1

kokneses
Novada Vēstis
KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nr. 11 (288) 2010. gada novembris

KOKNESE
BEBRI IRŠI

putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
EsNomazgāsim
zinu un ticu,
ka Latvija ziedēs un plauks. /A. Krūklis/
/Alberts Zarāns/
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Esiet sveicināti novembrī – Latvijas valsts dzimšanas dienas mēnesī!
Novembrī – gada vistumšākajā
laikā gribas piesaukt gaismu. Lai
Lāčplēša dienā un valsts dzimšanas
dienā iedegtās svecītes māju logos,
pie pieminekļiem un piemiņas vietām, ir kā mazs un svinīgs solījums
jaunai cerībai un ticībai.
„Nekad nebeigšu cildināt šo
skaisto Dieva pasauli, mazo zemes
gabaliņu Latviju lielajā pasaules
kartē”, šie vārdi pieder komponistam
Pēterim Vaskam. Un, ja arī katrā no
mums nav šo patriotisko jūtu, vai šis
nav laiks, kad vienkārši ir vērts padomāt, ko nozīmē šodien dzīvot Latvijā
un cik daudz vai maz ir mūsu spēkos
kaut ko šajā valstī mainīt. Nenosodīsim vai neskaudīsim tos, kuri atstāj
Latviju, lai dotos labākas dzīves vai
peļņas meklējumos. Mēs katrs izvēlamies vai esam spiesti izdarīt izvēli.
Bet Dzimtene ir tikai viena. Un mēs
katrs esam daļiņa no viņas.
Šajā avīzes numurā stāstām par
cilvēkiem, kuri ar pašaizliedzīgu
darbu ir cēluši savu Latviju, nealkstot skaļu atzinību, bet sirdī lolojuši
domu: ko vēl es varu dot savam pagastam, novadam, savai Latvijai.
Lai svētki Latvijai arī katrā no
mums iededz vienu cerības pilnu
gaismas drīksniņu!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Latvija…
tu jau gadsimtiem ilgi
mūsu priežu augumus balsti,
nu jau gadsimtiem ilgi
tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
un, kamēr mēs tavus tīrumus sēsim,
tu būsi tik maza, tu būsi tik liela,
cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
cik lielu mēs tevi ar savām domām un sirdi
pasaulē izaudzēsim.
(L. Brīdaka)

Sveicam Kokneses novada iedzīvotājus
Latvijas valsts neatkarības
92. gadskārtā!
Kokneses novada dome
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Manai Koknesei...
Ai, Koknese mana, tu Daugavas krastā,
Kur Pērse ar tevi sen sajaucās rakstā,
Tu dārgākā pērle, ko liktens var sniegt,
Šeit dzīvot es vēlos, smieties un diet.
Vai kaut kur vēl putni spēj dziedāt tā,
Kā jaukajā Pērses krastmalā,
Kur citur vēl puķes tik krāšņas plaukst,
Un jaukākais rīts, kas Koknesē aust.
Spožs saulstars rotājas ūdeņos zilos,
Un vējiņš liegs žūžo Daugavas viļņos,
Tu sašūpo, sabango vilni pret krastu,
Lai prieku un veldzi par tevi sirds rastu.
Dz. Čumakeviča

Kokneses novada dome saņem 100% ERAF
līdzekļu Vecbebru Profesionālās vidusskolas
renovācijai un modernizācijai
29. oktobrī no Kokneses uz Rīgu devās
Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, lai Izglītības un zinātnes ministrijā svinīgā pasākumā kopā ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi un
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
pārstāvjiem parakstītu līgumu, kurā VIAA
ar Kokneses novada domi slēdza vienošanos
par 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansēta projekta īstenošanu aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”. Tas nozīmē, ka pašvaldības
līdzfinansējums šī projekta realizēšanai nav
nepieciešams.
Analogus līgumus slēdza arī Jelgavas,
Dobeles un Ilūkstes novadu pašvaldību pārstāvji. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 2 229 231 lats.
Plānotais projekta finansējums Kokneses novadam – 557 307 lati.
Projekta mērķis ir optimizēt Kokneses
novada Bebru pagastā esošo Vecbebru Profesionālo vidusskolu un Bebru vispārizglītojošo internātpamatskolu, uz Profesionālās
vidusskolas pamata izveidojot Vecbebru
amatu internātvidusskolu.

Projekta ietvaros tiks paplašinātas un
remontētas esošās Vecbebru Profesionālās
vidusskolas telpas, lai tiktu celta skolas kapacitāte un mācību process varētu sekmīgi
notikt lielākam izglītojamo skaitam un varētu
veiksmīgi realizēt skolu apvienošanu. Bez
tam tiks paplašināta materiāli tehniskā bāze,
lai atvērtu jaunas mācību programmas un uzlabotu esošo darbību.
Projekta rezultātā tiks palielināts mācību
telpu skaits, tiks siltināti un restaurēti jumti,
ārsienas un logi skolas korpusiem, būs noticis vairāku mācību telpu remonts un iepirkts
aprīkojums ēdināšanas tehnoloģijas laboratorijai, zēnu mājturības un vizuālās mākslas
programmām.
Lai efektīvi veiktu skolu praktisko, skolu
struktūru apvienošanu un lai pašvaldība varētu sagatavoties apvienotās skolas izmaksu
segšanai līdz ar pārņemšanu, projekta īstenošanas laiks ir plānots 36 mēnešus – no 2011.
gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
Divas Kokneses novada skolas apvienosies vienā integrētā mācību iestādē – Vec2. lpp.
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no 1. lpp.

bebru amatu internātvidusskolā, lai uzlabotu
skolas izglītības kvalitāti un risinātu finansējuma samazināšanās problemātiku, kā arī
veicinātu programmu dažādošanu un tā mazinātu un pat novērstu kopējo izglītojamo
skaita samazināšanos. Kokneses novadā šī
būs lielākā skola.
Vecbebru Profesionālā vidusskola un Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola atrodas
aptuveni 100 metru attālumā un jau daudzus
gadus ir cieši saistītas. Šobrīd Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas izglītojamie lieto Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta
viesnīcu un skolas sniegtos ēdināšanas pakalpojumus. Abas skolas atrodas plašās telpās un

abās divās telpu noslogojums nav maksimāls.
Kopumā ar šī projekta palīdzību tiks celta skolas kvalitāte, tāpat tiks ievērojami celta
skolas telpu izmantošanas efektivitāte, tiks
gūts finansiāls ieguvums Izglītības un zinātnes
ministrijai, skolu pārņemot Kokneses novada
domei, apvienotā skola būs salīdzinoši finansiāli nodrošinātāka nekā abas skolas pirms
apvienošanās, veicinot esošo mācību programmu kvalitāti un jaunu programmu atvēršanu – sevišķi profesionālajās programmās un
topošajā vidusskolas izglītības programmā.
Skolā varēs iegūt gan vidusskolas, gan
profesionālo vidējo izglītību, gan arī pamatskolas, pirmsskolas, specializētās, korekcijas,

2010. gada 27. oktobrī novada
dome NOLĒMA:
1. Veidojot 2011. gada budžetu, izskatīt iespēju ieplānot papildus
0,5 slodzi sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem.
2. Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta vadītājas Baibas Tālmanes
informāciju par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālajiem
pakalpojumiem Kokneses novadā 2010. gada trīs ceturkšņos:
Aprūpe mājās
SAC, bērnu nami
tajā skaitā:
Pļaviņu pansionāts
Skrīveru SAC
Neretas pansionāts
SOS bērnu ciemats Īslīcē
“Dzeguzīte”
Jēkabpils ģimenes krīzes centrs
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Plānots Izpilde % Atlikums
8000 6585,28 82 1414,72
38640 24951,66 65 13688,34
6244,44
6590,34
214,02
3916,5
7922,06
64,3

3. Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta vadītājas Baibas Tālmanes
informāciju par sociālā budžeta izpildi 2010. gada trīs ceturkšņos (informācija domes mājas lapā www.koknese.lv).
4. Pieņemt zināšanai Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
Silvijas Vēzes informāciju par bāriņtiesas darbu (informācija domes
mājas lapā www.koknese.lv).
5. Pieņemt zināšanai Ģimenes krīzes centra vadītājas Ingas Ķieģeles informāciju par Ģimenes krīzes centra darbu (informācija domes mājas lapā www.koknese.lv).
6. Pieņemt zināšanai p/a „Kokneses tūrisma centrs” direktores D.
Liepiņas informāciju par aģentūras finansiālo darbību 2010. gada trīs
ceturkšņos (informācija domes mājas lapā www.koknese.lv).
7. Pieņemt zināšanai p/a „Kokneses sporta centrs” direktora
A.Vītola informāciju par aģentūras finansiālo darbību 2010. gada trīs
ceturkšņos (informācija domes mājas lapā www.koknese.lv).
8. Noteikt, ka ziemas dienests darbu uzsāk ar 2010. gada 1. novembri un darbu pabeidz ar 2011. gada 31. martu.
8.1. Apstiprināt nekustamo īpašumu sarakstus, līdz kuriem ziemas periodā ceļš tiek tīrīts par pašvaldībai piešķirtajiem ceļu fonda līdzekļiem (pielikums Nr. 1; pielikums Nr. 2; pielikums Nr. 3; pielikumi
domes mājas lapā www.koknese.lv).
8.2. Pamatojoties uz 09.03.2010. MK noteikumiem Nr. 224
„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli”, apstiprināt autoceļu vai to posmu
uzturēšanas klases sarakstu ziemas periodam (no 01.11. līdz 31.03.)
Kokneses pagastā (pielikums Nr. 4), Iršu pagastā (pielikums Nr. 5) un
Bebru pagastā (pielikums Nr. 6; pielikumi domes mājas lapā www.
koknese.lv ).
8.3. Ziemas periodā uzstādīt zīmi „Apstāties aizliegts” Parka ielas
kreisajā pusē virzienā uz parku.

mūžizglītības, tālmācības un interešu izglītību. Apvienojot skolu ierobežotos resursus,
jaunā skola spēs ieviest ieplānotās jaunās
mācību programmas līdz 2015. gadam. Turklāt atsevišķās programmās, līdz ar apvienošanos, būs iespējama konsolidācija un no tā
izrietoši papildus ietaupījumi.
No paredzētā piešķirtā finansējuma būvniecības izmaksas plānotas LVL 484626,08
apmērā un LVL 72680,92 aprīkojuma iegādei mācību programmām, projektēšanas darbiem, būvprojekta autoruzraudzībai, būvuzraudzībai.

Ieguldījums tavā nākotnē!

8.4. No budžeta līdzekļiem uz Kokneses novada ceļiem uzstādīt
robežzīmes ar novada Ģerboni.
9. Apstiprināt Noteikumus par kārtību, kādā Kokneses novada
domē, tās padotības iestādēs un struktūrvienībās savāc un nodod pārstrādei vai uzglabāšanai izlietoto papīru, nolietotās elektroniskās un
elektriskās iekārtas, nolietotās baterijas un akumulatorus (noteikumi
domes mājas lapā www.koknese.lv).
9.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2010. gada 1. decembri.
10. Apstiprināt AS “Ceļuprojekts” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “***”, kadastra Nr. 3260 008 0034, sadalei,
atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 008 0036,
platība 1,70 ha, zemes gabalu ar platību 0,1 ha un nekustamā īpašuma
„***”, kadastra Nr. 3260 008 0029 sadalei, atdalot no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3260 008 0029, platība 4,0 ha zemes gabalu
ar platību 0,1 ha.
11. Noteikt sekojošām, ar 2010. gada 29. septembra sēdes lēmumu 5.5.5. atsavinātajām apbūvētajām zemes vienībām, statusu – pašvaldībai piekritīga zeme:
Zemes vienības
kadastra apzīmējums
3254 002 0072
3254 003 0234
3254 003 0178
3254 003 0190
3254 004 0032
3254 003 0159
3260 013 0122
3260 013 0336
3260 013 0328
3260 013 0320
3260 013 0364

Zemes vienības
platība (ha)
0,432
0,4123
0,0831
0,5191
4,4
15,4
0,1277
2,3898
0,6539
0,1447
0,1289

Ēkas uz
zemes
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

12 Piekrist, ka *** atdala no viņai piederošā nekustamā īpašuma
“***”, kadastra Nr.3260 012 0027 13,15 ha kopplatībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3260 012 0030 1,7 ha platībā.
12.1. Atdalītajai zemes vienībai 1,7 ha platībā piešķirt nosaukumu „***”,, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
12.2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3260 012 0027 6,05 ha un
3260 012 0028 5,4 ha platībā, atstāt nosaukumu „***”, noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
13. Apstiprināt Kokneses novada teritorijā daudzdzīvokļu mājās
sekojošu dzīvokļu klasifikāciju:
13.1. Labiekārtots dzīvoklis ir dzīvoklis, kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem - centrālapkuri vai autonomo gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, siltā un aukstā ūdens apgādi (centrālais,
boilers vai gāzes katls), kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu
(var būt vēl citi papildpakalpojumi).
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13.2. Daļēji labiekārtots dzīvoklis ir
dzīvoklis, kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem - krāsns apkuri, aukstā ūdens
apgādi un kanalizāciju, sadzīves atkritumu
izvešanu.
13.3. Dzīvoklis bez ērtībām ir dzīvoklis,
kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem - krāsns apkure dzīvoklī, aukstā ūdens
apgādi ārpus dzīvokļa, kanalizāciju ārpus
dzīvokļa un sadzīves atkritumu izvešanu.
13.4. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 11. un 11.1. pantu, ar 2010. gada 1.
novembri Kokneses novada teritorijā, Kokneses novada domei (pašvaldībai) piederošajiem dzīvokļiem noteikt īres maksu, kas
sastāv no:
1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
izdevumu daļas;
2) atlīdzība par neprivatizētā dzīvokļa
(pašvaldības īpašuma) lietošanu (šie līdzekļi
tiek uzkrāti atsevišķā kontā un izlietoti tikai
šo dzīvokļu vajadzībām).
2.1. Kokneses pagastā noteikt sekojošu
atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu:
2.1.1. Labiekārtotiem dzīvokļiem - 0,07
Ls/m2
2.1.2. Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem 0,05 Ls/m2
2.1.3. Dzīvokļiem bez ērtībām - 0,03 Ls/m2
(dzīvokļu saraksts domes mājas lapā
www.koknese.lv ).
2.2. Bebru pagastā noteikt sekojošu atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu:
2. 2.1. Labiekārtotiem dzīvokļiem - 0,07
Ls/m2
2. 2.2. Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem
- 0,05 Ls/m2
2. 2.3. Dzīvokļiem bez ērtībām - 0,03 Ls/m2
(dzīvokļu saraksts domes mājas lapā
www.koknese.lv).
2.3. Iršu pagastā noteikt sekojošu atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu:
2.3.1. Labiekārtotiem dzīvokļiem - 0,05
Ls/m2
2.3.2. Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem 0,03 Ls/m2
2.3.3. Dzīvokļiem bez ērtībām - 0,01 Ls/m2
(dzīvokļu saraksts domes mājas lapā
www.koknese.lv ).
13.5. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 13. pantu, īrniekiem, kuriem īres līgumi noslēgti pirms 2010. gada 1. novembra,
lēmuma 2. punktā noteiktā atlīdzība par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu, tiek aprēķināta
un iekasēta ar 2011. gada 1. maiju.
13.6. Noteikt, ka Kokneses novada domei (pašvaldībai) piederošo dzīvojamo telpu
īres līgumus ar īrniekiem tiesīgi slēgt:
13.6.1. Kokneses pagastā, saskaņā ar deleģējuma līgumu, SIA “Kokneses komunālie
pakalpojumi”;
13.6.2. Bebru pagastā Bebru pagasta pārvaldes vadītāja;
13.6.3. Iršu pagastā Iršu pagasta pārvaldes vadītāja.
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13.7. Noteikt, ka īres maksu iekasē dzīvokļu apsaimniekotāji un par minētajām izmaiņām informē īrniekus rakstiski.
13.8. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta piekto
daļu; 6. panta pirmo daļu; Pārejas noteikumu
3.1. punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 11. panta ceturtā daļā noteiktos obligātos
maksājumus (nekustamā īpašuma nodokli
un zemes nomas maksu, proporcionāli izīrētā dzīvokļa un koplietošanas telpu platībai),
maksā neprivatizēto dzīvokļu īrnieki.
13.9. Apstiprināt Kokneses novada domei (pašvaldībai) piederošo neprivatizēto
dzīvokļu vienotu īres līgumu (īres līgums domes mājas lapā www.koknese.lv ).
14. Uzdot skolu direktoriem meklēt risinājumus, lai ekonomētu finanšu līdzekļus.
14.1. Jautājumu par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju atkārtoti izskatīt 2011. gada
februāra domes sēdē.
15.1 Apstiprināt grozījumus Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas Nolikumā.
15.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.
gada 1. novembri.
15.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Bebru
vispārizglītojošās internātpamatskolas direktore M. Auliņa.
16. Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas Nolikuma (nolikums domes mājas
lapā www.koknese.lv ).
17.1. Nepagarināt deleģēšanas līgumu ar
Aizkraukles novada Izglītības pārvaldi.
17.2. Ar 2011. gada 1. janvāri Kokneses
novada domes amatu sarakstā iekļaut amatu –
Izglītības darba speciālists (kods 2422 42).
18.1. Izdarīt grozījumus Kokneses novada domes 29.09.2010. lēmumā Nr. 5.16.
„Par mērķdotācijas sadali Kokneses novada izglītības iestādēs”
1.1. 4. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
4. No pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšanai līdz 2010. gada 31. decembrim piešķirt:
4.1. Bebru pamatskolai 316,- Ls (trīs
simti sešpadsmit lati) mēnesī t.sk darba devēja VSAOI
4.2. Pērses pamatskolai – 372,- Ls (trīs
simti septiņdesmit divus latus) mēnesī t.sk
darba devēja VSAOI
18.2. Papildināt lēmumu ar 41 punktu un
izteikt to sekojošā redakcijā:
41. I. Gaiša Kokneses vidusskolai samazināt darba algas fondu no pašvaldības budžeta oktobra, novembra, decembra mēnešos
par 124,- Ls (viens simts divdesmit četri lati)
mēnesī, t.sk darba devēja VSAOI.
19.1. Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā Kokneses novada domes projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr. 32468/2816/
PPV rekultivācija” īstenošanai LVL
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14296,76 (Četrpadsmit tūkstoši divi simti
deviņdesmit seši lati 76 santīmi), no kuriem
LVL 13612,87 (Trīspadsmit tūkstoši seši simti divpadsmit lati 87 santīmi) ir attiecināmās
izmaksas un LVL 683,89 (Seši simti astoņdesmit trīs lati 89 santīmi) ir neattiecināmās
izmaksas.
19.2. Pašvaldības līdzfinansējumu LVL
14296,76 (Četrpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit seši lati 76 santīmi) nodrošināt no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
19.3. Par projekta koordinatori nozīmēt
Kokneses novada domes projekta koordinatori Andu Mikālu, tālrunis 65133636; fakss
65133631; e-pasts: anda.mikala@inbox.lv .
20.1. No budžeta līdzekļiem piešķirt
4098,- Ls (četri tūkstoši deviņdesmit astoņus latus) biedrībai „Koknesei” kā līdzfinansējumu projektam Nr. 10-04-LL2
0-L413101-000007 „Kokneses Zaļā tirgus
laukuma iekārtošana” Kokneses pagastā.
20.2. Lūgt biedrībai „Koknese” uz novembra sēdi sagatavot informāciju par plānoto tirgus apsaimniekošanas modeli.
21.1.1. Atbalstīt ģimenes ārstes Daces
Graudas ieceri veikt remontu prakses telpās,
nodrošināt vides pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām, kā arī iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, un piekrist,
ka Dace Grauda iesniedz projekta iesniegumu
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF)
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”
3.1.5. pasākuma “Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1. aktivitātes “Ambulatorās
veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1. apakšaktivitātē “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” par
projekta kopējo summu LVL 14000,00, t.sk.
attiecināmās izmaksas LVL 14000,00, no
kurām 85% LVL 11900,00 ir ERAF līdzfinansējums.
21.1.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas
gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt līdzfinansējumu LVL 2100,00
apmērā, t.i. 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
21.2.1. Atbalstīt, ka ģimenes ārstes Andas Elstes ieceri veikt remontu ģimenes ārstu
prakses telpās, kas atrodas Kokneses novada domei piederošajā ēkā Melioratoru ielā
1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un
piekrist, ka Anda Elste iesniedz projekta iesniegumu Eiropas reģionālās attīstības fonda
(ERAF) darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.
prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla
nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma “Veselības
aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1. aktivitātes
“Ambulatorās veselības aprūpes attīstība”
3.1.5.1.1.apakšaktivitātē “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” par projekta kopējo summu LVL
14000,00, t.sk. attiecināmās izmaksas LVL
14000,00, no kurām 85% LVL 11900,00 ir
ERAF līdzfinansējums.
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21.2.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas
gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt līdzfinansējumu LVL 2100,00
apmērā, t.i. 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
22.1. Noteikt sekojošu kārtību, kādā
Kokneses novada domē tiek izskatīts jautājums par pirmpirkuma tiesībām:
22.1.1. Pēc personas iesnieguma un pirkuma līguma noraksta saņemšanas un iereģistrēšanas, dokumenti tiek nodoti Attīstības
nodaļai atzinuma sagatavošanai.
22.1.2. Attīstības nodaļa, konsultējoties
ar citiem speciālistiem, četru darba dienu laikā izvērtē un sagatavo atzinumu par to, vai
pašvaldībai atsavināmais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
22.1.3. Pamatojoties uz atzinumu, ka pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums
nav nepieciešams, domes priekšsēdētājs vai
viņa vietnieks, laikā, kad viņš pilda priekšsēdētāja pienākumus, paraksta izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
22.1.4. Pamatojoties uz atzinumu par
atsavināmā nekustamā īpašuma nepieciešamību, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību
funkcijas, Attīstības nodaļa gatavoto pamatotu lēmuma projektu novada domes sēdei,
kurai lēmums ir jāpieņem divdesmit dienu
laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas.
23.1. Pārdot atklātā izsolē pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu „Vēsmas”
Bebru pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra
Nr. 3246 006 0153, kura īpašuma tiesības Kokneses novada domei nostiprinātas Aizkraukles
zemesgrāmatu nodaļas Bebru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0047 7338 un
kurš sastāv no diviem zemesgabaliem:
23.1.1. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0153 ar kopējo platību 0, 31 ha;
23.1.2. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0154 ar kopējo platību 0,61 ha.
23.2. Noteikt nekustamā īpašuma
„Vēsmas” Bebru pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr.3246 006 0153 nosacīto
cenu LVL 900 (deviņi simti lati) (SIA „Latio” 30.07.2010. vērtējums).
24.1. Izveidot darba grupu vienotu Bibliotēku lietošanas noteikumu un Datortehnikas lietošanas noteikumu izstrādāšanai Kokneses novada bibliotēkās sekojošā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
Inta Poiša – bibliotēku vadītāja;
Darba grupas locekļi:
Dace Grele – Iršu pagasta bibliotēkas
vadītāja;
Sarmīte Leitāne – Ratnicēnu bibliotēkas
vadītāja;
Ausma Rode – Bebru pagasta bibliotēkas vadītāja;
Ingrīda Višķere – Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre
24.2. Uzdot darba grupai līdz 2010. gada
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15. novembrim izstrādāt vienotus Bibliotēku
lietošanas noteikumus un Datortehnikas
lietošanas noteikumus Kokneses novada
bibliotēkās.
25.1. Apstiprināt grozījumus Noteikumos
par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Kokneses novada pirmsskolas izglītības
iestādēs (grozījumi domes mājas lapā www.
koknese.lv ).
25.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.
gada 1. novembri.
25.3. Atbildīgie par lēmuma izpildi pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji D. Dūniņa un A. Midega.
26. Ieteikt sporta darba entuziastiem atjaunot Kokneses sporta kluba darbību un aktīvi iesaistīties sporta aktivitāšu organizēšanā
Kokneses novadā.
27. Deleģēt Kokneses novada iedzīvotāju
Jāni Balodi uz Latvijas jaunatnes politikas
forumu 2010 “Pašvaldību investīcijas jaunatnē” un iepazīstināt Foruma dalībniekus ar
pieredzi darbā ar jaunatni Kokneses novadā.
28. 1.1. Ar 2010. gada 27. septembri anulēt ***, personas kods *** un ***, personas
kods ***, ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“***” c. Spriņģi, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
29.1.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu „*** ”, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 5,25 ha; kadastra nr.
3246 007 0010.
29.2.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu „***” , Bebru pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 16,19 ha; kadastra
nr. 3246 008 0023.
29.3.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu „***”, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv no diviem
zemes gabaliem ar kopējo platību 18,3 ha;
kadastra nr. 3246 002 0069.
29.4.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu „***” , Kokneses pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv no viena
zemes gabala ar kopējo platību 2 ha; kadastra
nr. 3260 007 0192.
30. Tā kā Kokneses novada dome 2010.
gadā daļēji jau ir finansiāli atbalstījusi Kokneses pagastā divu māju un Bebru pagastā
vienas mājas pilotprojektu par daudzdzīvokļu ēku siltināšanu, atteikt finanšu līdzekļu
iedalīšanu 2011.gadā energoaudita veikšanai pārējās Kokneses pagasta daudzdzīvokļu mājās.
31.1. No sadzīves tradīciju līdzekļiem
piešķirt 100,- Ls (viens simts latu), Kokneses
novada sportistam ***, lai nodrošinātu sagatavošanās procesu Eiropas čempionātam krosā 2010. gada 12. decembrī Portugālē.
31.2. Uzdot domes Kultūras, izglītības,
sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajai komitejai izstrādāt kritērijus finanšu līdzekļu
piešķiršanai no pašvaldības budžeta spor-
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tistiem, pulciņiem, pensionāriem u.c. personu grupām.
32.1. Uzdot SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” nosiltināt ūdens caurules dzīvoklī 1905. gada ielā 51 dz. 6, lai ziemas
periodā netiktu pārtraukta ūdens piegāde šai
mājai.
32.2. Jautājumu par dzīvokli 1905. gada
ielā Nr. 27 dz. 4 nodot izskatīšanai Sociālo
jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgajai
komitejai.
33.1. Tā kā Kokneses novada dome ir
2009. gada 25. novembrī apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Ziemassvētku
pabalstu Kokneses novadā”, kurā noteikts, ka
politiski represētās personas pabalstu saņem
Ziemassvētkos un līdz 18. novembrim nav
iespējams sagatavot un izdot jaunus saistošos
noteikumus, 2010. gadā politiski represētajam personām pabalstu izmaksāt Ziemassvētkos.
33.2. Sagatavot saistošos noteikumus,
kuros būtu noteikts, ka politiski represētās
personas, sākot ar 2011. gadu, 18. novembrī
saņem dāvanu naudā, izslēdzot viņus no Ziemassvētku pabalsta saņēmējiem.
34.1. Apstiprināt sociālo jautājumu un
veselības aprūpes komitejas 20.10.2010. lēmumu:
34.1.1. Par īres tiesību piešķiršanu sociālajā dzīvoklī Blaumaņa ielā Nr. 6, dz.12,
istaba Nr. 3, dzīvojamās telpas kopējā platība
– 12,54 m2, pensionārei ***, personas kods
***, kura dzīvo fiziskai personai piederošā
īpašumā bez labierīcībām, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, saskaņā ar Kokneses novada domes 25.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Kokneses novadā.”
34.1.2. Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldībai piederošā divu istabu dzīvoklī Vērenes ielā Nr. 4, dz. 7, dzīvokļa kopējā platība
39,00 m2, Kokneses novada Kokneses pagastā, ***, personas kods ***, kurš audzina nepilngadīgu dēlu, saskaņā ar Kokneses novada
domes 25.11.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr. 14 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Kokneses novadā”.
35. No budžeta līdzekļiem Bebru pagasta
Pensionāru padomei piešķirt 100,- Ls (viens
simts latus) Ziemassvētku pasākuma organizēšanai.
M. Reinbergs:
Darba kārtībā iekļautie jautājumi izskatīti, nākamā domes sēde notiks 2010. gada 24.
novembrī plkst.15.00 Melioratoru ielā Nr. 1,
Kokneses pagastā.
Ar novada domes sēdes protokola pilnu
tekstu var iepazīties Kokneses novada domes
mājas lapā www.koknese.lv
Nākošā novada domes sēde notiks
2010. gada 24. novembrī plkst. 15.00 novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses
pagastā.
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Lauku saimniekiem
Pieņemti meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi

EIROPAS SAVIENĪBA

Apstiprināts Kokneses novada domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/069 „Projekta koordinatora un sociālā
darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes
„Administratīvās kapacitātes stiprināšana”
1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.
aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu LVL
18 490,00 (Astoņpadsmit tūkstoši četri simti

deviņdesmit latu 00 santīmu), ko veido 100%
Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas
ilgums ir 22 mēneši – no 2010. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. jūlijam.
Projekta ietvaros Kokneses novada domes Attīstības nodaļā 2010. gada 1. oktobrī darbu uzsākusi projekta koordinatore un
2011. gada janvārī Sociālajā dienestā plānots
pieņemt darbā sociālo darbinieku/-ci.
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada
pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās
pārvaldes līmenī.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Kur šķirot Kokneses novadā?
Kur šķirot izlietoto iepakojumu (papīru, plastmasas pudeles, stiklu)?
Šķirošanas konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu nodrošina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Ņemot vērā apstākli, ka atkritumu apsaimniekotājs konteineru atrašanās vietu
var mainīt pat vairākas reizes mēnesī, Zaļajam punktam nav iespējams tik bieži apkopot un
aktualizēt konteineru sarakstu. Tādēļ, lai uzzinātu jūsu dzīvesvietai tuvākā konteinera adresi,
aicinām sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju.
Izlietotā iepakojuma konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu veic Latvijas Zaļā punkta sadarbības partneri “Komunālo uzņēmumu kombināts” un “Euro Concord”. Jautā tiem par šķirošanas konteineru atrašanās vietām un iespēju uzstādīt šķirošanas konteinerus pie Tavas mājas.
Nodod iepakojumu šķirošanas laukumā:
 Aizkrauklē, SIA „Komunālo uzņēmumu kombināts”, Jaunceltnes iela 9
Tālr. 65122266
 Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā SIA „Euro Concord”, Niedrītes iela 1
Tālr. 65123042
Kur likt nolietotās elektropreces?
Uzmanību! Pirms dodies ar savu nolietoto elektropreci vai videi kaitīgo preču atkritumu
uz pieņemšanas punktu, pārliecinies, ka tā darba laiks vai atrašanās vieta nav mainīti.
1. Nodod visa veida elektropreces un dienasgaismas spuldzes pieņemšanas punktos:
Sērene
SIA „Euro Concord”, Niedrītes iela 1 d.d. 8-16.30
tālr. 65122264
Aizkraukle SIA „Komunālo uzņēmumu
d.d. 9-22
tālr. 65123042
kombināts”, Jaunceltnes iela 9
2. Nodod nolietotos mobilos telefonus sekojošās to tirdzniecības vietās:
Veikals
Adrese
Kontakti
AVC Plus
Lāčplēša iela 2a
65122946
Uzmanību! Elektroprece ir iekārta, kas tiek darbināta ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku: sadzīves tehnika, datortehnika, elektriskās rotaļlietas un instrumenti, apgaismes iekārtas. Nododamajām iekārtām obligāti jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim
jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati, u.tml.
Kur likt videi kaitīgās preces (baterijas, auto riepas, akumulatorus, eļļas un to
filtrus)?
Uzmanību! Pirms dodies ar savu nolietoto elektropreci vai videi kaitīgo preču atkritumu
uz pieņemšanas punktu, pārliecinies, ka tā darba laiks vai atrašanās vieta nav mainīti.
1. Baterijas izmest tām paredzētajās kastītēs veikalos:
“Maxima”
Adrese
Darba laiks
Skolas iela 6 Aizkraukle
katru dienu 8-22
1905. g. iela Koknese
katru dienu 8-22
6. lpp.

2010. gada vasarā valdība ir pieņēmusi
Zemkopības ministrijas izstrādātos meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus, kuros ietvertas jaunas normas par
ūdensnoteku, drenu sistēmu, aizsargdambju,
meliorācijas sistēmu aizsargjoslu un hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un uzturēšanu.
Noteikumi nosaka prasības, kādas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
jāievēro meliorācijas sistēmas izmantošanā,
kopšanā un saglabāšanā.
Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un
uzturēšanu saskaņā ar Meliorācijas likumu
uzrauga valsts un pašvaldību institūcijas.
Pašvaldības, Vides aizsardzības valsts iestādes un Valsts meža dienests var piemērot
normatīvajos aktos noteiktos administratīvos
sodus par ūdenssaimniecības būvju un ietaišu, drenāžas sistēmu, meža nosusināšanas
grāvju, kā arī citu vidi ietekmējošo būvju vai
ietaišu bojāšanu vai iznīcināšanu.
Likumdošanā noteiktie dokumenti:
 Meliorācijas likums
 Ministru kabineta noteikumi Nr. 612
2010. gada 6. jūlijā „Kārtība, kādā nosakāmi
un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai
izmantošanas tiesību ierobežošanu”

Ministru kabineta noteikumi Nr.
755 2010. gada 10. augustā „ Koplietošanas
meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to
sadales un norēķinu kārtība”
 Ministru kabineta noteikumi Nr. 714
2010. gada 3. augustā „ Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”

Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes transformācijas
(zemes lietošanas kategorijas
maiņas) kārtība
Izmaiņas normatīvajos dokumentos paredz, ka turpmāk (no 2009. gada 1. jūlija) vairs
nav nepieciešams saņemt lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļauju.
Lai lauksaimniecībā izmantojamo zemi
varētu pārveidot par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi, piemēram, mežu, zemi apbūvei vai ūdenskrātuvi, tai jābūt saskaņā ar
spēkā esošo teritoriālo plānojumu.
Lai pārveidotu lauksaimniecībā izmantojamo zemi par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi, ir jādodas uz pašvaldību. Pašvaldība izsniegs izziņu par plānotā zemes izmantošanas veida atbilstību vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas
plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārveidošanas, tās īpašniekam trīs mēnešu laikā jāierosina kadastra datu aktualizācija
LR Valsts zemes dienestā. Lai to izdarītu, pēc
izziņas saņemšanas no pašvaldības, zemes
īpašniekam jāvēršas pie mērnieka un jāpasūta
zemes vienības situācijas plāna aktualizāciju,
kas tiks iesniegts LR Valsts zemes dienestā
izmaiņu reģistrācijai.
Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 5. lpp.
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„Vesko”
Veikals „Vesko”
Vecbebri

“Astarte-Nafta”
1905. g. iela 14a Koknese katru dienu 7-22

„Zemītes ”
Veikals „Zemītes”, mājas
„Zemītes”, Irši

“Ataudze”
1905. g. iela 4 Koknese Darba dienās 9-18

2. Baterijas, automašīnu riepas un akumulatorus nodod pieņemšanas punktos:
Sērene
SIA „Euro Concord”, Niedrītes iela 1
d.d. 8-16.30
tālr. 65122264
Aizkraukle SIA „Komunālo uzņēmumu kombināts”,
d.d. 9-22
tālr. 65123042
Jaunceltnes iela 9
3. Auto riepu, akumulatoru, auto eļļu un eļļu filtru apsaimniekošanu uztici auto apkopes uzņēmumiem, jo tie ir iesaistīti videi kaitīgo preču apsaimniekošanas sistēmā.

“Rimi”
Supernetto Aizkraukle Spīdolas iela 17,
Aizkraukle

Darba laikā

Katru dienu darba
laikā

kultūras dzīve
Izstāde Kokneses bibliotēkā
No 19. oktobra līdz 1. decembrim Kokneses pagasta bibliotēkā var
apskatīt Helēnas Liepiņas izšūtu gleznu izstādi. Dzīvespriecīgā kundze
ir dzimusi 1926. gadā, patreiz dzīvo Aizkrauklē, bet daudz atmiņu un paziņu ir arī Kokneses pusē. Izstādē ir apskatāmas dažādā tehnikā izšūtas
23 gleznas, kurās redzamas Kokneses pilsdrupas, Staburags, dabas skati,
Pērses ūdenskritums...
Lielākais izšuvums prasījis
apmēram
6
mēnešus darba. Par katru
gleznu autorei
ir savs stāsts,
kuru uzzināsim, tiekoties
ar viņu novembrī.
Ingrīda
Višķere

„Bērnu Žūrijas rallijs 2010”
„Bērnu Žūrijas rallijs 2010” 13. oktobrī slikto laika apstākļu dēļ
notika Kokneses sporta hallē. Uzmundrinām mūsu Bērnu žūrijas dalībniekus ne tikai lasīt un vērtēt grāmatas, bet arī labi pavadīt brīvo
laiku, piedaloties dažādās stafetēs un sporta spēlēs. Kokneses bērnu
bibliotēka jau 8. gadu piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras
programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammas „Bērnu Žūrija”. Šogad pieteikušies 27 bērni.
Sākumā izspēlējām iepazīšanās spēli, lai dalībnieki sadalītos komandās. Izveidotajām komandām,
uzvelkot
īpašas
brilles, bija jāsaliek
bite un jāizdomā
stāsts par šo biti.
Nākamais uzdevums komandām
bija Juceklis – jāizlabo pareizi grāmatu nosaukumi un
autori.
Trešais uzdevums – Foto salons
– bez palīglīdzekļiem, ar grimasēm
un pozām jāizdomā
kompozīcija bildei,
kuras vēlāk izstādīsim bibliotēkā.
Pēc tam bērni, uzvelkot īpašās

brilles, spēlēja tautas bumbu un skrēja stafetes.
Noslēgumā apkopojām rezultātus un cienājāmies ar saldumiem.
Tiksimies decembrī Bērnu žūrijas noslēguma pasākumā.
Kokneses pagasta bibliotēku vadītāja I. Poiša

Baiļu faktors ģimenes atbalsta
dienas centrā
30. oktobrī Hellovīnu jeb Visu svēto dienas ietvaros arī
ĢADC notika pasākums. Tā kā Hellovīnos ASV un citās zemēs
izgrebj simtiem ķirbju un iededzina tajos svecītes, arī mēs sākām
dienu ar ķirbju grebšanu, ko vēlāk novietojām uz palodzēm. Taču
pats galvenais dienas notikums bija „Baiļu faktors”. Pasākuma
sākumā visiem tika dota iespēja izdaiļot sevi, izmantojot ķermeņa
krāsas. Tālāk dalībnieki devās no vienas telpas uz otru, veicot
dažādus interesantus uzdevumus. Dalībniekiem vajadzēja rāpot
cauri tunelim, nepieskaroties izlīst cauri sapītam zirnekļu tīklam,
pārvarēt noteiktu attālumu ar sasietām kājām, kurām klāt piesietas rokas. Visvairāk laika aizņēma uzdevumi saistīti ar ēšanu un
dzeršanu. Pasākuma dalībniekiem vajadzēja ēst ķiplokus un citronu ar visu mizu. Tad no trīs glāzēm vajadzēja izvēlēties vienu
– veiksmīgākajiem tika cukurūdens vai parasts dzeramais ūdens,
bet lielākoties visi izvēlējās glāzi pilnu ar sālsūdeni, kura tad arī
bija jāizdzer. Tāpat vajadzēja neskatoties izvēlēties vienu šķīvi ar
garšvielām, un atkal kādam tika pūdercukurs, kādam pipari, bet
kādam kartupeļu ciete. Pēc visiem šiem uzdevumiem vēl vajadzēja ietērpties smieklīgās drēbēs un doties uz šķēršļu skrējienu,
kurš notika ārā. Skrējiena laikā dalībnieki gāja zosu gājienā, viņus
apmētātāja ar papīra bumbām, katram aiz apkakles aizmeta ledus
gabaliņu un katrs tika appūsts ar miltiem.

Pēc visiem braši izturētajiem pārbaudījumiem, visi dalībnieki saņēma balvas un diplomus, kā arī, lai atgūtu enerģiju, visi tika cienāti
ar saldējumu.
ĢADC brīvprātīgā – Agnese Pulkstene
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ZIEMASSVēTKU tirdziņš – Kokneses
novada uzņēmēju UN DOMES dāvana
novadniekiem
Kokneses novada tirgus izveides darbi ir sākušies
Iepriekšējā Kokneses novada vēstīs numurā rakstījām par plāniem un iespējām sākt veidot novada tirgu Koknesē. Šodien novada
iedzīvotāji un viesi var pārliecināties, ka, veiksmīgi piesaistot Eiropas
fondu līdzekļus un rodot sapratni novada deputātu vidū, darbs pie tirgus izveides pirmā posma jau notiek. 1400 m2 lielā tirgus laukuma
vietā ir noņemta melnzemes kārta, zemē ir saguldīta grunts un lietus ūdeņu drenāžu caurules, ir savestas, izlīdzinātas smiltis, grants un
dolomīta šķembas, laukumā ir izbūvētas norobežojošās apmales un
sākti bruģakmens ieklāšanas darbi, kurus, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, tirgus laukuma būvētāji no uzņēmuma „Skalds” sola pabeigt līdz
pirmajai adventei. Šobrīd notiek tirgotāju apzināšana (pieteikties pa
tel. 26133089), un tirgum būs vajadzīgs arī enerģisks un iniciatīvas
bagāts pārvaldnieks.
Kokneses uzņēmēji un novada dome
gatavo svētku pārsteigumu novadniekiem
Pateicoties izdevīgajai atrašanās vietai un mūsu novada saimniekošanas tradīcijām, tirgum ir jākalpo par vietu, kas apvieno mūsu
novada iedzīvotājus vienā kopīgā, interesantā un ienesīgā nodarbē.
Tirgus būs mūsu novada vizītkarte, tas parādīs viesiem par Iršu, Bebru un Kokneses pagastu lauksaimniecības, kultūrvēsturiskajām un
saimniekošanas tradīcijām, bet pašiem koknesiešiem pavērs jaunas
iespējas – ikviens varēs piedalīties tirgū ar pašu dārzā izaudzētiem
dārzeņiem vai mežā salasītām sēnēm.
Lai gan aktīvu tirgus darbību ir plānots sākt 2011. gada pavasarī,
Kokneses novada uzņēmēji un novada dome ir apvienojuši savas iespējas, lai patīkami pārsteigtu koknesiešus un novada viesus jau šajos
Ziemassvētkos.
Sestdienā pirms pirmās adventes, tirgus laukumā paredzēts novietot ap desmit tirdzniecības nojumes ar kopējo galdu platību 90 metru.
Turpmāk katru sestdienu tirgus apmeklētāji varēs iegādāties vietējo
lauksaimnieku un amatnieku gatavotus izstrādājumus. Pie vienas no
tirgus nojumēm varēs sasildīties ar karstu dzērienu, bet pie citas iegādāties Ziemassvētku dāvanas. Skanēs ieraksti un dzīvā mūzika Kokneses mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā, bet Ziemassvētku egli
rotās Kokneses bērnudārzā un ģimenes centrā gatavoti egles rotājumi.
Ziemassvētku tirdziņā varēs iegādāties vietējo amatnieku izstrādājumus, novada bērnu rokdarbus, Likteņdārza suvenīrus un citas nelielas,
bet sirsnīgas dāvanas, kā arī Ziemassvētku gardumus.
Kad novembra beigās virs Kokneses novada tirgus laukuma iedegsies pirmās Ziemassvētku zvaigznes, atcerieties, ka tirdziņš un
katra no šīm zvaigznēm ir novada uzņēmēju un domes deputātu dāvana jums Ziemassvētkos!
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Priecīgus Ziemassvētkus jums novēl:
Dainis Vingris
Māris Liopa
Tomass Cīrulis
Uldis Krievārs
Aivars Aišpurs
Ojārs Karčevskis
Inguss Spulle
Ernests Skopāns
Jānis Dzenis

Juris Sprukulis
Inga Liopa
Rihards Limanāns
Jānis Kirovāns
Juris Sprukulis
Aivars Dambītis
Artūrs Stakinovs
Uldis Bērziņš		
Jānis Bakmanis

Roberts Meikšāns
Aigars Kalniņš
Bruno Cīrulis
Ainārs Utāns
Leopolds Klišāns
Inese Kāpiņa
Juris Sprukulis
Ilmārs Klaužs
Biedrība „Koknesei”

Es vienmēr gribu būt ceļā
„Es gribu rakstīt par ziediem,
Par ziediem un mīlestību.
Par sauli, vējiem un cilvēkiem,
Par smaidiem un patiesu labestību”.

Tā savu sūtību dzejā izteikusi dzejniece Ārija Āre. 4. novembrī Bebru pagasta bibliotēkā viņa tikās ar dzejas draugiem. Skanēja
jaunākie dzejoļi par rudeni, mīlestību un dvēselei tuviem cilvēkiem.
Dzejas vārsmas papildināja Antras Ķimenes muzikālais pavadījums.
Ārijas Āres sirsnīgā un sievišķīgā dzejas valoda uzrunā ikvienu, kurš
tāpat kā dzejniece ir ceļā uz mīlestību. „Es vienmēr gribu būt ceļā –
ceļā uz mīlestību”. /Ā. Āre/
Sarmīte Rode

„Bitītē” atvērta Māmiņu istaba
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 19. oktobrī
atklāja Māmiņu istabu. Ir radīta mājīga vieta, kur pulcēties māmiņām,
organizēt nodarbības un praktiskas darbības seminārus. Istaba māmiņām
izveidota ar mērķi motivēt ģimeni aktīvam, veselīgam dzīvesveidam.
Īpaši gaidītas jaunās māmiņas. Telpa 1. stāvā, kurā ilgus gadus nebija
veikts remonts, ir izremontēta un iekārtota ar Bebru pagasta pārvaldes
palīdzību un Hipotēku bankas finansiālu atbalstu. Bankas piešķirtais finansējums Ls 250 iegūts, PII „Bitīte” vadītājai Antoņinai Midegai piedaloties Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā ar
projektu „Došu tev makšķeri, velc zivi pats!” Bebru pagasta komunālās
nodaļas vadītāja Jura Bāra vadībā šovasar tika veikts telpas remonts. Istabas atklāšanas brīdī par labi paveiktu darbu Antoņina Midega pateicās
Jurim Bāram, Pēterim Haukam, Andrim Paļčevskim, Jānim Briedim un
„dārziņa” meitenēm par palīdzību Māmiņu istabas iekārtošanā.
Māmiņu istabā jau ir notikušas divas nodarbības. Nākamajā nodarbībā – radošajā darbnīcā māmiņas mācīsies veidot Adventes vainagus.
„Kokneses Novada Vēstis”

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” pasākumi
novembra otrajā pusē un decembrī DC telpās

17. nov. pl. 11:30 svinēsim Latvijas 92. dzimšanas dienu un vēl
kādu apaļu jubileju. Būs viktorīna par Latviju. Veidosim Latvju rakstus no saviem gada skaitļiem (jāatkārto reizrēķins!)
Pašlaik tirgus laukumā noris bruģakmens ieklāšanas darbi.
Laukumu cer pabeigt līdz pirmajai adventei.

1. dec. pl. 11:30 tamborēsim, adīsim, gatavosim dāvaniņas Ziemassvētkiem. Adventa vainagu izstāde.
8. lpp.
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no 7. lpp.

15. dec. pl. 11:30 Pārrunāsim gatavošanos pensionāru eglītes sarīkojumam. Ziemassvētku apsveikumu gatavošana. (var ņemt līdzi
savas idejas apsveikumu gatavošanai)
29. dec. pl. 12:00 Vecgada noskaņās izvērtēsim padarīto, apspriedīsim pasākumu plānu 2011. gada pirmajai pusei. Būs arī loterija (līdzi dāvaniņa ne dārgāka kā 0.99 Ls), rotaļas, dziedāšana.

Uzmanību! Uzmanību!

Kokneses pensionāru eglītes sarīkojums notiks 2011. gada 8. janvārī plkst. 14:00
Kokneses kultūras namā. Koncertēs Aizkraukles skanīgais ansamblis „Maļinovij zvon”. Dejosim „dzīvās” mūzikas pavadībā. Savu
dalību pasākumā pieteikt līdz 30.12.2010 pa tālruņiem – Marta (tālr.
65161268) vai Terēze (tālr. 65161698).
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” padome
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Atkal skan gadumijas zvans!
Bebru pagasta pensionāri! Atkal viens gadiņš būs garām, bet kā
katru gadu, vēl satiksimies Ziemassvētku gaidās un atcerēsimies šogad kopā pavadītos brīžus. Lūdzu Bebru pagasta iedzīvotājus, kuri
šogad kļuvuši par pensionāriem, pieteikties pie sociālās darbinieces Antras Ķimenes, tālr. 65164340, vai personīgi pie manis pa tālr.
65164188, 26159335.
Svētku noskaņā tiksimies 11. decembrī plkst. 12.00 Bebru pamatskolā. Dalības maksa Ls 4. Mīļi gaidīti visi Bebru pagasta pensionāri!
Anna Bite, Bebru pagasta
pensionāru padomes priekšsēdētāja

novada izglītības iestādēs
Poēzija svešvalodās

Stāstnieku konkurss Lielvārdē

21. oktobra pēcpusdiena Bebru pamatskolas 8. un 9. klasei pagāja
liriskā noskaņojumā, jo angļu valodas skolotāja Dzidra Žmuidene un
krievu valodas skolotāja Lidija Degtjareva bija rosinājušas audzēkņus
runāt dzeju svešvalodās. Kad deklamācijas beidzās, skolēni kļuva par
dzejas tulkiem un atraktīviem dzejoļu vārsmu virknētājiem.
Pasākums kļuva par izskanējušo Dzejas dienu savdabīgu un neierastu turpinājumu. Ikkatrs dalībnieks bagātināja vārdu krājumu kā
angļu, tā krievu valodā.

Kā katru gadu, rudens pusē Latvijas skolās ir daudz dažādu, interesantu notikumu. Tās ir ekskursijas, rudens izstādes, Miķeļi, Mārtiņi,
Lāčplēša dienas atcere, Latvijas dzimšanas dienas svinības. Un tā līdz
pašiem Ziemassvētkiem. Koknesieši un lielvārdieši jau daudzus gadus kopj kādu īpašu tradīciju – stāsta stāstus! Tas ir konkurss „Teci,
teci, valodiņa”. Parasti tas notiek oktobra beigās, novembra sākumā,
bet fināls jau novembra beigās Rīgā, Latviešu Biedrības namā. Arī
šogad ir tāpat. Pirmā kārta notiek savā skolā, bet pusfināls – kā kuro
reizi. Tie ir bijuši gan Koknesē, gan Madonā, Aizkrauklē, Lielvārdē,
arī Taurupē, Salaspilī.
Šogad uz pusfinālu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni
devās ceļā uz Lielvārdes pamatskolu. Tur mūs laipni gaidīja. Bija labi
noorganizēts konkurss, raisījās pārdomas un sarunas arī pēc konkursa,
bet visjautrāk gāja mājupceļā, jo tad tik sākās visi tie stāsti, ko konkursā nepaguvām izstāstīt!
No Kokneses uz finālu Rīgā, 27. novembrī izvirzītas Linda Lielauza no 3. klases un Sanija Sonora Jankovska no 5. klases.
Ja arī tu gribi stāstīt, tad stāsti un radi pats savus stāstus, jo konkursā 5 minūtēs interesanti jāizstāsta pasaka, kāds atgadījums no savas dzīves un ātrruna vai anekdote. Reizēm tieši tas īsais žanrs ir tas
grūtākais, jo, lai labi izstāstītu anekdoti, vajag būt īpašam talantam.
Un tas ir jākopj! Visi stāstnieki apsolīja piedalīties arī nākamgad. Tas
nozīmē, ka draugos ar stāstiem un stāstīšanu viņi būs arī turpmāk!
Paldies visiem par stāstiem! Gan bērniem, gan vecākiem, kas jau
agrā bērnībā saviem mīluļiem lasa priekšā un stāsta pasakas, runājas
ar viņiem ikdienā, gan arī lielais paldies skolotājiem, kas ar bērniem
strādā skolā!

Bebru pamatskolas valoduun mākslu MK

„Bebrēns” atkal klāt

Ir izdots kārtējais Bebru pamatskolas literārās jaunrades žurnāla
„Bebrēns” numurs. Žurnāls iznāk kopš 1997. gada oktobra reizi divos
mēnešos. Jaunajā numurā publicēti skolēnu dzejoļi, kas tapuši
Dzejas dienu pasākumu iespaidā
un literārās jaunrades pulciņā mācoties dzejot kā Rainim. Ikviens
var iepazīties ar R. Blaumaņa literārās prēmijas 6. konkursa četriem darbiem- jau nosūtītiem uz
„Brakiem” (noslēguma pasākums
š. g. 4. decembrī). Pirmo reizi
konkursā piedalīties bija aicināti
arī skolotāji.
„Bebrēna” lappuses rotā vizuālās mākslas stundās tapušie zīmējumi: rotaļlietas, dabas ainavas,
iniciāļi. Uz žurnāla vāka 7. klases
skolēna Eināra Ivana aplikācija.
“Bebrēna” redkolēģija

Visi stāstnieki solījuši konkursā piedalīties arī nākamgad. Tas
nozīmē, ka draugos ar stāstiem un stāstīšanu viņi būs arī turpmāk!
Stāstus stāstīja un klausījās Inguna Žogota,
Piedaugavas novada koordinatore
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Valodas un mākslas mēnesis
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā oktobris bija valodas un mākslas metodiskās komisijas mācību priekšmetu mēnesis, tā mērķis bija radīt skolēnos lielāku interesi par latviešu
valodu un literatūru, vizuālo mākslu. Skolotāju organizētie pasākumi
bija veltīti Krišjāņa Barona 175. dzimšanas dienas atcerei.
Oktobra pirmajā nedēļā klasēs tika noteikti glītāko literatūras pierakstu un rakstu darbu burtnīcu īpašnieki.
Oktobra otrajā nedēļā vizuālās mākslas skolotāja Velta Zariņa aicināja skolēnus piedalīties tautasdziesmu vizualizēšanā. Skolēni, noklausoties tautasdziesmas, pārrunājot to saturu, varēja izvēlēties kādu
no tām ilustrēšanai.
Pasākums, kuram skolēni un skolotāji gatavojās ilgāku laiku, bija
izteiksmīgas runas konkurss „Viena aktiera teātris”. Konkursā piedalījās 16 skolēni, kuri no galvas runāja gan latviešu tautasdziesmas,
gan teikas, gan pasakas. Žūrija konkursantu sniegumā vērtēja darba
pieteikumu, stāju, izteiksmi, teksta precizitāti. Pirmo vietu ieguvēji
saņēma īpašas žūrijas pateicības.
Vecāko klašu skolēni veica aptauju „Sakāmvārds, kas dzīvo cauri
gadsimtiem”. Populārākie sakāmvārdi skolas darbinieku un vecāku
vidū bija: Darbs māca darītāju; Lēnāk brauksi, tālāk tiksi; Kas citam
bedri rok, pats tajā iekrīt.
Viena no aktivitātēm mācību priekšmetu mēneša ietvaros bija pieredzes stunda angļu valodā mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā, kuru
vadīja skolotāja Maruta Urga. Skolotāja nodemonstrēja interaktīvās
tāfeles izmantošanas iespējas mācību stundā. Paldies skolotājai Marutai par interesanto un atraktīvo stundu!
21. oktobrī skolēni un pedagogi pulcējās uz mēneša pasākumu
patīkamāko daļu – apbalvošanu. Tika pasniegti pateicības raksti un
saldumu balvas. Paldies skolotājām Veltai Zariņai, Veltai Verkēvičai,
Sanitai Baltcerei un Jolantai Rotkājai par atbalstu un radošumu pasākumu organizēšanā!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

votājus un uzņēmējus palīdzēt izveidot skolā – centrā rehabilitācijas
telpas.
Būsim ļoti pateicīgi ikvienam, kas sniegs finansiālu atbalstu, ieskaitot līdzekļus Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības
centra kontā LV13LHZB5100153737001 ar norādi – ziedojums.

Lai novērstu pārējo konstrukciju bojāšanos,
ir uzsākta jumta atjaunošana.
Elīna Ivanāne, direktora vietniece metodiskajā darbā

Aktivitātes Pērses pamatskolā
Pērses pamatskolā š. g. 29. oktobrī vecāki tika aicināti uz individuālajām sarunām ar priekšmeta skolotājiem un klašu audzinātājiem. Pēc tam varēja noklausīties psiholoģes Vēsmas Sīpolas lekciju
par tēmu „Skolēnu savstarpējās attiecības”, kā arī vecāku kopsapulcē
direktore Gaļina Kraukle informēja par jaunākajām aktualitātēm izglītībā un skolā.
Visatsaucīgākie bija sākumskolas skolēnu vecāki.

Turpina iesaistīties eTwinning
projektos
Pērses pamatskolas 4. - 6. klašu skolēni jau trešo gadu iesaistās
eTwinning projektos.
Šajā mācību gadā kopā ar vēl 32 dažādu valstu skolām esam pievienojušies projektam „Eiropas tautu pasakas”. Tā laikā skolēni izvēlas
kādu sev zināmu un tuvu pasaku, iztulko to angļu valodā un ilustrē. Mēs
pēc ilgām pārdomām izvēlējāmies pasaku „Vecīša cimdiņš”. No visu
tautu pasakām angļu valodā paredzēts izveidot grāmatu. Vēlāk plānots
uzvest kādu no partneru skolu izvēlētajām pasakām latviešu valodā.
Pagaidām esam sagatavojuši un publicējuši prezentāciju par savu
skolu, sevi un savām interesēm, kā arī iepazīstam partnerus citās valstīs.
Tiek demonstrēta interaktīvās tāfeles izmantošanas
iespēja mācību stundā.
Valodas un mākslas MK vadītāja Aija Kārkliņa

Remontdarbi turpinās
Šis mācību gads Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā sākās gaišās, izremontētās un labiekārtotās telpās. ERAF
programmas „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projekta ietvaros tika renovētas skolas mācību ēkas
telpas.
Turpinot darbus skolas – centra vides labiekārtošanā, ir plānots
pārprojektēt baseina telpas un izveidot rehabilitācijas telpas skolēniem, kur varēs organizēt ārstnieciskās vingrošanas un stājas korekcijas nodarbības, ritmikas un deju nodarbības, kā arī tiktu ierīkota atsevišķa kustības terapiju telpa ar trenažieriem un sensorā istaba.
Lai novērstu pārējo konstrukciju bojāšanos, ir uzsākta jumta atjaunošana. Nākošajā posmā paredzēts sakārtot apkures sistēmu, nomainīt logus un tikai tad varēs veikt iekštelpu remontdarbus.
Iecerētajam projektam nepieciešami ievērojami finansiālie līdzekļi, tāpēc skola – centrs iesaistās dažādos projektos, kā arī aicina iedzī-

Pērses pamatskolas skolēni ar prieku iesaistās projektā.
Informātikas skolotāja Līga Kraukle

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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sporta dzīve NOVADĀ
Koknesē sacenšas
basketbolisti un
futbolisti

Gūst panākumus
sezonas pirmajās
sacensībās

Kokneses novada atklāto 2. sporta spēļu
rudens posma sacensībās oktobra beigās par
speciāli šīm sacensībām kaltajām medaļām sacentās basketbolisti un minifutbola spēlētāji.
Basketbolā par čempiona tituliem sacentās
divas Kokneses novada komandas un par uzvarētājiem kļuva komanda, kuras sastāvā spēlēja Dāvis Kalniņš, Didzis Bērziņš, Zigmārs
Šmits, Mārtiņš Gražulis un Mārtiņš Broks.
Minifutbola sacensībās piedalījās futbolisti no Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Aizkraukles un Neretas novadiem. Cīņā par bronzas godalgām Skrīveru komanda „Putni” ar
2:0 pārspēja komandu „D4D” no Neretas.
Zelta medaļas izcīnīja Kokneses novada
futbolisti: Reinis Kuzmas, Dāvis Kalniņš,
Didzis Bērziņš, Kristaps Kovaļevskis, Ēriks
Krupenkins un Mārtiņš Broks, kuri ar 4:0
pārspēja Aizkraukles komandu „Bunda”.
Nākošās sporta spēļu sacensības notiks
13. novembrī plkst. 1100 Kokneses sporta
hallē, kur sacentīsies galda tenisisti (vīrieši
un sievietes) un šāvēji ar pneimatisko šauteni (vīrieši un sievietes). Nedēļu vēlāk, 20.
novembrī Kokneses peldbaseinā, sacentīsies peldētāji. Ar sacensību noteikumiem un
programmu var iepazīties mājas lapā www.
koknese.lv, sadaļā Kokneses Sporta centrs.
Ceram sagaidīt kuplu sportot gribētāju pulku!
Sporta spēļu galvenais tiesnesis
Andris Vītols

Aizvadītas pirmās 2010./2011. gada sezonas daiļslidošanas sacensības, kurās piedalījās 11 gadus jaunā koknesiete Elizabete
Luisa Līviņa. Sacensības notika Tartu (Igaunija) un tajās piedalījās daiļslidotājas no Latvijas, Igaunijas un Somijas.
Atšķirībā no pagājušās sezonas, šogad
Elizabetes trenere nolēma pieteikt sportisti
sacensībām ar trīs gadus vecākām meitenēm,
tā saucamajā Novice grupā.
Vasaras sporta nometnēs Elizabete daudz
trenējās un ieguldītā darba rezultātā abas sacensību programmas varēja nokomplektēt ar
sarežģītiem elementiem, kas, veiksmīga izpildījuma rezultātā, dod papildu punktus un
ļauj cīnīties par augstām vietām arī ar gados
vecākām meitenēm. Šajā vecuma grupā daiļslidotājām jāsacenšas divas dienas, pirmajā
sacensību dienā izpildot īso, bet otrajā dienā
izvēles programmu.
Starts pirmajās sezonas sacensībās izdevās veiksmīgs. Pēc pirmās sacensību dienas
Elizabete bija pirmajā vietā un vienīgi vēl
nelielā divu dienu sacensību pieredze patraucēja izcīnīt pirmo vietu arī kopvērtējumā. Otrajā sacensību dienā Elizabete pirmo reizi uzstājās ar izvēles programmu Astora Piacolla
mūzikas pavadījumā. Izvēles programma ir
krietni garāka par pirmās dienas uzstāšanos,
un tajā ir daudz sarežģītu lēcienu, griezienu
un citu elementu, tāpēc sportistam jāprot sa-

dalīt spēkus vienmērīgi, un prasa koncentrēšanos līdz pat uzstāšanās pēdējai sekundei.
Tartu sacensībās Elizabete izcīnīja otro
vietu un tagad turpina gatavoties nākamajām
sacensībām, kas notiks novembra vidū Varšavā (Polija). Vēl pēc mēneša Elizabete ceļos
uz sacensībām Diseldorfā (Vācija), bet decembra beigās viņas uzstāšanos varēs redzēt
Latvijas čempionātā Rīgā, Volvo ledus hallē,
uz kurieni Elizabete aicina arī līdzjutējus no
Kokneses.

Sacensībās Tartu 2. vietu ieguva Elizabete.
Bruno Cīrulis

Māju īpašnieki varēs pretendēt uz KPFI finansējuma saņemšanu
atjaunojamo energoresursu izmantošanai
2010. gada 9. septembrī, Valsts sekretāru
sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas
sagatavotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāta
konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums.
Noteikumu projektu ir paredzēts apstiprināt Ministru kabinetā novembrī,
savukārt, konkursu plānots izsludināt decembrī.
Konkursa īstenošanas mērķis ir veicināt oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu
mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerāciju, kurā izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai nodrošinātu siltuma un elektrības
piegādi mājsaimniecības vajadzībām.
Noteikumu projekts paredz, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt privātmāju
īpašnieki, kas ir fiziskas personas, uz kuru
vārda reģistrēts īpašums Latvijas Republikas
teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas, kas ir fi-

ziskas personas, kas rīkojas daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieku vārdā.
Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai
nomaiņa, kuras rezultātā izmantojamie
fosilie energoresursi (tostarp ogles, dabasgāze, dīzeļdegviela un elektrība) tiek
aizvietoti ar atjaunojamajiem energoresursiem (tostarp saules, vēja, zemes siltuma
enerģija, kā arī biomasas enerģija (malka,
šķelda u.c.)), kā arī jaunu elektroenerģijas
ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.
Konkursam var iesniegt projektu par
sekojošām ēkām: dārza mājas, individuālās
dzīvojamās mājas, vasarnīcas, dvīņu rindu un
atsevišķu divdzīvokļu mājas, kā arī triju un
vairāk dzīvokļu mājas.
Pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 11 399 481 lats. Attiecība starp
oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma gadā

un projektam pieprasītā finanšu instrumenta
līdzfinansējumu nav mazāks par 0,5 kgCO2
gadā/LVL. Konkursa ietvaros vienam projekta iesniegumam pieejamais maksimālais
finanšu instrumenta finansējums ir 7 000
latu. Maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 50%.
Ēkām aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei nedrīkst pārsniegt 140 kWh/m2
gadā. Uzstādot elektroenerģijas ražošanas
tehnoloģijas, to ikgadējā saražotā elektroenerģija nepārsniedz 120% no ēkas ikgadēja
elektroenerģijas patēriņa.
Ja ir vēlme noskaidrot iespējamos tehniskos risinājumus, aprēķināt projekta ieceres
izmaksas un efektivitāti, varam palīdzēt ar
konsultācijām un projekta pieteikuma sagatavošanu.
Informāciju var saņemt Kokneses Komunālajos Pakalpojumos pie namu pārvaldnieka
Ziedoņa Vildes.
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Novembra mēnesis „Likteņdārzā”
Novembra mēnesis „Likteņdārzam” ir
īpašs – tas uzskatāms par katra gada paveikto
darbu atskaites punktu, jo dārza īstenošanu ir
plānots pabeigt līdz 2018. gadam kā dāvanu
Latvijai 100. jubilejā. Šī ir trešā gadskārta,
kopš uz salas notika pirmie darbi, un šajā
gadā īpašu ieguldījumu dārza tapšanā devuši
tieši vietējie cilvēki. Apjomīgi darbi tika pavirzīti uz priekšu ar uzņēmēju – SIA „Roplainis”, valdes priekšsēdētājs Aivars Dambītis,
SIA „RRKP būve”, valdes priekšsēdētājs Aigars Kalniņš, SIA „Kokneses Wood House”,
valdes priekšsēdētājs Dainis Vingris, SIA
„Grasis G”, valdes priekšsēdētājs Ģirts Šreibers, Aizkraukles rajona SIA „KUK”, valdes
loceklis Ivars Sekacis, SIA „A.C.B.” un daudzu citu – aktīvu atbalstu un līdzdalību.
Tāpēc šogad 18. novembrī – Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā – Kokneses
novada domes organizētajā svētku pasākumā
„Likteņdārza” projekta īstenotāja - „Kokneses fonda” – pārstāvji īsā prezentācijā pastāstīs koknesiešiem par paveikto. Šādu pārskatu
Fonds gribētu ieviest kā tradīciju katru gadu,
lai pastāvīgi informētu vietējos iedzīvotājus
par dārzā notiekošo.
Jau pagājušajā gadā „Likteņdārza” viesi
pārliecinājās, ka 18. novembrī pulksten 16.06
saule noriet tieši virs dārza amfiteātra, kā to
savā projektā ir paredzējis dārza projekta
autors – Japānas ainavu arhitekts Shunmyo
Masuno. Arī šogad katrs tiek aicināts šajā
svētku dienā vērot saulrietu „Likteņdārzā”.
Uz vakarpusi aicinām skatīties Latvijas Televīziju, jo pulksten 18.30 Latvijas Televīzijas
1. programmā ir paredzēta pirmizrāde videofilmai par „Likteņdārza” idejas autoru – Vili
Vītolu, ko veidojusi LTV režisore Mārīte Balode. Filmā kā viens no V. Vītola projektiem

Aicinājums
Domubiedru grupa “3 darbi Latvijai”
aicina turpināt pagājušajā gadā sākto 18.novembra svētku tradīciju – visiem, kam Latvija sirdī ir mīļa, pulksten 21:00 pēc Latvijas
laika kopīgi dziedāt Latvijas himnu „Dievs,
svētī Latviju!” Vienosimies kopīgā lūgšanā,
paudīsim savu gara spēku un būsim lepni par
brīvu un neatkarīgu Latviju.
Paldies visiem un ikvienam, kas pagājušajā gadā atsaucās “3 darbi Latvijai” aicinājumam stiprināt un veidot Latvijas dzimšanas
dienas svinību tradīcijas. Mēs arī šogad aicinām mūsu valsts 92. dzimšanas dienu svinēt
ar trīs sirds dāvanām – dziesmu, gaismu un
laba vēlējuma vārdiem.

tiks atspoguļots arī „Likteņdārzs” un būs skatāmas intervijas arī ar koknesiešiem. Svētku
vakarā LTV pārraidīs arī ziedojumu akcijas
„Top Latvijas Likteņdārzs!” ietvaros Kokneses pilsdrupās notikušā ziedojumu koncerta
„Mīlestības dziesmas Latvijai” atkārtojumu,
kas skatītājus atgriezīs augusta vasaras vakara noskaņās.
Uz 18. novembra svētkiem projekta atbalstītājs – SIA „Metrum” - ir paredzējis pabeigt t.s. virtuālo „Likteņdārzu”, kur mājas
lapā www.liktendarzs.lv būs iespēja aplūkot
katru dārza objektu, tā tapšanas/stādīšanas
gadu un ziedotāju. 17. oktobrī SIA „Metrum”
nolasīja koordinātas visiem tiem kociņiem,
kas bija sastādīti uz to brīdi, un ir plānots, ka
uz 18. novembra svētkiem tas būs apskatāms
katram.
Nedēļu pirms svētkiem – 11. novembrī Lāčplēša dienā – „Likteņdārzā” visi tiek aicināti aizdedzināt savas svecītes brīvības cīņās
kritušo piemiņai.
Vēl šajā gadā Fonds sadarbībā ar „Latvijas Televīziju” un SIA „Upe tuviem un tāliem” ir plānojis izdot „Likteņdārzam” veltītu
DVD ar abu LTV organizēto ziedojumu akciju sižetiem un koncertu materiāliem.
Stratēģiski ļoti būtisku ziedojumu šajā
gadā Fonds ir saņēmis no AS „Latvenergo”,
kas paredz finansēt pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmai izbūvi „Likteņdārzā”.
Būvniecības darbi tika sākti šā gada oktobra beigās, un tos ir paredzēts pabeigt šogad
decembrī. Tā kā elektrības kabeli vienā daļā
ir paredzēts guldīt zem iebraucamā ceļa, tad
būvnieki un Fonds brīdina, ka novembra vidū
būs situācija, kad līdz „Likteņdārza” autostāvvietai nokļūt nevarēs, jo notiks būvniecības darbi. Auto varēs atstāt uz ceļa, un neliels
•	Vārdi
Svētkos vēlēsim labus vārdus Latvijai.
Rakstīsim savus vēlējumus interneta vietnē
3darbi.lv. Ierakstītie vārdi veidos Lielvārdes
jostas rakstu – mūsu seno zīmju spēku. Mēs
sakoposim savu gaišo enerģiju un spēks, kas
būs ieausts mūsu vēlējumos, veidos Latvijas
nākotni.
•	Gaisma
• Svētkos vairosim gaismu iededzot
uguni – svecīti logos, ugunskuru pagalmā,
kalna galā. Sveiksim Latviju ar gaismu!
• Dziesma
• Svētkos dziedāsim “Dievs, svētī Latviju”. Visi kopā, vienlaicīgi, lai vai kurā pasaules malā mēs katrs atrastos. Tā mēs stiprināsim kopības sajūtu un lepnumu par to, kas
esam un kas mums ir dots – sava valsts un
brīvība.
Šogad aicinām īpaši domāt par 18. novembra svētku ēdienu. Varbūt jūsu mājās
vai novadā jau ir kādas tradīcijas, bet varbūt
šogad tās tikai aizsāksies. Mēs, „3 darbi Lat-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
gabaliņš būs jāpaiet kājām.
Rudens un ziemas sezonas laikā - no 1.
novembra līdz 31. martam – „Likteņdārza”
apmeklētājus sestdienās un svētdienās sagaidīs administratore Gundega Plikšķe. Kādu no
decembra sestdienām viņa strādās arī jaunajā
tirdziņā, piedāvājot svētku dāvanām izvēlēties „Likteņdārza” ziedojumu zīmes un suvenīrus.
***
„Likteņdārzs” ar visas tautas atbalstu
top uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā
ir vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un
nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus.
„Likteņdārzs” top kā mūsu gadsimta Brīvības piemineklis un vieno visas paaudzes.
Katram ir iespēja piedalīties tā tapšanā – ar
savu darbu, laiku, labām domām un līdzekļiem. „Likteņdārza” īstenotājs ir „Kokneses
fonds”. Tuvāka informācija par „Likteņdārza” tapšanas gaitu un atbalstītājiem – www.
liktendarzs.lv.

Šogad „Likteņdārza” autostāvvietā tika
iebūvēts arī karoga masts un plīvo Latvijas
karogs. Foto – Jānis Brencis.
Skaistus svētkus vēlot,
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” Valdes priekšsēdētāja
vijai” domubiedru grupa, šogad pulcēsimies
pie kopīga Lielzupas katla. Tā būs lieliskākā
no zupām, jo tai klāt būs Latvijas mīlestības
sāls.
Mēs, “3 darbi Latvijai” iniciatori, pārstāvam dažādas profesijas, mums ir dažādi
skati uz dzīvi, atšķirīgas politiskās simpātijas, mūs nevar atrast vienas reliģiskās
grupas ietvaros. Tomēr mūsu dažādību
vieno Latvijas mīlestība, patriotisms un
vēlēšanās nesavtīgi darīt Latvijai labus
darbus un teikt gaišus vārdus. Mēs ticam
savai zemei!
Aija Melle, Andis Linde, Andris Čeksters,
Andris Dieviņš, Antra Purviņa, Armands
Strazds, Evija Vaščenko, Ināra Kehre, Inese
Vanaga, Kristīna Pelša, Kristīne Ļeontjeva,
Mārtiņš Martinsons, Modris Tenisons, Normunds Baķis, Pēteris Apinis, Valda Auziņa,
Valdis Točs, Žaneta Jaunzeme-Grende.
Kontakti informācijai: Kristīne Ļeontjeva +371 29346386, trisdarbi@gmail.com
www.3darbi.lv
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10. Salidojums I. Gaiša Kokneses vidusskolā
Satikšanās prieks I. Gaiša Kokneses
vidusskolā
16. oktobris Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā bija īpaša diena – šeit valdīja atkal
satikšanās prieks skolas 10. salidojumā.
Priecīgi smaidi, spiedzieni, apskāvieni,
bučas, pārsteigumā sasistas plaukstas, aizmiršanās no ikdienas rūpēm, kavēšanās atmiņās par kopā pavadītajiem mirkļiem un vēl
daudz, daudz citu emociju un piedzīvojumu.
Skolas darbinieki, skolotāji un skolēni
bija ļoti centušies un strādājuši pie pasākuma
programmas, lai ikviens absolvents, bijušie
un esošie skolotāji un skolas darbinieki šajā
vakarā justos īpaši.
Jau pēcpusdienā sapostajā skolā tika
gaidīti absolventi uz salidojuma reģistrāciju
un skolas, kā arī jaunā sporta centra apskati.
Katrs varējām ieraudzīt, kā skola pa šo laiku
mainījusies, un kādas iespējas tiek piedāvātas
pašreizējiem skolniekiem – ir labiekārtotas
un modernizētas vairākas klašu telpas, jaunas
iespējas piedāvā Kokneses sporta centra baseins. Šeit atkal sapratām, ka, tāpat kā mēs,
arī mūsu mīļā skola mainās līdzi laikam.
Vakarpusē neliela daļa absolventu un
skolas darbinieku pulcējās bijušā skolas direktora Ilmāra Gaiša atdusas vietā Atradzes
kapsētā, lai pieminētu un godinātu visus mūžībā aizgājušos skolotājus, skolas darbiniekus un pirmo skolas direktoru Ilmāru Gaišu.
Piemiņai izskanēja sirsnīgas dzejas rindas un
muzikāli veltījumi vijoles un kokles skaņās.
Tika aizdegtas svecītes un nolikti ziedi. Ir
klusa pārliecība, ka ikviens no viņiem šajā
vakarā bija kopā ar mums!
Svinīgais pasākums sākās ar skolas karoga ienešanu, un turpinājās ar skolotāju
godināšanu, kā arī sirsnīgiem, jautriem un
no sirds gatavotiem priekšnesumiem, kuros
varējām redzēt un dzirdēt gan esošos, gan
bijušos skolniekus un skolotājus. Ikviens
priekšnesums guva atsaucību un tika pavadīts ar aplausiem. Īpašas ovācijas guva gan
dziesma „Sens tik sens”, piedaloties skolas
direktoram Mārim Reinbergam ar skolotājām
Inesi Vancāni un Ingrīdu Frīdenbergu, gan
krāšņi tērpto un atraktīvo dziedošo skolotāju
kolektīvs ar „Teicamnieku maršu”. Pasākumu kuplināja Ziedoņa Puķīša vadītais pūtēju
orķestris „Mēs no laukiem”.
Pēc jaukajiem priekšnesumiem, absolventi līdz pat rīta gaismai dejoja un dziedāja,
priecājās un atminējās skolas laiku. Salidojums ir īpaši svētki visiem, kuri jūtas piederīgi šai skolai. Manuprāt, nav nozīmes, vai
te esi mācījies trīs, deviņus vai divpadsmit
gadus, bet gan tam, cik mīļa un tuva skola ir
tavā sirdī. Cik daudz tev nozīmē cilvēki, ar
kuriem esi mācījies un atpūties kopā, un cik
ļoti tu vēlies šos cilvēkus atkal satikt! Īpašs
paldies visiem salidojuma organizatoriem,
kuri bija uzbūruši jauko un sirsnīgo noskaņu

gan pasākuma svinīgajā daļā, gan atpūtai ballē! Par priecīgajiem atkal satikšanās brīžiem
joprojām atgādina salidojumā saņemtais skolas bukletiņš.
Par godu salidojumam top „Varavīksnenes” speciālizlaidums
„Šī atkal satikšanās manī atkal rada ļoti
nostalģiskas un pozitīvas izjūtas. Ir ļoti jauki
satikt sen neredzētos klasesbiedrus un skolas
biedrus. Ir jautri kopā atcerēties piedzīvoto
un pārdzīvoto, ir jauki atkal satikties!” viena
no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas absolventēm stāsta Kokneses vidusskolas speciālizlaiduma avīzei „Varavīksnene”, kas tapusi
par godu šim salidojumam.
Avīzītē lasāma intervija ar skolotāju – absolventi, apkopotas dažādu izlaidumu absolventu skolas gadu atmiņas, kā arī interesanti
uzzināt, kādi vaļasprieki ir pašreizējiem skolas skolotājiem.
Mēs katrs esam pateicīgs savai skolai un
skolotājiem par iegūtajām zināšanām, sapratni un atbalstu ikdienas mācību procesā. „Varavīksnenes” veidotāji vēlējušies noskaidrot,
par ko absolventi teiktu paldies savai skolai
un skolotājiem. „Skolai un skolotājiem saku
paldies par milzu izturību, kas viņiem piemīt,
lai izturētu mūs, skolēnus, tai skaitā arī mani.
Es TAGAD zinu, kāpēc skolotājiem ir sirmi
mati. Es zinu, kādēļ ir skolotāji, kādēļ ir skola. Kaut es to būtu zinājis jau no pirmās klases! Varbūt man nemācēja to izskaidrot? Varbūt es to negribēju saprast. Varbūt mēs toreiz
vienkārši neticējām pieaugušajiem. Es zinu,
ka ir grūti būt pieaugušajam. Reizēm ir nepanesami. Man šķiet, ka visgrūtāk ir izlikties
par pieaugušo. Es vēl neesmu pieaudzis. Patiesībā ceru, ka nekļūšu pieaudzis. Gribu būt
gudrs, prātīgs un saprātīgs savā dzīvē. Taču
nevēlos būt pieaudzis. Reizēm šķiet, ka bērni mēdz būt pieaugušāki par pieaugušajiem.
Skolotāji – neesiet pieaugušie! Esiet izglītoti un zinoši BĒRNI,
kas palīdz pārējiem
bērniem saprast lietu būtību, attiecības
un mijiedarbību uz
šīs bumbiņas, ko nodēvējuši par Zemi!”
šādu vēlējumu un
pateicību skolai un
skolotājiem teicis Rolands Šnēvelis.
„Noskan zvans,
sākas starpbrīdis, paveras klašu durvis,
un no visām klasēm
„izbirst” lielāki un
mazāki skolēni. Visiem vienas klases
skolēniem ir viena
un tā pati stunda, bet
starpbrīžos viņi šķiras

12
un dara katrs kaut ko citu. Vienā dienā pavisam atskan 16 zvani no un uz stundām, bet
katrs zvans ir kā glābiņš.
Kafejnīca ir pilna ar skolēniem un arī
skolotājiem. Tiek pirktas picas, šokolādes un
„čupa-čupi”. Visur skan jautras, priecīgas vai
nedaudz skumjas balsis. Arī tēmas skolēnu
sarunās ir dažādas – hokejs, futbols, jaunā
nagu lakas krāsa, laiks aiz loga vai vienkārši
neizpildīti mājas darbi.
Jā, mājasdarbi! Arī tie tiek starpbrīžos
norakstīti, pārrakstīti vai steigā pildīti. Kontroldarbi rada īpašu satraukumu, un tad starpbrīdis paiet, pārlasot vakarā uzrakstīto špikeri vai arī grāmatas lappuses. Lai noņemtu
sasprindzinājumu, skan arī mūzika – pops,
roks, džezs vai reps.
Skola starpbrīdī pārvēršas par kustīgu
skudru pūzni, un tikai katrs pats zina savu
mērķi, uz kurieni iet, ko darīt.
Un atkal noskan zvans un viss noklust.
Sākas stunda. Apklust mūzika, aizveras izpildītās mājasdarbu burtnīcas, sākas kontroldarbs. Tad visi skolēni un, visticamāk,
arī skolotāji jau sāk sapņot par nākamo vaļas
brīdi – STARPBRĪDI, ” skolas avīzē atklāj
darba grupa „Rūķi” un mrsX.
Lasot šo rakstiņu, iegrimu domās par
savu pavadīto laiku Kokneses skolā – par
priecīgo ikdienu, dažādiem pārdzīvojumiem
un piedzīvojumiem, par laiku, kurā labprāt
atgrieztos vēlreiz! Un viss jau notiek tieši
tāpat, kā mums bijis – gan tik gaidītie starpbrīži, steigā tapuši mājas darbi un sarunas
par tajā laikā šķietami nozīmīgām un bezgala
svarīgām lietām. Atmiņās par skolā pavadīto
laiku kavētos labprāt ilgāk, bet, atskan zvans
– tikai šoreiz tas nav skolas zvans, kas aicina
uz kārtējo stundu kopā ar klasesbiedriem, bet
… telefona zvans, kas atgādina, ka darba diena ir sākusies!
Ceru, ka tiksimies kādā īpašā dienā pēc
pieciem gadiem, verot Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas durvis uz 11. salidojumu!
Anita Šmite
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Jautras, košas un atraktīvas ir Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
skolotājas, izpildot „Teicamnieku maršu”. No kreisās: Inita Asarīte,
Inguna Kalniņa, Sandra Māliņa.
Svinīgās daļas atklāšana sākās ar skolas karoga ienešanu.

Godinām un izsakām pateicību skolotājiem – gan tiem, kuri savas
darba gaitas jau beiguši, gan tiem, kuri pašlaik strādā I. Gaiša
Kokneses vidusskolā.

Ar lielām ovācijām tika sagaidīti dziesmas „Sens tik sens” izpildītāji
– (no kreisās) skolotāja Inese Vancāne, direktors Māris Reinbergs,
skolotāja Ingrīda Frīdenberga.

Sirsnīgā dziedājumā „Mammu, es gribu” savai skolotājai Sarmītei
Stepei teic Alvis Voitkunskis.

No kreisās: Ingūna Ozoliņa, Inita Asarīte, Iveta Baikova.

Dzied (no kreisās) Eva Andriksone, Marika Andriksone, Inese
Vancāne, Solveiga Višķere.

Ar raitu dejas soli, apvienojoties vidusskolēniem un skolas
absolventiem, iepriecināja tautisko deju kolektīvs
Kornēlijas Reisneres vadībā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kokneses Sporta
centrā tiekas uzņēmēji
Pūtēju orķestris
„Mēs no laukiem”,
Ziedoņa Puķīša
vadībā, pārsteidza
klātesošos ar
lustīgu skaņdarbu
izpildīšanu defilē
– muzicēšanu
kustībā – žanrā,
noskaņojot
salidojuma
dalībniekus uz
lustīgu dancošanu
ballē.

Dejoja visi – gan
skolotāji, gan
skolnieki, gan
absolventi!

Dejas, dziesmas un
kavēšanās atmiņās
līdz pat rīta
gaismai!

Pasākumi I. Gaiša Kokneses vidusskolā, Valsts svētku ietvaros
 11. novembrī plkst. 8.10 visiem skolniekiem un skolotājiem, Lāčplēša dienai veltīta,
svinīga rīta Līnija pie skolas.
 11. novembrī plkst. 15.00 no 1. – 6. klasei, Kokneses sporta centra peldbaseinā pasākums „Skaties, mācies, piedalies”. Aicināti audzēkņi un vecāki.
 16. novembrī plkst. 15.00 no 7.-12. klasei, Kokneses sporta centra peldbaseinā pasākums „Tev Latvija, nav jābaidās, Stāv stipri sargi pie Daugavas…”
 16. novembrī plkst. 18.00 Kokneses vidusskolas svinību zālē Mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
 24. novembrī plkst. 17.00 5 – 8. klašu skolēni atpūtīsies un radoši darbosies „Dīķa
kinostudijā”.

5. novembrī Kokneses novada dome aicināja uzņēmējus uz tikšanos Kokneses Sporta
centra telpās. Šī bija otrā tikšanās reize un,
atsaucoties aicinājumam, ieradās sešpadsmit
uzņēmēji un biedrību pārstāvji, kā arī četri
pašvaldības darbinieki.
Pasākuma laikā notika saruna ar Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieci, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) reģionālās attīstības un
sociālā dialoga koordinatori Zandu Lambu
par iespējamo Kokneses novada uzņēmēju
apvienošanos, kā arī diskusija par Kokneses
Zaļā tirgus izveidi.
LDDK Zemgales reģiona sociālā dialoga koordinatore Zanda Lamba, uzrunājot Kokneses novada uzņēmējus, uzsvēra:
„Patlaban sekmīgi uzņēmēju biedrības darbojas vairākās Latvijas pilsētās un novados: Jelgavā, Bauskā, Jēkabpilī, Rēzeknē,
Liepājā, Jūrmalā, Talsos un ļoti būtiski, lai
katrā pilsētā un novadā veidotos uzņēmēju pārstāvošas organizācijas. Tās veicina
savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem, apzina kopīgās problēmas, aktivizē dialogu starp pašvaldību, sabiedrību
un vietējiem uzņēmējiem, piedalās pilsētas
vai novada Attīstības programmas izstrādē,
koncepcijas un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izskatīšanā, izsaka savu viedokli par
nozīmīgu attīstības un investīciju projektu
ietekmi uz sociāli ekonomiskās attīstības
gaitu novadā, veicina lēmumu pieņemšanu,
kas sekmētu novada ekonomisko attīstību.
Lai sekmīgāk varētu pārstāvēt savu viedokli
novada, pilsētas, reģiona vai valsts līmenī,
uzņēmējiem būtu ieteicams apvienoties darba devēju organizācijā”. Diskusijas gaisotnē
bija jaušams, ka, tikai aktīvi līdzdarbojoties
organizācijās un vienojoties par rīcības modeļiem, ir iespējams reāli uzlabot dzīves un
darba apstākļus.
Turpinājumā notika saruna par jaunveidojamo Zaļo tirgu, un, lai nodrošinātu tirgus
darbības uzsākšanu šā gada nogalē, tika izveidota darba grupa no uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem. Apspriedes laikā vairākkārt
tika uzsvērts, ka tirgū nepieciešams piedāvāt
kvalitatīvu produkciju, kura ir pašu ražota, ar
zaļās domāšanas aspektu.
Šādas kopīgas sanākšanas nodrošina
uzņēmējiem pieredzes apmaiņas iespējas, kā arī ļauj pašvaldībai labāk izprast
uzņēmumu intereses un vajadzības, abām
pusēm kopīgi meklējot risinājumus pastāvošajām problēmām un vienoties par nepieciešamajām rīcībām. Kokneses novada
dome arī turpmāk plāno organizēt pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību.
Anita Svence, Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
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Vienmēr starp ļaudīm, starp savējiem gribējies būt

Mirdza Parole 80. dzimšanas dienā.
Laiks pirms Latvijas valsts dzimšanas
dienas vedina uz pārdomām cik daudz mums
katram nozīmē vārds Latvija. Latviešu strēlnieka meita Mirdza Parole ir tikai mazliet
jaunāka par Latvijas valsti un savā garajā
mūžā daudz pieredzējusi, bet pāri visām dzīves grūtībām viņu vadījis no tēva mantotais
dzīves spīts un ticība savam gara spēkam.
Dzīves labākie gadi atdoti dejai un dziesmai.
Jau piecdesmit gadus Mirdza un Jānis Paroļi dzīvo Koknesē, Hanzas ielā, pašu uzceltā
mājā. Ik stūrītis mājas pagalmā glīti iekopts,
saimnieku čaklo roku apmīļots. Tikšanās reizē
pie mājas zaļajiem vārtiņiem mani laipni sagaida Mirdza Parole. Pa viesistabas logiem
vēlīgi spīd rudens saule, un arī mūsu sarunā
atmiņu pavedienos ievijas saulaini dzīpari.
Tēva meita
Jelgavā, 1926. gada 24. martā, Kārļa un
Marijas Zatleru ģimenē piedzimst meitiņa
Mirdza. Drīz pēc tam ģimene ar kuplo piecu bērnu pulciņu pārceļas uz dzīvi Meņģeles
pagastā. Meņģeles sešklasīgajā pamatskolā
Mirdza sāk pirmās skolas gaitas. Mazajai
skolniecei ļoti patīk mācīties, arī dziedāt un
dejot. Mirdzas kundze man rāda nodzeltējušu
6. klases liecību, kurā gandrīz visos mācību
priekšmetos skolniecei Mirdzai Zatlerei ir
apaļi piecinieki. Ar sirsnību un lepnumu viņa
atceras savus vecākus: „Mana mammīte bija
klusa un mierīgas dabas, tēvam patika būt sabiedrībā. Vēl Latvijas brīvvalsts laikā, ik rudeni, 11. novembrī tēvs brauca uz Rīgas pili,
uz Lāčplēša dienas svinībām. Mājup pārbraucis, viņš mums ar sajūsmu stāstīja redzēto”.
Nodibina un vada četrus deju kolektīvus
Kara pēdējā gadā Mirdza Zatlere apprecas ar Maigoni Siliņu. 1949. gadā vīrs traģiski iet bojā. Jaunā sieviete paliek ar diviem
maziem bērniem. Dēlus Aivaru un Daini pa-

līdz audzināt vecāki.
1952. gadā, beidzot krejotavas vadītāju
kursus, par Mirdzas Siliņas darbavietu kļūst
krejotava „Airītēs” Vēžos, Bebru pagastā.
Vēlāk uzņēmīgā jauniete pabeigs arī Kokneses vidusskolu. Ko gan tikai nevar pagūt
jaunībā! Šajos gados Mirdzas kundze nodibina četrus tautisko deju kolektīvus, ik vakaru kādā no vietām notiek deju mēģinājumi.
Mirdza Parole stāsta: „Tas bija laiks, kad jaunieši uz dancošanu nebija skubināmi. Bijām
izslāpuši pēc kaut kā skaista, tāpēc arī pēc
garajām darba dienām pietika spēka doties
uz mēģinājumiem. Bez jebkādas samaksas
nodibināju un vadīju deju kolektīvus kolhozā
„Komunārs”, „Ļeņina ceļš”, kolhozā „Darba karogs” Vērenē un kolektīvu, kurā dejoja
Vecbebru biškopības tehnikuma darbinieki.
Ar deju kolektīviem ik gadu piedalījāmies
Pļaviņu rajona dziesmu un deju svētkos
Oliņkalnā. Visgrūtāk bija ar tautas tērpiem,
tos parasti centos izīrēt. Bija gadījums, kad
bija jādejo Oliņkalnā, bet „Ļeņina ceļš” kolektīvam neizdevās dabūt tērpus, bet kolektīva „Komunārs” jaunieši negribēja aizlienēt.
Pēdējā brīdī izdevās sarunāt ar deju kolektīvu „Daugaviņa”. Tad viens no dejotājiem,
Vidvuds Lapiņš, lepni sacīja: „Nu, tad vienreiz varēsim dejot garos svārkos!”
Goda raksts no Maskavas
Aizrautīgi darbojoties kultūras dzīvē,
1957. gadā Mirdzai Siliņai piedāvā kļūt pat
tautas nama vadītāju „Senčos”. Arī par šo
laiku viņai ir savs atmiņu stāsts: „ Nolēmām,
ka mums ir vajadzīga brīvdabas estrāde. Gājām meža talkās, sagādājām kokmateriālus
un pašu spēkiem tapa neliela estrāde pasākumiem un zaļumballēm. Liels pārsteigums
man bija, kad no Maskavas saņēmu goda
rakstu par labu darbu.”
1958. gadā Mirdzu Siliņu ievēl par Bebru
ciema padomes priekšsēdētāju. ”Līdz 1960.
gadam veicu šo darbu. Ciema padome atradās „Zutēnos” vienā telpā, kurā bija galds,
sols, divi krēsli un lāde. Blakus bija bibliotēka. Darbu apgrūtināja tas, ka ciema padome
nebija ciema centrā. Centrs tolaik bija Jaunbebros. Pieredze nāca pamazām, bet man
apkārt bija labi un palīdzēt griboši cilvēki”,
atceras bijusī bebrēniete.
Laimējies ar labiem cilvēkiem
1960. gadā Mirdza Siliņa un Jānis Parols
nodibina ģimeni. Pasaulē nāk meitiņa Ingrīda. Jaunā ģimene pārceļas uz dzīvi Koknesē,
kur Jānim ir darbs MTS un uzsākta mājas
celtniecība. Kad meitiņa paaugas, Mirdza
Parole turpina darba gaitas meliorācijas iecirknī Koknesē. Jauns izaicinājums un sevis
apliecināšana ir 1967. gads, kad viņu ievēl
par Kokneses ciemata padomes priekšsēdētāju. „Par šajā darbā pavadītajiem gandrīz desmit gadiem esmu pateicīga bijušajiem darba
kolēģiem, jo tikai atbalstot viens otru spējām
daudz paveikt daudz laba mūsu Koknesei.
Man ir laimējies, jo visu mūžu nācies strādāt
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kopā ar saprotošiem un savu darbu mīlošiem
cilvēkiem. Daudz ko darījām tāpat, sabiedriskā kārtā. Piemēram, deputāti par savu darbu
nesaņēma nekādu samaksu. Atceroties darba
gadus, prātā nāk neaizmirstamie pieredzes
apmaiņas braucieni uz Kandavu. Ar kādu izdomu mēs tiem gatavojāmies! No 1977. gada
vēl piecus gadus nostrādāju Stučkas rajona
izpildkomitejā par instruktori, bet esot jau
pensijā kādu laiku strādāju Kokneses Vēstures un mākslas muzejā, kas tolaik bija izvietots Kokneses luterāņu baznīcā un Kokneses
kultūras namā par direktori. Uz pasākumiem
bieži aicinājām māksliniekus no Rīgas. Populāras bija tikšanās, kuras vadīja žurnālists
Ģirts Dzenītis. 1984. gadā – manā pēdējā
darba gadā, Ģirts Dzenītis man uzdāvināja
savu grāmatu „Tālrāde”, kurā autogrāfus ciemošanās reizēs šajā gadā atstājuši izcili aktieri – Ēvalds Valters un Ģirts Jakovļevs”, ar
gandarījumu teic Mirdza Parole.
Vajag tikai uzdrīkstēties!
Ne tikai dejai pieder Mirdzas kundzes
sirds, arī draugos ar dziesmu pavadīti skaisti
un gari gadi. Ir dziedāts gan Kokneses kultūras nama jauktajā korī, gan korī „Labākie
gadi”. Šķiet, tas bija vēl tik nesen, kad viņa
kopā ar savējiem 1973. gadā dziedāja Dziesmu un deju svētku simtgadē. Kopā ar kori
„Labākie gadi” dziedāts arī koncertos ārpus
Latvijas robežām.
„Visu var paveikt, vajag tikai uzdrīkstēties!” – tāds varētu būt Mirdzas Paroles dzīves moto. Viņas enerģiskais raksturs allaž
burbuļojis kā nemierpilns strauts pavasarī.
Vēl pirms dažiem gadiem viņa sēdējusi pie
sava auto stūres. Kad jaunībā iegūtās autovadītājas tiesības ilgu laika sprīdi nav bijusi
vajadzība izmantot, tad jau krietni pusmūžā
Mirdzas kundze sasparojusies un atsākusi
auto stūrēšanu. Pirms pāris vasarām savās
mājās viņa sarīkojusi radu saietu, uz kuru ieradušies sen nesatikti radiņi. Bet, visjaukākie
brīži ir kad ciemos atbrauc meitas un dēlu
ģimenes.
Domās par savējiem un Latviju
Kad 2009. gada maijā Bebros svinēja pagasta simtgades svētkus, arī Mirdza Parole
satikās ar saviem jaunības dienu draugiem un
darbabiedriem: „Biju ļoti pagodināta par ielūgumu uz svētkiem Bebros. Patīkami pārsteidza,
cik bagāts ir Bebru pagasts ar mācību iestādēm,
darbīgiem cilvēkiem, talantīgu jauno paaudzi.
Priecājos, ka svētku reizēs mani atceras Kokneses novada dome, bijušie darba kolēģi. Esmu
laimīga te – savās mājās Koknesē”, savas dzīves
85. gadskārtā teic Mirdza Parole.
Ik gadu 11. novembrī Mirdza un Jānis
Paroļi ir kopā ar citiem koknesiešiem piemiņas brīdī un tāpat kā 18. novembrī pēc svētku
pasākuma Kokneses kultūras namā, mājās
pārnākot, iededz svecītes.
Latvijas valsts dzimšanas dienā pie Paroļu mājas plīvos valsts karogs un ik iedegtā
sveču liesmiņā būs domās izteikta lūgšana
par savējiem, par Latviju.
Sarmīte Rode
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Datums, laiks Pasākums
16. novembrī Svētku koncerts Latvijas valsts dzimšanas dienai
plkst. 19.00
„Tā spožākā zvaigzne ir Latvija”. Piedalīsies
pagasta mācību iestāžu pašdarbības kolektīvi,
pagasta vokālais ansamblis „Bitītes”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Irši”
18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts
plkst. 12.00
pasākums. Kokneses Goda pilsoņu sumināšana.
18. novembrī Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums.
plkst. 19.00
Uzstāsies Pērses pamatskolas skolēni, Antra
Ķimene. Bērzaunes amatieru teātra izrāde:
H. Paukšs „Muitnieku māja”.
18. novembrī Balle. Spēlēs: Pēteris Leiboms.
Ieejas maksa: Ls 2
plkst. 22.00
18. novembrī Bebros pie Piemiņas akmens komunistiskā
plkst. 13.30
terora upuriem Kokneses novada Bebru pagasta
represētie iedegs svecītes
18. novembrī Pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera ierosinājuma
plkst. 21.00
Latvijas svētkos vienlaicīgi dziedāt Valsts himnu,
aicinām uz kopīgu Valsts himnas dziedāšanu pie
koka skulptūras “Mūžībai”, līdzi ņemot svecītes.
27. novembrī Folkloras kopas “Urgas” 5 gadu jubilejas
plkst. 15.00
pasākums.
19. oktobris – Helēnas Liepiņas izšūtu gleznu izstāde
1. decembris
Kokneses amatierteātra lūgums
Kokneses amatieru teātris jaunajai
izrādei R. Tomā “Astoņas mīlošas sievietes” meklē rekvizītu – senlaicīgu telefona
aparātu. Derētu arī kādreiz VEFĀ ražotais
retro stila telefons. Ja kādam šāds telefons
ir saglabājies un nav nepieciešams ikdienā, lūdzu zvaniet režisorei Ingai. Mob. t.
26574538 vai 65161509 vakaros.

Tais tālajās pļavās, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
/J. Jaunsudrabiņš/
Izsakām līdzjūtību Inārai Kučekai no
brāļa atvadoties.
Bebru pagasta pārvalde

Jel neraudiet – mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau...
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
/A. Skalbe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai
Kučekai, brāli mūžībā pavadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”
kolektīvs
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Norises vieta
Vecbebru profesionālās
vidusskolas zāle

Kokneses kultūras
nams
Iršu klubs

Bebros pie Piemiņas
akmens
Pie koka skulptūras
“Mūžībai”, Koknese
Kokneses kultūras
nams
Kokneses pagasta
bibliotēka

Itin viss pasaulē ir atkarīgs no drusciņas siltuma, mīlestības un līdzcilvēku
sapratnes!
Sirsnīgi pateicos dakterim Imantam
Balodim un dakterei Zigrīdai Balodei par
manis iejūtīgu, sirsnīgu un kvalitatīvu ārstēšanu.
Rasma

No tuviem cilvēkiem
neaizejam projām,
krīt viņu gaisma
mūsos.
M. Laukmane
Izsakām līdzjūtību Sarmītei Kabrinai, no
tēva uz mūžu atvadoties.
Veikala „Ziedi” kolektīvs
Arī cilvēka mūžs
Cik darīts, cik ciests –
Ir tāds sirdī iedegts stars,
Kas aizejot, nenodziest.
D. Avotiņa
Izsakām līdzjūtību Andra Kudiņa
tuviniekiem, viņu kapu kalniņā pavadot.
Kaimiņi „Ataugās”

12. novembrī
no plkst. 10.00 – 13.00 donoru diena
Kokneses ambulancē!

Piedāvā apmācības angļu valodā dažāda vecuma grupām, kā arī tulkošanas pakalpojumus (lietuviešu un angļu valodā),
individuāls darbs ar katru klientu. Sīkāka
informācija pa tālr. 26191510, Liene.

Pārdod skaldītu malku. Tālr. 29449428.

ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
oktobrī
Mazs bērniņš, balts kā Dieviņš
stāv man klāt,
Tik gaišs kā zvaigznīte, tik neaizsargāts,
bet spējīgs mani lielu pasargāt.
M. Briede
Sveicam dzimtsarakstu nodaļā oktobrī
reģistrētos jaundzimušos bērniņus:
Tomu Derkaču,
Dominiku Strautnieku
un viņu vecākus!

Nu, laimīte, mūsu dzīve tavā ziņā,
Nu saulīte rītos leks diviem acu pāriem.
M. Zālīte
16. oktobrī laulību reģistrēja Egita
Liepiņa un Artūrs Piliens.
Sveicam kopīgu dzīves ceļu sākot!

Kad aiz viņiem tāliem kalniem
Zemzemītē būšu
Vēl šai pusē mežu balsis
Šalkos manu mūžu.
L. Brīdaka
Mūžībā pavadīti:
Jānis Tiltiņš (1957.)
Milda Kalniņa (1907.)
Viktorija Putāne (1919.)
Ivans Jeļisejevs (1945.)
Sergejs Bahvalovs (1935.)
Ilgonis Kovaļevskis (1967.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
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