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putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
LaiNomazgāsim
gals top sākums,
Lai noslēpums mostas, Lai reiz no papēžiem atkāpjas nakts. /Rainis/
/Alberts Zarāns/
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Gads saules ritējumā

Esiet sveicināti 2014. gada janvārī!
Bez sniega baltuma, bet pa baltu domu ceļiem atnācis jauns gads. Vārdam piemīt brīnumains spēks, tāpēc mēs ticam, ka izteiktie laimes vēlējumi piepildīsies, un šis gads
patiesi būs veiksmīgāks, un mierīgāks gan
novada, gan valsts dzīvē. Ar katru dienu kā
gaisma pieaug, tā lai pieaug mūsu ticība
labajam un cilvēciskajam. Atcerieties Kārļa Skalbes vārdus: „Kāpēc vairot sāpes?
Lai vairojas prieks.”
Ar 1. janvāri esam atvadījušies no mūsu
nacionālās valūtas – lata, tagad kā populārajā dziesmā varam sacīt: „Paldies latiņam!” un saglabāt to kā ģimenes relikviju
nākamajām paaudzēm. Cerēsim, ka pievienošanās eiro zonai būs mums labvēlīga un
drīz vien apradīsim, ka iemīļoto latiņu vietā
maciņos ieripo jaunie un spožie eiro.
Jaunais gads atnesīs daudz pārmaiņu,
bet tāpat kā agrāk reizi mēnesī pie jums
dosies Kokneses Novada Vēstis, lai stāstītu
par aktualitātēm Kokneses novada domē,
kultūras un sporta notikumiem novada dzīvē. Ar šo avīzes numuru sadarbībā ar Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļu aizsāksim rakstu sēriju par pāriem, kas kopīgā
dzīves ceļā pavadījuši garus gadus, apliecinot, ka ģimene ir lielākā vērtība, kas cilvēkam var piederēt. Labprāt gaidīsim jūsu
ierosinājumus avīzes veidošanā un aicinām
arī pašiem kļūt par publikāciju autoriem!
Pie Kokneses novada domes kā pavasarī
ir uzziedējis rododendrs. Katram gadalaikam
Dabas māte atvēlējusi savu laiku, gan jau
sniega karaliene ziema vēl par sevi atgādinās,
kaut arī mūsu domas jau ir ceļā uz pavasari.
Novēlam, lai 2014. gads ikvienam no
mums un visa novada dzīvē ieraksta spilgtas, labiem darbiem bagātas lappuses, lai
mums izdodas paveikt pat neiespējamo, par
spīti grūtībām, būt laimīgiem savās mājās –
Kokneses novadā!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Laulību ceremoniju 2013. gada vasarā
Likteņdārza Skatu terasē vada Kokneses
novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Ita Lejiņa.
„Mēs esam Saules tauta un mūsu spēks
ir dzīvošanā saskaņā ar Saules ritu. Tad esam
priekā, mīlestībā, kustībā un veselībā. Cilvēka mūžs – piedzimšana, nomiršana un atkal
ienākšana pasaulē – senču dzīvesziņā tiek
skatīta ciešā kopsakarā ar Saules gaismas
augšanu un dilšanu, ar Saules nebeidzamo
ritējumu gadskārtā.” uzskata folkloriste Aina
Tobe. Dzīvojot Daugavas krastā, mums spēku dod arī likteņupes plūdums. Katrs gads
ieraksta atmiņā notikumus, kuri mūs darījuši
laimīgus un arī tos, kurus ietekmēt nav bijis
mūsu spēkos.
Solījums iet kopā vienu ceļu, prieks par
bērniņa nākšanu pasaulē – Dzimtsarakstu
nodaļas darbs saistīts ar visskaistākajiem
notikumiem cilvēka dzīvē. Diemžēl, arī
ar vislielākajiem zaudējumiem, kad klusi
līdzjūtības vārdi ir vienīgais mierinājums.
Kāds ir bijis 2013. gads Kokneses novada
dzimtsarakstu nodaļā? Viennozīmīgi var sacīt – tas ir bijis mīlestības gads. Kokneses
novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 26
laulības un reģistrēti 12 laulības reģistri,
kurus iesniegusi Kokneses ev. luteriskā
baznīca. 10 svinīgas laulību ceremonijas
notikušas ārpus telpām, kad jaunie pāri par
ceremonijas vietu izvēlējušies Likteņdārzu,
Kokneses pilsdrupas vai viesu namu. Arī
Kokneses kultūras nama mājīgajās telpās
jāvārds teikts 8 laulību ceremonijās, vēl 8
ceremonijas notikušas Dzimtsarakstu no-

daļas kabinetā. Puse no jaunlaulāto pāriem
ir Kokneses novada iedzīvotāji: divi no Iršiem, divi no Bebriem, bet deviņi no Kokneses. Salīdzinoši ar 2012. gadu, kad noslēgtas
tikai 5 laulības, pagājušais gads bijis labvēlīgs kopīgā dzīves ceļa sācējiem.
Laimīga ir tā māja, kurā dzirdamas bērnu čalas. 2013. gadā Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 46 jaundzimušie: 18 zēni un 28
meitenes. 31 bērniņš piedzimis koknesiešu
ģimenēs, bet 15 bērniņi ir visjaunākie Bebru
pagasta iedzīvotāji. 2012. gadā tika reģistrēti 36 jaundzimušie, kas apliecina, ka arī
dzimstības ziņā aizvadītais gads bijis veiksmīgs. Iepriecinoši, ka vecāki saviem bērniem arvien vairāk izvēlas latviskus un stiprus vārdus: Reinis, Ernests, Marija, Emīlija,
Dārta, Rūdolfs, Alīna, Maija, Lote, Katrīna,
Karlīna, Ance un Anete. Joprojām populāri ir vārdi: Gabriels, Aleksis, Alekss, Ralfs,
Samanta, Markuss, Elizabete, Daniels, Evelīna, Annija, Gustavs un Rihards. Daudzi
mazuļi tikuši pie skanīgiem un starptautiskiem vārdiem: Jasmīna, Melānija, Patriks,
Anabella, Paula, Rebeka, Amēlija, Annika
un Deivs.
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gadā reģistrēts 61 mirušais: no tiem
16 Bebru pagasta iedzīvotāji, 5 Iršu pagasta
iedzīvotāji, 38 Kokneses pagasta iedzīvotāji, 1 Pļaviņu novada iedzīvotājs un 1 iedzīvotājs no Rīgas. Diemžēl salīdzinoši ar
iepriekšējiem gadiem situācija nav daudz
mainījusies: 2012. gadā reģistrēti 63 mirušie, 2011. gadā mūžībā pavadīti 66 novada
iedzīvotāji.
Lai arī 2014. gadā Koknesi – Latvijas
sirds vietu laimīgākajai mūža dienai izvēlas
daudzi kopīgā ceļa sācēji. Lai ik ģimenē bērniņš nāk ar mīlestību gaidīts!
Godinot Sauli, dzīvojot Saules ritmā,
mēs varam garīgi atjaunoties un izlīgt ar Laiku, lai rastu sevī mieru un visa pieņemšanu
– šeit un tagad.
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļa
Foto: Baltskars-22616-w
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2013. gada 18. decembrī Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
Aizkraukles novada Sporta skolas darbu.
1.2. Novērtēt Aizkraukles novada sporta
skolas darbu ar atzīmi „labi”.
1.3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta ceturto daļu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 45. un 46. pantu,
deleģēt Aizkraukles novada pašvaldībai veikt
likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 4. un 6. punktā noteiktās funkcijas, slēdzot deleģēšanas līgumu.
2.1. Uzdot domes izpilddirektoram
I. Klaužam jautājumu par p/a „Kokneses
Sporta centrs” darbu sagatavot un iesniegt
izskatīšanai 2014. gada februāra domes
sēdē.
2.2. Uzdot p/a „Kokneses Sporta centrs”
direktoram sagatavot apstiprināšanai Vidējā
termiņa darba plānu un ikgadējo darba plānu.
2.3. Jautājumu par p/a „Kokneses Sporta
centrs” darbu izskatīt 2014. gada februāra
mēnesī, kad būs apkopoti un izanalizēti 2013.
gada darba rezultāti.
3. Jautājumu par medicīnas pakalpojumu
nodrošināšanu novadā izskatīt 2014. gada
janvāra domes sēdē.
4. Iznomāt Kokneses novada domei piederošo nedzīvojamo ēku – kartupeļu pagrabu
(turpmāk tekstā Objekts) ar kadastra apzīmējumu 32460050008 001 un adresi Kokneses
novada, Bebru pagastā, „Volšēni-Virši” , LV5135. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli 2014. gada 15. janvārī plkst.
10.00. (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
5.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.3260
900 0540 – trīs istabu dzīvokli Nr.11, platība 71,7 m2 ar adresi „Liepas”- 11, Bormaņi,
Kokneses pagasts, Kokneses novads.
5.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 900 0540 dzīvokļa Nr.11, ar
adresi „Liepas”- 11, Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, izsoles sākumcenu
Ls 2200, (divi tūkstoši divi simti lati), kas ar
2014. gada 1. janvāri ir EUR 3130,32 (trīs
tūkstoši viens simts trīsdesmit euro 32 centi).
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv)
6.1. Risināt jautājumu par būvinspektora
amata vietu Kokneses apvienotajā pašvaldību
būvvaldē ar 2014. gada 1. maiju.
6.2. Piekrist, ka Kokneses apvienotās
pašvaldību būvvaldes vadītājs/būvinspektors Jans Korols savieno būvvaldes vadītāja/
būvinspektora amatu Kokneses apvienotajā
pašvaldību būvvaldē ar būvvaldes vadītāja
amatu Aizkraukles novada būvvaldē.
7. Precizēt Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra saistošos noteikumus
Nr. 14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem

Kokneses novadā”, saskaņā ar pielikumu
un pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstu.
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv)
8. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 29 „Grozījumi
Kokneses novada domes 30.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības budžetiem 2013. gadam”.
9. No kases atlikuma piešķirt šādu finansējumu I.Gaiša Kokneses vidusskolai:
9.1. Mēbeļu iegādei 22093,91 Ls /
31436,80 euro (t.sk PVN);
9.2. Datortehnikas iegādei un uzstādīšanai 31 945,21 Ls/ 45453,94 euro (t.sk.PVN)
10. Ar 2014. gada 2. janvāri papildināt
Dzīvokļu komisijas sastāvu un par Dzīvokļu
komisijas locekli apstiprināt Kokneses novada domes darba aizsardzības speciālisti
Gunitu Majori.
11.1. Deleģēt SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” uzdevumu uzkrāt un uzturēt augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu
bāzi Kokneses novada administratīvajā teritorijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai.
11.2. Ar 2014.gada 1.janvāri noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”.
11.3. Apstiprināt SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus topogrāfiskās informācijas apritei
Kokneses novadā. (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv)
11.4. Ar 2013. gada 31. decembri izbeigt 2012. gada 8. oktobra deleģēšanas
līgumu Nr.1-16.1/67 „Par Kokneses novada administratīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu
bāzes uzturēšanu” ar SIA „Aizkraukles
mērnieks”.
12. No 2014. gada kases atlikuma līdzekļiem piešķirt 300,- Ls, lai daļēji finansētu
logu nomaiņu Kokneses Romas katoļu draudzes baznīcai.
13. Finansiāli atbalstīt florbola komandu „Vecbebri”, piešķirot 150,00 Ls
(213,43 euro), lai apmaksātu dalības maksu
Aizkraukles florbola līgā.
14. Finansiāli atbalstīt valsts jaunatnes
izlases komandas kandidāti šķēpa mešanā A
V, no 2014. gada līdzekļiem piešķirot 300,Ls/ 426,86 euro mācību – treniņu nometnei
Faro (Portugālē), lai pilnvērtīgi veiktu treniņu darbu un sagatavotos Pasaules Jaunatnes
olimpiādei Nanjingā (Ķīna) un citām sacensībām.
15. Apstiprināt maksu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Kokneses novada
teritorijā no 2014. gada 1. janvāra 8,05
LVL +PVN21% /11,45 euro+ PVN 21%

apmērā par viena kubikmetru sadzīves atkritumu.
16.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 3331 Ls (trīs tūkstoši trīs
simti trīsdesmit vienu latu) dzīvojamās mājas
Vērenes ielā Nr.4, Kokneses pagastā remontam, no 9 dzīvokļiem pašvaldībai šajā mājā
pieder 8 dzīvokļi.
17. Izdarīt šādus grozījumus „Kokneses
novada bāriņtiesas NOLIKUMĀ” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv)
18. Ievēlēt ANITU GAVARI par
Kokneses novada bāriņtiesas locekli no
2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
19.1. Atbalstīt atlaižu un privilēģiju kartes daudzbērnu ģimenēm „Goda ģimenes karte” ieviešanu Kokneses novada pašvaldībā.
19.2. Apstiprināt Līguma projektu starp
„Pašvaldību”, „Fondu” un „Sabiedrību”, paredzot tiesības pašvaldībām veikt izmaiņas
Līguma projektā atbilstoši pašvaldības faktiskajai situācijai un vienojoties ar Fondu un
Sabiedrību.
20. No pašvaldības budžeta līdzekļiem neapmaksāt biedrības „Charity of
Latvia”, reģ.Nr. 40008218125 reklāmas
kampaņu Latvijas Radio 2 par ziedojumu
vākšanu.
21.1. Pamatojoties uz Kokneses novada domes deputāta Jāņa Dzeņa personisku rakstisku iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu, ņemot vērā likuma „Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma” 3. panta 1. daļu, ar 2014.
gada 1. janvāri izbeigt deputāta pilnvaras
Kokneses novada domes deputātam Jānim
Dzenim.
21.2. Rakstiski paziņot Kokneses novada domes vēlēšanu komisijai par to, ka deputāts Jānis Dzenis ar 2014. gada 1. janvāri
ir nolicis deputāta pilnvaras un lūgt noteikt
nākošo deputātu no partijas „Vienotība” un
„Centriskās partijas Latvijas Zemnieku savienība”.
21.3. Tā kā novada domes deputāts Jānis
Dzenis ir nolicis deputāta pilnvaras, saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 55. panta pirmo
daļu, atbrīvot J. Dzeni no pienākumu pildīšanas Kokneses novada domes Finanšu un
attīstības pastāvīgajā komitejā un Kultūras,
izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajā komitejā.
Nākošā novada domes sēde notiks
2014. gada 29. janvārī.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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Kokneses novada Kokneses pagastā
2013. gada 30. oktobrī
Nr. 14

7.5.12.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011. gada
31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi
Kokneses novadā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 43.
panta trešo daļu, 45. panta piekto,sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, ņemot vērā
23.10.2013. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot, PAR-15 (Mudīte Auliņa, Valdis Biķernieks, Jānis
Dzenis, Lidija Degtjareva, Pēteris Keišs, Jānis Krūmiņš, Henriks
Ločmelis, Ivars Māliņš, Edgars Mikāls, Jānis Miezītis, Artūrs Plūme,
Māris Reinbergs, Uldis Riekstiņš, Gita Rūtiņa, Dainis Vingris),
PRET-nav, ATTURAS - nav, Kokneses novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr 28 „Grozījumi Kokneses
novada domes 2011. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi Kokneses novadā”
(pielikumā).
2. Saistošie noteikumi triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtāmi
elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
3. Publicēt saistošos noteikumus Kokneses novada bezmaksas
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un Kokneses novada mājas
lapā www koknese.lv.

I. Normatīvā akta izstrādes nepieciešamība
1.

Pamatojums

Saistošo noteikumu projekts (turpmākprojekts)
izstrādāts, saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma
31. panta pirmo un trešo daļu.

2.

Pašreizējā
situācija un
problēmas

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014. gada
1.janvāri
Latvijā plānots ieviest euro, minētajos
saistošajos
noteikumos nepieciešams izdarīt
grozījumus.

3.

Normatīvā akta
projekta mērķis
un būtība

Projekta mērķis ir pielāgot saistošos
noteikumus euro
Ieviešanai. Projekts sagatavots atbilstoši
Euro ieviešanas
kārtības likuma 6. panta otrajai daļai.
Aprēķins veikts, izmantojot neatsaucami
fiksētu euro
maiņas kursu latu pārejai uz euro
(EUR 1= LVL 0,702804). Aprēķina
rezultātā netiek
radīta ietekme uz pašvaldības budžetu.

II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1.

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo
Kā tiks
institūciju
nodrošināta
funkcijas netiks paplašinātas.
normatīvā akta
izpilde no
pašvaldības puses
- vai tiek radītas
jaunas institūcijas
vai paplašinātas
esošo institūciju
funkcijas

2.

Kā sabiedrība tiks
informēta par
normatīvā akta
ieviešanu

Pielikums
Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 28
Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra
lēmumu Nr. 7.5.12. (protokols Nr.14)

„Grozījumi Kokneses novada domes 2011. gada
31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi
Kokneses novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
21. panta pirmās daļas 16. punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2011. gada 31. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 8
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi
Kokneses
novadā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 41.2.1. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu, skaitli
un vārdus „Ls 100, (viens simts latu) “ar skaitli un vārdu „140,00
euro”.
1.2. Aizstāt 41.2.2.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu, skaitli
un vārdus “ Ls 50 (piecdesmit latu” ar skaitli un vārdu” 70 euro” un
simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 500 (pieci simti latu”
ar skaitli un vārdu” 700 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Kokneses novada domes saistošo noteikumu Nr. 28 „Grozījumi
Kokneses novada domes 2011. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi Kokneses
novadā”” paskaidrojuma raksts.

Normatīvais akts tiks publicēts Kokneses
novada domes bezmaksas laikrakstā “
Kokneses Novada Vēstis” un
Kokneses novada domes mājas lapā
internet
www.koknese.lv

III Cita informācija
Nav

28. janvārī plkst. 18.00 SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” telpās notiks Kokneses novada domes, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” un iedzīvotāju kārtējā tikšanās par aktuāliem
jautājumiem.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā
Izdoti pamatojoties uz
Likuma Par pašvaldībām
15. panta pirmās daļas 7. punktu
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. pantu
trešo, ceturto un piekto daļu
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra
noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās”
27., 30., 31. un 31.1 punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka Kokneses
novada sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk
tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, kritērijus
un ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, lai noteiktu ģimenes vai personas – Kokneses novada
iedzīvotāju – atbilstību pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt novada sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālo atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un citām sociāli mazaizsargātām personām
(ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības
un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
3. Novadā noteikto pabalstu izmaksu organizē Kokneses novada domes sociālais dienests,
kurš savā darbībā ievēro pastāvošo normatīvo
aktu prasības.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām Kokneses
novada administratīvajā teritorijā deklarētām
personām.
5. Kokneses novadā ir noteikti šādi pabalstu
veidi:
5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai;
5.2. dzīvokļa pabalsts iedzīvotājiem, kuru
apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti, ar elektroenerģiju, u.c. kurināmā veidiem,
izņemot ar malkas apkuri;
5.3. malkas pabalsts iedzīvotājiem, kuru
apdzīvojamās platības tiek apkurinātas individuāli;
5.4. pabalsts veselības aprūpei;
5.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
5.6. pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
5.7. pabalsts audžuģimenēm;
5.8. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
5.9. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas remontam.
II. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI
6. Kokneses novadā noteiktais garantētais
minimālo ienākumu līmenis un pabalsta apmērs
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai vienai personai mēnesī noteikts atbil-

stoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Kokneses novadā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs ir sekojošs:
7.1. vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem, 128,00 euro mēnesī;
7.2. bērniem 64,00 euro mēnesī.”
8. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā
ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība
trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai natūrā (apmaksājot izdevumus par pakalpojumiem vai precēm,
kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai).
10. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā
līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.
III. DZĪVOKĻA PABALSTS IEDZĪVOTĀJIEM, KURU APDZĪVOJAMĀS PLATĪBAS TIEK APKURINĀTAS CENTRALIZĒTI, AR ELEKTROENERĢIJU, U.C.
KURINĀMĀ VEIDIEM, IZŅEMOT AR
MALKAS APKURI
11. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir
Kokneses novadā deklarētai personai (ģimenei),
kuras īpašumā vai lietošanā atrodas dzīvoklis.
12. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus atsevišķi
šādām grupām:
12.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī ģimenēm, kurās ir personas darbspējas vecumā, un kuru ienākumi uz
vienu personu ir mazāki par 175,00 euro mēnesī
pabalsta apmērs:
12.1.1. vienas istabas dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 225,00 euro uz pieciem mēnešiem viena
gada laikā;
12.1.2. divu istabu dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 255 euro uz pieciem mēnešiem viena gada
laikā;
12.1.3. trīs un vairāk istabu dzīvoklī dzīvojošiem līdz 285 euro uz pieciem mēnešiem
viena gada laikā;
12.2. pensijas vecuma personām, kuras dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu personu ir
mazāki par 175,00 euro mēnesī pabalsta apmērs:
12.2.1. vienas istabas dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 225 euro uz pieciem mēnešiem viena gada
laikā;
12.2.2. divu istabu dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 255 euro uz pieciem mēnešiem viena gada
laikā;
12.2.3. trīs un vairāk istabu dzīvoklī dzīvojošiem līdz 285 euro uz pieciem mēnešiem
viena gada laikā;
12.3. pensijas vecuma personām, kuras dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu personu ir
mazāki par 200,00 euro mēnesī pabalsta apmērs:
12.3.1. vienas istabas dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 175,00 euro uz pieciem mēnešiem viena
gada laikā;
12.3.2. divu istabu dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 205 euro uz pieciem mēnešiem viena gada
laikā;
12.3.3. trīs un vairāk istabu dzīvoklī dzīvojošiem līdz 235 euro uz pieciem mēnešiem
viena gada laikā;

12.4. pensijas vecuma personām, kuras dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu personu ir
mazāki par 260,00 euro mēnesī pabalsta apmērs:
12.4.1. vienas istabas dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 125,00 euro gadā uz pieciem mēnešiem
viena laikā;
12.4.2. divu istabu dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 155 euro uz pieciem mēnešiem viena gada
laikā;
12.4.3. trīs un vairāk istabu dzīvoklī dzīvojošiem līdz 185 euro uz pieciem mēnešiem
viena gada laikā;
12.5. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un kuru ienākumi uz vienu personu ir mazāki par 230,00 euro mēnesī pabalsta apmērs:
12.5.1. vienas istabas dzīvoklī dzīvojošiem
līdz 100,00 euro uz pieciem mēnešiem viena
gada laikā;
12.5.2. divu istabu dzīvoklī dzīvojošiem līdz
130 euro uz pieciem mēnešiem viena gada laikā;
12.5.3. trīs un vairāk istabu dzīvoklī dzīvojošiem līdz 160 euro uz pieciem mēnešiem
viena gada laikā;
13. Pabalstus par apkuri pārskaita uzņēmumam, kurš sniedz attiecīgo pakalpojumu.
IV. MALKAS PABALSTS IEDZĪVOTĀJIEM, KURU APDZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
TIEK APKURINĀTAS INDIVIDUĀLI
14. Tiesības saņemt pabalstu ir Kokneses
novada mājsaimniecībā dzīvesvietu deklarējušām personām (ģimenēm), kuru īpašumā vai
lietošanā atrodas dzīvoklis vai privātā māja.
15. Pabalstu kurināmā iegādei vienu reizi
kalendārā gada laikā piešķir:
15.1. pensijas vecuma personām, personām
ar 1.un 2.grupas invaliditāti, kuru ienākumi ir
mazāki par 175,00 euro vienai personai mēnesī, pabalsts 285,00 euro apmērā vai piegādājot
malku pabalsta vērtībā;
15.2. pensijas vecuma personām, personām
ar 1.un 2.grupas invaliditāti, kuru ienākumi ir
mazāki par 230,00 euro vienai personai mēnesī, pabalsts 215,00 euro apmērā vai piegādājot
malku pabalsta vērtībā;
15.3. atsevišķi dzīvojošām personām ar
3.grupas invaliditāti, kurām ir noteikta atbilstība
trūcīgas personas statusam, pabalsts 170,00 euro
apmērā vai piegādājot malku pabalsta vērtībā;
15.4. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un kuru ienākumi uz vienu personu ir mazāki
par 175,00 euro mēnesī pabalsts 170,00 euro apmērā vai piegādājot malku pabalsta vērtībā;
15.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pabalsts 285,00 euro apmērā
vai piegādājot malku pabalsta vērtībā.
V. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI
16. Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus atsevišķi šādām grupām:
16.1. ģimenēm ar bērniem, kā arī ģimenēm,
kurās ir personas darbspējas vecumā, un kuru
ienākumi uz vienu personu ir mazāki par 220,00
euro mēnesī;
16.2. pensijas vecuma personām, kuras dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu personu
mazāki par 270,00 euro mēnesī;
16.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un kuru ienākumi uz vienu personu mazāki
par 250,00 euro mēnesī;
turpinājums 5. lpp.
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17. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu
iegādes vai veselības apdrošināšanas polises
iegādes izdevumu segšanai tiek piešķirts 50%
apmērā, bet ne vairāk kā 85,00 euro ģimenei
gadā, un ne vairāk kā 60,00 euro gadā personai,
kura dzīvo viena. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos
izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai
kvītis ārsta izrakstīto recepšu medikamentiem,
kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā).
18. pabalsts operāciju, onkoloģisku slimību ārstēšanās izdevumu segšanai tiek piešķirts
50% apmērā, bet ne vairāk par 220,00 euro vienai personai gadā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos
izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai
kvītis ārsta izrakstīto recepšu medikamentiem,
kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā).
19. Pabalsta briļļu iegādes izdevumi bērniem tiek segti 50% apmērā, bet ne vairāk par
60,00 euro vienai personai gadā. Pabalsts tiek
piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas
pierāda minētos izdevumus (stingrās uzskaites
EKA čeki vai kvītis).
20. Pabalsts zobu protezēšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts 50% apmērā, bet ne
vairāk kā 75,00 euro vienai personai gadā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kas
pierāda minētos izdevumus.
VI. PABALSTS BĒRNA IZGLĪTĪBAI
UN AUDZINĀŠANAI
21. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni.
22. Pabalsts skolas piederumu iegādei
30,00 euro apmērā vienam skolēnam, kurš mācās vispārizglītojošā skolā, un 15,00 euro apmērā vienam skolēnam, kurš mācās internātskolā.
Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā vasaras brīvlaikā pirms jaunā mācību gada sākuma;
23. Pabalsts ceļa izdevumu apmaksai studentiem, arodskolu un koledžu audzēkņiem līdz
75,00 euro apmērā tiek piešķirts I (septembrisdecembris) un II (janvāris-jūnijs) mācību semestrī, iesniedzot sociālajā dienestā izglītības
iestādes izziņu, ka ir sekmīgs audzēknis, un
pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus.
24. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestāžu
pakalpojumu apmaksai 60,00 euro apmērā vienam bērnam. Pabalstu piešķir uz trim mēnešiem.
25. Pabalsta brīvpusdienas skolā apmērs
vienai dienai noteikts saskaņā ar pakalpojuma
sniedzēja noteikto komplekso pusdienu maksu.
Brīvpusdienas skolā tiek piešķirtas uz laiku no
01. septembra līdz 31. decembrim un to apmaksa tiek pagarināta no 02. janvāra līdz 30. maijam, ja iztikas līdzekļu deklarācija noteiktajos
termiņos tiek atjaunota. Pabalsta summa tiek
pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam, kurš nodrošina ēdināšanu.
Brīvpusdienas piešķiramas trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri vasaras brīvlaikā veikuši līdzdarbības pienākumus skolā: 5.
- 8. klašu skolēni 20 stundas, 9. - 12. kl. skolēni
40 stundas.
VII. PABALSTS PILNGADĪBU SASNIEGUŠAM BĀRENIM VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM
26. Pabalstu piešķir Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
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kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā.
27. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā
pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai divu valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. Šo pabalstu izmaksā vienu reizi, bērnam sasniedzot
pilngadību.
28. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei 250,00 euro apmērā. Šo pabalstu izmaksā vienu reizi, bērnam sasniedzot pilngadību, vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru.
29. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai
viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmērā pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā katru mēnesi, ja bērns turpina mācības
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē,
kā arī ja turpina studijas augstskolā vai koledžā
un ir sekmīgs tās audzēknis. Pabalsta izmaksu
aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja
studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu
pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums
nekavējoties ziņot sociālajam dienestam.
VIII. PABALSTS AUDŽUĢIMENĒM
30. Pabalstu piešķir Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā.
31. Pabalstu bērna uzturam 185,00 euro apmērā audžuģimenei izmaksā katru mēnesi;
32. Pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
iegādei 72,00 euro apmērā izmaksā vienu reizi gadā. Minētā pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas
lietas.
IX. VIENREIZĒJS PABALSTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
33. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi)
piešķir līdz 50% no kopējiem izdevumiem, bet
ne vairāk par 700,00 euro vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos
gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
34. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja
iesniegums saņemts ne vēlāk kā 1mēneša laikā
no ārkārtas situācijas rašanās.
35. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu:
35.1. pabalsts paredzēts minimālo apbedīšanas pakalpojumu izmaksu segšanai (zārka iegāde, transporta pakalpojumi u.c.) 385,00 euro
apmērā;
35.2. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa
nekompensē minimālos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp
385,00 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksāto pabalsta summu, ko apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
lēmums par pabalsta piešķiršanu.
36. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta novada administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas,
kas uzņemtos apbedīšanu, novads vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un
sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
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37. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
(dokumentu noformēšanai, atjaunošanai, sakarā
ar bērna izlaidumu u.c.) līdz 50% apmērā no
valstī noteiktās minimālās darba algas tiek
piešķirts trūcīgām ģimenēm (personām),
individuāli izvērtējot situāciju.
38. Pabalsts pārtikas iegādei krīzes situācijā
nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm) tiek
piešķirts talona veidā, kura vērtība ir līdz 20,00
euro apmērā.
X. VIENREIZĒJS PABALSTS DZĪVOJAMĀS TELPAS VAI DZĪVOJAMĀS MĀJAS REMONTAM
39. Tiesības saņemt pabalstu ir Kokneses
novadā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām
personām (ģimenēm), kuru īpašumā vai
lietošanā atrodas dzīvoklis vai privātā māja.
40. Ierobežojumi pašvaldības palīdzības
saņemšanā ir personām, kuru dzīvoklis vai
dzīvojamā māja ir ierakstīta Zemesgrāmatā
uz citas personas vārda un dzīvoklī vai mājā
dzīves vietu ir deklarējušas personas darbspējas
vecumā. Palīdzības veids un apmērs tiek
izvērtēts 41.punktā noteiktajā kārtībā.
41. Pabalsta apmērs tiek noteikts, izpilddirektoram, mājas apsaimniekotāja pārstāvim
un sociālajam darbiniekam apsekojot dzīvokli,
māju un sastādot remonta izdevumu tāmi.
42. Pabalstu dzīvojamās telpas remontam
piešķir līdz 215,00 euro apmērā. Pabalsts var
būt arī mantisks.
XI.
PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBA
43. Lai pretendētu uz šo noteikumu 6.1.-6.5.
un 6.9. apakšpunktos paredzētajiem sociālās
palīdzības pabalstiem, pabalsta pieprasītājam
sociālajā dienestā jāiesniedz iztikas līdzekļu
deklarācija, deklarācijā sniegto ziņu apliecinoši
dokumenti, un iesniegums, kurā norāda vēlamo
sociālās palīdzības pabalsta veidu.
44. Pabalsta pieprasītājs likumdošanā
noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā
sniegto ziņu patiesumu.
45. Lai saņemtu 6.1. apakšpunktā minēto
sociālo palīdzību, ģimenei (personai) pēc sociālā dienesta pieprasījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi, saskaņā ar noslēgto vienošanos
starp sociālā dienesta amatpersonu un personu.
46. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un
sociālā dienesta sēdē pieņem koleģiālu lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu..
47. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto
lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta piešķiršana atteikta – informācijā pabalsta saņēmējam
norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība.
XII. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
48. Ja personu (ģimeni) neapmierina Sociālā dienesta pieņemtais lēmums, to var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Kokneses
novada domes priekšsēdētājam.
49. Kokneses novada domes priekšsēdētāja
lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
50. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienu atzīt par spēku zaudējušiem
Kokneses novada domes 2010. gada 28.
aprīļa saistošos noteikumus Nr. 8 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētjs D. Vingris
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Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2013. gada 30. oktobra (protokols Nr.14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 15
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Kokneses novada pašvaldības
aģentūras „Kokneses Sporta centrs” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos
maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi.
2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi.
3. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem
skaidras naudas norēķinu veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
4. Pakalpojumu maksa Aģentūras pakalpojumu cenrādī ir noteikta
ar PVN (pievienotā vērtības nodokļa). Aģentūra reģistrēta kā PVN
maksātājs.
5. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to
saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
II Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis
7. SPORTA HALLE UN NOVUSA TELPA
Pieaugušiem
Pārējiem *
Apmeklējuma reizes
maksa euro,
maksa euro,
t.sk. PVN
t.sk. PVN
7.1. Viena
0.71
0.43
7.2. Mēneša abonements 5.69
2.85
7.3. Sporta halles noma vienām sacensībām 21.34 euro/h, t.sk.
PVN
7.4. Sporta laukuma noma (zālei šķērsām) 7.11 euro/h, t.sk.PVN
8. TRENAŽIERU UN AEROBIKAS ZĀLE
Pieaugušiem
Pārējiem * maksa
Apmeklējuma reizes
maksa euro,
euro,
t.sk. PVN
t.sk. PVN
8.1. Viena
1.71
0.85
8.2. Mēneša abonements 17.07
8.54
8.3. Treniņprogrammas 4.27
4.27
sastādīšana
8.4. Ārstnieciskā
4.27
4.27
vingrošana individuāli
8.5. Ārstnieciskā
2.13
2.13
vingrošana grupā
9. PELDBASEINS

3.56

Pārējiem
* maksa
euro
par vienu
stundu,
t.sk. PVN
1.71

12.52

6.26

Abonementa
uzrādītājam

17.07

8.54

Abonementa
uzrādītājam

20.49

10.24

Abonementa
uzrādītājam

Pieaugušiem
maksa euro
9.1. Apmeklējuma
par vienu
reizes
stundu, t.sk.
PVN
9.1.1. Viena
9.1.2. Mēneša
abonements
Četras
9.1.3. Mēneša
abonements
Sešas
9.1.4. Mēneša
abonements
Astoņas

Piezīmes

9.1.5. Seši
mēneši
9.1.6.
Divpadsmit
mēneši

136.60

Abonementa
pircējam

256.12

Abonementa
pircējam

9.2. Peldbaseina celiņa noma (1 stunda, ne vairāk kā 10 cilvēki)
– 21.34 euro, t.sk.PVN
9.3. Peldbaseina noma (1 stunda, ne vairāk kā 40 cilvēki) – 71.14
euro, t.sk.PVN
9.4. Baseina apmeklējuma atlaide darba dienās no plkst. 1600 līdz
plkst. 1800 – 25%
9.5. Mazā baseina apmeklējums (ne vairāk kā 15 cilvēki) – 21.34
euro, t.sk. PVN
9.6. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 10-20 cilvēki – 20%
9.7. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 21-40 cilvēki – 25%
9.8. Ģimenes biļete – baseina apmeklējums diviem pieaugušajiem
un vienam vai diviem bērniem – 7.11 euro, t.sk.PVN
9.9. Piektdienās, sestdienās, svētdienās peldbaseina apmeklētājiem par saunas apmeklējumu tiek iekasēta papildus maksa 0.71
euro, t.sk.PVN, par katru stundu (grozījumi 27.03.2013., spēkā ar
05.04.2013.)
9.10. Maksa tiek iekasēta par 1 stundu, pārsniedzot šo laiku – par
katrām 15 minūtēm papildus jāmaksā – 0.71 euro, t.sk.PVN, (grozījumi 27.03.2013., spēkā ar 05.04.2013.)
10. HIDROMASĀŽAS VANNA (6 VIETAS) +
Pieaugušiem maksa Pārējiem * maksa
euro
euro
Pakalpojums
par vienu stundu,
par vienu stundu,
t.sk. PVN
t.sk. PVN
10.1. Hidromasāžas
2.85
2.85
vanna
10.2. Hidromasāžas
vanna + baseins
5.69
4.27
(90 min.)
10.3. Hidromasāžas 4.27
3.56
vanna + baseins
(45 min.)
11. PELDĒŠANAS INVENTĀRA NOMA vienam apmeklējumam
Nr.
Inventāra nosaukums Nomas maksa euro, t. sk. PVN
p.k.
11.1. Peldcepure
0.14
11.2. Gumijas
0.14
čības
12. I. Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīcas telpu noma
(bez gultas veļas) treniņnometnēm – 4.27 euro vienai personai diennaktī, t.sk.PVN
13. Sporta infrastruktūras noma treniņnometnēm – 2.85 euro vienai personai diennaktī, t.sk.PVN
14. Skaidrojums simboliem un apmeklējumiem pie cenām:
1.1. „ * ” grupā „ Pārējie „ ietilpst: bērni līdz 18 gadu vecumam,
skolnieki, studenti, pensionāri un invalīdi, uzrādot apliecību.
1.2. „viens apmeklējums ”– nodarbības viena stunda, duša un
ģērbtuves 15 minūtes.
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs D. Vingris
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Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr. 7.4. (protokols Nr. 14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 16
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Kokneses novada pašvaldības
aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos
maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi.
2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi.
3. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem
skaidras naudas norēķinu veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
4. Pakalpojumu maksa Aģentūras pakalpojumu cenrādī ir noteikta
bez PVN (pievienotā vērtības nodokļa). Aģentūra nav reģistrēta kā
PVN maksātājs.
5. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus
Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta
tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar
Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu
samaksai.
6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
II Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis
1. Ieejas biļete Kokneses pilsdrupās
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
7.1. Pieaugušajiem
Vienai personai
1.14
7.2. Pensionāriem,
Vienai personai
0.85
skolēniem, studentiem
(uzrādot apliecību)
7.3. Ģimenei
2 pieaugušie + līdz 4 bērni 3.56
7.4. Gada karte ģimenei 2 pieaugušie + līdz 4 bērni 2.85
7.5. Atlaide grupai
20 un vairāk personas
10%
7.6. Pirmsskolas vecuBezmaksas
ma bērniem,
politiski represētajām
personām, invalīdiem
(uzrādot apliecību)

2. Pakalpojumi Kokneses pilsdrupās
Pakalpojuma veids
Mērvienība
1.1. Pilsdrupu teritorijas
1 stunda
noma pasākumiem
1.2. Naudas kalšana
1 monēta
1.3. Kāzu uzvedumi
40 minūtes
(maksa viduslaiku un
folkloras kopas vadītājiem
tiek iekasēta atsevišķi)
1.4. Pasākuma
5 personām
organizēšana
par katru nākošo personu

Cena EUR
85.37
1.42
21.34

7.11
1.42

3. Ekskursijas vadītāja pakalpojumi Kokneses pilsdrupās, pa
Kokneses pagastu, novadu (iepriekš piesakot)
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
9.1. Latv.val. Kokneses
0.5 stunda
7.11
pilsdrupās
9.2. Latv.val. Kokneses pagasta 1 stunda
14.23
centra teritorijā
9.3. Svešvalodā (angļu, vācu,
0.5 stunda
10.67
krievu) Kokneses pilsdrupās
9.4. Svešvalodā (angļu, vācu,
1 stunda
21.34
krievu) Kokneses ciematā
4. Pakalpojumu Kokneses Tūrisma centrā
Pakalpojuma veids
Mērvienība
1.1. Faksa pakalpojumi
1 lappuse
1.2. Kopēšana
1 lappuse
1.3. Skenēšana
1 vienība
1.4. Datorizdruka (formāts A4)
1 lappuse
1.5. Konsultācijas tūrisma jautājumos 1 stunda
(izņemot novada uzņēmējus)

Cena EUR
0.71
0.14
0.21
0.14
28.46

III Noslēguma jautājumi
5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu
ar Kokneses novada domes 2013. gada 27. februāra lēmumu Nr. 3
apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
Sēdes vadītājs domes priekšsēdētājs D. Vingris

Deputāta pilnvaras nolicis Kokneses novada domes deputāts Jānis Dzenis

Deputāts Jānis Dzenis.
Foto no Kokneses pašvaldības arhīva.
Pamatojoties uz Kokneses novada domes
deputāta Jāņa Dzeņa personisku rakstisku iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, ņemot
vērā likuma „Republikas pilsētas domes un

novada domes deputāta statusa likuma” 3.
panta 1. daļu, Kokneses novada domes 2013.
gada 18. decembra sēdē lēma ar 2014. gada 1.
janvāri izbeigt deputāta pilnvaras Kokneses
novada domes deputātam Jānim Dzenim.
Pēc Kokneses novada domes lūguma likumdošanā noteiktajā kārtībā nākošo Kokneses novada domes deputātu no partijas „VIENOTĪBA”, „Centriskā partija LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA” saraksta noteica
Kokneses novada vēlēšanu komisija. Nākamā
deputātu kandidāta apstiprināšana noris atbilstoši CVK 2013. gada 06. marta instrukcijai
„Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts
bijušā deputāta vietā”.
Pamatojoties uz Kokneses novada domes
lūgumu noteikt nākošo Kokneses novada
domes deputātu no partijas „VIENOTĪBA”,
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU

SAVIENĪBA”, Kokneses novada vēlēšanu
komisija sniedz informāciju:
Pēc vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas
protokola nākamais deputātu kandidāts no
partijas „VIENOTĪBA”, „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” saraksta ir JĀNIS LIEPIŅŠ.
Jānim Dzenim ir ilggadēja pieredze deputāta darbā. Kokneses pagasta padomē,
pēc tam novada domē deputāta pienākumus
veicis vairākus sasaukumus, vadījis Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgo komiteju
un Izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgo komiteju. Pēc 2013. gada 1. jūnija
Pašvaldību vēlēšanām Jānis Dzenis darbojās
Kokneses novada domes Finanšu un attīstības pastāvīgajā komitejā un Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajā
komitejā.
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Ieviesīs informācijas komunikācijas tehnoloģijas komunālo pakalpojumu jomā
Ir saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu projektam par informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu komunālo pakalpojumu jomā. Projekta ietvaros
Kokneses novada Bebru un Iršu pagastos plānots ieviest attālināto aukstā un karstā ūdens
un siltumenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu Vecbebru un Iršu ciematos paš-

valdības apsaimniekojamās mājās un iestādēs.
Šādas sistēmas ieviešana ļaus būtiski
ekonomēt laiku un cilvēku resursus, tādējādi
samazinot arī kļūdas rēķinos, kas aiztaupīs
gan pakalpojuma sniedzēja, gan iedzīvotāju
laiku minēto problēmu risināšanai.
Projekta kopējais finansējums Kokneses
novada domes plānotajām aktivitātēm ir 16 151

EUR (t.sk. 85% ERAF finansējums, 10% pašvaldības un 5% valsts finansējums). Projektu
finansiāli atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam.
Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, projektā piedalās 12 partnerorganizācijas no Latvijas un trīs no Lietuvas.
Projekta īstenošana tiks uzsākta 2014. gadā.

Apstiprināts projekts „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana”
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas projektu „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana”,
Nr. 13-04-L32300-000017, kas tika iesniegts
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākuma „Lauku mantojuma
saglabāšana un atjaunošana” ietvaros.
Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot vēsturisko vidi ap Vecbebru Profesionālās vidusskolas valdījumā esošo nekustamo
īpašumu „Vecbebru muižas kungu māja”, lai
nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras
mantojuma saglabāšanu, apzinātu, novērtētu,
izprastu šī kultūras mantojuma bagātību, cel-

tu arhitektūras mantojuma – Vecbebru muižas – ekonomisko potenci.
Projekta rezultātā tiks sakopts un labiekārtots parks, izmantojot profesionāla kokkopja
– arborista – pakalpojumus. Parkā tiks ierīkoti soliņi un apgaismojums, kā arī tiks bruģēti
celiņi, kas savieno Vecbebru Profesionālo un
vispārizglītojošo internātvidusskolu ar pagasta centru. Tiks izveidots bruģēts laukums pie
muižas ēkas, atjaunota ūdens kaskāde un bruģēts celiņš, kas ved uz muižu no pārvaldnieka
mājas, kā arī celiņi abās pusēs ūdens baseinu
kaskādei un puķu stādījumiem.
Vēl projekta ietvaros labiekārtos teritoriju Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojo-

šās internātvidusskolas priekšā līdz dienesta
viesnīcai – tiks izbūvēti soliņi, ierīkots apgaismojums, bruģēti laukumi un celiņš, izveidoti apstādījumi. Kopējā labiekārtojamās
teritorijas platība ir 9,7671 ha.
Projekta kopējās izmaksas ir 140 297,43
Ls, no kurām 115 948,29 Ls ir attiecināmās
izmaksas un 24 349,14 Ls - neattiecināmās izmaksas. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) piešķirtais finansējums
ir 100% no attiecināmajām izmaksām jeb 115
948,29 Ls. Projekts jāīsteno no 2013.gada 2.
decembra līdz 2014. gada 3. novembrim.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku
atbalsta dienests.

Jauniešus, kuri nemācās vai nestrādā, NVA aicina pieteikties dalībai
„Jauniešu garantijas” pasākumos
No šī gada sākuma jaunieši vecumā
no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai
nestrādā, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos
„Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos. NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties
mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba
tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un
iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba
devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus
apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā
kopš būs pieteicies dalībai „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos.
Lai piedalītos „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem, kuri ne-

mācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko NVA
filiāli un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā
programmā. Visiem jauniešiem NVA piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumus, palīdzību darba
meklēšanā u.c. pakalpojumus. Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiks
noteikti tieši viņam nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa
konkurētspēju darba tirgū. „Jauniešu garantijas” pasākumus NVA īsteno, sadarbojoties ar
Izglītības un zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem,
jaunatnes organizācijām un darba devējiem.
NVA „Jauniešu garantijas” ietvaros
sniegs šādu atbalstu:
1. Darba meklēšanas atbalsta pasākumi,

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un
karjeras konsultācijas
2. Neformālās izglītības programmu īstenošana
3. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana
4. Pirmā darba pieredze jaunietim
5. Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā
6. Darbnīcas jauniešiem
7. Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu
grupām)
8. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai
9. Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei
Vairāk informācijas: www.nva.gov.lv/
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Kokneses novada centralizētā
grāmatvedība informē
Kokneses novada centralizētā grāmatvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt
norēķinus ar Kokneses novada domi pēc
stāvokļa uz 2013.gada 31.decembri, par
sekojošiem maksājumu veidiem:
● Kokneses mūzikas skolas mācību
maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas mūzikas skolā;
● Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” ēdināšanas maksām- saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas PII
„Gundega” bērnu grupiņās;
● Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” ēdināšanas maksām – saraksti par parāda
vai pārmaksas summām atrodas PII „Bitīte”
bērnu grupiņās.
● Zemes nomas maksām – Kokneses novada domē grāmatvedībā;
● Komunālo pakalpojumu maksām Bebru pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
● Skolēnu ēdināšanas maksas Bebru pa-

matskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes
kasē;
● Komunālo pakalpojumu maksām Iršu
pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
● Skolēnu ēdināšanas maksas Pērses pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
Norēķinus salīdzināt līdz 2014. gada
28. februārim. Ja līdz noteiktam termiņam
norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokneses novada domes norēķinu atlikumus par
pareiziem.
Neskaidrību gadījumā var vērsties:
Kokneses novada domes grāmatvedībā
vai zvanīt pa tālruni 651 33639;
Bebru pagasta pārvaldē pie grāmatvedes
vai zvanīt pa tālruni 651 64182 un
Iršu pagasta pārvaldē pie grāmatvedes
vai zvanīt pa tālruni 651 63681.

Atgādinājums par
atkritumu šķirošanu!!!
Jau vairākkārt iepriekšējā gada laikā
informējām par atkritumu šķirošanas iespējām novadā - par uzstādītajiem šķirošanas konteineriem, kuros iespējams ievietot
kartonu un PET (plastmasas) pudeles, tomēr atkārtoti aicinām pievērst uzmanību,
kādus atkritumus šajos konteineros drīkst
ievietot.
Metot atkritumus konteineros, kuri paredzēti kartonam un PET pudelēm, lūgums ievērot prasību neaizsiet atkritumu maisiņu,
kurā ievietotas pudeles un papīri, jo tālākajā šo atkritumu pārstrādes procesā aizsietu
maisiņu atvēršana ir aizliegta darbinieku drošības apsvērumu dēļ. Tāpat šajos konteineros
nedrīkst ievietot plastmasas olu bretes,
vienreizējās lietošanas plastmasas traukus
un tetrapakas. Pievērsiet uzmanību, ka uz
katra konteinera ir informatīva norāde
par atkritumu veidiem, kādus šajos konteineros drīkst ievietot.

Koknesē pie katlu mājas būvgružu konteinerā drīkst ievietot būvgružus un sadzīves
tehniku. Lielāka izmēra sadzīves tehniku,
piemēram, ledusskapjus, drīkst novietot blakus konteineram.
Privātmāju īpašniekiem!
Privātmāju īpašniekiem lūgums slēgt
līgumus un uzstādīt atkritumu konteinerus
pie privātmājām. Privātmāju iedzīvotājiem
aizliegts atkritumus ievietot daudzdzīvokļu māju konteineros (izņēmums – būvgružu
konteiners un šķirošanas konteineri kartonam
un PET pudelēm)!
Privātmāju īpašnieki, kuriem līgumi
nav noslēgti, tiek sodīti, atbilstoši spēkā
esošajiem saistošajiem noteikumiem - „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā”. Par saistošo noteikumu neievērošanu, fiziskām un juridiskām
personām izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nekustamā
īpašuma Izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013
0503 individuālo dzīvojamo māju apbūves
zemes gabalu 0,1295 ha platībā Dzeņu ielā
11,Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā.
Izsoles sākumcena Ls 1200,00 (tūkstoš divsimt lati) ar 2014. gada 1. janvāri
1707,45 euro. Lai piedalītos Objekta izsolē
līdz 2014. gada 21. janvāra plkst. 9.00 ir
jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksu Ls 20 vai
28,46 euro un drošības naudas Ls 120 vai
170,74 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2014.gada 21. janvārī plkst. 10.00
Kokneses novada 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.koknese.lv Objekta
apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.
Ģēģeri pa tālruni 65133634.

Nekustamā
īpašuma Izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu sekojošu nekustamo īpašumu:
Nekustamo īpašumu - trīs istabu
dzīvokli renovētā mājā ar kadastra Nr.
32609000540 „Liepas”-11, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 3130,32 (trīs tūkstoši viens simts
trīsdesmit euro 32 centi). Lai piedalītos
Objekta izsolē līdz 2014. gada 18. februārim plkst. 9.30 ir jāiesniedz iesniegums
un dokumentus par dalības maksas 28,46
euro un nodrošinājuma naudas 313,03 euro
nomaksu. Objekta izsole notiks 2014. gada
18. februārī plkst. 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
Dzīvokli iespējams iegādāties arī līdz 5 gadi
uz nomaksu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domes 13. kabinetā vai
kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un
internetā pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv . Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E. Ģēģeri pa tālruni
65133634.
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Kokneses novada Pašvaldības policija atgādina:
Kokneses novada iedzīvotājiem un
viesiem ir jāņem vērā, ka par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantu personas var sodīt:
„149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana
Par apstāšanos:
1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas
nav atļauts;
2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
3) nepietiekami tuvu brauktuves
malai (tā, ka attālums no brauktuves
malas līdz jebkuram brauktuves malai
tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam
nav nomales;
4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem
vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai
ceļa zīmes;
5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās,
kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta
ar 943. ceļa apzīmējumu, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.
Par apstāšanos:
1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav
atļauts;
2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju,
sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu
un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par
trim metriem;
4) uz gājēju pārejām vai tuvāk par pieciem metriem no tām;
5) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās
brauktuves malas;
6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10
metriem aiz 534., 535. vai 538. ceļa zīmes;
7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
8) 326. ceļa zīmes darbības zonā;
9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai
tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja
kustību;
10) tuneļos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.
Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam četrdesmit euro apmērā.
Par stāvēšanu:
1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas
nav atļauts;
2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
3) nepietiekami tuvu brauktuves
malai (tā, ka attālums no brauktuves
malas līdzjebkuram brauktuves malai
tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam
nav nomales;
4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem
vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai
ceļa zīmes;
5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās,
kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta
ar 943. ceļa apzīmējumu;
7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par
100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves,
bet apdzīvotās vietās — tuvāk par 50 metriem no tās —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam trīsdesmit euro apmērā.
Par stāvēšanu:
1) otrajā rindā;
2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai
tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja
kustību;
3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas
tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā
ir mazāka par 100 metriem;
4) vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem
transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;
5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju,
sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu
un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par
trim metriem;

7) uz gājēju pārejām un tuvāk par pieciem metriem no tām;
8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās
brauktuves malas;
9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10
metriem aiz 534. vai 535. ceļa zīmes;
10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
11) 326. ceļa zīmes darbības zonā;
12) 327. ceļa zīmes darbības zonā un
attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai
329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz
visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana
apzīmēta ar 522. ceļa zīmi;
13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa apzīmējumu,
un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu;
14) tuneļos —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam četrdesmit euro apmērā.
Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt
astoņdesmit euro.
Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825. — 832.
papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī
par 833. un 842. papildzīmes prasību pārkāpšanu 532. vai 533.ceļa zīmes darbības
zonā —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam trīsdesmit euro apmērā.
Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais,
lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos
no vietas, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.
Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam trīsdesmit euro apmērā.
(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012.,
25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas
stājas spēkā 01.01.2014.)”
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Decembra mēnesis Ģimenes atbalsta dienas centrā

Top smilšu kino.
Decembris Ģimenes atbalsta dienas centrā (ĢADC) ir bijis radošu aktivitāšu pilns.
Kopā ar bērniem un senioru klubiņu „Pīlādzītis” gatavojām Ziemassvētku apsveikumus,
kuri tālāk devās iepriecināt Kokneses ļaudis.
Vienojāmies kopīgā Ziemassvētku noskaņas
radīšanā ar piparkūku smaržām, ziemas karstā dzēriena garaiņiem, kuri tā vien vilināja
un sildīja mazas un lielas sirsniņas. Kopā sanāca dažādu paaudžu dienas centra apmeklē-

tāji, gan māmiņas ar saviem mazuļiem, gan
Kokneses jaunieši un bērni, kā arī foto pulciņa dalībnieki. Savas foto pulciņā apgūtās
zināšanas varēja likt lietā. Esam priecīgi par
noķertajiem un iemūžinātajiem mirkļiem.
Īsi pirms Ziemassvētkiem mācījāmies
rakstīt vēstuli Eņģeļiem un mācījāmies saņemt atbildi no tiem. Lasījām Ziemassvētku
stāstus. Ietērpām Dienas centru Ziemassvētku noskaņās un kopā ar Kokneses Jauniešu

biedrību veidojām muzikālo uzvedumu, kurš
bija skatāms 23. decembra vakarā I. Gaiša
Kokneses vidusskolas ēdnīcas zālē.
Tūliņ pēc Ziemassvētkiem ĢADC devās ciemos uz Amatu centru „Mazā kāpa”,
kur mums bija sarūpēti dažādi pārsteigumi.
Dziesmu un kokles skaņu pavadībā čakli
darbojāmies Rūķu darbnīcā. Katram dalībniekam bija iespēja pagatavot trīs atslēgu
piekariņus. Kopā gājām jautrās rotaļās un
mielojāmies ar gardo Raunas maizīti un Kokneses Miesnieka vārītajiem zirņiem. Sirsnīgi
pateicamies Inesei Kāpiņai un viņas čaklajiem rūķiem par dāvāto prieku un kopā būšanas laiku!
Šobrīd Latvijas dabā ir laiks, kad košās krāsas ieritinājušās miglas vālos un pat
sniega sega kavējas tos paslēpt. Tagad ir īstais laiks, lai sevi priecētu, spēlējot krāsaino
smilšu spēli un piedzīvotu radīšanas prieku.
ĢADC notiek „Smilšu nodarbības”. Tās ir
radošas un inovatīvas nodarbības, kurās apgūst smilšu graudiņa noslēpumu, katrs pats
rada savu smilšu kino. Laipni aicināti arī Jaunajā 2014. gadā uz radošajām norisēm Ģimenes atbalsta dienas centrā!
Aija Rimša,
ĢADC vadītāja

LIKTEŅDĀRZS top!

Padarītie darbi 2013. gadā un ieceres 2014. gadā
Kā rakstījām Kokneses Vēstīs pagājušā
gada nogalē, Likteņdārzā tika pabeigti būvniecības darbi pie amfiteātra akmeņu uzbēruma
„Sirmas saulriets” iekšpuses izveides. Nepiešamais daudzums ar laukakmeņiem nogādāts
uz Likteņdārzu un 2013. gadā iecerētais ir
izdarīts. Pateicoties lielai cilvēku atsaucībai,
šobrīd „Sirmā saulrieta” vienu pusi klāj vairāki desmiti tūkstoši no dažādiem novadiem
uz Likteņdārzu atvesti Latvijas laukakmeņi.
„Sirmā saulrieta” izveides darbi tuprināsies
arī 2014. gadā, tāpēc Kokneses Fonds aicina
ikvienu turpināt nogādāt uz Likteņdārzu savu
laukakmeni. 2013. gadā tika dibinātā sadarbība ar biedrību „Zemnieku saeima”, kā rezultātā gada nogalē uz Likteņdārzu tika nogādāta pirmā krava ar laukameņiem no Dobeles
novada zemniekiem. Esam pārliecināti, ka šī
sadarbība turpināsies un pēc pavasara lauku
darbiem uz Likteņdārzu tiks nogādāti akmeņi
arī no citām Latvijas zemnieku saimniecībām.
Vēl viena nozīmīga sadarbība, kuras rezultātus varēs baudīt ikviens Likteņdārza apmeklētājs 2014. gadā, ir sadarbība ar Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes topošajiem
ainavu arhitektiem. Latvija var lepoties ar
talantīgiem ainavu arhitektiem, tāpēc radoši

plenēri, atsevišķu Likteņdārza projekta zonu
plānošana un labiekārtošana 2014. gadā, palīdzēs projektu tuvināt lielajam mērķim, kad
pēc pieciem gadiem mūsu valsts svinēs savu
simto dzimšanas dienu arī Likteņdārzā.
Kā jūs noteikti ziniet, tad Likteņdārza kopējā teritorija ir 22 hektāri. Kopējais pastaigu celiņu garums ir vairāk kā 2,5 kilometri,
tāpēc ne visiem dārza apmeklētājiem ir pa
spēkam apskatīt visu Likteņdārzā paveikto
un iecerēto. Pagājušā gada otrajā pusē daudzi
dārza apmeklētāji novērtēja iespēju apskatīt
dārzu, pārvietojoties zaļajā elektromobilī. Šo
pakalpojumu dārza apmeklētājiem nodrošina ģimenes uzņēmums Impress no Siguldas.
2013. gadā pieprasījums pēc brauciena gida
pavadībā ar elektromobili bija tik liels, ka
uzņēmums jaunajai sezonai gatavo vairākus
papildinājumus. Viens no tiem būs elektromobilis ar vagoniņu, kas sniegs iespējas vienlaicīgi vizināt 13 pieaugušos pasažierus vai
20 bērnus. Gida stāstu varēs dzirdēt ikviens
pasažieris, jo elektromobilis būs aprīkots ar
mikrofonu un nelielām skandām elektromobiļa salonā. Arī Kokneses Fonda rīcībā esošie
divi četrvietīgie elektromobiļi pagājušajā sezonā bija ļoti pieprasīti, tāpēc jaunajā sezonā

dārza apmeklētājiem firma Impress piedāvās
vēl divus elektromobiļus, kurus dārza ameklētāji ar autovadītāja iemaņām varēs izīrēt.
Likteņdārzs ar katru sezonu kļūst arvien
pievilcīgāks ceļojuma galamērķis, tāpēc
dārza apmeklētājiem tiek piedāvāti jauni un
jauni pakalpojumi, rodas jaunas darbavietas.
2014. gadā firma Impress turpina aicināt darbā jaunus, komunikablus cilvēkus ar svešvalodu zināšanām un autovadītāja iemaņām,
bet Kokneses Fonds piedāvās darbu dārzniekam, kā arī sezonas darbu Likteņdārza informācijas ēkā un suvenīru veikalā. Par darba
piedāvājumiem lūdzam interesēties, nosūtot
savu CV uz firmas Impress vai Likteņdārza
interneta mājas lapā norādītajām e-pasta adresēm, pavadvēstulē norādot, par kādu amatu
interesējaties.
2013. gads Likteņdārza tapšanā ir bijis
ļoti spraigs un ienesis projekta attīstībā jaunas vēsmas, jaunus draugus un arī jaunus plānus, kurus būs liels prieks īstenot 2014. gadā.
Kokneses Fonds pateicas visiem, ka pagājušajā gadā ir piedalījušies dārza izveidē un
novēl jums jaunus panākumus, atvērtu sirdi
un daudz draugu 2014. gadā.
Kokneses Fonds
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Visspožāko guni iededzinu

Sarmīte V. Jākobsona memoriālajā
mājā-muzejā „Galdiņi”. „Tas bija ne tikai
darbs, bet Aicinājums strādāt muzejā,” par
Sarmīti nu jau pagātnes formā teic vēstures
skolotāja I. Puniņa. Foto: M. Ločmelis.
Kad jānotic neticamajam un jāpieņem
nesaprotamais fakts par to, ka tēlnieka V.
Jākobsona memoriālā māja – muzejs Bebru
pagastā palicis bez savas ilggadējās, prasmīgās un radošās saimnieces, tas ir, bez muzeja
vadītājas Sarmītes Rodes ar divdesmit gadu
stāžu, mēs, Bebru pamatskolas un muzeja
ciešās sadarbības partneri, katrs kaut ko sev
paskaidrojam, iestāstām, bet kā ir ar viņu,
ar savdabīgo Tēlnieku, kurš atrodas tālu no
mūslaiku politiski ekonomiskās domāšanas?
Kā V. Jākobsons jūtas savā paradīzē, kuras
smago šķūņa durvju atslēgas vairs neglabās
cilvēks, kurš visdziļāk sapratis un izjutis viņa
rezignētā emirāta un askēta būtību?
Kuram citam tas izdotos labāk, ja ne
Sarmītei, māksliniecei ar tik pazīstamo, kā
un kāds top pasaules redzējums jaunradītāja
acīs. Un ne jau tikai mākslinieces dvēsele
vien ļāvusi Sarmītei piekļūt V. Jākobsonam

vistuvāk. Tas ir arī akmens pavēlniekam atdotais laiks un cilvēciskā enerģija, patērēta
viņa dzīves un daiļrades iepazīšanai, uzturot kontaktus ar V. Jākobsona skolēniem un
laikabiedriem, muzeja labiekārtošanai un
attīstībai. Jāatzīmē, ka tēlnieka V. Jākobsona
memoriālā māja „Galdiņi” ir valsts akreditēts
muzejs. Šo statusu muzejs uz pieciem gadiem
ieguva 2004. un 2009. gadā. Sarmīte, kā ikkatrs kultūras cilvēks, noteikti darījusi vairāk
nekā no viņas prasījis pienākums.
„Tas bija ne tikai darbs, bet Aicinājums
strādāt muzejā,” par Sarmīti nu jau pagātnes
formā teic vēstures skolotāja I. Puniņa, kura
zina, ka Sarmīte nāk no senas dzimtas Bebru
pagastā. Par viņas dziļajām saknēm liecina
ne tikai 19. gadsimta arhīva materiāli, bet arī
Sarmītes dzeja:
„Kas palīdz Saulei apmīļot
Ik puķi Saules priekšautā?
Kas savus rakstus lasīt prot,
Ko glabā akmens ceļmalā?
Tu nezini? Tev pačukstēšu es.
Te Bebros – Saules kabatiņā –
Mīt brīnumdares gudrās bites!”
Ar dziļu cieņu un patiesu interesi Sarmīte
izzinājusi sava pagasta vēsturi.
Pateicoties Sarmītei, Bebru pamatskolas
skolēnu dzīve iezaigojās aizvien jaunos krāstoņos. Tās bija neaizmirstamas Muzeju naktis, kurās piedalījās mūsu skolēni, Lieldienas,
Annas dienas, Dzejas dienas, visdažādākie
V. Jākobsona piemiņas dienu pasākumi. Kā
muzeja vadītājai viņai svarīgi bija, lai tieši
jaunie cilvēki izjustu lepnumu un piederību
ne tikai V. Jākobsonam, bet arī Jaunbebru
Kartupeļu dumpja varoņiem, mūsu pagasta
represētajiem cilvēkiem. Sarmītei izdevās.
Viņai atsaucās. Viņā klausījās. Daudzi.
Skolas ārpusstundu darba organizatore A.
Romanovska, kura ar Sarmīti strādājusi kopā
visilgāk, arī Skolas padomē, nebeidz saukt viņas rakstura īpašības: zinoša, atraktīva, sirsnīga, atsaucīga, idejām bagāta, pacietīga, izpa-

līdzīga. Un šie nav tukši vārdi. Lūk, lietišķi
pierādījumi, kas stāsta par to pašu: Sarmītes
emocionālie, sirds gudrie raksti Bebru pagasta
izdevumā „Spiets”, „Kokneses Novada Vēstīs” un tikai viņas mieru starojošie dzejoļi:
„Es, neko nejautājot, zinu –
Viss notiks tā, kā nolemts mums.
Visspožāko guni iededzinu,
Lai domām gaišāks ceļojums.”
Muzejs „Galdiņi” mums, lauku skolotājiem un skolēniem, daudzus gadus bijis tas
pats, kas lepnas mākslas galerijas Rīgā, jo
Sarmītes mākslinieciskā gaumes un organizatores talanta dēļ augstvērtīga māksla no Rīgas, no Latvijas nonāca Bebros, V. Jākobsona
paradīzē, ko uzticīgi sargā akmens Lācītis un
restaurētā Tautumeita. Nu, pateicoties Sarmītes uzņēmībai, V. Jākobsona akmens skulptūras profesionāli iemūžinātas fotouzņēmumos.
Liels notikums Bebru pamatskolā bija
pēc muzeja iniciatīvas 2012. gadā sarīkotais
pirmais A. Kristona balvas konkurss vizuālajā mākslā. Iecere par konkursu radās V.
Jākobsona skolniekam liepājniekam A. Kristonam, Dzejas dienās tiekoties ar sava skolotāja piemiņas kopēju. Sarmīte 2013. gadā
palīdzēja noorganizēt arī otro konkursu, kas
bija veltīts skolēnu literārajai jaunradei, un
plānoja arī trešā konkursa norisi.
„Dzīve ir tāda zelta rakšana sevī un citos,” Sarmīte rakstīja pavadrakstiņā sevis izlolotajā laikrakstā „Spiets” 1998. gada janvārī. Tas bija jauna gada sākums precīzi pirms
15 gadiem. Daudz zelta viņa pa šiem gadiem
uzrakusi citos. Cik cilvēku likteņu un talantu
cēlusi gaismā, nepamanot, kā laistās pašas
zelts! Un vēl šajā vecajā, mīļajā „Spietiņā”
Sarmīte ierakstījusi:
„Man ir tik viegli dzīvot tā:
Caur sniegiem zemes klēpi just.”
Paldies, Sarmīt!
Arī Tēlnieka vārdā
Bebru pamatskolas kolektīvs

Humānā pedagoģija skolotāja darbā
„Lai dāvātu bērnam zināšanu dzirksti,
skolotājam sevī jāuzņem gaismas jūra”
/Š. Amonašvili/
Humānā pedagoģija nav iemīta taka, pa
kuru atliek vien cienīgi soļot. Katram jāatklāj
sava taciņa, katram tajā jāievirza sava radošā
enerģija to problēmu risināšanā, kuras akcentē humānā pedagoģija. Humānā pedagoģija ir
mīlestības, prieka un izpalīdzības, savstarpēju
rūpju, kopēju panākumu pedagoģija, kas veido spēcīgu, laimīgu un veselīgu personību.
3. janvārī Kokneses internātpamatskolā
– attīstības centrā notika seminārs „Humānā pedagoģija skolotāja darbā”, ko vadīja
Humānās pedagoģijas asociācijas valdes
priekšsēdētāja Irmīne Pogrebņaka. Seminārā
pedagogi iepazinās ar humānās pedagoģijas
nepieciešamību mūsdienu izglītības procesā, tās atziņu izmantošanu darbā ar vecā-

kiem, teorijas un prakses vienotību, mācību
un audzināšanas stundu veidošanu atbilstoši
humānās pedagoģijas pamatprincipiem, skolotāja iespējām pilnveidoties, ieskatīties sevī
un mainīt attieksmi pret bērniem.
Vai var izaudzināt cilvēku, ja tajā nesaskata, nedzird un neļauj izteikties kā cilvēkam? I. Pogrebņaka uzsvēra, ka humānā
pedagoģija pieņem bērnu tādu, kāds viņš ir,
un izglītošanas procesu organizē saskaņā ar
sadarbības principiem, garīgu kopību, savstarpēju sapratni, uzticību, radošu pacietību,
brīvu izvēli, izziņas prieku un mīlestību.
Skolotājs ir dvēsele, gaismas nesējs un
devējs. Skolēns - gaismu meklējoša un alkstoša dvēsele. Viņu tikšanās rada stundu (pedagoģisku procesu) - īpašu, kopīgu apgarotas
dzīves joslu, kurā augošais cilvēks - skolēns
- piepildās ar skolotāja gaismu, iedvesmojas

un dodas tālāk pasaulē.
Ir ļoti svarīgi, kāds skolotājs ikdienā ir
mums līdzās, kā viņš izturas, uzrunā, lieto
žestus, mīmiku, maina balss intonāciju. Skolotājam viss negatīvais jāatstāj aiz durvīm,
jo mācību stundā skolēni izdzīvo savu dzīvi,
šeit un tagad, dotajā brīdī, kurš nekad vairs
neatkārtosies. Mums jātic katra cilvēka spējām, jo tās ir neierobežotas, tikai mēs dažreiz
nemākam tās saskatīt, jo bērns ir tāds pats cilvēks kā mēs, tikai ar mazāku pieredzi.
Sakām lielu paldies Irmīnei Pogrebņakai par interesanto semināru, kā arī Pļaviņu
novada ģimnāzijas, Bebru pamatskolas un
skolas – centra pedagogiem par atsaucību un
dalību seminārā!
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra
metodiskais dienests
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2013. gada 2. sezonas labākā Ekoskola Latvijā!
7. janvārī Vecbebru Profesionālajā
un vispārizglītojošajā internātvidusskolā
viesojās „L&T’” Ekoskola komanda
un bītboksa grupa „PeR”, lai paziņotu
makulatūras šķirošanas konkursa „Šķiro
un uzvari” rezultātus.
Mēs, piesakot sevi, uzreiz izvirzījāmies
vadībā, sašķirojot 2,5 t makulatūras.
Konkursa noslēgumā uzzinājām, ka esam
saglabājuši līdera pozīciju, nododot 3742
kg un saņemot galveno balvu – grupas
„PeR” koncertu skolā.
Centīgākie makulatūras vācēji:

 Liene Pārsla Pabērza (11. klase),
 Ričards Kondratjevs (5. klase),
 Dainis Kondratjevs (5. klase).
Par ieguldīto darbu vides saudzēšanā
skolēni saņēma diplomus, pildspalvas,
atstarotājus un grupas „PeR” CD.
Mūsu skola – labākā Ekoskola Latvijā
2013. gada 2. sezonā!
Daiga Andersone,
Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas
skolotāja

Sporta dzīve

Koknesiešiem Ar volejbola turnīru hallei IRŠI
nosvinēta 4. dzimšanas diena
godalgotas
vietas atklātajās
sacensībās
peldēšanā
13. decembrī Salas peldbaseinā notika
2013. gada atklātās sacensības peldēšanā.
Šajās sacensībās piedalījās peldētāji no
Rēzeknes, Salaspils, Daugavpils, Dobeles, Kokneses un Jēkabpils. Koknesi tajās
pārstāvēja Atis Āre, Ričards Andžāns un
Rebeka Andžāne.
Vecuma grupā 2004-2003. gadā dzimušajiem 100m brīvajā stilā 2. vieta Rebekai Andžānei, ar rezultātu 1:40.84. 50m
brīvajā stilā 3. vieta Rebekai Andžānei, ar
rezultātu 43.95.
Vecuma grupā 2000. - 2002. gadā dzimušajiem 100m brīvajā stilā 1. vieta Atim
Ārem, ar personīgo rekordu šajā distancē
1:09.07. 200 m brīvajā stilā 1. vieta Atim
Ārem, ar personīgo rekordu šajā distancē
2:37.47 un 3. vieta Ričardam Andžānam,
ar rezultātu 2:51.69.
Jolanta Grugule,
trenere
mob. tālr. 26440397

Sporta halle „IRŠI” iesoļojusi piektajā
pastāvēšanas gadā! 14. decembrī par godu
halles atklāšanai notika tradicionālais halles dzimšanas dienas turnīrs volejbolā.
Līdz šim gadam sacensības notika tikai Iršu sporta hallē, kurā uz diviem volejbola laukumiem spēles maksimāli var
aizvadīt 6 vīriešu un 6 sieviešu komandas.
Šogad ieinteresētība bija augusi un 4 vīriešu komandas apakšgrupas spēles izspēlēja Bebru pamatskolas sporta zālē. Patīkami, ka tuvākie mūsu kaimiņi neatteica
palīdzēt – paldies! Diemžēl, no „Bebru”
apakšgrupas nepaveicās vistālāk braukušajiem – Rēzeknes puišiem, kuri zaudēja
tiesības „iemēģināt” Iršu sporta halles
laukumus.
Kā allaž, spēlējot līdzīgām komandām,
gan ceturtdaļfināli, gan pusfināli, un arī cīņas par augstākām vietām izvērtās sīvas.
Gala rezultātā 3. vietu, pārspējot viesus
no Vecumnieku novada, izcīnīja Vecbebru
spēlētāji. Finālā mājiniekus – iršēniešus,
sarūgtināja komanda no Ropažiem. Uz-

varētāju „ropažnieku” rindās bija spēlētāji
no dažādiem novadiem – Dagris Dambītis,
Elāns Katkovskis, Staņislavs Hatiņecs,
Guntars Joksts, Vadims Ustjancevs, Dzintars Greļs, Oskars Karpovs. Par labāko turnīra spēlētāju tika atzīts Kristaps Lisovskis
no Vecumnieku novada. Piecas sieviešu
komandas spēlēja „riņķa” sistēmu, vienkopus varēja redzēt daudzas no šobrīd
labākajām Latvijas volejbolistēm, tāpēc
spēles bija aizraujošas un spraigas. Otro
reizi turnīra pastāvēšanas vēsturē 1. vietu
izcīnīja Ropažu komanda, (Ilze un Sanda
Liepiņlauskas, Sanda Ragozina, Agnija
Dobrovoļska, Lauma Lazdiņa, Zanda un
Anda Mičules) otrās – „Saulainās”, trešās
– pagājušā gada uzvarētājas – Lauma Lingerie no Rīgas. Kā turnīra labākā spēlētāja
balvu saņēma Rita Rubule no Madonas/
Heta komandas.
Par tīkamu atpūtu pēc smagas sacensību dienas rūpējās grupa „Bruģis”. Domāju,
ka turnīrs izdevās un ir iekarojis atsaucību jauno volejbolistu vidū, gaidīsim 2014.
gada decembri, kad tradicionālajā svētku
tortē degs 5 svecītes!
Bet savu „rindu” gaida arī veterāni –
nemaz tik tālu nav marta sākums, kad Iršos
viesosies volejbolisti no dažādiem Latvijas
novadiem – un hallē „Irši” mutuļos cīņu
gaisotne, kurā valdīs prieks un pozitīvas
emocijas.
Laimīgu, veselīgu Jauno gadu vēlot,
Dzintars Greļs
sporta darba organizators Iršos
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Sākoties jaunam gadam, Kokneses
Novada Vēstīs stāstīsim par stiprām ģimenēm – laulāto pāriem, kuriem kopā noie-
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tais ceļš mērāms garu gadu garumā. Kur
meklējams laimīgas un saskanīgas laulības dzīves noslēpums jautāsim tiem, kuri

nosvinējuši skaistas kāzu jubilejas un droši viens otram var sacīt: „Es ticu cilvēkam
savam…”

30 gadus kopĀ

Kāzu gadadienā hiacinšu pušķis

Inta un Andris Baloži Sudraba kāzās.
Šogad jau trīsdesmito reizi 18. februārī
koknesietis Andris Balodis sievai Intai dāvinās baltu hiacinšu pušķi. Īsti ziemīgā dienā
– 1984. gada 18. februārī Kalsnavas pagasta
padomes Dzimtsarakstu nodaļā viņi viens otram teica jāvārdu, un hiacinšu pušķis sniega
baltumā līgavas rokās bija šī neaizmirstamā
acumirkļa liecinieks.
Inta Balode māca dejas soli lieliem un
maziem Koknesē, Bebros un Iršos.
Andris Balodis pēc ilgiem darba gadiem
VAS „Latvijas Valsts ceļi”, vairs algotu darbu nestrādā, bet savu laiku velta ģimenei un
mazbērniem.
No pirmās kopīgās dejas līdz kāzu valsim
Tiekoties ar Intu un Andri Baložiem viņu
mājās Parka ielā, sarunā atgriežamies vairāk
kā trīsdesmit gadus atpakaļ, laikā, kad viņi
viens otru ieraudzīja pirmo reizi. „Inta tolaik
strādāja par Kalsnavas kultūras nama direktori un mācīja modernās dejas Kalsnavas
pamatskolā. Es spēlēju trompeti Aiviekstes
estrādes orķestrī un bieži nācās muzicēt ballēs arī Kalsnavas pusē. Inta man uzreiz iepatikās, kad vien bija iespējams, ballēs lūdzu
viņu dejot un tā mūsu kopīgā deja turpinās
joprojām,” ar smaidu teic Andris Balodis.
Kāda atmiņā palikusi kāzu diena ziemas
baltumā?
„19. februāris ir Intas dzimšanas diena,
nolēmām, ka dienu iepriekš klusi sareģistrēsimies. Divatā aizgājām uz Kalsnavas pagasta
padomi. Laulību ceremonija bija ļoti sirsnīga,
dziedāja Kalsnavas vokālais ansamblis. Intas

kolēģes – ansambļa dalībnieces, bija sagatavojušas mums pārsteigumu – braucienu ar
„Volgu” uz Jēkabpili,” stāsta Andris.
Meita izaug deju mēģinājumos
Kalsnavā sācies kopīgais dzīves ceļš, bet
1985. gada janvārī, kad viņu meitiņa Anita ir
pāris mēnešus veca, Baložu ģimene sāk dzīvot
Koknesē. Andris darba gaitas turpina Kokneses MRS, bet Inta strādā Kokneses kultūras
namā un nodibina vidējās paaudzes deju kolektīvu, kurš vēlāk tiek pie vārda „Liepavots”.
Andris „Liepavotā” dejo no tā dibināšanas
dienas. Vēl pēc pieciem gadiem viņa kļūst par
vidējās paaudzes deju kolektīva „Irši” vadītāju. „Ar deju saistīta mūsu ģimenes ikdiena un
svētki, pateicoties tai, iegūti draugi Latvijā un
citās valstīs. Mūsu meita ir izaugusi, esot līdzi
deju mēģinājumos un koncertos, un tagad pati
dejo „Iršu” kolektīvā vienā pārī ar vīru Jāni,”
teic Inta.
Uz jautājumu: „Kas viņuprāt ir svarīgākais laulības dzīvē?” Atbilde no abiem skan
vienlaicīgi: „Tā ir uzticēšanās.” „Strādājot
kultūras darbā, Intai bieži bijuši pasākumi
vakaros, dažādi izbraukumi, bet es vienmēr
esmu viņai uzticējies,” saka Intas dzīvesbiedrs. „Andris ir ļoti saimniecisks, uz viņu
var paļauties jebkurā situācijā. Atminos, kad
Anita vēl gāja bērnudārzā, mēnesi biju projām no mājām, vīrs lieliski ar visu tika galā.
Bez Andra atbalsta nebūtu iespējams mans
darbs „Iršu” kolektīvā. Visus šos gadus viņš
divas reizes nedēļā ir mans šoferis ceļā uz Iršiem un kur tad vēl neskaitāmie koncerti un

skates! Mums patiesi ir laimējies, ka mūsu intereses ir kopīgas. Andris ir izpētījis, ka mūsu
horoskopu saderība pēc 40 gadu vecuma ir
vislabākā kāda var būt” – atzīst Inta. „Mana
sieva ir prasmīga saimniece, esam izlutināti
ar viņas gatavotajām garšīgajām maltītēm,”
atklāj Andris. Savukārt ģimenē visi zina, ka
viņš ir kaislīgs sporta spēļu, īpaši hokeja,
vērotājs un labi orientējas sporta notikumos.
„Pa šiem gadiem viens otru tik labi esam
iepazinuši, ka saprotamies no pusvārda un
reizēm mums vienlaicīgi prātā ienāk vienādas domas. Piemēram, es no rīta pamostoties,
grasos Andrim izteikt kādu savu vēlmi, bet
viņš to pasaka pirmais!” – smejot saka Inta.
Laulība dod drošības sajūtu
„Jebkura meitene sapņo uzvilkt balto līgavas kleitu, tāpēc, ja puisim viņa ir svarīga, attiecības jānokārto juridiski, vienalga baznīcā vai
dzimtsarakstu nodaļā,” ir pārliecināts Andris, bet
Inta, viņu turpinot, piebilst: „Laulība rada drošības sajūtu. Manuprāt, bērniem jādzimst laulībā.
Svarīga ir māka ieklausīties otrā, arī piekāpties,
bet ne vienmēr, jo nedrīkst pazaudēt savu es.”
Baložu ģimenē allaž tāpat kā kāzu gadadienas, tiek svinētas savējo jubilejas un
gadskārtu svētki. Pirms pieciem gadiem Inta
vīram 60. dzimšanas dienā uzdāvināja pārsteigumu: ceļojumu divatā uz Franciju, bet
pagājušajā vasarā uz Andra 65 gadu jubileju sarūpēja braucienu uz Itāliju. „Tie mūsu
atmiņā paliks kā neaizmirstami mirkļi, kuri
pieder tikai mums,” apliecina viņi.
Andris un Inta ir bijuši vedēji 12 pāriem.
„Tā ir bijusi liela atbildība, bet šo skaisto
pienākumu esam darījuši no sirds. Prieks, ka
gandrīz visi no viņiem, tāpat kā mēs, dzīvo laimīgā laulībā,” – teic Inta. „Mums joprojām ir
saglabājies mans dienesta gadu koferītis, kurā
glabājas kāzu materiāli,” piebilst Andris.
Nākotnei aug kopīgi stādītie kociņi
Pirms pieciem gadiem Baložu pāris
Sudraba kāzas nosvinēja romantiskā gaisotnē viesu namā „Vino Rosso”. Arī šoreiz,
sagaidot Pērļu kāzas, būs skaists svētku brīdis. „Kāzu gadadienās mūs vienmēr atceras
bērni un kuplais mazbērnu pulciņš, abi deju
kolektīvi un tuvākie draugi – visi kopā esam
kā liela ģimene, kurus vieno dejas mīlestība
un dzīvot prieks,” teic Inta un Andris.
Kā apliecinājums arī viņu mīlestībai aug
kopīgi iestādītie kociņi – pie ģimenes mājas
ķirši un ābelītes, bet Andra mātes mājās Antūžos kuplo diža goba.
Dzejniecei Ārijai Elksnei pieder vārdi:
„Es ticu cilvēkam savam…” Dzīves lielākā
laime ir atrast savu cilvēku – pārliecināti Inta
un Andris Baloži.
Sarmīte Rode
Foto no ģimenes arhīva
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„Likteņdārza stāstu” autoru tikšanās Koknesē

28. decembrī izstādes atklāšanā tikās „Likteņdārza stāstu” autori un
Kokneses novada represētie.
Aizlūzusi balss, aizturētas asaras, klusuma mirkļi – lielākoties šādas emocijas bija
vērojamas Kokneses pagasta bibliotēkā, kad
28. decembrī izstādes atklāšanā tikās „Likteņdārza stāstu” autori un Kokneses novada

represētie. Sociālajā projektā, kuru organizēja „Kokneses fonds” un VISC, šogad piedalījās 32 skolēni no 18 Latvijas skolām.
Jaunieši pētīja ne tikai savas dzimtas
vai savu vecvecāku likteņstāstus, viņi devās

arī pie svešiem cilvēkiem, kurus bija skārusi
izsūtīšana. Katrs izstāstītais stāsts ir sāpju un
traģisma caurstrāvots. Gandrīz ikvienā vēstījumā ir minēti tuvinieki, kuri uz mūžīgiem laikiem ir palikuši svešā zemē. Taču visus stāstus
vieno atziņa, ka latviešu tautas spēks sakņojas
viņu izturībā, strādīgumā un tēvu zemes mīlestībā. Vēlme atkal redzēt Latviju – tā bija
spēcīga motivācija izturēt neizturamo. Stāstu
autori, vērtējot savus pētījumus, atzina, ka tā
bija iespēja vēlreiz pārliecināties, cik izturīgi
un stipri bija viņu vecvecāki un cik traģiskas
lappuses ir viņu dzimtu vēsturē. Neviens no
cilvēkiem, kas pārdzīvoja smago izsūtīšanu, ar
to nelielās. Tā ir klusa sāpe, par kuru nerunā
ikdienā, tāpēc katrs skolēns uzzināja daudz
jaunu faktu, kuri, iespējams, nepiedaloties
projektā, tā arī paliktu nezināmi.
Jauniešu iesūtītie likteņstāsti ir apkopoti
grāmatā, kas atrodas Kokneses bibliotēkā.
Projekta dalībnieki saņēma Kokneses fonda
pateicību, un viņu vārdi tiks atspoguļoti Likteņdārza draugu alejā.
Liels paldies Kristīnei Cerbulei par iespēju piedalīties šajā aktivitātē! Paldies Kokneses pagasta bibliotēkas darbiniecēm un
Kokneses novada represētajiem par sarūpēto
kafijas galdu un garšīgo cienastu!
Andželika Pabērza,
Ilūkstes 1. vidusskola

Kokneses pagasta un Kokneses bērnu bibliotēku abonētie preses izdevumi 2014. gadam
1. Una
2. Ievas Māja
3. Klubs
4. Ilustrētā Zinātne
5. Ilustrētā Pasaules Vēsture
6. Diena
7. Ievas Stāsti
8. Santa
9. Ieva

10. Latvijas Avīze
11. Mājas Viesis
12. Praktiskais Latvietis
13. Privātā Dzīve
14. Staburags
15. Veselība
16. Dārza Pasaule
17. Ievas Virtuve
18. OK

-----------------------19. Ilustrētā Junioriem
20. Astes
21. Čaklās Rokas
22. Sīrups
23. National Geographic Latvija
24. Avene

Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkas abonētie preses izdevumi 2014. gadam
1. Ilustrētā Zinātne
2. Ilustrētā Pasaules Vēsture
3. Leģendas
4. Mājas Viesis
5. Patiesā Dzīve
6. Santa
7. Ko ārsti tev nestāsta

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dari Pats
Privātā Dzīve
Ieva
Ievas Stāsti
Ievas Virtuve
Ievas Māja
Ievas Veselība

15. Ievas Dārzs
16. Annas Psiholoģija
17. Avene
18. Astes
2014. gadā laikrakstu publikācijas būs iespējams izlasīt Lursoft laikrakstu bibliotēkas
portālā news.lv bibliotēkas lietotāju datoros.

Bebru pagasta bibliotēkā abonētie preses izdevumi 2014. g.
Žurnālus:
1. Citāda pasaule
2. Dari pats
3. Ilustrētā junioriem
4. Vēsture
5. Ilustrētā zinātne
6. Ieva

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FHM
Auto Bild Latvija
Privātā dzīve
Patiesā +speciālizdevumi
100 labi padomi
Klubs
Rokdarbu vācelīte

Avīzes:
1. Staburags + TV Diena + dzīvespriekam
2. Latvijas avīze + Mājas viesis + Praktiskais
Latvietis
Lata Romāns

Iršu pagasta bibliotēkā abonētie preses izdevumi 2014. gadam
1.
2.
3.
4.
5.

Patiesā Dzīve
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Staburags
Praktiskais Latvietis
Ilustrētā Junioriem

6.
7.
8.
9.
10.

Sīrups
Zīlīte
Ievas stāsti
Dari Pats
Privātā Dzīve

11.
12.
13.

Ievas Veselība
Ieva
Leģendas
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Koknesē sāks darboties radošais klubiņš
Jau iepriekšējā Kokneses Novada Vēstis
numurā vēstījām, ka drīzumā savu darbību uzsāks radošais klubiņš, kurā aicināti darboties
tie, kuri vēlas sevi apliecināt literatūrā, mūzikā,

kādā citā mākslas žanrā. 31. janvārī pulksten 16
Kokneses kultūras nama mazajā zālē laipni gaidīti būs visi interesenti uz radošā klubiņa dibināšanas pasākumu, kurā notiks arī tā vārda do-

šanas svinības. Ar muzikāliem priekšnesumiem
priecēs koknesiete Ināra Mačuļska. Lai jaunais
gads sākas ar darboties gribu un radīt prieku!
Kokneses Novada Vēstis

Pie Ziemassvētku eglītes pareģo nākotni
Reizi gadā – visgaišākajos svētkos kopā
sanāk Kokneses pagasta vecākā paaudze.
21. decembrī Kokneses kultūras nama lielajā
zālē valdīja prieks un līksmība. Pasākums iesākās ar senioru klubiņa „Pīlādzītis” bijušās
vadītājas Ilgas Sīles stāstījumu par aizvadītā
gada nozīmīgākajiem notikumiem. Sirsnībā
klātesošie pateicās Ilgas kundzei par radošu darbošanos. Šobrīd „Pīlādzīša” vadīšanu

uzņēmusies Marita Radvila. Vecļaudīm stipru veselību un veiksmīgu jauno gadu vēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris un Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Tālmane. Folkloras kopas „Urgas”
dziedātājas vēra vaļā savu Ziemassvētku tradīciju pūra lādi, aicinot dziedāt līdzi un iet
jautrās rotaļās. Neizpalika arī nākotnes pareģošana, solot dziesmām un lustēm bagātu

gadu. Marikas un Druvja Andriksonu spēlētā
balles mūzika atsauca atmiņā jaunības dienas
un vedināja dejas solim. „Pasākums bija ļoti
izdevies, ir tik jauki reizi gadā pabūt kopā
ar bijušajiem darbabiedriem, sen nesatiktiem
koknesiešiem”, Kokneses Novada Vēstīm
atklāja vairāki pasākuma apmeklētāji.
Kokneses Novada Vēstis

Iršu pagasta vecļaudis vēl daudz laimes Jaunajā gadā
Ar stipras veselības un moža gara vēlējumiem Jaunajā gadā, 8. janvārī, Iršu pagasta pārvaldes mājīgajā zālītē tikās Iršu pagasta vecākā
paaudze. Pie kopīgi sarūpēta svētku galda, sirsnīgā noskaņā, tika pārrunāti aizgājušā gada noti-

kumi un izteikti priekšlikumi, lai arī šis gads būtu
interesants un tikai labiem notikumiem bagāts.
Savējo pulkā tika apsveikti jaunie pensionāri un
ievēlēta jaunā pensionāru valde. Ar muzikāliem
priekšnesumiem pasākumu kuplināja pagasta

vokālais ansamblis. Bet kopīgi izspēlētās atrakcijas, apliecināja, ka vecļaudis prot priecāties un
uz dzīvi noraudzīties ar smaidu. Smelsimies arī
mēs no viņiem dzīves prieku!
Kokneses Novada Vēstis

Tikšanās prieks pie svētku eglītes
Bebru pagasta vecākajai paaudzei par tradīciju kļuvis ik gadu, gaidot Ziemassvētkus,
satikties kopīgā pasākumā Bebru pamatskolā. 14. decembrī atkal viesmīlīgi bija atvērtas
skolas durvis, lai priecīgā noskaņā sagaidītu
svētku svinētājus. Pasākums iesākās ar Skuju ģimenes: Ineses, Montas un Normunda
dziedāto Bebru pagasta pensionāru padomes
„Mārtiņroze” himnu – dziesmu par mārtiņrozi. Anna Bite, kura jau sešpadsmito gadu
vada pensionāru padomi, sirsnīgi sveica savus pagasta ļaudis, tuvojoties gada baltākajiem svētkiem un atgādināja par šajā gadā
kopīgi paveikto. Bebru pamatskolas skolēni
kopā ar skolotāju Annu Romanovsku bija

sagatavojuši priekšnesumu ar Ziemassvētku
dzejoļiem, dziesmām un dejām. Ar stipras
veselības, moža gara vēlējumiem un greznu
kliņģeri, klātesošos sveica Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Kopā ar saviem
pagasta ļaudīm šajās tikšanās reizēs vienmēr
ir Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Pagasta pārvaldes vārdā viņa dāvāja
gardu svētku pārsteigumu, vēlot mūsu vecļaudīm tikpat braši turēties arī Jaunajā gadā.
Prieks dzīvē mijas ar sāpīgiem zaudējumiem. Ar iedegtām svecītēm egles zarā un
klusuma brīdi pieminēja šajā gadā mūžībā
pavadītos 15 pensionārus.

Tāpat kā citus gadus pie Ziemassvētku
eglītes laimes vēlējumus un apsveikumus saņēma apaļo dzīves gadskārtu jubilāri. Šogad
pensionāru pulkam pievienojušies 10 pagasta
iedzīvotāji, arī viņiem tika veltīti īpaši sveicieni. Mīļi gaidītas viešņas, garo draudzības gadu
laikā kļuvušas kā savējās – Vija Vilmane un
Aina Grīva no Liepkalnes līdzi bija atvedušas savas skanīgās dziesmas. Pie skaisti klāta
svētku galda raisījās sarunas, bet dejas solim
ļauties aicināja Skuju ģimenes spēlētās melodijas. „Mūs vēl ilgi sildīs satikšanās prieks”,
atzina kungi un dāmas, kuri nebēdā par sirmumu matos, bet dāsni dalās savā dzīves priekā.
Kokneses Novada Vēstis

Otros Ziemassvētkus sagaida kopā

Katra tikšanās mūs stiprina un iepriecina.
Bebru pagasta represēto kopa pie
Ziemassvētku eglītes.
Jau vairāk kā 20 gadus otrajos Ziemassvētkos Bebru pagasta pirmsskolas izglītības
iestādē „Bitīte” baltas svecītes egles zaros iededz represijās cietušie bebrēnieši un viņu tuvinieki. Arī šoreiz „Bitītes” svētku rotā izgrez-

notajā zālē līdzās lielajai spožajai eglei bija
viņas mazākā māsa, kurā skanot Reinholda un
Rūdolfa Sprukuļu dziedātājai „Klusa nakts,
svēta nakts”, iemirdzējās sveču liesmiņas.
Bebru pagasta represētie un viņu atbalstītāji ir Kokneses novada represēto nodaļas
biedri, bet, kopā sanākot un darbojoties Bebros, viņi sevi dēvē par represēto un viņu atbalstītāju kopu. „Ziemassvētki mūs vienmēr
vedina uz pārdomām par kopīgi noieto ceļu
vēl viena gada garumā. Lai arī mūsu pulciņš
sarūk, mēs turpinām čakli darboties. Esam
bijuši kopā atceres pasākumos, esam dalījušies atmiņās, tiekoties ar jauno paaudzi
Bebru pamatskolā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Novēlu, lai Jaunajā gadā mūs
katru sargā savs eņģelis un tuvāko mīlestība,”
pasākumu atklājot, sacīja represēto kopas
vadītāja Antoņina Midega. Diemžēl, katrs
gads atnes sāpīgus zaudējumus. Klātesošie
ar klusuma brīdi pieminēja 2012. gada sākumā mūžībā aizsaukto Jāni Veidi. Optimistiski
skanēja Astrīdas Grantiņas vēlējums: „Neļausim mūsu pulciņam kļūt mazākam, aicināsim līdzi savus bērnus un mazbērnus, un
mūsu pulks augs lielumā!”

Ar Ziemassvētku melodijām Antoņinas
Midegas mazdēli Reinholds un Rūdolfs radīja brīnišķīgu svētku sajūtu, atsaucot atmiņā
gan mirkļus no bērnības, gan no brīžiem, kad
pāri izdzīvotam grūtumam uzziedēja spēka
puķe. Dvīņubrāļi muzicēt māku apgūst Pētera Barisona Aizkraukles pilsētas mūzikas
skolā un šī nebija pirmā reize, kad viņi dāvāja savus muzikālos priekšnesumus pasākuma
dalībniekiem. Par skaistu tradīciju ir kļuvusi
apaļo dzīves gadskārtu jubilāru godināšana
pie Ziemassvētku eglītes. Šoreiz gaviļnieku
goda krēslā sēdās un sirsnīgus apsveikumus
saņēma dižo 90 gadu īpašniece Ģertrūde
Višņevska, Vizma Zeltiņa, kurai apritējuši 70
dzīves gadi un Kārlis Ūbergs, kurš pārkāpis
75 gadu slieksnim. Izspēlējot tradicionālo
loteriju, skanēja seni un mīļi bērnu dienu
dzejoļi, kuri kādreiz runāti pie svētku eglītes
un palikuši neaizmirstamā atmiņā. „Katra
tikšanās mūs stiprina un iepriecina”, atzina
represēto kopas biedri. Lai Jaunais gads atnes
viņiem atnes tikai priecīgus mirkļus un atkal
kopā sasauc Ziemassvētku gaismā.
Kokneses Novada Vēstis
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Paldies Džeinas eņģeļiem!

Paldies ziedotājiem teic Džeinas tuvinieki
Lāsma un Mārtiņš Ružas-Riekstiņi.
Trešās Adventes priekšvakarā, Kokneses
kultūras namā, atnākot uz novada pašdarbības kolektīvu koncertu, ikviens ar savu ziedojumu un labajām domām varēja palīdzēt
mazajai Iršu pagasta iedzīvotājai – piecgadīgajai Džeinai Zeimuļai-Priževoitei. Meitenīte jau ilgstoši ārstējas Rīgā, Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas 10. nodaļā, lai uzveikto ļauno slimību – asins vēzi. „Es zinu,
ka būšu vesela,” – Džeinas izteiktā apņemšanās dod stiprinājumu viņas vecākiem, kuru
vienīgā vēlēšanās ir, lai viņu jaunākā meitiņa
atveseļotos. Mēs dzīvojam pasaulē, lai cits
citam palīdzētu – tā sajutāmies arī šajā vakarā. Katrs ziedotājs pateicībā saņēma greznas
piparkūkas, Džeinas un viņas māmiņas gatavotos pērlīšu eņģelīšus.
Ja varētu ar brīnišķīgām mūzikas skaņām,
ar to, kas liek dvēselei atvērties priekam, uzveikt sāpes – dzīvē būtu vairāk gaišuma. Šī
doma neatkāpās ne brīdi, vērojot koncertu,
kurā ik priekšnesums bija kā sirsnīgs vēlējums: „Džeina, mēs esam kopā ar tevi!” Koncertu atklāja Džeinas māmiņas Olitas skolēni un kolēģi no Pērses pamatskolas: jaunais
talantīgais solists Valentīns ar dziesmu par
diviem eņģeļiem, mazie dancotāji, direktores
Gaļinas Kraukles un viņas meitas sirsnīgais
duets, skolotājas Indras Labas runātā dzeja
apliecināja – viņi visi domās ir sadevušies
rokās, lai palīdzētu savējiem. Senioru koris
„Labākie gadi” ar diriģenti Silviju Cīruli radīja Ziemassvētku vakara noskaņu, aicinot
dziedāt līdzi seno, bet mūžam jauno „Ak,
eglīte”, bet dziesmā „Bērnam” izteica: „Pār
to bērnu, kas dzims laimīgs, eņģel, celies platiem spārniem...» Arī sieviešu kora „Anima”
izjustajā dziedājumā izskanēja vēlējums būt
stipriem savā ticībā. Ar jaunībai piemītošu
dzīvesprieku skatītājus aizrāva Kokneses
jauniešu deju kolektīvs un Vecbebru Profe-

Pērses pamatskolas mazo rūķīšu sveiciens Džeinai.

sionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīva
„Kāre” dejotāji. Lepni, skaisti un cēli savus
deju rakstus izdejoja vidējās deju paaudzes deju
kolektīvi „Liepavots” un „Irši”. „Danco, danco
budēlīši, namamātes istabā!” – ziemas saulgriežu tuvumu atsauca folkloras kopas „Urgas” lielās un mazās dziedātājas. Dejas valdzinājums
atklājās flamenko dejās, gan temperamentīgajās līnijdejās, gan dāmu deju kolektīva „Tik un
tā” sniegumā. Zālei lika dimdēt Kokneses kultūras nama lepnums – nepārspējamais pūtēju
orķestris Ziedoņa Puķīša vadībā. Skolas zēni un
meitenes, vīri labākajos gados un tie, kam sirmums matos – viņus visus vieno muzicēt prieks
kopā ar talantīgu orķestra vadītāju. „Rūdolfa
smaids”, populāru deju ritmi un Ziemassvētku
melodijas pūtēju orķestra izpildījumā mijās ar
skatītāju aplausiem.
Kad uz skatuves vienuviet pulcējās visi
koncerta dalībnieki un kolektīvu vadītāji, Inguna Strazdiņa līdzās aicināja Džeinas mammas brāli ar sievu – Mārtiņu un Lāsmu RužusRiekstiņus. Skatītāji aplausi nebeidza rimties,
izdzirdot priecīgo vēsti: „Šajā vakarā Džeinas
veselībai saziedoti 688 lati un 47 santīmi, 80
eiro, 40 zloti un 45 igauņu kronas!” Inguna
Strazdiņa, pasniedzot savāktos ziedojumus
Džeinas tuviniekiem, vēlēja viņiem būt par
mūsu labo vēlējumu vēstnešiem. Sieviešu
koris „Anima” dāvināja savu artavu – ziedojumiem piepildītu krājkasīti. Džeinas māmiņa
Olita ir dejojusi vidējās paaudzes deju kolektīvā „Irši”. Inta Balode, vidējās paaudzes deju
kolektīvu „Irši” un „Liepavots” vadītāja, vēlot
Olitas ģimenei izturību, pasniedza Džeinai kopīgi sarūpētu Ziemassvētku dāvanu.
Lāsma Ruža-Riekstiņa Džeinas un viņas
vecāku vārdā pateicās visiem ziedotājiem:
„Visu labo, ko dodam citiem, atpakaļ saņemam dubultā. Mūsu labā ziņa ir tā, ka Džeinai ir atrasts donors, jau janvārī viņai pare-

dzēta operācija Vācijā. Savāktie ziedojumi
ļoti noderēs ārstēšanai.”
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs
Klaužs pateicās pašdarbības kolektīviem
par brīnišķīgo labdarības koncertu un par
nesavtīgu ieguldījumu tautas mākslas tradīciju saglabāšanā, šovasar piedaloties XXV
Latviešu Vispārējos Dziesmu un XV Deju
svētkos. Kokneses novada domes pateicības
veltes saņēma: senioru koris „Labākie gadi”
un diriģente Silvija Cīrule, sieviešu koris
„Anima” un diriģentes Aija Liepiņa un Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeistare Ilona
Makareni, jauniešu deju kolektīvs un vadītāja Kornēlija Reisnere, vidējas paaudzes
deju kolektīvs „Irši” un vadītāja Inta Balode,
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”
un vadītāja Inta Balode, Vecbebru Profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīvs
„Kāre” un vadītāja Sarmīte Plūme, Kokneses
pūtēju orķestris un vadītājs Ziedonis Puķītis,
folkloras kopa „Urgas” un vadītāja Inguna
Žogota, kapela „Aizezeres muzikanti” un
vadītāja Inese Skuja, spēlmaņu kopa „Skutelnieki” un vadītājs Uldis Bērziņš, Kokneses
amatieru teātris un vadītāja Inguna Strazdiņa. Par atsaucību koncerta norisē tika sveikti
arī Pērses pamatskolas mazie mākslinieki un
skolotāji, dāmu deju kolektīvs „Tik un tā»
un vadītāja Kornēlija Reisnere, līnijdejotāju
kolektīvs un vadītāja Inga Ozoliņa, flamenko deju grupa un vadītāja Gundega Lojāne,
koncerta vadītāja Astrīda Saimena, Kokneses
kultūras nama kolektīvs. Ziemassvētku laikā
uz zemes nolaižoties eņģeļi, lai pabūtu kopā
ar mums. Paldies visiem, kas ziedojot un ticot, paši kļuva par eņģeļiem, no sirds lūdzot:
„Džeina, turies! Tev jākļūst veselai!”
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
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LOSP aicina parakstīties par iniciatīvu – Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētāja
vietnieks ES jautājumos, Armands Krauze
ir izveidojis iniciatīvu portālā manabalss.lv
– „LATVIJAS ZEME LATVIJAS PILSOŅIEM”. Aicinām visus, kuri nav vienaldzīgi
par mūsu nacionālās bagātības, lauksaimniecības un meža zemes saglabāšanu Latvijas
pilsoņu īpašumā, parakstīties par iniciatīvu!
Balsot par iniciatīvu vari šeit:
http://manabalss.lv/i/625
Latvijas zeme ir vērtība, kuru, acīmredzot
nebijām novērtējuši, jo pēdējo gadu laikā liela
daļa zemes ir nonākusi ārvalstu pilsoņu īpašumā. Iniciatīva tika izveidota ar mērķi, lai
Latvijas zemnieki netiktu nostādīti sliktākās
pozīcijās kā ārzemju. Piemēram, mums ir grūti konkurēt ar cenu un kredītresursu piesaistīšanu, salīdzinot ar lielām dāņu, vāciešu un
citu veco ES valstu zemniekiem piederošām
saimniecībām. Šo problēmu mēs izjūtam jau
pašlaik un pat ne tikai mazās un vidējās saimniecības, bet arī daudzas lielās lopkopības un
piena nozares ražojošās saimniecības nespēj
pārsolīt ārzemnieku piedāvāto cenu.

Armands Krauze, LOSP valdes priekšsēdētāja vietnieks ES jautājumos: „Saeimas deputāti nevar pieņemt likumu, kas aizliedz pārdot lauksaimniecības un meža zemi
ārzemniekiem, jo tas būs pretrunā ar Latvijas iestāšanās līgumu Eiropas Savienībā.
Vienīgais risinājums ir tautas nobalsošana,
kurā Latvijas Republikas pilsoņu vairākums
atbalstītu aizliegumu ārzemniekiem iegādāties lauksaimniecības un meža zemi. Eiropas Savienība ir demokrātisks “veidojums”
un pilsoņu izteiktās vēlmēs ieklausās un arī
ņem vērā. Tā var nerēķināties ar Latvijas
politiķu iegribām, bet nevar nerēķināties ar
Latvijas tautas vēlmi. Jau pašlaik ir noteikts,
ka viens miljons ES iedzīvotāji no septiņām
dalībvalstīm var ierosināt iniciatīvas par jebkuru jomu, kas attiecas uz Eiropas Komisijas
kompetenci.”
Ja mēs klusēsim un nerīkosimies, nekas
nemainīsies savukārt, piemēram, ja Lietuva,
kur jau veikta tautas nobalsošana, Latvija un
citas ES valstis vēlēsies izskaust zemes iztirgošanu ārzemniekiem, tad ES vadītājiem būs
jāieklausās un jāatļauj dalībvalstīm ieviest
lauksaimniecības un meža zemes tirdzniecības ierobežojumus. Saimniekot pašu zemē
ir arī goda jautājums – to, ko esam spējuši
nosargāt gadsimtu garumā, neļausim atņemt
miera laikos!

Neesi vienaldzīgs - Nāc un nobalso –
„LATVIJAS ZEME LATVIJAS
PILSOŅIEM”
________________________________
Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno
58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru
valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un
kopumā pārstāv vairāk kā 12 345 ražojošo
lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas
veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts
likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām,
Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem
sadarbības partneriem.
Papildu informācija pa tālruni
67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz
losp@losp.lv
Informāciju sagatavoja:
Krista Garkalne,
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP)
sabiedrisko attiecību speciāliste.

Kokneses novada domes Sociālais dienests aicina darbā
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāju
(1 vakance uz noteiktu laiku)
Galvenie darba pienākumi:

Organizēt un vadīt dienas centra
darbu;
 Plānot dienas centra budžetu, analizēt
finansiālo resursu izlietojumu;
 sniegt klientiem un ģimenēm palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
 plānot sociālās aktivitātes, kas veicinātu sociālās izolācijas novēršanu;
 piesaistīt sociālekonomiskos resursus
un sociālos pakalpojumus personas sociālo
problēmu risināšanā;

nodrošināt pilnvērtīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem
ārpus skolas un ģimenes.
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība sociālajā darbā vai sociālajā pedagoģijā;

• latviešu valodas zināšanas augstākajā
līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas vismaz saziņas līmenī;
• zināšanas par normatīvajiem aktiem,
kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• zināšanas par sociālo gadījumu vadīšanu, grupu vadīšanu, sadarbības veidošanu
starp klientu un viņa ģimeni, radiniekiem,
draugiem, kaimiņiem un citām sociālajām
sistēmām;
• prasmes organizēt nodarbības un aktivitātes dažādu vecumu bērniem;
• prasme risināt konfliktsituācijas, spēja
strādāt komandā;
• prasmes strādāt ar datoru un citu biroja
tehniku, zināšanas lietvedībā;
• precizitāte, komunikabilitāte, augsta
atbildības sajūta, spēja novērtēt savu darbu.

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas
vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas līdz 2014. gada 1. februārim iesniegt personīgi Kokneses novada
domes Sociālajā dienestā, sūtīt pa pastu uz
adresi: 1905. gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai
e-pastu soc.dienests@koknese.lv Papildus
informāciju var saņemt pa tālruni 65161812
(Sociālā dienesta vadītāja B. Tālmane).
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Viļņa Plūmes vārdā nosauktā stipendija talantīgu
jauniešu nākotnei

Viļņa Plūmes ģimene un stipendiāti 2013. gada vasarā.
2013. gada 21. decembrī apritēja trīs
gadi, kopš aizsaulē aizgāja Aizkraukles ilggadējais domes priekšsēdētājs, Kokneses
novada iedzīvotājs un bijušais Vecbebru
tehnikuma direktors Vilnis Plūme. Viņa
darbi un ieceres tiek turpināti ne vien Aizkraukles domē, bet arī viņa vārdā nosauktās stipendijas veidolā.
Pateicoties pilsētas uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstam, nu jau trīs Aizkraukles jaunieši ir guvuši iespēju studēt savā izvēlētajā profesijā, saņemot ikmēneša finansiālu atbalsta
no Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai.
Tā ik gadu finansiāli atbalsta vistalantīgākos Aizkraukles jauniešus no mazturīgām
ģimenēm, kas lai arī pašu spēkiem iekļuvuši

universitātes budžeta grupā savā izvēlētajā
profesijā, bez finansiāla atbalsta nevarētu atļauties mācības galvaspilsētā.
Stipendijas divarpus gadu pastāvēšanas laikā ir saziedoti jau vairāk nekā 17 tūkstoši latu
un liels nopelns ir vietējiem uzņēmējiem un
privātpersonām. 2013. gadā lielākie ziedotāji
ir bijuši SIA AKZ, SIA Mikas M, Francis un
Silvija Fluki no Vācijas, Džons Plūme no ASV,
tomēr kopumā visbūtiskāko devumu sniegusi
SIA Pakavs. Ikviens ziedojums – liels, vai mazs
– palīdz pietuvoties mērķim savākt 35 000 latu,
jeb tā saukto mūža stipendiju, kad ik gadu bankas procentos nopelnītie līdzekļi ļautu pasniegt
vienu stipendiju 1300 latu vērtībā.
„Es skaidri zinu, ka es nebūtu varējusi

atļauties dzīvot Rīgā un studēt Stradiņa universitātē, ja nesaņemtu šo stipendiju. Lai arī
manas atzīmes, vidusskolu beidzot, bija izcilas un ļāva man iekļūt budžeta grupā, mana
ģimene man nevarētu sniegt nepieciešamo
palīdzību. Stipendija ir liels atsvars ģimenes
budžetā. Esmu ļoti pateicība par doto iespēju
un ar lielu lepnumu nesu Aizkraukles vārdu
plašākā pasaulē,” saka Līva Poriete, šī gada
stipendijas saņēmēja.
Līva, tāpat kā līdzšinējie stipendiāti –
Jūlija, kas studē inženierzinātnes un Edgars,
kas apgūst medicīnu – ik mēnesi stipendijā
saņem 130 latus. Stipendiju apsaimnieko pieredzējušais „Vītolu fonds”.
„Šo pāris gadu laikā mēs esam izjutuši
lielu aizkraukliešu atbalstu, jo ikviens saprot,
ka talantīgi un izglītoti jaunieši ir Aizkraukles nākotne. Ieguldot viņos, mēs ieguldām
Aizkrauklē. Papildus gandarījumam palīdzēt,
visiem ziedotājiem ir arī iespēja saņemt likumā paredzētās nodokļu atlaides, tas ir kā labā
darba novērtējums no valsts puses,” stāsta
Sarmīte Plūme.
„Mēs šogad jau otro reizi rīkojām labdarības koncertu Viļņa dzimšanas dienā un
ceram šo jauko tradīciju turpināt arī nākamgad. Stipendiāti aktīvi iesaistās ne vien sabiedriskajās aktivitātēs savās augstskolās, bet
arī atrod laiku, lai tiktos ar Aizkraukles uzņēmējiem, pateiktos par saņemto atbalstu un
mudinātu atbalstīt arī turpmāk. Viņu paldies
vārdi un sasniegumi studijās ir lielākais gandarījums mums visiem,” tā Plūmes kundze.
Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad ne vien
atskatīties uz padarīto, bet arī raudzītos nākotnē, un jebkurš ziedojums Aizkraukles jauniešu
izglītībai ir kopīgs ieguldījums visas pilsētas
nākotnē. Vairāk par stipendiju un to kā ziedot,
apmeklējiet www.draugiem.lv/stipendija.
Baiba Plūme

Labas domas un darbus vest Zirdziņa kamanās!

Jaunajā gadā novēlam tikai labas domas
un darbus vest Zirdziņa kamanās! Pēc Austrumu kalendāra Zilā koka Zirga gads sāksies 31. janvārī, bet jau tagad mēs cits citam
novēlam: „Laimīgu Zirga gadu!” 2013. gada
pavēlniece Čūska steidz atkāpties, aiznesot
līdzi vecā gada nelaimes. Lai mums izdodas
šajā gadā auļot pa dzīvi un noturēties seglos!
Neaizmirsīsim savās mājās virs ieejas durvīm
iekārt laimes simbolu – pakavu.

Ko mums sola Zilā koka Zirga gads? Zilā
koka zirga gads atnesīs spilgtas emocijas,
izmaiņas, notikumu virpuļus un kustību, no
kuras nebūs iespējams izbēgt nevienam, kā
arī 2014. gadā daudzus gaidīs izaugsme – finansiāla, profesionāla vai garīga.
Zilā koka zirga gads nesīs veiksmi ļoti čakliem un strādīgiem cilvēkiem, kuri velta visus
savus spēkus mērķa sasniegšanai, šie cilvēki tiks
patiesi atalgoti par viņu labo darbu. 2014. gadā
būs jāturas pie saviem plāniem un mērķiem.
Zirga gads būs ļoti labvēlīgs visāda veida ceļojumiem, ekskursijām un piedzīvojumiem. Gads būs vispiemērotākais, lai apmeklētu vietas, par kurām sapņots jau sen.
Mīlestības plānā 2014. Zilā koka Zirga gads sola, ka visas jaunās attiecības būs
stipras un patiesi ilgstošas. Zirga gadā būs
jāatrisina visas problēmas un konflikti, kuri
pastāv attiecībās vai ģimenē - šāda būs cena
par sirdsmieru. Īpaši labvēlīgs laiks vientuļajiem, lai atrastu savu otro pusīti, būs vasara.

Veselības ziņā 2014. gadā būs ieteicams
vairāk padomāt par imunitāti, lietojot vitamīniem bagātus produktus, nepārstrādājoties
un nepadoties liekam stresam, kā arī atrodot
laiku atpūtai.
Negatīvās tendences 2014. zilā koka zirga gadā būs nestabilitāte, daudzās emocijas
traucēs plāniem. Daļa cilvēku 2014. gadā
meklēs sev tikai materiālo labumu, bet otri
visāda veida kaislības. 2014. zirga gads finansiāli nesola stabilitāti ne zaudējumu, ne
peļņas plānā, tomēr galvenais ir saglabāt pozitīvu domāšanu un tad viss izdosies!
Diemžēl ar katru gadu rikšotāju skaits
Latvijā samazinās. Par laimi mūsu novada
katrā pagastā ir sētas, kurās mīt zirdziņi, par
kuriem rūpējas krietni saimnieki. Šopavasar
Koknesē sāks darboties „Zirgu Stacija”, kas
apliecina, ka joprojām latvietim zirgs ir lielā
cieņā. Atliek novēlēt: „Lai stallī zviedz bēri
kumeliņi!”
Kokneses Novada Vēstis
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

7. decembris
- 7. februāris

Alda Dobenberga audzēkņu darbu izstādes. Lauras
Vasiļevskas „Man apkārt...” un Sanda Eduarda Pušķa
„Interesantā pasaule”.
Teņa danči.

17. janvārī
plkst. 19.00
26. janvārī
plkst. 16.00
15. februārī
plkst. 16.00
21. februārī
plkst. 21.00
27. februārī
plkst. 14.30
12. aprīlī
plkst. 16.00

Norises vieta

Kokneses
pagasta
bibliotēkā
Kokneses
kultūras namā
Baltinavas teātris PALLĀDAS rāda „ONTANS I RODNE Kokneses
(radi)”. Ieeja: EUR 3,- (Ls 2,11). Biļešu iepriekšpārdošana. kultūras namā
Cirka izrāde „Pasakainā planēta”. Ieejas maksa: EUR
Kokneses
4,-. Programmas ilgums - 2 stundas. Programmā: dresēti
kultūras namā
sunīši, kaķīši, lapsa, seski, čūska, dzeloņcūka, ekvilibristi akrobāti, vingrotāji, klauni.
Atpūtas vakars kopā ar grupu „GALAKTIKA”. Ieeja: EUR Kokneses
4,- ; pasākuma dienā: Eur 5,-. Biļešu iepriekšpārdošana un kultūras namā
galdiņu rezervēšana kultūras namā vai pa t. 26574538 no
15. janvāra.
Ditas Balčus teātra muzikāla izrāde „BURATĪNO”.
Kokneses
Ieeja: EUR 3,kultūras namā
Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Kokneses Ziņģe”.
Kokneses
kultūras namā

AURA AICINA – janvārī un februārī
JANVĀRIS
Trešdienās: 15., 22.,29. – ārsta-dziednieka, manuālā terapeita Igora Civako
pieņemšana, masāžas. Iepriekš pieteikties pie
Dainas, t.; 26386251.
11.01.2014. Pieņems Ērgļu dziedniece
Biruta Fedotova. Iepriekš pieteikties pa tel.
26499913
12.01.10.30. Lielais Meditāciju aplis.
Vada Oļegs Demidovs. Maksa EUR 11.50.
Ar janvāri centrā sāksies REIKI dziedināšanas skolas 1. kurss. 4 nodarbībās klausītāji iemācīsies strādāt ar Universālo dzīvības
enerģiju, palīdzēt sev un tuviniekiem uzlabot
veselību bez zāļu lietošanas, piesaistīt savā
dzīvē pozitīvus notikumus. Nodarbību programmas noslēgumā ir paredzēta tradicionālā
Reiki 1.pakāpes iniciācija. Var apmeklēt tikai
nodarbības, tad maksa par 1 nodarbību – EUR
20,-. Nodarbības vada Tradicionālā Reiki
meistars-skolotājs Oļegs Demidovs. Vairāk
informācijas pa tel. 26178750 (Oļegs).
15.01. pl 17.30-19.00 Igora Civako lekcija „Organisma attīrīšana un atveseļošana”
(Sīkāka informācija pa t.: 26386251). Lekcijas plānotas katru otro trešdienu no 17.30.
17.01. pieņems dziednieks Jāzeps Kancāns. Iekšķīgu slimību, asinsrites vainu, locītavu, galvas, muguras sāpju dziedināšana.
Maksa EUR 20-.
Sirsnīgs paldies Kokneses Maxima veikala
personālam – Lilijai, Agrim par operatīvo rīcību zagļa atrašanā un nozagtā maka atgriešanā!
Biju patīkami pārsteigta par manai ķibe-

18.01. pl. 9.00-17.00 Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbības.
19.01. Koknesē sāksies dziednieku Ērikas un Pētera Antonu Veselības skolas 5
nodarbības (svētdienās). Maksa par visām
nodarbībnām EUR 50,- kopā, jāmaksā 1.nodarbībā. Interesēties pa t. 22319558, jo nodarbības būs citās telpās.
23.01. Dabas ekspertes Lilitas Aivares
datordiagnostika (EUR 21,-) vai muguras
masāža ar aparātu (EUR 4.50).
23.01. pl. 18.00 Firmas Tupperware
prezentācija Kokneses KN mazajā zālē:
„Gatavojam veselīgi un garšīgi”. Vada Jūnija Vanaga (Jūrmala). Ieeja brīva.
25.01. Pieņems dziedniece Biruta Fedotova.
FEBRUĀRIS. Trešdienās – 5., 12., 19., 26.
februārī – Igora Civako pieņemšana, masāžas.
8. un 22. 02. Akvilonas Dziedniecības
akadēmijas II kursa nodarbības.
14.02. Pieņems dziednieks Jāzeps Kancāns.
15.02. Pieņems dziedniece Biruta Fedotova.
Katru otro svētdienu – REIKI dziedināšanas skolas 1. kursa nodarbības. Lielā Meditācijas apļa datums tiks precizēts.
Personības attīstības centra AURA
kolektīvs: Iveta Hveckoviča (t. 29193931),
Zita Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka
(t. 26386251)
lei atvēlēto uzmanību, nekavējošo palīdzību!
Vēlu veselību, saskaņu ģimenē, veiksmi darbā!
Pateicībā – Silvija Cīrule

Šis mazais cilvēks ir mums uzticēts.
Tik tiešām – katrs bērniņš piedzimst
svēts –
Un tagad mums ir jākļūst sargeņģeļiem.
/Ā. Elksne/
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā
2012. gada decembrī reģistrēti trīs
jaundzimušie: Aleksis, Gabriels, Denis.
Sirsnīgi sveicam bērniņu vecākus!

Otrdienās Kokneses Sporta centrā
plkst. 19.00 notiek vingrošana zālē.
Laipni gaidīti! Trenere Ausma.

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

Pārdod lēti divdurvju drēbju skapi.
Tel. 26392511.

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
/Latv.t.dz./
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Imantu Fedotovski mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome
„Mārtiņroze”

Es izgāju pa durvīm
Zelta zvaigznes lūkoties.
Zelta zvaigzne noskanēja,
Pie Dieviņa uziedama.
/Latv.t.dz./
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā
2012. gada decembrī reģistrēti mirušie:
Imants Fedotovskis (1934)
Anita Kalniņa (1942)
Jons Gadeckis (1947)
Emīlija Dolgorukova (1933)
Izsakām līdzjūtību mūžībā pavadīto tuviniekiem.
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