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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

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

kokneses
Novada domes laikraksts  Nr. 22 (299)      2011. gada 14. oktobris

turpinājums 2. lpp. 

2011. gada 28. septembrī
Kokneses novada dome nolēma:

Visskaistākām ogām pasaulē šoruden pilni pīlādžu zari.  /I. Ziedonis/

Esiet sveicināti rudens saulgriežu 
laikā! Vēl kļavas zeltu sijā un bērzi 
lēnām nodzeltē. Zilākas par debesīm 
zied miķelīšu acis. Pēc āboliem smar-
žo gaiss, kad rudens pieglaužas zemes 
vaigam. Viss ir tik īsts un patiess kā 
dzērvju atvadu sveicieni, kas teic: uz 
atgriešanos! 

Vai rudens nav labākais laiks, kad 
pateikties zemei par dāsnumu? Tāpat 
kā mums cits citam pateikt klusu pal-
dies, varbūt izlīgt ar kaimiņu, pasmai-
dīt, redzot sievieti, kas bērniņu gaida 
un ieraudzīt arī pelēkā lietus pielijušā 
dienā saules atspulgu, kas paslēpies 
visaugstākajā kļavas galotnē. 

Pagājušais mēnesis bijis notiku-
miem bagāts, par tiem arī stāstām 
mūsu avīzes lappusēs. Oktobris sauc 
būt tikpat atsaucīgiem, jo dzīve ar tās 
dāvātām iespējām traucas uz priekšu. 

Pēc Miķeļiem sācies veļu jeb Die-
vaiņu laiks. Kapsētās, svecīšu vakaros, 
iededzam sveču liesmiņas un ticam, 
mūsu mīļie ir kā zvaigznes, arī aizejot, 
viņi mums ir blakus.

Izcilajai latviešu rakstniecei un pa-
saku lugu meistarei Annai Brigaderei 
1. oktobrī sagaidījām 150. dzimšanas 
dienu, viņai pieder vārdi: „Īsta vērtība 
iekarojama ar siržu asinīm. Vajag visu 
atdot, lai visu iemantotu”.

Lai labām domām un darbiem pie-
pildīts rudens!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Kokneses novada iedzīvotāji līdz 31. ok-
tobrim aicināti iesniegt ierosinājumus Goda 
pilsoņa nosaukuma pretendentiem! Ierosinā-
jumus iesniegt Kokneses novada domē, Me-
lioratoru ielā 1.

Ierosinājumu iesniegšanas kārtību nosaka 
Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķir-
šanas noteikumi (pieejami www.koknese.lv).

Lēmumu par Kokneses Goda pilsoņa no-
saukuma piešķiršanu Kokneses novadā pie-
ņem Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma pie-
šķiršanas komisija, ievērojot pretendenta dar-
bību un personīgos nopelnus Kokneses novada 
labā, atbilstoši Kokneses Goda pilsoņa nosau-
kuma piešķiršanas komisijas Nolikumam.

Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu pie-
šķir ne vairāk kā pieciem pretendentiem gada 
laikā par īpašiem nopelniem Kokneses nova-
da labā. Nopelni var izpausties sabiedriska-
jā, kultūras, izglītības, sporta, sociālajā vai 
saimnieciskajā darbībā. Kokneses Goda pil-
soņa nosaukumu var piešķirt ne tikai Kokne-
ses novada iedzīvotājiem, bet arī citu novadu, 
pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem 
nopelniem uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga 
un panākumiem bagāta darbība, kā arī atse-

višķi izcili darbi Kokneses novada labā.
Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu pie-

šķir vienreiz gadā – 18. novembrī.
Ierosinājumā par pretendentu jābūt 

sekojošām ziņām:
1. Vārds, uzvārds, personas kods, amats 

vai nodarbošanās;
2. Dzīves apraksts;
3. Nopelnu apraksts, par kādiem lūdz ap-

balvot.
Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fiziska 

persona vai fizisku personu grupa, tai ir jā-
iesniedz par sevi šādas ziņas:

1. Vārds, uzvārds, 
2. Pilna adrese un tālruņa numurs;
3. Ja ierosinājumu iesniedz fizisku per-

sonu grupa, tālruņa numuru jānorāda tikai 
vienai personai.

Ja ierosinājuma iesniedzējs ir juridiska 
persona, tai ir jāiesniedz par sevi šādas zi-
ņas:

1. Nosaukums;
2. Pilna adrese un tālruņa numurs.
Komisija neizskata ierosinājumus, kuru 

autors ir anonīms vai lūdz apbalvot sevi.
Kokneses Novada Vēstis

Aicinājums iesniegt ierosinājumus
Goda pilsoņa nosaukuma pretendentiem

1. Pieņemt zināšanai novada domes gal-
venās grāmatvedes vietnieces D. Kļaviņas 
informāciju par pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem.

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
gatavību apkures sezonai Kokneses ciematā.

2.2. Pieņemt zināšanai Bebru pagasta 
pārvaldes vadītājas I. Pabērzas informāciju 
par gatavību apkures sezonai Bebru pagastā.

2.3. Pieņemt zināšanai Iršu pagasta pār-
valdes vadītājas R. Līcītes informāciju par 
gatavību apkures sezonai Iršu pagastā.

2.4. Uzdot SIA „Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” valdes loceklim A. Preisam ok-
tobra domes sēdē ziņot par domes pieņemto 
lēmumu izpildi.

3.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” reģ. Nr. 48703001147 pamatkapitālu par 
10 000,- Ls (desmit tūkstošiem latu).

Finansēšanas resursi: Kokneses novada 

domes līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
3.2. Apstiprināt SIA „Kokneses Komu-

nālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielinā-
šanas noteikumus (teksts pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv)

3.3. Grozīt SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” Statūtus un apstiprināt tos jau-
nā redakcijā (teksts pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv)

3.4. Finanšu līdzekļi pamatkapitāla pa-
lielināšanai izlietojami Kokneses pagasta 
daudzdzīvokļu māju remontiem un projekta 
dokumentācijas sagatavošanai projektam 
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uz-
labošanas pasākumi” daudzdzīvokļu ēkām 
Indrānu ielā Nr. 3 un Indrānu ielā Nr. 7 Kok-
neses pagastā.

3.5. Atcelt Kokneses novada domes 
2010. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 5.18 „Par 
ēku siltināšanas projektu Kokneses pagastā” 
(protokols Nr. 7).
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Atcelt Kokneses novada domes 2011.
gada 31. augusta sēdes lēmuma Nr. 6.7 „Par 
pamatkapitāla palielināšanu SIA „Kokneses 
Komunālajiem pakalpojumi” 1. punktu.

4. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 
domes izglītības darba speciālistes Laumas 
Āres informāciju par izglītības darbu novadā

5. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 10 „Par grozīju-
miem Kokneses novada domes 26.01.2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 2” Par pašvaldī-
bas budžetiem 2011. gadam” (teksts pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv)

6. Izstrādāt vienošanos, kas slēdzama ar 
bērnu vecākiem, par reālo parādu atmaksu.

7. Noteikt, ka PII „Gundega” par tehnisko 
darbinieku aizvietošanu, piemaksas piemēro-
jamas saskaņā ar Valsts un pašvaldību insti-
tūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 14. pantu, ievērojot 30.03.2011. Kok-
neses novada domes administrācijas, struk-
tūrvienību un iestāžu amatpersonu (darbinie-
ku) atlīdzības sistēmas Nolikumu.

8. Izdarīt grozījumus „Nolikuma par 
vecāku dalības maksu Kokneses mūzikas 
skolā” (teksts pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv )

1) 5. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„5. Ja skolā no vienas ģimenes vienlaicī-

gi mācās vairāki bērni, tad par pirmo bērnu 
dalības maksa ir 100% apmērā, par otro bēr-
nu – 75% apmērā, par trešo un nākošajiem 
– 50% apmērā no pašvaldības apstiprinātās 
dalības maksas”.

2) 5.1. apakšpunktā un izteikt to šādā re-
dakcijā:

„5.1. Atvieglojumus piešķir pamatojoties 
uz vecāku iesniegumu.”

9. Saskaņā ar Darba likuma 153. panta 
trešo daļu piešķirt atvaļinājumu bez darba 
samaksas saglabāšanas Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim no 
2011. gada 10. oktobra līdz 2011. gada 16. 
oktobrim (ieskaitot).

9.1. D. Vingra atvaļinājuma laikā do-
mes priekšsēdētāja pienākumus veikt domes 
priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinber-
gam. M. Reinberga veikto darbu apmaksāt 
saskaņā ar Kokneses novada domes Darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikumu pro-
porcionāli nostrādātajām stundām.

10. Komandēt Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju – Zemgales plānošanas re-
ģiona attīstības padomes dalībnieku – Daini 
VINGRI piedalīties Zemgales plānošanas 
reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Rumānijas republiku no š. g. 
19. līdz 23. oktobrim (ieskaitot).

10.1. Domes priekšsēdētāja D.Vingra ko-
mandējuma laikā:

10.1.1. 19. oktobrī domes priekšsēdētāja 
pienākumus, t. sk. vadīt Finanšu pastāvīgās 
komitejas sēdi veikt domes priekšsēdētāja 
vietniekam Mārim Reinbergam. M. Re-
inberga veikto darbu apmaksāt saskaņā ar 
Kokneses novada domes Darba samaksas un 
sociālo garantiju nolikumu proporcionāli no-

strādātajām stundām;
10.1.2. tā kā no 20. oktobra domes 

priekšsēdētāja vietniekam M. Reinbergam 
ir atvaļinājums un viņš atradīsies ārpus Lat-
vijas, no 20. līdz 23. oktobrim (ieskaitot) 
domes priekšsēdētāja pienākumus veikt do-
mes deputātei Laumai Ārei. L. Āres veikto 
darbu apmaksāt saskaņā ar Kokneses novada 
domes Darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumu proporcionāli nostrādātajām stun-
dām;

11. No pašvaldības pamatbudžeta piešķirt 
transfertu uzturēšanas izdevumiem 850,- Ls 
(astoņi simti piecdesmit latu) apmērā Zemga-
les plānošanas reģionam;

11.1. Finanšu līdzekļu izlietošanas kārtī-
bu noteikt līgumā starp Zemgales plānošanas 
reģionu un Kokneses novada domi.

11.2. Lēmuma izpildi uzdot Kokneses 
novada domes priekšsēdētājam D. Vingrim.

12.1. Uzdot novada izglītības iestāžu va-
dītājiem:

12.1.1. līdz 14. oktobrim sagatavot un 
pagastu komunālajām nodaļām iesniegt in-
formāciju par veicamajiem pasākumiem pie 
izglītības iestādēm, lai nodrošinātu izglītoja-
mo drošību, t.sk. izvērtējot apgaismojumu.

12.1.2. iestādē noorganizēt informatīvu 
pasākumu satiksmes drošībā.

12.2. Risināt jautājumu par satiksmes 
slēgšanu un gājēju ceļa noteikšanu no Parka 
vārtiem līdz Koka skulptūrai.

13. Ar 2012. gada 1. janvāri apmaksāt 
230,- Ls (divi simti trīsdesmit latus) mēnesī 
par viena Kokneses novada bērna uzturēša-
nos Īslīces SOS Bērnu ciematā.

14. Dziesmu un deju svētku sagatavoša-
nas pasākumu koordinēšanai Kokneses nova-
dā un sadarbības nodrošināšanai starp valsts 
un pašvaldības institūcijām par Dziesmu un 
deju svētku koordinātu Kokneses novadā ap-
stiprināt Kokneses kultūras nama direktori 
Ingunu STRAZDIŅU.

15. Uzdot domes priekšsēdētājam D. 
Vingrim apkopot informāciju par iespēja-
miem risinājumiem jautājumos, kas saistīti ar 
dzīvokļu jautājumiem.

16.1. Par 18 026,22 Ls (astoņpadsmit 
tūkstošiem divdesmit sešiem latiem 22 santī-
miem) (t. sk. PVN) palielināt projekta „Kok-
neses novada domes ēkas energoapgādes 
sistēmas rekonstrukcija” līdzfinansējumu. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 38 873,77 
Ls (trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti 
septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) (t. sk. PVN). 

16.2. Garantēt projekta realizācijai ne-
pieciešamo priekšfinansējumu 35 797,90 Ls 
(trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņ-
desmit septiņi lati 90 santīmi).

17.1. Iesniegt projekta iesniegumu „Gais-
mas objektu nomaiņa Koknesē” Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
organizētā KPFI atklātā projektu konkursa 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām 50 782,65 LVL 

(piecdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdes-
mit divi lati un 65 santīmi) un apņemas no-
drošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 
19 673,93 LVL (deviņpadsmit tūkstoši seši 
simti septiņdesmit trīs lati un 93 santīmi) ap-
mērā, no kuriem:

17.1.1) 17 773,93 LVL (septiņpadsmit 
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 
93 santīmi) apmērā līdzfinansējums attieci-
nāmo izmaksu segšanai no Kokneses novada 
domes līdzekļiem.

17.1.2) 1 900,00 LVL (viens tūkstotis 
deviņi simti latu un 00 santīmu) apmērā līdz-
finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai 
no Kokneses novada domes līdzekļiem.

18.1. Nodrošināt Kokneses novada do-
mes projekta „Gaismas objektu nomaiņa 
Koknesē” īstenošanai nepieciešamo līdzfi-
nansējumu 19 673,93 LVL (deviņpadsmit 
tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati un 93 
santīmi) apmērā, no kuriem:

18.1.1. 17 773,93 LVL (septiņpadsmit 
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 
93 santīmi) apmērā līdzfinansējums attieci-
nāmo izmaksu segšanai no Kokneses novada 
domes līdzekļiem.

18.1.2. 1 900,00 LVL (viens tūkstotis 
deviņi simti lati un 00 santīmi) apmērā līdz-
finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai 
no Kokneses novada domes līdzekļiem.

19.1. Risināt jautājumu par funkciju no-
dalīšanu p/a „Kokneses Sporta centrs”, no-
šķirot sporta kompleksa apsaimniekošanu un 
pasākumu tehnisko nodrošināšanu no pasā-
kumu organizēšanas.

19.2. Lemt par konsultatīvās padomes 
izveidošanu.

20. Konceptuāli atbalstīt zemnieku 
saimniecības „Pilslejas” projektu „Biogāzes 
koģenerācijas stacijas izveide Bebru pagastā 
Kokneses novadā”.

21. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Daini 
Vingri pašvaldības vārdā saskaņot rekreāci-
jas objekta „Rīteru ūdenskrātuve” indivi-
duālās apsaimniekošanas plānu (plāns pie-
vienots pielikumā).

22.1. Pasūtīt nekustamā īpašuma „Dāl-
deri” dzīvokļa Nr. 2 Iršu pagasta, Kokneses 
novada inventarizācijas lietu.

22.2. Noteikt, nekustamā īpašuma „Dāl-
deri” dzīvokļa Nr. 2 Iršu pagasta, Kokneses 
novada, pārdošanas cenu Ls 1300 (viens tūk-
stotis trīs simti lati). 

23. Iespēju robežās iedzīvotāju priekšli-
kumus ņemt vērā, izstrādājot Kokneses no-
vada teritorijas plānojumu.

24.1. Veikt ceļa līdz Lobes ezeram ie-
spējamos remontdarbus par mērķdotācijas 
līdzekļiem.

24.2. Uzsākt darbu pie dokumentācijas 
sagatavošanas ceļa kapitālajam remontam.

24.3. Risināt jautājumu ar mežu īpašnie-
kiem un mežizstrādātājiem par līdzdalību sa-
bojātā ceļa atjaunošanā. 

25. Jautājuma par finansējuma piešķir-
šanu biedrībai „Koknese” Kokneses centra
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 
43. panta pirmās daļas 13. punktu, 

21. panta pirmās daļas 16. punktu un   
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 

pirmās daļas 3. punktu 
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi reglamentē sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas kārtību  Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā, administratīvās 
teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas zonās,  nosaka prasības sadzīves atkritumu 
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzgla-
bāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi 
par šo atkritumu apsaimniekošanu, apsaimnieko-
šanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

2. Kokneses novada dome (turpmāk Pašval-
dība) organizē un kontrolē sadzīves atkritumu, tai 
skaitā  sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaim-
niekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimnieko-
šanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.

3. Pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu 
organizē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
slēdzot līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotāju.

4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtī-
bu (t. sk., dalītas atkritumu savākšanas ieviešanu) 
nosaka Pašvaldība un informē par to sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju.

5. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un 
juridiskām personām – atkritumu radītājiem, savā-
cējiem, pārvadātājiem, pārstrādātājiem un atkritu-
mu apsaimniekotājiem Kokneses novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

6. Kokneses novada administratīvajā teritori-
jā ir  noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas 
zona. Atkritumu apsaimniekošanas zonas teritori-
ju apsaimnieko viens apsaimniekotājs un radītos 
sadzīves atkritumus apsaimniekotājs nogādā  pār-
strādātājam vai ved uz atkritumu poligonu „Dziļā 
vāda” Mežāres pagasta, Krustpils novadā.

7. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir atkritumu 
apsaimniekotāja īpašums.

II. Lietotie termini un to skaidrojums
8. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
8.2.  atkritumi – jebkurš priekšmets vai vie-

la, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai 
spiests atbrīvoties; 

8.3. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem 
piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos 
bīstamus; 

8.4. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, 
tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai 
citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielī-
dzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem; 

8.5. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas ra-
dušies ražošanas procesā vai būvniecībā; 

8.6. atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai 
juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem: 

a) ir atkritumu radītāja, 
b) ir fiziska vai juridiska persona, kuras faktis-

kajā varā atrodas atkritumi;
8.7. atkritumu radītājs – ikviena fiziska vai 

juridiska persona, kuras darbība rada atkritu-
mus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura 

veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas 
darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai 
īpašības;

8.8. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu 
savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija 
un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves 
atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pār-
raudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc 
to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un 
starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;

8.9. atkritumu savākšana – atkritumu vākša-
na, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāša-
na, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai 
apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās 
tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai 
vai apglabāšanai;

8.10. atkritumu dalītā savākšana – atkritu-
mu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to 
veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagata-
vošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģe-
nerāciju vai apglabāšanu;

8.11. atkritumu poligons – tāda speciāli ie-
rīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz 
zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos ak-
tos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

8.12. atkritumu uzglabāšana – atkritumu 
glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās 
vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai 
[izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim 
mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas 
vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai 
draudus cilvēku veselībai];

8.13. atkritumu apsaimniekotājs – komer-
sants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaim-
niekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu 
atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu ap-
saimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par 
piesārņojumu noteiktajā kārtībā; 

III. Atkritumu apsaimniekošanas mērķis 
un uzdevumi

9. Atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir 
nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Kokneses novada administratīvajā teritorijā, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī 
personu mantu;

10. Atkritumu apsaimniekošanas  uzdevums ir:
10.1. veicināt tādu atkritumu apsaimniekoša-

nu, tajā skaitā dalītu atkritumu vākšanu, lai sama-
zinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;

10.2. sekmēt higiēniski un ekoloģiski drošu 
vidi Kokneses novadā;

10.3. rūpēties par to, lai atkritumi tiktu ap-
saimniekoti videi un cilvēkam nekaitīgā veidā.

IV. Pašvaldības kompetence (tiesības un 
pienākumi)

11. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves 
atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo  at-
kritumu, apsaimniekošanu tās administratīvajā 
teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkri-
tumu apsaimniekošanas jomā, saskaņā ar novada 
saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, ievērojot valsts un reģionālo 
plānu. Pašvaldība:

11.1. izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novadā, at-
bilstoši publisko iepirkumu vai publisko un privāto 
partnerību regulējošiem normatīviem aktiem.

2011. gada 31. augustā                                                                                                              
Apstiprināti ar 

Kokneses novada domes 31.08.2011. 
sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 9)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 8

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
Kokneses  novadā

attīstības izpētei un materiālu sagatavošanai 
izskatīšanu atlikt līdz laikam, kad būs zināma 
informācija par iesniegtā projekta apstiprinā-
šanu vai noraidīšanu.

26. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „TEZA” uzstāda pārvietojamu 
tirdzniecības kiosku ziedu un augu 
tirdzniecībai Kokneses novada Zaļā tir-
gus laukumā Lāčplēša ielā Nr. 2, Kokneses 
pagastā, par konkrēto vietu vienojoties 
ar biedrību „Koknesei” un saskaņojot ar 
būvvaldes arhitektu.

27.1. Noteikt, ka ar 2011./2012. mācību 
gadu pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 
piešķirt Kokneses novadā deklarēto trūcīgo 
un maznodrošināto ģimeņu skolas vecuma 
bērniem, kuri mācās I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolā, Bebru pamatskolā un Pērses pa-
matskolā.

Ja bērni brīvpusdienas ir atstrādājuši 
Kokneses novadā, tad viņiem brīvpusdienas 
apmaksāt arī tad, ja viņi mācās citu novadu 
skolās.

27.2. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 
1. oktobri.

28.1. Pirmsskolas izglītības iestādei 
„Bitīte” no pašvaldības budžeta mācību 
procesa nodrošināšanai no 2011. gada 1. 
septembra līdz 2011. gada 31. decembrim 
papildus piešķirt 1000,- Ls (viens tūkstotis 
latu);

28.2. Pērses pamatskolai no pašvaldī-
bas budžeta mācību procesa nodrošināšanai 
no 2011. gada 1. septembra līdz 2011. gada 
31. decembrim piešķirt – 2580,00 Ls (divi 
tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati);

28.3. Bebru pamatskolai no pašvaldī-
bas budžeta mācību procesa nodrošināšanai 
no 2011. gada 1. septembra līdz 2011. gada 
31. decembrim piešķirt 1937,74 Ls (viens 
tūkstotis deviņi simti trīsdesmit septiņi lati 
74 santīmi).

28.4. Lai nodrošinātu vispārējās izglī-
tības iegūšanas iespējas, Kokneses novadā 
2011./2012. mācību gadā saglabāt I. Gaiša 
Kokneses vidusskolu, Bebru pamatskolu un 
Pērses pamatskolu, ievērojot principu „nauda 
seko skolēnam uz izglītības iestādi.”

Nākošā novada domes sēde notiks 
2011. gada 26. oktobrī plkst. 1400 Kok-
neses novada domē, Melioratoru ielā 
nr. 1, Kokneses pagastā.

Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjau-
tājumi:

1. Par Sociālā dienesta un Ģimenes 
atbalsta dienas centra darbu;

2. Par Bāriņtiesas darbu;
3. Par Ģimenes krīzes centra darbu;
4. Par sociālā budžeta izpildes gaitu;
5. Par pašvaldības savstarpējiem no-

rēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem;
6. Par ziemas dienestu.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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11.2. slēdz līgumu ar izraudzīto sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis Valts vides 
dienesta  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
atļauju. 

11.3. slēdz līgumu ar atkritumu apsaimnieko-
tāju uz laiku, ne īsāku par trīs gadiem un informē 
atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu apsaim-
niekotāju, ar kuru tā ir noslēgusi līgumu par atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzgla-
bāšanu un nogādāšanu uz atkritumu poligonu. Šo 
informāciju Pašvaldība izvieto domes un pagastu 
pārvalžu administrācijas telpās publiski redzamā 
vietā,  to publicē savā mājas lapā www.koknese.lv 
un  Kokneses novada domes laikrakstā „Kokneses 
Novada Vēstis”.

11.4. ar lēmumu nosaka prasības atkritumu 
savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai, pārkraušanai 
un uzglabāšanai, kā arī minimālo atkritumu savāk-
šanas biežumu;

11.5. ar lēmumu nosaka maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

V. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi 
un tiesības

12. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir 
atkritumu radītājs šo Noteikumu izpratnē un viņu 
pienākums ir iesaistīties Kokneses novada admi-
nistratīvās teritorijas kopējā atkritumu savākšanas 
sistēmā, atkritumi jāsašķiro, ja ir novietotas tam 
speciālas atkritumu tvertnes  un jāiesaistās dalītas 
sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos, atbilstoši 
atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem norma-
tīviem aktiem un valsts, reģionālajam atkritumu 
apsaimniekošanas plānam, šo noteikumu prasībām 
gan ar savu darbību, gan maksu par sniegta-
jiem pakalpojumiem;

13. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesis-
kajam valdītājam vai apsaimniekotājam jāslēdz 
līgums par atkritumu savākšanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju, kas ieguvis tiesības veikt atkritumu 
apsaimniekošanu Kokneses novada administratī-
vajā teritorijā.

14. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdī-
jumā vai lietošanā ir konkrēta individuālā dzīvoja-
mā māja un   kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos 
atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, 
kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar apsaimniekotāju 
ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai;

15. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, val-
dījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un kurš to lieto, 
mājsaimniecībā radušos atkritumus jāievieto tikai 
konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu kontei-
neros. 

16. Atkritumu radītājam – juridiskai personai 
- jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par 
faktiski izvedamo atkritumu daudzumu un samak-
su jāveic saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
noteikto cenu. 

17. Nekustamā īpašuma (izņemot daudzdzī-
vokļu mājas) īpašnieks:

17.1. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un 
izvešanas organizēšanu  no tā īpašumā vai  valdīju-
mā esošās teritorijas; 

17.2. no īpašuma ieguves brīža, ne vēlāk kā 
30 dienu laikā vai pēc atkritumu apsaimniekotāja 
publiskošanas Kokneses novada domes laikraksta 
izdevumā „Kokneses Novada Vēstis”, slēdz līgu-
mu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums 
ar Pašvaldību, par regulāru, bet ne retāk kā vienu 
reizi mēnesī, atkritumu savākšanu un izvešanu;

17.3. atkritumu radītājam jāslēdz līgums ar at-
kritumu apsaimniekotāju  par faktiski saražoto iz-
vedamo atkritumu daudzumu. Atkritumu izvešana 
nevar būt noteikta retāk kā 1(vienu) reizi mēnesī;  

17.4. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās 
atkritumu tvertnes no privātajiem īpašumiem, tai 
skaitā no slēgtajiem pagalmiem, noteiktajā maršru-

tā, saskaņā ar noslēgto līgumu, pārvieto ar atkritu-
mu pārvadāšanas specializētajiem transportlīdzek-
ļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, jebkurā gada-
laikā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu 
kustību. 

17.5 pēc saskaņošanas ar atkritumu apsaim-
niekotāju, izvieto savā īpašumā  nepieciešamo 
tvertņu skaitu, vai iegādājas atkritumu maisus ar 
apsaimniekotāja marķējumu.  

17.6. uztur atkritumu tvertnes tīras un lietoša-
nas kārtībā;

17.7. ir tiesīgi kompostēt bioloģiski noārdā-
mos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas ne-
rada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, 
kā arī citu personu mantai. Komposta bedres vai 
kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā smaka netraucē-
tu apkārtējos iedzīvotājus un būtu tādā attālumā, lai 
nenodarītu kaitējumu to pieguļošai teritorijai, atbil-
stoši apbūves noteikumiem un sabiedriskās kārtī-
bas saistošajiem noteikumiem Kokneses novadā.

17.8. nav  tiesīgs, katru gadu valstī izsludināta-
jā, ugunsnedrošajā periodā dedzināt savā īpašumā  
zarus, dēļus u.c. tiem pielīdzināmus atkritumus. 
Izņēmuma gadījumā, tas atļauts tikai ikreiz saska-
ņojot to ar Valsts meža dienesta amatpersonu, kura 
pārrauga Kokneses novada administratīvo teritori-
ju. Dedzinot zarus,  dēļus u.c. tiem pielīdzināmus 
atkritumus, ugunsdrošajā periodā vai ugunsnedro-
šajā periodā ar Valsts meža dienesta nozīmētas 
amatpersonas  atļauju, drīkst tikai sava īpašuma 
teritorijā, nodrošinot lai tas nerada draudus trešo 
personu dzīvībai, veselībai, tās nekustamajam īpa-
šumam un mantai.

18. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai ap-
saimniekotāji:

18.1. slēdzot īres, apsaimniekošanas vai no-
mas līgumus paredzēt maksu par atkritumu savāk-
šanu un izvešanu, piemērojot līgumā, Pašvaldības 
apstiprināto Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā  paredzēto sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas cenu;

18.2. pēc saskaņošanas ar Pašvaldību un at-
kritumu apsaimniekotāju, nodrošina iedzīvotājiem 
un atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzeklim 
pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas 
paredzēti atkritumu savākšanai. 

18.3. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās 
nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem 
jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;  

19. Vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks, 
valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par 
laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza 
mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju.

20. Nekustamā īpašuma īpašnieki, tiesiskie 
valdītāji vai apsaimniekotāji pie iestāžu, uzņē-
mumu, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas vietām, daudzstāvu dzīvojamo māju 
ieejām, saskaņojot ar Pašvaldību tvertņu dizainu, 
ierīko atkritumu tvertnes un nodrošina to pastāvīgu 
iztukšošanu.

21. Publisko pasākumu laikā publisko pa-
sākumu organizētājam jānodrošina atkritumu 
savākšana attiecīgajā teritorijā un atkritumu ap-
saimniekotājam jānodrošina atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumi:

21.1. publisko pasākumu organizatoram at-
kritumu apsaimniekošanas līgums jāslēdz ar Paš-
valdību izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju vai 
teritorijas īpašnieku;

21.2. publiskā pasākuma organizētājam, pirms 
pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas, ir pie-
nākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, teritorijas īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 
pasākuma laikā, kā arī atkritumu savākšanu un iz-
vešanu pēc pasākuma noslēguma. 

21.3. publisko pasākumu organizētājam jā-

nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 5 (piecu) 
stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, bet vietās, 
kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, 
tas jāveic 1 (vienas) stundas laikā pēc pasākuma 
noslēguma; 

21.4. ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt 
dalītu atkritumu savākšanu, tad pasākuma orga-
nizētājiem jānodrošina apstākļi dalītai atkritumu 
vākšanai. 

22. Par ražošanas, t. sk. – būvniecības at-
kritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgas per-
sonas, kas veic būvniecības vai remonta darbus. 
Tos aizliegts bērt sadzīves atkritumu tvertnēs. Par 
būvniecības rezultātā radušos ražošanas atkritumu 
savākšanu slēdzams atsevišķs līgums ar atkritumu 
apsaimniekotāju.

23. Par lielgabarīta atkritumu (ledusskapji, 
skapji, gultas, un tml.) izvešanu nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai  tiesiskais valdītājs, ar atkritumu 
apsaimniekotāju saskaņotā laikā, novieto tos pie 
sava atkritumu  konteinera  vai nogādā atkritumus 
ar savu transportu uz atkritumu apsaimniekotāja 
norādīto vietu. 

VI. Prasības sadzīves atkritumu dalītai ap-
saimniekošanai

24. Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi 
tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji   sa-
dzīves atkritumus novieto atkritumu konteineros 
vai tvertnēs, kas uzstādīti atkritumu savākšanas 
laukumos, atbilstoši šķirošanas prasībām.

25. Dalīti vāc otrreiz izmantojamos un pārstrā-
dājamos sadzīves atkritumus (PET pudeles, papīru, 
stiklu u.c.) atbilstoši prasībām (piemēram, papīram 
jābūt sausam, stiklam – bez iepriekšēja pildījuma ). 

26. Jaunas dalīti vācamo atkritumu savākšanas 
vietas izveidotājam par tās izveidošanu un attiecī-
go tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu  savlaicīgi, 
vismaz 1 (viena)mēneša laikā, jāinformē   atkritu-
mu radītāji un atkritumu apsaimniekotāji.

27. Kārtību šķiroto atkritumu savākšanas lau-
kumos un dalītās savākšanas punktos nodrošina to 
izveidotājs.

28. Uz dalīti vākto atkritumu tvertnēm vai lau-
kumos jānodrošina sekojoša informācija:

28.1. dalīti vākto atkritumu veids;
28.2. apsaimniekotāja nosaukums un atbildī-

gās personas kontaktinformācija (tālruņa Nr.). 
VII. Prasības sadzīvē radušos bīstamo at-

kritumu un ražošanas atkritumu apsaimnieko-
šanai

29. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un 
sadzīvē radušos ražošanas atkritumu  radītājam ir 
pienākums:

29.1. atdalīt bīstamos un  ražošanas atkritumus 
no citu veidu atkritumiem;

29.2. uzglabāt bīstamos un  ražošanas atkritu-
mus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību,  vese-
lību, apkārtējo vidi un  personu īpašumu;

29.3. nogādāt bīstamos un  ražošanas atkri-
tumus speciāli aprīkotās šo atkritumu savākšanas 
vietās vai slēgt līgumu par šo atkritumu apsaim-
niekošanu ar institūciju, kura normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā veic bīstamo un  ražošanas atkri-
tumu apsaimniekošanu;

29.4. segt bīstamo un  ražošanas atkritumu ap-
saimniekošanas izmaksas;

29.5. juridiskām personām, kuras bīstamos 
vai ražošanas atkritumus uzglabā ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, saņemt atļauju bīstamo vai ražošanas 
atkritumu uzglabāšanai.

VIII. Aizliegumi sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanā

30. Kokneses novada administratīvajā terito-
rijā aizliegts:

30.1. ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus 
pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aiz-
bērt grāvjus, bērt atkritumus parkos, mežos, upju 
krastos un pļavās u.c. neatļautās vietās;

turpinājums 5. lpp. 
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30.2. iznest no pagalmiem un novietot uz  ielu 
braucamās daļas un to malās visāda veida atkritu-
mus, t. sk., lapas, zāli, zarus u. tml.

30.3. izmest atkritumus, dubļus, gružus uz lie-
tus ūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas brau-
camās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu 
logu ailēm, kanalizācijas tīkla apskates akās un 
kontrolakās, grāvjos, upēs un citās ūdenstilpnēs, kā 
arī uz to malām, parkos, mežos un nogāzēm u.c. 
atkritumiem neparedzētās  vietās;

30.4. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu 
tvertnes uz ielām;

30.5. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos at-
kritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu 
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar 
sadzīves atkritumiem;

30.6. izvietot ražošanas, t. sk. – būvniecības 
atkritumus īpašumam piegulošajās teritorijās; 

30.7. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzi-
nāt atkritumus;

30.8. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojošus, 
degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekš-
metus, šķidrus, infekciju slimības izraisošus un 
cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, 
liela izmēra atkritumus, dārza un parka atkritumus, 
būvniecības un rūpniecības atkritumus;

IX. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
31. Pirms darbības uzsākšanas Kokneses no-

vada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar 
Pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
noslēgt līgumus ar atkritumu radītājiem Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā.

32. Pirms līguma noslēgšanas saņemt Valsts 
vides dienesta izsniegtu atļauju atkritumu ap-
saimniekošanai;

33. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iz-
mantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu 
tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudē-
jumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepār-
sniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

34. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs:
34.1. nodrošina atkritumu radītājus ar mar-

ķētām atkritumu tvertnēm vai atkritumu maisiem  
pietiekamā daudzumā, saskaņā ar noslēgto līgumu;

34.2. atbilstoši saskaņotiem grafikiem, kas no-
drošina sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un  
apstrādāšanu, izvešanu no atkritumu tvertņu lauku-
miem un atkritumu novietnēm, atstājot konteineru 
laukumus un novietnes pēc atkritumu izvešanas 
tīrus. Apsaimniekotājs nodrošina atkritumu tvertņu 
iztukšošanu apdzīvoto vietu centros daudzdzīvokļu 
māju rajonos ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā, 
bet pārējā novada teritorijā ne retāk kā 1 (vienu) 
reizi mēnesī;

34.3. uzstāda, labo, nomaina sadzīves atkritu-
mu tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas 
īpašums;

34.4. nodrošina sadzīvē radušos dažādu at-
kritumu veidu (piemēram, bīstamo, liela izmēra 
atkritumu, būvniecības un būvju nojaukšanas at-
kritumu, ielu tīrīšanas atkritumu, parku, dārzu un 
kapsētu atkritumu) izvešanu;

34.5. nodrošina iespēju atkritumu radītājiem 
nodot sadzīves atkritumus speciāli tam paredzē-
tajos maisos, vietās, kur atkritumu savākšanu nav 
iespējams nodrošināt ar tvertnēm;

34.6. pēc atkritumu savākšanas ar savu trans-
portu nogādā tos atkritumu savākšanas poligonā 
„Dziļā vāda” ar juridisko adresi „Dziļā vāda” Me-
žāres  pagasts, Krustpils novads.

X. Maksa par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu

35. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir 
atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un 
kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.

36. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu tiek iekasēta, piemērojot līgumā starp  Paš-

valdību un atkritumu apsaimniekotāju paredzēto 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cenu, kas 
tiek noteikta, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām un kura veidojas  no:

36.1. maksas par sadzīves atkritumu savākša-
nu, šķirošanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabā-
šanu;

36.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora ap-
stiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāša-
nu atkritumu poligonos;

36.3. dabas resursu nodokļa par atkritumu ap-
glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

37. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu tiek iekasēta:

37.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-
niekiem un īrniekiem maksu iekasē mājas īpaš-
nieks vai apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgto 
apsaimniekošanas vai īres līgumu;

37.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, 
nomā vai lietošanā namīpašums vai zeme, maksu 
iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar no-
slēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu 
apsaimniekotāju;

37.3. no juridiskām personām, kurām īpašu-
mā, nomā vai valdījumā ir nekustamie īpašumi 
(zeme, ēkas, būves,), maksu iekasē atkritumu ap-
saimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp 
juridisko personu un atkritumu apsaimniekotāju.

38. Maksu par atkritumu izvešanu nosaka pēc 
faktiski izvesto atkritumu daudzuma. Maksāšanas 
kārtība tiek noteikta līgumā, kurš noslēgts starp at-
kritumu radītāju vai daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekotāju un atkritumu apsaimniekotāju.

39. Līguma darbības laikā atkritumu apsaim-
niekotājs var iesniegt  Pašvaldībai, bet ne biežāk 
kā  reizi gadā, maksas par atkritumu apsaimnieko-
šanu grozījumu priekšlikumu, ja būtiski izmainās 
apsaimniekošanas izmaksas ietekmējošie faktori:

39.1. regulatora apstiprinātais sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas tarifs;

39.2. degvielas cenas;
39.3. citi faktoripiemēram, nodokļu likmes).
XI. Atbildība par saistošo noteikumu neie-

vērošanu
40. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus 

par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kva-
litāti adresējamas atkritumu apsaimniekotājam. Ja  
apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minētos pārkā-
pumus, tad atkārtota sūdzība iesniedzama Pašval-
dībā vai  pagastu pārvalžu vadītājiem .

41. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem 
fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta 
administratīvā atbildība:

41.1. saskaņā ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa konkrētiem pantiem.

41.2. par citiem šo saistošo noteikumu pārkā-
pumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā, piemēro:

41.2.1. fiziskām personām brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz Ls 100 (viens simts  latu ) apmērā;

41.2.2. juridiskām personām naudas sodu no 
Ls 50 (piecdesmit latu) līdz  Ls 500 (pieci simti 
latu) apmērā;

42. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo 
saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā 
kārtībā un lēmumus tajās pieņem Kokneses novada 
domes Administratīvā komisija. Administratīvās 
komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

43. Sastādīt  administratīvo pārkāpumu pro-
tokolus, par šo saistošo noteikumu neievērošanu 
Kokneses novada administratīvajā teritorijā, ir 
tiesīgi:

43.1. Valsts un pašvaldības policijas amatper-
sonas;

43.2. Kokneses novada domes deputāti;
43.3. Kokneses novada domes priekšsēdētājs, 

izpilddirektors, komunālās nodaļas vadītājs; 
43.4. Bebru pagasta pārvaldes  un komunālās 

nodaļas vadītājs;
43.5. Iršu  pagasta pārvaldes  un komunālās 

nodaļas vadītājs;
43.6. SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 

valdes loceklis vai tā rakstiski pilnvarota persona.  
44. Administratīvais sods par šo noteikumu 

pārkāpumu un tā nomaksa pārkāpēju neatbrīvo no 
pienākuma izbeigt pārkāpumu un novērst tā radītas 
sekas, kā arī no materiālās atbildības.

XII. Noslēguma jautājumi
45. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-

majā dienā pēc to  publicēšanas Pašvaldības laik-
rakstā  „Kokneses Novada Vēstis”.

46. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

46.1. Aizkraukles rajona Kokneses pagasta 
padomes 2005. gada 26. oktobra saistošos noteiku-
mus Nr. 9 „ Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Kokneses pagastā”.

46.2. Aizkraukles rajona Bebru pagasta pado-
mes 2005. gada 26. oktobra saistošos noteikumus 
Nr. 5 „ Sadzīves atkritumu apsaimniekošana”.

46.3. Aizkraukles rajona Iršu  pagasta pado-
mes 2005. gada 2. novembra  saistošos noteikumus 
Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Iršu pagastā”.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs
D. Vingris

Kokneses novada domes
saistošie noteikumi  Nr. 9

„Par grozījumiem 
01.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr. 1 
„Kokneses novada 
pašvaldības Nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma
                 „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt šādus grozījumus 01.07.2009. 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Kokneses no-
vada pašvaldības Nolikums”:

1)  Izteikt 1.4. punktu šādā redakcijā:
„1.4. Lai nodrošinātu savu darbību un 

izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 
pašvaldības deputātiem ievēl:

1.4.1. Finanšu pastāvīgo komiteju;
1.4.2. Kultūras, izglītības, sporta un 

sabiedrisko lietu pastāvīgo komiteju;
1.4.3. Attīstības un tautsaimniecības 

pastāvīgo komiteju;
1.4.4. Sociālo jautājumu un veselības 

aprūpes pastāvīgo komiteju.
Komiteju locekļu skaits nav mazāks par 3 

(trijiem) un nepārsniedz pusi no domes depu-
tātu kopskaita, izņemot Finanšu komiteju.”

2)  Izslēgt 1.10.9. apakšpunktu.
3)  Izteikt 2.2.1.4. apakšpunktu šādā re-

dakcijā:
„2.2.1.4. Domes priekšsēdētāja vietnieks 

par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīša-
nu viņa prombūtnes laikā saņem atalgojumu 
saskaņā  ar Kokneses novada domes Darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikumu”.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D. Vingris



6KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 22 (299) 2011. gada 14. oktobris

Pabeigti rekultivācijas darbi Kokneses novada Bebru pagas-
ta atkritumu izgāztuvē „Cenši” projekta „Normatīvo aktu pra-
sībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves 
„Cenši” Nr. 32468/2816/PPV rekultivācija”, Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/
IPIA/VIDM/002 ietvaros.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasī-
bām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros. Vienošanās par 
projekta īstenošanu starp Kokneses novada domi un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministriju tika noslēgta 2011. gada 
11. maijā. Atbilstoši pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem un to 
rezultātiem projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA „Geo Consul-
tants”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Visi nekustamie īpašumi” un 
rekultivācijas darbus veica SIA „Valkas meliorācija”.

Projekta mērķis – normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritu-
mu izgāztuves rekultivācija un izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi 
samazināšana. Projekta ietvaros veikti atkritumu izgāztuves rekulti-
vācijas darbi 1,34 ha platībā. Rekultivācijas būvdarbos ietilpa krūmu 
ciršana, atkritumu pārvietošana kopējā kaudzē, teritorijas līdzināšana 
un planēšana, atkritumu blīvēšana, izgāztuves virsmas pārklāšana ar 
grunts slāni, auglīgā grunts slāņa izveide, teritorijas apzaļumošana.

Rekultivētā atkritumu izgāztuve pieņemta ekspluatācijā 2011. 
gada 4. oktobrī.

Projekta kopējās izmaksas LVL 63 603,90, no tām attiecināmās iz-
maksas LVL 63 174,22.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums (85%) – LVL 53 698,08.
Kokneses novada domes līdzfinansējums (15%) – LVL 9 476,14 

un neattiecināmās izmaksas – LVL 429,68.
Sīkākai informācijai: Anda Mikāla, Kokneses novada domes  

Attīstības nodaļas Projekta koordinatore
Tālr.: 65133636   E-pasts: anda.mikala@koknese.lv

PROJEKTU „NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM 
NEATBILSTOŠĀS KOKNESES NOVADA BEBRU PAGASTA 

IZGĀZTUVES „CENŠI” NR. 32468/2816/PPV REKULTIVĀCIJA” 
LĪDZFINANSē EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSēJUMA SAņēMēJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR 
KOKNESES NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS 
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA 

LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS 
MINISTRIJA. 

Ieguldījums Tavā nākotnē! 

Kokneses novada domes 31.08.2011.
saistošo noteikumu Nr. 9
„Par grozījumiem 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1
”Kokneses novada pašvaldības Nolikums”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas 
ar pilsoņu  vēlētas pārstāvniecības – domes un 
tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību  
nodrošina  likumos noteikto funkciju, MK 
doto uzdevumu  un pašvaldības brīvprātīgo  
iniciatīvu izpildi, ievērojot  valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 
1.2. Pašvaldības darba organizāciju nosaka  
Kokneses novada pašvaldības Nolikums. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 1. 
punktu un 24. panta pirmo daļu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir 
pilnveidot  pašvaldības pārvaldes organizāciju,  
lēmumu pieņemšanas kārtību,   kā arī citus  
pašvaldības  darba organizācijas jautājumus.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

 Plānotie grozījumi neietekmē pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Informāciju par saistošo noteikumu 
piemērošanu var saņemt Kokneses novada 
domes administrācijā.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar 
administratīvās procedūras un nemaina 
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo 
kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem par 
grozījumiem nav notikušas.

7. Cita 
informācija Nav

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D. Vingris

Bebru pagastā pabeigti atkritumu 
izgāztuves rekultivācijas darbi

EIROPAS SAVIENĪBA

Kandidātu saraksta nosaukums
Kokneses pagasta 
vēlēšanu iecirknis 

Nr. 278

Bebru pagasta 
vēlēšanu iecirknis

Nr. 274

Iršu pagasta 
vēlēšanu iecirknis

Nr. 275
1. VIENOTĪBA 427 100 53
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 10 4 0
3. „Zatlera reformu partija” 571 149 54
4. Kristīgi demokrātiskā savienība 2 1 0
5. Šlesera reformu partija LPP/LC 35 3 2
6. Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” 149 42 18
7. „PCTVL” – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā 7 2 0
8. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 311 66 35
9. „Par prezidentālu republiku” 9 0 2
10. „Pēdējā partija” 8 1 1
11. Zaļo un Zemnieku savienība 298 64 57
12. „Tautas kontrole” 7 1 0
13. Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” 6 3 1
Kopā 1840 436 223

Kokneses novada vēlēšanu komisija

11. Saeimas vēlēšanās derīgo vēlēšanu zīmju kopskaits Kokneses novada vēlēšanu iecirkņos
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Piebiedrojies pašdarbnieku pulkam!
Kad dzērves uz spārniem aiznes launagu, rudens – mākslinieks izkrāsojis Latviju, tā ir droša zīme – klāt jaunā pašdarbības sezona.
Kokneses kultūras namā, tāpat kā pagājušajā sezonā, garos rudens vakarus varēs īsināt gan dziedātāji, gan dejotāji, gan teātra mākslas 

cienītāji, gan muzikanti.

2011./2012. g. sezonā darbosies šādi kolektīvi:
Kolektīva nosaukums Vadītājs Mēģinājuma laiks Mēģinājuma vieta
Senioru koris „Labākie gadi” Silvija Cīrule Otrdien, ceturtdien plkst. 9.00 Kokneses mūzikas skola
Sieviešu koris „Anima” Aija Auziņa Pirmdien, ceturtdien plkst. 19.30 Kokneses mūzikas skola
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” Inta Balode Otrdien, ceturtdien plkst. 20.00 Kokneses kultūras nams
Jauniešu deju kolektīvs Kornēlija Reisnere Pirmdien, trešdien plkst. 18.00 Kokneses kultūras nams
Amatierteātris Inguna Strazdiņa Otrdien, ceturtdien plkst. 18.30 Kokneses kultūras nams
Folkloras kopa „Urgas” Inguna Žogota Pirmdien, ceturtdien plkst. 17.30 Kokneses kultūras nams
Spēlmaņu kopa „Skutelnieki” Inguna Žogota, Uldis Bērziņš Trešdien, sestdien plkst. 19.00 Kokneses kultūras nams
Pūtēju orķestris Ziedonis Puķītis Trešdien, piektdien plkst. 20.00 Kokneses kultūras nams
Flamenko Gundega Lojāne Pēc atsevišķa grafika Kokneses kultūras nams

Varbūt arī tu vēlies piebiedroties? Nāc mūsu pulkā!
Tuvākas ziņas pa tālr. 26574538.

KULTŪRAS dzīve novAdā

Astrīda Saimena, 
Kokneses kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

„Urgas” gaida jaunus dalībniekus
Folkloras kopa „Urgas” pēc darbīgas un 

raibi pavadītas vasaras atkal pulcējas Kok-
neses kultūras namā. Arī rudens atnācis ar 
daudziem pasākumiem, kuros esam aicinā-
tas piedalīties. Daudz atpūtas nav bijis, tikai 
tāds mazs brītiņš... Toties vasaras koncertus 
un braucienus uz Rīgu, Jelgavu un tepat uz 
tuvākām vietām mēs vēl labi atceramies, par 
tiem vēl būs ko pārrunāt arī vēlajos rudens 
vakaros.

2012. gadā Latvijā atkal notiks Starptau-
tiskais folkloras festivāls „Baltica”. Lai tam 
laikus sagatavotos, Latvijā rudens un ziemas 
periodā notiks skates. Šogad Vidzemes fol-
kloras kopu skate 5. novembrī būs Koknesē, 
6. novembrī Valmierā. Jau tagad varam aici-
nāt arī skatītājus! Būs, ko redzēt un dzirdēt! 
Festivāla tēma – „CEĻŠ”.

„Urgas” šajā sezonā plāno arī citus pasā-
kumus, jau par tradicionāliem kļuvuši mūsu 
svētki, kurus svinam kopā ar kādiem draugiem 
vai savā pulkā – atceramies veļu laiku, svinam 
Mārtiņus, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldie-
nas, dažreiz braucam uz Ziņģu un Stāstnieku 
sarīkojumu Viļānos, vasaras sākumā noteik-
ti atkal organizēsim Jāņu mācības, jūlijā būs 
festivāls „Baltica”, vasarā noteikti mūs atkal 
meklēs kāzinieki... bet pēc tam jāpadomā arī 
par kādu tālāku braucienu. Kā ikviens kolek-
tīvs, arī mēs allaž priecājamies par jauniem 
dalībniekiem! Tāpēc aicinām pievienoties 
dzīvesgudrajām, jestrajām un citreiz rāmajām 
„Urgu” sievām! Arī šogad – dziedāsim, dejo-
sim, muzicēsim! Mācīsimies pašas un dalīsi-
mies savā priekā arī ar citiem! Būsim priecīgi 
par dažāda vecuma cilvēkiem – gan par jau-
niem, gan par ne tik jauniem... gan par ģime-
nēm, bet par vīriem – jau nu īpaši!!! Gaidām 
uz tikšanos Kokneses kultūras namā pirmdien, 
17. oktobrī plkst. 17.30 mēģinājumu zālē!

Folkloras kopas „Urgas” vadītāja,
Inguna Žogota

5. oktobrī Kokneses parkā rosījās čaklā-
kie lasītāji. Tie bija Bērnu un Jauniešu Žūri-
jas 2011 eksperti, kuri veica ekspedīciju pa 
Kokneses parku. 

Kokneses bērnu bibliotēkā lasītājiem jau 
8 gadus ir iespēja piedalīties Bērnu žūrijā, 
kurā ir jāizlasa un jāizvērtē noteiktas grāma-
tas. Šogad Bērnu žūrijai ir pievienojusies arī 
Jauniešu žūrija, dodot iespēju šai lasīšanas 
veicināšanas programmā piedalīties arī vi-
dusskolēniem.

Lai šajā darbā bērnus uzmundrinātu, jau 
piekto gadu Kokneses bērnu bibliotēka rīko 
sportiskas aktivitātes žūrijas dalībniekiem.

Šogad mazie un lielie eksperti devās ek-
spedīcijā uz parku, kuras mērķis bija atrast 
vietu, kurā pamieloties ar kārumiem.

Lai šo vietu atrastu, bija jāseko dažādām 

norādēm un jāpilda uzdevumi, lai pēc to iz-
pildes, iegūtu burtus, no kuriem salikt gala-
mērķa nosaukumu.

Ekspedīcijas laikā tās dalībnieki atklāja, 
ka parkā ir smaidošs koks, ka dobumos dzīvo 
vāveres, kuras jāapģērbj, iepazina „planking” 
un „owling” mākslu, leca klasītes un mēģinā-
ja atpazīt koku un augu lapas. Bērni ļoti labi 
orientējās mazajās parka takās un veiksmīgi 
sašāva arī balonus.

Ekspedīcija beidzās veiksmīgi, visus bur-
tus atradām un tikām uz mielošanās vietu. Nu 
spēki ir uzkrāti un var turpināt ekspertu dar-
bu, kurš ilgs līdz Ziemassvētkiem.

Fotoattēlu galeriju no pasākuma skatiet 
Kokneses mājas lapā www.koknese.lv .

Antra Vasiļevska,
Kokneses bērnu bibliotēkas bibliotekāre

„Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011” ekspertu 
ekspedīcija parkā!

Ekspedīcijas laikā tās dalībnieki parkā atklāja daudzas pārsteidzošas lietas.
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Labiem darbiem vienmēr sekotāji. Tā pa-
gājušajā mēnesī Likteņdārzs dāvanā saņēma 
ar komponista Gio Saules iniciatīvu ierakstītu 
Likteņdārzam veltītu kompaktdisku „Dziesma 
Likteņdārzam”, kurā apkopotas Gio Saules 
kompozīcijas – patriotiskas un Līgo dziesmas, 
kas ierakstītas mājas kārtībā. Pagājušā mēneša 
beigās saņēmām telefona zvanu no Rīdereru 
ģimenes no Bormaņiem, kas Likteņdārzam 
uzdāvināja 250 Jāņa Rīderera grāmatu „Jāņos 
būsim mājās. Vairāk par neparasto”. Grāmatas 
un CD par ziedojumiem aicinām iegādāties 
Likteņdārza pagaidu informācijas ēkā.  

Jāņa Rīderera grāmata veltīta viņa mātei 
Martai un brāļiem: Imantam, Arvīdam un 
Kārlim. Grāmatas ievadā tās autors raksta: 
„Mans stāsts būtībā ir par ģimenes piedzīvoto 
Otrā pasaules kara laikā. Ja par katra tautieša 
ģimeni, kas piedzīvoja kaut ko līdzīgu mū-
sējai vai vēl daudz šausminošāku, uzrakstītu 
grāmatu, tad iznāktu vesela liela bibliotēka. 
Nekas šais stāstos nav jāpiedomā klāt, jo jau 
īstenībā notikušā ir pārāk daudz. Pie šī prin-
cipa pieturos arī es, proti, rakstu par reāli no-
tikušo un par īstām, dzīvē sastopamām per-
sonām. Var jau būt, ka lasītājam kaut kas no 
mūsu ģimenes piedzīvotā liksies pārsteidzošs 
un neparasts. Bet kā nu tas bija, tā bija. Lik-
teņa roka sakārtoja notikumus zināmā secībā, 

Rīdereru ģimene – Likteņdārzam

Likteņdārzs dāvanā 
saņēmis Jāņa 
Rīderera grāmatu 
„Jāņos būsim 
mājās. Vairāk par 
neparasto”.

un nevienam netika prasīts, kā viņš pats to 
vēlētos pārkārtot.” 

„Kokneses fonds” pateicas Rīdereru ģi-
menei un katram, kas iesaistās šī projekta 
veidošanā. Lai palīdzētu tapt Likteņdārzam - 
mūsu dāvanai Latvijai 100. jubilejā – katrs ir 
aicināts līdzdarboties, Latvijas pasta nodaļās 
iegādājoties ziedojumu zīmes, piezvanot uz 
ziedojumu tālruni 9000 6787, tā veltot 1 latu 
dārza tapšanai, vai arī iestādot koku, atve-
dot pelēko akmeni Likteņdārza amfiteātrim, 
ziedojot līdzekļus uz Likteņdārza norēķinu 
kontu vai dāvinot mākslas darbus. Tuvāka 
informācija – www.liktendarzs.lv

Valda Auziņa,
Likteņdārza īstenotāja – „Kokneses 

fonda” Valdes priekšsēdētāja 

Dienu pirms Miķeļiem, Bebros, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – 
muzejā „Galdiņos”, gaidot Mikeļdienu, cie-
mojās Bebru vispārizglītojošās internātvidus-
skolas un Bebru pamatskolas jaunāko klašu 
skolēni. Muzeja vadītāja svētku gaidītājiem 
pastāstīja par to kā Miķeļus – Apjumības svi-
nēja sendienās, par rudens saulgriežu svinī-
bām, kur galvenā loma ir gan Miķeļim, kurš 
dainās saukts par labu un bagātu vīru, maizes 
tēvu, gan pateicība Jumim, auglības un svētī-
bas nesējam, par veiksmīgu ražas novākšanu. 
Miķeļis „Galdiņu” dārza ābelēs bija paslēpis 
vairākas vēstules, kuras atrodot un izlasot, 

bija jāveic dažādi darbiņi. Vispirms bērniem 
bija muzeja apkārtnē jāierauga Jumīša zīme. 
Vērīgi lūkojoties, viņi meklēto pamanīja no 
koka gatavotajā  muzeja norādē. Arī no dār-
zā salasītajiem āboliem zālītē tapa vairākas 
Jumīša zīmes. Pēc kopīgi nodziedātas dzies-
miņas par rudens dārzeņu karali – kartupeli, 
mazie Miķeļdienas gaidītāji devās pie uguns-
kura sasildīties ar karstu piparmētru tēju, lai 
pēc tam vēl izskrietos jautrās sacensībās un 
izšūpotos muzeja šūpolēs. Priecīgi skanēja 
bērnu vēlējums: „Lai ik sētā ienāk bagāts ru-
dentiņš!”

Kokneses Novada Vēstis

Miķeļdienu sagaida „Galdiņos”

Miķeļdienas gaidītāji māk 
parādīt Jumīša zīmi!

Ceļu pie lasītājiem sācis jau ceturtais 
Bebru pamatskolas skolotājas Lindas Šmites 
romāns –  „Vella skuķis”, kas izdots izdevnie-
cībā „Lauku Avīze”, sērijā „Lata romāns”.  
23. septembrī Bebru pamatskolā jaunās grā-
matas atvēršanas svētkos kopā ar Lindu Šmi-
ti bija pamatskolas skolēni un darba kolēģi, 
pagasta iedzīvotāji. 

Aicina neaizmirst pagātnes notikumus
Uzzinājām, ka darbs jau bija uzrakstīts 

2009. gadā un ar to Linda piedalījās „Lauku 
Avīzes” romānu konkursā. „Man ļoti patīk 
piedalīties dažādos konkursos un gaidīt re-
zultātu”, sacīja jaunizdotās grāmatas autore. 

„Vella skuķis” ir skaista dāvana mums 
visiem Jaunbebru Kartupeļu dumpja lielajā 
atcerē, jo romāns ar intriģējošo nosaukumu 
lasītāju kopā ar galveno varoni, Rīgas mei-
teni Liesmu, no mūsdienām aizved pagātnes 
notikumos pirms 170 gadiem Jaunbebros. 
Autore rosina atcerēties un neaizmirst Jaun-
bebru varonīgos vīrus – Viļumu Preisu, Rei-
ni Tālmani un citus, viņa ir ieklausījusies un 
likusi runāt Jaunbebru muižas parka simt-
gadīgajām liepām un kļavām, grāmatas lap-
pusēs kopā sasaukusi dižus vīrus – Rūdolfu 
Blaumani, Pērsieti, Imantu Ziedoni, jo katrs 
no viņiem, katrs savā laikā ir pabijis Jaun-
bebros. Jauniešiem izlasot „Vella skuķi”, 
radīsies vēlme uz senajiem notikumiem un 
Jaunbebru Kartupeļu dumpja piemiņas vietu 

Lindas Šmites
„Vella skuķis” 
vēsturi ierauga 
Jaunbebros

„Vēsture nav jāmācās. Tā ir jāierauga”, 
pārliecināta „Vella skuķis” autore

Linda Šmite.

turpinājums 9. lpp. 
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turpinājums no 8. lpp. 
paskatīties ar citu, dziļāku skatienu. Tomēr, 
kā atzina pati autore: „Tas nav vēsturisks ro-
māns, tajā daudz ielikts no manas fantāzijas, 
kur kopā savijies reālais, mistiskais un vēs-
turiskais”.
Rakstniece Ilze Indrāne – pirmā lasītāja

Tikšanās ar autori izvērtās kā sirsnīga 
saruna. Uz jautājumu: kas rosinājis un urdī-
jis romāna tapšanu, Linda pastāstīja: „Kat-
ru darba dienu no Liepkalnes uz Bebriem 
braucu garām Kartupeļu dumpja piemiņas 
vietai – Sarkanajam šķūnim, bet šo vietu  
iepazinu jau bērnu dienās, kad ar ģimeni 
uz Jaunbebriem braucām ogot un tā vien-
mēr man ir saistījusies ar ko īpašu, vēl ne-
izzinātu. Pirms ķēros pie rakstīšanas, iepa-
zinos ar vēstures materiāliem, daudz lasīju 
un pētīju. Ietekmējos no Rutku Tēva romā-
na „Latvietis un viņa kungs” un uzskatu, 
ka šis darbs ir teicami uzrakstīts, vairāki šī 
romāna varoņi pārnākuši arī manā darbā”. 
Pēc darba uzrakstīšanas, Linda vispirms to 
devusi izlasīt rakstniecei Ilzei Indrānei un 
tikai pēc viņas ceļa vārdiem tas pieteikts 
konkursam. Grāmatai ilustrācijas radījusi 
māksliniece Elita Ābele, kuras ar datora 
palīdzību tikšanās reizē varējām aplūkot 
labāk kā grāmatas lappusēs.

Iedvesmu meklē sevī
Skolas bērnus interesēja vai skolotāja jau 

bērnībā aizrāvusies ar rakstīšanu? Jā, rakstīt-
prieks jau radies, mācoties Liepkalnes astoņ-
gadīgajā skolā. 1981. gadā bērnu žurnālā „Zī-
līte” publicēts trešklasnieces Lindas Siliņas 
stāsts par kastaņiem. „Kurš no garabērniem, 
uzrakstītajiem darbiem, autorei vistuvākais?” 
– jautāja kāda lasītāja. „Visi četri kā bērni 
man vienlīdz mīļi”, smaidot sacīja Linda. Par 
katru no iepriekš izdotajiem darbiem: „Krust-
CEĻInieki”, „Ogrēns – upes zēns”, „Ar māju 
plecos” autore nedaudz pastāstīja. „Kur rodat 
iedvesmu saviem darbiem?” – gribēja zināt 
5. klases skolnieces. „Iedvesmu meklēju 
sevī. Rakstu agri no rītiem, kamēr dienu vēl 
neviens nav sabojājis. Kad rakstu, vēl nezinu 
ar ko darbs beigsies, varoņi paši izvēlas savu 
gaitu”, atklāja Linda. 

6. klases skolnieki Dārta un Audris nola-
sīja dažus fragmentus no jaunās grāmatas, bet 
tās pašas klases pārējie zēni braši nodziedāja 
tautasdziesmu „Dzīvoš’ ilgi ne tik ilgi”. Gri-
bas novēlēt, lai mūsu jaunajai paaudzei būtu 
svarīgi jautājumi, kas ir nozīmīgi Lindai, gan 
viņas varonei Liesmai: „Kurp dodos? Ko 
jūtu? Kas bija pirms manis?” Linda ir pārlie-
cināta – vēsture nav jāmācās, tā ir jāierauga. 
Viņas Liesmai romānā tas ir izdevies. Arī uz-
mundrinājumu sev un šim laikam varam at-
rast grāmatas lappusēs: „Ja reiz esi uz zemes 
nācis, lieks vairs nevari būt. Tev Dieva dotais 
plāns kabatā.” 

Bet „Latvijas Avīzē” jaunais Lindas Šmi-
tes darbs pieteikts ar vārdiem: „Savdabīgai 
rakstniecei savdabīgs romāns.” Lai katram 
lasītājam sastapšanās ar „Vella skuķa” varo-
ņiem atnes negaidītas atklāsmes un izziņas 
prieku!

 Sarmīte Rode

Ar lepnumu par vietu, kurā dzīvojam, ar 
lepnumu par saviem varonīgajiem senčiem, 
15. septembrī Bebru pagastā pieminējām 
Jaunbebru Kartupeļu dumpja 170. gadskārtu.

Svinīga pasākuma atklāšana sākās Vec-
bebru muižā – Bebru vispārizglītojošā in-
ternātvidusskolā. Kopā ar pagasta iedzīvotā-
jiem, pagasta skolu audzēkņiem bija gaidīti 
ciemiņi – varonīgo dumpinieku pēcteči: Leo 
Preiss, Ilze Preisa, Sandra Preisa, Una Preisa 
no Rīgas, Ingrīda Weisa, Rolands Preiss un 
Helga Preisa no Vācijas, arī bebrēnieši Gun-
tis Ungurs un Raitis Ungurs ar ģimenēm. 

Aizraujošā stāstījumā atsauc atmiņā 
notikumus pirms 170 gadiem

Atceres pasākumu atklāja Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Pa vēstures 
taku mūs aicināja doties vēstures skolotā-
ja Ieva Puniņa, atsaucot atmiņā notikumus 
pirms 170 gadiem Jaunbebros. Turpinājumā 
jaunais vēstures pētnieks Edgars Bērziņš, 
kuru saucam par savējo, vēl mācoties Bebru 
pamatskolas 9. klasē uzrakstīja plašu pētīju-
mu par Jaunbebru Kartupeļu dumpi, bet ta-
gad pēc LU vēstures un filozofijas fakultātes 
absolvēšanas strādā par vēstures skolotāju A. 
Upīša Skrīveru vidusskolā, aizraujošā stāstī-
jumā – prezentācijā sniedza ieskatu Latvijas 
vēstures gaitā, izskaidrojot Jaunbebru Kartu-
peļu dumpja nozīmīgumu turpmākajās lat-
viešu tautas brīvības cīņās. Sirsnīgu vēlējums 
mums visiem, domājot par savu Latviju, 
dziesmās izteica internātvidusskolas meite-
nes un zēni kopā ar skolotāju Ivetu Bērziņu. 

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memo-
riālajā mājā – muzejā pasākuma dalībnieki 
apskatīja Kartupeļu dumpim veltīto izstādi 
„Gadu tālēm pāri” un Leo Preisa un Ilzes 
Preisas gleznu izstādi. Par savu darbu tap-
šanu un izvēlēto ceļu mākslā pastāstīja paši 
autori un smaidot atzina, ka arī viņu darbiem 
noteikti piemīt dumpiniecisks gars!

Sajust sevi kā daļiņu Latvijas vēstures 
Piemiņas brīdis pie Sarkanā šķūņa – 

Jaunbebru Kartupeļu dumpja piemiņas vietā 
deva apziņu, ka atcere mums nepieciešama, 
lai mēs paskatītos uz Latviju mūsu senču 
acīm, ieraudzītu to tādu, kādu gribēja redzēt 

viņi. „Svarīgi, lai mēs katrs sevi sajustu kā 
daļiņu Latvijas vēstures” – atsaucoties uz 
šiem vārdiem, kurus Jaunbebru Kartupeļu 
dumpja atcerē pirms 10 gadiem teica Prei-
su dzimtas pēctece Edīte Āpše no Kanādas,  
kura šajā atceres dienā domās bija kopā ar 
mums, savas pārdomas un vēlējumus nā-
kotnei savu dzimtas pārstāvju vārdā izteica 
Leo Preiss. Kokneses novada domes izpild-
direktors Jāzeps Baltmanis mums novēlēja 
arī turpmāk ar lepnumu rūpēties par šo pie-
miņas vietu. Jaunbebru Kartupeļu dumpja 
atceres laikā klajā nācis Bebru pamatskolas 
skolotājas Lindas Šmites romāns „Vella 
skuķis”. Pēc ceļa vārdiem jaunajai grāmatai, 
ieklausījāmies Bebru pamatskolas skolēnu 
grāmatas fragmentu lasījumos. Stāvot pie 
akmens mūriem, kurā vienā no tiem 1984. 
gadā tēlnieks Vilnis Titāns, darbojoties kopā 
ar Imantu Ziedoni dižkoku atbrīvotāju gru-
pā, iekalis varonīgo zemnieku Viļuma Prei-
sa un Reiņa Tālmaņa vārdus, skanēja inter-
nātvidusskolas zēnu ansambļa, pamatskolas 
skolēnu un pagasta vokālā ansambļa dziedā-
tās dziesmas. 

Blakus Soda priedei iestāda priedīti
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 

Pabērza uzaicināja vēstures skolotāju Ievu 
Puniņu, jauno vēsturnieku Edgaru Bērziņu 
un Bebru pamatskolas skolnieci Dārtu Ungu-
ri, Preisu un Tālmaņu dzimtu atvasi, blakus 
Soda priedei – drūmo notikumu aculiecinie-
cei iestādīt priedīti, kas kļūtu par mūsu nāka-
mības liecinieci. Piemiņas brīža noslēgumā, 
dziedot pagasta vokālajam ansamblim, mēs 
sadevāmies rokās un vēlējāmies visi vienu 
– lai tikai gaišas dienas mūsu tēvzemei, lai 
mums palīdz Dievs un blakus stāv Mīlestība.

Jaunbebru muižas parkā pie ugunskura 
sasildījāmies ar karstu tēju un pīrādziņiem, 
bet „Āpšukalnā” – Viļuma Preisa dzimtajās 
mājās baudījām saimnieka Andreja Muraško 
viesmīlību, kurš ar bezgala lielu entuziasmu 
un darbu, apzinoties šīs vietas senatnīgumu 
un vēsturi, ir radījis skaistu un latvisku sētu.

Paldies visiem, kas bijām kopā Jaunbeb-
ru Kartupeļu dumpja 170. gadskārtā!

Sarmīte Rode

Pieminam Jaunbebru
Kartupeļu dumpja 170. gadskārtu

„Lai tikai gaišas dienas mūsu tēvzemei!”
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izgLīTībAS ieSTādēS

Miķeļtirgus
prieki

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā ir 
tradīcija katru rudeni aicināt sākumsko-
lēnus pirkt un pārdot, spēlēt spēles un 
izmēģināt savu gudrību dažādos uzdevu-
mos. Dažreiz pa skolu tādās dienās staigā 
tirgus nodevu vācēji, tirgus inspektori, 
citreiz apkārt redz steidzamies kādu čigā-
nieti vai vēl kādu dīvainu vīru... laikam 
pašu Miķeli.

Arī šogad pienāca tā diena, kad sākum-
skolēni rosīgi un darbīgi cepa, vārīja, sēja, 
līmēja, vēra, svēra un noformēja, kamēr tir-
gus prece bija gatava! Labi, ka mājās daudz 
palīgu!!! Ko tad bez vecākiem iesāktu? Šādās 
reizēs vecāku atbalsts ļoti noder. Paldies vi-
ņiem par to!

Tirgus izdevās interesants, raibs un krā-
sains! 5. oktobris nu jau ir vēsture. Gaidīsim 
atkal Miķeļus nākamgad un atcerēsimies 
savu seno tradīciju, ka tirgus Koknesē pa-
rasti noticis kādas divas nedēļas pēc pašiem 
Miķeļiem. Tā vismaz veci un gudri ļaudis 
runā…

Tirgus lustēs piedalījās,
Inguna Žogota

Šogad lielo Miķeļdienas gadatirgu rīko-
ja Vāverīte un Ezis. Tirgus dienu atklāja ar 
rudens tēmai veltītām rotaļām un dejām. Pēc 
svinīgās lentas pārgriešanas beidzot sākās arī 
lielā pirkšana un pārdošana.

Pasākuma laikā tika izspēlētas situā-

cijas, kurās bērniem bija jāparāda sava 
prasme rīkoties apstākļos, kad svešs cil-
vēks uzaicina kopā pavizināties mašīnā, 
ciemoties svešās mājās un cienā bērnus ar 
konfektēm.

Kokneses Novada Vēstis

Miķeļdiena PII „Gundega”

2011./2012. m. g. esam kļuvuši par inter-
nātvidusskolu. Šajā mācību gadā uzņēmām 
10. klasi ar konditora palīga ievirzi. Papildus 
vispārizglītojošajiem priekšmetiem skolēni 
Vecbebru Profesionālās vidusskolas mācī-
bu virtuvē apgūst konditorejas pamatus gan 
teorētiski, gan praktiski. Praktiskās iemaņas 
tiek apgūtas mūsdienīgās Eiropas Savienības 
prasībām atbilstoši aprīkotajās mācību virtu-
vēs, ar modernām iekārtām, kas ļaus skolē-
niem nākotnē iekļauties mūsdienu darba tir-

gū. Konditorejas pamatus māca pieredzējusī 
Vecbebru Profesionālās vidusskolas skolotā-
ja Zinaida Bāra. Skolēniem lielu prieku sagā-
dāja skolas iegādātie speciālie darba apģērbi.

Lai rosinātu interesi par šo priekšmetu, 
8. septembrī tika organizēta ekskursija uz 
Starptautisko pārtikas izstādi „Rīga Food 
2011” Ķīpsalā un uz interjera un delikatešu 
centru „mc2”.

Mudīte Auliņa,
Bebru internātvidusskolas direktore

Bebru internātvidusskolā apgūst 
konditora palīga kvalifikāciju

Mandalas kā 
saulītes

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
sākumskolēni ir izdomas bagāti un rosīgi 
uz dažādiem praktiskiem darbiem. Katru 
gadu septembrī organizējam rudens izstā-
di. Parasti uzdevumi ir interesanti, skolēni 
ar prieku tos veic un izdodas brīnumskais-
ti darbi! Arī šogad, skolotāju mudināti, 
bērni nesa uz skolu dažādus dabas mate-
riālus un skolā tapa mandalas. Mandalas 
kā saulītes.

Mandala – cilvēka iekšējās enerģijas ra-
dīšanas tehnika. Sanskritā mandala nozīmē 
“aplis” un “centrs”.

Paldies arī vecākiem, kas palīdzēja sa-
viem bērniem ar materiālu meklēšanu! Ma-
teriāli tika meklēti un atrasti gan dārzā, gan 
mežā, gan virtuvē, gan... Paldies visiem, kas 
šo izstādi gatavoja!

Par saulītēm kā mandalām priecājās
Inguna Žogota

Praktiskās iemaņas tiek apgūtas mūsdienīgās, Eiropas Savienības prasībām
atbilstoši aprīkotajās mācību virtuvēs.
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Bebru pagasta vissaulainākajā stūrītī – 
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” jau 30 
gadus kā siltā un priecīgā bišu stropā zum 
mazas un lielas „bitītes”.

7. oktobra pēcpusdienā PII „Bitītes” ko-
lektīvs un mīļi gaidīti ciemiņi bija kopā 30. 
dzimšanas dienas svinībās. 

„Tinu nakti un tinu dienu, nu, mans 
kamols ir gadiem biezs”, kopīgā darbā  pa-

Kā rudenīgs sveiciens Bebru pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 
30. dzimšanas dienā, „dārziņa”pagalmā 
ar mazo „bitīšu”’un skolotāju čaklajām 
rokām tapuši krāsaini ziedu paklāji, bet 
grupiņās bērni radījuši skaistus, izdomas 
bagātus darbiņus. Jauku pārsteigumu 
svētkos „Bitītes” kolektīvam 6. oktobra 
pēcpusdienā bija sagatavojuši „dārziņa” 
bijušie absolventi, kuri jau no bērnudārza 

gaitām ir draugos ar mūziku un dziesmu, 
un tagad daudzi no viņiem mācās kādā 
mūzikas skolā. Ierosme par koncertu, lai 
iepriecinātu savu pirmo mācību iestādi 
dzimšanas dienā, nākusi no audzēkņu pu-
ses. Kopā ar „Bitītes” mūzikas skolotāju 
Velgu Feldmani noritējusi koncerta prog-
rammas izveide. Dzimšanas dienas kon-
certā dziedāja un muzicēja: Simona un Sa-
manta Vilmanes kopā ar vecmāmiņu Viju 

Vilmani, Patrīcija un Edijs Eiduki, Daiga 
Andersone ar meitiņu Esteri, Elīna Ancā-
ne, Krista Ģēģere, Linda Saldava, Jānis 
Bots, Dārta Ungure, Laura Vanaga, Mon-
ta Skuja, Viesturs Mozga, Līva Liepiņa, 
Kristiāns Ornicāns, Rūdolfs un Reinholds 
Sprukuļi un Sandis Ungurs. Cik labi, ka 
ir vieta, kur vienmēr gribas atgriezties un 
pateikt paldies!

Kokneses Novada Vēstis

Absolventu koncerts „bitītes” jubilejā

Pirmsskolas izglītības iestādei „bitīte” 30. dzimšanas diena!

Draudzīgais „Bitītes” kolektīvs dzimšanas dienas svinībās.

Vēlot daudz laimes dzimšanas dienā, 
daudzi atcerējās laiku, kad viņu bērni te pa-
vadījuši saulainas bērnības dienas un kopā 
būts neaizmirstamos un sirsnīgos brīžos. 
„Mēs apbrīnojam „bitīšu” izdomu un rado-
šumu ik pasākumā. Ienākot „dārziņā”, mēs 
nokļūstam vietā, kur viss radīts ar mīlestību”, 
teica bijušo audzēkņu vecāki. Pa šiem ga-
diem „dārziņa” pirmās un otrās desmitgades 
bērni ir izauguši un tagad viņi uz „Bitīti”  ved 
savus mazuļus. 

Bebrēniete Gunta Krievāre, pastāstīja, 
ka ēkā, kur tagad atvērts katoļu dievnams,  
jau 60. gadu sākumā neilgu laiku darbojies 
bērnudārzs, kurā viņa strādājusi par vadī-
tāju.

„Bitīti” ar savām dziesmām svētkos 
sveica Iveta un Jānis Kraševski no Jaunjel-
gavas. Kopā ar Rudīti Nāzeri no Daudzevas, 
iejūtoties dažādās lomās, viņi ar jautrām 
atrakcijām izklaidēja dzimšanas dienas svi-
nētājus. 

Pirms 30 gadiem, bērnudārza atklāšanas 
dienā, uz jaunā „dārziņa” jumta lidinājās 
Karlsons,  šoreiz viņš  „bitītes” aicināja jubi-
lejas tortē nopūst svecītes. 

Lai tinas pavedieni gadu kamolā, lai bēr-
nības saulainajā stūrītī priecīgi zum mazas un 
lielas „bitītes”!

Sarmīte Rode

Pateicība
Mēs priecājamies, ka bijāt kopā ar 

mums PII „Bitīte” 30. dzimšanas die-
nas pasākumā! Paldies par labajiem 
vārdiem un sveicieniem: Kokneses no-
vada domei, Bebru pagasta pārvaldei, 
Vecbebru Profesionālajai vidusskolai, 
Bebru pamatskolai, Bebru vispāriz-
glītojošai internātvidusskolai, Daces 
Graudas ģimenes ārsta praksei, pirms-
skolas izglītības iestādei „Gundega”, 
Iršu pagasta pārvaldei, Pērses pamat-
skolai, Kraševsku ģimenei un visiem 
individuālajiem sveicējiem!

PII „Bitīte” kolektīvs

„Vienalga, kas piedzimis, par cilvēku jāizaudzina!”

vadītos gadus dziesmā izdziedā-
ja „dārziņa” meitenes. Vairākas 
no viņām bērnudārzā strādā no 
tā atvēršanas dienas, 1981. gada 
14. augusta, un vēl citām šī ir 
pirmā un vienīgā darbavieta, kur 
garajos gados  kā draudzīgā ģi-
menē piedzīvots  daudz skaistu 
mirkļu. Pie „Bitītes” šūpuļa klāt 
stāvējusi un visus šos 30 gadus 
pirmsskolas izglītības iestādi 
vada Antoņina Midega. Vissirs-
nīgākos pateicības vārdus savai 
vadītājai veltīja „Bitītes” kolek-
tīvs, sakot paldies par iejūtību 
un sapratni, par māku iedrošināt, 
noticēt saviem spēkiem. Savu-
kārt, viņa, katrai kolēģei izsakot 
sirsnīgu vēlējumu, dāvināja pa-

šas darinātu ziedu pušķi. „Katrai mājai ir 
savs starojums. Cik tālu ved bišu ceļš, tik 
tālu jūtams mājas starojums. Mēs ceram, 
ka ikviens, kurš bijis mūsu mājās, ir sajutis 
„Bitītes” labestības auru”, sacīja Antoņina 
Midega.   

Paldies vārdi par „Bitītes” īpašo staroju-
mu un darbā atdoto sirds siltumu, izskanēja 
apsveicēju vēlējumos.
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14. septembrī ar I. Ziedoņa „Zaļo pasa-
ku” sākās leļļu teātra studijas „SIBILLA” 
pirmā nodarbība. Ģimenes krīzes centra 
„Dzeguzīte” telpās teātra pele SIBILLA 
vienā mirklī uzbūra teiksmainu meža ainu. 
Tā nu Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” 
un Iršu pagasta lielie un mazie mākslinieki 
ķērās pie otiņām, lai veidotu pirmās de-
korācijas leļļu teātra izrādei „Notikums 
mežā”. SIBILLA rādīja savu meistarstiķi 
gleznošanā un bērni ar lielu centību krāso-

ja lielas un mazas eglītes.
Pēc padarītajiem darbiņiem turpinājās 

rotaļas, dziesmas un dejas. Ikvienu priecēja 
SIBILLAS dāvātie kārumi.

Lai jau decembrī redzētu leļļu teātra pir-
mo izrādi, darba vēl ir ļoti daudz, tādēļ, ik 
nedēļu, mazie bērni krāsos, zīmēs un līmēs 
dekorācijas, bet lielie bērni veidos pasaku tē-
lus, dialogus un tekstus.

ĢKC „Dzeguzīte” sociālais pedagogs
Ina Šlesere

Leļļu teātra studijas „SIBILLA”
pirmā nodarbība

Leļļu teātra studijā „SIBILLA” ar lielu un mazu palīgu rosīšanos top izrāde „Notikums mežā”.

29. septembrī Bebru pamatskolas vizuā-
lās mākslas skolotāja Dzintra Sniedze kopā 
ar skolas absolventi, tagad jau Āgenskalna 
Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieci Elīnu 
Malašenoku bija aicinātas uz Rīgu, lai sa-
ņemtu VISC un Latvijas IeM Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta sarūpēto pa-
teicību, diplomu un atzinību par veiksmīgu 
dalību 2011. gada pavasara drošības nedēļā 
„Vai varam būt droši”. Atzinība tika skolai, jo 
izsludinātajā plakātu konkursā piedalījās 10 
skolēni, pateicība – skolotājai, bet diploms –
Elīnai. Plakātu konkursā, kas bija veltīts cīņai 
ar kūlas dedzināšanu pavasarī, viņa izcīnīja 
1. vietu. Mūsu skolas 1. stāvā apskatāma šī 
izcilā darba kopija.

Linda Šmite

Panākumi
2011. gada pavasara 
drošības nedēļā

Konkursa uzvarētāja Elīna Malašenoka.

SPoRTA dzīve novAdā

olimpiskā diena Kokneses novadā

Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā skolēni, 
skolotāji un darbinieki pulcējās skolas sporta zālē, un kopā ar Vilku 
un Latvijas olimpiešiem neklātienē izpildīja rīta rosmes kompleksu.
Skolēni centīgi izpildīja visu vingrojumu kompleksu. Iespējams, ka 

šāda kopīga vingrošana varētu kļūt par tradīciju!

Pērses pamatskolas skolēni, kuri nedevās uz Kokneses sporta centru, 
veica rīta rosmi kopā ar skolas skolotāju kolektīvu sporta hallē „Irši”. 

Rīta rosmes turpinājumā skolas direktore Gaļina Kraukle vadīja 
dažādas stafetes. Uzvarētāji bija visi, jo saņēma Latvijas Olimpiskās 

komitejas diplomus. turpinājums 13. lpp. 
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Viens, divi – locekļos atgriežas spēks, trīs, četri- prātā dzimst prieks. 
Viens, divi – vairojas darba spējas, trīs, četri – neatkāpjas doma par 
kopīgu ikrīta vingrošanu kā katras skolas dienas veselīgu iesākumu. 
Bebru pamatskolas sporta zālē možs noskaņojums, sportiska forma

un hanteles rokā.

PII „Gundega” Olimpiskajā dienā piedalījās 95 iestādes audzēkņi 
un darbinieki.

Kokneses novada centrālais pasākums norisinājās Kokneses sporta 
centrā, uz kuru ieradās novada skolu komandas.

30. septembrī Latvijas Olimpiskās komiteja (LOK) rīkoja Olim-
pisko dienu Latvijā. Tā sākās ar vēl nebijušu notikumu – radio SWH 
tiešraidē translēto rīta vingrošanu, kurā vienlaikus iesaistījās vismaz 
38 000 skolēnu četrdesmit astoņās pasākuma norises vietās, bet vēl 
vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju spēja pašorganizēties un piecas 
minūtes vingrot savās darba vietās vai izglītības iestādēs.

Kokneses novada centrālais pasākums norisinājās Kokneses spor-
ta centrā, uz kuru ieradās skolu komandas. Aktivitātes sākās ar svinī-
gu pasākuma atklāšanu, kurā piedalījās novada domes Izglītības darba 
speciāliste Lauma Āre, I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris 
Reinbergs un LOK Olimpiskais vēstnesis – Dainis Caune.

Pēc īsām pasākuma atklāšanas uzrunām, sākās kopīga rīta rosme, 
ko papildināja skolotājas Sandras Māliņas rādīti rīta rosmes turpinā-
juma uzdevumi. Pēc rīta rosmes, norisinājās Olimpiskās dienas stafe-
tes, kuru organizēšanā aktīvi iesaistījās I. Gaiša Kokneses vidusskolas 
sporta skolotāji – Ivars Māliņš, Viktors ņuhtiļins un Dace Skopāne.

5. – 9. klašu grupā skolas ieguva sekojošas vietas:
1. vieta – Bebru pamatskola;
2. vieta – Bebru internātvidusskola;
3. vieta – Kokneses speciālā internātpamatskola - attīstības centrs;
4. vieta – Pērses pamatskola;
5. vieta – I. Gaiša Kokneses vidusskola.
Vidusskolu grupā:
1. vieta – I. Gaiša Kokneses vidusskola;
2. vieta – Bebru internātvidusskola;
3. vieta – Vecbebru Profesionālā vidusskola.
Izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nebija ieradušies Kokneses spor-

ta centrā, rīta rosmes vingrinājumus un dažādas sportiskas aktivitātes 
veica uz vietas izglītības iestādēs.

Trešais vienojošais elements bija mājasdarbs. Līdz Olimpiskajai 
dienai, 30. septembrim, skolēni veidoja zīmējumus par 2012. gada 
Londonas Olimpisko spēļu Latvijas komandas talismanu. Iesniegtie 
darbi ir izstādīti Kokneses sporta centrā, kur tos var aplūkot ikviens 
apmeklētājs. Zīmējumu konkursa darbus vērtēja žūrija un trīs labākos 
darbus nosūtīja uz LOK. Labāko darbu autori: Evita Skruļa (I. Gaiša 
Kokneses vidusskola, 11. klase), Dace Albiņa-Alba (I. Gaiša Kokne-
ses vidusskola, 10. klase), Renāte Grikpede (Bebru pamatskola, 6. 
klase). Vēl vairāki žūrijas atzītāko darbu autori saņēma diplomus par 
dalību zīmējumu konkursā.

LOK uz katru norises vietu nosūtīja olimpisko vēstnesi – tautā 
labi zināmi olimpieti vai citu ar olimpisko kustību saistītu un cienītu 
personību. Vēstneši, kas norises vietās ieradās ar LOK karogu, katram 
dalībniekam, neatkarīgi no rezultāta, pasniedza SOK un LOK pre-
zidentu parakstītu sertifikātu, stilizētu hanteļu komplektu. Kokneses 
sporta centrs saņēma oriģinālu LOK piemiņas velti – dekoratīvu ke-
ramikas hanteli, bet skolām tika pa futbola, basketbola un volejbola 
bumbām. ar šādām bumbām spēlē pasaules mēroga sacensībās.

Olimpiskais vēstnesis Koknesē bija LOK loceklis, žurnāla 
„Sports” galvenais redaktors, astoņu olimpisko spēļu dalībnieks (kā 
žurnālists) Dainis Caune, kurš līdzās LOK balvām, skolām dāvināja 
grāmatas par Olimpisko kustību un informēja par LOK kustību.

Olimpiskās dienas organizētāji katrā vietā paraugnolikumu papil-
dināja ar savām oriģinālām aktivitātēm. Kokneses sporta centra peld-
baseinā no plkst. 11.00 visu Kokneses novada skolu audzēkņiem bija 
iespēja peldēt 25m, 50m, vai 100m distances. Šo pasākumu organizē-
ja Peldēšanas federācijas Viceprezidents Jānis Dzenis.

Olimpiskā diena 2011 ir izskanējusi, bet neaizmirsīsim kustību 
prieku izbaudīt arī ikdienā!

Kokneses Novada Vēstis

24. septembrī Kokneses stadionā notika tradicionālās vieglatlētikas 
mešanas disciplīnu sacensības „Kokneses kauss 2011”. Šīs sacensības or-
ganizēja Kokneses novada pašvaldība, Aizkraukles novada sporta skola, 
Latvijas vieglatlētikas savienība un Latvijas Šķēpmetēju klubs. Tās atbals-
tīja arī SIA „Kūdras enerģija”, Z/S „Kalnavoti” un SIA „Jeld Wen”. 

Sacensībās piedalījās A, B un C vecuma grupu jaunieši no visas 
republikas, kā arī viesi no Lietuvas. 

Sacensības visas dienas garumā notika lodes, diska, šķēpa un ve-
sera mešanu disciplīnās. Gandarījums par veiksmīgajiem startiem arī 
šoreiz vairāk viesiem. Sacensību rezultāti pieejami Kokneses mājas 
lapā www.koknese.lv.

Sacensību godalgoto vietu ieguvēji no Kokneses novada

Nr.
p. k.

Vārds, 
uzvārds

Vecuma 
grupa

Disciplīna Rezultāts Vieta

1. Lauris Karlušas A Veseris 5 kg 55.48 m 2.

2. Agnese Vilcāne B Šķēps 400 g 44.06 m 2.

3. Otto Asmuss C Veseris 3 kg 33.98 m 2.

Kokneses Novada Vēstis

turpinājums no 12. lpp. 

Aizvadītas sacensības „Kokneses kauss 2011”
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Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta sporta 
bāzē „Jaujas” aizvadīts tradicionālais laik-
raksta „Staburags”  atbalstītais rudens kross, 
ko rīkoja Aizkraukles novada Sporta skola 
sadarbībā ar sporta bāzi „Jaujas”.

 Sacensībām bija reģistrējušies vairāk kā 
300 dalībnieki no 20 komandām. 

Kopvērtējumā pamatskolu grupā uzva-

rēja Bebru pamatskolas skrējēji, bet vidus-
skolēnu vidū labākie bija I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas pārstāvji.  Individuāli Bebru pa-
matskolas skrējēji izcīnīja divus kausus – 400 
m distancē meitenēm Patrīcija Eiduka bija 
pirmā un Anna Bitenbindere trešā. 

I. Gaiša Koknese vidusskolas sportisti 
izcīnīja piecus kausus. 1000 m distancē mei-

tenēm Jana Fedotovska - otrā, Agne Matušo-
noka – trešā. 1500 m distancē jaunietēm par 
uzvarētāju kļuva Evita Skruļa, zēniem tajā 
paša distancē – Elvis Bērzkalns trešais.  2000 
m distancē jauniešiem trešais finišēja Kris-
taps Malčanovs. Vīriešiem 3000 m distancē 
uzvarēja koknesietis Jānis Mežiels. 

Kokneses Novada Vēstis

Vislabākā vieta
atpūtai – skeitparks!

Skeitparka atklāšanu Bebros visvairāk 
gaidīja pagasta bērni un jaunieši. Atklā-
šanas dienā zēni no I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolas, kuri brīvajā laikā nodarbojas ar 
skeitbordu un strītstailu, demonstrēja savu 
prasmi – parādot kādus trikus skeitparkā 
var iemācīties ar BMX velosipēdu, dēli 
un skrituļslidām. Zēni atzina, ka jaunais 
skeitparks ir ļoti labs gan iesācējiem, gan 
tiem, kam jau ir pieredze. I. Gaiša Kokne-
ses vidusskolas 11. klases skolnieks Andis 
Ivanāns ar skeitbordu nodarbojas jau pie-
cus gadus, viņš stāstot par savu aizrauša-
nos, uzsvēra, ka skeitparka apmeklētājiem 
noteikti nepieciešami aizsargi, bet uzmun-
drinājumam skaļa mūzika pleijerī. Braucēji 
ar skrituļslidām inline Artūrs Malkovs un 
Krišjānis Dadzītis ieteica mājaslapas www.
taktika.lv un www.boards.lv, kurās var ie-
gūt informāciju par nepieciešamo aprīko-
jumu sportiskajam vaļaspriekam. Savus 
meistarstiķus skeitbordā rādīja arī kokne-
sieši Aldis Voitkunskis, Sandis Antonevičs 
un Juris Baltiņš. 

Lai skeitparkam netrūkst piekritēju! Pēc 
atklāšanas brīža Bebru pamatskolas zēni un 
meitenes vienprātībā sacīja: mums ļoti patīk 
jaunā atpūtas vieta!

Kokneses Novada Vēstis

„Staburaga” rudens krosā labi panākumi koknesiešiem

„Staburaga” krosā jaunietēm 1500 m distancē valsts jaunatnes 
izlases dalībniece sporta soļošanā Evita Skruļa uzvarēja

otro gadu pēc kārtas.Bebru pamatskolas skolēni pamatskolu grupā izcīnīja 1. vietu.

Bebru pagastā atklāti stadiona palīglaukumi

Bebru pagasta jaunieši ir priecīgi par jauno iespēju – savu brīvo laiku pavadīt skeitparkā.

30. septembrī Bebru pagastā tika atklāti 
stadiona palīglaukumi – 2 pludmales volejbo-
la laukumi, tenisa korts un skeitparks. Pozitīvi 
vērtējams tas, ka tagad būs vēl viena atpūtas 
vieta, kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku un ir 
sakārtota stadiona platība pagasta centrā.

Stadiona palīglaukumi tika rekonstruēti 
ELFLA ietvaros. Projektu realizēja biedrība 
„Bites”, kopējās projekta izmaksas Ls 20000, 
no tiem Ls 2000 Kokneses novada domes 
līdzfinansējums, Ls 18000 publiskais finansē-
jums. Projekta tehnisko dokumentāciju izstrā-
dāja IK „Metrs”, rekonstrukcijas darbus veica 
SIA „Gludi LM”, transporta pakalpojumus 

sniedza z. s. „Pilslejas”, skeitparka aprīkoju-
mu – 2 rampas, multifunkcionālo skeitkalniņu 
un sliedi izgatavoja un uzstādīja SIA „Baltic 
BS Company”, teritorijas labiekārtošanas dar-
bos iesaistījās pārvaldes komunālās nodaļas 
darbinieki un „stipendiāti” Jura Bāra vadībā. 

Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja 
realizēt šo projektu.

Skeitparka apmeklētāji, lūdzu, atcerieties 
– jo saudzīgāk izturēsieties pret skeitparku un 
tā aprīkojumu, jo ilgāk tas jums kalpos. Lū-
dzu, nepiesārņojiet skeitparku un tā apkārtni.

Ilze Pabērza,
biedrības „Bites” projekta vadītāja
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Jaukais pārsteigums 
Kokneses senioriem

Pēc vasara darbiem un atpūtas aktīvākie 
Koknese pensionāri pulcējās savā klubiņā 
„Pīlādzītis” š. g. 14. septembrī. Tā kā pava-
sarī mūs piemeklēja dažādas likstas, sākām 
izjust savu gadu nastu, izdomājām klubiņa 
padomi papildināt ar jauniem spēkiem. Pen-
sionāru padomes pārvēlēšanas notika š. g. 28. 
septembrī. Pirms tam Līva Skābarniece, kura 
ne vien vada Ģimenes atbalsta dienas centru, 
bet ir arī LSK Kokneses novada nodaļas va-
dītāja, un jaunā LSK Koknese pagasta noda-
ļas brīvprātīgā vadītāja Inese Apsāne bija sa-
gādājušas jauku pārsteigumu Starptautiskajā 
veco ļaužu dienā, kas kalendārā ierakstīta 
1. oktobrī. Visa DC zālīte bija pārvērtusies. 
Sienas greznoja kartonā griezti koki ar raibu 
raibām lapām un bitītes ziedošā pļavā. Inte-
resanti bija izvietoti krēsli un galdi. Inese iz-
justi lasīja mums veltītu dažādu autoru dzeju, 
koknesieši Marika un Druvis Andriksoni sir-
snīgi dziedāja labi pazīstamas un mīļas Rai-
monda Paula dziesmas. Katrs saņēmām arī 
rudenīgu dāvaniņu – lielus, skaistu, sarkanu 
ābolu ar oranžu papīra lapiņu, izgrieztu ezīša 
izskatā ar visu melno deguntiņu, un kādu prā-
tulu lapiņas otrā pusē. Visi bijām aizkustināti 
un priecīgi, jutāmies pagodināti. Mīļš, mīļš 
paldies par šo svētku brīdi! (Neviens cits jau 
mūs vispār neapsveica…)

Pēc tam Ilga S. sniedza nelielu pārskatu 
par klubiņa veikumu 2 pēdējos gados, rakstu-
roja pensionāru padomes (jeb klubiņa „Pīlā-
dzītis”) darba stilu. Proti, te valda pilnīga de-
mokrātija: katrs nāk ar savu ierosmi un pats 
veicina savas idejas īstenošanu. Visus jautā-
jumus pārrunājam atklāti un uz vietas, atzīs-
tam savas nepilnības un kļūdas un cenšamies 
tās labot, tādējādi gūstot jaunu pieredzi. Da-
lības maksu (1 Ls mēnesī) vairs nevācam, bet 
varbūt tomēr vajadzētu? Labu aktivitātes pie-
mēru uzreiz parādīja bebrēniete Lība Zukule, 
kuru labprāt redzam savā koknesiešu pulciņā 
jau 2 gadus. Viņa, kamēr pārējie cienājās ar 
pašu sanestajiem gardumiem, paspēja sazva-
nīt teātra kasi un noskaidroja aktuālākās izrā-
des. Paldies, Lībuci! 

Patīkami, ka klubiņā atkal parādījušies 
trīs kungi. Vienu no viņiem ievēlējām jaunajā 
padomē. Tās sastāvs:

1. Ilga Sīle – klubiņa vadītāja jeb senioru 
padomes priekšsēdētāja.

2. Margarita Puķe – vietniece.
3. Terēze Gerasimova – līdz šim mūsu 

uzticamā naudas un citu lietu kārtotāja, lab-
prātīgi atkāpās no 2. uz 3. vietu.

4. ņina Rušmane – vienmēr enerģijas 
pilna, arī fotogrāfe un galdu klājēja svētkos.

5. Ilmārs Zemītis ar īsta vīra stāju un or-
ganizatoriskā darba pieredzi.

6. Marta Bremze – allaž nosvērtā dāma 
un čaklā rokdarbniece.

7. Ausma Ancāne – disciplinētā prātīgu 
padomu devēja.

Lai izdomas bagāts un veiksmīgs nāka-
mais darba cēliens!

Ilga Sīle

Kā katru gadu, arī šogad, 26. augustā, 
pateicoties Kokneses novada domei, novada 
represētajiem bija iespēja aizbraukt ekskursi-
jā. Ik reizi ir bijuši ļoti interesanti braucieni. 
Šoreiz devāmies uz Līgatni – braucām skatīt 
skaisto Vidzemes dabu, bet it īpaši gribējām 
redzēt „Padomju slepeno bunkuru”. Pirmā 
pietura bija „Vienkoču parkā”. Tur, izstaigā-
jot parka takas, var aplūkot vienkoču (izgata-
vots no viena koka) izstrādājumus – laivas, 
skulptūras, krēslus, saimniecības priekšme-
tus. Turpat izvietoti vēsturisko celtņu make-
ti, piemēram, Nurmižu muižas un Līgatnes 
vēsturiskās papīra fabrikas. Tālāk devāmies 
uz mūsu galveno mērķi – „slepeno bunkuru”. 
Kas tas ir? Padomju laika sevišķi slepens ob-
jekts ar segvārdu „Pansionāts” rehabilitācijas 
centra „Līgatne” teritorijā. Centrs, uzcelts 
1982. gadā, atrodas vienā no skaistākajām un 
zaļākajām vietām Latvijā. Priecē apkārtējās 
dabas relaksējošais un dziedinošais skais-
tums. Ļoti īpaša ir gleznainā smilšakmens 
klints – Lustūzis un  Līgatnes bagātības alas, 
kuras iedzīvotāji izkaluši smilšakmens iežos 
un izmantojuši kā pagrabus un noliktavas. 
Arī pilsētas parka dīķī peldošie gulbji vairo 
Līgatnes skaistumu.

Ieejot iekšā „Pansionātā”, koridora vienā 
malā atrodas dzelzs durvis. Aiz tām deviņus 
metrus dziļumā zem zemes, atrodas labiekār-
tots bunkurs 2000 m2 platībā, izbūvēts pagā-
jušā gadsimta 80. gados politiskās un valsts 
varas elites vajadzībām. Padomju Komunis-
tiskās partijas pirmo sekretāru Vosa un Pugo 
slepenā slēptuve! Tur ir gan autonoma elek-
trostacija, kondicionēšanas iekārtas, ūdens-

apgāde, kanalizācija, gan telekomunikāciju 
bloks, kas nodrošināja  tiešos sakarus ar Mas-
kavu, Kremli un svarīgākajiem dienestiem 
visā valstī. Padomju laika politiķu sarakstītas 
grāmatas: Marksa, Engelsa, Ļeņina darbi, pa-
domju atribūtika – kartes, karogi, vimpeļi u.c. 
ēdnīca ar vaska drānu klātiem galdiem un 
padomju laika ēdienu karti. Mēs taču to visu 
esam pārdzīvojuši. Vai tiešām tā bija? Sajūta 
tāda dīvaina, neizprotama. To visu vajadzētu 
rādīt mūsu jaunajai paaudzei, lai redz kādos 
„murgos” esam dzīvojuši, un kā viss izplēnēja. 
Pēc redzētā, iznākot no pazemes, bija tik labi. 
Zila debess, spoža saulīte, brīvi varēja uzelpot.

Pēc tam braucām uz papīra fabriku, vie-
nu no vecākajām papīra ražotnēm Eiropā. Tur 
ražo īpašas nozīmes tehnisko un iepakojuma 
papīru, bet vairs neražo plašo papīra sorti-
mentu, kā tas bija agrāk. Darba apstākļi sma-
gi – putekļi, rūkoņa utt., bet cilvēki strādā. 

Saņēmām piedāvājumu aizbraukt līdz 
Gaujai un ar prāmi pārcelties uz otru krastu. 
Tas atsauca atmiņā kādreizējo Kokneses pār-
celtuvi pie pilsdrupām, kad Daugava vēl bija 
skaista un „maza”, tad tāpat cēlāmies pāri uz 
otru krastu. Mājup ceļā, iebraucām Ķegumā 
un uzkāpām „Krusta kalnā”. Salīdzinot ar 
Lietuvas Krusta kalnu (kurš it kā esot node-
dzis), šis ir neliels, bet interesanti izveidots. 
Vēl viena vieta, ko aizbraukt apskatīt. 

Brauciens bija izdevies. Esam ļoti apmie-
rināti. Vēlreiz liels paldies novada domei par 
piešķirtajiem līdzekļiem ekskursijai, paldies 
ekskursijas organizētājai Lībai Zukulei un pal-
dies par pacietību un sapratni šoferītim Jānim!

Aina Bluzmane

„Dzīvesprieka apdvesti un darbīgi cilvēki 
nepazīst vecuma, jo viņi pat gados sirmos ir 
kā mūžīga rītausma! (A. Imermanis)

Teju katrai dienai dots nosaukums vai 
diena veltīta kādai vairāk vai mazāk pasau-
lē aktuālai norisei. 1. oktobris no vairuma 
atzīmējamo dienu ir atšķirīgs ar to, ka tas 
ir nozīmīgs visiem, neatkarīgi no vecuma, 
dzimuma, reliģijās piederības vai perso-
niskiem uzskatiem. Šie svētki liek mazliet 
vairāk nekā parasti padomāt, vai darām 
visu iespējamo, lai mūsu vecākiem un vec-
vecākiem būtu pēc iespējas saulainākas 
vecumdienas. 1. oktobris – Starptautiskā 
veco ļaužu diena jeb vecvecāku diena. Vai 
pašai vecie ļaudis to zina?

Šī diena domāta, lai vērstu sabiedrības 
uzmanību uz gados veco cilvēku sadzīvi, ve-
selības un citām problēmām.

Arī Latvijas Sarkanā krusta Kokneses 
nodaļa vēlējās dāvināt medainu brītiņu lai-
mes, un 28. septembrī pirms senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” pārvēlēšanas pilnsapulces snie-
dza Starptautiskās veco ļaužu dienai veltītu 
nelielu pasākumu, kurā dzeja mijās ar dzies-
mām un mūziku. Liels paldies laipnajam, at-
saucīgajam, enerģiskajam, duetam „Marika 
un Druvis”.

30. septembrī un 1. oktobrī tika apcie-
moti Kokneses pagasta daži seniori, kā arī 
vientuļie pensionāri, lai sveiktu svētkos ar 
nelielām dāvaniņām.

Un prieks bija, redzēt viņu acīs izbrīnu, 
atmirdzam sejā smaidu. Viens mirklis acīs 
nenotverams, izdzīvojams, neaizstāstāms.

Paldies par sapratni un atbalstu LSK 
Kokneses novada vadītājai Līvai Skābarnie-
cei. Paldies šoferītim Edvīnam Krišānam, 
paldies Klintai Apīnei un viņas draudzenei 
par atvēlēto brīvo laiku sestdienas dienas pa-
sākumam.

Turpinām dalīt „Eiropas pakas” un 
piegādes grafika maiņas dēļ, oktobrī pa-
kas pieejamas jau no 3. oktobra! Plānots 
arī turpmāk, ka pakas būs pieejamas jau  
mēneša sākuma daļā! Izņemt pakas līdz 
22. oktobrim. Ja Tev uz rokas ir trūcīgas 
personas (ģimenes) vai maznodrošinātas 
personas (ģimenes), vai izziņa par medicī-
niskajiem atvieglojumiem – ZINI, ka droši 
vari nākt pēc pārtikas pakas (Vērenes ielā 
1), kura pienākas arī Tev! Esiet aktīvi un 
negaidiet īpašu uzaicinājumu.

Inese Apsāne (LSK Kokneses nodaļas 
brīvprātīgā vadītāja)

Ekskursijā uz Līgatni sastopas ar pagātni

LSK Kokneses nodaļa rudens noskaņās
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Darba grupā minētie atslēgas vārdi at-
tiecībā uz Kokneses novada vīziju
 Likteņdārzs – Latvijas iedzīvotāju 
       apmeklēta vieta
 Labs ģeogrāfiskais novietojums
 Ātra sasniedzamība
 Nozīmīgi projekti (piemēram, valsts 
       nozīmes automaģistrāle E 22)
 Vidzemes – Zemgales pērle
 Iedzīvotāju piesaiste
 Guļamrajons turīgiem iedzīvotājiem
 Daugava, Pērse
 Ainava, vēsture un daba
 Vieta, kur parādīt, kas ir Latvija
 Pievilcīga vide tūristiem un vietējiem
 Radošums
 Iršu un Bebru pagasta dabas vērtības
 Aviācija
 Daudzveidīgas atpūtas iespējas
 Alternatīvi energoresursi
 Videi draudzīgas uzņēmējdarbības 
       attīstība
 Lauksaimniecība
 Amatniecība
 Līdzsvaroti attīstīts novads
 Videi un sabiedrībai veselīga vieta
 Lai paši jūtamies labi!
 Nometņu organizācija un piesaiste 
       (tematiskās, sporta u.c.)

 Mūžizglītība
 Nevalstisko organizāciju piesaiste
 Plašas izglītības iespējas, sadarbība 
       starp skolām
 Izglītība kā personības veidošana
 Hanzas pilsēta, sadarbība ar pārējām 
       pilsētām Latvijā
 Augsts standarts
 Pieejama informācija
 Zaļa vieta, kur augt, dzīvot un 
       attīstīties

Kokneses novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam
izstrādes darba grupu rezultātu apkopojums

Kokneses novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam izstrādes vajadzībām 
2011. gada 14. septembrī tika organizēta 
plānošanas diena Kokneses novada pašval-
dībā, organizējot trīs tematisko darba grupu 
diskusijas:

1) Uzņēmējdarbības un infrastruktūras 
attīstības darba grupa, kurā piedalījās 18 
personas;

2) Izglītības, kultūras un sporta attīstī-
bas darba grupa, kurā piedalījās 20 perso-
nas;

3) Sabiedrības labklājības darba grupa, 
kurā piedalījās 14 personas.

Kopā darba grupās piedalījās 32 pašval-
dības speciālisti, deputāti, novada iedzīvotā-
ji, uzņēmēji un SIA „Metrum” pārstāvji.

Darba grupās tika diskutēts par novada 
vīziju, novada stiprajām, vājajām pusēm, kā 
arī iespējām, kuras pašvaldība un novada ie-
dzīvotāji var realizēt, un draudiem, ar kuriem 
jārēķinās attīstības un plānošanas procesā.

Katra no darba grupām ilga aptuveni 
divas stundas, kuru laikā dalībnieki izvērtē-
ja dažādu jomu līdzšinējo attīstību Kokneses 
novadā un attīstības iespējas nākotnē. Disku-
siju rezultātā iegūtā informācija kalpos par 
pamatu turpmākajam darbam pie attīstības 
programmas sagatavošanas.

Svid AnALīze
N – nacionāla mēroga, R – reģionāla mēroga, V – vietēja mēroga
I  DARBA GRUPAS TĒMA:
Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība

STIPRĀS PUSES VĀJĀS VIETAS
Labs ģeogrāfiskais novietojums N Darbaspēka trūkums
Laba sasniedzamība N Darba iespējas
Dabas vērtības (Daugava, Pērse, purvi un meži) N Vietējo ceļu kvalitāte (piemēram, autoceļi nav asfaltēti līdz 

centriem)
Kultūrvēsturiskais mantojums N Naktsmītņu trūkums (lielākām grupām)
Esošais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils, dzelzceļa līnija Rīga – 
Daugavpils un topošā automaģistrāle E22 Rīga – Maskava

N Pagastu centru sasniedzamība

Izglītības pieejamība R Pakalpojumu trūkums (ķīmiskā tīrītava, grāmatnīca u.c.)
Sporta un kultūras infrastruktūra R Zems sabiedrības aktivitātes līmenis
Aktīva publisko infrastruktūru izmantošana R Lobes ezers – nav pieejamības un izmantošanas iespēju
Pašvaldības kolektīvi V Intensīva valsts mežu izciršana
Energoresursu pieejamība R Atkritumu izgāztuves neesamība un vāja to šķirošana
Gāzes apgādes pieejamība R Ūdens režīma izmaiņas (HES ietekmes dēļ)
Atjaunojamo energoresursu pieejamība, resursi V Tehnisko pakalpojumu trūkums
Zeme pamatā pieder Latvijas iedzīvotājiem (līdzekļi paliek Latvijā) V Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Derīgo izrakteņu atradnes (dolomīts) V Peldvietu trūkums
Koknese – novada pozitīvais tēls N Nepietiekami finanšu resursi
Kultūras vēsture N Eiropas Savienības fondu vāja pieejamība
Medniecība, makšķerēšana R Izglītības sistēma
Mežainums R Tūrisma infrastruktūra (īpaši Iršos) un loģistika
Lauksaimniecības zemes V Kanalizācijas sistēma
Biškopība V Dzeramā ūdens kvalitāte

DRAUDI IESPĒJAS
Mežu izciršana Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība
Hidroloģiskais režīms Daugavā Reklāmas un norādes, kas aicina uz Kokneses novadu
Iedzīvotāju samazināšanās Tūrisma infrastruktūra, tūrisma resursu izmantošana
Automaģistrāle E22 Rīga – Maskava Nav izteikta centra
Dzelzceļa bīstamo kravu radītie draudi Publiskais informācijas centrs
Padomju laika ēkas Novada tēla attīstīšana
Nodokļu politika Veidot tūrisma maršrutus, iekļaujot tos reģiona tīklā
Elektroenerģijas zudumi Ceļu sakārtošana un visas infrastruktūras iekļaušana 

nacionālās programmās
Ārvalstnieki iepērk īpašumus novadā Jaunatnes iesaiste attīstībā 

Kokneses novads –
!    nav vairs jauns, bet zaļš

joprojām.
/D. Vingris/

Kādi cilvēki novadam
!  vajadzīgi, lai sekmīgi attīstītu 

Kokneses novadu? Kāda
izglītība tiem jānodrošina?

/J. Dzenis/
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II DARBA GRUPAS TĒMA:
Izglītības, kultūras un sporta attīstība

STIPRĀS PUSES VĀJĀS VIETAS
Izglītības iestāžu skaits Nav mākslas skolas
Sporta un kultūras infrastruktūra Trūkst sadarbības starp izglītības, kultūras un sporta 

iestādēm
Hanzas pilsēta Trūkst kopainu pārvaldības
Cilvēki un vadītāji Estrādes kvalitāte
Izglītība katrā pagasta centrā
Sadarbība ar Vitingenu (Vācija)
Speciālā izglītība
Tiek piedāvātas ekskursijas un izbraukumu iespējas
Pedagogu resursu pieejamība
Pieredze nometņu organizēšanas jomā
Laba sabiedriskā ēdināšana (vāji pieejama informācija par pieejamību)
Bibliotēkas aktivitāte izstāžu jomā
Spēcīgi zemnieki

DRAUDI IESPĒJAS
Rutīna un aktivitātes samazināšanās Estrādes infrastruktūras uzlabošana
Skolēnu skaita samazināšanās Informācijas aprites uzlabošana
Skolotāju „novecošanās” Iekļauties EKO skolu tīklā – jāatrod lokomotīve
Pašvaldības budžeta nepietiekamība līdzfinansējuma nodrošināšanai Izmantot 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības finanses
Valsts finansējuma „nogriešana” izglītībai (Vecbebru Profesionālā 
vidusskola). Ja jāfinansē pašvaldībai, no tā ir atkarīgas apdzīvotās vietas Irši, 
Bebri, Bormaņi.

Stiprināt visu labo, kas šobrīd eksistē novadā

Izglītības sistēmas sadrumstalotība (piemēram, Bebros iespējams iegūt 
pamatskolas izglītību 2 skolās)

Izveidot observatoriju (ir cilvēks, kurš to dara)

Valsts princips – nauda „seko” skolēnam Interešu izglītība – attīstīt ne tikai sportu Iršos
Kaut ko nokavēt. Atkārtoties nebūs interesanti. Mākslas un mūzikas skolas izveidošana

Sadarbības uzlabošana starp pagastu pakalpojumiem
Veidot sadarbību ar interesantajiem kaimiņiem (ērgļi, 
Aizkraukle)
Uzņēmējdarbības izglītības attīstība
Uzņēmēju savstarpēja koordinācija
Organizēt un attīstīt jauniešu iniciatīvas

III DARBA GRUPAS TĒMA:
Sabiedrības labklājība

STIPRĀS PUSES VĀJĀS VIETAS
Labs Sociālais dienests, pietiekams skaits darbinieku (atbilst likumdošanai), 
bet nav pietiekams pie darbības iespējamās paplašināšanās

Kūtrums

Ģimenes atbalsta dienas centrs Koknesē Nav aktīvu nevalstisko organizāciju
Sociālās aprūpes iestāde Zems atalgojums Sociālajā dienestā
Nav rindas pie ģimenes ārsta Sabiedrības neinformētība
Ir pieredzējis un labs pašvaldības policists Nav kur novietot dzērājus un klaiņojošus suņus
Top jauniešu biedrība, ir aktīvi jaunieši pa saviem bariņiem Organizēt tematiskos kursus (piemēram, par vīna gatavošanu 

u.tml.), izmantot ES projektu iespējas
Katrā no pagastiem ir pašvaldības ugunsdzēsēju mašīnas (tomēr VUGD nav 
pietiekams apkalpes tīkls)

Vecbebru pils – izmantot ne tikai mācību procesam, izmantot 
mūzikas, mākslas skolai
Uzlabot novada nekustamo īpašumu apsaimniekošanu

DRAUDI IESPĒJAS
Neziņa par valsts politiku un nākotnes situāciju sociālajā jomā Iniciatīvas par lepnuma celšanu (goda pilsonis)
Finansējuma (ne) pieejamība Pašvaldībā izveidot vakanci – jauniešu lietu speciālists 

(likumdošanā tiek rekomendēts)
Pulciņu dažādošana
Jāattīsta apgaismojuma (energoefektīva) infrastruktūra
Izveidot psiholoģisko pakalpojumu centru
Veidot sociālo ciematu - daudzfunkcionālu sociālo centru
Nakts patversmes izveide
Pansijas izveide
Sakārtot zīmes un norādes
Video novērošanas iekārtu uzstādīšana (uzsākts process) 
Nepieciešams izveidot struktūrvienību „Pašvaldības 
policija”

Alternatīva energoresursu ietekme uz lauksaimniecības attīstību Informācijas tehnoloģiju attīstība
Nav pieejami darbinieki un speciālisti, kuri varētu nomainīt esošos Izmantot faktoru, ka Koknese ir Hanzas pilsēta

Latvijas 100 gadu jubilejas izmantošana plašā kontekstā
Likteņdārzs un tā nacionālā nozīme
Dabas vērtību izmantošana 
Veidot sabiedrībai veselīgu vidi
Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 
izmantošana vasarā
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Datums, laiks Pasākums Norises vieta
19. septembris 
līdz 19. 
novembris

Apskatāmas Kokneses vidusskolas 12. klases audzēknes 
Alvīnes Reinicānes gleznas. Divu gadu laikā tapušajos 
darbos dominē ziedu un dabas motīvi.

Kokneses 
pagasta 
bibliotēkā

29. oktobrī 
plkst. 18.00

Duets Inga un Normunds ar koncertu „10 GADI UZ 
SKATUVES”. Programmā apvienotas visas populārākās 
izpildītāju dziesmas no līdz šim izdotajiem albumiem. Ieejas 
maksa: 2Ls. Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses 
kultūras namā

4. novembrī 
plkst. 19.00

Ainārs Ančevskis izrādē „TēTIS”. Ieejas maksa: no 4 – 6 
Ls. Biļešu iepriekšpārdošana Kokneses kultūras nama (no 
10. oktobra) un Biļešu paradīzes kasēs.

Kokneses 
kultūras namā

5. novembrī 
plkst. 11.00

Vidzemes folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate 
starptautiskajam folkloras festivālam „BALTICA 2012”.

Kokneses 
kultūras namā

11. novembrī 
plkst. 18.00

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis. Pie Kokneses 
kultūras nama

11. novembrī 
plkst. 13.00

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Bebru pagasta 
Zutēnu kapos

11. novembrī 
plkst. 19.00

Santas Zapackas un Harija Ozola 
koncerts. Ieejas maksa: Ls 3,00; pensionāriem, skolniekiem 
Ls 2,00.

Kokneses 
kultūras namā

12. novembrī 
plkst. 18.00

Jauniešu deju kolektīvu sadancis. Kokneses 
kultūras namā

16. novembrī 
plkst. 19.00

Svinīgs pasākums Latvijas valsts dzimšanas dienai „Mums 
viņa ir visskaistākā. Tik un tā”.

Vecbebru 
Profesionālās 
vsk. zālē

18. novembrī 
plkst. 12.00

Svinīgs pasākums “Visapkārt zeme zied...” Pasākumā 
Kokneses Goda pilsoņu godināšana un koncerts.

Kokneses 
kultūras namā

18. novembrī 
plkst. 19.00

Svētku koncerts Latvijas Republikas 93. gadadienai Iršu klubā

18. novembrī 
plkst. 22.00

Balle. Muzicē grupa „Uz jauno krastu”, ieejas maksa: Ls 2 Iršu klubā

23. novembrī 
plkst. 15.00

Izrāde „Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta” (Muzikāla 
izrāde pēc A. Lindgrēnes grāmatas motīviem). Lomās: 
Imants Strads, Vita Balčunaite, Aīda Ozoliņa, Enriko Avots, 
Egija Missa-Silāre, Armands Berģis vai Madars Zvagulis. 
Režisore Dita Balčus. Ieeja Ls 1,50 un Ls 2,-. Biļešu 
iepriekšpārdošana.

Kokneses 
kultūras namā

1. decembrī Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīva „Kāre” 
30 gadu jubilejas koncerts

Vecbebru 
Profesionālās 
vsk. zālē

17. decembrī 
plkst. 20.00

Balle kopā ar grupu „Bruģis” no Madonas. Biļetes iegādāties 
un galdiņus rezervēt Iršu pagasta pārvaldē pie kultūras 
pasākumu organizatores līdz 15. decembrim.
Biļetes cena: Ls 2,50. T. uzziņām 65163673.

Iršu klubā

22. decembrī 
plkst. 19.00

Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā „ATKAL KOPĀ”. 
Ieejas maksa: Ls 3,00; pensionāriem, skolniekiem Ls 2,- 
Biļešu iepriekšpārdošana no 1. novembra. 

Kokneses 
kultūras namā

PASāKUmi KoKneSeS novAdā

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

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Svecīšu vakari
Iršu kapsētā 15. oktobrī plkst. 17.00

Zutēnu kapsētā 5. novembrī plkst. 16.00

2011. gada septembra mēnesī:
reģistrētas 4 laulības;
reģistrēti 6 jaundzimušie.

Latvijas saule,
Rokas uz krūtīm man saliec.
Es aiziešu projām,
Tu maniem mīļajiem paliec.
                        /A. Skalbe/

Mūžībā pavadīti:
Ainārs Jātnieks (1977. g.);
Edgars Kalvišs (1975. g.);
Viktors Petrovskis (1944. g.).

Oktobra mēneša pasākumi 
personas attīstības centrā 
„Aura”

16. oktobrī 
1-2 kursa skolas nodarbības, vada – 

dziednieks O. Demidovs
22. oktobrī
Seminārs „Tautas Dziedniecības lī-

dzekļi imunitātes paaugstināšanai”. Semi-
nāru vada – Iveta.

30. oktobrī 
Lielais meditācijas aplis. Meditāciju 

vada – dziednieks O. Demidovs.
Koknesē, Parka ielā 20, dzīvoklis 66.
Pieteikties pa tālr.: 22319558.

Pārdod lietotas mazās un lielās viļņotā 
šīfera loksnes, lēti. Tālr. 29360205.

Piedāvā darbu pārdevējai jaunajā 
lietoto preču veikalā Koknesē. CV sūtīt 
uz e-pastu: lasma@robitec.lv vai zvanīt 
28318483

Izīrē vienistabas dzīvokli Bebros,
34 m2, malkas apkure. T. 29388075

Kokneses novada represēto nodaļa 
aicina novada represētos uz tikšanos 2. 
novembrī pulksten 14.00 – Koknesē, 
Ģimenes atbalsta dienas centrā.


