes noplūdes iespējamo vietu, 
savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Ja 
iespējams, pārliecinieties, ka apkārtējiem 
ir zināms par avāriju un vai ir skaidrs kā 
rīkoties.

• Uzturoties telpās (vēlams apakšējos 
stāvos), veikt aizsardzības pasākumus, lai 
nepieļautu dabasgāzes ieplūšanu telpā:

- aiztaisīt durvis, logus, ventilācijas lū-
kas, dūmvadus;

- noblīvēt spraugas logos, durvīs, venti-
lācijas lūkās ar ūdenī samērcētu audumu vai  
citu materiālu.

• Nelietot elektroslēdžus un aizsar-
dzībai no dabasgāzes kaitīgās iedarbības 
lietot marles - vates apsējus, vairākkārt 
salocītus dvieļus, audumus vai citus gaisa 
caurlaidīgus materiālus, samērcējot tos ūdenī 
(ja ir apgrūtināta elpošana un nav pieejami 
minētie elpošanas ceļu aizsardzības mate-
riāli - centieties aizturēt elpu un veikt īsas 
seklas ieelpas).

• Ieklausīties ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta, policijas un AS „Latvijas 
Gāze” personāla sniegtajos paziņojumos 
pa skaļruņiem un izpildīt tos (lai brīdinātu 
iedzīvotājus par avāriju vai tās draudiem, 
tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas).

• Sagatavoties iespējamai īslaicīgai pār-
vietošanai drošā attālumā no bīstamās zonas 
vai, īpašos gadījumos - evakuācijai, līdzi ņe-
mot personu apliecinošus dokumentus, zāles, 
pirmās nepieciešamības preces, naudu u.c.

• Nepieciešamības gadījumā evakuāci-
ju, pagaidu izmitināšanu, aprūpi un īpašumu 
apsardzi veiks atbildīgās institūcijas (attiecī-
gā pašvaldība, Valsts un pašvaldības policija, 
Nacionālie bruņotie spēki, Labklājības mi-
nistrijas iestādes) saskaņā ar teritoriālajiem 
civilās aizsardzības plāniem.

• Veselības stāvokļa pasliktināšanās 
gadījumā (galvassāpes, vājums, līdzsvara 
traucējumi un vemšana) vērsties tuvākajā 
medicīnas iestādē vai izsaukt neatlieka-
mo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 
112, 113 vai 03.

• Atstāt telpas tikai pēc atbildīgo 
valsts institūciju paziņojuma saņemšanas.

AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas 
iecirknis “Gāzes transports”

INFORMĀCIJA IedzīVOTĀJIeM
par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā 
un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
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Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pār-
vades gāzesvadiem ir noteiktas eksplua-
tācijas un drošības aizsargjoslas. Eksplua-
tācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt pārvades gāzesvada efektīvu 
un drošu ekspluatāciju un attīstības iespē-
jas. Savukārt drošības aizsargjoslu gal-
venais uzdevums ir nodrošināt vides un 
cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas 
laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā 
arī pašu objektu un to tuvumā esošo ob-
jektu drošību. 

1. Ekspluatācijas aizsargjoslas. 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22. pantu 

ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes nolik-
tavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodroši-
nātu gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, 
gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju. 
Pārvades gāzesvadiem un to objektiem ir no-
teiktas šādas ekspluatācijas aizsargjoslas:

1.1. gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk 
par 1,6 megapaskāliem ekspluatācijas aiz-
sargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kat-
rā pusē no gāzesvada ass – 15 metru attālumā 
no gāzesvada ass;

1.2. ap gāzes regulēšanas stacijām eks-
pluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals 
un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikā-
las virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, 
iežogojuma vai norobežojošām konstrukci-
jām – 6 metru attālumā;

1.3. ap pretkorozijas elektroķīmiskās 
aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem – 4 
metru attālumā zemējuma kontūras.

2. Drošības aizsargjoslas.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322. pan-

tu drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem 
ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap 
gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulē-
šanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, 
dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgā-
zes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju 
urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes 
noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, 
sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu no-
liktavām un tirdzniecības punktiem, auto-
mobiļu gāzes uzpildes stacijām nosaka, lai 
samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz 
cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadīju-
mā. Pārvades gāzesvadiem un to objektiem ir 
noteiktas šādas drošības aizsargjoslas:

2.1. ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas 
stacijām un gāzes mērīšanas stacijām – drošī-
bas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa 
telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virs-
mas katrā pusē no gāzesvada ass vai nosacī-
tas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju 
ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām 
konstrukcijām, gāzesvadam ar diametru:

a) līdz 300 mm – 75 metru attālumā;
b) no 300 mm līdz 600 mm – 125 metru 

attālumā;

c) no 600 mm līdz 800 mm – 150 metru 
attālumā;

2.2. ap gāzesvadiem  ar spiedienu virs 
1,6 megpaskāliem un gāzes regulēšanas un 
mērīšanas stacijām, ja šie gāzesvadi un šīs 
stacijas izbūvētas vai rekonstruētas pēc 2002.
gada 1.septembra, tiek noteikta ar būvprojek-
ta aprēķinu, bet ne mazāk kā:

 1) 25 metri no gāzesvada ass – ap gāzes-
vadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem;

 2) 100 metri – ap gāzes regulēšanas un 
mērīšanas stacijām.

3.  Aprobežojumi ekspluatācijas aizsarg-
joslās.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 56. pantu 
ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes nolik-
tavām un krātuvēm papildus šā likuma 35. un 
58.2 pantā minētajiem aprobežojumiem tiek 
noteikti šādi aprobežojumi:

3.1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāša-
nas poligonus;

3.2. aizliegts nomest smagumus, izmest 
vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraiso-
šas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;

3.3. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar 
spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;

3.4. aizliegts aizkraut un norobežot ar 
žogiem pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes nolik-
tavām un krātuvēm;

3.5. aizliegts staigāt pa virsūdens gāzes-
vadu pārejām;

3.6. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar 
zemes applūdināšanu;

3.7.  aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens 
gāzesvadiem braukt ar izmestu enkuru vai 
tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert 
ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar 
dziļūdens rīkiem;

3.8. aizliegts audzēt kokus un krūmus 
platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteik-
šanas metodikā;

3.9. aizliegts būvēt jebkuras ēkas;
3.10. aizliegts izvietot lopbarības, mine-

rālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, 
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši 
viegli uzliesmojošu vielu, produktu un mate-
riālu glabātavas;

3.11.  aizliegts izvietot degvielas uzpildes 
stacijas;

3.12. aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un 
peldošu celtņu piestātnes, kā arī veikt gultnes 
padziļināšanas un zemes smelšanas darbus;

3.13. aizliegts ar jebkādām darbībām 
traucēt gāzapgādes uzņēmuma darbiniekus, 
kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remon-
ta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to 
seku likvidēšanas darbus;

3.14. ja nav noslēgta rakstveida vieno-
šanas ar gāzesvadu, gāzapgades iekārtu un 
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, 
aizliegts:

3.14.1. veikt darbus ar uguni un liesmu, 

dzīt pāļus, lietot triecienmehānismus ar jau-
du, kas lielāka par 100 kilovatiem,

3.14.2. veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 
metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 
metriem, kā arī meliorācijas un grunts planē-
šanas darbus,

3.14.3. veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos 
un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar ur-
bumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu 
(izņemot augsnes paraugus),

3.14.4. būvēt, renovēt vai rekonstruēt in-
ženierbūves;

3.14.5. ierīkot brauktuves un brauktuvju 
šķērsojumus,

3.14.6. veikt citus darbus, kas traucē gā-
zesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes 
noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var 
bojāt šos objektus.

4.  Aprobežojumi drošības aizsargjoslās.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2.pan-

tu drošības aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar 
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes 
regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punk-
tiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes 
kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas 
punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķid-
rinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātu-
vēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļ-
ūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdz-
niecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes 
stacijām tiek noteikti šādi aprobežojumi:

4.1. aizliegts būvēt jaunas ēkas vai re-
konstruēt nedzīvojamās ēkas par dzīvojamām 
ēkām, kā arī – ja nav noslēgta rakstveida vie-
nošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un 
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku 
– rekonstruēt esošās ēkas;

4.2. aizliegts būvēt vai atvērt jaunas spor-
ta, izglītības un atpūtas būves vai iestādes vai 
esošās ēkas rekonstruēt par sporta, izglītības 
un atpūtas būvēm vai iestādēm;

4.3. aizliegts ierīkot spēļu laukumus un 
atpūtas zonas;

4.4. aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
4.5. aizliegts izvietot degvielas uzpildes 

stacijas;
4.6. aizliegts veikt citus darbus (vai dar-

bības), kas traucē nodrošināt vides un cilvēku 
drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, 
gāzes regulēšanas punktu, dabasgāzes kom-
presoru staciju, gāzes krātuvju, šķidrinātās 
ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uz-
pildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu gāzes 
balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai 
automobiļu gāzes uzpildes staciju ekspluatā-
cijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;

4.7. gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa 
pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstā-
šanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gā-
zesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.

5. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās.
Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir 

noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā, bet spe-
ciālie Aizsargjoslu likuma 56. un 58.2 pantā. 

INFORMĀCIJA
par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās

turpinājums 22. lpp. 
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Rudens izsenis dēvēts par kāzu laiku, 
simbolizējot ražīgumu kā apcirkņos, tā ģime-
nē. Vairāk kā citus gadus, kopīgā dzīves ceļa 
sācēji izvēlējušies laulību reģistrēt Kokneses 
novada dzimtsarakstu nodaļā. No šī gada 1. 
februāra Kokneses novada dzimtsarakstu no-
daļu vada Ita Lejiņa. Kokneses Novada Vēs-
tis aicināja viņu uz sarunu par divu cilvēku 
vienu no laimīgākajiem brīžiem dzīvē – lau-
lību noslēgšanu un iespējām, kādas piedāvā 
tieši Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļā.

- Šogad laulības pirmo gadu tiek slēgtas 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Mūsu 
Likteņdārzs  šovasar kļuvis par iecienītu lau-
lības ceremoniju slēgšanas vietu.

- Ar 1. janvāri stājies spēkā Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likums ar kuru ir noteikts, 
ka pēc personu vēlēšanās ir paredzēta iespēja 
noslēgt laulību arī ārpus dzimtsarakstu no-
daļas citā piemērotā vietā, nodrošinot pie-
mērotus un atbilstošus  laulības noslēgšanai 
apstākļus.  Arī es pozitīvi raugos uz jauninā-
jumiem un pārmaiņām. Laulību noslēgšanas 
brīdim jābūt svinīgam un neaizmirstamam. 
Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar 
Likteņdārza darbiniekiem, projektu vadītāju 
Bruno Cīruli. Uz šo brīdi Likteņdārzā noti-
kušas astoņas laulību ceremonijas – septiņas 
skatu terasē, bet pēdējā no tām amfiteātrī. 
Viens pāris salaulāts Kokneses pilsdrupās, 
savukārt vēl viens pāris jā vārdu teica viesu 
nama „Orinoko” teritorijā pie Daugavas. Mēs 
dzīvojam īpašā vietā – Latvijas sirds vietā.  
Bagātā ar senatnes notikumiem un ar šodie-
nas sasniegto. Priecājos, ka tik daudzi vēlas 
savas jaunās ģimenes pirmo lappusi ierakstīt 
te, pie mums Koknesē. Manas darbības lai-
kā dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 34 laulības 
reģistri, no tiem 12 ir Baznīcā slēgtas laulī-
bas, bet 22 laulību ceremonijas organizējusi 
dzimtsarakstu nodaļa. Vēl ir pieteiktas trīs 
laulību ceremonijas, kuras notiks Kokneses 
kultūras nama mazajā zālē. Kokneses novada 
domē vairs nav ceremoniju zāles. 

- Ar valsts nodevām par civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju un Kokneses novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu 
noteikumiem to saņemšanai, var iepazīties 
Kokneses novada domes mājas lapā. Jaunie 
dzīves sācēji var izvēlēties sev piemērotāko 
laulību ceremoniju vietu.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 
otro daļu, ja objektam ir noteikta aizsargjosla, 
tā īpašniekam vai valdītājam atļauts aizsarg-
joslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, 
remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepie-
ciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms 
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz 
divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņe-
mot avāriju novēršanas vai to seku likvidēša-
nas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez 
brīdinājuma. Aizsargjoslu likuma 35.panta 
septītā daļa nosaka, ka juridiskajām un fiziska-
jām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā 
objekta īpašnieka likumīgās prasības. 

Savukārt 35. panta sestā daļa paredz, ka 
gan juridiskās, gan fiziskās personas, veicot 
aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams 
objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt 
vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pār-
vietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar 
attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju, tas 
ir, ar akciju sabiedrību “Latvijas Gāze”.

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35.panta 
sestās daļas noteikumus, akciju sabiedrība 
„Latvijas Gāze” norāda, ka jebkurai fiziskai 
un juridiskai personai, veicot darbus aizsarg-
joslā, ir šādi pienākumi:

5.1. iesniegt un saskaņot ar ekspluatā-
cijas iecirkni “Gāzes transports” pārvades 
gāzesvada aizsargjoslā pildāmo darbu plānu 
(projektu) un 5 darba dienas pirms darbu 
uzsākšanas izsaukt ekspluatācijas iecirkņa 
“Gāzes transports” pārstāvi (tālr. 67819033, 
67819032, fakss 67819009), un iepazīstināt 
ar objektu un veicamo darbu specifiku;

5.2. personālam, kas piedalās darbu veik-
šanā pārvades gāzesvada aizsargjoslā, ir jābūt 
darbu veikšanas instrukcijai, kā arī ar akciju 
sabiedrību „Latvijas Gāze” rakstiski saska-
ņotai darbu veikšanas atļaujai (vienošanās 
par noteikumiem zemes darbu izpildei gāzes-
vada aizsargjoslas zonā).

6. Aizsargjoslu likuma 61. panta vien-
padsmitā daļa nosaka, ka nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs nodrošina objekta 
īpašniekam vai valdītājam piekļuvi objektam 
un tā aizsargjoslai, lai varētu nodrošināt aiz-
sargjoslas uzturēšanu un veikt attiecīgā ob-
jekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai 
un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus.

7. Aizsargjoslu likuma prasību neievē-
rošana var radīt pārvades gāzesvada avārijas 
stāvokli, kura sekas var būt materiālo vērtī-
bu un cilvēku bojāeja, kā ari ilgstošs gāzes 
piegādes pārtraukums patērētājiem, tādējādi 
fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj 
augstāk minētās prasības, var saukt pie atbil-
dības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi 
pārvades gāzesvada un to objektu aizsargjoslās, 
risināt ekspluatācijas iecirknī “Gāzes trans-
ports” Rīgā, Biķernieku ielā 111B, LV-1021.

Saziņas līdzekļi:
tālr. 67819032,
fakss 67819009 - lietvedības sekretāre;
tālr. 67819017 - diennakts dispečeri;
tālr. 155 - “Latvijas Gāze”
Kontaktu centrs.

AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas 
iecirknis “Gāzes transports” 

turpinājums no 21. lpp. 

Laulību noslēgšanas vietu 
Koknesē var izvēlēties

- Jā, ar noteikumiem var iepazīties mā-
jas lapā un dzimtsarakstu nodaļā. Iesniedzot 
laulību pieteikumu, ir jāsamaksā valsts node-
va - 5 lati. Ja tiek izvēlēta svinīga ceremo-
nija Kokneses kultūras nama mazajā zālē, 
piedaloties ceremonijas dalībniekiem un vie-
siem (ar apsveikuma uzrunu dzejā un prozā), 
nodrošinot muzikālo pavadījumu, maksa par 
pakalpojumu ir Ls 12,10 (t.sk. PVN). 

Svinīga laulību reģistrācija ārpus Dzimt-
sarakstu nodaļas – citā laulības reģistrācijas 
piemērotā vietā (ar apsveikuma uzrunu dzejā 
un prozā, ar muzikālo pavadījumu) maksā 
krietni dārgāk – Ls 96,80 (t.sk. ar PVN). Kok-
neses novada dome atbalstot mūsu novada 
iedzīvotājus, par svinīgu laulību ceremoniju 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, notei-
kusi maksas samazinājumu 50% apmērā, ja 
viena vai abu laulājamo deklarētā dzīvesvie-
ta ir deklarēta Kokneses novadā vismaz seši 
mēneši pirms laulību pieteikuma iesniegša-
nas. Savukārt  maksa par pakalpojumu 30%  
samazināta, ja kāds no jaunlaulāto vecākiem 
deklarēts Kokneses novadā, vismaz seši mē-
neši pirms laulību pieteikuma iesniegšanas. 
Jāteic, ka laulības Likteņdārzā pārsvarā izvē-
lējušie noslēgt pāri no citiem novadiem. No 
skatu terases brīnišķīgā ainava uz Kokneses 
pilsdrupām, piesaista arvien vairāk jaunās 
dzīves sācējus. Arī iespēja veikt kāzu rituālu 
pie Mīlestības akmens vai iestādīt kociņu 
laimīgai nākotnei ir skaists sākums kopīgai 
dzīvei. 

- Pastāstiet par laulību ceremonijas norisi 
ārpus telpām.

- Vispirms gribu atgādināt, ka laulību 
ceremonijas datums un laiks, izvēlētās vie-
tas piemērotība un atbilstošais nodrošinā-
jums jāsaskaņo ar mani, parakstot rakstisku 
vienošanos par svinīgu laulību reģistrāciju 
ārpus telpām, vienu mēnesi pirms laulību 
reģistrācijas. Svinīgajā laulības ceremonijā 
piedalos es kā ceremonijas vadītāja, vārda 
meistare – dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietniece un mūziķis. Šobrīd dzimtsarakstu 
nodaļa sadarbojas ar mūziķi Kristīni Rud-
miezi, kura spēlē sintezatoru. 23. augustā 
laulību ceremonijā skatu terasē muzikā-
lo pavadījumu izpildīja četras brīnišķīgas 
meitenes – Kokneses meiteņu saksofonistu 
kvartets. Brīdī, kad tiek iesniegts laulību 
pieteikums, cenšos izzināt nākamās līgavas 
un līgavaiņa vēlmes, lai nozīmīgais noti-
kums viņu dzīvē patiesi būtu skaists un tāds, 
kādu viņi vēlējušies.

- Kāda ir sajūta, kad līgavai un līgavai-
nim jautājat maģisko un visiem gaidīto jā 
vārdu?

- Katru reizi šis mirklis mani ir saviļņo-
jošs, jo es jūtos līdzatbildīga viņu turpmā-
kajai dzīvei. Manis novītajā ziedu vaina-
dziņā, kurā lūdzu jaunlaulātos iesiet piecus 
ziedu pušķīšus ar klusībā izteiktajiem lai-
mes vēlējumiem, un kurus viņi vēlāk atdod 
Daugavas  viļņiem, ir ievijušās arī manas 
labās domas.

Kokneses Novada Vēstis

Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Ita Lejiņa un Kokneses meiteņu 

saksafonistu kvartets.
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„Dzeja ir kā vēja glāsti, kā gaisma, kur 
dvēselei padzerties” – par dzejas sūtību 
teic koknesiete Ārija Āre. Šo acīm netve-
ramo gaismas staru 8. septembrī Kokneses 
kultūras namā dzejas cienītājiem dāvāja 
autori, kuri publicējušies šogad ar Kokne-
ses novada domes palīdzību izdotajā dzejas 
grāmatā „Gaismas pieskāriens Koknesei”, 
piepulcējot sev citus dzejai uzticīgos un 
ciemiņus – Jaunjelgavas literātu apvienī-

bas biedrus. Dzeju par rudeni,  mīlestību, 
par visu, kas liek dvēselei sāpēt, priekā 
gavilēt ,runāja Dzidra Čumakeviča, Ārija 
Āre, Maija Stepēna, Olga Kļaviņa, Sarmīte 
Rode, arī viena no jaunākajām „Gaismas 
pieskāriens autorēm” – studente Rūta Vei-
gure. Patīkams pārsteigums bija iepazīša-
nās ar koknesieti Juri Siliņu, kura dzejas 
lasījumā  atklājās trāpīgi izteikti dzīves 
vērojumi. Klausītāji atzinīgi novērtēja viņa 

Kokneses novada dzejas autori un ciemiņi no Jaunjelgavas pirmajā un kopīgajā
Dzejas dienu pasākumā.

dzeja – gaisma, kur dvēselei padzerties
dzejoli par septiņiem tiltiem. 

Visskaistākie dzejoļi sāk dzīvot otru 
dzīvi, pārtopot dziesmās. Druvis un Marika 
Andriksoni izpildīja savas sacerētās melo-
dijas ar Dzidras Čumakevičas, Ārijas Āres, 
Maijas Stepēnas vārdiem un pašu radītiem 
tekstiem. Jaunjelgavas literātu apvienības 
vadītājs Egons Grietiņš pastāstīja kā darbojas 
viņu pirms diviem gadiem izveidotā apvienī-
ba. Svētku noskaņā pacilāti un sirsnīgi skanē-
ja Egona Grietiņa, Eleonoras Pirktiņas, Elgas 
Svilo, Birutas Čūderes dzeja, bet Inga Krauze 
savus dzejoļus izdziedāja ģitāras pavadījumā. 
Uz kāzu valsi vienā no dziesmām viņa aicinā-
ja Mariku un Druvi. Paldies jaunjelgavietim 
Aivaram Bitem par nelielo līdzi atvesto foto-
grāfiju izstādi, kurā iemūžināti skaistākie šīs 
vasaras Dziesmu un Deju svētku mirkļi. 

Ārijai Ārei un Maijai Stepēnai dzimtā 
puse ir Lutriņu pagasts Saldus novadā. Lutri-
ņieši viņas lepni dēvē par savām dzejniecēm, 
tāpat kā mēs ,koknesieši, par savējām. Viņiem 
par tradīciju kļuvis Dzejas dienas svinēt pie 
Līču dižozola Lašupē. Ciemos atbraukusī Lut-
riņu bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča ir 
viena no Dzejas dienu pasākumu organizētā-
jām. Atvedot sveicienus no Lutriņiem, viņa 
mūsu autoriem novēlēja, lai pēc šī pirmā ko-
pīgā Dzejas dienu pasākuma, sekotu nākamie.

Visiem labajiem vēlējumiem ir lemts pie-
pildīties. Pēc pasākuma dzejas draugi cits ci-
tam novēlēja: uz tikšanos Dzejas dienās!

Kokneses Novada Vēstis
Aivara Bites foto

Ģimenes ārstes Daces Graudas prakses 
telpās pabeigti š.g. maijā uzsāktie būvdarbi. 

Projekta ietvaros ir veikti pacientu uzgai-
dāmās telpas vienkāršotas renovācijas darbi – 
sienu siltināšana, apšūšana un apdare, griestu 
siltināšana un iekārto griestu konstrukcijas 
montāža, logu un durvju nomaiņa u.c. Vides 
pieejamības nolūkos ierīkots arī panduss – 
uzbrauktuve ar atbalsta sienu un bruģa segu-
mu personām ar ierobežotām funkcionālām 
spējām.

Prakses telpu vienkāršotās renovācijas 
darbus un pandusa izbūvi saskaņā ar 2013.
gada 16.maijā noslēgto līgumu veica IK „RL 
Būvnieks” par kopējo summu 7 383,30 Ls. 
Projekta ietvaros tika slēgts līgums arī ar uz-
ņēmumu SIA „Būve LKP” par darbu būvuz-
raudzību,  tās izmaksas – 290,00 Ls.

Projekta mērķis ir sakārtot Daces Grau-
das ģimenes ārstes prakses infrastruktūru, 
tādējādi uzlabojot ģimenes ārstes pieejamību 
Kokneses novada Bebru un Iršu pagastu ie-

dzīvotājiem.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 11 

964,08 Ls, no tām 10 067,76 Ls ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansē-
jums un 1 896,32 Ls Kokneses novada do-
mes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši – 
no 2011. gada 1. decembra līdz 2013. gada 
30. novembrim.

Projekta īstenošanas vieta: „Pagastmā-
ja”, Bebru pagasts, Kokneses novads

Pabeigti būvdarbi projektā „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē”

Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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pasākumi kokneses novadā
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Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Kapsēta Datums Laiks
Kokneses pagasta Baznīcas kapos 6. oktobrī plkst. 18.00
Kokneses pagasta Ūsiņu kapos 19. oktobrī plkst. 18.00
Kokneses pagasta Atradzes kapos 5. oktobrī plkst. 18.00
Kokneses pagasta Kaplavas kapos 12. oktobrī plkst. 18.00

Iršu kapos 19. oktobrī plkst. 17.00
Zutēnu kapos 2. novembrī plkst. 16.00

21. septembrī Lielas rudens stādu 
dārzs Aizkrauklē  no plkst. 8.00 - 14.00

Aicinām stādaudzētājus, sēklu tirgotā-
jus, dārza aprīkojuma un tehnikas izplatī-
tājus piedalīties šajā pasākumā. Ir iespēja 
tirgoties labiekārtotā laukumā vai tirdz-
niecības centra telpās. Plašs stāvlaukums 
automašīnām. Nodrošinām labierīcības. 
Jūsu rīcībā tirdzniecības centra kafejnīca.

 Ik gadu pavasara un rudens stādu dār-
zā piedalās vairāk nekā 40 stādaudzētāju no 
dažādiem Latvijas novadiem. Apmeklētāju 
skaits šajās dienās pārsniedza 5 tūkstošus!

Aicinām pievienoties tirgotājus arī no 
Kokneses novada!

Ieva Erdmane, Stādu dārza organizatore
T. 27717311

Vēlos izteikt lielu atzinību un pateicību Atra-
dzes kapu pārzinei Verai Rubulei par ļoti augsto 
atbildību, ar kādu viņa veic savus pienākumus. 

Veras kundze ir ieguldījusi lielu darbu 
kapsētas labiekārtošanā un sakopšanā. Viņas 
akurātā un iejūtīgā darbošanās ir sajūtama ik 
uz soļa – gan kapusvētku laikā, gan tad, kad 
jāpalīdz cilvēkiem viņu visgrūtākajos brīžos. 

Ar Veras kundzi allaž kopā ir viņas čak-
lie palīgi, īpaši Imants – arī viņiem liels pal-
dies par svētīgo darbu. 

Šo pateicību uzdrošinos teikt ne tikai 
savā vārdā, bet arī citu tuvinieku vārdā, kuri 
izjutuši iejūtību un gādību, kad jāpavada 
savi vistuvākie cilvēki, kā arī augsti novērtē 
ieguldīto darbu kapu sakopšanā ikdienā.

Lai vēl daudzus, daudzus gadus Veras 
kundzei un viņas palīgiem būtu laba veselī-
ba, spēks un mīlestība!

Ar cieņu, Genovefa Riekstiņa Koknesē

No tās gaismas, kas dvēselē staro,
No tā labā, kas sakrāts tik daudz,
Mūžs kā zelta ābele zaro,
Un tā dāsnumu baudīt mums ļauts.
                                 /K. Apškrūma/
Monikai Dzenei 70 gadu jubilejā
sirsnībā novēl

Kokneses novada politiski represēto
nodaļas biedri

Izsakām pateicību Mairitai Pavlovičai 
par mūsu draudzenes Gaļinas Nikolajevas 
sirsnīgu izvadīšanu kapu kalniņā.

Pukinsku ģimene

Sirsnīgi pateicamies visiem labajiem 
cilvēkiem, kas atsaucās lūgumam pēc palī-
dzības – ziedot ceļa izdevumiem uz Somiju, 
lai aizvestu mūsu mazo meitiņu uz operā-
ciju. Kopumā ziedojumos esam saņēmuši 
2081,46 latus. Varam ar prieku pavēstīt, ka 
operācija Mārai noritējusi veiksmīgi, iespē-
jams, nākamā operācija nebūs nepiecieša-
ma. No sirds paldies visiem, kas palīdzēja 
un labu vēlēja!

Gicēviču ģimene

2013. gada augusta mēnesī:
Reģistrētas  11  laulības 
(7 – Kokneses Dzimtsarakstu nod., 4 – 

Kokneses ev.lut. Baznīcas draudzē).
Reģistrēti  3  jaundzimušie.

Reiz beidzas pats gaišākais smejamais,
Prom steidzas pats skaistākais ejamais,
Vien augstumos – 
Ceļu bez gala.
                                       /I. Auziņš/
Mūžībā pavadīta: 
Gaļina Nikolajeva (1956. g.)

Datums, laiks Pasākums Norises vieta
Līdz 30. 
septembrim

Mārča Briškas fotogrāfiju izstāde. Bebros, tēlnieka V. Jākobsona 
memoriālajā mājā-muzejā

13. septembrī 
plkst. 15.00

Tikšanās ar dzejnieku Egīlu Dambi 
„Mīlestības pieskāriens”.

Bebru pagasta bibliotēkā

4. - 5. oktobris Teātru saiets „PĒRSES KRASTOS-2013”.
Festivālā piedalīsies teātri no Liepājas, Daugavpils, 
Lielvārdes, Brocēniem, Praulienas u.c.

Kokneses kultūras namā

13. oktobrī 
plkst. 16.00

Lietuvas cirka izrāde. Kokneses kultūras namā

16. oktobrī 
plkst. 14.30

Izrāde bērniem „SMURFINI UN ZELTA 
STATUETE”. Uz izrādi līdzi ņemt rūķīšu 
Smurfinu zīmējumus. Pēc izrādes labāko 
zīmējumu autoru apbalvošana. Ieeja: Ls 2,-. 
Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses kultūras namā

19. oktobrī 
plkst. 18.00

Novada pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas 
pasākums „...Un sākas viss no gala...”

• Kolektīvu prezentācijas –„izrādīšanās”;
• Jaunu dalībnieku „vervēšana”;
• dejas un rotaļas.

Kokneses kultūras namā

16. novembrī 
plkst. 20.00

ATPŪTAS VAKARS. Spēlē: Ēriks Gruzniņš. 
Ieeja: Ls 2,-, pasākuma dienā Ls 3,-. Galdiņu 
rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana 
kultūras namā.

Kokneses kultūras namā

Svecīšu vakari

21.09.2013. Koknesē būs iespēja apskatīt retro automobiļus ZAZ jeb "zapiņš".
Plkst. ~12:30 Kokneses pilsdrupās; Plkst. ~13:30 Likteņdārzā.
Iespēja aprunāties ar auto mīļiem, to cienītājiem par visu, kas saistīts ar ZAZ.
Organizē: ZAZ klubs un
Kokneses Jauniešu biedrība.
Draugi: Kokneses tūrisma centrs, Likteņdārzs, Kokneses novada dome.
Sīkāka informācija: http://jauniesi.weebly.com/

Pļaujam zāli ar trimmeriem, krūmus ar 
krūmgriežiem un zāģiem, sakopjam teritori-
jas. T. 28281515.

*  *  * 
Pārdod kūtsmēslus Vecbebros. T. 26559635

*  *  *
Visa veida demontāžas darbi, šķūņi, saimnie-
cības ēkas, citas būves. T. 28281515.

*  *  *
Sakarā ar peldbaseina ikgadējo apkopi, 

Kokneses peldbaseins slēgts no 30. augusta 
līdz 22. septembrim. 


