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KOKNESE
BEBRI IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Dzīves
augstākā laime ir pārliecība, ka tiekam mīlēti. (Viktors Igo)

/Alberts Zarāns/
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Divi vareni sniegavīri vienā pagalmā

Klāt februāris, atnesot solījumu, ja
Sveču dienā bijis saulains laiks – būs agrs
pavasaris. Šķiet, arī zīlītes steidz pieklauvēt
pie loga rūts, nesot ziņu, ka pavisam drīz
sals mitēsies un sniegputeņi norims. Un, tomēr, cik labi, ka Latvijā ir tāda ziemas, kā šī,
kad varam izjust tās varenību un baltumu.
Mājās, kurās mīt bērni – pagalmos skan
jautras čalas, kur sprigani zēni un meitenes
ļaujas ziemas priekiem. Mēs pārliecinājāmies, ka tāpat kā bērni, par ziemu priecājas
pieaugušie un ar aizrautību ceļ milzīgus
sniegavīrus. Lai cik grūti mums klātos, ir tik
daudz lietu par kurām varam just tik daudz
patiesa prieka un tas nav jāpērk par naudu.
Šajā avīzes numurā stāstām par cilvēkiem
un notikumiem, kas apliecina, ka nav nekas
neiespējams, ja to dara no sirds.
Lielai daļai no mums februāris ir arī
svētku mēnesis, kad svinam Valentīndienu
– lai kā kritizēta, tomēr aizvien vairāk piekritēju ir šai aizgūtajai svētku dienai. Jau
labu laiku iepriekš veikalu plauktos, rindiņās kārtotas, parādās sirsniņu figūriņas un
vēl dažnedažādi nieciņi ar sirds simboliku.
Mūsu vidū ir gan šīs dienas kritizētāji,
kas noraidoši izturās pret sarkanās krāsas
dominanti šajā mēnesī, gan tās atbalstītāji,
kas gādā sirsnīgas dāvaniņas vistuvākajiem un mīļākajiem sev apkārt.
Bet, vai ir nosodoši padarīt kādu dienu
mīļāku, jautrāku, likt saviem līdzcilvēkiem
pasmaidīt un parādīt, ka mīlam? Un kādēļ
gan starp latviešiem raksturīgām piemiņas un
sēru dienām nenosvinēt arī kaut ko jautrāku?
Lai būtu svētku noskaņa, tā vispirms
jārada pašiem. Kā to izdarīt? Iesakām apmeklēt piedāvātos pasākumus novadā. Deju
kolektīvs „Irši” aicina uz Valentīna dienas
sadanci Iršu klubā, kā arī lieliska dāvana
tuviem cilvēkiem būs Ata Auzāna un Oranžā kora koncerta apmeklējums Kokneses
kultūras namā. Par šiem un vēl citiem pasākumiem ieskaties pasākumu kalendārā!
Lai mīlestības un sirsnības pilns šis
mēnesis ikvienam no jums!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Bebru pagasta māju „Sarmas” pagalmā
draudzīgi un gandrīz viens otram blakus stāv
divi augumā raženi sniegavīri. Viņus droši
var dēvēt par šīs ziemas omulīgākajiem un
varenākajiem vīriem ne tikai Bebros un Kokneses novadā, viņu dižie stāvi var
sacensties arī ar citiem milzeņiem,
kas tapuši cituviet Latvijā. Pirmo
no sniegavīriem janvāra vidū māju
saimnieks Elmārs Stāmurs kopā ar
dēlu Egilu uzcēla divās dienās. Tā
augums padevies ap četriem metriem un par galvassegu lieti noderējis vecais 200 litru ietilpīgais katls.
Jaunākās māsas skubināts, Egils
sniegavīra foto nosūtīja LNT laika
ziņu konkursam un tika parādīts
televīzijā. Pēc neilga laika, tēvs un
dēls atkal ķērās pie jaukās nodarbes
un uzcēla augumā vēl lielāku sniegavīru. „Kokneses novada vēstīm”
Elmārs Stāmurs pastāstīja, ka jaunākā sniegavīra augums ir 5 metri un
20 centimetri, ap galvu tam apvīts
dārza žodziņš, arī pārējās detaļas
asprātīgi pieskaņotas. Abi sniegavīri priecē garāmgājējus un braucējus.
Aplieti ar ūdeni, iespējams, jaunie
māju sargi sagaidīs atnākam pavasari. Elmārs teic, ka viņu mājas pagalms nu kļuvis par tūristu iecienītu
apstāšanās vietu, kur nofotografēties

kopā ar omulīgajiem vīriem. 25. janvārī, kad
mēs, „Kokneses vēstis veidotājas” bijām ceļā
uz Iršu pagastu, apstājāmies, lai sasveicinātos
un, protams, nofotografētos ar pirmoreiz dzīvē sastaptajiem, milzīgajiem sniegavīriem!

2010. gada 27. janvāra
domes sēdē NOLĒMA:

735. „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”.
5. Apstiprināt Kokneses novada domes
darba plānu 2010. gadam.
6. Sporta centra telpu apsekošanai, defektu konstatēšanai un to cēloņu noskaidrošanai,
izveidot darba grupu sekojošā sastāvā:
1) Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītājs – būvinspektors J. KOROLS;
2) Kokneses novada domes priekšsēdētājs V. CĪRULIS;
3) Kokneses novada domes deputāts J.
DZENIS;
4) Kokneses novada domes izpilddirektors J. BALTMANIS;
5) p/a „Kokneses sporta centra’’ direktors
A. VĪTOLS;
6) novada domes deputāts E. MIKĀLS;

1. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Kokneses
novada domes budžetiem 2010. gadam”
2. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Kokneses
pašvaldības 2009. gada budžetu izpildi”
3. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 4 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem 2010.
gadā” (saistošie noteikumi tiks publicēti nākošajā laikrakstā numurā)
4. Kokneses novadā zemes nomas maksas apmēru noteikt saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr.
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7) novada domes deputāts D. VINGRIS.
7. Turpināt sarunas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju par iespēju pārņemt Vecbebru profesionālo vidusskolu saskaņā ar Kokneses
novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu §12.3 “Par Vecbebru profesionālo vidusskolu”.
7.1. Apstiprināt sagatavoto Vecbebru profesionālās vidusskolas
attīstības koncepciju.
8. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr. 3
„Par grozījumiem 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Kokneses novada domes nolikums” (saistošie noteikumi pielikumā).
9. Piekrist, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona
Kokneses pagastā” attiecināmo izmaksu ietaupījums 286303,61
LVL tiek izmantots jaunu atdzelžošanas iekārtu, ūdens rezervuāra izbūvei un finansiālo iespēju robežās jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvei Sporta ielas rajonā, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā.
10. Lai ziemas periodā nodrošinātu iespēju ielas attīrīt no sniega
un vasaras periodā to uzkopšanu, uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 “Apstāties aizliegts” ar papildus plāksnīti (pl. 800 līdz 1800) uz Indrānu ielas
un uz Parka ielas vienā pusē, saskaņā ar pievienoto shēmu.
11. Pilnvarot Pašvaldības policijas priekšnieku Daini GINTERU
sastādīt administratīvos protokolus par autotransporta novietošanu
neatļautā vietā.
12. Apstiprināt Kokneses novada domes noteikumus “Kārtība,
kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Kokneses novadā bērnu,
no piecu gadu vecuma, izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības
pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” (noteikumi pievienoti pielikumā).
13. Slēgt Pakalpojumu līgumu ar SIA „Efeja RS” par Kokneses
novada administratīvajā teritorijā mirušo cilvēku apbedīšanu (pēc Sociālā dienesta pieprasījuma), kā arī aizvešanu uz pataloganatomijas
nodaļu (pēc policijas nosūtījuma).
14. Lai radītu vienlīdzīgus darba apstākļus ģimenes ārstiem Kokneses novadā, ar 2010. gada 1. janvāri ģimenes ārstes D. GRAUDAS
prakses vietai Bebru pagastā noteikt telpu nomas maksu – 1,- Ls
(viens lats) gadā.
15. Lai taupītu budžeta līdzekļus, 2010. gadā neapmaksāt ceļa
izdevumus par braucienu no mājām uz darbu un atpakaļ Kokneses
novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.
16. No sadzīves tradīciju līdzekļiem 100,- Ls (viens simts latus)
Žetonu vakara organizēšanai I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
17. Apstiprināt Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas 20.01.2010. sēdē pieņemtos lēmumus:
17.1. Par sociālo līdzekļu izlietojumu Kokneses novadā 2009.
gada 4. ceturksnī saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
17.2. Par sociālo līdzekļu izlietojumu Kokneses novadā 2009.
gadā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
17.3. Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”, Bebru pagastā 5 un 6 gadu vecuma bērnu obligātās apmācības nodrošināšanai Kokneses novadā, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 20 1. panta. 1. punktu, kurā teikts, ka bērnu no
5 g. vecuma sagatavošana pamatizglītības iegūšana ir obligāta un 2.
punktu, kurā teikts, ka pašvaldības savā administratīvajā teritorijā
nodrošina bērnu no 5 gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei.
17.4. Par līguma slēgšanu IK “Jāņa Galviņa zobārstniecība” ar
Veselības norēķinu centru Zemgales nodaļu, lai nodrošinātu bezmaksas zobārstniecības pakalpojumu bērniem Bebru pagastā Kokneses
novadā.
Nākošā novada domes sēde notiks 2010. gada 24. februārī pl. 1500
novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā.

Pielikums Nr.1
Kokneses novada domes
27.01.2010. sēdes lēmumam Nr.11

Pārskats par sociālo līdzekļu izlietojumu
Kokneses novadā
2009. gada 4. ceturksnī
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pabalsta veids

Ģim.
sk.

Ēdināšanai skolā
43
Ēdināšanai bērnudārzā
15
Apkures apmaksai
67
Malkas iegādei
24
Pārtikas iegādei, GMI
67
Ārstēšanās izdev.apmaksai
66
(t. sk. medikamenti, briļļu iegādei
bērniem, veselības apdr. polišu iegāde)
Izglītībai (mācību līdz., ceļa izdev.)
23
Apbedīšanas pabalsti
6
(t. sk. apbedīti par pagasta līdz.)
Ārkārtas gadījumos
(ugunsgrēka gad., dabas stih.)
Bāreņiem pilngadību
1
sasniedzot
Sociālie dzīvokļi (elektr., kom.pak).,
19
(rem. izdev.)
2
Audžuģimenei
Citiem mērķiem
33
(dok. noformēšanai., no apcietināj.,
donori,)
Atteikts
20
KOPĀ soc.pabalstiem
386
Aprūpe mājās
13
Sociālās aprūpes centra pakalpojums
15
Bērnu nams-patversme „Dzeguzīte”
6
Īslīces SOS bērnu ciemats
3
Psihologa A. Beitikas pakalpojums
2
PAVISAM soc. palīdzībai un soc.
pakalpojumiem

Soc.
līdzekļu
izlietojums
4. cet. (Ls)
2786
720
1260
2100
4081
1663
1985
739
265
2937
165
268
18969
993
4485
1752
1620
30
27849

Pielikums Nr. 2
Kokneses novada domes
27.01.2009. sēdes lēmumam Nr. 11

Pārskats par sociālo līdzekļu izlietojumu
Kokneses novadā
2009. gadā
Nr.
Pabalsta veids
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Ēdināšanai skolā
Ēdināšanai bērnudārzā
Apkures apmaksai
Malkas iegādei
GMI (medic., bērnudārza
izd., malkai, pārtikas
taloni),

Ģim.
sk
122
30
121
111
100

Soc.līdz.
izlietojums
uz
01.01.2010
Ls
7904
2343
5263
9920
10007

Izpilde
%

Budžets
2009.
Ls

96%
123%
97%
180%
105%

8205
1900
5400
5500
9535
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6. Ārstēšanās izdev.
apmaksai
(t. sk. medikamenti,
ārstēš. izdev., briļļu ieg.
bērniem, veselības apdr.
polišu iegāde, zobu
protezēšana)
7. Izglītībai (mācību līdz.,
ceļa izdev.)
8. Transporta izdevumi
skolēniem
9. Apbedīšanas pabalsti
(t. sk. apbedīti par pagasta
līdz.)
10. Ārkārtas gadījumos
(ugunsgrēka gad., dabas stih.)
11. Bāreņiem pilngadību
sasniedzot
12. Soc. dzīvokļi (īre, apk.,
elektr., kom. pak.)
(dz. rem. izdev.)
13. Audžuģimenei
14. Citiem mērķiem
(donori, no apcietināj.)
15. Atteikts
KOPĀ soc. pabalstiem
16. Aprūpe mājās
17. Sociālās aprūpes centri
18. Bērnu nams-patversme
„Dzeguzīte”
19. Īslīces SOS bērnu ciemats
20. Psihologa pakalpojums A.
BEITIKA
PAVISAM soc.
palīdzībai un soc.
pakalpojumiem

200

5628

70%

7990

88

9022

106%

8480

19

1766

74%

2400

21

2580

103%

2500

3

360

51%

700

3

705

160%

440

25
3

5950
238

149%
18%

4000
1320

174

1109

92%

1200
1200

27
1047
13
14
4

62795
5167
17981
4930

103%
69%
85%
59%

60770
7535
21220
8310

3
3

6480
130

100%
-

6480
-

97483

93%

104315

KOKNESES NOVADA DOMES
DARBA PLĀNS
2010. gadam

Jautājuma
nosaukums

Izskatīšanas laiks

Atbildīgais
par izpildi

Piedalās
sagatavošanā

Janvāris
1. Par pašvaldības
budžetu 2010.
gadam
2. Par nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojumiem
Kokneses novadā
3. Par nodokļu
iekasēšanu 2009.
gadā

Galvenās
grāmatvedes
vietniece
D. Kļaviņa
Domes
priekšsēdētājs
V. Cīrulis

5. Par novada domes
darba plānu 2010.
gadam
6. Par skolēnu
dziesmu un deju
svētkiem
7. Par Vecbebru
profesionālās
vidusskolas
attīstības
koncepciju
8. Par peldbaseina
ekspluatāciju
9. Par grozījumiem
pašvaldības
nolikumā
1

2

3

5

1

2010. gada budžeta prioritātes:
1) Kokneses novada attīstības jautājumu risināšana
2) Sociālo jautājumu risināšana novadā
Nr
p.k.

4. Par savstarpējiem
norēķiniem ar
pašvaldībām

4
APSTIPRINĀTS
ar Kokneses pagasta padomes
27.01.2010. sēdes lēmumu Nr. 8)
(protokols Nr. 1)
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Ekonomiste
I. Sproģe
Domes
priekšsēdētājs
V. Cīrulis
Nodokļu
inspektore
A. Āriņa

F. p. k.

3

F. p. k.

4

Nodokļu
inspektore
A. Āriņa

F. p. k.

5

Par Kokneses
novada attīstības
programmas
izstrādes
uzsākšanu
Par Kokneses
novada teritorijas
plānojuma
izstrādes
uzsākšanu
Par SIA
„Kokneses
komunālie
pakalpojumi” gada
pārskatu
Par pašvaldības
gada pārskatu
Par teritorijas
sakārtotību un
spodrības mēnesi
novadā

Pastāvīgās
komitejas
KISSL p. k.

Februāris

Par komunālo
pakalpojumu
sniegšanas
organizāciju
novadā
Par sociālo
līdzekļu
izlietojumu 2009.
gadā
Par programmu
kultūras darba
organizēšanai
Kokneses novadā
Par tūrisma
centra attīstības
programmu
Par pašvaldības
aģentūru
finansiālo darbību
2009. gadā

F.p.k.

Skolas
direktors
J. Bakmanis

KISSL p. k.

Aģentūras
direktors
A. Vītols
Domes
sekretāre
Dz. Krišāne

AT p. k.

Domes
priekšsēdētājs
V. Cīrulis

AT p. k.

SJVA p. k.
Sociālā
dienesta
vadītāja
B. Tālmane
Kultūras nama KISSL p. k.
direktore
I. Strazdiņa
un darba
grupa
AT p. k.
Aģentūras
direktore
D. Liepiņa
D. Liepiņa
F p.k.
A. Vītols
Marts
Attīstības
nodaļas
vadītājs

AT p. k.

Attīstības
nodaļas
vadītājs

AT p. k.

SIA valdes
loceklis
A. Preiss

F p. k.

Galvenā
grāmatvede
I. Mikāla
T. Baltmane
I. Pabērza
R. Līcīte

F p. k.
AT p. k.
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Par sadzīves
atkritumu
savākšanas kārtību
novadā
7. Par Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un darbinieku
atlīdzības likuma
prasību ieviešanu

6

1

2

3

4

5
6

1

2
3

4

1
2

3

Par vides
aizsardzības
jautājumu
risināšanu novadā
Par sociālā
budžeta līdzekļu
izlietojumu 1.
ceturksnī
Par pašvaldības
aģentūru
finansiālo darbību
1. ceturksnī
Par
uzņēmējdarbības
attīstību Kokneses
novadā
Par sabiedrisko
kārtību Kokneses
novadā
Par neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
sniegšanu

V. Cīrulis
J. Baltmanis

Par pašvaldības
gada publisko
pārskatu
Par būvvaldes
darbu
Par SIA
„Kokneses
komunālie
pakalpojumi”
reorganizācijas
gaitu
Par laikrakstu
„Kokneses
Novada Vēstis”

AT p. k.

4

Par projektu
realizācijas gaitu
novadā

F. p. k.

1

Par sabiedrisko
kārtību Kokneses
novadā
Par pašvaldības
aģentūru
finansiālo darbību
1. pusgadā
Par nekustamā
īpašuma nodokļa
iekasēšanas gaitu
1. pusgadā
Par 2010. gada
budžeta izpildes
gaitu

2

Aprīlis
J. Baltmanis

AT p. k.

Sociālā
dienesta
vadītāja
B. Tālmane
D. Liepiņa
A. Vītols

SJVA p. k.

F p. k.

Attīstības
nodaļas
vadītājs

AT p. k.

D. Ginters

AT p.k.

Skolu
direktori
B. Tālmane

Jūnijs

4

1

2

AT p. k.

Par Kokneses
mūzikas skolas
darbu

1

Par sporta darbu
Kokneses novadā

2

Par Aizkraukles
rajona sporta
skolas darbu
Par pašvaldību
savstarpējiem
norēķiniem
izglītībā
Par gatavību
apkures sezonai

3

4

2
3

AT p. k.

KISSL p. k.

5

Par sociālā
dienesta darbu
Par bāriņtiesas
darbu
Par Ģimenes
krīzes centra
darbu
Par sociālā
budžeta izpildi trīs
ceturkšņos
Par pašvaldības
aģentūru
finansiālo darbību
trīs ceturkšņos

J. Baltmanis

AT p.k.

D. Ginters

AT p.k.

D. Liepiņa
A. Vītols

F p.k.

A. Āriņa

F.p.k.

Izglītības
iestāžu
vadītāji

KISSL p.k.

PII vadītāji

KISSL p.k.

Izglītības
pārvaldes
vadītāja
A. Siliņa
Skolas
direktore
S. Cīrule

KISSL p.k.

A. Vītols un
sporta darba
organizatori
pagastu
pārvaldēs
Sporta skolas
direktore

KISSL p.k.

Jūlijs

Augusts

`

Septembris

Oktobris
1

4

A. Šmite
S. Rode

Par izglītības
pakalpojumu
sniegšanu
Kokneses novadā
Par pirmsskolas
izglītības iestāžu
darbu
Par Izglītības
pārvaldes darbu

4

SJVA p. k.

Mednieku
AT p. k.
kolektīvu
vadītāji
Kultūras nama KISSL p. k.
direktore
I. Strazdiņa
Kultūras
darba
organizatori
pagastos
Domes izpild- AT p. k.
direktors
J. Baltmanis
J. Korols
Būvvaldes
vadītājs
A. Preiss

3

3

Maijs

Par pasākumiem
bērnu brīvajā laikā
un skolēnu nodarbinātību sabiedriski derīgos darbos
Par medību
organizēšanu
Kokneses novadā
Par Līgo svētku
organizēšanu
novadā un kultūras
pasākumiem
vasaras periodā.
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KISSL p.k.

KISSL p.k.

D. Kļaviņa

F p.k.

A. Preiss
Komunālo
dienestu vadītāji pagastu
pārvaldēs

F p.k.

B. Tālmane

SJVA p. k.

S. Vēze

SJVA p. k.

I. Ķieģele

SJVA p. k.
SJVA p. k.

D. Liepiņa
A. Vītols

F p. k.

5
6
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Par pašvaldību
savstarpējiem
norēķiniem
par sociālajiem
pakalpojumiem
Par ziemas
dienestu

B. Tālmane
I. Ķieģele

Novembris
1
2
3

Par tūrisma
attīstību Kokneses
novadā
Par Dzimtsarakstu
nodaļas darbu un
pašvaldības arhīvu
Par kultūras darba
organizēšanu
Kokneses novadā

4. Par grozījumiem
pašvaldības
budžetā
1

2

Par veselības
aprūpes
nodrošināšanu
novadā
Par grozījumiem
pašvaldības
budžetā

F p. k.

T. Baltmane
I. Pabērza
R. Līcīte
D. Liepiņa

KISSL p.k.

L.Vildava

KISSL p.k.

I.Strazdiņa
Kultūras
darba
organizatori
pagastos

KISSL p.k.

V.Cīrulis
I. Sproģe

F p.k.

Medicīnas
darbinieki

SJVA p.k.

V. Cīrulis
I. Sproģe

F p.k.

Decembris

Paskaidrojumi:
KISSL p.k. – kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgā
komiteja;
F p.k. – finanšu, pastāvīgā komiteja
SJVA p.k. – sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgā komiteja
AT p.k. = attīstības un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja
Saistošie noteikumi Nr. 14
Kokneses novada Kokneses pagastā
APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2009. gada 25. novembra
lēmumu Nr. 7.7 (protokols Nr. 8)

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
KOKNESES novadā
Izdoti saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu,
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4. punktu,
14. panta pirmās daļas 6. punktu, 15. pantu, 24. panta pirmo daļu,
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta 4. daļu, 6. pantu un 10. panta 2. daļu.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka
personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo
telpu (turpmāk tekstā arī dzīvoklis) jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas un veicot īrētas
dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Kokneses novada administratīvajā teritorijā.
1.2. Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautāju
mu risināšanā nosaka likumi ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi
nāšanā”, “Par dzīvojamo telpu īri”, „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” un šie Noteikumi.
1.3. Šie noteikumi attiecas uz Kokneses novada administratīvajā
teritorijā deklarētām fiziskām personām, kuras savu dzīves vietu novadā ir deklarējušas vismaz 3 gadus, izņemot šo noteikumu 3.1.8.
punktā noteikto un likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 14. panta 1. daļas 3., 4. un 5. punktā, kā arī
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šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.
1.4. Personu reģistra dokumentāciju kārto: Kokneses pagastā –
novada domes kanceleja, Bebru pagastā un Iršu pagastā – pagastu
pārvaldes saskaņā ar domes lēmumu.
2. Palīdzības veidi
2.1. Ir šādi palīdzības veidi:
2.1.1. izīrē pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas;
2.1.2. izīrē sociālo dzīvokli;
2.1.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
2.1.4. sniedz palīdzību izīrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu;
2.1.5. piešķir dzīvokļa pabalstus, sniedz palīdzību, remontējot
dzīvojamās telpas.
2.2. Dzīvokļa pabalsts un pabalsts telpu remontam tiek piešķirts
atbilstoši Kokneses novada domes 29.07.2009. saistošajiem notei
kumiem Nr. 4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”. Palīdzību pabalstu veidā ārkārtas situācijā pašvaldības Sociālais
dienests sniedz atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta 2. daļas noteikumiem.
3. Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību
3.1. Papildus Likuma 13. un 14. pantā minētajām personām pašvaldība saskaņā ar Likuma 15. pantu reģistrē un izīrē dzīvojamo telpu
vispārējā kārtībā šādām personu kategorijām:
3.1.1. maznodrošinātām personām, kuru ģimenē ir trīs un vairāk
nepilngadīgi bērni;
3.1.2. maznodrošinātām ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu;
3.1.3. maznodrošinātām personām, kuru ģimenēs visi pilngadīgie
ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi;
3.1.4. maznodrošinātām nepilnām ģimenēm, kuras audzina un
kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
3.1.5. maznodrošinātiem, atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, ku
riem nav apgādnieku;
3.1.6. maznodrošinātām personām, kuras nav nodrošinātas ar atsevišķu istabu, kas pienākas saskaņā ar ārstu komisijas slēdzienu;
3.1.7. maznodrošinātām personām, kuru apgādībā ir invalīds ar
kustību traucējumiem;
3.1.8. novada pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu
speciālistiem, kurus uzaicinājusi vai piekritusi uzaicināt pašvaldība
un kuri nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.
4. Palīdzības reģistrs
4.1. Palīdzības reģistrs iekārtojams atsevišķi atbilstoši Noteikumu
1. punktā noteiktajam pašvaldības palīdzības veidam:
4.1.1. pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrē
šana;
41.2. palīdzība izīrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrēja
mu dzīvojamo telpu;
4.1.3. sociālo dzīvokļu izīrēšana.
4.2. Palīdzību sniedz tikai pašvaldības reģistrā iekļautām perso
nām, izņemot, Likuma 13.pantā noteiktajām personām.
4.3. Katrā palīdzības reģistrā personas reģistrējamas divās grupās:
pirmās kārtas un vispārējā.
5. Personu reģistrācijas kārtība
5.1. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā (turpmāk – palīdzība), papildus rakstveida iesniegumam
Kokneses novada domes kancelejā (turpmāk tekstā – kanceleja) iesniedz:
5.1.1. dzīvesvietas deklarēšanas izziņu;
5.1.2. uzrāda personas apliecinošu dokumentu;
5.1.3. izziņu par maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu (ja atbilstoši likuma 14. pantam vai saistošajiem noteikumiem palīdzība sniedzama maznodrošinātai personai).
5.2. Papildus saistošo noteikumu 5.1. punktā norādītajiem do
kumentiem iesniedz:
5.2.1. likuma 14. panta pirmās daļas 1. punkta „a” un „b” apakš
punktos, kā arī saistošo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā norādītās personas:
a) tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas li
kuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta
pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;
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b) pensionāra vai invalīda apliecības kopiju;
c) bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai
tiesas sprieduma par aizbildnības apstiprināšanu kopiju vai
d) tiesas sprieduma par aizgādnības nodibināšanu kopiju.
5.2.2. likuma 14.panta pirmās daļas 1.1.
punktā norādītās personas iesniedz:
a) politiski represētas personas apliecības
kopiju;
b) tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu
no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta
pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā;
c) rakstveida apliecinājumu, ka personas
lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās
telpas.
5.2.3. likuma 14. panta pirmās daļas 2.
punktā norādītās personas iesniedz:
a) tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu
no dzīvojamās telpas gadījumos, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar
maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju vai remonta izdevumiem;
b) pensionāra vai invalīda apliecības kopiju vai
c) bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai
tiesas sprieduma par aizbildnības apstiprināšanu kopiju vai
d) tiesas sprieduma par aizgādnības nodibināšanu kopiju vai
e) politiski represētas personas apliecības
kopiju un rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.
5.2.4. likuma 14. panta pirmās daļas 4.
punktā norādītās personas iesniedz:
a) repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;
b) arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas.
5.2.5. likuma 14. panta pirmās daļas 4.1.
punktā norādītās personas iesniedz politiski
represētas personas apliecības kopiju;
5.2.6. likuma 14. panta pirmās daļas 5.
punktā norādītās personas komisijai iesniedz
brīvības atņemšanas vietas izdotu noteikta
parauga izziņu, kurā norādīts atbrīvošanas
pamats un faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks;
5.2.7. saistošo noteikumu 7.1. punktā norādītās personas iesniedz:
a) dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
b) vēlamās dzīvojamās telpas raksturojumu (telpas platību, labiekārtojuma līmeni,
stāvu);
c) ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli;
d) izziņu par maznodrošinātā statusu.
5.3. Pašvaldības dome papildus Likuma
7. panta nosacījumiem, pamatojoties uz Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, var pieņemt lēmumu par
atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ja:
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5.3.1. persona pirms palīdzības lūgšanas
apzināti pasliktinājusi savus dzīves apstākļus;
persona apmainījusi tās īrēto dzīvojamo pla
tību pret mazāku, iemitinājusi tajā personas,
un šo darbību rezultātā ir radusies iespēja lūgt
pašvaldības palīdzību;
5.3.2. personas īrētās dzīvojamās telpas
īres līgums ir izbeigts sakarā ar dzīvojamās
telpas vai mājas bojāšanu vai citu dzīvojamās
telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
5.4. Iesniegtos dokumentus reģistrācijas
secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata un lēmumu par
personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu tā veida palīdzības reģistrā,
kāds norādīts personas iesniegumā, lēmumu
par palīdzības sniegšanu, kā arī lēmumu par
personu izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības pieņem
Kokneses novada dome, pamatojoties uz
Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu. Par lēmuma pieņemšanu
pašvaldība iesniedzējam uz tā norādīto adresi
nosūta rakstveida paziņojumu.
6. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz
palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
6.1. Dzīvojamās telpas apmaiņai reģistrē personas, kuras īrē pašvaldībai piederošu
vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar ģimenes
locekļu skaita samazināšanos, nespēju norēķināties par īri, komunālo pakalpojumu maksu vai īrnieka, viņa ģimenes locekļu veselības
problēmu dēļ mainīt uz zemāku stāvu.
Personai jāiesniedz rakstisks iesniegums,
kuru ir parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes
locekļi, dzīvojamās telpas īres līgums, izziņas
– apliecinājumi, ka nav īres un komunālo maksājumu parādu par īrēto pašvaldības telpu.
7. Sociālo dzīvokļu izīrēšana
7.1. Papildus likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā daļā noteiktajiem
gadījumiem sociāli maznodrošināta, trūcīga
vai sociāli mazaizsargāta persona (ģimene)
atzīstama par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ja
uz to ir attiecināms viens no šādiem atvieglotiem nosacījumiem:
7.1.1. tā dzīvo pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī un stājies likumīgā spēkā tiesas
spriedums par personas izlikšanu no dzīvoja
mās platības saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.² panta pirmo daļu, 28.³ panta
pirmo daļu un 28.4.panta otro daļu un īrnieks
atbilst minētā likum a 36 .1 nosacījumiem;
7.1.2. bez apgādniekiem atsevišķi dzīvojoši pensionāri,
7.1.3. persona, kurā visi ģimenes locekļi
ir pensionāri, pensionāri un invalīdi;
7.1.4 . atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuram
nav palīdzētspējīgu likumīgu apgādnieku;
7.1.5. nepilnās ģimenes, kuras audzina
un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
7.1.6. ģimene, kura audzina trīs un vairāk

līdz 18 gadu vecumam vai pilngadīgus, kuri
turpina mācības vispārējās izglītības mācību
iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet
ne ilgāk par 24 gadu vecumam vai bērnu invalīdu;
7.1.8. persona dažādu iemeslu dēļ ir palikusi bez dzīvojamās telpas.
7.2. Persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, Domē iesniedz 1998. gada 30. jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr. 233 “Notei
kumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.
punktā norādītos dokumentus.
7.3. Dome pēc Sociālo jautājumu komite
jas ieteikuma 30 dienu laikā sēdē izskata
personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, un Dome pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu izīrēt
sociālo dzīvokli.
7.4. Sociālie dzīvokļi tiek apsaimniekoti
un pārvaldīti saskaņā ar Domes pieņemto lēmumu un noslēgto dzīvojamo māju apsaim
niekošanas pilnvarojuma līgumu.
8. Citi noteikumi
8.1. Kokneses novada domes lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumdošanā noteiktajā kārtībā.
8.2. Saistošie noteikumi publicējami
laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis” un
stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
8.3. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt
par spēku zaudējušiem:
8.3.1. Kokneses pagasta padomes
30.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 5 „Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”;
8.3.2. Kokneses pagasta padomes
27.09.2006. saistošie noteikumi Nr. 13 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Kokneses pagastā”;
8.3.3. Iršu pagasta padomes 24.07.2006.
saistošie noteikumi Nr. 5 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu”.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs V. Cīrulis

Paziņojums!

Kokneses novada centralizētā grāmatvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt
norēķinus ar Kokneses novada domi pēc
stāvokļa uz 2009. gada 31. decembri, par
sekojošiem maksājumu veidiem:
● Kokneses mūzikas skolas mācību maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas mūzikas skolā;
● Pirmskolas izglītības iestādes „Gundega” ēdināšanas maksām – saraksti par parāda
vai pārmaksas summām atrodas PII „Gundega” bērnu grupiņās;
● Pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte”
ēdināšanas maksām – saraksti par parāda vai
pārmaksas summām atrodas PII „Bitīte” bērnu grupiņās.
● Zemes nomas maksām – Kokneses novada domē grāmatvedībā;
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● Komunālo pakalpojumu maksām Bebru pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
● Skolēnu ēdināšanas maksas Bebru pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
● Komunālo pakalpojumu maksām Iršu
pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
● Skolēnu ēdināšanas maksas Pērses pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes
kasē.
Norēķinus salīdzināt līdz 2010. gada
28. februārim. Ja līdz noteiktam termiņam
norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokneses novada domes norēķinu atlikumus par
pareiziem.
Neskaidrību gadījumā var vērsties:
Kokneses novada domes grāmatvedībā
vai zvanīt pa tālruni 65133639; Bebru pagasta pārvaldē pie grāmatvedes vai zvanīt
pa tālruni 65164182 un Iršu pagasta pārvaldē pie grāmatvedes vai zvanīt pa tālruni
65163681.

IZMAIŅAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA APRĒĶINĀ,
kas stājas spēkā ar
01.01.2010.

 Objektiem, kurus arī iepriekš aplika ar nekustamā īpašuma nodokli (zemi un
saimnieciskā darbībā izmantojamās ēkas),
2010. gadā ir mainīta nekustamā īpašuma nodokļa likme no 1% uz 1.5%.

2010. gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli tiek apliktas arī inženierbūves ar
likmi 1.5% un dzīvojamās mājas un to daļas
(dzīvokļu īpašumi) ar progresīvo nodokļa
likmi - 0.1 līdz 0.3% no kadastrālās vērtības
nodokļiem,
- likme 0.1% līdz 40.- tūkstoši
- likme 0.2% virs 40.- līdz 75.- tūkstoši
- likme 0.3% virs 75.- tūkstoši
 Ar nodokli neapliek dzīvojamo māju
palīgēkas, kuras neizmanto saimnieciskai
darbībai,
- ar nodokli neapliek inženierbūves fiziskām personām, kuras neizmanto saimnieciskai darbībai.
 2010. gadā ar nodokļa papildlikmi
1.5% apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi.
 Minimālā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums vienam cilvēkam novadā
- kopā 5.- lati (pēc atvieglojumu piemērošanas),

- izņemot trūcīgām un maznodrošinātām
personām vai ģimenēm.

Sākot no 2010. gada 01. janvāra
maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo
taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās,
- darījumos ar valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesības rodas (izbeidzas) ar
nākamo kalendāro mēnesi.

Nodokļa maksāšanas paziņojuma
nosūtīšanas termiņš 2010. gadā ir likumā noteikts ne vēlāk kā 15. septembris – ar nosacījumu, ka pirmais maksāšanas termiņš tiek
noteikts ne agrāk kā vienu mēnesi pēc maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas.

Esmu plānojusi sagatavot un izsūtīt
maksāšanas paziņojumus divas reizes gadā –
sākumā par zemi un ēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība un aprēķinātais nodoklis
pārsniedza Ls 5.- vasarā otrreiz maksāšanas paziņojumus
par dzīvojamām ēkām un zemi, kur nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins nepārsniedza
Ls 5.-.
 Tiem, kurus tas varētu interesēt:
- pēc 2010. gada 15. februāra internetā
www.epakalpojumi.lv vai novadā pie nodokļu inspektores, aizpildot iesniegumu nodokļu maksātājs varēs reģistrēt e-pasta adresi,
uz kuru saņems maksāšanas paziņojumu,
kas būs e-pastam pievienots pdf dokuments
(fails).
- visi maksāšanas paziņojumi kļūs pieejami nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem portālā www.epakalpjumi.lv pdf
faila veidā.
Nodokļu inspektore Aija Āriņa
Tālr. 65133634

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses apvienotā
pašvaldību būvvalde
Tā ir Kokneses novada domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu novada domes,
Neretas novada domes un Skrīveru novada
domes lēmumiem un deleģēšanas līgumiem,
lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās
funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei.
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbību reglamentē:
1. nolikums;
2. saistošie noteikumi par pašvaldības
nodevām un maksas pakalpojumiem;
3. būvobjektu pieņemšanas komisija.
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu
Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Neretas un
Skrīveru novadu teritorijās:
• sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai
pieprasītos dokumentus – būvvaldes lēmumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus
• izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos
būvprojektus
• izsniedz vai reģistrē būvatļaujas
• nozīmē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu
• kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes
darbību saistītos dokumentus un būvprojektus
Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas.
Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma
tiesību apliecinoši dokumenti, t. i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.
Struktūrvienības atrašanās adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2. stāvā 21. kabinets (būvvaldes vadītājs – būvinspektors) un
3. stāvā 40. kabinets (arhitekts un teritorijas
plānotājs)
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdiena no 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Darbību reglamentējošos dokumentus un
sīkāku informāciju skatiet Kokneses novada
mājas lapā www.koknese.lv, sadaļā struktūrvienības Kokneses pagastā, Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde.

Lauku uzņēmējiem
2010. gada 16. februārī plkst.10.00 tiek
rīkota LEJASDAUGAVAS Lauku attīstības
biroja informācijas diena.
Norises vieta: Kokneses novadā, Kokneses novada domes ēkā

Varēsiet uzzināt:
- par jaunumiem likumdošanā
- par valsts un ES atbalstu
- saņemt konsultācijas no VID speciālista
un nodot gada deklarācijas.

Informatīvā semināra programma:
Laiks
Tēma
10:00 – 11:00 Saimniecisko darbību
reglamentējošā likumdošana
11:00 – 12:00 Valsts un Eiropas Savienības
atbalsts Lauksaimniecībai un
lauku attīstībai
12:00 – 12:30 Valsts Lauku tīkla (VLT)
aktualitātes
12:30 – 13:00 Inovācijas – veiksme
uzņēmējdarbībai

Lektors
Lilita Petkūne (VID konsultante)
Valentīna Beča (Lejasdaugavas lauku
attīstības biroja speciāliste)
Anita Anševica (Lejasdaugavas Lauku
attīstības biroja VLT speciāliste)
Regīna Grīnblate (Lejasdaugavas lauku
attīstības biroja vadītāja) un Anita Anševica
(Lejasdaugavas Lauku attīstības biroja VLT
speciāliste)

Lauksaimniecības konsultants – Ineta Sproģe (65133642)

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Mūsu bērni skolā
Teņa danči Koknesē
15. janvārī, gaidot Teņa dienu, Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā bija liela dancošana! Dancoja ar prieku gan mazie koknesieši, gan ciemiņi no Bebriem. Spēlēja spēlmaņu kopa “Skutelnieki”.
Teņa diena tiek svinēta 17. janvārī. Tenis
latviešiem ir cūku patrons, tādēļ arī šajā dienā
raksturīgas lielas rūpes par cūkām. Uzskata, ka
šajā dienā jau var sākt skatīties uz pavasara pusi.
Vairākas šīs dienas paražas saskan ar Meteņu
tradīcijām. Viena no lielākām izdarībām šai dienā ir liela dancošana, lai cūkas labi padotos!
Tad nu mēs arī dancojām uz nebēdu! Vislabāk visiem patika “Cūkas driķos”, “Oira”,
“Garausītis”, “Rozā polka”, “Plaukstiņpolka”

un daudzas citas jau zināmas dejas,
bet visvislabāk bērniem iepatikās
īru dancis! Kāpēc? Tāpēc, ka puiši
te var izskrieties un nekad nevar
zināt, ar kurām meitenēm iznāks
dancot...
Pārsteigums visiem dejotājiem
un muzikantiem šoreiz bija jaunās
mākslinieces Linda, Līga, Laine un
Marika, kas spilgtākos pasākuma
varoņus iemūžināja un zīmējumus
pēc tam dāvināja.
Dancošana bija izdevusies! Cerams, ka arī cūkas padosies varen
brangas un apaļīgas!!!
Visus kopā aicināja un cītaru
spēlēja Inguna Žogota.

Danco gan mazie koknesieši, gan ciemiņi no Bebriem.

P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju
konkurss Koknesē
Gada nogale ir paveikto darbu rezumējuma laiks. Kokneses Mūzikas skolā decembra
pirmā sestdiena ir jauna darba, jauna ceļa
uzsākšanas laiks. Jau septīto gadu šajā dienā
tiek aicināti jaunie pianisti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas dalīties P. Čaikovska un citu krievu komponistu
klaviermūzikas izpratnē, šīs mūzikas radītajās emocijās.
2004. gada 4. decembrī konkurss bija kā
jautājums – vai mūsu piedāvātā tēma „Krievu
komponistu klaviermūzika” ir saistoša, pirmkārt, Latvijas mūzikas skolu pianistiem. Ar
prieku konstatējām, ka audzēkņi vēlas iepazīt šo mūziku un skolotāji labprāt to piedāvā
audzēkņiem. Atbalsta iedvesmoti turpinājām
savu ieceri.
2005. gadā konkursa dalībnieku bija jau
krietni vairāk – 52 dalībnieki no 29 Latvijas
mūzikas skolām.
2005. gads nāca ar pārsteigumu – mūsu
konkursam pieteicās Sankt-Pēterburgas Kolpino P. Čaikovska Mākslu skola un Maskavas P. Čaikovska Centrālās mūzikas skolas
audzēkņi.
Nu varējām dzirdēt un baudīt autentisku
Čaikovska skaņdarbu izpildījumu un pārliecināties par krievu klaviermūzikas bagātību. Kā eksotisks zieds dalībnieku vidū bija
korejiete Jun In! Šī mazā, trauslā Maskavas
Centrālās mūzikas skolas audzēkne bija izsmalcinātības un elegances paraugs. Pirmo
reizi konkursa laureātus aizvedām uz Rīgu,
lai greznajā Melngalvju namā viņi varētu ar
savu sniegumu priecēt arī Rīgas viesus.
Nākamie konkursi bija dalībniekiem
bagāti. Pievienojām jauninājumu – klavieru ansambļus. Pieturējāmies pie tradīcijas
– konkursa laureātu koncerta kādā no Rīgas
koncertzālēm. 5. – jubilejas konkursa nos-

lēguma koncerts un laureātu apbalvošana
notika Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē.
Ar savu klātbūtni mūs pagodināja Krievijas
vēstniecības Latvijā pārstāve Marina Zaharova, kura vēstniecības vārdā pasniedza laureātiem vērtīgas balvas. Par tradīciju un galveno
balvu izvēlējāmies GRAND PRIX ieguvēja
nosūtīšanu uz P. Čaikovska romantiskās
klaviermūzikas konkursu Sankt-Pēterburgā Kolpino, izsniedzot oficiālu ielūgumu un
nelielu konkursa rīkotāju balvu – ceļanaudu.
Mūsu tālīnie viesi katru gadu tiek iepriecināti
ar izrādi Latvijas Nacionālajā operā. Gan kuriozi, gan aizkustinoši ir tas, ka katra decembra pirmajā svētdienā operā ir P. Čaikovska
balets „Riekstkodis”!
Pieticīgs bija 2009. gada konkurss. Latvijas mūzikas skolās apmulsums, saistīts ar
dramatiski samazinātajām valsts dotācijām
skolotāju algām. Vispārējais valsts finansiālais stāvoklis kā lakmusa papīrā atspoguļojās
arī mūsu konkursa norisē. Samazinājās Latvijas mūzikas skolu dalībnieku skaits. Naudas
trūkumā nespējām noīrēt Rīgas koncertzāli.
Kā gaismas stariņš, jaunu dalībnieku – Paņevežas un Minskas Mākslu skolu audzēkņu
ierašanās. Mūsu uzticamie draugi – Kolpino
mūzikas skola bija klāt, neskatoties uz to, ka
arī Krievijā finansiālu problēmu netrūkst.
Gatavojoties 2010. gada konkursam, kurš
notiks 4. decembrī, vēlam Latvijas mūzikas
skolu klavieru spēles skolotājiem atrast audzēkņu programmās vietu arī krievu komponistu skaņdarbiem un piedāvāt saviem
audzēkņiem kādu pērli no Čaikovska „Bērnu
albuma” vai „Gadalaikiem”. Mēs, konkursa rīkotāji, būsim priecīgi jūs uzņemt savās
pieticīgajās telpās un gādāsim, lai konkurss
noritētu sirsnīgā, labvēlīgā atmosfērā bez
stresa, ar labvēlīgu konkurences garu dalīb-

nieku vidū. Katru gadu konkursā gūstam apliecinājumu tam, ka Latvijas Mūzikas skolu
audzēkņi ir līdzvērtīgi slaveno Krievijas skolu audzēkņu partneri, pat vairāk – dažreiz arī
pārāki.
Bagātinoši ir pedagogu savstarpējie kontakti un jaunas sadarbības iespējas, kuras
veicina mūsu konkurss. Katrs GRAND PRIX
ieguvējs, kurš atgriežas no Sankt-Pēterburgas, turpina mūzikas studijas ar vēl lielāku
iedvesmu.
Mēs, konkursa rīkotāji, izsakām vislielāko pateicību žūrijas locekļiem – Nikolajam
Fedorovskim, Norai Lūsei, Lolitai Detlavai,
kuri bija gan padomdevēji, gan smagā – vērtēšanas darba veicēji.
2010. gadā aicināsim Kolpino P. Čaikovska Mākslu skolas skolotāju Ludmilu Piotrovsku sniegt Meistarklasi – tēmas izvēle
būs konkursa dalībnieku skolotāju ziņā.
Veiksmīgu 2010. gadu vēlot un aicinot uz
tikšanos decembrī –
Silvija Cīrule, konkursa rīcības
komitejas vadītāja, skolas direktore.

Veiklie Tīģerēni
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā janvāra mēnesi C klašu
skolēni uzsāka, veidojot nelielu izstādi.
Kopā ar skolotājiem visi bērni veidoja
savus pašportretus, kurus varēja apskatīt izstādē „Tie esam mēs”.
Veiklie un čaklie tīģerēni – C klašu skolēni, kopā ar skolotājiem Viju Kalniņu, Viju
Popoviču un Gunti Atrastu veica dažādus
jautrus un interesantus uzdevumus.
Mazo tīģerēnu veiklība, uzmanība un
čaklums tika pārbaudīti dažādos uzdevumos:
• Tika lasītas ēdamās un neēdamās sēnes;
• Notika pikošanās ar bumbām;
• Sadaloties komandās „Burkāni” un
„Kāposti”, skolēni veica dažādus uzdevumus
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Bērni dzied un iet rotaļās.
ar pupiņām un zirņiem – gan tos šķiroja, gan
vēra, gan veidoja ģeometriskas figūras;
• Tika pārbaudīta prasme tikai ar garšas
palīdzību atpazīt dārzeņus.
Kopā ar skolotājām Ivetu Bērziņu un Benitu Meldriņu jautrie tīģerēni gan dziedāja,
gan dejoja, gan gāja rotaļās, kā arī nodziedāja
fragmentus no muzikālā uzveduma „Vāru,
vāru putriņu”.

Bebru pamatskolā
27. janvārī Bebru pamatskolas skolēni
piedalījās tēlnieka un skolotāja Voldemāra
Jākobsona 111. dzimšanas dienai veltītā atceres brīdī viņa atdusas vietā Zutēnu kapos.
No 8. līdz 14. februārim – skolā notiek
dažādi pasākumi ar vienojošu moto – Mīlestības nedēļa.
25. februārī skolēnu tēvi būs gaidīti Tēvu
dienas pasākumā, kas kļuvis par ikgadēju pasākumu februārī.

PII „Bitīte”
Bebru pagasta PII „Bitīte” katrai februāra
nedēļai dots savs nosaukums. Pirmā mēneša
nedēļa – Sveču nedēļa aizritēja ar pasākumiem, kuros bērni iepazina Sveču dienas svinēšanas tradīcijas. No 8. līdz 12. februārim
mazās „bitītes” svin Meteņa nedēļu ar Metenim raksturīgām izdarībām. Tad nākamā būs
Draugu nedēļa, bet no 22. līdz 26. februārim –
Pasaku nedēļā bērni gatavosies Pasaku ballei,
kurā visu grupiņu bērni līksmosies 2. martā.

Bebru
vispārizglītojošā
internātpamatskolā
28. janvārī 1. – 5. klašu skolēni tikās pasākumā „Veselā miesā vesels gars”, kuru organizēja pulciņa „Sveiks un vesels” dalībnieki
kopā ar sociālo zinību skolotāju Gunitu Bajāri.
Pasākumā skolēni uzzināja cik svarīgi ir rūpēties par savu veselību, tika izspēlētas vairākas
aktivitātes saistībā ar veselīgu dzīvesveidu.
Katrai komandai bija jāizdomā sava devīze
un logo. Komandu dalībnieki sacentās puzles

veidošanā, sakāmvārdu salikšanā no dotajiem
vārdiem, kā arī ar aizrautību visi piedalījās
stafetēs „Gardumiņš” un „Veselīgas ēdienkartes izveidošana”. Pasākuma noslēgumā bērni
vienojās Jāņa Stībeļa dziesmā „Glāze piena”.
Atraktīvākās komandas saņēma balvas. Pirms
pasākuma norises 5.-9. klašu skolēni savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu parādīja neklātienes viktorīnā, bet jaunāko klašu skolēni
zīmējumu konkursā.
6. maijā internātpamatskolas skolēni,
vienīgie no Aizkraukles reģiona, dosies uz
Bausku, lai piedalītos SIA „Zemgales mutes veselības centra” rīkotajā viktorīnā „Esi
gudrs – būsi vesels!”
Drīzumā skolā notiks dziedāšanas konkurss „Dziedi ar skolotāju!” Pašreiz notiek
gatavošanās šim pasākumam, kas iecerēts
Valentīna dienas noskaņās.

Pērses pamatskolā
26. februārī – Sporta dienā, dažādās sporta veidu aktivitātēs piedalīsies skolotāji, skolēni un vecāki. Vakarā visi pulcēsies skolas
zālē uz kopīgu pasākumu pie galdiņiem.

ESF mērķstipendijas
audzēkņiem
Ar 2009./2010. mācību gadu visiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem ir
iespēja saņemt ESF mērķstipendiju Ls 20,0050,00 mēnesī.
Vecbebru Profesionālās vidusskolas audzēkņi arī ir šā projekta mērķauditorija.
Mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā,
ņemot vērā mācību sasniegumu rezultātus un
mācību stundu apmeklētību, ja audzēknis ievēro šādus nosacījumus:
1. ikmēneša sekmju vērtējumā (atestācijā) audzēkņa mācību sasniegums katrā atestācijas mācību priekšmetā ir novērtēts vismaz
ar 4 ballēm vai ieskaitīts;
2. audzēknim nav neattaisnotu mācību
stundu kavējumu vairāk par 2 mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina ārstniecības, valsts vai
pašvaldību iestāžu izsniegti dokumenti).
Vecbebru Profesionālās vidusskolas
audzēkņi saņem gan valsts stipendiju – vidēji Ls 10,00 mēnesī, gan ESF mērķstipendiju Ls 20,00 – 50,00 atkarībā no mācību
rezultātiem. Katra mēneša beigās grupas
audzinātājs iesniedz kopsavilkumu par atestācijas atzīmēm, mācību stundu kavējumiem
konkrētajā mēnesī un attaisnojuma dokumentus. Mērķstipendiju nosaka ņemot vērā
mācību rezultātus tikai attiecīgajā mēnesī.
Audzēkņi saņem mērķstipendiju nākošajā
mēnesī līdz 5. datumam kā ieskaitījumu audzēkņa bankas kontā.
Projekta koordinatore Marija Pranča
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Ģimenes krīzes
centrā „Dzeguzīte”
Iršu pagasta bērnunamam – patversmei
„Dzeguzītei” jauns nosaukums – Kokneses
novada domes Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” ar divām struktūrvienībām: bērnunams
un atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem.
14. janvārī „Dzeguzītē” ciemojās radošās apvienības „Trepes” prezidente Ramona
Liepiņa un pārstāvji no Valsts policijas ar
lekciju par ceļu satiksmes noteikumu pareizu ievērošanu. Viņiem palīdzēja bērniem
labi pazīstamie draugi Kaķis un Bebrs, kuri
aicināja piedalīties jautrās stafetēs. Ciemiņi
gan „Dzeguzītes” iemītniekiem, gan pagasta
iedzīvotājiem uzdāvināja atstarotājus un pastāstīja par to lietošanu un nepieciešamību.
31. janvārī pasākumā „Rotaļas sniegā” kopā
ar „dzeguzēniem” ziemas priekus baudīja Jumpravas vidusskolas jaunieši, kuri jau pirms vairākiem gadiem ir kļuvuši par labiem draugiem.
Jauniešu grupas koordinatore šajā dienā pieaugušajiem vadīja apmācības par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu dažādos gadījumos.
26. janvārī „Dzeguzītes” audzinātāji un
aprūpētāji noklausījās Mārītes Brokas lekciju
par „Kā saprast skolēnu ar garīgās attīstības
traucējumiem”.
Pašreiz „Dzeguzītē” jaunieši aicināti
piedalīties akcijā „Smēķēt – tas nav stilīgi”,
kuras ietvaros notiek dažādi pasākumi par
smēķēšanas kaitīgumu. Katru mēnesi „Dzeguzītē” iecerēti kino vakari. Rosinot vairāk
izprast šīs akcijas nozīmīgumu, 22. janvārī
bērni un jaunieši noskatījās dokumentālās filmas „Tava izvēle” un „STEP UP”.
Sākot ar decembri, „Dzeguzītē” iesākusies
akcija, kurā visi aicināti ik dienas paveikt labus
un noderīgus darbus. Audzinātāji teic, ka ir prieks
un aizkustinājums vērot bērnu centību un to kā
viņi izjūt lepnumu par sevi un apkārtējiem.
„Dzeguzītei” ir daudz draugu un labvēļu,
kas palīdz un iepriecina ar jaukiem pārsteigumiem. Pavisam nesen AS „Virš-A” uzdāvinājusi braucienu uz Rīgu, uz Līvu Akvaparku.
„Dzeguzītes” paldies!
Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” pateicas organizācijām un uzņēmumiem, kas piedalījās labdarības akcijā 2009. gada decembrī!
Paldies par palīdzību: SIA „Juvelats”, SIA
„Meduslācis”, SIA „Bezdelīgas 1”, veikalam
„Zāģis” un Jurim Bogdanovam, mēbeļu salonam „TOP mēbeles”, SIA „V&O”, ziedu
salonam „Fantāzija”, SIA „Ataudze”, Centrs
„Ola”, daudznozaru kompānijai „Daugava”,
A/S „Virši-A”, SIA „Lejas rozes”, „RRKP
būve” un Aigaram Kalniņam, SIA „Astarte – Nafta”, SIA „Alin-MT”, SIA „Futurus
Food”, SIA „Vecā maiznīca”, z/s „Zemītes”,
SIA „APV”, SIA „APV&DN”, SIA „Degas”,
SIA Baltik APPAREL – Jēkabpils filiālei.
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Sacensības
minifutbolā
Noslēgušās Kokneses novada atklātās sacensības minifutbolā, kas 3 mēnešu garumā
risinājās Kokneses sporta centrā. Kopā sacensībās piedalījās 8 komandas no Aizkraukles,
Kokneses, Pļaviņām, Skrīveriem un Jēkabpils.
Spēlē par 3. vietu savā starpā tikās
Kokneses komanda un “Step trans” no Aizkraukles. Šajā spēlē veiksmīgāki izrādījās Aizkraukles veterānu komanda, kas uzvarēja ar
rezultātu 5:3. Čempionāta finālā tikās “JFK”
no Aizkraukles, un “Pļaviņas DM”. Lai gan
spēles sākums veiksmīgāks bija aizkraukliešiem, pļaviņieši spēles galotni nospēlēja izcili un guva uzvaru ar 4:1!
• Turnīra rezultatīvākais spēlētājs –
Ģirts Tumanis (Bunda)
• Labākais vārtsargs –
Andis Cibiņš (JFK)
• Labākais aizsargs –
Aleksandrs Zvidriņš (JFK)

Noslēgušās Kokneses novada atklātās sacensības minifutbolā.
• Labākais uzbrucējs –
Didzis Bērziņš (Koknese)
• Vērtīgākais spēlētājs –
Didzis Bērziņš (Koknese)
Kokneses sporta darba organizators,
Andris Vītols

Tikšanās ar Likteņdārza aizbildni
Valsts prezidentu Valdi Zatleru
18. martā, nopērkot pirmo Likteņdārza ziedojumu zīmi, Valsts prezidents atklāja Likteņdārza ziedojumu zīmju akciju. Pagājušā
gada laikā Likteņdārza atbalstītāji ziedojumos par ziedojumu zīmēm saziedoja ap 25
000 latu. 23. maijā Valsts prezidents ar ģimeni piedalījās Meža dienu noslēguma pasākumā – talkā Likteņdārzā un 23. augustā
strādāja arī “Latvijas Televīzijas” ģenerāldirektora Edgara Kota iniciētajā pasākumā
– talkā “Top Latvijas Likteņdārzs!”.
2010. gadā lielākais paredzētais darbs
Likteņdārzā ir amfiteātra būvniecības uzsākšana. Valsts prezidents aicināja
Fonda pārstāvjus nodrošināt iespēju brīvprātīgajos darbos talku
veidā nodrošināt darbu katram
cilvēkam, kas grib pielikt savu
roku Likteņdārza tapšanā.
Fonds ir pateicīgs Valsts
prezidentam Valdim Zatleram
ar ģimeni un Latvijas Valsts
prezidenta kancelejai par atbalstu un iesaistīšanos Likteņdārza tapšanā.
Informācija par tikšanos arī
Kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru – Fonda padomes Latvijas Valsts prezidenta kanlocekļi – no labās – M. Reinbergs, G. Belēvičs,
celejas mājas lapā – www.presiV. Vītols – un no kreisās – E. Kots (LTV), V. Auziņa,
dent.lv.
V. Cīrulis un M. Vītola.

Gada sākumā Valsts prezidents Valdis
Zatlers aicināja uz tikšanos savu patronāžas
projektu pārstāvjus. 12. janvārī uz tikšanos
Valsts prezidenta pilī devās arī “Kokneses
fonda” pārstāvji.
Tikšanās laikā Fonda pārstāvji sniedza
īsu pārskatu par to, kas Likteņdārzā paveikts pagājušajā gadā un kādi ir tā īstenotāju plāni 2010. gadam. 2009. gads ir bijis
ļoti būtisks Likteņdārza tapšanas vēsturē.
Valsts prezidents, Likteņdārza aizbildnis,
Valdis Zatlers kopā ar ģimeni piedalījies
visos lielākajos Likteņdārza pasākumos –

Kokneses sporta centrā 20. februārī
notiks tradicionālais Kokneses kauss volejbolā, kas jau 21. reizi pulcinās volejbolistus no visas Latvijas. Sacensību sākums
plkst.11.00. Aicināti visi līdzjutēji!

LNT raidījums „Tautas balss”
viesojas pie ģimenēm, kas saņem
palīdzību no Pārtikas bankas
27. janvārī LNT raidījums „Tautas balss”,
veidojot sižetus par ģimenēm Latvijā, kurām
palīdz Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”,
ciemojās pie divām ģimenēm Bebru pagastā.
Šobrīd Kokneses novadā pārtikas pakas no
Pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai” ir saņēmušas 20 ģimenes, 17 ģimenes Bebros un 3
ģimenes Koknesē.
Pieteikšanos iedzīvotājiem Pārtikas bankai Bebros, „Papardēs”, sociālās palīdzības
istabā, koordinē Latvijas Sarkanā Krusta
Aizkraukles komitejas brīvprātīgā darbiniece Bebru nodaļā Lība Zukule. Šo darbu viņa
veic brīvprātīgi, nesaņemot atalgojumu, tāpat
kā pārējās Bebru pagasta iedzīvotājas, kas
dežūrē sociālās palīdzības istabā.

Kokneses pensionāra klubiņa
“Pīlādzītis” tuvākie pasākumi
Uz pasākumiem aicināts ikviens interesents!
• 10. februārī pl.11.30 “Blaumaņa mīlestības
– daudzas un viena vienīgā...” atbildīgā I. Sīle
• 24. februārī pl. 11.30 “Apsveikumu
kartiņu gatavošana” (līdzi jāņem krāsains
kartons, mulinē diegi, adata, kā arī labs noskaņojums).
• 10. martā pl.11.30 “Tikai kopā – tikai
blakus!” – dzeja un sieviešu, kā arī vīriešu
dienas svinēšana!
• 24. martā pl. 11.30 pasākums divās
daļās – “Ko šopavasar stādīsim un sēsim”,
stāstīs Ilona Miglāne, otrajā daļā divas dāmas
dalīsies atmiņās par izsūtījuma laiku!
Tikšanās vieta ir Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs!!! (līdzi ņemot maiņas
apavus, vai siltas zeķes)
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Slēdz apdrošināšanu lētāk! Iršos dzīve rit šodienā un ar domām par nākotni

Bebru pagasta iedzīvotāja Anna Bite
informē novada iedzīvotājus par apdrošināšanas brokeru kompānijas MMZ darbības
uzsākšanu Aizkrauklē, rūpējoties arī par
Kokneses novada iedzīvotājiem.
Uzņēmuma mērķis ir būt klienta palīgam
un līdzeklim, kas ļauj ietaupīt laiku un naudu,
turklāt gūt arī visaptverošu informāciju par
konkrēto apdrošināšanas polisi. Uzņēmums
MMZ brokeri sadarbojas ar visām apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā nedzīvības
apdrošināšanu un katram klientam ir piemeklējams tieši viņa vajadzībām labāko piedāvājumu. Bieži, pateicoties mūsu darbam, klienti
ietaupa līdz 50% no OCTA apdrošināšanas
polises cenas. Kāpēc velti tērēt naudu, slēdzot dārgākus apdrošināšanas līgumus, ja šo
pašu pakalpojumu variet nopirkt daudz lētāk?
Piedāvājam Kokneses novada iedzīvotājiem
konsultācijas par izdevīgāko risinājumu, iegādājoties apdrošināšanas polises.
Kontaktinformācija:
Jaunajā birojā Aizkrauklē, Lāčplēša ielā
4, 103. kab. (laikraksta “Staburags” ēka) aicinām mūsu esošus un arī jaunos klientus.
Mūs var sazvanīt pa tālruni birojā 65124471,
kā arī personīgi – Svetlanu, mob. 26453586
un Annu, mob. 26159335.

Aptieka, frizētava un veļas mazgātava
„Kokneses novada vēstis” 25. janvārī
vienuviet
apmeklēja Iršu pagastu, lai uzzinātu jaunāČetristabu dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā
kos notikumus pagasta iestādēs un tiktos ar
„Madaras” pagasta iedzīvotāji vienuviet var saiedzīvotājiem.
ņemt vairākus pakalpojumus. Vienā no telpām
Jādomā par ēku siltināšanu
Iršu pagasta pārvaldes komunālās daļas mājvietu radusi SIA „SALIX” aptiekas Iršu fivadītājs Jānis Tuka pastāstīja, ka apkures liāle. Aptieka atvērta divas reizes nedēļā: pirmsezonai malka ir sagādāta pietiekami un dzī- dienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 13.
Dzīvokļa blakus istabā iekārtota frizētava.
vokļos siltums tiek nodrošināts, bet no katra
Trešajā telpā atvērta veļas mazgātuve, kas atdzīvokļa apsaimniekotāja ieguldītā darba un
vērta, biedrībai „Irsis”, gūstot atbalstu projektu
līdzekļu ir atkarīgs, cik silts ir viņa mājok- konkursā un saņemot ELGVF finansējumu. Velis. Šīs ziemas bargais sals liek vēl vairāk ļas mazgātuve atvērta pirmdienās un ceturtdiedomāt par pagasta ēku siltināšanas iespējām. nās no pulksten 9 līdz 14. Raina Līcīte uzskata,
Komunālajā nodaļā strādā četri kurinātāji un ka iedzīvotāju atsaucība, izmantojot šo pakalpoviens elektriķis. Spītējot aukstajam laikam, jumu, varētu būt lielāka. Vismazākajā telpā arī
iedzīvotājiem ir nodrošināti visi komunālie par ELGVF līdzekļiem iekārtota gaumīga spēļu
pakalpojumi.
istaba, kas domāta bērniem, kamēr viņu vecāki
apmeklē frizētavu vai veļas mazgātuvi.
Sakopj Iršu muižas klēts –
Magazina apkārtni
Lai saglabātu vērtīgo pagātnes liecinieku no Iršu kolonijas laikiem, muižas klēti, sauktu par Magazinu, Iršu pagasta pārvalde šī gada sākumā uzsākusi
magazina apkārtnes sakopšanas darbus.
Ar vietējo iedzīvotāju un „stipendiātu”
palīdzību izzāģēti oši un krūmi. Iršu
pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte
pastāstīja, ka šajā ēkā ar laiku iecerēts
iekārtot ekspozīcijas telpu, kurā gan
vietējie iedzīvotāji, gan tūristi varēs
gūt informāciju par Iršu kolonistu dzīvi
Iršu pagasta vīri strādā pie Magazina apkārtnes
un pagasta vēsturi laika ritējumā.
sakopšanas.

Svin Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienu,
slēpojot Meža parkā
Atceroties mūsu novadnieku, bebrēnieti
– tēlnieku un skolotāju Voldemāru Jākobsonu
111. dzimšanas dienā, 30. janvāra priekšpusdienā Meža parka estrādē pulcējās lieli un mazi
sportot gribētāji uz slēpēm un ar ragaviņām,
lai kopīgi baudītu ziemas priekus un sekotu
izcilā sporta skolotāja rosinājumam: „Visi uz
slēpēm!” Diemžēl, pašreiz, Bebru pamatskolā
sporta stundās slēpošana nenotiek un skolēnu
vairākumam slēpju nemaz nav, tāpēc paldies
nedaudzajiem Bebru pamatskolas zēniem un
viņu vecākiem par atsaucību šajā pasākumā.
Laikā no 1944. līdz 1968. gadam, kad Voldemārs Jākobsons mācīja fizkultūru visi klašu
skolēni ziemās slēpoja un pagasta tuvākā apkaimē bija pārvērsta par īstu slēpošanas trasi.
Ar vienkāršām koka slēpēm, daudzas no kurām bija uzmeistarojis pats skolotājs, skolēni
ar aizrautību slēpoja un guva labus rezultātus
rajona un Latvijas mērogā. Bet arī tagad, īpaši
nedēļas nogalēs ir vērojams, ka Meža parkā un
cituviet slēpo gan bērni, gan pieaugušie. Tāpēc
šajā dienā uz nelielām slēpošanas sacensībām
bija aicināti visi, kuriem patīk slēpot.
Slēpo tēvi, slēpo dēli!
Pēc Bebru pagasta pārvaldes vadītājas
Ilzes Pabērzas uzmundrinošajiem vēlēju-

miem, sporta skolotājas Jeļenas Čerņauskas
vadībā slēpošanas sacensības varēja sākties.
Mazo distanci braši noslēpoja Bebru pamatskolas zēni: Einārs Ivans, Erlends Liepiņš,
Audris Arzovs, Viesturs Mozga, Gints Vērdiņš. Līdzjutēju sajūsmas pavadīts, sacensībās piedalījās visjaunākais slēpotājs, četrgadīgais Andrejs Zvejnieks, veicot to pašu
distanci. Garo distanci vīriem slēpoja Artis
Zvejnieks, Jānis Liepiņš, Edgars Mikāls, Arvis Ungurs, Jānis Grauds. Varējām pārliecināties, ka tikpat aizrautīgi slēpotāji kā Jānis
Liepiņš un Artis Zvejnieks ir viņu dēli Erlends un Andrejs. Garo distanci dāmu grupā
noslēpoja Mārīte Zeilāne, Dace Bernāne un
Dace Grauda. „Neesmu slēpojusi gadus divdesmit, bet tagad apjautu cik tas ir jauki, būt
atkal uz slēpēm”, pēc noslēpotās distances
atzina Mārīte Zeilāne.
Uz slēpēm Voldemāra Jākobsona bijušais
skolnieks!
Garo distanci vīriem godam noslēpoja
gadu ziņā dižākais sportists – Jānis Birkāns,
kuram fizkultūru, arīdzan slēpošanu skolas
gados Bebros mācījis Voldemārs Jākobsons.
Ar savu piedalīšanos Jānis Birkāns apliecināja, ka skolas laikā apgūtās iemaņas pie skolotāja Jākobsona nav zudušas, tāpat kā azarts
un prieks būt slēpotāju vidū. Kopā ar vectēvu

uz slēpēm bija arī mazdēls Gints.
Jaunākie skolas un pirmsskolas vecuma
bērni ar ragaviņām piedalījās veiklības stafetēs, kuras vadīja Evita un Jurijs Tomaševski.
Bērni sasārtušiem vaigiem un smaidu sejā atzina, ka ziemā vislielākais prieks ir laisties no
kalna ar ragaviņām.
Pārsteigums bērniem un pieaugušajiem!
Kad pasākuma vietā ar zirdziņu ragavās
atbrauca Jānis Bernāns, bērnu acis iezibējās
priecīgā satraukumā – tik ļoti gribējās būt pirmajiem ragavās, lai dotos izbraucienā pa Meža
parka ceļu līdz „Pasiļu” mājām! Divu stundu
garumā izvizināties paguva ikviens, gan bērni, gan pieaugušie. Paldies par atsaucību Jānim Bernānam, kurš gluži kā Ziemassvētku
vecītis dāvāja visiem tik daudz prieka!
Uz tikšanos atkal uz slēpēm!
Pasākuma noslēgumā katrs sacensību dalībnieks saņēma diplomu par izcīnīto vietu un
atmiņai par V. Jākobsona dzimšanas dienai
veltītu pasākumu – kartīti ar muzeja logo. Ragaviņu braucēji tika pie šokolādes medaļām.
Paldies sporta skolotājai Jeļenai Čerņauskai
par sagatavoto slēpošanas trasi un palīdzību
pasākuma organizēšanā! Sildoties pie ugunskura un dzerot karstu tēju, radās apņemšanās
arī nākošajā ziemā satikties uz slēpēm!
Sarmīte Rode

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nr. 14 (279) 2010. gada februāris

12

Vienīgais zemessargs Iršos cīnās kauju laukā „Aijas”
„Mana dzīve raiba kā dzeņa vēders”, teic
„Jaunrobiņu” saimnieks Jānis Grelis Iršu
pagastā. Pavisam drīz, 12. februārī, radu un
draugu pulkā viņš sagaidīs 50. dzimšanas
dienu. Savā dzīvē viņš paveicis daudz un arī
tagad, spēka un brieduma gados, Jānis ir apņēmies paveikt ko lielu – atjaunot savu vecāku mājas „Aijas”, kurās pagājuši viņa un
brāļa bērnības un jaunības gadi.
Pašiem savs Jāņu kalns
Mājas „Jaunrobiņi”, kur no 2000. gada
dzīvo Jāņa ģimene ir pavisam netālu no vietas, kur kalna galā, iepretim Bulandu pilskalnam stāv vienas no vecākajām mājām
Iršos, „Aijas”, kuras savulaik uzcēluši vācu
kolonisti, bet pēckara gados tajās uz dzīvi apmetušies Jāņa vecāki. No tēva Jānis mantojis
savu vārdu, kā arī savu dēlu nosaucis par Jāni.
Vietējie šo vietu iesaukuši par Jāņu kalnu, jo
te allaž tuvāko māju iedzīvotāji sanākuši uz
kopīgu un lustīgu līgošanu.
Par skolas laiku Pērses pamatskolā Jānim
ir visjaukākās atmiņas. Tos dažus kilometrus
līdz skolai abi ar jaunāko brāli Dzintaru soļojuši kājām, bet ziemā laidušies ar slēpēm.
Fizkultūru tolaik mācījis ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs Verners Bundulis, kurš
skolas puikas tā mācējis aizraut ar volejbola
spēlēšanu, ka daudzi no viņiem, ar to ir draugos vēl šodien. Jānis atminas kā ar Dzintaru
abi mājās pagalmā ar pašu taisītu lupatu bumbu, uz nebēdu spēlējuši volejbolu.
Interese par eksaktajām zinībām, Jāni pēc
pamatskolas beigšanas aizved uz Skrīveru
vidusskolu, kur fiziku viņš mācās pie izcilā
skolotāja Antona. Tāpēc arī likumsakarīgi, ka
pēc vidusskolas absolvēšanas jaunietis uzsāk
studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. Divus
gadus vēlāk, viņš kādu laiku strādā dīzeļbūves rūpnīcā, bet pēc tam divus gadus pavada
padomju dzimtenes sardzē. „Gatavojoties
sākt dienēt, uzzināju, ka ir trīs iespējas kur
nokļūt: Afganistānā, Vācijas DDR vai Tālajos Austrumos. Man palaimējās, ka dienēju
Habarovskā”, atceroties stāsta Jānis. 1984.
gadā atgriežoties Latvijā, Jānis vairs Rīgā nepaliek, bet dodas atpakaļ uz tēva mājām un
sāk strādāt padomju saimniecībā „Līdums”
par virpotāju. To, ka Jānis ir izcils šī amata
pratējs, var apliecināt visi, kam bijusi nepieciešama viņa palīdzība.
Uzvaras gūst arī Somijā
1985. gadā, kad Dzintars Grelis organizē
Iršos volejbolistu komandu, arī Jānis atbalsta
brāli un ilgus gadus spēlē kopā ar savējiem.
Sacensībās laimējies piedalīties arī ārpus Latvijas. 1993. gada ziemā Iršu volejbolisti devās uz Somiju, kur ar Edgara Ratnieka starpniecību, bija uzaicināti spēlēt pilsētā Īsalmi.
Brauciens uz Somiju izvērties gana raibs, bet
ar labām beigām. Turpceļā, nakšņojot Ļeņingradā, Iršu vīri spēkus stiprinājuši somu pirtī.
Nākamajā dienā tikai pie Somijas robežas,
Jānis meklējot pasi, atklājis, ka pazudis naudas maks ar 3000 „Repšes” rubļiem. Bet, nav
bijis laika bēdāties, jo bija jādodas iekarot
sportiskās virsotnes. Un, tā arī noticis – sacensībās starp 4 komandām, uzvarējuši Iršu
volejbolisti. Mājupceļā, atkal apstājoties Ļeņingradā, atradies arī nozaudētais maks! Šobrīd Jānim volejbola treniņiem neatliek laika,
bet sportiskais rūdījums nav zudis.
Diskotēkas „Atbalss” dīdžejs
Jau skolas gados Jānis aizrāvies ar ārzemju
mūzikas klausīšanos un ierakstu kolekcionēšanu. Mācoties Skrīveros, viņš nopircis pirmo

magnetafonu „Majak 22”. Kad Jānis atgriezies
no dienesta, Iršu klubā sākusies diskotēkas „Atbalss” ēra. Jaunieši no tuvākas un tālākas apkaimes traukušies uz dīdžeja Jāņa vadīto diskotēku.
Pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte atceras,
ka Jānis tolaik pagastā darbojies kā ārštata kultūras darbinieks, allaž centies atbalstīt pagasta
rīkotos pasākumus. „Ja viņš redzēja, ka vajadzīga kāda palīdzība, bija klāt un palīdzēja”, ar
pateicību saka Raina Līcīte.
1991. gada 4. maijā zaudē savu neatkarību!
1991. gads Jāņa dzīvē bijis notikumiem
bagāts. 1991. gada janvārī kopā ar citiem Iršu
pagasta ļaudīm, Jānis plecu pie pleca bijis
barikāžu aizstāvju rindās Rīgā. Par Latvijai
vēsturiski nozīmīgo dienu – 4. maiju, Jānis
jokojot smej: “Šajā dienā es pazaudēju savu
neatkarību!” Bet, nekad to nav nožēlojis. 4.
maijā Jānis un Marina, arī Iršu pagasta meitene, sāka kopīgu dzīves ceļu. Pēc svinīgas laulību ceremonijas Iršu pagasta dzimtsarakstu
nodaļā, jaunlaulātie ar kuplo viesu pulku devušies uz Aglonas baziliku, kur viņu mīlestības solījums guvis Dieva svētību.
Vēl viens neaizmirstams notikums 1991.
gada 18. novembrī Iršu klubā, kad Jānis ir to
30 vīru skaitā, kas nodod zemessarga zvērestu.
Jānim un Marinai ļoti patīk dejot, ne velti
vairāki gadi vienā pārī nodejoti vidējās paaudzes deju kolektīvā „Irši”. Pirmos latviešu
tautas dejas soļus Jānis jau apguvis skolas laikā, kad arī piedalījies skolēnu dziesmu un deju
svētkos. Dzīvojot Rīgā, dejojis Rīgas rajona
kultūras nama deju kolektīvā „Ritenītis”. Kad
1995. gadā Jānis sāk dejot kolektīvā „Irši”,
viņš aptuveni mēneša laikā apguvis 16 deju
programmu, lai kopā ar pārējiem dotos koncertbraucienā uz Hanoveri. Par šo braucienu
un par nodejotajiem gadiem stāsta daudzās
fotogrāfijas un atmiņās neaizmirstamie brīži.
Vienīgais zemessargs Iršos
Šobrīd Jānis Grelis ir vienīgais zemessargs
Iršos no tiem 30 vīriem, kuri pirms 19 gadiem
iestājās Zemessardzē. Kad Jānis runā par zemessarga gaitām, viņa balsī jaušams lepnums
un gods būt Latvijas brīvprātīgo sargu rindās.
Darbojoties Zemessardzē saņēmis apbalvojumus. 2000. gadā viņam piešķirta Latvijas Aizsardzības ministrijas medaļa „Par ieguldījumu
bruņoto spēku attīstībā”. Tā vienmēr Jānim
atgādinās par braucienu uz Mičiganas štatu
ASV 1999. gada jūnijā. Jānis stāsta: „Tiku iekļauts 30 zemessargu skaitā no Latvijas braucienam uz apmācībām Mičiganā, turp devās
arī igauņu un lietuviešu zemessargu vienības.
Saviļņojošs piedzīvojums bija lidojums pāri
Atlantijas okeānam. Mūsu apmācības notika
sadarbībā ar Mičiganas štatu Nacionālo gvardi un tās vienlaikus noritēja kā sacensības
pirmās palīdzības sniegšanā, šaušanā, orientēšanās mākā un vēl citās. Vislabāk man veicās
šaušanā ar automātisko strēlnieku ieroci M16,
no 40 mērķiem sašāvu 33 un tiku atzīts par
vislabāko šajās sacensībās. Tā bija pirmā reize, kad Jāņos nebiju mājās, bet arī Mičiganā
svinējām Līgo svētkus, kopā ar mums pie
ugunskura līksmoja arī Mičiganas gvardes ģenerāļi. Mācību noslēgumā bija noorganizēta
parāde, kurā gāja gan amerikāņi, gan baltieši.
Sagadījās, ka mūsu karognesējs saslima un
parādē Latvijas valsts karogu nesu es. Bijām
gandarīti, ka kopvērtējumā starp Baltijas valstu vienībām ieguvām pirmo vietu”.
Jāņa kaujas lauks „Aijas”
Jāņa dzīves un spēka avots ir ģimene: sieva Marina, dēls Jānis, kurš mācās Pērses pa-

matskolas 6. klasē, meita Kristīne – skolniece
Aizkraukles novada ģimnāzijā. Kopā ar viņiem
dzīvo Marinas māmuļa. „Tētis ir stingrs, bet ļoti
labs, es viņam palīdzu”, tā saka dēls Jānis, jo
darba piemājas saimniecībā nekad netrūkst. Jāaprūpē lopu saime, jāuztur kārtībā tehnika. Gan
Jānis, gan Marina strādā algotu maiņu darbu.
Jānim darbs ir Aizkraukles pagastā, SIA
„Jeldwen Latvija”.
Marina smej, ka Jānis ir no tiem, kas septiņas reizes nomērī un tad griež. Ar Ūdensvīram piemītošo spītību un mērķtiecību viņš
agri vai vēlu sasniedz iecerēto. Jānis cieši apņēmies atgriezties uz dzīvi „Aijās”. Pagājušajā gadā viņš ķērās pie sava sapņa īstenošanas.
Tagad remontdarbi rit pilnā sparā. „Aijas” ir
mans kaujas lauks, saka viņš pats. Pašreiz tā
tiešām izskatās, mājās iekšienē tiek mainītas
grīdas un veikti pārējie iekšdarbi. Iecerētais
prasa daudz līdzekļu un darba. Pie lielākajiem
darbiem viņam palīdz arī citi. Ja viss ritēs uz
priekšu kā iecerēts, nākamos Ziemassvētkus
Jānis ar savējiem sagaidīs „Aijās”.
Sarmīte Rode

PRAKSĒ VĀCIJĀ
Vairāki Vecbebru Profesionālās vidusskolas absolventi dzīvo Vācijā un ar labiem panākumiem strādā sabiedriskajā ēdināšanā, piemēram, Raivis Kosmačevskis Minhenē, Jānis
Petrovskis Rēgensburgā. Jānis Petrovskis ļoti
veiksmīgi pilnveido savu profesionālo izaugsmi
un kļuvis jau par direktora vietnieku uzņēmumā,
kurā pirms 7 gadiem sāka strādāt par pavāru.
28. februārī 4. kursa audzēknes Lāsma
Dambrāne, Līga Lipenīte un Sintija Zālīte projekta Leonardo da Vinci ietvaros sāks praksi
Vācijas pilsētas Švērenē. Kvalifikācijas prakses
laikā meitenes ne tikai strādās, bet arī baudīs
plašu kultūras programmu, iepazīs nacionālo
virtuvi, paplašinās sarunvalodas prasmes.
Prakses vadītājam, vācu uzņēmējam Wouteram Groetam, ir vairāku gadu pieredze projektu
īstenošanā ar profesionālajām skolām Latvijā.
4. februārī Rīgā Wouters Groets tikās ar
Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktora vietnieci Ināru Bakmani un meitenēm, lai
detalizēti apspriestu prakses programmu un
sadzīvi Švērenē.
Pēc prakses jaunietes saņems “Europass
Mobility” sertifikātu, kas vēlāk ļaus daudz
vieglāk atrast darbu starptautiskajā darba
tirgū, kā arī liecina par darba pieredzi citas
valsts uzņēmumā.
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Skola ar senām audzēkņu sagatavošanas
tradīcijām domā par nākotnes perspektīvām
Vecbebru Profesionālā vidusskola ir mācību iestāde ar senām audzēkņu sagatavošanas
tradīcijām. Tā ir nodrošināta ar augsta līmeņa
pedagogiem, labu materiāli – tehnisko nodrošinājumu un augstiem mācību sasniegumiem.
Šobrīd mācību iestāde ir pārmaiņu priekšā. Vai apzinoties, ka demogrāfiskās situācijas rādītāji valstī liecina par dzimstības samazināšanos, kā arī vērojama jauniešu tendence
izvēlēties mācības turpināt pilsētās, Vecbebru
Profesionālā vidusskola spēs arī turpmāk sapulcināt pietiekamu skaitu audzēkņu, kas vēlēsies mācīties Vecbebros?
Domājot par skolas nākotnes perspektīvām, pedagogu darba grupa izstrādāja skolas
attīstības un investīciju stratēģiju, arī Kokneses
novada dome izveidoja darba grupu no novada
domes deputātu sastāva un kopā ar skolas darbinieku darba grupu piedalījās stratēģijas izstrādē.
Kokneses novada dome, atsaucoties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aicinājumam,
ir pieņēmusi lēmumu pārņemt Vecbebru Profesionālo vidusskolu, veidojot integrētu izglītības
iestādi, lai īstenotu profesionālās un vispārējās
izglītības programmas, kā arī pieaugušo apmācību un tālākizglītību. Kokneses novada dome
uzskata, ka Vecbebru Profesionālā vidusskola
var pastāvēt kā patstāvīga skola, nepievienojoties Aizkraukles profesionālās izglītības kompetences centram, bet pieļauj iespēju sadarboties dažādās jomās ar kompetences centru un
risināt kopā apmācības jautājumus, atbilstoši
Zemgales reģiona attīstības koncepcijai darbaspēka sagatavošanai ilgtermiņā.
Šajā mācību gadā skolā mācās 252 audzēkņi. Skola īsteno 3 akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas:

ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumi speciālists
– 166 audzēkņi;

Datorsistēmas, kvalifikācija – datorsistēmu tehniķis – 57 audzēkņi;

Biškopība, kvalifikācija – biškopis
– 29 audzēkņi.
Nākošajos mācību gados izglītības iestāde plāno papildus apmācību sākotnējās izglītības programmās:

Viesmīlības pakalpojumi (4 gadi);

Pārtikas produktu pārstrāde (4 gadi);

Tikšanās ar garstāsta
„Ogrēns – upju zēns”
autori Lindu Šmiti
18. februārī pulksten 14 Bebru pagasta
bibliotēkā visi interesenti gaidīti uz tikšanos
ar Bebru pamatskolas skolotāju Lindu Šmiti – izdevniecībā „Skola un Ģimene” izdotā
garstāsta „Ogrēns – upju zēns” autori un izdevniecības pārstāvjiem. Būs iespējams iegādāties jauno romānu.


Konditoru apmācība vidusskolu
beidzējiem (1 gads);

Korekcijas grupa ar specializāciju
pavāra vai konditora palīgs (3 gadi).
Tālākizglītības programmas pieaugušajiem (480 – 960 stundas):

Informācijas ievadīšanas operators;

Pavārs ar specializāciju bioloģisko
produktu izmantošanā;

Konditors;

Bārmenis.
Izglītības pilnveides programmas pieaugušajiem (120 – 200 stundas):

Personālo datoru operētājsistēmu
un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana;

Darbs ar biroja programmatūras
pakotni OPENOFFICE;

IT projektu vadītāju attīstībā, projektu vadības principi un izmantojamie rīki;

Bioloģiskā biškopība;

Komercdarbības pamati.
Līdz ar to plānojot vienlaicīgi mācību
iestādē 2014./2015. m. g. 373 izglītojamos.
Izglītības programmu attīstības virzieni:
1. Pakalpojumi – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pavārs, konditors, bārmenis,
pavāra vai konditora palīgs, viesmīlības pakalpojumu speciālists
2. Datorsistēmas, datorsistēmu tehniķis,
informācijas ievadīšanas speciālists, izglītības pilnveides programmas datorlietotājiem.
3. Pārtikas produktu pārstrāde.
4. Lauksaimniecība, biškopība, bioloģisko produktu pārstrāde, izmantošana ēdienu gatavošanā.
Apgūstot sākotnējās profesionālās izglītības programmas (4 gadi) audzēkņi varēs
iegūt vairākas kvalifikācijas, piemēram, ēdināšanas pakalpojuma speciālists iegūs arī pavāra, konditora kvalifikāciju. Jauniešiem ar
vidusskolas izglītību būs iespēja iegūt konditora kvalifikāciju 1 gada laikā.
Lai uzlabotu siltuma režīmu ēkās ir paredzēts piedalīties vairākos projektos, kas
paredz ēku siltināšanu, logu nomaiņu, finansējuma ietvaros – mācību aprīkojuma papildināšanu.
Kokneses novada vēstis

Sludinājumi
Vecbebru Profesionālā vidusskola piedāvā izglītības pilnveides programmu „Bioloģiskā biškopība” 200 stundu apjomā (160
stundas teorija, 40 stundas praktiskās mācības). Nodarbības plānotas sestdienās, svētdienās ar š. g. marta mēnesi.
Pieteikšanās līdz 25. februārim.
Kontaktinformācija pa tālruni: 65164335;
65133606.
* * *
Vecbebru Profesionālajai vidusskola
piedāvā darbu galdniekam uz pusslodzi.
Pieteikties pie direktora vietnieces administratīvi saimnieciskajā darbā A. Midegas. T.
26593960, 65133605.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Paziņojums
Kokneses novada dome piedāvā nomāt
zemi mazdārziņiem Koknesē, Dzeņu ielā aiz
īpašuma Dzeņu iela Nr. 32. Aicinām interesentus pieteikties līdz š. g. 1. aprīlim Kokneses novada domē, 10. kabinetā pirmdienās
vai ceturtdienās domes darba laikā.
Zemes ierīkotāja D. Stankeviča

Atgādinājums
Aicinu Kokneses novada domes zemes
nomniekus pārskatīt savus zemes nomas
līgumus. Kuriem beigušies zemes nomas
līgumu termiņi, ierasties Kokneses novada
domē, 10. kabinetā pirmdienās vai ceturtdienās domes darba laikā, un pagarināt zemes
nomas līguma termiņu, ja vēlas turpmāk
zemi nomāt. Ja nomas zemi vairs nevēlaties
izmantot, lūdzu to paziņot Kokneses novada
domē zemes dienestā.
Zemes ierīkotāja D. Stankeviča

Paziņojums
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.
9, Kokneses novada Kokneses pagastā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses pagastā” (Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. Panta 13. punktu
un „Atkritumu apsaimniekošanas Likuma” 9.
Panta 3. punktu) 4. Panta 5. punktu, kas nosaka, ka lielgabarīta sadzīves atkritumus drīkst
novietot šim nolūkam paredzētās vietās pie
esošajiem konteineru laukumiem, vienu dienu pirms šī veida atkritumu savākšanas, tiek
noteikts sekojošs grafiks, kad drīkst iepriekš
minētos atkritumus novietot pie atkritumu
konteineru laukumiem. Personas, kuras neievēros šo grafiku, tiks administratīvi sodītas.
Neskaidrību gadījumā, lai izvestu lielgabarīta atkritumus ārpus grafika, kontaktēties
ar Z. Briedi, tālr. 26631229, valdes locekļa A.
Preisa, tālr. 29112845.

Atkritumu novietošanas
un izvešanas grafiks
2010. gadam
Mēnesis
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Datums
Novietošana Izvešana
23
24
23
24
20
21
25
26
15
16
20
21
24
25
21
22
19
20
23
24
21
22

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

14

Nr. 14 (279) 2010. gada februāris

Pasākumi Kokneses novadā
Datums, laiks
2. februārī
plkst. 12.00

Pasākums
Norises vieta
Sveču dienai veltīts pasākums Bebru pagasta iedzīvotājiem “Pie sveces mēs Bebros, “Papardēs”, 3. stāvā
iekrītam savā dvēselē un spīdam no turienes”.
Sīkākas uzziņas
S. Rode, tālr. 29619832
5.02., 19.03., 16.04. Danču vakars kopā ar “Skutelniekiem”.
Kokneses kultūras nams.
plkst. 19.00
Sīkākas uzziņas – I. Žogota, 26575499
10. februārī
Vecbebru profesionālās vidusskolas deju kolektīva “Kāre” un Kokneses
Vecbebru profesionālās vidusskolas zālē
plkst. 19.00
pagasta sieviešu kora “Anima” koncerts “Visskaistākais gadalaiks ir
Sīkākas uzziņas – S. Rode,
Mīlestība”.
tālr. 29619832
11. februārī
Kokneses amatieru teātra pirmizrāde – Evita Sniedze, “Kreisais
Kokneses kultūras nams, mazā zāle.
plkst. 19.00
pagrieziens” (gandrīz ziepju opera par 2 vakariem un 2 rītiem kādā
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
ģimenē). Ieejas maksa: Ls 2,00. Vietu skaits ierobežots. Biļešu
26574538
iepriekšpārdošana.
12. februārī
ATA AUZĀNA un Oranžā kora JAUNĀ koncertprogramma “ATVER
Kokneses kultūras nams.
plkst.19.00
ACIS”.  Ieeja Ls 4,- , Koncerta dienā Ls 5,-. Biļešu iepriekšpārdošana
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
janvārī.
26574538
12. februārī
Valentīna dienas vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis.
Iršu klubā
plkst. 19.00
Sīkākas uzziņas – R. Vaivode,
tālr. 65163673
28. februārī
Dueta “Sandra” jaunā diska “Tā viņa teica” prezentācijas koncerts.
Kokneses kultūras nams
plkst. 14.00
Ieeja: Ls 2,00.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
tālr. 26574538
6. martā
Kokneses kultūras namā koncerts “Pavasarī, kad viss mostas...”.
Kokneses kultūras nams.
plkst. 15.00
Piedalās Kokneses novada pašdarbības kolektīvi.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
tālr. 26574538
6. martā
Bebru pagasta vokālā ansambļa trešā gadiņa apdziedāšanas koncerts “Bez
Bebru vispārizglītojošās
plkst. 19.00
mums jau nevar tik un tā!”.
internātpamatskolas zālē
Sīkākas uzziņas – S. Rode,
tālr. 29619832
6. martā
Balle (ar galdiņiem). Spēlē grupa “Rasa”. Ieejas maksa: Ls 2,00.
Bebru vispārizglītojošās
plkst. 21.00
internātpamatskolas zālē
Sīkākas uzziņas – S. Rode,
tālr. 29619832
7. martā
Kokneses amatieru teātra izrāde – Evita Sniedze, “Kreisais pagrieziens”.
Kokneses kultūras nams
plkst. 14.00
Ieejas maksa: Ls 2,00. Vietu skaits ierobežots. Biļešu iepriekšpārdošana.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
tālr. 26574538
12. martā
Kokneses kultūras namā atpūtas vakars – kafejnīca. Spēlē grupa “CREDO”. Kokneses kultūras nams.
no plkst.
Ieeja līdz 8. martam Ls 3,00, pēc tam Ls 4,00. Biļešu iepriekšpārdošana un Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
21.00 – 01.00
galdiņu rezervēšana.
tālr. 26574538
20. martā
plkst. 17.00

Dziedošās Eriņu ģimenes koncerts. Ieeja: Ls 2,00; Ls 1,00 – skolniekiem,
pensionāriem. Biļešu iepriekšpārdošana.

Izstāde Kokneses bibliotēkā
TIKAI VIENU DIENU !

Latvijā ražotu jaunu dīvānu tirdzniecība
16. FEBRUĀRĪ
no plkst. 10.00 – 15.00
Kokneses kultūras namā
Bezmaksas piegāde.
RAŽOTĀJU CENAS!

Līdz 18. martam Kokneses pagasta bibliotēkā, 1905. gada ielā 7, ir apskatāma Kokneses PII “Gundega” audzēkņu un pedagogu
praktisko darbu izstāde. Laipni aicināti!

Apbalvo 1991. gada
barikāžu dalībniekus
29. janvārī Pļaviņu novada kultūras centrā
svinīgā pasākumā ar 1991. gada barikāžu
dalībnieku piemiņas zīmi tika apbalvoti 25
Kokneses novada iedzīvotāji: 6 bebrēnieši un
19 koknesieši.

Kokneses kultūras nams
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
tālr. 26574538

Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
janvārī
Dzimuši 4 bērni.
Miruši:
Rudzītis Aldis (1939. g.);
Kalvāne Adeļa (1922. g.);
Sjomkāns Jezups (1922. g.);
Slavietis Voldemārs (1939. g.);
Radziņa Ausma (1937. g.);
Balode Iveta (1965. g.);
Šulcs Aivars (1936. g.);
Bertmanis Imants (1940. g.).
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