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UnNomazgāsim
kad spēka
vairsno
nebūs,
nedodlai
cita
nekā:
putekļus
savas dvēseles,
varētu
ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts
Zarāns/
Atstāj mūžīgi man savu zvaigzni virs galvas. /Ojārs
Vācietis/
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„Tev ir, Dzimtene, acis, kuras saprot un
tic. Tā kā tevi es mīlu, tevi nemīlēs cits. To, kas
pastāv starp mums, dzīve atkārtot nevar…”
par Latviju domājot, rakstījis Tautas dzejnieks
Ojārs Vācietis, kuram šomēnes, Latvijas valsts
dzimšanas dienas mēnesī, apritētu 80 gadi.
Pirms 30 gadiem no dzīves aizgājušais dzejnieks nepieredzēja Atmodas laiku, bet par Latvijas atdzimšanu drosmīgi pauda savā dzejā.
Ne velti otrs dižs dzejnieks, Imants Ziedonis,
viņu nosaucis par latviešu tautas sirdsapziņu.
Ko gan par šodienas Latviju sacītu Ojārs Vācietis? Un ko domājam mēs? Vai traucoties līdzi skrejošajam dzīves ritmam, kritizējot valdību un ekonomisko situāciju, mums atliek laiks
atcerēties tos, kuri šai valstij lika pamatus, kuri
to nosargāja Brīvības cīņās? Ko par mums
teiktu pulkvedim Oskaram Kalpakam uzticīgie
karavīri, visi tie nākamie brīvības cīnītāji, kuri
savas dzīvības ziedoja uz tēvzemes altāra?
Tautu vieno viņas valoda, viņas zeme un
stāsts par kopējiem likteņiem – vēsture.
Domājam, ka tēvzemes mīlestība sākas
no ģimenes, no vecāku stāstiem bērniem
par savu dzimtu, varbūt ar nodzeltējušām
fotogrāfijām vecā albumā, ar gadiem rūpīgi
glabātu sarkanbaltsarkano karogu. Lāčplēša dienā un valsts proklamēšanas gadadienā ar kopīgi iedegtām svecītēm māju logos,
pie pieminekļiem un piemiņas vietām. Šajā
svētku numurā stāstām par jaunu cilvēku –
jaunsargu instruktoru Gintu Kokinu, kuram
ir sava pārliecība, kā jaunajā paaudzē ieaudzināt tēvzemes patriotismu.
Sagaidot Latvijas valsts 95. dzimšanas dienu, svētku pasākumā 16. novembrī
Kokneses kultūras namā godināsim 2013.
gada Kokneses novada Goda pilsoņus un ar
svētku pasākumiem sveiksim visus novada
Goda pilsoņus. Lai viņu paveiktais iedvesmo mūs katru uz labiem darbiem savam novadam un Latvijai.
Gada vistumšākajā laikā iedegsim sev
apkārt gaismu!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Es ticu tautas brīvībai
Kā saulei debess jumā augstu –
Mums jāiet pretī saulei, saulei vien,
Ar tautas sapņiem dvēsele tur skrien.
/Andrejs Eglītis/
Mūsu Latvija - izsapņota, nodibināta, dziļi sirdīs nosargāta, atgūta un brīva.
Lai kurp mūs vestu dzīves ceļi, Latvija vienmēr ir mūsu sirdīs un
gaišākajās domās.
Sagaidot Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienu, vēlu, lai mūsu darbi
ikdienā un mūsu labā griba stiprina Latvijas valsti!
Sveicu Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadadienā!
Dainis Vingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Novembra mēnesī suminām
Kokneses Goda pilsoņus
Ar Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas 2013. gada
6. novembra lēmumiem Nr. 1 un Nr. 2,
Kokneses Goda pilsoņa nosaukums 2013.
gadā ir piešķirts:
v ĀRIJAI ĀREI
v ANNAI BITEI
v DZINTARAM GREĻAM
v DZINTRAI STĀRASTIŅAI

v ANTOŅINAI STREŽAI
v JĀNIM IVARAM PADEDZIM
Goda pilsoņu godināšana notiks 16. novembrī plkst. 12.00 Kokneses kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
pasākumā „...UZ ZEMESLODES, ZEM
SAULES IR TĀDA TAUTA - LATVIEŠI...”
Koncertu sniegs Kokneses pūtēju orķestris
un kori.

Mūžīgi ir darbi, kas iesēti ar mīlestību
/Z. Mauriņa/

Kokneses pagastā aizsāktā tradīcija turpinās Kokneses novadā. Sākot ar 2002. gadu,
sagaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu, sumināti Kokneses Goda pilsoņi.
Ar Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu
apbalvoti:
2002. gadā: Jānis Āboliņš, Jānis Blese,
Valdtraute Būrmane, Viesturs Cīrulis,
Rita Gaiša, Kārlis Greiškalns, Valērijs
Kozlovs, Rasma Novika, Dainis Putniņš,
Johaness Plumeijers, Ernests Skopāns,
Vilis Vītols.
2003. gadā: Inta Balode, Silvija Cīrule,
Kornēlija Reisnere, Vilhelms Rotveilers,
Inguna Strazdiņa.
2005. gadā: Biruta Butāne, Ēriks Cīrulis,
Anna Cīrule.
2006. gadā: Dace Draviņa, Anda Elste,

Broņislava Kalniņa, Ādams Gavrovskis.
2007. gadā: Aldis Dobenbergs, Pēteris
Stuburs, Dzintra Krišāne.
2008. gadā: Zigrīda Balode, Maija
Grunda, Terēzija Gerasimova, Vija Stubure,
Ruta Šlakāne, Jāzeps Vingris.
2009. gadā: Astrīda Grantiņa, Pēteris
Keišs, Igors Lulle, Antoņina Midega,
Skaidrīte Upmale.
2010. gadā: Valdis Baltruks, Valentīna
Meiere, Ņina Rušmane, Marta Vītola, Zenta
Zīle, Inguna Žogota.
2011. gadā:
Valda Kalniņa, Jānis
Miezītis, Sarmīte Plūme, Daina Šabanova,
Lība Zukule.
2012. gadā: Druvis Andriksons, Irma
Eglīte, Mirdza Geidāne, Antra Ķimene,
Ziedonis Puķītis.
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2013. gada 30. oktobrī Kokneses novada dome nolēma:
1.1. No 2013. gada 1. novembra paaugstināt maksu par pakalpojuma sniegšanu
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” Atbalsta
nodaļā – 10 Ls diennaktī;
1.2. Uzdot I.Ķieģelei izstrādāt iestādes
iekšējo dokumentu, kurā būs noteikti kritēriji
par maksas atlaidēm vai individuālu maksu
par sniegtajiem pakalpojumiem. Dokumentu
publicēt pašvaldības mājas lapā.
2.1. Rast finansējumu, lai nodrošinātu
pieejamību Sociālajā dienestā personām ar
kustību traucējumiem saskaņā ar 03.06.2003.
MK noteikumiem Nr. 291 „Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem”. Sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri savu darbību ir uzsākuši līdz 2003. gada 7. jūnijam, vides pieejamības nodrošināšana ir jāveic līdz 2014. gada
1. janvārim.
2.2. Risināt jautājumu par transporta ar
pacēlāju nodrošināšanu personām ar kustību
traucējumiem kopīgai Sociālā dienesta un
Ģimenes krīzes centra Sociālās pansijas izmantošanai.
2.3. Veidojot 2014. gada budžetu, izskatīt iespēju ieplānot līdzekļus 0,5 slodzes štata
vietas izveidei Sociālajā dienestā Bebru pagastā.
2.4. Uzlabot nodrošinājumu ar datortehniku un biroja tehniku Ģimenes atbalsta dienas centrā.
2.5. Veidojot 2014. gada budžetu, izskatīt
iespēju ieplānot līdzekļus otra darbinieka štata vietas izveidošanai darbam Ģimenes atbalsta dienas centrā.
3. Veidojot 2014. gada budžetu, izskatīt
iespēju ieplānot līdzekļus lietvedes-sekretāres algošanai darbam Bāriņtiesā.
4. Plānojot 2014. gada budžetu, izskatīt iespēju paredzēt finansējumu:
4.1. ugunsdroša metāla skapja iegādei;
4.2. kabineta iekārtojumam;
4.3. informācijas atspoguļošanai telpās;
4.4. tērpu iegādei ceremoniju vadītājiem;
4.5. Bērnības svētku organizēšanai.
5. Noteikt, ka ziemas dienests darbu uzsāk ar 2013. gada 1. novembri un darbu pabeidz ar 2014. gada 31. martu.
6. Pamatojoties uz 09.03.2010. MK noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli” apstiprināt
autoceļu vai to posmu uzturēšanas klases
sarakstu ziemas periodam (no 01.11. līdz
31.03.) Kokneses novada Kokneses pagastā (pielikums Nr.1),Iršu pagastā (pielikums
Nr.2) un Bebru pagastā (pielikums Nr.3).
7. Apstiprināt 2013.gada saistošos noteikumus Nr. 13 „Par svētku pabalstiem
Kokneses novadā”, saskaņā ar pielikumu un
pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
8. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Kokneses novadā”.
9. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15
„Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi”.

10. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
16 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi”.
11. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 17 „Grozījumi Kokneses novada domes
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses
novadā”.
12. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 18 „Grozījumi Kokneses novada domes
2009. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Ziemassvētku pabalstu
Kokneses novadā”.
13. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 19 „Grozījumi Kokneses novada domes
2009. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par bērna piedzimšanas pabalstu
Kokneses novadā .
14. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.20 „Grozījumi Kokneses novada domes
2009. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē”.
15. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 21 „Grozījumi Kokneses novada domes
2010. gada 30. jūnijā saistošajos noteikumos
Nr. 10 „Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu
Kokneses novadā”.
16. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 22 „Grozījumi Kokneses novada domes
2013. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Kokneses novada pašvaldības
nolikums” (2013. gada 10. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Kokneses novada pašvaldības nolikums”).
17. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 23 „Grozījumi Kokneses novada domes
2010. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi ”.
18. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 24 „Grozījumi Kokneses novada domes
2011. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novadā”.
19. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 25 „Grozījumi Kokneses novada domes 2011. gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par pašvaldības nodevām
Kokneses novadā”.
20. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr .26 „Grozījumi Kokneses novada domes
2013. gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses
novada iedzīvotāju sportam un balvām
par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem
sportā”(pielikumā).
21. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
27 „Grozījumi 2012. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Kokneses novadā”.
22. Apstiprināt precizējumus Kokneses
novada domes 2013. gada 28. augusta sais-

tošajos noteikumos Nr. 9 „Grozījumi 2012.
gada 19. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses
novadā ” (dokuments mājas lapā www.koknese.lv ).
23. Sastādot 2014. gada budžetu, risināt
jautājumu par psihologa un/vai sociālā pedagoga pieejamības paplašināšanu novada
izglītības iestādēs
24.1. 2014. gada pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus dārznieka algošanai, izveidojot jaunu amata vietu Kokneses Komunālājā
nodaļā ar 2014. gada 1. aprīli.
24.2. Risināt jautājumu par Tūrisma stratēģijas izstrādāšanu Kokneses novadam.
25.1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs”, reģ. Nr. 40003011203,
bezatlīdzības lietošanā līdz 2035. gada 31.
augustam Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru
tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas
nodrošināšanai daļu no pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai:  
25.1.1. Iekštelpu (pēc inventarizācijas
plāna telpa nr.25) 19,8 m2 platībā pēc adreses „Papardes”, Vecbebros, Bebru pagastā,
Kokneses novadā, LV-5135, būves kadastra
apzīmējumu 3246 006 0197 001.
25.2. Noslēgt Telpas lietošanas līgumu,
saskaņā ar pielikumu, uz termiņu līdz 2035.
gada 31. augustam ieskaitot.
25.3. Noteikt, ka Līgums par pašvaldības
telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas
spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas.
25.4. Līgumi par telpu bezatlīdzības lietošanu var tikt izbeigti pirms termiņa, pusēm
par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, par
to otrai pusei paziņojot 90 dienas iepriekš, ja:
25.4.1. ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tiek lauzts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu;
25.4.2. ja LVRTC darbības dēļ tiek bojāts nekustamais īpašums un pušu saskaņotā
defektu aktā norādītajā termiņā bojājumi nav
novērsti;
25.4.3. ja pašvaldība nepilda līgumos noteiktās saistības un trūkumus nav novērsusi
10 darba dienu laikā pēc LVRTC paziņojuma
saņemšanas vai citā Pušu saskaņotā termiņā.
25.5. Uzdot Kokneses novada domes juristei Ligitai Kronentālei sagatavot noslēgšanai Telpu lietošanas līgumu un tā pielikumus:
Telpu piekļuves kārtība; Servitūta līgums;
Telpu nodošanas – pieņemšanas akts un Akts
par PP uzbūvi.
25.6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot
Kokneses novada domes izpilddirektoram
Ilmāram Klaužam.
26.1. Apstiprināt Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas attīstības plānu vienam un trim gadiem (dokuments mājas lapā www.koknese.lv ).
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26.2. Uzdot skolas direktora p.i.
J.Bakmanim līdz 2013.gada 30.decembrim
pievienot sadaļu par rezultatīviem rādītājiem
27.1. Apstiprināt Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas
Nolikumu (dokuments mājas lapā www.koknese.lv ).
27.2. Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada
1. novembri.
27.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas direktora p.i. J.
Bakmanis.
28. Apstiprināt Vecbebru Profesinālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas tehnisko darbinieku amatu sarakstu un darba algas
laika periodam no 2013. gada 1. novembra
līdz 2013. gada 31. decembrim.
29.1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
„Vecbebru muižas kungu māja” apsaimniekošanu.
29.2. Aptaujāt potenciālos sadarbības
partnerues par šīs ēkas apsaimniekošanas iespējām.
30.1. Pieņemt zināšanai domes deputāta
Jāņa Dzeņa informāciju par slēpošanas trases
ierīkošanu Koknesē.
30.2. Atbalstīt slēpošanas trases un
divu slidotavu ierīkošanu Kokneses pagastā
2013./2014.gada ziemas periodā.
31.1. Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 151 pantu un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras Jēkabpils reģionālās nodaļas 2013. gada 20. septembra izziņu
Nr. 13/2088792 „Par pakalpojuma apmēru
no 01.09.2013”, ar 2013. gada 1. septembri
bijušam Bebru pagasta padomes priekšsēdētājam E U, p.k., no Kokneses novada pašvaldības budžeta piešķirt un izmaksāt ikmēneša
pabalstu 201,42 Ls (divi simti viens lats 42
santīmi).
31.2. Pamatojoties uz Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 151 pantu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pierīgas nodaļas 07.10.2013.
izziņu Nr. 13/2201589 „Par pakalpojuma
apmēru no 01.09.2013”, ar 2013. gada 1.
septembri Bebru pagasta padomes bijušajai
priekšsēdētājai R B, p.k.,no Kokneses novada pašvaldības budžeta piešķirt un izmaksāt
ikmēneša pabalstu 196,64 Ls (viens simts deviņdesmit seši lati 64 santīmi) .
31.3. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 151 panta 4. daļu, informēt, ka viņu pienākums ir nekavējoties ziņot pašvaldībai par
tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta
izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.
31.4. Piešķirt Kokneses novada domes
grāmatvedībai tiesības veikt pabalsta pārrēķinu, pamatojoties uz VSAA izziņu par
valsts vecuma pensija apmēru vai pamatojoties uz izmaiņām minimālās darba algas
apmērā.
32.1. P/a „Kokneses Sporta centrs”
Iekšējās kārtības noteikumos noteikt, ka

Nr. 47 (334) 2013. gada 15. novembris
ūdens kaskādi mazājā baseinā persona vienā
reizē var izmantot līdz 5 (piecām) minūtēm.
32.2. Uzdot SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” no p/a „Kokneses Sporta
centrs” neiekasēt maksu par attīrīšanu, ja
ūdens nenonāk kanalizācijas sistēmā, bet
dīķī, uzstādot ūdens skaitītāju.
32.3. Jautājuma par maksu par bērnu baseina zemūdens masāžas un ūdens kaskādes
izmantošanu izskatīšanu atlikt līdz 2014. gadam.
32.4. Jautājuma par maksas noteikšanu
peldētapmācības grupu audzēkņiem no citiem novadiem par peldbaseina izmantošanu
izskatīšanu atlikt līdz 2014. gadam.
33. Ņemot vērā U S sasniegumus motosportā, atļaut viņam līdz 2013. gada 31.
decembrim bez maksas trīs reizes nedēļā izmantot Kokneses sporta centra peldbaseinu,
konkrētu laiku saskaņojot ar p/a „Kokneses
Sporta centrs” direktoru
34. Pilnvarot Kokneses novada domes
Dzīvokļu komisiju sagatavot lēmumu projektus par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu izkatīšanai novada domes sēdē.
35. Piešķirt no Kokneses novada domes
budžeta nepieciešamo līdzfinansējumu 10%
apmērā, kas ir 1019,53 LVL vai 1450,66
EUR, saskaņā ar 2013. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr. 9.11 (Prot. Nr.11)
„Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un
dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”.
36. Piešķirt no Kokneses novada domes
budžeta nepieciešamo līdzfinansējumu 10%
apmērā, kas ir 1400,00 LVL vai 1 992,02
EUR, saskaņā ar 2013. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr. 9.11 (Prot. Nr.11)
„Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un
dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”.
37. Pagarināt pieteikšanās laiku uz pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”
direktora amatu līdz 2013. gada 15. novembrim plkst.14.00.
38.1. Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēžu norises laiku
noteikt – katra mēneša iepriekš pēdējā ceturtdiena plkst. 15.00.
38.2. 2013. gada novembra mēnesī
Kultūras izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt 20. novembrī plkst. 11.00.
Nākošā novada domes sēde notiks
2013. gada 27. novembrī plkst. 14.00 novada domes ēkā, Melioratoru ielā Nr. 1,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā un tajā
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par tūrisma attīstību novadā;
2. Par aģentūru finansiālo darbību 3.
ceturksnī;
3. Par sadarbību ar Vitingenu;
4. Par Kokneses apvienotās pašvaldību
būvvaldes darbu;
5. Par savstarpējiem norēķiniem apvienotajai pašvaldību būvvaldei.
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Atklāts jaunuzbūvētais
autoceļa E22 posms no
Tīnūžiem līdz Koknesei
7. oktobrī svinīgi atklāja autoceļa E22
posmu no Tīnūžiem līdz Koknesei. Svinīgais
atklāšanas pasākums notika maršruta E22 (a/c
P80 Tīnūži – Koknese) 29,5 kilometrā, satiksmes mezglā ar autoceļu V972 Madliena–
Lēdmane. Pasākumā piedalījās ministru
prezidents Valdis Dombrovskis, satiksmes
ministrs Anrijs Matīss, LVC un ceļa posma
būvētāju – SIA „Binders”, pilnsabiedrības
„Kokneses ceļš” vadība (SIA „8.CBR”, SIA
„Strabag” un SIA „Rīgas tilti”), Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris,
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs un citas
aicinātās personas.
Autoceļa būvniecību uzsāka 2009. gadā.
Kopumā izbūvēti un rekonstruēti 60 kilometri autoceļa, 10 divlīmeņu satiksmes mezglu,
izbūvēti un rekonstruēti tilti un blakus ceļi.
Projekta realizācijas rezultātā minētajā
maršrutā ir ievērojami paaugstināta satiksmes drošība un braukšanas komforts.
Projekta kopējās izmaksas ir ap 66 miljoniem latu, no kurām 85% tika līdzfinansēti no
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.
„Jaunatklātais ceļa posms sniegs nozīmīgu
atbalstu arī Kokneses novada uzņēmumiem.
Ērta kravu pārvadātāju piekļuve ražošanas
vietai ir būtisks faktors uzņēmuma veiksmīgai
attīstībai. Tāpat nozīmīgs ieguvums iedzīvotāju drošībai ir autoceļa A6 Rīga – Daugavpils
atslogošana,” teic Dainis Vingris.
Kokneses Novada Vēstis

Jautā iedzīvotāji
Kā sadalās naudas līdzekļi starp pagastiem, kas izlietoti dažādu projektu īstenošanai un ciematu teritoriju labiekārtošanai?
Vitālijs Rūrāns, Kokneses ciemata iedzīvotājs
Atbild Kokneses novada dome
Kokneses novada attīstības programma
ir pamats Kokneses novada pašvaldību rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.
Šis dokuments sniedz skatījumu par novada
attīstību, aptverot vienoti visu trīs novadā ietilpstošo pagastu – Kokneses, Bebru un Iršu
– attīstību. Līdzekļi starp pagastiem atsevišķi
netiek izdalīti, bet projekti tiek realizēti kopējai Kokneses novada attīstībai. Bez investīciju plānā noteiktajām prioritātēm līdztekus
tiek realizēti tādi projekti, kuru finansējums
attiecīgajā laika periodā ir pieejams dažādos
fondos un programmās.
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013. - 2037. gadam un Kokneses
novada attīstības programma 2013. - 2019.
gadam apstiprināta ar Kokneses novada domes 2013. gada 30. janvāra lēmumu „Par
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2037. gadam un Kokneses
novada attīstības programmas 2013. - 2019.
gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.1,7.).
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1. pielikums
Kokneses novada domes 30.10.2013. sēdes lēmumam Nr.6.1
APSTIPRINĀTAS
ar Kokneses Novada domes 2013. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr.6.1

CEĻU KLASES
KOKNESES NOVADA DOMES
KOKNESES PAGASTA CEĻIEM
2013/2014 gada ziemas periodā
Nr.
p.k.

Ceļa nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kaplava - Gailīši
Lipši - Lazdas
Vecā šoseja - Kaplava
Līdums - Auliciems
Bidēgi - Auliciems
Rožlejas - Dolieši
Bilstiņi - Atradze
Mētras - Heltes
Ķerkavas - Salas
Ratnicēni - Austrumi
Bitenieki - Circeņi
Ratnicēni - Ragāļi
Vītoliņi - Estrāde
Gaiļi - Atradze
Reiņi - Noras
Spruļi - Birznieki Pauliņi
Bormaņi - Upeslīči
Mazvecsviļi Aizelkšņi
Vecā šoseja Kalnavoti
Ziediņi - Sala
Alēni - Ieviņas
Spīdolas - Ūsiņi
Karjers - Urgas Grotēni
Kopā:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ceļa
garums
/km/
3.58
3.05
2.58
1.10
4.74
0.49
2.78
0.51
0.77
3.00
0.62
3.62
0.73
2.27
0.95
5.63

Seguma veids

Ceļa
klase

grants
grunts uzlabots
grants
grants
grunts uzlabots
grunts
grants
grants
melnais segums
grunts
grunts
grunts
melnais segums
grants
grunts
grunts

D
D
C
D
C
D
C
D
D
D
D
D
D
B
D
D

4.71
2.56

grants
grunts

C
D

2.26

melnais/grunts
uzl.
grunts uzl.
grunts
grunts
grunts

D

1.30
0.52
4.29
3.01
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D
D
D
D

55.07
Sagatavoja T. Baltmane

2. pielikums
Kokneses novada domes 30.10.2013. sēdes lēmumam Nr. 6.1
APSTIPRINĀTAS
ar Kokneses Novada domes 2013. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr. 6.1

CEĻU KLASES
KOKNESES NOVADA DOMES
IRŠU PAGASTA CEĻIEM
2013/2014 gada ziemas periodā
1. Apstiprināt Iršu pagasta pašvaldības autoceļu sarakstu uzturēšanai ziemas periodā no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 31.
martam:
Autoceļa nosaukums
Posma garums, Uzturēšanas
km
klase
1. Meņģele - Zirnīši
0,89
D
2. Meņģele - Liepkalne
1,27
D

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Krustojums - Magones
Slapsiles - Vilkāres
Jirjeni - Melderi
Aizas - Krastmaļi
Laidas - Sauleskalni
Pērles - Blāzmas
Pērles - Mežāres
Upesgrīvas - Dzelmes
Dūjas - Niedrītes
Ilgneši - Mežvidi
Kapi - Aizupes
Robiņi - Aijas
Ūdenskrātuve - Jaunrobiņi
Jaunrobiņi - Vietalvas ceļš
Irši - Mētras
Mētras - Krustupji
Centrs - Doktorāts
Akācijas - Attīrīšanas
iekārtas
Sarmas - Granīti
Saulstari - Bočs
Laimdotas - Dālderi
Bluķi - Rāceņi
Aizupes - Sausnēji

1,08
3,57
4,68
0,45
0,74
0,23
2,75
1,96
1,72
0,65
0,50
0,19
0,56
0,28
0,10
0,81
0,41
0,26

D
C
C
D
D
D
C
D
C
D
D
D
C
C
C
C
C
C

0,12
0,20
0,11
0,11
1,50
25,14

C
D
C
D
D

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 9,77 km.
2. Apstiprināt pagasta ceļu – servitūtu sarakstu uzturēšanai ziemas
periodā no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 31. martam.
Autoceļa nosaukums
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
49.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Mētras - Krustupji
Dzidras - Melderi
Aizas - Krastmaļi
Namiķi - Gobas
Vilkāres - Pamati
Pamati - Gravas
Surmīši - Pērles
Dzeguzes - Pārupes Tropiņi
Krustojums - Meņģele
Palejas - Lielkalni
Lielkalni - Pērles
Lielkalni - Silkalni - Pērles
Ceplīši - Ķirši
Laidas - Saulītes
Kapi - Ieviņas - Ābelītes
Ielejas - Indrāni
Druviņas - Kurtuve
Ūdenskrātuve - Vietalvas c.
Upesgrīvas - Kalnupes
Upesgrīvas - Dambīši
Auzāni - Dambīši
Vaivieši - Kārkliņi

Posma garums, Uzturēšanas
km
klase
0,32
C
0,22
C
0,37
D
1,19
D
1,42
C
0,32
C
0,70
C
1,34
D
1,00
1,33
0,71
1,39
0,29
0,75
1,10
0,13
0,07
0,13
0,78
1,70
0,51
1,37

D
D
D
C
C
D
D
D
C
C
D
D
D
D
turpinājums 5. lpp.
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turpinājums no 4. lpp.
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20.

Rožkalni - Birzes

0,56

C

47. Upeslīči - Dzelmju ceļš

0,30

D

21.

Skaras - Madaras

0,23

C

48. Līgotnes - Pumpuri

0,86

C

22.

Mežaparks - Pīlādži

0,94

C

49. Sumbri - Zemitāni

2,65

C

50. Sapnīši - Gaidēni

0,17

D

23.

Mežaparks - Kaktiņi Dzērvītes

0,47

D

51. Sapnīši - Zemgaļi

0,32

D

24.

Ataugas - Lācīši (m.s.)

0,11

D

52. Spuldzenieki - Vālodzes

0,54

C

25.

Lācīši - Romas katoļu baznīca

0,15

D

53.

1,13

D

26.

0,52

D

54. Dzirnavas - Ezerkalni

0,25

D

Pilskalni - Dārzniecība - Ausekļi
(m.s.)

55. Laimdotas - Dālderi - kapi

0.63

C

27.

Bebri - Stalidzēni - Spārniņi

3,15

D

56. Granīti - Saulstari

0,21

D

28.

Gāzenieki - gāzes stacija

0,34

D

24,20
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 9,54 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 14,66 km.

29.

Spārniņi - Kasparīši - Plepi Mirtes

2,39

D

30.

Plepu ferma - Plepi - Margas

0,42

D

Sagatavoja: Ikdienas autoceļu uzturēšanas speciālists G. Skrupska

31.

Jaunceltnes - Šļakāni

0,39

D

32.

Ausmas - Kalnamitri

0,73

D

33.

Ausmas - Cūkkalni

1,25

D

34.

Lauciņi - Vidusmitri

1,52

D

35.

Jaunbebru parks - Audēji

0,25

D

36.

Pērses tilts - Āpšukalns

2,02

D

37.

Grābiņas - Bērziņi

0,49

D

38.

Blankas - Zemgaļi

2,12

D

39.

Blankas - Sviķi

0,43

D

40.

Vilkāres - Beņķi - Ausmas

5,19

D

41.

Blanku ceļš - Purva Siljāņi

0,55

D

Spuldzenieki - Ķieģeļnie

3. pielikums
Kokneses novada domes
30.10.2013. sēdes lēmumam Nr. 6.1
APSTIPRINĀTAS
ar Kokneses Novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr. 6.1

CEĻU KLASES
KOKNESES NOVADA DOMES
BEBRU PAGASTA CEĻIEM
2013/2014 gada ziemas periodā
Ceļa
Nr.
1

42.

Blankas - Mucenieki

0,28

D

Autoceļa nosaukums

Posma
garums
km

Uzturēšanas
klase

43.

Mehāniskās darbnīcas Stalidzēni

0,98

D

2

3

4

44.

Gaidupes - Priežukalns

1,04

D
D

1.

Ozoli - Lobe

8,81

D

45.

Ceļš - Zālītes (m.s.)

0,05

2.

Lobes ezers - tilts

0,9

D

46.

0,15

3.

Jaunkalnieši - Lanti

3,00

D

Ceļš - uz bērnudārzu/gar Ziediem/
(m.s.)

4.

Lobes ceļš - Jauneles - Ozoli

0,35

D

47.

Pagastmāja - Kalnieši

0,46

D

5.

Lobes ceļš - Bāliņi

1,00

D

48.

Domēni - Vēži

1,54

D

6.

Lobes ceļš - Dubļaines

0,50

D

49.

Koknese - Ērgļi ceļš Vīndedzes

0,50

50.

Tupiešēni - Kroglejas

3,32

D

51.

Meņģeles ceļš - Vijas

0,50

D

52.

Riemeri - Vijas

0,65

D

53.

Riemeri - Bebriņi

1,51

D

54.

Irbītes - Audzēres

0,48

C

55.

Ceļš - gar Avotiem uz
bērnudārzu (m.s.)

0,19

56.

Brencēni - Stalidzēni

1,51

D

57.

Saulaines - Pasiles Mežaparks

1,87

D

58.

Saulaines - Lejasbrencēni

0,46

D

7.

Kalnāji - Rudiņi

0,47

D

8.

Ošāji - Aļēni

0,78

D

9.

Ošāji - Aliņas

0,51

D

10.

Gregersons- purvs

0,68

D

11.

Bebrupes tilts - Purmaļi

1,66

D

12.

Cenši - Grīvas

1,09

D

13.

Cenšu izgāztuve - Sūnas

0,43

D

14.

Rudzīši - Jaundzērvēni

1,09

D

15.

Senči - Siliņi - Sūnas

0,90

D

16.

Senči - Dzērvēni

0,26

D

17.

Ozolu ceļš - Vītoli

0,40

D

18.

Zutēnu kapi- Lidlauks

0,59

D

19.

Zutēnu kapi - Virši

0,58

D

Kopā:
t.sk. ar melno segumu

D

D

D

63,71
1,59
Sagatavoja J. Bārs 26411238
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Prasības autoceļu uzturēšanai ziemā
Pastāvīgi laikapstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi,
kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz autoceļa neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz autoceļa brauktuves netiek uzputināts sniegs.
Nr.p.k.

Mainīgi laikapstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi,
kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – uz autoceļa brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs vai veidojas sniega sanesumi.
Uzturēšanas klase
Pieļaujamie rādījumi

Prasības

1.

Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves pastāvīgos
laikapstākļos

2.

Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos

3.
4.
5.

Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega
Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu
Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos
Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās
sniegputenī
Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz
autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos

6.
7.
8.

Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos

9.

Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās

B

C

D

4 cm

10 cm

netiek normēts

ledus risas
līdz 4 cm
6 stundas
6 stundas
8 cm

ledus risas
līdz 5 cm
18 stundas
netiek normēts
10 cm

16 cm

20 cm

netiek normēts

5 cm

6 cm

netiek normēts

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 6 cm

netiek normēts

6.00 – 18.00

6.00 – 18.00

netiek normēts

netiek normēts
netiek normēts
netiek normēts
netiek normēts

Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža,
kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta
no sniega.
Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un
rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz

brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.
Krasi mainīgos un ārkārtējos laika apstākļos autoceļu uzturēšana ziemā tiek veikta autoceļu prioritātes kārtībā, ņemot vērā autoceļa
tautsaimniecisko nozīmi un uzņēmēja reālās iespējas.
Informācija no www.likumi.lv Ministru kabineta noteikumi Nr.
224, 2010. gada 9. martā.

Kokneses novada Kokneses pagastā
2013. gada 30. oktobrī

1.3.aizstāt 20.1.apakšpunktā skaitli un simbolisko apzīmējumu
„32,- Ls” ar skaitli un vārdu „45,53 euro”.
1.4. aizstāt 20.2.apakšpunktā skaitli un simbolisko apzīmējumu
„48,- Ls” ar skaitli un vārdu „68,30 euro”.
1.5. aizstāt 20.3.apakšpunktā skaitli un simbolisko apzīmējumu
„72,- Ls” ar skaitli un vārdu „102,45 euro”.
1.6. aizstāt 20.4.apakšpunktā skaitli un simbolisko apzīmējumu
„80,- Ls” ar skaitli un vārdu „113,83 euro”.
1.7. papildināt saistošos noteikumus ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:
„IX1 DIENAS APRŪPES CENTRA PERSONĀM AR GARĪGA
RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM PAKALPOJUMS
36.1 Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši garīgā rakstura traucējumu smaguma pakāpei.
36.2 Dienas aprūpes centra pakalpojums tiek piešķirts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras ir sasniegušas
18 gadu vecumu, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas un
nav ievietotas ilgstošas aprūpes institūcijā.
36. 3 Pašvaldības apmaksātu dienas aprūpes centra pakalpojumu ir tiesības saņemt Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 7.5.1 (prot. Nr.14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 17
“Grozījumi Kokneses novada domes 2011. gada
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 13
“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību Kokneses novadā”
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta”6.punktu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 28.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.13 “ Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību Kokneses novadā” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 6. punktu ar 6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.9. dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums.”
1.2. aizstāt 20. punktā skaitli un simbolisko apzīmējumu „2,- Ls”
ar skaitli un vārdu „2,84 euro”.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris
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Nr. 47 (334) 2013. gada 15. novembris
Apstiprināti ar
Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra
lēmumu Nr. 7.5.2 (protokols Nr. 14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 18
“Grozījumi Kokneses novada domes 2009. gada
25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17
“Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses
novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 5. punktu

1. Izdarīt Kokneses novada domes 2009. gada 25. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 17 „Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses novadā” šādus
grozījumus:
aizstāt 2.3.punktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “ Ls 10” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “ EUR 14,23”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris
Apstiprināti ar
Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 7.5.3 (protokols Nr. 14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 19
“Grozījumi Kokneses novada domes 2009. gada
25. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 18 “Par bērna piedzimšanas pabalstu
Kokneses novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 6. punktu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2009. gada 25. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Par bērna piedzimšanas pabalstu Kokneses novadā” šādus grozījumus:
aizstāt 2.3. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus “Ls
60,00 (sešdesmit lati) ar skaitli un vārdu “85,37 euro”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris
Apstiprināti ar
Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 7.5.4 (protokols Nr.14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 20
”Grozījumi Kokneses novada domes Kokneses
novada domes 2009. gada 30. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses
apvienotajā pašvaldību būvvaldē”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14. un 43. pantu un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas10. punktu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2009. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.1.1.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 50”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 71,14”;
1.2. aizstāt 1.1.2.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 40”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 56,91”;
1.3. aizstāt 1.1.3.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 30”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 42,69”;
1.4. aizstāt 1.1.4.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 25”
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ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 35,57”;
1.5. aizstāt 1.1.5.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 15”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 21,34”;
1.6. aizstāt 1.1.6.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 20”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 28,46”;
1.7. aizstāt 1.1.7.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 15”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 21,34”;
1.8. aizstāt 1.1.8.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 15”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 21,34”;
1.9. aizstāt 1.1.9.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 15”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 21,34”;
1.10. aizstāt 1.1.10.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
20” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 28,46”;
1.11. aizstāt 1.2.1.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 40”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 56,91”;
1.12. aizstāt 1.2.2.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 35”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 49,80”;
1.13. aizstāt 1.2.3.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 30”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 42,69”;
1.14. aizstāt 1.2.4.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 30”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 42,69”;
1.15. aizstāt 1.2.5.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 35”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 49,80”;
1.16. aizstāt 1.2.6.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 15”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 21,34”;
1.17. aizstāt 1.2.7.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 30”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 42,69”;
1.18. aizstāt 1.2.8.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 60”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 85,37”;
1.19. aizstāt 1.2.9.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 80”
ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 113,83”;
1.20. aizstāt 1.2.10.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
70” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 99,60”;
1.21. aizstāt 1.2.11.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
200” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 284,57”;
1.22. aizstāt 1.2.12.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
100” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 142,29”;
1.23. aizstāt 1.2.13.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
200” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 284,57”;
1.24. aizstāt 1.2.14.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
100” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 142,29”;
1.25. aizstāt 1.2.15.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
40” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli “EUR 56,91”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris
Apstiprināti ar
Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 7.5.5 (protokols Nr. 14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 21
“Grozījumi Kokneses novada domes 2010. gada
30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10
“Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses
novadā”’’

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
9. punktu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2010. gada 30. jūnijā saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 6.3. punktā skaitli un simbolisko apzīmējumu “50,Ls “ar
skaitli un vārdu “71,14 euro”.
1.2. aizstāt 7.1. 1. apakšpunktā vārdus “divdesmit pieciem latiem” ar
skaitli un vārdu” 35,57 euro”.
1.3. aizstāt 7.1. 2. apakšpunktā vārdus “simts latiem” ar skaitli un vārdu
“142,29 euro”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris
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Nr. 47 (334) 2013. gada 15. novembris

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

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

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2013. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 ”Kokneses novada pašvaldības nolikums” šadus grozījumus:
1.1. aizstāt 59. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus “Ls 10
000,- (desmit tūkstošiem latu)” ar simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdiem
“EUR 14229,- (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņiem euro)”;
1.2. aizstāt 60. punktā skaitli un vārdu “5000,- latus” ar skaitli un vārdu”
7114 euro”;
1.3. aizstāt 119. punktā vārdu, skaitli un simbolisko apzīmējumu” nepārsniedz 500,- Ls” ar vārdu, skaitli un simbolisko apzīmējumu “nepārsniedz 711
euro” un vārdu, skaitli un simbolisko apzīmējumu” pārsniedz 500,- Ls” ar vārdu, skaitli un simbolisko apzīmējumu “pārsniedz 711 euro”;
1.4. aizstāt 125.punktā skaitli un vārdu “500,- latus” ar skaitli un vārdu”
711 euro”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris
Apstiprināti ar
Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 7.5.7 (protokols Nr. 14)

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu; 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās
daļas 4. punktu
Izdarīt Kokneses novada domes 2010. gada 29. septembra saistošajos
noteikumos
Nr. 18 “Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.3.1.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus “Ls 250,00(divi simti piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdiem
“356,00euro(trīs simti piecdesmit sešiem euro).
1.2. aizstāt 2.3.1.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu , skaitli un
vārdus “Ls 1000,00(viens tūkstotis latiem)” ar skaitli un vārdiem” 1423 euro
(viens tūkstotis četri simti divdesmit trīs euro)”.
1.3. aizstāt 3.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “10 latiem” ar skaitli un
vārdu “15 euro”.
1.4. aizstāt 3.1.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus “10 līdz 50 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “15 līdz 72 euro”.
1.5. aizstāt 3.1.3. apakšpunktā skaitli un vārdu “10 latiem” ar skaitli un
vārdu “15 euro”.
1.6. aizstāt 3.1.4. apakšpunktā skaitļus un vārdus “10 līdz 50 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “ 15 līdz 72 euro”.
1.7. aizstāt 3.1.5. apakšpunktā skaitli un vārdu “5 latiem” ar skaitli un
vārdu “8 euro”.
1.8. aizstāt 3.1.6. apakšpunktā skaitļus un vārdus “5 līdz 25 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “8 līdz 36 euro”.
1.9. aizstāt 3.1.7. apakšpunktā skaitļus un vārdus “5 līdz 250 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “8 līdz 356 euro” un skaitļus un vārdus “ 10 līdz 500
latiem” ar skaitļiem un vārdiem “15 līdz 712 euro”.
1.10. aizstāt 3.2.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus “10 līdz 50 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “15 līdz 72 euro”.
1.11. aizstāt 3.2.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus “50 līdz 150 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “72 līdz 214 euro”.
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1.12. aizstāt 3.2.3. apakšpunktā skaitli un vārdu “50 latiem” ar skaitli un
vārdu “72 euro”.
1.13. aizstāt 3.2.4. apakšpunktā “50 līdz 150 latiem” ar skaitļiem un
vārdiem “72 līdz 214 euro”.
1.14. aizstāt 3.2.5. apakšpunktā skaitli un vārdu “5 latiem” ar skaitli un
vārdu “8 euro”.
1.15. aizstāt 3.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “25 latiem” ar skaitli un
vārdu “36 euro”.
1.16. aizstāt 3.4.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “30 latiem” ar skaitli un
vārdu “43 euro”.
1.17. aizstāt 3.4.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus “30 līdz 50 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “43 līdz 72 euro”.
1.18. aizstāt 3.5.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “100 latiem” ar skaitli
un vārdu “143 euro”.
1.19. aizstāt 3.5.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus “100 līdz 250 latiem”
ar skaitļiem un vārdiem “143 līdz 356 euro”.
1.20. aizstāt 3.6.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus “5 līdz 100 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “8 līdz 143 euro”.
1.21. aizstāt 3.6.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus “50 līdz 250 latiem”
ar skaitļiem un vārdiem “72 līdz 356 euro”.
1.22. aizstāt 3.7.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “15 latiem ” ar skaitli un
vārdu “ 22 euro”.
1.23. aizstāt 3.8.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “50 latiem” ar skaitli un
vārdu “72 euro”.
1.24. aizstāt 3.8.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus “50 līdz 100 latiem”
ar skaitļiem un vārdiem “72 līdz 143 euro”.
1.25. aizstāt 3.8.3. apakšpunktā skaitļus un vārdus “20 līdz 100 latiem”
ar skaitļiem un vārdiem “29 līdz 143 euro”.
1.26. aizstāt 3.8.4. apakšpunktā skaitļus un vārdus “100 līdz 300 latiem”
ar skaitļiem un vārdiem “143 līdz 427 euro”.
1.27. aizstāt 3.8.5. apakšpunktā skaitli un vārdu “20 latiem” ar skaitli un
vārdu “ 29 euro”.
1.28. aizstāt 3.8.6. apakšpunktā skaitļus un vārdus “20 līdz 100 latiem” ar
skaitļiem un vārdiem “29 līdz 143 euro”.
1.29. aizstāt 3.8.7. apakšpunktā skaitli un vārdu “50 latiem” ar skaitli un
vārdu “72 euro”.
1.30. aizstāt 3.8.8. apakšpunktā skaitli un vārdu “150 latiem” ar skaitli
un vārdu “214 euro”.
1.31. aizstāt 3.8.9. apakšpunktā skaitli un vārdu “250 latiem” ar skaitli
un vārdu “356 euro”.
1.32. aizstāt 3.8.10. apakšpunktā skaitli un vārdu “150 latiem” ar skaitli
un vārdu “214 euro”.
1.33. aizstāt 3.8.11. apakšpunktā skaitli un vārdu “250 latiem” ar skaitli
un vārdu “356 euro”.
1.34. aizstāt 3.8.12. apakšpunktā skaitli un vārdu “150 latiem” ar skaitli
un vārdu “214 euro”.
1.35. aizstāt 3.8.13. apakšpunktā skaitli un vārdu “250 latiem” ar skaitli
un vārdu “356 euro”.
1.36. aizstāt 3.8.14. apakšpunktā skaitli un vārdu “50 latiem” ar skaitli
un vārdu “72 euro”.
1.37. aizstāt 3.8.15. apakšpunktā skaitli un vārdu “50 latiem” ar skaitli
un vārdu “72 euro”.
1.38. aizstāt 3.8.16. apakšpunktā skaitļus un vārdus “20 līdz 100 latiem”
ar skaitļiem un vārdiem “29 līdz 143 euro”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris
Apstiprināti ar
Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr.7.5.8 (protokols Nr.14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 24
Grozījumi Kokneses novada domes 2011. gada
30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Kokneses novadā”

Izdarīt Kokneses novada domes 2011. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novadā” šādus grozījumus:
Aizstāt 1.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls
5,00”ar skaitli un vārdu “7,11 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris

9

Nr. 47 (334) 2013. gada 15. novembris
Apstiprināti ar
Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr.7.5.9 (protokols Nr. 14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 25
“Grozījumi Kokneses novada domes 2011. gada
23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par
pašvaldības nodevām Kokneses novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14. panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. punktu
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
3. punktu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 5
“Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā” šādus grozījumus:
aizstāt 4.2. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.3. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 3,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 4,27”;
aizstāt 4.5.apakšpunktā otrajā rindā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls
2,00” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 2,85”;
aizstāt 4.5.apakšpunktā trešajā rindā simbolisko apzīmējumu un skaitli
„Ls 1,00” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.5. apakšpunktā ceturtajā rindā simbolisko apzīmējumu un skaitli
„Ls 1,00” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.6.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 7,11”;
aizstāt 4.7. apakšpunktā otrajā rindā simbolisko apzīmējumu un skaitli
„Ls 2,00” ar simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 2,85”;
aizstāt 4.8. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 3,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 4,27”;
aizstāt 4.9. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.9.1. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.9.2.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.9.3. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 1,42”;
aizstāt 4.10. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 0,20” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 0,29”;
aizstāt 7.1. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 21,34”;
aizstāt 7.2. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 10,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 14,23”;
aizstāt 12.1. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 21,34”;
aizstāt 12.2. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 10,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 14,23”;
aizstāt 12.3. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 42,69”;
aizstāt 15.1. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 2,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 2,85”;
aizstāt 15.2. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 7,11”;
aizstāt 15.3. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar
simbolisko apzīmējumu un skaitli” EUR 28,46”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr. 7.5.10 (protokols Nr. 14)

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

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 6. punktu
un 43. panta trešo daļu
1. Izdarīt Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam
un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā” šādus grozījumus:
aizstāt 6.1. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 100
(viens simts lati)” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;
aizstāt 6.2. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 300 (trīs
simti lati)” ar skaitli un vārdu „426,86 euro”;
aizstāt 6.3. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 800 (astoņi simti lati)” ar skaitli un vārdu „1138,30 euro”;
izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
„14. Nauda vai balva atbilstošā vērtībā (pēc nodokļu nomaksas):
Sacensību mērogs
14.1.
14.2.

Latvijas valsts
(čempionāti,
Meistarsacīkstes)
Eiropas un
starptautiskās

Balva
(EUR)
1. vieta
113,83

Balva
(EUR)
2. vieta
99,60

Balva
Piezīmes
(EUR)
3. vieta
85,37

170,74

142,29

128,05

Latvijas valsts
izlases dalībniekiem
(sākot no 16
gadu vecuma)

aizstāt 15. punktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 500 (pieci simti lati)” ar skaitli un vārdu „711,44 euro”;
aizstāt 1. pielikumā simbolisko apzīmējumu „Ls” simbolisko apzīmējumu „EUR”;
aizstāt 2. pielikumā simbolisko apzīmējumu „Ls” simbolisko apzīmējumu „EUR”;
aizstāt 4. pielikumā simbolisko apzīmējumu „Ls” simbolisko apzīmējumu „EUR”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris
APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr. 7.5.11 (prot. Nr.14)

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 27
’’Grozījumi 2012. gada 20.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.8 “ Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Kokneses novadā””

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantu
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta. 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu
Izdarīt Kokneses novada domes 2012. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā” šādus grozījumus:
Aizstāt 5. punktā simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 120,00” ar skaitli
un vārdu „175 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Apstiprināts projekts
„Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi Kokneses
novada pirmsskolas
izglītības iestādē
„Gundega” un Kokneses
novada mūzikas skolā”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apstiprinājusi
Kokneses novada domes iesniegto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Kokneses novada pirmsskolas
izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses
novada mūzikas skolā” Nr. KPFI-15.2/28
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) atklātajā projektu konkursā.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Kokneses novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses
novada mūzikas skolas ēkā, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņu. Papildus mērķis ir uzlabot ēkas
vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.
Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei par aptuveni 61%, sasniedzot 78,67
kWh/m2 gadā, kā arī oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0,61 kg CO2/Ls gadā. Samazinoties
CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa
kvalitāte visā apkārtnē, ieguvēji tiešā veidā
būs iedzīvotāji, tajā skaitā skolas skolēni un
skolas darbinieki.
Projekta kopējās izmaksas ir 337 994,60
Ls, no kurām 245 120,24 Ls ir attiecināmās
izmaksas un 92 874,36 Ls ir neattiecināmās
izmaksas.
No attiecināmajām izmaksām KPFI finansējums ir 50,28% jeb 123 254,38 Ls
un Kokneses novada domes finansējums ir
49,72% jeb 121 865,86 Ls.
Projekta īstenošanas laiks ir plānots no
2012. gada 16. oktobra līdz 2013. gada 30.
novembrim.
Papildus informācija par KPFI: www.
varam.gov.lv, www.lvif.gov.lv (SIA „Vides
investīciju fonds”)

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU
INSTRUMENTS
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Apstiprināts projekts „Kapličas vienkāršota
renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos”
Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.
gada 24. oktobra lēmumu ir apstiprināts
projekts Nr. 13-04-LL20-L413101-000015
„Kapličas vienkāršota renovācija Bebru
pagasta „Zutēnu” kapos”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta mērķis ir apbedīšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot vēsturiskās
Zutēnu kapsētas kapličas ilgtermiņa pielietojamību un sekmējot kapličas kā sakrālā arhitektūras mantojuma saglabāšanu.
Zutēnu kapi ir sabiedriski nozīmīga vieta, kapos ik gadu notiek luterāņu un katoļu
kapu svētki, tiek rīkoti svecīšu vakari un atceres pasākumi. Šobrīd kapliča ir ļoti sliktā
tehniskā stāvoklī, mitrums ir sabojājis būves
fasādes apmetumu, laika apstākļu ietekmē ir
stipri bojāti pamati, jo kapličai nav lietus
ūdens noteku sistēmas. Šādā tehniskajā stā-

voklī kapliča rada vizuāli nepievilcīgu ainu
vietējiem iedzīvotājiem un Zutēnu kapu
apmeklētājiem. Lai būtiski uzlabotu apbedīšanas pakalpojuma kvalitāti Bebru pagastā, kapličai nepieciešams veikt vienkāršotu
renovāciju.
Projekta ietvaros plānoti šādi remontdarbi: kapličas jumta un grīdas seguma maiņa, bojāto koka detaļu nomaiņa 50% apjomā,
ārējo un iekšējo sienu apdare, fasādes virsmas krāsas atjaunošana, durvju un logu atjaunošana, verama loga izbūve kapličas austrumu fasādē un koka kāpņu izbūve uz zvanu
torni, bruģēta autostāvvietas laukuma izbūve
kapličai piegulošajā teritorijā 120 m2 platībā,
kanalizācijas un WC ierīkošanas darbi, lietus
ūdens noteku sistēmas izbūve, četru soliņu un
divu svečturu iegāde un uzstādīšana kapličas
iekštelpās.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 18 172,05 Ls, no tām 8710,57 Ls ir
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 9461,48 Ls
Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekts jāīsteno līdz 2014. gada 17. oktobrim.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Apstiprināts projekts „Teritorijas sakopšanas
pakalpojuma sniegšana Kokneses pagastā”
Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.
gada 29. oktobra lēmumu ir apstiprināts
projekts Nr. 13-04-LL20-L413101-000009
„Teritorijas sakopšanas pakalpojuma
sniegšana Kokneses pagastā”, kas tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotājiem
pieejamā teritorijas sakopšanas pakalpojuma
kvalitāti un efektivitāti, iegādājoties tehnisko
aprīkojumu.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties
jaunu inventāru teritorijas sakopšanas darbiem: minitraktoru - zāles pļāvēju un sniega

pūtēju, tādējādi uzlabojot Kokneses novada
domes Komunālās nodaļas materiāltehnisko
bāzi.
Iegādātā tehnika ļaus operatīvāk un efektīvāk apsaimniekot pašvaldībai piederošo
publiski pieejamo pagasta teritoriju, kā arī
vietējiem iedzīvotājiem būs pieejami uzlaboti, daudz kvalitatīvāki pakalpojumi teritorijas
sakopšanā gan ziemā, gan vasarā, ieskaitot
jaunu pakalpojumu - sniega tīrīšanu ar sniega
pūtēju.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 2789,10 Ls, no tām 2074,54 Ls
ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un
714,56 Ls Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekts jāīsteno līdz 2014. gada 1. aprīlim.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Īstenots projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
Daces Graudas ģimenes ārstes praksē”
Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099
Noslēdzies ģimenes ārstes Daces
Graudas praksē īstenotais projekts, kura ietvaros ir veikti pacientu uzgaidāmās telpas
vienkāršotas renovācijas darbi un pandusa
izbūve personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta laikā iegādāta arī datortehnika (galda dators, monitors), biroja tehnika
(skeneris, daudzfunkcionāla lāzeriekārta) un
medicīniskās ierīces – elektrokardiogrāfs,

ierīces redzes asuma pārbaudei un asinsspiediena mērīšanai, medikamentu skapis, instrumentu galdi, fonendoskopi, medicīniskās
apskates kušetes u.c.
Projekta mērķis ir sakārtot Daces
Graudas ģimenes ārstes prakses infrastruktūru, tādējādi uzlabojot ģimenes ārstes pieejamību Kokneses novada Bebru un Iršu pagastu iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 794,85 Ls,
no tām 9 925,37 Ls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums un 1 869,49
Ls Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2011.
gada 1. decembra līdz 2013. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta:
„Pagastmāja”, Bebru pagasts, Kokneses novads.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA „Kokneses
Komunālie
pakalpojumi

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”

1905. gada iela 7 Koknese Kokneses pagasts Kokneses novads

Ūdens sagatavošanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbi pabeigti
Šī gada 22. februārī Koknesē tika parakstīti divi pieņemšanas akti. Viens akts par
līguma „Ūdens sagatavošanas iekārtas un
II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un
būvdarbi”. Šī līguma ietvaros tika uzbūvētas
ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma
sūkņu stacija ar jaudu 550 m3/d un divi virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 400 m3,
rekonstruēta esošā filtru ēka un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Jūtami uzlabojusies
ir dzeramā ūdens kvalitāte pēc iekārtu palaišanas ekspluatācijā.

Kopējās līguma izmaksas ir 299 495,40
LVL bez PVN. Eiropas Savienības finansējums sastāda 233 393.76 LVL.
Otrs akts ir par līguma „Atliktie darbi notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens
sagatavošanas būvju izbūvei”. Šī līguma ietvaros tika uzbūvētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ar jaudu 700 m3/d, rekonstruēts ražošanas sadzīves korpuss kā arī veikti labiekārtošanas darbi. Ir uzlabojusies dūņu apstrāde.
Samazinājies ir troksnis, ko radīja gaisa pūtēji. Notekūdeņu apstrādes baseini un sadzīves

korpuss ir vizuāli pievilcīgi.
Lai uzlabotu ūdens apgādi, ir uzbūvēts
jauns artēziskais urbums un veikta rekonstrukcija 2 esošajiem urbumiem. Urbumu
teritorijās ir veikti labiekārtošanas darbi. Šī
līguma kopējās izmaksas ir 291 500.00 LVL
bez PVN no tām 230 669.50 LVL ir Eiropas
Savienības finansējums.
Sīkākai informācijai:
Armands Preiss
Valdes loceklis
Mob. tel. 29 11 28 45

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta,
Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 līdzfinansē EIROPAS SAVIENĪBA
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Turpinās projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās
internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”,
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001
Ar 2013. gada 28. augusta Kokneses
novada domes lēmumu ir apvienotas divas
skolas - Vecbebru Profesionālās vidusskola un Bebru internātvidusskola, izveidojot
Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo
internātvidusskolu.

Skolu apvienošana veikta, lai realizētu
ERAF projektu „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr. Nr.3DP/3.1.3.2.0/10/
APIA/VIAA/001, un lai sekmētu efektīvāku paš-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

valdības finanšu līdzekļu izlietojumu, optimālāku izglītības iestāžu telpu un materiāli tehniskās
bāzes izmantošanu, kas veicinās kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu.
Projekta īstenošanas laiks: no 2011. gada
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Jo vairāk mēs dodam, jo vairāk mums pieder

Īpašas pateicības saņēma tie novada donori, kuri asinis ziedojuši 50 un vairāk
reizes. No kreisās: Silvija Vēze, Ņina Rušmane, Aija Panasjuka, Artūrs Trūba.
1. novembra vakarā Kokneses kultūras
namā Pateicības pasākumā sirsnīgi gaidīti
bija Kokneses novadā dzīvojošie donori un
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) biedri. Asinis
– tā ir dārgākā dāvana, ko cilvēks var dāvināt
cilvēkam. Pateicoties donoru kustībai Latvijā,
kurā iesaistīties aicina Valsts asinsdonoru
centrs, ik dienu tiek palīdzēts daudzu cilvēku
dzīvībām. Arī Kokneses novadā, atsaucoties
Valsts asinsdonoru centra aicinājumam, asinis
regulāri ziedo aptuveni 100 donori. „Izglābtie
nezina savus labdarus. Bet mēs gribam jums
pasacīt paldies par jūsu nesavtību, par to, ka
jums krūtīs pukst silta sirds. Dzīves gudrajā
atziņā: „Jo vairāk mēs dodam, jo vairāk mums
pieder” atklājas arī jūsu dzīves ziņa”, sacīja

pasākuma vadītāja Inguna Strazdiņa.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris visiem donoru kustības atbalstītājiem novēlēja stipru veselību un arī turpmāk ar savu pašaizliedzīgo rīcību darīt pasauli
labāku un veselāku. Kokneses novadā donoru kustību koordinē Latvijas Sarkanā Krusta
(LSK) Aizkraukles komitejas Kokneses
novada nodaļas vadītāja Līva Skābarniece,
viņai palīdz LSK brīvprātīgās pagastos –
Sofija Tipaine Koknesē, Lība Zukule Bebros
un Rudīte Vaivode Iršos. LSK Aizkraukles
Komitejas Kokneses nodaļa šajā vakarā pateicās visiem, kuri kļuvuši par donoriem, bet
īpaši godināti tika 11 novada iedzīvotāji, kuri
asinis ziedojuši 50 un vairāk reizes. Ņina

Konsultāciju diena Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centrā
2013. gada 6. decembrī Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centrā Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar
Kokneses novada domes Sociālo dienestu
rīko konsultāciju dienu Kokneses pašvaldības iestāžu darbiniekiem un novada iedzīvotājiem. Konsultācijas paredzētas:
no plkst. 10.00 līdz 11.30 iestāžu darbiniekiem,
no plkst. 11.30 līdz 12.30 iedzīvotājiem.
Tikšanās laikā tiks runāts par:
Bērnu, vecāku un pieaugušo tiesībām,
pienākumiem un atbildību;
Konfliktsituācijām izglītības un citās iestādēs, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem;
Saskarsmes jautājumiem un citiem jautā-

jumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu.
Konsultāciju dienas ietvaros VBTAI speciālisti sniegs padomus, palīdzēs meklēt iespējas risināt konfliktsituācijas un sniegs atbildes
uz darbinieku un iedzīvotāju jautājumiem.
Aicinām pašvaldības iestāžu darbiniekus
un iedzīvotājus būt atsaucīgiem un, dodoties
uz konsultāciju dienu, sagatavot jautājumus
VBTAI speciālistiem par šobrīd jums aktuālām problēmām.
Esiet gaidīti uz tikšanos
Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centrā!
Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes
Sociālā dienesta vadītāja

Rušmane, Biruta Pudule, Ārija Briede, Ivars
Belovs, Silvija Vēze, Ilgonis Žeikars, Imants
Piliens, Aija Panasjuka, Mihails Gorovajs,
Artūrs Trūba un Aivars Māliņš ir mūsu donori,
ar kuriem ļoti lepojamies, viņus sveicot, sacīja
Līva Skābarniece. Pasākumā pie galdiņiem ar
sarūpētu veselīgu cienastu, omulīgi jutās visi
klātesošie. Pateicības pasākuma organizētāji
– LSK Aizkraukles komitejas Kokneses novada nodaļas biedri bija sagādājuši vēl kādu
skaistu pārsteigumu – nelielu apsveikuma
koncertu. Ar muzikāliem priekšnesumiem
priecēja Kokneses mūzikas skolas saksofonistu kvartets. Kokneses mūzikas skolas
skolotāja Marija Vilde pārsteidza ar virtuozu
spēli – ar ūdeni piepildītās glāzes, pieskaroties Marijas rokām, ļāva atskanēt gan latviešu
tautasdziesmu, gan populāru skaņdarbu melodijām. Dziesmotus sveicienus dāvāja četras
mazas sirsniņas – Estere, Viesturs, Zanda,
Līga un Esteres māmiņa Daiga Andersone.
Viņu karstākā vēlēšanās ir, lai viņu mazā radiniece Džeina Zeimuļa-Priževoite izveseļotos.
Piecgadīgā meitenīte ilgstoši ārstējas Rīgā,
Bērnu klīniskās slimnīcas 10. nodaļā. „Visa
pasaule sadodas rokās, lai tev palīdzētu” Riekstiņu un Andersonu ģimenes Bebros un
Iršos šajā grūtajā brīdī ir cieši sadevušās rokās un ar viņām kopā ir arī tie, kas ziedojuši
asinis mazajai Džeinai. Daiga Andersone un
Lāsma Ruža-Riekstiņa donoriem kā sirsnīgu
pateicību dāvināja simbolisku asins lāsīti –
nozīmītes ar vārdiem „Esi donors!” Koncerta
izskaņā uzstājās dzīves priecīgās Kokneses
mazās līnijdeju dejotājas. Vakara turpinājumā
balles mūziku spēja Anita un Jānis Ostrovski,
un jaunieši Zane un Ainārs.
Lai Kokneses novada donoru pulks aug
arvien lielāks, lai ikvienu uz šo soli iedvesmo
vārdi: asinis – tā ir dārgākā dāvana, ko varam
dāvāt viens otram.
Kokneses Novada Vēstis

Meklē
Staņislava Vaivoda
piederīgos
Pēc paziņu stāstītā, Staņislavs Vaivods
70. gadu vidū it kā piedalījies kā palīgs arheoloģiskajos izrakumos Kokneses pusē. Šī
gada 19. oktobrī šis cilvēks ceļa satiksmes
negadījumā gāja bojā. Viņa pavadīšanu pēdējā gaitā organizēja paziņas, jo ziņu par radiniekiem nebija. Mēs, kas Staņislavu Vaivodu
pazina, vēlamies atrast kādu, kuram varbūt
šis cilvēks ir bijis tuvs un dot informāciju,
kur ir viņa kapa vieta.
Mums ir zināms, ka Staņislavs Vaivods
dzimis 1947. gada 3. martā Preiļos vai Preiļu
rajonā.
Selga Rimša
29433682
selga.rimsa@gmail.com
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Tēvzemes mīlestība nav tikai vārds

Zemessardzes 55. kājnieku bataljona Zemessargu veterānu
apvienības rīkotā nometne Neretā „Kopā mēs esam stipri”.
(Fotogrāfijās Gints Kokins pirmais no kreisās.)
Patiesa tēvzemes mīlestība neatklājas patriotiskos vārdos, bet domās un darbos. Par to ir
pārliecināts Gints Kokins. Jauns cilvēks, dzimis koknesietis. Viņa darbadienas paiet strādājot par sociālo zinību skolotāju Aizkraukles
pilsētas sākumskolā un vēstures un sociālo
zinību skolotāju Seces pamatskolā. Tomēr
Ginta pamatdarbs, sekojot tēva piemēram,
jau septiņus gadus ir 509. jaunsargu vienības instruktors, kas sastāv no Aizkraukles un
Kokneses jauniešiem. Vissvarīgākā Gintam ir
ģimene, viņš ir tētis pirms pusgada dzimušai
meitiņai un vēlas, lai viņa izaugtu laimīga te
– savās mājās Latvijā. Bet Lāčplēša dienā un
mūsu valsts dzimšanas dienā Gints uzvilks zemessarga formu un, iespējams, kā citus gadus,
soļos svētku parādē Rīgā.
Novembrī, Latvijai tik nozīmīgā mēnesī, Kokneses Novada Vēstis aicināja Gintu
Kokinu uz sarunu.
Turpina tēva iesākto
Jūsu tēvs Artūrs Kokins 1993. gadā
Koknesē izveidoja jaunsargu kustību. Vai pateicoties tēva ietekmei, turpinājāt viņa iesākto?
Jā, tēva darbam un dzīves uzskatiem ir liela
nozīme manā personības izveidē. Kad tēvs sāka
jaunsargu apmācību, man bija 10 gadi. Tad arī
pirmo reizi paņēmu rokās „kalašņikovu”. Uz
nodarbībām nāca par mani vecāki puiši, darbojos kopā ar viņiem, tēvs man nedeva nekādas atlaides. Pēc Kokneses vidusskolas absolvēšanas
2001. gadā uzsāku studijas Daugavpils pedagoģiskajā universitātē, kā arī iestājos Zemessardzē.
Studiju gados palīdzēju tēvam vadīt nodarbības
jaunsargiem. Var teikt, ka mana bērnība un viss
turpmākais dzīves laiks saistīts ar šo vīrišķības
skolu. Pēc desmit gadu darbošanās Koknesē,
2003. gadā saistībā ar jaunsargu kustības reorganizāciju, jaunsargu apmācības tika pārtrauktas. Aizsardzības ministrijas pakļautībā ešošā
Jaunsardzes centra vadība 2006. gadā man
piedāvāja kļūt par 509. jaunsargu vienības instruktoru. Tēva rosināts, es piekritu un joprojām
ieklausos viņa padomos.
Jaunsarga devīze – solījums Latvijai
Kā var kļūt par jaunsargu?
Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi.
Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gada vecumam. Jaunsargam jāprot Latvijas Republikas
valsts valoda. Jaunietis, kurš vēlas iestāties
Jaunsardzē, iesniedz noteikta parauga ie-

No 17. līdz 20. jūnijam Salas novada Zvejnieklīcī notika RJC Jaunsardzes
departamenta 2. novada jaunsargu nometne „Zvejnieklīcis”.
509. Aizkraukles jaunsargu vienībai kopvērtējumā 2. vieta

sniegumu attiecīgās skolas jaunsargu instruktoram un kļūst par jaunsargu kandidātu.
Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks - 3
mēneši. Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika
jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod
solījumu. Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē un
saņem jaunsarga apliecību. Jaunsargu devīze
- “Augsim Latvijai.”
Kurā vietā un cik bieži notiek nodarbības
tiem, kas vēlas apgūt jaunsarga prasmes?
Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā
Aizkraukles pilsētas sākumskolā, uz kurām
nāk Aizkrauklē esošo skolu jaunieši. Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā nodarbības notiek
piektdienās. Pārgājieni tiek rīkoti sestdienās.
Tu esi atnācis, lai mūs celtu!
No daudziem bērnu vecākiem Koknesē
nāciet dzirdēt, ka sākot apmeklēt jaunsargu nodarbības, viņu atvasēm uzlabojušās
sekmes mācībās, mainījusies attieksme pret
saviem pienākumiem ģimenē. Kas ir tas brīnumlīdzeklis, ar kura palīdzību spurains pusaudzis pārtop zinātkārā un par savu rīcību
atbildīgā cilvēkā?
Brīnumlīdzeklis ir katrā pašā Un tāpēc
es viņiem uzticos, ļauju kļūdīties un saprast
savas kļūdas. Piemēram, dodoties pārgājienā
uz mežu, kāds puika savā mugursomā nebija ielicis plāksterus, bet kājas tika noberztas.
Nākamajā reizē par plāksteriem vairs nebija
jāatgādina. Ne jau visi, kas piesakās uz nodarbībām, iztur ikdienas slodzi. Ir tādi, kas
aiziet, bet ir arī zēni, kas pēc laika atgriežas.
Sākotnēji skolēni neprot elementāras lietas,
bet laika gaitā mēs to iemācāmies. Puikas uzreiz jautā: „Vai šausim?” Atbildu, ka vispirms
apgūsim teoriju un tiksim arī līdz šaušanai.
Jaunsargam ir jāapgūst iemaņas militārajā apmācībā, tūrismā, medicīnā, loģiskajā domāšanā – jāapjauš, ka balta papīra lapa nav domāta
tikai rakstīšanai. Mans mērķis ir, lai no nepaklausīga delvera izaug krietns cilvēks, viņam
nav jābūt apaļam teicamniekam. Es puikām
mēdzu teikt: „Centies mācīties sekmīgi! Tu esi
atnācis pie mums, lai mūs celtu, nevis gremdētu. Padomā kā tu uzvedies uz ielas. Pēc tavas
attieksmes spriedīs par mums visiem. ”
Darbošanās jaunsargos vairo fizisko sagatavotību.

Jā, noteikti, jo šie puiši mazāk sēž pie datora. Pārgājienos mežā viņi ne tikai mācās
izturību un veiklību, tā ir arī atpūta smadzenēm, lai pēc tam ar divkāršu enerģiju ļautos
garīgam darbam. Katru reizi pārgājiena laikā
sakopjam arī apkārtējo vidi. Zēni ielāgo, ka
plastmasas pudele nav tikai piesārņojums,
no tās var pagatavot trauku zupai. Mežā uz
ugunskura gatavots „Rolton” ir gardāks nekā
mājās! Vasarās mēs piedalāmies Latvijā dažādās vietās rīkotajās jaunsargu nometnēs.
Mūsu jaunsargu komanda ik gadu startē jaunsargu mačos. Uzveicot šķēršļu trasi, es vienmēr atgādinu: „Jūs esat tik stipri, cik stiprs ir
vājākais.”
Ar svecīšu iedegšanu nepietiek – svarīga ir attieksme
Pagājušajā rudenī pirms Latvijas valsts
dzimšanas dienas jūs ar zēniem devāties sakopt Daugavas krastu.
Es uzskatu, ka nepietiek ar svecīšu dedzināšanu Lāčplēša dienā vai karoga uzvilkšanu
mastā. Jā, mēs dedzinām svecītes, esam piedalījušies svinīgos brīžos pie pieminekļiem. Stāstu
par Latvijas valsts dzimšanu un brīvības cīņām.
Tomēr, svarīgākā, ir tā attieksme ko izrādām
ikdienā pret savu valsti. Sakopjot kādu stūrīti
Latvijas zemes, domāju, ka mani puiši nebūs
tie, kas ieejot mežā uzdrīkstēsies izmest atkritumus. Arī tagad noteikti izdomāsim kādu aktivitāti – savu dāvanu Latvijai dzimšanas dienā.
Vai valsts svētki ir arī jūsu ģimenes svētki?
Jā, tie ir svētki, kad ģimenes lokā mēdzam atcerēties mūsu dzimtai piederīgo likteņus. Man patīk klausīties vecāku stāstos un
uzzināt vairāk par senatni.
Vai šis ir laiks, kad atzīties mīlestībā
Latvijai?
Nav tāda laika, kad jāatzīstas mīlestībā
Latvijai, īstam latvietim sava zeme ir jāmīl
un jāciena visu laiku. Šo jautājumu varētu pajautāt mūsu politiķiem valdībā, viņi ir
vēlēti tautas kalpi, bet vai viņi mums kalpo?
Tik daudzām lietām būtu jāmainās, lai cilvēki Latvijā justos droši par savu šodienu
un rītdienu. Es mīlu Latviju, par kuru stāstu
puikām, par laiku, kad tādi paši jauni puiši
cīnījās par Latvijas brīvību Ziemassvētku
kaujās, Tīreļpurvā, uzveica Bermontu. Bet arī
šis laiks, kurā dzīvojam ir tā vērts, lai ar savu
darbu apliecinātu mīlestību mūsu tēvzemei.
Kokneses Novada Vēstis
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izglītības iestādēs

Ielūgums ārvalstu viesiem uz Rīgu 2014. gadā
Bebru internātvidusskolas 1. - 12. klases skolēni piedalījās sadarbības projektā
ar izglītības iestādēm 2013./2014. m. g.
aktivitātē „Ielūgums ārvalstu viesiem uz
Rīga 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētas
gadu”.
Nodibinājums „RĪGA 2014” mācību
procesa ietvaros aicināja skolēnus sagatavot vienu vai vairākas personificētas
apsveikumu kartiņas. Katrai skolai pēc
pieprasījuma nosūtīja pastkartes ar „Rīga

2014” noformējumu. Pastkartē bija paredzēta vieta zīmējumam un vēstījuma tekstam.
Saņemtos ielūgumus nodibinājums
„Rīga 2014” izmantos, uzrunājot sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs. Daļa
ielūgumu tiks pārcelta uz digitālo vidi un
būs pieejama ikvienam tālākai izmantošanai – sūtīšanai draugiem un paziņām elektroniski.
Daiga Andersone

Viesošanās Polijā

Brauciena dalībnieki no Bebru internātvidusskolas.
Comenius projekta „RESPECT FOR THE
EARTH – RESPECT FOR OURSELVES”
ietvaros no 6. līdz 11. oktobrim mēs, Bebru
internātvidusskolas skolēni un skolotāji, devāmies uz Polijas pilsētu Ostroļecu, lai prezentētu skolas sagatavoto materiālu par tēmu
„Ūdens piesārņojums”, apmeklētu pilsētas
pamatskolu un vidusskolu. Brauciena laikā
iepazinām valsti, tās vēsturi, kultūru, tradīcijas un ekoloģisko situāciju.
Ceļš līdz Ostroļecai bija ļoti garš, brauciens ilga apmēram 11 stundas. Lai īsinātu
laiku, dziedājām dziesmas, minējām mīklas
un beigās pat skaitījām ceļmalas govis. Lai
arī ieradāmies vēlu, poļu draugi mūs mīļi sagaidīja. Bērni dzīvoja ģimenēs, tā bija iespēja
iepazīties un sadraudzēties ar vienaudžiem

un viņu tuviniekiem.
Tā kā projekta tēma ir saistīta ar dabas
aizsardzību, vienu dienu pavadījām Biebrzas
Dabas parkā. Parka teritorijā atrodas savdabīgs Kara muzejs. Cara Nikolaja laikā celtajās pazemes pilsētas ēkās izvietoti kara laika
eksponāti. Mums bija iespēja uzvilkt poļu
karavīru tērpus un paņemt rokās smagos ieročus.
Pēc muzeja apmeklējuma devāmies uz
radošajām darbnīcām, lai sacenstos meža
zvēru pēdu atpazīšanā. Viens no uzdevumiem
bija izliet dzīvnieka pēdu nospiedumus ģipsī. Uz mājām līdzi ņēmām ģipsī izlietu bebra
ķepu. Turpinājumā visu valstu dalībniekiem
bija iespēja iepazīties ar Biebrzas purvu, tā
augu un dzīvnieku valsti. Īpaši interesants

purva apmeklējums šķita Turcijas, Itālijas,
Spānijas un Vācijas pārstāvjiem, jo pie viņiem nav šādu dabas veidojumu.
Vienu dienu viesojāmies Ostroļecas pamatskolā un vidusskolā, iepazināmies ar to
darbu. Bija iespēja apmeklēt mācību stundas,
iepazīties ar klašu iekārtojumu. Pēc skolas
apskates notika delegāciju tikšanās par tēmu
„Piesārņojums”, kur katra dalībvalsts prezentēja izstrādāto darbu. Mēs stāstījām par
ūdens piesārņojumu Latvijā, iesaistījāmies
diskusijā par dabai draudzīgas attieksmes noteikumu izstrādāšanu.
Izglītojošā brauciena laikā uz Varšavu
iepazināmies ar Kopernika centru, kas ir
viena no modernākajām šāda veida iestādēm Eiropā. Centrs sadalīts vairākās zonās
– planetārijs, robotu teātris, gaismas zona,
civilizācijas saknes u.t.t. Varējām iepazīt dažādos eksperimentos mūsu pasauli.
Dienas otrajā pusē apskatījām Varšavu un
tās vecpilsētu.
Ceļojuma pēdējā dienā viesojāmies
Ostroļecas pilsētas domē un tikāmies ar domes pārstāvjiem, dzirdējām informāciju par
pilsētas attīstību un ekonomiku. Ostroļecas
pilsētas muzejā notika koncerts, ko bija sagatavojuši Polijas skolēni kopā ar saviem
skolotājiem. Priekšnesumos bērni atskaņoja
skaņdarbus, kuri pazīstami projekta dalībvalstīs. Mums, latviešiem, bija prieks dzirdēt grupas Prāta Vētra dziesmu „Maybe”.
Koncerta noslēgumā visi projekta dalībnieki
saņēma sertifikātus.
Nedēļas laikā iepazinām Polijas skolas,
guvām ieskatu valsts vēsturē, kultūrā un
dabas aizardzības jomā. Gan skolēnu, gan
skolotāju vārdā, paldies, mūsu direktorei
Mudītei Auliņai par atbalstu un iespēju doties
šajā braucienā.
Polijas brauciena dalībnieki
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Jaunie muzikanti Ropažos
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Kokneses internātpamatskolai
– attīstības centram piešķirts

Ekoskolas nosaukums

Jaunie muzikanti skolotājas Ingunas Žogotas vadībā apgūst kokles spēli.
Skolēnu rudens brīvdienas dažiem I.
Gaiša Kokneses vidusskolas folkloras kopas „Tīne” bērniem un arī Zaķumuižas
„Oglītēm”, Rīgas „Koklei”, „Krullai” un
„Ciguzim”, Allažu „Tiptaiņiem” un Madonas
„Madaviņai” sākās neparasti. Ar muzikantu nometni Ropažos. Tā notika no 25.-27.
oktobrim. Skaļi un skanīgi bija gan Ropažu
tautas namā, gan Ropažu Ekoskolā. Kopā
ar 72 jaunajiem muzikantiem bija 10 skolotāji. Kokles mācīja Inguna Žogota un Ligita
Šreibere, blokflautu un varganu - Liena
Teterovska, blokflautu - Ieva Bērziņa, bungas
un ritmus - Mikus Čavarts, vijoli - Lauma
Bērza, akordeonu - Jānis Feldmanis, dziedāšanu - Katrīna Teterovska un Agate Rapa,
stāstīšanu - Inita Šalkovska. Vienu vakaru pie
mums viesojās lielais pasaku un spoku stāstu
zinātājs Guntis Pakalns. Daži paņēma izvēlēto instrumentu pirmo reizi rokās, bet tā kā

vēlēšanās iepazīt un pamēģināt bija tik liela,
tad katrs muzicēja arī koncertā. Un koncerts
notika jau pēc dažām nodarbībām.
Paralēli muzicēšanai mēs izzinājām tēmu
„NAUDA”. Tā ir arī šī mācību gada PEPT
tēma. Visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki to pēta un izzina.
Dziedājām, dancojām, spēlējām spēles, rādījām teātri. Noslēguma koncerts šoreiz notika
„tirgus laukumā”, jo bērni bija gan pārdevēji,
gan pircēji, gan muzikanti.
Pie mums viesojās arī biedrības
„Rodenpois” puiši, kas rādīja, kā senais
karavīrs ģērbies, kādi viņam bijuši ieroči
un dažiem bija pat iespēja to izmēģināt pašiem.
Paldies Lienai Teterovskai par šo projektu, paldies muzikantu vecākiem, ropažniekiem un pašiem bērniem!
Inguna Žogota, kokles skolotāja

2. oktobrī, Latviešu biedrības namā,
Rīgā notika Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Tieši šogad tika atzīmēta 10 gadu
jubileja kopš pastāv Ekoskolu programma,
kuras ietvaros tiek veicināta izpratne par apkārtējās vides saudzēšanu un veselīgu dzīvesveidu.
Ekoskolu programmā mūsu skola ir
iesaistījusies no 2012. gada. Visu mācību
gadu tika aktualizēta tēma „Skolas vide
un apkārtne”, veicām vides novērtējumu,
izstrādājām vides kodeksu, ievēlējām Eko
padomi, izstrādājām darbības plānu, organizējām pasākumus un piedalījāmies dažādās
aktivitātēs.
Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā mūsu
skolai tika pasniegts Zaļais Diploms – par
sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides
izglītības un vides aizsardzības veicināšanā
skolā un tās apkārtnē un piešķirts Latvijas
Ekoskolas nosaukums.
Šajā mācību gadā mēs turpinām veiksmīgi darboties šajā programmā ar gada tēmu
„Mežs”.
Paldies visiem par ieguldīto darbu
2012./2013. m. g.!
Domāsim par rītdienu, darīsim šodien,
bet mācīsimies no vakardienas! Lai izdodas!
Anita Ščerbinska,
Kokneses internātpamatskolas-attīstības
centra direktores vietniece
audzināšanas darbā,
Ekoskolas koordinatore

Mazās Raganiņas balle
Ģimenes atbalsta dienas centrā notika
Mazās raganiņas balle. Vai tu zini, ka raganas reizi gadā satiekas Valpurģu naktī? Un
vai zini, ka raganai, lai viņa būtu „laba” ragana, patiesībā ir jādara slikti darbi? Vismaz
tā domā visas raganas, ieskaitot krustmāti
Rumpumpeli. Bet Mazā raganiņa to nesaprot,
viņa dara tikai īstus labos darbus.
Kopā ar Mazo raganiņu jokojāmies,
spokojāmies, dzērām un ēdām raganiskos
ēdienus un dzērienus. Lasījām vācu rakstnieka Otfrīda Preislera grāmatiņas „Mazā
raganiņa” fragmentus. Balli noslēdzot, ļāvāmies jautrām atrakcijām kopā ar grāmatas
varoņiem.
Aija Rimša,
ĢADC vadītāja
Raganiņu tikšanās ballē.
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kultūra

Pļaviņu čaklie lasītāji Koknesē

Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas lasītāji iepazīst Kokneses bibliotēkas.

1. novembrī Kokneses bibliotēkās viesojās Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas lasītāji. Bērni un bibliotekāres ar interesi izgāja
ekskursiju pa mūsu bibliotēkām un kopā ar
diviem mūsu lasītājiem, Gustu un Lauru kā
kapteiņiem, izspēlēja Kokneses bērnu iecienīto „Slēpņošanas” spēli. Spēle ļoti patika
gan bērniem, gan pieaugušajiem, jo bibliotekāres, saņemot instrukcijas, kā tāda jāveido,
arī savā bibliotēkā solījās veidot šāda veida
spēles saviem lasītājiem. Ciemiņi arī atminēja Pasaku krustvārdu mīklu un noskatījās
mūsu veidoto multfilmu par Kokneses pili.
Pļaviņu čaklie lasītāji Koknesē vēl apmeklēja
arī Sporta centra baseinu un devās uz zirgu
staļļiem.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas
bibliotekāre

Godina projekta „Pieslēdzies, Latvija” dalībniekus

„Pieslēdzies, Latvija!” 5 gadu jubilejas
pasākumā skolotāja Elvīra Broka un
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.
5. novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā
operā, tika pasniegtas bezmaksas datorapmācību projekta „Pieslēdzies, Latvija!” 5
gadu jubilejas balvas, septiņās nominācijās
godinot aktīvākos skolotājus, seniorus un
pašvaldības, kas pašaizliedzīgi iesaistījušies
digitālās plaisas mazināšanai cilvēkiem pēc
50 gadu vecuma. Svinīgajā pasākumā seniori un viņu pedagogi no visas Latvijas baudīja maestro Raimonda Paula koncertprogrammu, tostarp arī Kokneses pašvaldības
pārstāvji un projekta dalībniece – skolotāja
Elvīra Broka.

Projekts veicina mūžizglītības attīstību
un senioriem sniedz iespēju iekļauties mūsdienīgos informācijas tehnoloģiju procesos.
Piecu gadu laikā projektā datorprasmes
apguvuši jau vairāk nekā 20 tūkstoši senioru
visā Latvijā, tostarp vairāk kā 70 seniori no
Kokneses datorprasmes apguva Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolotājas Elvīras
Brokas vadībā 2012. gadā. Skolotāji par ieguldīto darbu saņēma portatīvos datorus, savukārt skolu direktoriem un projektā iesaistītajām pašvaldībām tika pasniegti Lattelecom
pateicības raksti.
„Dalība projektā nebija viegla, jo visus
organizatoriskos jautājumus un grupu vairāk kā 70 cilvēku apjomā bija jānokomplektē pašam skolotājam, taču pats apmācības
process bija ļoti interesants un noderīgs gan
man, darbojoties ar senioriem, gan tiem,
kuri projektā iesaistījās. Šis skaistais un
sirsnīgais pateicības un jubilejas pasākums
Latvijas Nacionālajā operā sniedza iedvesmu, pozitīvas emocijas un apņemšanos uzsākto turpināt arī nākošajā gadā. Ceru uz
pašvaldības, skolas un pašu senioru atbalstu
arī 2014. gadā, atbalstot Pieslēdzies, Latvija
vērtīgo projektu,” teic uzņēmīgā skolotāja
Elvīra Broka.
Nominācijā „Gada iedvesma” Valsts
prezidents Andris Bērziņš sveica vecāko
projekta dalībnieci – 95 gadīgo talsinieci
Lidiju Burčaku, kura, neskatoties uz cienījamo dzīves gājumu, ar lielu aizrautību ap-

guvusi jaunas zināšanas un sekmīgi izgājusi
visus trīs projekta apmācību līmeņus. „Šajā
nominācijā ir kas tik īpašs, tik pārsteidzošs
un šķietami gandrīz neiespējams, ka es pie
speciālās prezidenta balvas pieliku arī savu
privāto e-pasta adresi. Vai Latvijas cilvēku
spējas ir ierobežotas? Nav. Jo cilvēks, kurš
grib, spēj visu!” uzrunā norādīja Valsts prezidents. Savukārt Burčakas kundze atzina:
„Sākumā es biju nobaidījusies, es skaidri
pateicu, ka nezinu ne „ā”, ne „b”. Bet tas
atvēra pasauli. Kamēr cilvēks dzīvo, tikmēr
viņam ir jāmācās, jo dzīve ir tik interesanta
un daudzveidīga. Ja nemācās, cilvēks atpaliek, un es negribu atpalikt.”
Lattelecom projekts Pieslēdzies, Latvija!
tiek īstenots kopš 2008./2009. mācību gada.
Līdz šim ar pašvaldību un skolu atbalstu
apmācīti jau 20 tūkstoši senioru, kas ir divas trešdaļas no kopējo apmācāmo skaita.
Projekta organizētāji iecerējuši līdz valsts
simtajai gadadienai apmācīt vismaz 30 tūkstoši cilvēku visā Latvijā, lai palīdzētu tiem
pārvarēt digitālo plaisu un pilnvērtīgi integrēties informācijas sabiedrībā. Sociālā iniciatīva ir kļuvusi par nacionāla mēroga projektu,
ko atbalsta Labklājības, Izglītības un zinātnes
ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas
Pašvaldību savienība un Nodarbinātības
valsts aģentūra.
Kokneses Novada Vēstis
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Pārdabisko būtņu saiets Kokneses bibliotēkā

Helovīnu svinētāju – pārdabisko būtņu jeb mošķu pulciņš Kokneses bibliotēkā.
Visu svēto dienas priekšvakarā jeb
Helovīnos Kokneses bibliotēkā rosījās raganas, spoki, monstri, vampīri un citas pārdabiskas būtnes, kas bija sanākušas uz ikgadējo
saietu.
Katram viesim bija jāpierāda, ka viņš ir
īsts mošķis, jānofotografējas hronikai, kā arī
taustot un garšojot dažādas lietas, jānosaka to
izcelsme. Protams, ka gandrīz visi atpazina
sliekas, asinis, acis, vēmekļus utt. Katram
bija arī jāpieliek sava roka protokola izpildē
un jāaizpilda anketa par to, kas ir Helovīni un
ko viņi šajā vakarā parasti dara. Protams, ka

šajā vakarā vairākums vāc saldumus un biedē citus. Atnākušie arī uzskata, ka Helovīnus
pārsvarā svin bērni, kuri pārģērbušies, staigājot pa mājām, prasa saldumus, izjoko un rāda
priekšnesumus.
Pēc rakstu darbiem varēja izvingrināt rokas ķirbju boulingā, kurā ar ķirbjiem nogāzt
pudeles nemaz tik viegli nebija. Tālāk sekoja
gājiens uz Melno caurumu, bet, lai līdz viņam
tiktu, bija jāizlien ar dažādiem šķēršļiem izlikts labirints, kura galā bija Melnais caurums,
kuru sargāja Melnais velns. Un pie pašas ieejas
pat drosmīgākās būtnes nedaudz nobijās, bet,

galu galā, interese bija lielāka par bailēm - visi
saņēmās un izgāja cauri vārtiem. Tiekot pie
velna, viesiem vēl bija jāizlemj, kur tad doties
tālāk - uz nekurieni vai melnā cauruma viduci. Visi izlēma pareizi un nokļuva vietā, kurā
kopā ar velniem varēja mieloties ar saldumiem
un remdēt slāpes ar purva žļurgu. Mošķiem
diezgan ātri apnika mieloties un bija diezgan
liels šoks, ka visas izejas ir ciet. Un te nu sākās
īsta jautrība, jo katrs rādīja, ko māk - skaitīja
dzejoļus, stāstīja spoku stāstus un anekdotes,
bučoja raganu, dziedāja dziesmas gan latviski,
gan angliski, vingroja un darīja vēl daudz ko
citu, lai tiktu laukā. Visi priekšnesumi raganai
iepatikās un viņi ieguvu atļauju doties prom,
bet otrpus Melnajam caurumam bija vēl lielāka tumsa nekā melnajā caurumā, tāpēc, lai
redzētu tumsā, viesiem noderēja velnu dotās
spīdošās aproces.
Saieta noslēgumā vēl bija iespēja aprunāties ar bibliotēkas raganām, lai noskaidrotu
kādas neskaidrības, piemēram, kā lietot nāves izkapti, vai asinis vienmēr ir tik saldas,
kur īsti bija Melnais caurums, kurš jau bija
aizvēries un apskatīt nebija iespējams, kā arī
vēl citus spocīgi jocīgus jautājumus.
Pēc kopbildes uzņemšanas mošķi devās
savās vakara spocīgajās gaitās, bet ar domu,
ka nākamajā gadā atkal tiekamies, šajā pašā
laikā un vietā. Liels paldies visiem, kas nenobijās un ieradās, lai pavadītu šo spocīgo
vakaru kopā!
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas
bibliotekāre

Mošķīšu saiets Iršu pagasta bibliotēkā

Pirms došanās pēc saldumiem sākas saieta radošā daļa - grimmēšanās.
31. oktobra vakarā arī Iršu pagasta bibliotēkā valdīja lielāka rosība nekā parasti.

Bērni pulcējās uz „Mošķīšu” saietu. Saieta
pirmajā daļā tika noskaidrots, ar ko zīmīgs

31. oktobra vakars un kāpēc tieši šajā vakarā cilvēki, galvenokārt bērni, pārģērbjas
par spokiem, raganām, miroņiem un citiem
mošķīšiem.
Izrādās, ka Helovīns ir cēlies no Ķeltu
svētkiem Šamhaina, kas nozīmē vasaras beigas. Senatnē ļaudis ticēja, ka Šamhaina laikā
robeža starp mirušo un dzīvo pasaulē kļūst
pavisam trausla, atļaujot dvēselēm izkļūt tai
cauri. Tāpēc cilvēki ģērba maskas, lai atbaidītu šīs dvēseles.
Jādomā, ka, tumsai iestājoties, izgrebtais Helovīnu ķirbis ar gaismiņu vidū,
aizbaidīja ļaunos garus arī no bibliotēkas.
Pēc mošķīšu tējas dzeršanas, kas bija garšīga pat bez cukura un spoku stāstu stāstīšanas, sākās saieta radošā daļa – grimmēšanās, krāsošanās un ģērbšanās maskās.
Tumsā mošķīši devās pēc saldumiem.
Pēc viņu nostāsiem var secināt, ka cilvēki
Iršos bijuši atsaucīgi un ar saldumiem nav
skopojušies.
„Mošķīšu” saietā aktīvi piedalījās ragana
un dzīvoja līdzi visam, kas notika bibliotēkā
Visu svēto dienas priekšvakarā.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
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Labo darbu nedēļas noslēgums
Kokneses bibliotēkā: Man reiz bija draugs

No dažādiem materiāliem top
rotaļlietas patversmes mazuļiem.
Labo darbu nekad nevar būt par daudz,
bet ar tiem var kādam arī pievērst uzmanību! Šoreiz mūsu bibliotēka nolēma palīdzēt
Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Sazinoties ar patversmi, uzzinājām, ka
šobrīd īpaši nepieciešama barība mazajiem
kaķēniem un kucēniem! Viņi, kā jau bērni,
būtu priecīgi arī par rotaļlietām.

Vairāk kā 2 nedēļas uz bibliotēku varēja
nest visu patversmei derīgo! Šajā laikā pievērsām uzmanību arī saviem mājdzīvniekiem, viņu kopšanas un uzvedības īpatnībām,
izliekot īpašu izstādi un veidojot arī savu
mājdzīvnieku fotogaleriju bibliotēkā.
Šīs darbīgās nedēļas noslēgums bija
sestdien, 2. novembrī, kad visi varēja nākt
ciemos pie mums ar saviem mīluļiem! Tik
draudzīga, harmoniska atmosfēra un jauka
kompānija mums vēl nekad nebija bijusi!
Tagad mēs daudz vairāk zinām par suņu kopšanu, garderobi, pasi, higiēnas piederumiem,
barošanas īpatnībām. Bija pat īsta modesskate! Iepazināmies arī ar kāmju ikdienai nepieciešamajām lietām un izbaudījām kaķa labo
ietekmi uz lasītājiem!
Turpinājumā meitenes no dažādiem materiāliem gatavoja patversmes mazuļiem rotaļlietas, kurām bija jābūt krāsainām, drošām
un darboties rosinošām!
Visu sarūpēto nogādājām Jēkabpils dzīvnieku patversmē, kurā šobrīd ir 40 kaķi un 30

suņi. Saimniece Lidijas kundze ar dzīvnieku
kopēju mums visu izrādīja, iepazīstināja ar
saviem mīluļiem, ar viņu dzīves skumjajiem
stāstiem. Pēc šā brauciena mums bija priecīgi,
bet reizē arī ļoti skumji, jo tur palika zvaigznes no Zvaigžņu ielas ar skumjām acīm un
vēlmi pēc cilvēka un mājām! Kopējas ļoti
rūpējas par tīrību un dzīvnieku labsajūtu, bet
palīdzība noder vienmēr, tādēļ, ja vēlies būt
noderīgs, tad brauc ciemos!
No sirds saku paldies visiem, kuri atbalstīja šo aktivitāti: Benitai Lagošai ar šarmanto
Lili, Aijai Svētiņai ar mazdēlu Verneru un
viņu draudzīgajam mīlulim Džimim, Aritai
Brokai un līdzsvarotajam Murim, Asnatei
Višķerei ar kāmīti Betu, Viktorijai Volinskai
ar kāmi Bruno, Ligitai un Esterei Vingrēm ar
mīlīgo suņu princesi, Danai Šiballo, Alisei
Krūmiņai, Samantai Auziņai, Līgai OzolaiOzoliņai un Birutai Miķelsonei. Paldies!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre

Likteņdārza bibliotēka Kokneses pagasta bibliotēkā
Kokneses pagasta bibliotēkā bieži iegriežas viesi un interesējas arī par to, kas notiek
Likteņdārzā. Mums ir uzkrāti novadpētniecības materiāli, interesanti E. Skopāna veidoti
video stāsti par dažādām norisēm šajā visai
Latvijai tik nozīmīgajā vietā. Šīs filmas esam
rādījušas bibliotēkas pasākumos, gūstot dažādu paaudžu pārdomas, vērtējumus.
Varam iepriecināt savus apmeklētājus ar vēl
vienu iespēju būt tuvāk Likteņdārzam, esot bibliotēkā. Pagājušajā nedēļā saņēmām lielisku pa-

pildinājumu - iespēju lietot grāmatas, CD, DVD
(kopā 123 vienības), ko Kokneses fondam ir dāvinājuši dažādi projekta atbalstītāji. Saskaņā ar
Fonda plāniem, Likteņdārza daudzfunkcionālajā
ēkā nākotnē ir paredzēta bibliotēka/lasītava, bet
šobrīd viss ir izvietots un apmeklētājiem pieejams Kokneses pagasta bibliotēkā.
Ar interesi pārlapojām Kokneses fonda viesu
grāmatas, kurās atklājas tik daudz pārdzīvotā, sāpju, cerību, cilvēku likteņu šķautņu, bet pāri visam
- lepnums par savu zemi, tautu un arī Likteņdārzu.

Pieminēšu tikai vienu - Amatas pamatskolas - ierakstu: „Lai piepildās un īstenojas
izcilā iecere latviešu stāstam par likteņa lielvaru locītajiem un lauztajiem!”
Sirsnīgs paldies Valdai Auziņai un Bruno
Cīrulim!
Ar prieku iepazīstināsim ar šiem jaunieguvumiem visus interesentus!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre

„AURA” AICINA – novembrī/decembrī
NOVEMBRIS
Trešdienās: 20., 27. – ārsta-dziednieka,
manuālā terapeita Igora Civako pieņemšana, masāžas (Iepriekš pieteikties pie Dainas,
t.; 26386251).
9.11. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības
akadēmijas II kursa nodarbība.
Par nodarbību tēmām interesēties pa tel.:
22319558
17.11. pl. 10.30 Lielais Meditāciju aplis.Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs.
Maksa 8.- Ls
21.11. Pieņems dziedniece-dabas eksperte Lilita Aivare. Veic auras un ķermeņa meridiānu diagnostiku, nosaka organisma funkciju
traucējumus agrīnā stadijā, iesaka korekcijas ar
dabas līdzekļiem (Pieteikties pa t.: 22319558).
23.11. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta
Fedotova. (Pieteikties pa tel.: 26499913)
Palīdz atbrīvoties no atkarībām, dziedina
kaulu, locītavu slimības (Iepriekš piesakieties pa tel. 26499913).
24.11. Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbība.

28.11 pl. 18.00 Firmas Tupperware
prezentācija Kokneses KN mazajā zālē:
„Gatavojam veselīgi un garšīgi”. Vada Jūnija
Vanaga (Jūrmala). Ieeja brīva.
DECEMBRIS
Trešdienās: 4., 11., 18. – ārsta- dziednieka, manuālā terapeita Igora Civako
pieņemšana, masāžas (Iepriekš pieteikties pie
Dainas, t.; 26386251).
7. un 14.12. pl. 9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II kursa nodarbība.
Par nodarbību tēmām interesēties pa tel.:
22319558.
21.12. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta
Fedotova (Pieteikties pa tel.: 26499913).
Palīdz atbrīvoties no atkarībām, dziedina
kaulu, locītavu, nervu slimības (Iepriekš piesakieties pa tel. 26499913).
29.12. pl. 10.30 Lielais Meditāciju aplis.Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs.
Maksa 8.- Ls
Ar novembri organizējam pieteikšanos
dziednieces Lilitas Aivares tālmācības kursam „Dziedināšana ar dabas līdzekļiem“ (1

nodarbību materiāls mēnesī – maksa 3.- Ls).
Pieteikties pie Zitas (t. 11319558).
Ar 2014. g. janvāri Centrā AURA organizēsim REIKI dziedināšanas skolas 1.
kursu. Nodarbībās klausītāji iemācīsies strādāt ar Universālo dzīvības enerģiju, palīdzēt
sev un tuviniekiem uzlabot veselību bez zāļu
lietošanas, piesaistīt savā dzīvē pozitīvus notikumus. Nodarbību programmā ir iekļauta
tradicionālā Reiki 1. pakāpes iniciācija. (5
nodarbības – 4 stundas katra, pusstundu - tējas pauze). Nodarbības vada Tradicionālā
Reiki meistars-skolotājs Oļegs Demidovs.
Vairāk informācijas pa tel. 29193931
„AURA“ aicina uz Ērikas un PĒTERA
ANTONA kursiem Koknesē. Nodarbības
sāksies janvāra mēnesī Koknesē, būs piecu
nodarbību cikls, kopējā maksa par nodarbībām 35,- Ls (jāiemaksā pirmajā nodarbībā).
Tuvāka informācija pa telefonu 22319558.
Personības attīstības centra „AURA“
kolektīvs: Iveta Hveckoviča (t. 29193931),
Zita Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka
(t. 26386251)
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Noslēgta aktīvā tūrisma sezona 2013. gadā

„Tūrisma attīstība novadā notiek lēnu, taču stabili un ar izteiktām iezīmēm uz
ilgtspējību,” teic Daina Liepiņa, tūrisma centra direktore.
Klāt ir pārdomu laiks, kad ne tikai apstājamies pēc vasaras trakulīgā skrējiena, bet arī
paveramies dzidri zilajās debesīs un apjaušam, ka mīlestību savai zemei nevajag skaļos
vārdos izsacīt.
Tūrisma sezona Koknesē iezīmējas ar
pozitīviem rādītājiem. Laika apstākļi šovasar mūs lutināja un arī tūristi pie mums
jutās gaidīti un pieredzēja pozitīvas emocijas. Par to liecina daudzās atsauksmes
pilsdrupu hronikā un elektroniskajās vēstulēs. Salīdzinot ar pagājušā gada vasaru,
Kokneses tūrisma informācijas centrā apkalpoto klientu skaits ir palielinājies. Šī
gada trijos vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs,
augusts) pie tūrisma informācijas centra
darbiniekiem pēc informācijas klātienē
vērsušies 1552 interesenti. Ievērojami palielinājies cilvēku skaits, kas vēlas gūt informāciju ar e-pasta palīdzību vai zvanot uz
tūrisma centru. Galvenokārt viņus interesēja apskates objekti, ēdināšanas iespējas un
grāmata „Atmiņu Daugava”. Pēc Kokneses
pilsdrupu statistikas datiem no maija mēneša līdz oktobrim tās apmeklējuši 19642
tūristi, kas ir par 9% vairāk kā pagājušajā
vasaras tūrisma sezonā. Arī ārzemju tūristu skaits šajā gadā pārsniedzis visus pagājušo gadu statistikas datus. Visvairāk viesu
Kokneses pilsdrupās šogad bijis no Vācijas,
Lietuvas un Krievijas, - 21%, 16% un 15%
no kopējā skaita. Šogad pirmo reizi Koknesi
apmeklējušo valstu pārstāvju sarakstam pievienojas tūristi no Havaju salām, Meksikas,
Lībijas, Ēģiptes un Singapūras.

Arī Likteņdārzs šogad par tūristu apmeklētību nesūdzas, arvien pieaug interese par Likteņdārza tapšanu. Visas vasaras
garumā Likteņdārzā notika dažādi pasākumi: grāmatas „Atmiņu Daugava” atvēršanas pasākums, atklāta tika Likteņdārza
laivu piestātne, Kokneses fonds sadarbībā ar Latvijas Televīziju (LTV) jau piekto gadu rīkoja labdarības akciju „Top
Latvijas Likteņdārzs!”, organizētas tika
Zigrīdas Tauriņas māla keramikas nodarbības u.c aktivitātes. Kopš šī rudens Rīga
- Daugavpils šosejas malā Likteņdārzam ir
arī sava autobusu pietura.
Darbi nekad neapstājas un pamazām cilvēku vestie laukakmeņi no visām Latvijas
malām iegulst Likteņdārza amfiteātra akmeņu krāvumā, kā arī Likteņdārza draugu alejā
šogad tiks ieklāti vēl 2550 bruģakmeņi ar ziedotāju vārdiem.
Sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu šovasar tika īstenots projekts „Senās
kulta vietas – nozīmīgs vides un kopēju
identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā”. Projekta ietvaros tika uzstādītas norādes zīmes, kā arī informācijas
stends pie Velnakmens. Savukārt, projekta
„Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana
Centrālbaltijas teritorijā” ietvaros tika izstrādāts velomaršruts Skrīveri – Koknese.
Kokneses pilsdrupās ir uzstādīta velonovietne un patlaban notiek velomaršruta marķēšana ar ceļa zīmēm.
Plašākam tūrisma piedāvājumam tika
labiekārtota tūristu taka gar Daugavu, lai kā-

jām vai ar velosipēdu varētu ērti nokļūt uz
Likteņdārzu.
Tūrisma sezonas laikā esam uzņēmuši ārzemju žurnālistus un fotogrāfus no Somijas,
Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas, kuri gatavoja publikācijas par tūrisma iespējām
Zemgalē, kā arī Kokneses novadā. Kokneses
pilsdrupas ar savu ainavu un kultūrvēsturisko
auru spējušas ieinteresēt amerikāņu kino producentus, „REN TV Baltija” kanālu un citus
masu mēdijus.
Lai veicinātu vietējā tūrisma attīstību, Tūrisma attīstības valsts aģentūra
(TAVA) 2012. gada rudenī uzsāka kampaņu „Atklāj Latviju no jauna!”. Kampaņas
mērķis ir aicināt Latvijas iedzīvotājus
padomāt par lieliskām ceļošanas iespējām tepat, Latvijā. Arī Koknese iesaistījās šajā akcijā un tika izveidots video par
Kokneses pilsdrupām.
Sākoties salīdzinoši klusākai - ziemas
sezonai, darbi neapstājas un gatavojamies
nākošā gada sezonai. Sadarbībā ar Skrīveru,
Aizkraukles un Pļaviņu tūrisma speciālistiem
strādājam pie jaunas novadu kartes izdošanas, kurā būs atrodami visu 4 novadu tūrisma
objekti.
Kā katru gadu arī jaunajā gadā piedalīsimies Starptautiskajā tūrisma izstādē
„Balttour 2014”.
Pavasarī tiek iecerēts atklāt papildināto,
ar restaurētiem arheoloģiskiem atradumiem
vēsturisko ekspozīciju pilsdrupās. Maijā
tūrisma sezonu esam iecerējuši sākt ar tradicionālo pasākumu - „Sama modināšanas
svētkiem” un tvīda braucienu. Aicinām visus
jau laicīgi savos bēniņos un skapjos meklēt
velosipēdus un retro tērpus, lai līdzdarbotos
svētkos un izjustu šo īpašo, krāšņo senatnes
noskaņu, ko nevar sajust nevienā citā velobraucienā!
Lai arī laiks kļūst tumšāks un dzestrāks, nevienam no mums nav jākļūst drūmākiem, jo katram gadalaikam taču ir savs
šarms. Attīstot tūrisma jomu Kokneses novadā, varam teikt, ka attīstība notiek lēnu,
taču stabili un ar izteiktām iezīmēm uz ilgtspējību.
TIC darba laiks no 1.septembra līdz
31.maijam darba dienās no plkst. 9:00-17:00.
Kokneses Tūrisma centrs atrodas Melioratoru
ielā 1., Tālr. 65161296, 29275412, e-pasts:
turisms@koknese.lv, mājas lapa: www.koknese.lv
Aicinām sekot Kokneses Tūrisma
centra aktivitātēm portālos draugiem.lv:
http://www.draugiem.lv/koknesestic/ vai https://www.facebook.com/koknese.tic
KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”
Daina Liepiņa, direktore
Zane Zariņa,
informācijas konsultante
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Kadastrālo vērtību izmaiņas Kokneses
novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic
masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot
vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā)
fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā
iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas
NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa
īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā,
ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus
tendences un citi vērtību noteicošie faktori.
VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā

Iršu pagasts
Bebru pagasts
Kokneses pagasts

ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550
tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības
2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012.
gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra
tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam
būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Kokneses novadā minētajā periodā lielākā
aktivitāte NĪ tirgū bija vērojama darījumos ar
lauksaimniecības zemi, kur notika vairāk nekā
200 darījumi. Gandrīz 60 darījumos pirka un
pārdeva lauku viensētas ar zemi vai mežu, bet
dzīvokļu sektorā notika vien 30 darījumi.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās ir lauksaimniecības zemei. Dzīvojamām ēkām izmaiņas ir tikai
Kokneses pagastā, bet dzīvojamās apbūves
zemei izmaiņu nebūs.
Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība pieaugs vidēji par 30%. Labas, auglīgas,
meliorētas zemes (41 - 50 balles) bāzes vērtība
novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā:

Zemes bāzes vērtība 2013. Zemes bāzes vērtība 2014.
gadā Ls/ha
gadā Ls/ha
330
410
270
360
410
510

Izvērtējot darījumus ar dzīvojamām ēkām
Koknesē un līdzvērtīgā teritorijā Skrīveru
novada Skrīveros bāzes vērtība paaugstināta
Kokneses ciemā individuālajām dzīvojamām ēkām no 70 Ls/m2 uz 80 Ls/m2, daudzdzīvokļu mājām no 42 Ls/m2 uz 46 Ls/m2, bet
dzīvokļiem no 50 Ls/m2 uz 55 Ls/m2.
Kadastrālo
vērtību
kopsummas
Kokneses novadā kopumā zemei pieaugušas
par 14%, bet ēkām par 6%.
Kokneses novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 2014. gadam un zemes
bāzes vērtības Ls/m2.
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā
bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība
mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti
jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma
patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku
pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko
paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem
un prognozēto kadastrālo vērtību var
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uzzināt datu publicēšanas portālā www.
kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.
kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā
bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas
pieejams VZD klientu apkalpošanas centros
visā Latvijā.

Kokneses novada dzīvojamo māju apbūves
vērtību zonas 2014. gadam un zemes bāzes
vērtības Ls/m2.

Top Latvijas
Likteņdārzs!

Bruģakmeņi ar slavenu cilvēku vārdiem

Šī gada 21. novembrī plkst. 15.00 Rīgā,
Galerijā Centrs, uz Rīdzenes ielas tiks atklāta jau otrā labdarības izstāde - veltījums
Likteņdārzam. Pagājušā gada nogalē izstādes ar nosaukumu „BALTĀ, SKAISTĀ,
LIKTENĪGĀ” mērķis bija popularizēt
Likteņdārzu kā vietu, kur var notikt skaistas
laulību ceremonijas. Šogad izstāde būs veltīta vēl kādai tradīcijai - Likteņdārza draugu
alejas bruģakmeņiem. Izstādes atklāšanas
dienā uz Galerija Centrs tiks nogādāti vairāk
par 60 bruģakmeņiem ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdiem. Jānis Lūsis, Valdemārs
Lūsis, Dainis Dukurs, Tomass Dukurs,
Martins Dukurs, Sandis Ozoliņš, Marsels
Hossa, Aigars Apinis, Kārlis Kazāks, Jānis
Geste, Uldis Dumpis, Varis Vētra, Sigita
Jegļevska un daudzi citi pazīstami cilvēki
piedāvāja iegravēt savus vārdus Likteņdārza
bruģakmenī, lai tie kalpotu par pamudinājumu iesaistīties Likteņdārza draugu alejas
bruģēšanā arī citus. No paredzētajiem 114
000 bruģakmeņiem, šogad Likteņdārzā ir
iebruģēti pirmie 6000. Nākamā bruģēšana
notiks 2014. gada pavasarī, kad alejā tiks iebruģēti arī izstādes bruģakmeņi un tie, kuri
tiks pasūtīti līdz šī gada nogalei, tāpēc pasteidzies. Visērtāk to var izdarīt, apmeklējot
Likteņdārza mājaslapu portālā DRAUGIEM.
LV, vai kādā no bankas apmeklējuma reizēm
maksājuma uzdevumā norādot vārdu un uzvārdu, ko vēlaties uz akmens iegravēt.

Turpinās darbi pie
„Sirmā saulrieta” izveides

Pirms nedaudz vairāk kā diviem mēnešiem Likteņdārzā notika ikgadējais Latvijas
Televīzijas labdarības koncerts. Koncerta
mērķis bija piesaistīt ziedojumus Likteņdārza
amfiteātra akmens krāvuma „SIRMAIS
SAULRIETS” būvniecībai. Brīdī, kad šis
raksts nonāks pie lasītājiem, visdrīzāk, darbi
pie akmens krāvuma jau būs noslēgušies un
18. novembrī ikviens Likteņdārza apmeklētājs, ienākot amfiteātrī, varēs novērtēt padarīto. Šis vērienīgais darbs nebūtu iespējams
bez Latvijas Televīzijas ilggadējās līdzdalības projektā, bez Likteņdārza uzticamā
partnera - būvfirmas DREAMWAY un vadītāja Andra Ozoliņa labās sirds un izturības.
Īpašu paldies Kokneses Fonds vēlas pateikt
mūsu novadniekiem Andrejam Albatam,
Rihardam Limanānam, Jānim Miezītim,
Jurim Sprukulim, Kasparam Blauam, Jānim
un Raimondam Dzeņiem, Andai un Andrim
Freimaņiem par dāsnajiem laukakmeņu ziedojumiem Likteņdārza amfiteātra izveidei.
18. novembrī, kad iesiet pa Likteņdārza
draugu aleju, atcerieties, ka tā ved uz
Likteņdārza sirdi – amfiteātri, un pēc dārza
ainavas projekta autora ieceres, alejas vidus
un amfiteātra centrs ir novietots tieši pret vietu, kur Latvijas dzimšanas dienā plkst. 16.06
riet saule. Tā tas notiks arī šogad, tāpēc aicinām ikvienu šajā brīdī būt Likteņdārzā, pavadot mūsu valsts dzimšanas dienas saulrietu
ar gaišām domām par Latviju, bet nākamo
dienu sākt ar apņemšanos padarīt mūsu valsti
par skaistāko pasaulē.
Kokneses Fonds
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ĢADC aicina uz māmiņu kluba
nodarbībām novembrī

Ģimenes atbalsta dienas centrā aktīvi turpina darboties „Māmiņu klubiņš”.
Ģimenes atbalsta dienas centrā aktīvi turpina darboties „Māmiņu klubiņš”. Prieks par
to, ka mūsu pulciņam pievienojas arvien jauni
dalībnieki. Benita Rūrāne pastāstīja māmiņām
kā jākopj pirmie zobiņi. Kopā ar Ingunu Žogotu
mācījāmies šūpuļdziesmas. Ļoti vērtīga ir pieredze, kurā māmiņas apmainās savā starpā.
11. novembrī notiks „Tauriņpieskārienu
masāžas” apmācības nodarbība.
Tauriņpieskāriena masāža ir Maigās BioEnerģētikas pamatlicējas Evas Raihas izstrādāta masāžas terapijas tehnika, kas sniedz
dziedināšanu un veicina attīstību jebkura vecuma cilvēkiem. Šī ir lieliska metode „bruņu

kausēšanai” un dabiskās enerģijas plūsmu
atjaunošanai ķermenī. Maigie, tikko sajūtamie pieskārieni palīdz atbrīvoties no stresa,
paaugstina organisma bioloģisko aktivitāti,
palīdz dziedināt gan fiziskās, gan emocionālās traumas. Nodarbības ilgums 4 stundas.
Maksa vienai personai 15 Ls. Šajā nodarbībā var piedalīties ikviens, kurš vēlas apgūt
Tauriņpieskārien masāžu.
27. novembrī notiks kārtējā „Māmiņu klubiņa” nodarbība. Nodarbībā runāsim un mācīsimies pirkstiņ rotaļas un skaitām pantus.
Aija Rimša,
ĢADC vadītāja

Nevalstisko organizāciju pulkam Koknesē
pievienojusies biedrība „Baltaine”
Lai piedalītos Valsts kultūrpolitikas īstenošanā un saglabātu, popularizētu un stiprinātu vispārnacionālas kultūras vērtības – kopt
tautas tradīcijas, dziesmas, dejas, amatus, ieražas u.c., ir izveidota biedrība „Baltaine”.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku un
tās dibinātāju pilnvarotie pārstāvji ir koknesietes Inguna Žogota (tālr. 26575499, ingunazogota@inbox.lv) un Līvija Vindele (tālr.
26406131).
Lai gan nesen dibināta, biedrība aktīvi iesaistās kultūras tradīciju kopšanā un veidošanā. Viens no pasākumiem, kurš aizvadīts – ir
Stāstu vakars, un par to lasiet avīzes lappusēs.
Biedrības ieceres ir daudz un daudzveidīgas,
tādēļ aicinām pievienoties biedrības rīkotajos
pasākumos! Nāc un piedalies!
21. novembrī plkst. 18.00 SENO ZIŅĢU
VAKARS Kokneses kultūras nama mazajā zālē
12. decembrī plkst. 18.00 BLUĶA
VAKARS Koknesē, iesim čigānos
17. janvārī plkst. 19.00 TEŅA DANČI
Kokneses kultūras namā
6. februārī plkst. 15.00 METEŅI
Kokneses „Būnīšos”
20. martā plkst. 6.20 PAVASARA
SAULGRIEŽI Kokneses Baznīcas kalnā
12. aprīlī plkst. 16.00 KOKNESES
ZIŅĢE Kokneses kultūras namā

9. maijā plkst. 15.00 ŪSIŅI Kokneses
„Lazdukalnā”
12. jūnijā plkst. 16.00 JĀŅU MĀCĪBAS
Koknesē, 1905. gada ielā 50
STĀSTU VAKARS Veļu laikā...
Katram ir savs stāsts... gan tev, gan man...
mums katram. Tikai - vai mēs tos stāstām vai
paturam pie sevis. Kad sanācām 31. oktobrī
uz stāstu vakaru Kokneses kultūras namā, es
teicu, ka katram no mums aiz muguras stāv
vēl citi ļaudis... tēvs, māte... bet viņiem atkal
katram savs tēvs un māte, un vēl un vēl. Un
tā nu sanāk, ka tie ir mūsu dzimtas stāsti, kas
sarindojās viens aiz otra. Viens nopietnāks,
cits jautrāks. Bija stāsti par pašiem, bet bija
arī stāsti par kaimiņiem un radiem... Stāstu
varoņi? Gan cilvēki... gan lopiņi... gan zobi...
Viss bija. Dzērām tēju un stāstījām stāstus!
Stāsti arī tu! Pastāsti saviem bērniem kādu
stāstu, ko viņi vēl nezina! Pastāsti! Un pajautā arī viņiem stāstu! Mūsu stāstu vakarā
stāstīja visi, gan tie, kam sirmi mati, gan tie,
kas vēl pat skolā neiet. Trīs stundas pagāja
nemanot. Masku laiks ir klāt... No Mārtiņiem
līdz Meteņiem. Lai izdodas!
Inguna Žogota,
folkloras kopas „Urgas” vadītāja,
arī stāstu stāstītāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Koknesē darbību
sāk biedrība
„GRUMATA”
Kokneses novada nevalstisko organizāciju un biedrību pulkam pievienojusies
tikko izveidotā biedrība „Grumata”, kura
darbosies un uz pasākumiem apmeklētājus
gaidīs Koknesē, Ģimenes atbalsta dienas
centrā.
Vārdam Grumata skaidrojums rodams
Janīnas Kursītes sastādītajā Neakadēmiskajā
latviešu valodas vārdnīcā jeb novadu vārdenē. Grumata - liela sapulce, liela kopā sanākšana. Vārds, kas varētu stāties „tusoties” vietā vai blakus jaunizveidotajam ‘grūstiņš’, kas
apzīmē neformālu, brīvu (parasti jauniešu)
kopā sanākšanu.
Jaunizveidotās biedrības mērķis ir aktīva bērnu, vecāku, dažādu organizāciju un
iestāžu sadarbība caur izzinošām, informatīvām, radošām un izklaidējošām aktivitātēm, piesaistot finansiālos, materiālos un
intelektuālos resursus, iesaistoties projektu
izstrādāšanā.
Biedrības izveidē piedalījušies un tās
pilnvarotās pārstāves ir Aija Rimša, Marija
Vilde, Sanita Šiballo, Benita Peciņa.
Kokneses Novada Vēstis

Prieka dāvinājums
Gribas pateikt paldies Pērses pamatskolas direktorei G. Kraukles kundzei ar kolēģiem un Iršu pagasta pārvaldes vadītājai R.
Līcītes kundzei ar savu komandu par labi
noorganizēto absolventu salidojumu Pērses
pamatskolā š.g. 19. oktobrī. Tas patiesi bija
jauku pārdzīvojumu, priecīgu izjūtu bagāts
vakars: tik daudz bija apmeklētāju kā reti kad
Iršu sarīkojumu zālē, tik aizrautīgi koncerta priekšnesumu devēji, tik skaistas šovasar
atjaunotās skolas telpas! Pārsteidz arī skolas
un Iršu vēstures glabātāju devums: visa garā
skolas gaiteņa sienas rotāja gan tagadējo,
gan agrāko (pat vairāku gadu desmitu senu)
audzēkņu zīmējumi, visvairāk savas skolas
attēlojums.
Bagātinājies arī Iršu vēstures muzeja krājums, kuru nemitīgi un ar lielu darītprieku
papildina skolotāja Valda Kalniņa.
Paldies par garīgā spēka saglabāšanu un
stiprināšanu Iršos!
E. Briška, pensionāre

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

SIA KKP informācija
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
(KKP) informē, ka saskaņā ar 2013. gada 17.
septembra Grozījumiem Ministru kabineta
2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalAdrese

Izvešanas reizes
mēnesī (trešdienas)
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pojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” no 2013. gada oktobra mēneša
mainīsies atkritumu aprēķināšanas kārtība.
Turpmāk atkritumus aprēķinās no dzīvokļa
skaita mājā, nevis no iedzīvotāju skaita dzīvoklī.
Cena uz vienu
dzīvokli bez
PVN 21%

PVN 21%

Kopā

“Kalnakrogs”

k. otr. ned.

0.88

0.18

1.06

“Laimdotas”

k. otr. ned.

1.16

0.24

1.40

Vērenes iela 1

k. otr. ned.

1.36

0.29

1.65

Austrumu iela 13.a

Reizi mēn.

2.13

0.45

2.58

Blaumaņa iela 30

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Blaumaņa iela 32

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Blaumaņa iela 6

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Blaumaņa iela 8

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Blaumaņa iela 10

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Blaumaņa iela 16

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Blaumaņa iela 18

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Blaumaņa iela 20

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Parka iela 15

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Parka iela 16

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Parka iela 20

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Parka iela 25

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Indrānu iela 1

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Indrānu iela 2

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Indrānu iela 3

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Indrānu iela 4

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Indrānu iela 7

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Indrānu iela 8

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Lāčplēša iela 1

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Lāčplēša iela 3

katru ned.

2.12

0.45

2.57

1905. gada iela 3

katru ned.

2.12

0.45

2.57

1905. gada iela 5

katru ned.

2.12

0.45

2.57

Upes iela 2

katru ned..

1.31

0.28

1.59

Bormaņi “Liepas”

katru ned..

0.94

0.20

1.14

Parka iela 5

k. otr. ned.

1.16

0.24

1.40

Vērenes iela 2

k. otr. ned.

0.78

0.16

0.94

Vērenes iela 4

k. otr. ned.

1.53

0.32

1.85

Dzirnavu iela 14

k. otr. ned.

2.04

0.43

2.47

Dzirnavu iela 14 a

k. otr. ned.

2.04

0.43

2.47

Tilta iela 1

k. otr. ned.

0.94

0.20

1.14

Dzeņu iela 7

k. otr. ned.

1.16

0.24

1.40

1905. g.iela 51a

katru ned.

1.07

0.22

1.29

1905. g. iela 51a

katru ned.

1.07

0.22

1.29

1905. g. iela 64

k. otr. ned.

1.53

0.32

1.85

1905. g. iela 44b

k. otr. ned.

2.31

0.49

2.80

1905. g. iela 27

k. otr. ned.

1.53

0.32

1.85

26. novembrī plkst. 18.00 SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”
telpās notiks kārtējā iedzīvotāju, domes un SIA „KKP” vadības tikšanās.
Laipni aicinām ikvienu daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotāju, lai izteiktu savu viedokli un gūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Nacionālā
veselības dienesta
Zemgales nodaļas
informācija
Nacionālā veselības dienesta Zemgales
nodaļa informē, ka no 2013. gada 1. novembra līgumattiecības ar Nacionālo veselības
dienestu pārtrauc ģimenes ārste Zigrīda
Balode un pie viņas reģistrētie pacienti tiek
atreģistrēti. Atreģistrētajiem pacientiem sešu
mēnešu laikā jāizvēlas cits ģimenes ārsts,
kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Nacionālā veselības dienesta
Zemgales nodaļa piedāvā pārreģistrēties
pie ģimenes ārsta Ziedoņa Mauliņa, kas
ir ģimenes ārstes Zigrīdas Balodes prakses
pārņēmējs. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Zemgales
nodaļā, tālr. 63027249; 63007086; e-pasts:
zemgale@vmnvd.gov.lv.
Nacionālās veselības dienesta Zemgales
nodaļa
Informācija par ģimenes ārstu praksēm
novadā publicēta pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv/ sadaļā Uzņēmējdarbība/
Pakalpojumi/Medicīnas pakalpojumi

Ziedoņa Mauliņa
ģimenes ārsta prakse
Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
Tālrunis: 29109059, 65161128
E-pasts: dr.maulins@inbox.lv

Prakses darba laiks
Pirmdien 8.00 - 16.00
Otrdien 11.00 - 19.00
Trešdien 8.00 - 16.00
Ceturtdien 8.00 - 16.00
Piektdien 8.00 - 16.00

Ārsta pieņemšanas laiks

Pirmdien 9.00 - 14.00
Otrdien 14.00 - 19.00
Trešdien 8.00 - 13.00
Ceturtdien 8.00 - 13.00
Piektdien 8.00 - 13.00

Mājas vizītes var pieteikt
no plkst. 8 – 15 pa tālruni
65161128 vai 29109059.
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Kādā jaukā dienā
Proti, 23. oktobrī, kad bērzi vēl bija zeltaini un kopā ar tumšzaļajām eglēm radīja īpašu
rudens krāsu burvību, Kokneses seniori devās
ekskursijā uz Sēliju. Daigas Dūniņas vadībā mēs ieraudzījām it kā pazīstamās pilsētas
(Aizkraukli, Jēkabpili) pavisam citām acīm.
Atcerējāmies Aizkraukles rašanās vēsturi,
apskatījām pilsētas jauno simbolu – divriteni,
pa visgarāko – Enerģētiķu ielu pārbraucām
Daugavu. Otrā krastā satriecošas šķita pamestās mājas un aizaugušās zemes. Apmeklējām
vietu, kur līdz 1966. gadam slējās teiksmām
apvītā Staburaga 18,5 m augstā šūnakmens
klints, viens no Latvijas simboliem. Tur tagad izveidota dažādi vērtētā iznīcināto dabas pieminekļu piemiņas zīme, tā saucamā
„Dieva auss.” Blakus atrodas rakstnieku
Māras Svīres un Vladimira Kaijaka bijusī
dzīvesvieta. Netālu esošajā Vīgantes parkā
ierīkotas pastaigu takas, brīvdabas estrāde,
laivu piestātne un uzstādītas koka skulptūras
Staburadzei un rakstnieka Valda pazīstamā
jaunības romāna „Staburaga bērni” varoņiem
Jancim un Marčam. Vīgantes saieta namā apskatījām vietējo rokdarbnieču skaistos darinājumus. Tālāk līkloču ceļš ved gar gleznaino
Sēlijas valni uz Sunāksti, kur stāvā paugurā
paceļas 19. gs. 20. gados celtā t.s. Baltā baznīca ar slavenā mākslinieka Eginka altārgleznu. Citā paugurā kapsēta, kur skatu piesaista
apgarots balta eņģeļa tēls, kas paceļas virs
vietējā muižnieka meitas kapa. Jaunava nošāvusies, jo tēvs aizliedzis precēties ar viņas iemīļoto. Apmeklējām arī Vecā Stendera kapu.
Vācietis Gothards Frīdrihs Stenders (1714.1776.) bija tik ļoti iegrimis latviešu kultūrā un
tautas izglītošanas darbā, ka vēlēja savā kapa
plāksnē iekalt vārdu „latvis.” Viņš devis izcilu
ieguldījumu latviešu valodas gramatikā un valodniecībā, sastādījis pirmo latviešu ābeci, ilgus gadus bijis Sunākstes un Sēlpils draudzes
mācītājs. Katru gadu augusta pēdējā svētdienā
Sunākstes baznīcā notiek Vecajam Stenderam
veltīts dievkalpojums. G. F. Stendera pēcteči
bijuši mācītāji vairākās paaudzēs. Viens no
tiem kristījis Paulu Stradiņu (1896. – 1958.),
tautā iemīļoto ķirurgu, medicīnas vēsturnieku un zinātņu doktoru, kura dzimtai veltīto
ekspozīciju apskatījām Viesītes pamatskolā.
P. Stradiņa dēls akadēmiķis Jānis Stradiņš
iedvesmo un rosina sēliešus apzināties savas
saknes, un pats aktīvi piedalās sēļu kongresa
organizēšanā. Viesīte līdz 1928. gadam dēvē-

ta par Āžu miestu, jo vietējam krodziniekam
piederējis liels kazu ganāmpulks un pats pēc
skata atgādinājis āzi. Pirmā pasaules kara
laikā šai amatnieku un sīktirgotāju pilsētiņā
vācieši uzbūvējuši šaursliežu dzelzceļu, lai
no apkārtnes mežiem izvestu kokmateriālus
uz Jēkabpili un tālāk uz Vāciju. Ilgus gadus
„mazais bānītis” kalpojis kā galvenais satiksmes līdzeklis starp Jēkabpili, Viesīti, Neretu
un Aknīsti. Ar bānīša vēsturi iepazīstamies
dzelzceļa muzejā. Kādā citā ēkā apskatām ļoti
bagātīgu senioru rokdarbu izstādi. Uzmanību
piesaista arī Voldemāra Jākobsona 1935. gadā
darinātais brīvības piemineklis, kas veltīts
latviešu strēlnieku cīņām pret BermontaAvalova bandām 1919. gada rudenī. Tas saglabājies cauri visām okupācijām. Viesītē 70.
gados uzcelts varens un interesants kultūras
nams pēc arhitekta Linarda Skujas tolaik drosmīgā projekta. Jēkabpilī daudzi no mums pabijuši vai nu poliklīnikā, vai slimnīcā. Šoreiz
kājām izstaigājām vecpilsētu, kur daudz dažādu konfesiju baznīcu, pastāv pat pareizticīgo vīriešu klosteris ar kādiem 10 mūkiem.
Pastaigājām pa krastmalas dambi, no kura paveras Krustpils panorāma. Visinteresantākie
ir dažādie tirgus laukumi ar t.s. vides objektiem: lūsi, kas redzams arī pilsētas ģerbonī,
zirga pajūgu, svariem, kur dažas dāmas pat
pārbaudīja savu masu, un uz bruģa „nomestu”
naudas maku. Aizkustinoša ir „Mazā vijolnieka” skulptūra tuvu Vītolu ģimenes bijušajai
dzīvesvietai iepretī ērģelnieka P. Sīpolnieka
dzimtas mājai. Puika nācis spēlēt vijoli Vītolu
mājas pagalmā un ļoti iepaticies gaidībās esošajai Vītolkundzei. Viņa savam dēlēnam devusi vijolnieka vārdu, proti Jāzeps.
Pāri Daugavas tiltam caur Krustpili dodamies mājup. Pļaviņās pavērojam jauno promenādi gar Daugavas krastu, „Liepkalnos”
vēl sapērkam vietējos gardumus un līdz ar
vakara krēslu esam mājās. Diena bija silta,
bez lietus, iespaidiem bagāta. Par visu paldies mūsu zinošajai gidei Daigai, vienmēr
laipnajam, izpalīdzīgajam šoferim Jānim un,
protams, novada domei par transporta apmaksu.
Ilga Sīle
P.S. Pamazām jāsāk posties senioru eglītes vakaram, kas notiks sestdien, 21. decembrī plkst. 14.00 Kokneses kultūras namā.
Sīkākas ziņas būs avīzītes decembra numurā.

Ir gaišums, ko jums dāvāt varu,
Lai jūsu dvēselēs tas krīt, To saņemsiet ar zaļu egles zaru
Un svecītēm, kas silti mirdz.
Gads atkal tuvojas savai virsotnei, un
pie durvīm drīz klauvēs Ziemassvētki. Tas
ir laiks, kad mēs, Bebru pagasta pensionāri,
atkal tiksimies pie svētku eglītes, lai izbaudītu Ziemassvētku noskaņu, atcerētos šajā
gadā piedzīvoto un domātu par Jaunā gada
iecerēm. 14. decembrī pulksten 12 Bebru

pamatskolā būsiet mīļi gaidīti mūsu gadskārtējā Ziemassvētku pasākumā! Ļoti gaidīsim
tos, kuri šogad kļuvuši par pensionāriem!
Lūdzu pieteikties līdz 7. decembrim Bebru
pagasta pārvaldē pie sekretāres un samaksāt
dalības maksu – 1 latu. Pasākuma dienā kursēs autobuss. Tuvāka informācija pa tālruni:
65164188; 26159335.
Anna Bite,
Bebru pagasta pensionāru padomes
„Mārtiņroze” priekšsēdētāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

TALANTS UN DARBS – LATVIJAI,
DZIMTAJAM NOVADAM

15. novembrī pulksten 17.00 sporta
hallē „Irši” koncertu sniegs Latvijas čempioni Sporta dejās Marts Puniņš un Dana
Jākobsone, izdejojot straujos Latīņamerikas
deju ritmus un svinīgās standarta jeb Eiropas
balles dejas.
Koncertu papildinās Kokneses mūzikas
skolas saksofonistu kvartets.
Ieeja brīva.
SIA „Boilers” atgādinājums privātmāju un uzņēmumu īpašniekiem
Iestājoties ziemas periodam, aicinām pārbaudīt mājas ūdensapgādes automātu vai dziļurbumu hidroforu stāvokli.
Konsultācijas un pārbaudes pakalpojumi,
tālr. 29487909.
* * *
Vingrošanas nodarbības ūdenī grūtniecēm - ceturtdienās plkst. 18.oo Kokneses
Sporta centra peldbaseinā (trenere Aija,
tālrunis 26551637).
* * *
Pārdodu vienistabas dzīvokli otrajā stāvā renovētajā mājā Koknesē. Tel.
26392511.
* * *
SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīcas” izbraukuma tirdzniecība, ar visu veidu
barībām un barības piedevām mājlopiem, vistām, govīm, cūkām, suņiem. Lielajiem pircējiem piegādājam uz mājām, slēdzam līgumus
uz pēcmaksu 30 dienas, cenas draudzīgas.
Maršruts: Koknesē – 10.10; Bormaņos
10.40; Bebros pēc pasūtijuma, Iršos – 11.40
Tirdzniecības dienas: 9. decembrī,
13. janvārī
Informatīvais tālrunis: 29103958,
Vizma.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks Pasākums

Norises vieta

15. novembrī „Man viņa ir visskaistākā …” – LR proklamēšanas dienas
plkst. 16.30 pasākums.
plkst 17.00 Pirmssvētku noskaņu koncertu sniegs Latvijas
čempioni Sporta dejās Marts Puniņš un Dana Jākobsone.
Laipni aicinām uz mūsu novada talantīgo jauniešu koncertu.
„Talants un darbs - Latvijai, dzimtajam novadam”.
15. novembrī ZIGFRĪDS MUKTUPĀVELS un grupa „GŪTMANS”.
plkst. 19.00 Ieejas maksa: Ls 3,00/ Eur 4,27. Biļešu iepriekšpārdošana.
15. novembrī Balle. Muzicē: Kristīne un Alvis no Jēkabpils. Ieejas biļete:
plkst. 22.00 Ls 2,-/Eur 2,85.
16. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums „...
plkst. 12.00 UZ ZEMESLODES, ZEM SAULES IR TĀDA TAUTA LATVIEŠI...”
• Kokneses Goda pilsoņu godināšana
• Koru un Kokneses pūtēju orķestra koncerts
16. novembrī ATPŪTAS VAKARS. Spēlē: Ēriks Gruzniņš. Ieeja: Ls
plkst. 20.00 2,-/ Eur 2,85, pasākuma dienā Ls 3,-/ Eur 4,27. Galdiņu
rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.
21. novembrī Seno ziņģu vakars.
plkst. 18.00
4. decembrī Leļļu teātra izrāde „JOKA PĒC ALFABĒTS”. Ieeja: Ls 1,50
plkst. 10.00 (Eur 2,11).
7. decembrī Kokneses amatieru teātra izrāde Sandija Kalniņa „TORNIS.
plkst. 16.00 Teika par Kokneses pili”. KAIJAS lomā - ANETE
BAIKOVA. Ieeja par ziedojumiem.
12. decembrī Bluķa vakars (iesim čigānos).
plkst. 18.00
13. decembrī Brāļu AUZĀNU jaunā koncertprogramma „VAKARIŅAS
plkst. 19.00 UZ SEŠIEM.” Biļešu iepriekšpārdošana.
Biļetes cena: Ls 3 - 5 (Eur 4,27-7,11).
14. decembrī Kokneses novada iedzīvotājai Džeinai Zeimuļai —
plkst. 18.00 Priževoitei veltīts Labdarības koncerts.
Piedalās Kokneses novada pašdarbības kolektīvi. Ziedojumu
vākšana piecgadīgās Džeinas ārstēšanai.
Plkst. 20.00. PAŠDARBNIEKU BALLE.
28. decembrī Ziemassvētku eglīte bērniem „ZIEMASSVĒTKU
plkst. 16.00 JAMPADRACIS”. Izziņas pa tālruni 26574538.
28. decembrī ATPŪTAS VAKARS. Muzicē: grupa „BRUĢIS” no
plkst. 21.00 Madonas. Ieejas biļetes cena - Ls 3,-/Eur 4,27. Galdiņu
rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana līdz š.g. 23.
decembrim. Kultūras darba organizatore R. Vaivode, tel.
65163673, 26453563
1. janvārī
JAUNGADA BALLE. Spēlē: MARIKA UN DRUVIS. Ieeja
plkst. 01.00 Ls 2,- (Eur 2,85). Pasākuma dienā Ls 3 (Eur 4,27). Biļešu
iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā vai
pa t. 26574538 līdz 28.12.2013.
1. janvārī
Jaungada balle. Spēlēs Māris no Iecavas.
plkst. 01.00
Latvijā ražotu animācijas filmu programma „MULTENĪTES
10. janvārī
plkst. 10.00 SNIEGĀ”: “Kā lupatiņi šūpojās”, “Starptautiskā tēva diena”,
“Sārtulis”, “Eži un lielpilsēta”, “Vāsa”, “Kaķis maisā”,
un 15.00
“Blēņu stāsti par vilkiem”
Ieeja: Brīva.
17. janvārī
Teņa danči.
plkst. 19.00
26. janvārī
Baltinavas teātris PALLĀDAS rāda “ONTANS
plkst. 16.00 I RODNE(radi)”. Ieeja: Eur 3,- (Ls 2,11). Biļešu
iepriekšpārdošana.
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Tevī mājo kaut kas no baltās ziemas.
Tāds dvēseles gaišums kā brīnums.
Jel nepamet smaidu, bet nes sev to līdz,
Caur dzīvi ejot – tas piepalīdz.
/V. Kokle Līviņa/
KSAVERU PIĻKU
90. dzimšanas dienā sveic un
stipru veselību vēl
radinieki Koknesē un Pļaviņās.
Sirsnīgs paldies LSK Aizkraukles
komitejas Kokneses novada nodaļai par
mums veltīto Pateicības pasākumu, kurā
jutāmies no sirds gaidīti!
Bebru pagasta donori un LSK biedri
Gūt var dodot, gūt var ņemot,
Dodot gūtais neatņemams.
(Rainis)
Pārtraucot aktīvās darba gaitas un aizejot pelnītā atpūtā, gribam teikt vislielāko
paldies ģimenes ārstei Zigrīdai Balodei
par mūsu ārstēšanu un vienmēr sniegto
palīdzību.
Paldies viņas palīgiem – Nadeždai,
Maijai, Marinai un ārstam Imantam.
Vēlam Jums skaistus gadus vēl un patīkamu atpūtu!
Ar pateicību,
Riekstiņu ģimene
Mūžs ierit zemē
Kā dīgstošs grauds.
Un piemiņā
ierit tavs mūžs.
/J. Osmanis/
Izsakām līdzjūtību Gunāra Savicka
un Imanta Sīļa tuviniekiem, savus mīļos
Aizsaulē pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome
„Mārtiņroze”

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2013. gada oktobra mēnesī:
Reģistrētas 2 laulības.
Reģistrēti 5 jaundzimušie.
Lai Daugava pierimst, lai klusums sauc,
Kad aizej uz mūžīgo brīvi.
Daudz darāmā bija, un ciešanu daudz…
Paldies par Dzīvi.
/B. Martuževa/
Mūžībā pavadīti:
Klementīna Strode (1945. g.)
Volmārs Mūrnieks (1954. g.)
Imants Sīlis (1940. g.)
Vilma Citko (1918. g.)
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