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KOKNESE
BEBRI IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Ak,
draugi, nastas nometiet, kad zelta vējš pa zemi/Alberts
iet. /J.Zarāns/
Jaunsudrabiņš/

Novada domes laikraksts Nr. 10 (287)

2010. gada oktobris

I. Gaiša Kokneses vidusskola š. g. 16. oktobrī aicina absolventus
un bijušos skolas darbiniekus uz kārtējo absolventu salidojumu!

Esam sagaidījuši rudens saulgriežus,
bet vēl mums vēlīgi smaida atvasaras
saule. Vai esiet pamanījuši, kāds gaišums
šajās dienās atviz rudens dārzā? Kāds apcerīgs miers ir ābeļu klusēšanā? Pavisam
drīz vējš noplūks pēdējās lapas, bet koki
nebēdā, jo zina, ka pavasarī uzplauks no
jauna. Tāpat kā cilvēka dzīvē – skumjas
mijas ar prieku, starp pelēkiem mirkļiem
uzzied diena miķelīšu baltumā.
Dzejniecei Andai Līcei pieder vārdi:
„Rudenī cilvēki iemīl maigāk kā saulgriežu laikā, rudenī vienmēr man liekas,
mīlestība ar mani notiek…” Lai mums pa
rudens ceļiem ejot, nāk līdzi šie vārdi un
ik dienai dāvā mazu laimes nojausmu.
Parādīsim tuvākajiem, ka mēs viņus
novērtējam – kā ik gadu, aicinām līdz
29. oktobrim iesniegt ierosinājumus goda
pilsoņa nosaukuma pretendentiem! Par
ierosinājumu iesniegšanas kārtību lasiet
avīzes lappusēs Kokneses Goda pilsoņa
nosaukuma piešķiršanas noteikumos. Pateiksimies cilvēkiem, kuri to ir pelnījuši!
Iesakām ieskatīties rakstā par veiktās Kokneses novada aptaujas rezultātiem – kā mēs, koknesieši, vērtējam dzīvi
Kokneses novadā, un ko iesakām novada
attīstībai!
Oktobrī, kad sācies veļu jeb Dievaiņu
laiks, arī novada kapsētās, svecīšu vakaros, mēs iededzam sveču liesmiņas un
ticam – mūsu mīļie ir tepat mums līdzās.
Viņi ir aizgājuši aizsaules ceļā, bet caur
neredzamu gaismas sienu noraugās uz
mums un ticot tam, mēs kļūstam gaišāki
un stiprāki.
Lai rudens vēlajos vakaros mūs sasilda atmiņas par rudens košo ziedēšanu,
lai starp mīļas grāmatas lappusēm iegulst
kāda kļavas lapa. Lai mums nepietrūkst
zelta mirkļu, kad dvēselei svētkus svinēt!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Salidojuma programma:
• No plkst. 16.00 – Reģistrācija skolas vestibilā vai sporta centrā, skolas un
sporta centra apskate.
• Plkst. 18.00 – Mūžībā aizgājušo skolotāju pieminēšana I. Gaiša atdusas vietā
Atradzes kapos.
• No plkst. 19.00 – Atkalredzēšanās sporta centra hallē.
• Plkst. 20.00 – Salidojuma atklāšana, vakarēšana sporta centra hallē.
Balle grupas “Lauku muzikanti”
pavadījumā.
Darbosies kafejnīca.
Dalības maksa Ls 3,00.
Mīļi aicinām visus, kas
mācījušies vai strādājuši
I. Gaiša Kokneses vidusskolā!

Kokneses pilsdrupu paviljona un novada
tirgus izveidei piesaistīti Eiropas līdzekļi
Biedrība „Koknesei” iesniedza 2 projekta
pieteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Š. g. septembrī tika saņemta
atbilde par projektu apstiprināšanu.

Kokneses pilsdrupās būs
vēstures ekspozīcijas
pārvietojamais paviljons
Septembrī tika saņemta pirmā priecīgā
ziņa – apstiprināts projekts „Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais
paviljons”. Projekta mērķis ir iegādāties
pārvietojamo paviljonu Kokneses pilsdrupu
apmeklētāju informācijas nodrošināšanai un

izglītošanai par Kokneses kultūrvēsturisko
mantojumu.
Kokneses pilsdrupas ir valsts nozīmes
kultūras piemineklis, iecienīts atpūtas un
pastaigu objekts vietējiem iedzīvotājiem. Ik
gadu tās apmeklē aptuveni 50 tūkstoši tūristu.
Pilsdrupu teritorijā šobrīd nav iespējams izvietot ekspozīciju par vēsturisko mantojumu.
Gatavojot projektu, tika izveidota paviljona skice. Pilsdrupu apmeklētāju centrs tiks
novietots priekšpils teritorijā. Iegādājoties
ekspozīcijas pārvietojamo paviljonu, tiks radīta iespēja izvietot vēsturisku ekspozīciju.
Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un atsaucībai, ir savākti kultūrvēsturi izzinoši materiāli.
Projekta īstenošanai no ELFLA piešķirts
16429.50 LVL; pašvaldības līdzfinansējums
– 1825.5 LVL. Projekta īstenošanu jāveic līdz
2011. gada 31. maijam.
4. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

2010. gada 29. septembrī
novada dome NOLĒMA:
1. Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas oktobra sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par sporta
dzīves organizēšanu novadā.
2. Uzdot P/A „Kokneses sporta centrs”
direktoram A.Vītolam kopā ar sporta darba
organizatoriem un atsevišķu sporta veidu
pārstāvjiem novadā līdz 2010. gada 12. novembrim izstrādāt vienotu programmu sporta
darba organizēšanā Kokneses novadā.
3. Ar 2010. gada 1. oktobri izdarīt sekojošas izmaiņas pašvaldības aģentūras „Kokneses sporta centrs” amatu sarakstā:
Pašvaldības aģentūra
„Kokneses sporta centrs”
Nr.
Amats
Slodze
ar
01.10.
2010.
4 Sporta darba organi- 0,5
zators
12 Ēku un apsaimnie0,5
kojamās teritorijas
pārzinis
(kods 5153 03)

Darba
alga ar
01.10.
2010.
175,00
175,00

4. Pieņemt zināšanai informāciju par
gatavību 2010./2011. gada apkures sezonai
Kokneses pagastā, Bebru pagastā un Iršu pagastā.
5. Atkārtoti uzdot SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” līdz 2010. gada 15. novembrim veikt aptauju starp daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem jautājumā par piemērojamo apkures tarifu Kokneses pagastā, iepriekš veicot izskaidrošanas
darbu.
6. Saskaņā ar „Valsts pārvaldes likuma”
45. panta otro daļu un 46. pantu apstiprināt
Kokneses novada domes Deleģējuma līgumu
ar SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”
un uzdot SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” veikt likuma „Par valsts un pašvaldības
dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta 7.
daļā noteiktās funkcijas ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu: pārvaldīt un apsaimniekot
Kokneses novada Kokneses pagasta privatizētās dzīvojamās mājas un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12. pantā noteikto uzdevumu: īres maksas iekasēšanu.
7. Jautājumu par īres maksas noteikšanu
pašvaldībai piederošajos dzīvokļos Kokneses
novada administratīvajā teritorijā izskatīt oktobra domes sēdē.
7.1. Uzdot domes juristei L. Kronentālei
uz oktobra domes sēdi sagatavot lēmuma
projektu par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajos dzīvokļos Kokneses novada
administratīvajā teritorijā.
8. Pieņemt zināšanai SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” namu apsaimniekotāja
Z. Vildes un Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītājas T. Baltmanes sagatavoto informāciju par daudzdzīvokļu mājām
piegulošās teritorijas uzturēšanu.
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9. Uzdot Komunālās nodaļas vadītājai T.
Baltmanei:
9.1. sagatavot informāciju laikrakstam
„Kokneses Novada Vēstis” par izlietotā papīra, nolietoto elektronisko un elektrisko iekārtu, nolietoto bateriju un akumulatoru apsaimniekošanas iespējām Kokneses novadā;
9.2. līdz 2010. gada 15. oktobrim izstrādāt noteikumus par kārtību, kādā novada
domē, tās iestādēs un struktūrvienībās organizē izlietotā papīra, nolietoto elektronisko
un elektrisko iekārtu un nolietoto bateriju
apsaimniekošanu.
10. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 18 „Par grozījumiem 27.01.2010. saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Kokneses novada domes budžetiem 2010.gadam” (saistošie noteikumi pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
11. Pieņemt zināšanai Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītāja J. Koroļa informāciju par veiktajiem pasākumiem būvvaldē, lai novērstu interešu konfliktu būvvaldē.
12. Uzdot Kokneses apvienotajai pašvaldību būvvaldei, veicot būvniecības kontroli
un konstatējot iespējamus vides aizsardzības
likumpārkāpumus, par tiem informēt Valsts
vides dienestu.
13. Apstiprināt Kokneses novada domes
Saistošos noteikumus Nr. 19 „Par Kokneses
novada sabiedrisko kārtību” (saistošie noteikumi tiks publicēti pēc saskaņošanas ar
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju)
14. Atcelt Kokneses novada domes 2010.
gada 26. maija lēmumu Nr. 7.4 „Par saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību
Kokneses novadā” (protokols Nr. 5).
15. Apstiprināt Kokneses novada domes
Saistošos noteikumus Nr. 20 ”Par grozījumiem 30.09.2009. saistošajos noteikumos
Nr. 8 „Par pašvaldības nodevām Kokneses
novadā” (saistošie noteikumi tiks publicēti
pēc saskaņošanas ar Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministriju)
16. Apstiprināt Politiski represētās personas statusa noteikšanas komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem komisijas nolikumu (ar nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv)
17. Finansējumu interešu izglītībai Kokneses novada skolās 2010./2011. mācību
gadā sadalīt atbilstoši skolēnu skaitam izglītības iestādē.
18. Apstiprināt Noteikumus par kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju
Kokneses novadā bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ar
noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv)
18.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.
gada 1. septembri.
18.2. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Kokneses novada domes
27.01.2010. apstiprinātā Kārtība, kādā sadala
valsts budžeta mērķdotāciju Kokneses nova-

dā 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.
18.3. No pašvaldības budžeta mācību
procesa nodrošināšanai līdz 2010. gada 31.
decembrim piešķirt:
18.3.1. Bebru pamatskolai 255,- Ls (divi
simti piecdesmit piecus latus) mēnesī;
18.3.2. Pērses pamatskolai – 300,- Ls
(trīs simti latus) septembra mēnesī, bet novembra un decembra mēnesī – 200,- Ls (divi
simti latus) mēnesī
18.4. Lai nodrošinātu vispārējās izglītības iegūšanas iespējas, Kokneses novadā
2010./2011. mācību gadā saglabāt I. Gaiša
Kokneses vidusskolu, Bebru pamatskolu un
Pērses pamatskolu, ievērojot principu „nauda
seko skolēnam uz skolu”.
18.5. Uzdot novada izglītības iestāžu direktoriem līdz oktobra domes sēdei sagatavot
priekšlikumus par izmaiņām tehnisko darbinieku amatu sarakstā un izglītības iestāžu
finansēšanas modeli Kokneses novadā.
18.6. Uzdot domes kultūras, izglītības,
sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajai komitejai izanalizēt situāciju un piedāvāt izglītības iestāžu attīstības un finansēšanas modeli
Kokneses novadā.
19. Uzdot Kokneses novada domes izglītības iestāžu vadītājiem līdz novembra domes
sēdei sagatavot informāciju par situāciju katrā izglītības iestādē mācību grāmatu nodrošināšanā par valsts un pašvaldības līdzekļiem.
20. Apstiprināt papildus sekojošas amata
vietas Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolā ar 2010. gada 1. septembri
Nr.

Amats

24 Sociālais pedagogs
25 Skolotāja
palīgs
26 Nakts aukle

27 Nakts aukle

28 Nakts aukle

Slo- Darba Piezīdze alga ar mes
01.09.
2010.
1
272,0
1

272,0

1

180,00 50%
par
nakts
darbu
0,75 135,00 50%
par
nakts
darbu
0,75 135,0 50%
par
nakts
darbu

21. Ieteikt Kokneses mūzikas skolas direktorei S. CĪRULEI par izciliem panākumiem darbā, skolotājai Oksanai SMELNAKAI palielināt algas likmi par 30,- Ls (trīsdesmit latiem) mēnesī.
22. Ņemot vērā, ka Kokneses novada
domē, tās iestādēs un struktūrvienībās darbiniekiem netiek kompensēti ceļa izdevumi no-
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kļūšanai no dzīves vietas uz darbu un atpakaļ,
nekompensēt ceļa izdevumus 24,- Ls mēnesī
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega”
logopēdei, kura uz darbu brauc no Jēkabpils.
23. Lai nodrošinātu kārtību pirmsskolas
izglītības iestādes „Gundega” teritorijā diennakts tumšajā laikā, uzdot domes izpilddirektoram J. Baltmanim sakārtot jautājumu
par āra apgaismojumu iestādes teritorijā, atbilstoši sastādītajai tāmei – 1000,- Ls (viens
tūkstotis latu).
24. Uzdot domes kultūras, izglītības,
sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajai komitejai sagatavot atzinumu LR Aizsardzības
Ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centram par Jaunsardzes kustības lomu Kokneses
novadā un sagatavot konstruktīvus priekšlikumus sadarbības turpināšanai.
24.1. Informācijas sniegšanai par darbu
ar jaunsargiem uz Kultūras, izglītības, sporta
un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi
oktobra mēnesī uzaicināt Gintu Kokinu.
25. Piedalīties Latvijas jaunatnes politikas forumā 2010 “Pašvaldību investīcijas
jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi”.
25.1. Deleģēt Ģimenes atbalsta dienas
centra vadītāju Līvu Skābarnieci iepazīstināt
Foruma dalībniekus ar pieredzi darbā ar jaunatni Kokneses novadā.
26. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem iedalīt 3207,00 Ls (trīs tūkstoši divi
simti septiņus latus) apmeklētāju krēslu iegādei kultūras nama lielajai zālei.
27. Jautājumu par atalgojumu teātra studijas režisorei I. Strazdiņai izskatīt, sagatavojot kultūras nama 2011. gada budžetu.
28. Lai īpašuma tiesības uz Iršu muižas
klēti varētu nostiprināt Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un izveidot to kā apskates
objektu, uzņemt Kokneses novada domes bilancē uz pašvaldībai lietojumā esoša zemes
gabala „Magazīna” Iršu pagastā, Kokneses
novadā (kadastra Nr. 3254 003 0208) atrodošos vēsturisku celtni no 19. gadsimta pirmās
puses - Iršu muižas klēts (Vēsturiskais nosaukums „Magazīna”) ar vērtību 596,00 LVL.
29. No dabas resursu nodokļa apmaksāt
asenizācijas mucas iegādi Bebru pagasta pārvaldei ar noteikumu, ka šos pakalpojumus
varēs izmantot visā Kokneses novadā.
30. ELFLA projekta „Fitnesa centra izveide Bebros” (projekta līguma Nr.
09-04-LL20-L413201-000007) ietvaros slēgt
aizdevuma līgumu ar biedrību „Bites” reģ.
Nr. 40008111323 par 1215,- Ls (viens tūkstotis divi simti piecpadsmit latu) aizdevumu
līdz 2011. gada septembrim fitnesa centra vadītāja atalgojumam.
31. Lai nodrošinātu darba telpas Attīstības nodaļas darbiniekiem, novada domes
Sociālo dienestu pārvietot uz telpām 2. stāvā
1905. gada ielā Nr. 7, Kokneses pagastā.;
31.1. No pašvaldības līdzekļiem apmaksāt piecu logu nomaiņu 1905. gada ielā Nr. 7;
32. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt:
32.1. 3000,- Ls ( trīs tūkstoši latu) telpu iekārtošanai Sociālajam dienestam 1905.
gada ielā Nr. 7;
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32.2. 2000,- Ls (divi tūkstoši latu) tualetes remontam 1905. gada ielā Nr. 7.
33. No sadzīves tradīciju līdzekļiem apmaksāt SIA „Autobusu Nomas Centrs” 2010.
gada 2. septembra Rēķinu Nr. 184/10 par
pasažieru pārvadājumu Rīga- Koknese-Rīga
2010. gada 20.augustā 54,87 Ls apmērā.
(Aijas Kukules mūzikas studijas „OMNES” un bērnu kora „OMNES” koncerts
Kokneses evaņģēliski luteriskajā baznīcā un
Bebru internātpamatskolā 20.08.2010.)
34. Tā kā parāds par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem ir dzīvokļu īrniekiem, nevis pašvaldībai, ieteikt SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” piedzīt šos
parādus no dzīvokļu īrniekiem.
35. Uzdot Kokneses kultūras nama direktorei I. Strazdiņai izvērtēt iespēju no kultūras nama budžeta algot bērnu pūtēju orķestra
„Mēs no laukiem” diriģentu.
36. Tā kā ir izveidota biedrība „Saules
Māja Vecbebros” un tā ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā, ir izstrādāta tāme daudzdzīvokļu mājas fasādes renovācijai, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt
biedrībai „Saules Māja Vecbebros” 1000,- Ls
(viens tūkstotis latu), lai finansiāli atbalstītu
projekta dokumentācijas sagatavošanu projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” realizēšanai dzīvojamai mājai „Saules” Bebru pagastā, Kokneses
novadā.
37. Izdarīt Kokneses novada domes Attīstības nodaļas nolikumā (apstiprināts ar
Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 9.2 (protokols Nr. 4))
šādu grozījumu:
1) Papildināt 3.2. punktu ar šādu apakšpunktu:
“3.2.3. projekta koordinatora.”
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
Nākamā domes sēde notiks 2010.
gada 27. septembrī plkst. 15.00 Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā.
Kokneses novada iedzīvotāji līdz
29. oktobrim aicināti iesniegt ierosinājumus goda pilsoņa nosaukuma pretendentiem! Par ierosinājumu iesniegšanas
kārtību lasiet Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas noteikumos.
APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2009.gada 30. septembra lēmumu Nr. 9
(protokols Nr. 6)

NOTEIKUMI
KOKNESES GODA PILSOŅA
NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANAI

1. Lēmumu par Kokneses Goda Pilsoņa
nosaukuma piešķiršanu Kokneses novadā
pieņem Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija (tālāk tekstā Komisija), ievērojot pretendenta darbību un
personīgos nopelnus Kokneses novada labā,
atbilstoši Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma
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piešķiršanas komisijas Nolikumam.
2. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu
piešķir ne vairāk kā pieciem pretendentiem
gada laikā par īpašiem nopelniem Kokneses
novada labā. Nopelni var izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, sociālajā
vai saimnieciskajā darbībā. Kokneses Goda
Pilsoņa nosaukumu var piešķirt ne tikai Kokneses novada iedzīvotājiem, bet arī citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem nopelniem uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī
atsevišķi izcili darbi Kokneses novada labā.
3. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma
piešķiršana personai nerada nekādas priekšrocības.
4. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu
personai piešķir vienreiz mūžā.
3. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu
piešķir vienreiz gadā - 18. novembrī (Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā),
bet sevišķos gadījumos, saskaņā ar Komisijas
lēmumu – pēc vajadzības.
4. Apbalvotā persona saņem Kokneses
Goda Pilsoņa krūšu nozīmi un apliecību, ko
parakstījis Kokneses novada domes priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs. Ieraksts
Apliecībā apstiprināts ar Kokneses novada
domes zīmogu.
Apliecības un krūšu nozīmes skiču konkursu izsludina un finansē Kokneses novada
dome.
Apliecības tekstu, formu un izskatu, krūšu nozīmes formu un izskatu apstiprina Komisija.
Izdevumus par apliecības un krūšu nozīmes izgatavošanu sedz Kokneses novada
dome.
5. Ja apbalvotā persona mirusi starplaikā
no apbalvošanas lēmuma pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, tad nozīmi un
apliecību saņem apbalvotā tuvākie radinieki.
6. Katru apbalvoto personu ieraksta Kokneses Goda grāmatā ar kārtas numuru, kas
tiek ierakstīts arī apliecībā.
7. Apbalvošanas ierosinājumi rakstveidā
iesniedzami Komisijai valsts valodā vismaz divas nedēļas pirms apbalvojuma pasniegšanas.
8. Ierosinājumā par pretendentu jābūt
sekojošām ziņām:
8.1. vārds, uzvārds, personas kods, amats
vai nodarbošanās;
8.2. dzīves apraksts;
8.3. nopelnu apraksts, par kādiem lūdz
apbalvot.
9. Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fiziska
persona vai fizisku personu grupa, tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:
9.1. vārds, uzvārds;
9.2. pilna adrese un tālruņa numurs;
9.3. ja ierosinājumu iesniedz fizisku personu grupa, tālruņa numuru jānorāda tikai
vienai personai
10. Ja ierosinājuma iesniedzējs ir juridiska
persona, tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:
10.1. nosaukums;
10.2. pilna adrese un tālruņa numurs.
11. Komisija neizskata ierosinājumus,
kuru autors ir anonīms vai lūdz apbalvot sevi.
Sēdes vadītājs M. Reinbergs

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 1. lpp.

Kokneses novada tirgus

Pēc dažām dienām Biedrībai „Koknesei”
tika saņemta vēl viena priecīga ziņa – arī otrs
iesniegtais projekts „Kokneses Zaļā tirgus
laukuma iekārtošana” ir apstiprināts!
Projekta laikā tiks iekārtots Kokneses
novada Zaļā tirgus laukums bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas izplatīšanas veicināšanai, kā arī novada iedzīvotāju izaudzētās
un mežos salasītās produkcijas realizēšanai
un „zaļā” dzīves veida popularizēšanai. Tiks
radīta atbalsta sistēma tirgus darbībai un
lauksaimniekiem „zaļās” produkcijas noieta
un izplatības veicināšanai, un pakalpojumu
dažādošanai.
Pēdējo desmit gadu laikā strauji ir pieaudzis bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju
un arī tās patērētāju skaits. 2009. gadā Lauku
atbalsta dienesta datu bāzē Aizkraukles rajonā reģistrēti 160 bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi, kas ir potenciālie produkcijas
pārdevēji Kokneses „zaļajā” tirgū. Lauksaimnieku lielākā problēma ir produkcijas noieta
organizēšana, jo nav iekārtots laukums bioloģiskās lauksaimniecības produktu organizētai
tirgošanai. Šāda tirdziņa atvēršana Kokneses
centrā blakus Rīga – Daugavpils šosejai ir
īpaši nozīmīga ekonomiskās krīzes laikā.
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Kokneses novada tirgus laukumu paredzēts
izmantot arī dažādu sabiedrisko aktivitāšu un
pasākumu organizēšanai, piemēram, nelielu
koncertu vai ražas svētku svinībām.
Šobrīd tirgus projekta attīstīšanā ir iesaistītas vairākas ieinteresētās puses: uzņēmēji,
zemnieki, novada pašvaldība, aktīvie Kokneses novada iedzīvotāji kā potenciālie tirgotāji
vai pircēji kā arī biedrība kā projekta virzītāja. Tehniskais projekts tirgus laukuma iekārtošanai tika izveidots jau pagājušajā gadā.
Projekta pirmajā posmā ir paredzēts veikt
kanalizācijas un notekūdeņu sistēmas izbūvi,
kā arī veikt tirgus laukuma ierīkošanu. Nākošajos etapos tirgum tiks nodrošināts patstāvīgs elektrības pieslēgums, notiks ūdens vada
izveide un tirgotāju stendu būvniecība.
Projekta īstenošanai no ELFLA piešķirts
18000.00 LVL; Biedrības līdzfinansējums –
4098 LVL. Projektu paredzēts īstenot līdz
2011. gada 15. maijam.

Biedrības „Koknesei”
darbības apraksts
Biedrības dibinātāji (24 biedri) kopā
darbojas jau kopš 1998. gada, kad tika reģistrēta sabiedriska organizācija „Fonds Koknesei” un 2006. gadā pārreģistrēta kā Biedrība

„Koknesei”. 10 gadu laikā ir tikuši īstenoti
visi mērķi, kas savulaik izvirzīti. Fonda mērķis bija apsaimniekot pilsdrupas, atdzīvināt
šo objektu, attīstīt tūrismu Koknesē un izveidot tūrisma informācijas centru (TIC). Lai arī
tūrisma informācijas centrs un pilsdrupas nodotas apsaimniekošanā pašvaldībai, biedrība
turpina piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā, sadarbojoties gan ar pašvaldību un
TIC, gan uzņēmējiem.
Biedrība „Koknesei” ir izvirzījusi jaunu
pamatmērķi – Kokneses novada sabiedriskai un saimnieciskai dzīvei aktuālu projektu
attīstība, piesaistot Eiropas struktūrfondu,
pārrobežu sadarbības un lauku atbalsta programmu, dažādu privātu grantu un ziedojumu
līdzekļus.
Lai veicinātu iedzīvotāju ekonomisko
aktivitāti un uzlabotu viņu dzīves līmeni,
plānots izveidot Kokneses novada tirgu, kura
izveide ļautu nopelnīt daudziem vietējiem
amatniekiem un ekoloģiski tīru produktu
audzētājiem un ražotājiem. Tāpat aktuālākās
biedrības šā brīža darbības ir izglītības, kultūras aktivitāšu un kultūras mantojuma saglabāšanas atbalstīšana un veicināšana.
Dace Grīsle,
Biedrības „Koknesei”
valdes priekšsēdētāja

Sia “kokneses komunālie
pakalpojumi”
Latvijas Republikas
Vides ministrija

Kokneses novada dome
SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi”

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana
Koknesē pabeigta
Šī gada 2010. gada 1. oktobrī Koknesē tika parakstīts pieņemšanas akts par līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē” darbu pabeigšanu. Līgums tika
īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā”.
Līguma ietvaros tika uzbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Daugavas, Rožu, Liepu un
Austrumu ielās. Kanalizācijas tīkli uzbūvēti arī Laicena un Mednieku ielās.
Tika apvienotas divas agrāk atsevišķi darbojošās ūdensvada sistēmas Melioratoru ielā un
Centra ūdensvada sistēma. Tas uzlabos ūdens kvalitāti Melioratoru ielas patērētājiem. Uzbūvētas divas kanalizācijas notekūdeņu sūkņu stacijas un viena rekonstruēta.
Līgums tika realizēts par 529 689,47 latiem. Ūdensvada tīklu garums ir 1730 m un uz tiem
ir izvietoti 15 hidranti. Kanalizācijas tīklu garums 2042 m.
Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve paaugstinās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības pakāpi. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve nodrošinās notekūdeņu savākšanu papildu teritorijās, kur nebija pieejama centralizētā notekūdeņu savākšana,
un šo notekūdeņu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas stacijā, tādējādi samazinot vidē novadīto
piesārņojumu. Esošās kanalizācijas sistēmas atjaunošana Blaumaņa un Indrānu ielās novērsīs
tiešo neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.
Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar: Armandu Preisu
Valdes locekli tel. 65161838 mob. 29112845
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMLATVIJAS UPJU
BASEINU PAŠVALDĪBĀS, II KĀRTA, AIZKRAUKLES RAJONA KOKNESES
PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „KOKNESES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
PROJEKTA ADMINITRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU
NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

INFORMĀCIJA
Kohēzijas fonda ūdensprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves daļa
Koknesē ir nonākusi beigu stadijā. Projekta
ietvaros ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
ir izbūvēti līdz “sarkanajām līnijām”.
Tālāk privātmāju īpašniekiem attiecīgo
tīklu izbūve ir jāveic pašiem. Šāda veida pakalpojumus sniegt ir piekrituši:
1) Andris Gailītis, tālrunis - 26369749;
2) IU “Mite”, Ainārs Utāns, tālrunis 29105520;
3) IK “RL Būvnieks”, Juris Lazdāns,
tālrunis – 27079062, 26821496.
Pieslēgšanās kārtība:
- Iesniegums par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas
sistēmām adresēt SIA “Kokneses Komunālie
pakalpojumi”.
- SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” izsniedz tehniskos noteikumus un nosaka
piederības robežas.
- Mājas īpašnieks izbūvē ūdensapgādes
un (vai) kanalizācijas tīklus līdz sarkanai līnijai.
- Tiek noslēgts līgums par attiecīga pakalpojuma sniegšanu (ūdensapgāde, kanalizācija).
- SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pieslēdz mājas ūdensapgādes un (vai)
kanalizācijas sistēmu pie centrālās ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmas.
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Par siltumenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku
Ar 2010. gada 14. aprīli ir stājusies spēkā
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika”, izdota saskaņā ar
likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9. panta pirmās daļas 2. punktu un
25. panta pirmo daļu.
Saskaņā ar metodikas 28. punktu (ja
par 10% mainās tarifa aprēķinam izmantotie prognozētie apjoma rādītāji, vai par 5%
mainās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās
kopējās izmaksas, komersants iesniedz jaunu
tarifa projektu, kas balstīts uz koriģētajiem
siltumenerģijas apjomiem un izmaksām),
saskaņā ar šo SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” varētu nesniegt jaunu tarifa projektu. Jauns tarifa projekts tiek sniegts, jo ir
sekojošas būtiskas izmaiņas siltumenerģijas
tarifa aprēķinā un pielietošanā:
- Komersants tarifa projektu aprēķina
atsevišķi katram siltumenerģijas apgādes
pakalpojumam – siltumenerģijas ražošanai,
pārvadei un sadalei, tirdzniecībai no kuru
summas veidojas siltumenerģijas gala tarifs
(metod. 7. p.);
- aprēķinot siltumenerģijas ražošanas
izmaksas, ražošanas izmaksās iekļauj visas
izmaksas, kas saistītas ar koģenerācijas staciju ar uzstādīto elektrisko jaudu zem viena
megavata un no kopējām ražošanas izmaksām izslēdz ieņēmumus no elektroenerģijas
pārdošanas, kas reizināti ar koeficientu, kas
nav mazāks par 0,94 (metod. 17. p.);
- divdaļīgais siltumenerģijas tarifs – ta-

rifs, kurā siltumenerģijas mainīgās izmaksas
ir attiecinātas uz lietotājiem pārdotās siltumenerģijas vienību, nosakot enerģijas maksu
(tas ir, kā pašlaik divdaļīgā tarifa gadījumā
maksājums Ls/MWh apkures sezonas laikā), un pastāvīgās izmaksas ir attiecinātas
uz kopējo visu lietotāju pieprasīto siltuma
jaudu, nosakot jaudas maksu Ls/MW). Komersants saņem enerģijas maksu par pārdoto
siltumenerģiju un jaudas maksu par lietotāju
pieprasīto siltuma jaudu kā pastāvīgu maksājumu neatkarīgi no lietotāju patērētā siltumenerģijas daudzuma (metod. 2.1. p.).
Tātad viendaļīgā siltumenerģijas tarifa gadījumā – siltumenerģijas mainīgās un
pastāvīgās izmaksas ir attiecinātas uz lietotājiem pārdotās siltumenerģijas vienību.
Komersants saņem maksājumus par siltumenerģiju pēc noteiktā viendaļīgā gala tarifa
par patērēto siltumenerģiju (Ls/MWh).
Divdaļīgā tarifa gadījumā komersants saņem maksājumus:
- Par siltumenerģiju pēc noteiktās siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponentes divdaļīgā tarifa gadījumā (Ls/MWh)
- Patstāvīgo maksājumu pēc noteiktā siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksas divdaļīgā tarifa gadījumā (Ls/MW).
Tas nozīmē, ka divdaļīgā tarifa gadījumā
maksājums katram patērētājam (mājai, skolai, bērnudārzam utt.) tiek aprēķināts individuāli, atkarībā no konkrētā patērētāja nepieciešamās siltumjaudas.
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Daudzdzīvokļu mājā pastāvīgais maksājums tiek noteikts sekojoši:
- apstiprinātā siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa tiek pareizināta ar konkrētās mājas siltuma jaudu, pēc tam izdalīta uz 12
mēnešiem, un visbeidzot tiek izdalīta ar mājas
kopējo apdzīvoto platību, tādējādi nosakot maksu par kvadrātmetru (Ls/m2). Ja attiecīgais tarifs
tiek pielietots piemēram skolai, bērnudārzam,
tad apstiprinātā gala tarifa siltuma jauda tiek pareizināta ar konkrētā objekta siltuma jaudu un
pēc tam izdalīta uz 12 mēnešiem, tādejādi nosakot ikmēneša patstāvīgo maksājumu (Ls/MW).
Tā kā metodikas 6. punkts nosaka, ka tarifa veidu (viendaļīgais siltumenerģijas tarifs
vai divdaļīgais siltumenerģijas tarifs) komersants izvēlas, vienojoties ar siltumenerģijas
lietotājiem, tad siltumenerģijas lietotājiem,
gan katrai daudzdzīvokļu mājai, gan juridiskām personām lūgums izvēlēties piemērojamāko siltumenerģijas tarifa veidu. Par konkrētām izmaksām viendaļīgā vai divdaļīgā
siltumenerģijas tarifa gadījumā, tiks paziņots
pēc siltumenerģijas tarifu apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
Katras daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
īpašniekiem tiks veikta aptauja par tarifa veida
(viendaļīgo vai divdaļīgo) piemērošanu. Jaunie tarifi tiks piemēroti pēc to apstiprināšanas
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, bet ne ātrāk, kā ar 2011. gada 1. janvāri.
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
valdes loceklis A. Preiss,
tālrunis 29112845.

JAUNUMI
LIKTEŅDĀRZĀ
Kokneses novada dome
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām
un novadiem” ietvaros

izsludina atklātu konkursu uz sociālā darbinieka/-ces amatu
(1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:
• novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības;
• organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
• sniegt klientam psihosociālu palīdzību
sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
• organizēt sociālā gadījuma risināšanu,
piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus
un citus resursus.
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā
līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas vismaz saziņas līmenī;
• vēlama vismaz gadu ilga pieredze sociālajā darbā;
• zināšanas par normatīvajiem aktiem,
kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;

• prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt
mērķi, adekvātus uzdevumus;
• datorprasmes un zināšanas lietvedībā;
• spēja strādāt komandā, precizitāte, augsta atbildības sajūta.
Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas
vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas līdz 2010. gada 15. novembrim iesniegt personīgi Kokneses novada
domes kancelejā vai sūtīt pa pastu uz adresi:
Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113. Papildus
informāciju var saņemt pa tālruni 65133636
(Sociālā dienesta vadītāja B. Tālmane).

Ieguldījums tavā nākotnē!

Likteņdārzā paveikti
nozīmīgi darbi
Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros, pateicoties Nodarbinātības
Valsts aģentūras 2009. gada beigās izteiktajai iniciatīvai, 2010. gada martā tika noslēgts līgums starp Kokneses novada domi
un „Likteņdārza” īstenotāju – nodibinājumu
„Kokneses fonds” – par 30 bezdarbnieku
nodarbināšanu „Likteņdārza” tapšanā 2010.
gada sezonā. Nodarbinātie strādāja „Kokneses fonda” valdes locekļa, projekta vadītāja
Koknesē, Bruno Cīruļa vadībā, un projekta
ietvaros darba vadītājas pienākumus veica
Dace Stankeviča.
Trešajā dārza tapšanas gadā – sešu mēnešu laikā – no aprīļa līdz oktobrim – Kokneses
un tuvākās apkārtnes nodarbinātie iedzīvotāji
veica apjomīgu ieguldījumu gan dārza uzturēšanā, gan arī piedalījās vairāku jaunu “Likteņdārza” infrastruktūras objektu tapšanā,
kur nodarbinātajiem bija iespēja izmantot arī
savas iepriekš apgūtās iemaņas un vienlaikus
būt klāt vēsturiski nozīmīga objekta tapšanā.
Fonds ir pateicīgs uz salas nodarbinātajiem cilvēkiem par viņu lielo ieguldījumu
dārza uzturēšanas darbos – regulāru zālāja
6. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 5. lpp.

pļaušanu ap 1 ha lielā teritorijā, gājēju celiņu,
dzīvžogu un iestādīto koku ravēšanu, meža
atvašu izgriešanu, savākšanu un dedzināšanu, melnzemes izvešanu ar ķerrām un izlīdzināšanu, lapu novākšanu no meža taciņām
un zālāja, grants vešanu ar ķerrām uz taciņām
izskalotajās vietās un tās izlīdzināšanu un citiem darbiem.
Šajā gadā „Likteņdārzā” tika iestādīti ap
400 koku, un nodarbinātie uz vietas palīdzēja
ar stādāmo vietu iezīmēšanu, velēnas norakšanu un aizvešanu, no jauna iestādīto kociņu
aplikšanu ar mulču un piesiešanu pie mietiņiem, kā arī mietiņu izgatavošanu kociņu stādījumiem (garināšanu, mizošanu, asināšanu)
un koku stādu kopšanu un laistīšanu.
Vasaras beigās nodarbinātie iesaistījās
arī pagaidu informācijas ēkas būvniecībā, atpūtas soliņu izgatavošanā un uzstādīšanā un
atpūtas vietu ap ugunskuru izveidošanā, sagatavojot arī kokmateriālu malkas novietnei

un izveidojot ugunskura vietu.
Lai arī sešu mēnešu laikā nodarbinātie
uz vietas mainījās, visu projekta laiku - sešus
mēnešus- „Likteņdārzā” nostrādāja 14 cilvēku - darba vadītāja Dace Stankeviča, Gunta
Judina, Zane Mošenkova, Zaiga Dzene, Raimonds Stankevičs, Nikolajs Šurandovs, Ārija
Jauja, Andrejs Ivanovs, Līga Kupšāne, Voldemārs Tropiks, Valentīna Lopuha, Oskars
Mucenieks, Gundega Plikšķe un Raimonds
Paļskis.
Paldies Tamārai Baltmanei, Benitai Peciņai, Ivetai Mikālai un Dacei Kļaviņai par
palīdzību projekta administrēšanā.
“Kokneses fonds” pateicas visiem, kas
šovasar palīdzēja “Likteņdārza” tapšanā un
cer uz auglīgu sadarbību arī 2011. gadā.
Fonds ir pateicīgs uz salas nodarbinātajiem cilvēkiem par viņu lielo ieguldījumu
dārza uzturēšanas darbos (attēlā).
Valda Auziņa

Pasaules brīvo latviešu apvienība
ziedo „Likteņdārzam”
Šogad aprit trešais „Likteņdārza” tapšanas gads, un ar savu ieguldījumu tā tapšanā
iesaistījusies arī Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA). Apvienības ziedotie līdzekļi
ir ieguldīti „Likteņdārza” amfiteātra būvniecībā, kas ir šī gada galvenais dārza darbs.
Šajā vasarā „Likteņdārzu” apmeklējuši vairāk
nekā 5 000 viesu, un savu tuvinieku piemiņai
kociņus iestādījuši tautieši no ASV, Kanādas,
Austrālijas, Lielbritānijas.
„Likteņdārza” īstenotāja – „Kokneses
fonda” – pārstāvjiem – idejas autoram un
Fonda padomes priekšsēdētājam Vilim Vītolam un valdes priekšsēdētājai Valdai Auziņai
bija iespēja uzrunāt PBLA valdes locekļus
2009. gada rudenī Rīgā, kad notika PBLA
ikgadējā valdes sēde. Katrs konferences dalībnieks līdzi uz savu mītnes zemi saņēma arī
CD ar informāciju par projektu, lai pastāstītu
par to arī savā mītnes zemē. Pēc atgriešanās
informācija par to, ka top „Likteņdārza” projekts, nonāca dzirdīgās ausīs, un šajā vasarā
starp vairāk nekā 5 000 dārza apmeklētājiem, kas šīs sezonas laikā apmeklēja „Likteņdārzu”, bija latviešu ģimenes arī no ASV,
Kanādas, Austrālijas un Lielbritānijas, gan
izstaigājot dārzu, gan nopērkot ziedojuma
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zīmes, gan arī iestādot kociņu. Savu kociņu
dārzā iestādījušas vairākas Daugavas Vanagu nodaļas, Amerikas Latviešu apvienība,
PBLA, Amerikas Latviešu apvienība „Sveika, Latvija!”, Latviešu nacionālā padome
Lielbritānijā savā 60 gadu pastāvēšanas jubilejā, Astra Indāne Patrick, Visvaldis Ozols,
Aina Ālants Briedis un Valdis Briedis, Daina
Kūkele (Ross), Margote Beighey (ar Skandināvijā mītošās Mārītes
Siliņas starpniecību), Zinta
Kūlīte, Atis Ziedonis Strads,
Lilija Zobens un daudzi citi.
Savu ieguldījumu dārza tapšanā devuši arī Arturs Polis,
Edvīns Rozenfelds, Atis Otto
Bredovskis, Irēna Aparniece
– Būre, Kārlis Šūns, Sigrīda Renigere un Amerikas
latviešu jauniešu grupa un
daudzi, daudzi citi.
Vasaras beigās „Kokneses fonds” ar pateicību pieņēma arī PBLA 2 000 USD
ziedojumu „Likteņdārza”
tapšanai. 2010. gada PBLA
valdes sēdē tika pieņemta

arī rezolūcija par atbalstu šim projektam:
“PBLA uzskata, ka „Likteņdārza” ideja ir
patriotiska un visaptveŗoša, un apliecina
savu atbalstu esošajam projektam – radīt
piemiņas vietu visiem cilvēkiem, ko Latvija zaudēja pagājušajā gadsimtā, kas krita
karos, pazuda bez vēsts, tika izsūtīti, bija
spiesti pamest Latviju vai arī citādi cieta
ticības, izcelsmes vai arī savu politisko uzskatu dēļ.”
„Kokneses fonds” ir pateicīgs katram,
kas palīdz tapt „Likteņdārzam”.
Valda Auziņa

rudens aktivitātes NOVADĀ
Rudens ziedu un dārzeņu izstāde Iršos
Kad daba iekrāsojas dažādās krāsu gammās un salnas vēl nebija skārušas krāšņos
rudens ziedus, laikā no 14. līdz 17. septembrim Iršu pagasta pārvaldes zālītē varēja
priecāties par izaudzētajiem rudens ziediem
un dārzeņiem. Apskatīt varēja dažādu krāsu
un šķirņu dālijas un asteres, gladiolas, mārtiņrozes, vēlziedes, Tibetas ķirbjus, dažādus
dekoratīvos ķirbjus, vairāk kā 2 metrus garas
kaņepes un kukurūzu, kā arī vēlās avenes.
Pie tējas tases izstādes apmeklētāji atmiņās
kavējās par aizvadīto vasaru un izaudzēto.

Liels paldies Intai Zālītei, Eldai
Briškai, Ingunai Goldbergai, Gaļinai Krauklei, Anitai Bitei, Valentīnai Meierei, Veronikai Prohorovai,
Eugēnijai Bundulei, Irēnai Kozerackai, Līgai Pālēnai, Astrīdai Bitei un
Gundegai Skrupskai par atsaucību
izstādes veidošanā.
Kluba vadītāja Rudīte Vaivode
Iršu pagasta pārvaldes zālītē
varēja priecāties par izaudzētajiem
rudens ziediem un dārzeņiem.
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Rudens izstāde Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā

Septembris ir ražas mēnesis. Notiek talkas un tiek apdarīti darbi katrā piemājas dārziņā. Kad viss padarīts, var apskatīt kādi brīnumi tur izauguši! Un starp daudziem citiem
ir arī pa kādam jumītim. Kurš atrod jumi,
tam laime! Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas sākumskolēni gatavoja savas saktas un

“auda” jostas par godu Jumītim un Jumaliņai.
Izdevās ļoti labi! Daži skolēni to darīja mājās
kopā ar vecākiem, bet pārējie no dabas materiāliem “uzbūra” īstus brīnumus skolā.

Miķeļdienas tirdziņš
PII “Gundega”

29. septembrī PII „Gundega” Lauku Pele
un Pilsētas Pele rīkoja lielo Miķeļdienas
gadatirgu, kurā tika pārdotas dārza veltes,
grupās un kopā ar vecākiem pašu gatavotas
rotaļlietas, rotaslietas, grāmatiņas, interjera priekšmeti un citas interesantas preces.
Tirgus kā jau tirgus – azartiska pirkšana un
pārdošana, dziesmas un rotaļas, sportiskas
atrakcijas un dāvanas.

Miķeļtirgus Kokneses
I. Gaiša vidusskolā

Sveiki! Te Miķelis. Vienu dienu staigāju
pa Koknesi un domāju... Kur gan palicis tas

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
lielais rudens tirgus? Kādreiz taču bija! Kamēr tā prātoju, sadzirdēju lielu kņadu Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā. Gāju tik iekšā
un, patiešām, viss notiek - viņiem ir tirgus!
Jākāpj gan bija dikti augstu - līdz pat 3. stāvam, kur tirgotāji bija tādi mazi un pavisam
mazi... Kāds lielāks jau ar’ bija. Bet pircēji
gan bija visādi - lieli un mazi, pat tantes! Laikam skolotājas... Un arī mammas pamanīju.
Tirgoja viņi visādas labas lietas, visvairāk jau saldumus!!! O!!! Man ar’ tika! Esmu
liels saldummīlis. Maz bija dārza brīnumu,
bet dažus ķirbīšus, burkānus un ābolus tomēr
atradu. Bija vairāki rotu darinātāji, tad nu sapirkos arī savai Miķelienei! Lai rotājas!
Pa tirgu staigāja arī čigānietes un visādi
jokdari. Bija spēļu istabas, kur visiem bija
ļoti jautri. Kad gāju jau prom no skolas, dzirdēju dažas nopietnas tantes runājam, ka varētu tādu tirgu biežāk. Es jau ar’ tā domāju!!!
Bija labi!
Miķelis

sporta dzīve NOVADĀ
Kokneses novada 2010. gada atklāto
sporta spēļu precizētie sacensību datumi
Nr.p.k.

Sporta veids

Vieta

Laiks

1.

Volejbols vīriešiem

Irši

18. decembris

2.

Volejbols sievietēm
Šaušana ar pneimatisko
šauteni (vīrieši un sievietes)
Novuss
(vīrieši un sievietes)
Peldēšana

Irši

19. decembris

Koknese

13. novembris

Bebri

21. novembris

Koknese

20. novembris

Koknese

12. decembris

Koknese

13. novembris

8.

Svaru stieņa spiešana
Galda teniss
(vīrieši un sievietes)
Minifutbols

Koknese

24. oktobris

9.

Basketbols

Koknese

23. oktobris

3.
4.
5.
6.
7.

Sporta spēļu nolikums pieejams Kokneses novada mājas lapā
www.koknese.lv sadaļā Kokneses novada 2010. gada atklātās sporta
spēles.
Sporta spēļu galvenais tiesnesis Andris Vītols
***
No 4. oktobra pēc ūdens nomaiņas un remontdarbiem apmeklētāju apkalpošanu atsāk Kokneses peldbaseins.
Piektdienās, sestdienās, svētdienās peldbaseina apmeklētājiem
saunas apmeklējums bez maksas.
Ūdens aerobikas nodarbības notiks:
otrdienās plkst. 20.00 (vadītāja Ausma);
trešdienās plkst. 19.00 (vadītāja Alla);
svētdienās plkst. 18.00 (vadītāja Alla).
Kokneses Sporta centra trenažieru zālē pirmdienās un ceturtdienās
no plkst. 18.00 līdz 21.00 konsultēs un nodarbības vadīs Aija Vītola.

lis un sacensību galvenais tiesnesis Ēriks Cīrulis.
Dalībnieki bija ieradušies no visas Latvijas, kā arī sagaidīti ciemiņi no Rokišķiem Lietuvā. Sacensības visas dienas garumā notika
diska, šķēpa un vesera mešanā. Gandarījums par veiksmīgajiem startiem gan šoreiz vairāk viesiem. Sacensību rezultāti pieejami Kokneses mājas lapā www.koknese.lv.

Sacensību godalgoto vietu ieguvēji
no Kokneses novada
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Magons Lauris

Vecuma
grupa
A

2.

Magons Lauris

A

3.

Krilova Sabīne

A

4.

Karlušas Lauris

B

5.

Matušonoka Agne

B

6.

Vilcāne Agnese

C

7.

Vilcāne Agnese

C

Disciplīna
Lodes
grūšana 5kg
Vesera
mešana 5kg
Vesera
mešana 4kg
Vesera
mešana 4kg
Vesera
mešana 3kg
Diska
mešana
750g
Šķēpa
mešana
400g

Rezul- Vieta
tāts
12.67
2.
41.93

2.

32.98

2.

52.11

1.

26.50

3.

25.52

3.

35.15

2.

Sacensības vieglatlētikas mešanu disciplīnās
Skaistā un saulainā 25. septembra dienā Kokneses stadionā notika
Kokneses kausu izcīņa vieglatlētikas mešanu disciplīnās „Kokneses
kauss 2010”. Sacensības atklāja un veiksmīgus startus visiem dalībniekiem vēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīru-

Ar priecīgu noskaņojumu un cerībām uz veiksmīgiem startiem
dalībniekus sacensību atklāšanā sveic sacensību galvenais tiesnesis
Ēriks Cīrulis un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Bebru stadions gaida sportot gribētājus!
Bebros, 14. septembrī, atklāja atjaunoto
Bebru stadionu. Par paveikto darbu prieks
pagasta mācību iestāžu audzēkņiem un skolotājiem, visiem pagasta iedzīvotājiem, jo
atjaunotajā stadionā ir radīti visi priekšnosacījumi sporta aktivitātēm un sacensībām.
Bebru stadions celts XX gs. 70. gados.
Savu rekonstrukciju stadions sagaidīja pēc
30 gadiem. 2009. gada vasarā rekonstrukcijas darbus veica SIA „Krustpils”. Stadiona
teritorijā veikti meliorācijas darbi, skrejceļiem un sporta sektoriem izveidots hidroizolējošais smilts, šķembu slānis, uzklāts asfalts
un speciāls segums 100 m distancei, kā arī
sagatavots futbola laukums un atjaunots zāliens. 2010. gadā, pateicoties Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas finansiālajam atbalstam un Kokneses novada domes
priekšsēdētāja Viestura Cīruļa iniciatīvai,
uzklāts segums POLYTAN WS visam stadiona skrejceļam, tāllēkšanas, augstlēkšanas un
šķēpa mešanas sektoriem.
Stadiona rekonstrukcijas kopējās izmaksas ~ 232 tūkstoši latu, t. sk. 105 tūkstoši latu
Eiropas Savienības līdzekļi. Stadiona rekonstrukcija veikta ELFLA projekta ietvaros.
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Atjaunotā Bebru stadiona atklāšanas
svētki sākās ar četru pagasta mācību iestāžu, pagasta iedzīvotāju un viesu gājienu. Uz
svinīgo mirkli - lentas griešanu bija aicināti
visi, kas ieguldījuši darbu stadiona atjaunošanā. Atklāšanas ceremonija turpinājās
ar Bebru stadiona karoga pacelšanu, kurš
turpmāk stadionā plīvos sporta svētkos un
sacensībās.
Īpašie stadiona atklāšanas pasākuma viesi - X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku dalībnieki: Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju kolektīvs
„Mutulītis” uz jaunā stadiona seguma veda
jautru danci, bet Bebru pamatskolas meiteņu
koris sveicienam svētkos veltīja dziesmu par
sportotprieku.
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza par paveikto darbu, pasniedzot Bebru
pagasta pārvaldes Tencinājumus, pateicās:
bijušās Bebru pagasta padomes priekšsēdētājai Rutai Borislavai, Kokneses novada domes
priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim, Kokneses novada domes izpilddirektoram, Jāzepam
Baltmanim, SIA „Krustpils” kolektīvam,
projektētājai Silvijai Spriņģei, būvuzraugam

Jurim Maļinovskim, Bebru pagasta pārvaldes
komunālās nodaļas vadītājam, Jurim Bāram,
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas
direktorei Mudītei Auliņai ar kolektīvu, PII
„Bitīte” vadītājai Antoņinai Midegai ar kolektīvu, Bebru pamatskolas direktorei Aijai
Skudrai ar kolektīvu, Vecbebru profesionālās
vidusskolas direktoram Jānim Bakmanim ar
kolektīvu.
Bebrēniešus stadiona atklāšanas svētkos
sveica pārstāvji no Kokneses domes, Iršu pagasta pārvaldes un Kokneses sporta centra,
vēlot maziem un lieliem pagasta iedzīvotājiem sportisku garu un veiksmi jaunu uzvaru
kaldināšanā!
Pagasta mācību iestāžu kolektīvi bija sagatavojuši sportiskus priekšnesumus, katrs
iestādes vadītājs ar lepnumu stāstīja par
sporta tradīcijām savā skolā, veltot pateicības vārdus sporta skolotājiem un labākajiem
sportistiem.
No Bebru pagasta savu vārdu lielajā sportā ierakstījuši daudzi atzīti sportisti. Bet, viņu
pirmie starti sākušies te – Bebru stadionā. Lai
atjaunotais Bebru stadions ir ikvienam sportot gribētājam vieta, kurā piepildīt sportisko
devīzi: arvien augstāk, tālāk, spēcīgāk!
Kokneses Novada Vēstis

aktualitātes NOVADĀ
Veikta iedzīvotāju aptauja
par Kokneses novada
attīstību
Kokneses novada dome no š. g. 15. jūlija
līdz 15. augustam aicināja iedzīvotājus izteikt
viedokli par novada attīstību. Anketa tika ievietota mājas lapā www.koknese.lv, laikraksta „Kokneses Novada Vēstis” jūlija numurā
un bija pieejama arī pagastu pārvaldēs un
bibliotēkās. Uz aptaujas anketas jautājumiem
atbildēja 183 iedzīvotāji. Aptaujā visvairāk
pārstāvēts Kokneses pagasta iedzīvotāju viedoklis (118 iedzīvotāji jeb 64% respondentu),
otrajā vietā – Bebru pagasta (43 iedzīvotāji
jeb 24% respondentu), bet trešajā – Iršu pagasta (22 iedzīvotāji jeb 12% respondentu).
Visvairāk savu viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 35-49 gadiem (37% respondentu), otrajā vietā 50-59 gadus veci (20%
respondentu), seko 25-34 gadus veci (18%
respondentu), 60 un vairāk gadus veci (16%
respondentu). Vismazāk pārstāvēti novada
iedzīvotāji, kuru vecums ir 18-24 gadi (7%
respondentu), bērni un jaunieši kopā veido
2% no kopējā anketu aizpildītāju skaita. 70%
no aptaujātajiem iedzīvotājiem ir strādājošie,
11% pensionāri, 10% bezdarbnieki, pārējie ir
skolnieki un studenti. 50% aptaujāto ir augstākā izglītība, 23% profesionāli tehniskā,
vidējā speciālā izglītība.
Iedzīvotāji par lielāko priekšrocību Kokneses novada attīstības veicināšanai uzskata
izdevīgu ģeogrāfisko novietojumu (78% respondentu). Par otru lielāko privilēģiju minēts
kultūrvēsturiskais mantojums (68% respondentu), trešajā vietā – topošais E22 autoceļš
(47% respondentu), tam seko dabas vērtības
(36% respondentu) un laba izglītības infra-

struktūra (33% respondentu).
Jautājumā par Kokneses novada lielāko
trūkumu ekonomiskās attīstības veicināšanai
vislielāko īpatsvaru ieņem darba vietu trūkums (77% respondentu), tam seko jauniešu
došanās prom no Kokneses novada (57% respondentu).
Par Kokneses novada nozīmīgākajām
dabas vērtībām iedzīvotāji uzskata Daugavu
(91% respondentu) un Pērsi (68% respondentu), tām seko parki (63% respondentu) un
meži (39% respondentu).
Kā unikālās vērtības Kokneses novadā
iedzīvotāji nosaukuši Kokneses pilsdrupas,
Likteņdārzu, Kokneses parku, Blaumaņa
pagalmu, Sporta centru, skolas, baznīcas,
Kokneses kultūras namu, novadā nozīmīgu
cilvēku piemiņas vietas, Vecbebru muižu,
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālo
māju – muzeju un Latvijas Biškopības vēstures muzeju Vecbebros, Jaunbebru „Kartupeļu dumpja” piemiņas vietu, Iršu pagasta
zemnieku saimniecības „Zemitāni” briežu
dārzu, Bulandu un Lielkalnu pilskalnus Iršu
pagastā, kā arī Daugavas krastus, cilvēkus,
tradīcijas, pašdarbnieku blīvumu novadā. Par
ļoti nozīmīgu tiek uzskatīts topošais Latgales autoceļš E22, kā arī esošais A6 autoceļš,
Kokneses dzelzceļa stacija. Jāpiebilst, ka iedzīvotāji par nozīmīgākajām vietām uzskata
tās, kuras paši ikdienā visvairāk apmeklē vai
kuras labi pārzina.
Pēc iedzīvotāju domām dzīves kvalitāti
visvairāk uzlabotu ēku fasāžu siltināšana un
rekonstrukcija (62% respondentu atbilžu)
un teritorijas labiekārtojuma pilnveidošana
(59% respondentu atbilžu).
Kokneses novada iedzīvotājus visvairāk
satrauc darba iespējas (72% respondentu),

dzīves kvalitāte kopumā (59% respondentu),
tai seko ceļu infrastruktūras kvalitāte (36%
respondentu) un sabiedriskā kārtība (31%
respondentu). Vismazāk iedzīvotājus satrauc
sabiedriskā transporta nodrošinājums (11%
respondentu) un sociālās infrastruktūras nodrošinājums (9% respondentu). Aptaujas anketās norādīts tādu pakalpojumu vai apkalpes
objektu pieejamības trūkums kā apavu remonts, ķīmiskā tīrītava, automazgātuve, bezmaksas pirts, kino, nav grāmatveikala, Bebru
un Iršu pagastos nav neviena bankomāta, kā
arī nepieciešams ierīkot bērnu rotaļu laukumus un atjaunot soliņus. Iedzīvotāji iesaka
izveidot mākslas skolu, dabas takas, gājēju
celiņus Paugu, Vērenes un Dzeņu ielās, tiltu
vai tuneli gājējiem dzelzceļa līnijas šķērsošanai, vēlētos arī krodziņu ar deju vakariem. Kā
var secināt no papildus komentāriem, respondenti redz vairākas vēl uzlabojamas vietas un
norises novadā.
Vērtējot dzīves kvalitāti dažādās jomās,
novada iedzīvotājus visvairāk apmierina
gaiss un dabas vide, tai seko izglītības pakalpojumi, sabiedriskā transporta pakalpojumi,
gājējiem domāto ielu infrastruktūra un apbūves vide gan Kokneses novadā kopumā, gan
pagastos, bet visvairāk neapmierina dzeramais ūdens, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, transportam domāto ielu infrastruktūra,
apdzīvoto vietu apgaismojums, uzņēmējdarbības vides attīstība. Iedzīvotāju viedoklis
ir atšķirīgs komunālo pakalpojumu nodrošinājuma jomā, 52% respondentu kopumā ir
apmierināti, 36% drīzāk neapmierināti, 12%
respondentu nav viedokļa šajā jautājumā.
Iedzīvotāji rosina ierīkot centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu privātmāju
rajonos.
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Kokneses novada iedzīvotāji uzsver, ka
būtiska ir dabas vērtību saglabāšana (61%
respondentu), vienlaikus par vēlamākajiem
novada attīstības virzieniem norādot rūpniecisko ražošanu (59% respondentu), lauksaimniecību (52% respondentu), kā arī izglītību, aktīvo atpūtu, sportu un izklaidi. Jāatzīmē, ka iedzīvotāji kopumā ir apmierināti ar
iespēju nodarboties ar sportu, aktīvo atpūtu,
iespēju iesaistīties pulciņos un pašdarbības
kolektīvos (kori, dejas u.tml.) bērniem un
pieaugušajiem. 61% respondentu uzskata, ka
ir jāsakārto tūrisma infrastruktūra, izveidojot
kempingus, telšu laukumus, pastaigu un velosipēdistu celiņus, kā arī 46% respondentu
uzskata, ka tūrisma attīstības sekmēšanai novadā jāsakārto apskates objekti un jāuzstāda
norādes uz un pie apskates objektiem. Respondentu atbildēs saņemts ieteikums izmantot izcilo ģeogrāfisko novietojumu, kontekstā
ar Likteņdārza veidošanos, tādējādi Koknesei
kļūstot par visā valstī populāru mazpilsētu.
Iedzīvotāji Kokneses novadu redz kā
„Zaļo novadu”, akcentējot ekoloģiskas ražošanas attīstību no vietējiem izejmateriāliem,
piemēram, maizes, siera, gaļas izstrādājumu
ražošanu, attīstot mājražošanu, piemēram,
vīna, olu, ražošanu, tāpat arī veicot amatniecību, koksnes dziļāku pārstrādi līdz pat mēbeļu izgatavošanai.
Vairāk kā 60% respondentu ir apmierināti
ar pašvaldības darbu kopumā un iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu. 82%
respondentu lasa novada domes laikrakstu
„Kokneses Novada Vēstis”, 47% respondentu apmeklē mājas lapu www.koknese.lv, kur
iegūst informāciju par pašvaldības pakalpojumiem un aktualitātēm. Novada iedzīvotāji ir
ieinteresēti pašvaldības aktualitātēs, tāpēc regulāra un pēc iespējas pilnīga saziņa starp pašvaldības vadību un novadniekiem ir obligāta.
Ļoti būtiska ir aktīva sabiedrības līdzdalība, vietējo iedzīvotāju viedokļi un idejas, tāpēc aptaujas rezultāti tiks izmantoti, veidojot
Kokneses novada attīstības programmu, kā
arī citu plānošanas dokumentu izstrādē. Kokneses novada dome izsaka pateicību visiem
novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā
un aicina arī turpmāk sekot līdzi norisēm novadā, lai kopā veidotu savu nākotni.
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja Anita Svence

Satiksmes ministrs pasniedz
pateicības rakstu Kokneses
Komunālajai nodaļai
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts
ceļi” organizētajā konkursā “Sakopsim ceļus
Latvijā” Centra reģionā nominācijā “Par ieguldījumu valsts autoceļu sakopšanā 2010”
galveno balvu ieguva Kokneses novada domes Komunālā nodaļa – Ls 200. Uz naudas
balvu pretendēt varēja valsts autoceļiem piegulošo zemju īpašnieks (pārvaldītājs), kurš
bez atlīdzības kopis VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Centra reģiona, Kurzemes reģiona, Vidzemes reģiona vai Latgales reģiona valsts
autoceļa zemes nodalījuma joslu un saņēmis konkursa komisijas augstāko vērtējumu
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attiecīgajā reģionā. Vērtēta tika apkārtējās
ainavas labiekārtošana, krūmu ciršana, zāles
pļaušana un atkritumu savākšana ceļa nodalījuma joslā.
28. augustā Kokneses novada domē ieradās Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards,
kurš personīgi pasniedza Pateicības rakstu
Kokneses Komunālās nodaļas darbiniekiem,
kā arī tikšanās laikā pārrunāja svarīgākos jautājumus transporta un sakaru nozarēs. Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps
Baltmanis informēja par šo nozaru situāciju
Kokneses novadā. Ministrs devās apskatīt arī
topošā E22 ceļa būvniecību Koknesē.
Kokneses novada vēstis
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Kokneses novadā
pārliecinošu balsu
vairākumu ieguvusi
“VIENOTĪBA”
2. oktobrī 10. Saeimas vēlēšanās Kokneses novada domes ēkā Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknī visu dienu bija liela vēlētāju
aktivitāte. Kopš iecirkņa atvēršanas pulksten
7 līdz slēgšanai pulksten 20.00 šeit veidojušās garas rindas. Visas dienas garumā Kokneses iecirknī saņemtas 1938 derīgās vēlēšanu
zīmes. 40 iedzīvotāji balsojuši mājās. Pārliecinošs skaits cilvēku balsojuši par labu partijai “VIENOTĪBA” (saņemtas 829 balsis),
otrajā vietā Zaļo un Zemnieku savienība (546
balsis), un trešajā vietā Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” (168 balsis).
Bebru pagasta vēlēšanu iecirknī saņemtas 465, bet Iršu pagasta vēlēšanu iecirknī
227 derīgās vēlēšanu zīmes.
Kokneses novadā (Kokneses, Bebru un
Iršu vēlēšanas iecirkņos) kopumā saņemtas
2699 derīgas vēlētāju aploksnes. Tāpat kā
Kokneses pagastā, novadā kopumā pārliecinoši vadībā izvirzījusies partija “VIENOTĪBA” – par to nobalsojuši 40.39% vēlētāju,
ar 29.20% otrajā vietā Zaļo un Zemnieku
savienība, bet 8.56% balsojuši par Nacionālo
apvienību “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”.
Sīkāku informāciju par visu triju Kokneses novada vēlēšanu iecirkņu rezultātiem variet skatīt Kokneses novada mājas lapā www.
koknese.lv

Kokneses Komunālās nodaļas vārdā
Pateicības rakstu saņēma Aldis
Neija, Kokneses Komunālās nodaļas
labiekārtošanas darbu meistars.

Kokneses pagasta bibliotēkā
viesojās rakstnieks
Jānis Lejiņš
27. septembrī Kokneses pagasta bibliotēkā viesojās rakstnieks, vēsturiskās triloģijas
“Zīmogs sarkanā vaskā” autors Jānis Lejiņš
un izdevējs Imants Parādnieks. Mums prieks,
ka šī tikšanās nebija vērsta uz politiku, bet vispirms uz mums pašiem. Jānis Lejiņš savu grāmatu tapšanai veltījis vairāk kā desmit gadus,
izzinot Latvijas vēstures visdažādākos faktus,
kuri atklāj, ka latvieši vienmēr ir bijusi stipra, gudra un bagāta tauta. Arī šodien mums ir
jābūt lepniem par tiem daudzajiem senčiem,
kuri stāv aiz mums, saprotot, ka esam īpaši –
gan katrs atsevišķi, gan kā tauta.
Triloģija “Zīmogs sarkanā vaskā” patreiz
ir viena no vislasītākajām grāmatām – aizraujoša un izzinoša lasāmviela visu vecumu
interesentiem. Tagad tā ir pieejama arī Kokneses bibliotēkas lasītājiem. Bet pasākuma
apmeklētājs Mārtiņš Jēkabsons kļuva par īpašo latvieti, saņemot šo izdevumu ar veltījuma
ierakstu no paša autora rokām.
Ingrīda Višķere

Senioru koris uzsācis
jauno sezonu
Senioru koris “Labākie gadi” uzsācis
jauno sezonu. Kā ierasts, katru otrdienu un
ceturtdienu Mūzikas skolas kamerzālē 10:00
pulcējas 25 dziedātāji, lai gatavotos savam
1. šīs sezonas koncertam – Skrīveru senioru
kora “Atvasara” 20 gadu jubilejai 23. oktobrī. Mācāmies 9 jaunas dziesmas, kuras
koknesieši varēs dzirdēt kādā no koncertiem
Kokneses Kultūras namā vai Ev. Luteriskajā
baznīcā. 2011. gada 28. maijā gaidāmi ikgadējie Senioru koru Latvijas Dziesmu svētki,
kuri šoreiz notiks Bauskā. Ar lielu prieku apgūsim arī Dziesmu svētku repertuāru. Mūsu
kolektīvs labprāt uzņems savā pulciņā jaunus
10. lpp.
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no 9. lpp.

dziedātājus visās balsu grupās. Atnāciet –
nenožēlosiet, jo mēs esam ne tikai koris, bet
maza, draudzīga, dziedoša ģimenīte.

Bebru vispārizglītojošā
internātpamatskolā
Septembrī visu klašu skolēni piedalījās
Rudens krosā, veidoja rudens izstādi „Ziedu parāde”. 5. - 9. klašu skolēni iesaistījās
viktorīnā „Valodu pētnieks”, bet 0. - 4. klašu
skolēni svinēja Miķeļdienu. Skolēni savus
skolotājus svētkos sveica ar Skolotāju dienai
veltītu koncertu „Te, Manas Skolas Skolotāj!” Dzejas dienu noslēguma pasākumā –
piedzīvojumu pastaiga „Poēma par medusmaizi” – bija kā izzinoša orientēšanās spēle
komandām Bebru pagasta apkaimē, pārbaudot savas zināšanas un atjautību, meklējot
atbildes uz dažādiem ar literatūru saistītiem
jautājumiem.
Kokneses novada vēstis
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lajā olimpiādē piedalījās apmēram 2000 jauniešu no Eiropas
valstīm. Kopā ar 20 citiem sportistiem no Latvijas uz Eiropas
Speciālās Olimpiādes vasaras
spēlēm devās arī Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 7. klases skolniece Ilanta Krūmiņa.
Olimpiādes dalībnieki pārstāvēja Latviju, sacenšoties ar
citu Eiropas valstu komandām,
dažādās sporta spēlēs. Speciālajai Olimpiādei audzēkne gatavojās ar sporta skolotāja Gunta
Atrasta palīdzību un atbalstu.
Ilanta regulāri ar labiem sasniegumiem piedalījās dažādās starp
skolu sacensībās. Novērtējot labos sasniegumus šajās spēlēs, meitene iekļauta Latvijas
meiteņu futbola izlases sastāvā kā aizsardze.
Ilanta Krūmiņa ir atgriezusies no Eiropas
Speciālās Olimpiādes vasaras spēlēm Varšavā. Latvijas meiteņu futbola komanda ieguva
otro vietu un izcīnīja sudraba medaļas – viena
no medaļām ir atceļojusi arī uz Kokneses speciālo internātpamatskolu – attīstības centru.

Kokneses bērnu bibliotēkā visu oktobri
būs apskatāma Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājas un Jūrmalas leļļu teātra mākslinieciskās vadītājas, kā arī aktrises Ingūnas Radziņas pašdarināto leļļu izstāde. Izstādē ir vairāk
kā 70 lelles – pasaku un stāstu tēli. 20. oktobrī plkst. 11:30 Kokneses bērnu bibliotēkā būs
tikšanās ar leļļu veidotāju Ingūnu Radziņu.

Kokneses speciālās
internātpamatskolas –
attīstības centra darbinieki
iesaistās Bormaņu teritorijas
uzkopšanas darbos

No 2010. gada 14. līdz 24. septembrim
Polijas galvaspilsētā Varšavā notika Eiropas
Speciālās Olimpiādes vasaras spēles. Speciā-

Nāc uz HOPS pārbaudi Koknesē!
HOPS – hroniska obstruktīva plaušu slimība. HOPS ir viens no vadošiem saslimstības un mirstības iemesliem pasaulē. HOPS
izraisītās nāves katru gadu ieņem ceturto
vietu starp visiem nāves cēloņiem pasaulē.
HOPS parasti attīstās smēķētājiem pēc 45
gadu vecuma, biežāk vīriešiem. Galvenie
simptomi ir progresējošs elpas trūkums un
mazproduktīvs klepus. Elpceļu bojājumi rodas galvenokārt tabakas dūmu ieelpošanas
rezultātā – elpceļi sašaurinās, tāpēc gaisam
kļūst arvien grūtāk iekļūt plaušās un izkļūt
no tām. Slimība progresē laika gaitā. Lai gan
HOPS galvenokārt ietekmē plaušas, tā būtiski iespaido arī pārējos orgānus un sistēmas.
Slimība ievērojami ierobežo aktivitātes un
ietekmē dzīves kvalitāti. Slimības simptomi
cilvēkus ietekmē arī psiholoģiski – pacientiem biežāk ir trauksme, bezpalīdzības sajūta
un depresija.
HOPS var viegli diagnosticēt, veicot
vienkāršu pārbaudi – spirogrāfiju.
Kokneses pagasta ambulancē spirogrāfiju varēs veikt 21.10.2010. no plkst. 9.00 –
11.00. Konsultēs pulmonologs A. Šurpicka.
Izmeklējuma veikšana bez maksas!

Kareivju meklēšanas darbi
turpinās

LELĻU IZSTĀDE BIBLIOTĒKĀ

Ilanta Krūmiņa sudraba
medaļas ieguvēja
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Kokneses speciālās internātpamatskolas
– attīstības centra darbinieki aktīvi uzsākuši
darbus Bormaņu teritorijas uzkopšanā, lai
nodrošinātu drošu ceļu uz bibliotēku un sakoptu sava pagasta teritoriju. Tiek izzāģēta
ar krūmiem aizaugusī ceļa mala, kas apdraud
gājēju drošību un pievilina neapzinīgus cilvēkus izmest krūmos tukšas pudeles un dažādus
citus atkritumus.
D. v. metodiskajā darbā E. Ivanāne

Pārbaudot Vācu arhīvu ziņas un Kokneses iedzīvotāju sniegto informāciju, Koknesē pie luterāņu baznīcas tika atrasti Vācu
armijas kareivju apbedījumi, kur, pēc arhīva
ziņām, varētu būt apbedīti ap 30 kritušo kareivju. Šajā vietā meklēšanas vienība „Zvaigzne”, kopā ar meklēšanas vienības „Leģenda” kolēģi, četru dienu laikā atrada un izraka
11 vācu armijas kareivju mirstīgās atliekas.
Diemžēl pie 4 kareivjiem netika atrasti identifikācijas žetoni un daļa atrasto skeletu bija
bojāti, iepriekšējos gados veidojot dažādas
komunikācijas – rokot ūdensvadu, būvējot
katlumāju ar saimniecības ēkām u.c.
Daudziem cilvēkiem, kuri vēroja mūsu
darbu, radās dažādi jautājumi: vai par rakšanu mums maksā, kāpēc rakšanas darbi notiek
tik lēni, cik ilgi raksim, vai var kā palīdzēt?
Meklēšanas vienībai par kareivju meklēšanu un izrakšanu nemaksā, tas tiek darīts
pēc pašu iniciatīvas no darba brīvajā laikā.
Rakšanas darbu ātrumu ietekmē faktors, ka
visi darbi tiek veikti, rokot ar lāpstām, jo
biedrības rīcībā nav līdzekļu, lai īrētu ekskavatoru. Rakšanas darbi tiks pabeigti tad, kad
būs izrakts pēdējais kareivis. Ja šogad līdz
zemes sasalšanai nebūs iespējams to izdarīt,
tad darbi tiks turpināti nākamajā gadā.
No palīdzības neatteiksimies. Ikviens,
kurš vēlas, var palīdzēt un piedalīties rakšanas darbos, tikai iepriekš sava dalība jāpiesaka. Tāpat neatteiksimies no cita veida
palīdzības – tehniskās vai finansiālās. Ļoti
svarīga ir informatīvā palīdzība. Ja Jūsu rīcībā ir informācija par vietām, kur periodā no
1940. – 1945. gadam tika aprakti kareivji, lūdzu, ziņojiet! Iespēju robežās izbrauksim uz
šīm vietām un varbūt tieši ar Jūsu palīdzību
kāds kareivis atgriezīsies mājās. Meklēšanas
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vienība izsaka pateicību tiem cilvēkiem, kuri
mums sniedza informāciju par apbedījumu
vietām Kokneses novadā un citās vietās. Tāpat izsakām pateicību Kokneses ev. lut. draudzei par sapratni un sniegto atbalstu rakšanas
darbu veikšanas laikā.
Ja vēlaties palīdzēt vai sazināties ar
mums, variet zvanīt pa tālruni 26371827 vai
rakstīt uz e-pastu m.v.zvaigzne@inbox.lv.
Variet sūtīt arī vēstules pa pastu - meklēšanas vienībai „ZVAIGZNE”, Zemkopības institūtā 18-17, Zemkopības institūtā, Skrīveru
novadā, LV 5125. Gaidīsim Jūsu zvanus un
vēstules!
Meklēšanas vienības „ZVAIGZNE”
Skrīveru nodaļas vadītājs Lauris Kalējs

Brīdis, kad meklēšanas vienība
„Zvaigzne” pie Kokneses luterāņu baznīcas
atrod otra kareivja mirstīgās atliekas.

Sveicināti, cienījamie
Kokneses novada iedzīvotāji!
Vēlēšanas ir notikušas un balsis ir saskaitītas. Pateicoties jūsu lēmumam balsot
par Zaļo un Zemnieku savienības sarakstu
un pievelkot plusiņu mūsu vārdam, jūs esiet
devuši iespēju turpināt darbu Saeimā un valdībā. Sakām lielu paldies visiem cilvēkiem
no Iršiem, Bebriem un Kokneses, ar kuriem
personīgi iepazināmies priekšvēlēšanu laika
pasākumos un arī visiem pārējiem, kuri savas
balsis atdeva par mums, vērtējot līdzšinējo
darbu, sverot izpildīto un solījumus.
Jūsu atbalsts un sadarbība mums būs vajadzīgs arī turpmāk, jo priekšā vēl ļoti daudz
darāmā.
Andris Bērziņš, Saeimas deputāts,
Latvijas Bērnu fonda prezidents
Uldis Augulis, LR Labklājības ministrs

Zemgales un Ziemeļlietuvas
amatnieki mācās no pieredzes
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas atbalstītā projekta “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”
ieviešanas kārtējā aktivitāte bija veltīta pieredzes apgūšanai gan jau esošajos, gan jaunizveidotajos amatniecības centros kā Latvijas
tā Lietuvas pusē.
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Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā pa Zemgali
un Ziemeļlietuvu piedalījās gandrīz 30 amatnieku, tautas mākslas studiju un salonu vadītāji, kā arī īpašnieki, kuri pārstāvēja dažādas
amatniecības jomas, kas ir pietiekami populāras abos reģionos. Viens no pieredzes brauciena pieturas punktiem bija Koknesē esošais
amatniecības centrs „Mazā Kāpa”.
Brauciena dalībnieki apmeklēja ādas mākslinieciskās apstrādes meistares Ineses Kāpiņas
amatu, atpūtas un mācību centru “Mazā kāpa”,
kur piedāvā mākslinieciskos ādas izstrādājumus, tostarp fotogrāfiju albumus, viesu grāmatas, jostas un somas, kā arī ekskursijas ar
līdzdarbošanos radošajā darbnīcā. Centrā ir arī
naktsmītnes, semināru telpa, viesību zāle, pirts,
telšu vietas. Daudzpusīgais piedāvājumu klāsts
uzņēmējai Inesei Kāpiņai nodrošina gan viesu
regulāru pieplūdumu, gan stabilus ienākumus
visa gada garumā. Turklāt ādas izstrādājumu
tirdzniecībā objekta īpašniece vienlaikus izmanto trīs iespējas – pārdošanu, internetu, piedalīšanos valsts pasūtījuma konkursos un dažādos gadatirgos kā Latvijā, tā ārzemēs.
Juris Kālis
Zemgales plānošanas reģiona informācija

Kokneses PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
Kokneses pagasta bibliotēkā visu oktobri
būs apskatāmas Alvīnes Reinicānes 19 apgleznotas māla pudeles. Dominē augu, ziedu
un dabas motīvi.
***
5. oktobrī, viesojoties Kokneses pagasta bibliotēkā, savus klausītājus uzrunāja
emocionālā un sievišķīgā dzejniece Sarmīte
Rode, kuru papildināja mūziķes Antras Ķimenes ģitārspēle un dziesmas. Novēlot, lai
daudz dzejoļu un dziesmu lidinās ap viņām,
neliekot mieru ne mirkli, nolēmām tikties
vēlreiz ap Ziemassvētkiem.
Ingrīda Višķere
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„Skats uz kalniem”, kas atgādināja īstu fotogrāfiju. Gleznas atceļojušas no Holivudas,
tāpēc tajās attēlots maz Latvijas dabu ainavu.
Pēc gleznām varēja redzēt, ka J. Muncim tīk
zilo un zaļo krāsu toņi. „Zuzanna Muncis”,
„Kad ķirši zied”, „Portrets” – gleznas, kuras
visvairāk iepatikās apmeklētājiem.
Gleznotājs dzimis Latvijā Ipiķu pagastā, bet savu dzīvi turpinājis gan Vācijā, gan
ASV.
Prieks bija iepazīt jaunu, nezināmu gleznotāju.
Elza Šmite, Bebru pamatskolas
5. klases skolniece

Dzejas diena Kartupeļu
dumpja vietā
20. septembrī Bebru pamatskolas skolēni svinēja neparastu Dzejas dienu Jaunbebros, Sarkanā šķūņa drupās. Piektās un sestās
klases skolēniem bija iespēja ieklausīties, kā
skan dzejoļi dabā. Dzejniece Sarmīte Rode
atsauca atmiņā traģiskos Kartupeļu dumpja
notikumus, kad Sarkanajā šķūnī vairākus
mēnešus bija ieslodzīti tie Jaunbebru zemnieki, kuri mēģināja iegūt sev brīvību. Un Soda
priede visu atcerējās.
Skolēni runāja latviešu dzejnieku, arī
Sarmītes Rodes, un savus sacerētos dzejoļus
par dzimteni, mājām un Kartupeļu dumpja
vietu. Tad bija laiks dzert karsto un garšīgo
tēju. Panašķojušies ar cepumiem, mēs sākām
dziedāt dažādas latviešu dziesmas. Katrai no
tām vārdu autors ir kāds dzejnieks. Sākām
ar vietai un laikam piemēroto „Nāk rudens
apgleznot Latviju”. Pēc Māras Zālītes dzejas
teksta nodziedāšanas skanēja „Cāļus skaita
rudenī” un tautasdziesmas. Laiks mūs apdāvināja ar siltu saulīti. Lai gan vējš palaikam
salti papūta, tik un tā mēs nezinām, cik auksti
bija tiem, kuri līdz decembra salam bija ieslodzīti muižas šķūnī.
Dzejas diena bija ļoti izdevusies.
Simona Vilmane, Bebru pamatskolas
6. klases skolniece

Laiks atcerēties
Ir pienācis rudens
Un kokiem krīt lapas
Mana sirds
Skumju upē slīkst
Atceroties vietu šo
Un pagātni

Jāņa Munča gleznu
izstāde
J. Munča gleznu izstāde
muzejā „Galdiņi” šajā sezonā ir
pēdējā, tāpēc Bebru pamatskolas pulciņa „Bebrēns” dalībnieki steidza to apskatīt.
Muzejā mūs sagaidīja vadītāja S. Rode un pastāstīja par redzamajām piecpadsmit gleznām.
Vislabāk atmiņā palikusi glezna
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Soda priedei asaras lija
No skumjām un bēdām
Priedei jānoskatās bija
Uz katru sitienu –
Cilvēkā cirstu
Mēs nākam šai vietā
Lai atcerētos

mām bagātus.
Laiks paskrēja vēja spārniem.
Atnākušie bija gandarīti – sveču
liesmiņas un saules stari sildīja
telpu, bet dzirdētais uzrunāja cilvēku sirdis.
Dace Grele, Iršu pagasta
bibliotēkas vadītāja

Renārs Lipenītis, 6. klases skolnieks

Bērni velta dzeju
Iršu pagastam
Laikā, kad rudens ir izdaiļojis Latviju,
Iršu pagasta pārvaldes omulīgajā zālītē notika Dzejas dienu pasākums. 6. oktobrī visi apmeklētāji tika sagaidīti ar krāšņiem pušķiem
un dzejas rindām no lasītākajām dzejoļu grāmatām bibliotēkā.
Pērses pamatskolas skolēni Līna Rudzone,
Dagnija Grele, Klāvs Rudzons, Einārs Ābels,
Vanda Voikiva, Valentīns Glušonoks, Jānis
Greļs, Jana Žvirblinska, Arnis Čačka un Endijs Gruņins veltīja savam dzimtajam pagastam skaistus, interesantus un jautrus dzejoļus.
Dzejniece Sarmīte Rode atzina, ka bērniem ir
talants un mudināja viņus rakstīt arī turpmāk.

Mans pagasts
Mans pagasts tik mazs
Tik mazs kā Latvija pasaulē.
Un šeit putni tik līksmi
Tik līksmi kā bērnu smiekli.
Pasākuma dalībnieki ar lielu interesi
klausījās Sarmītes Rodes dzeju. Viņas sirsnīgums un patiesums aizkustināja gan lielos,
gan mazos dzejas cienītājus.
Irši lepojas ar savu dzejnieci – Ziediņmāti. Tuvinieki ir saglabājuši viņas dzejoļu
kladīti un uzticēja to pasākuma rīkotājiem.
Raina Līcīte lasīja Ziediņmātes dzejoļus
– skumjus, smeldzīgus, skanošus – pārdo-

Kā viršu ziedi uzziedēja saulainas atmiņas
Tiem, kas atceras kā 1956. gadā Bebros
ieradās skolotāja Vilma Kamola ar ģimeni,
liekas, tas bija tik nesen.
21. septembrī Vecbebru profesionālajā vidusskolā skolotājas Vilmas Kamolas 100. dzimšanas dienas piemiņas pasākumā pie viņas fotogrāfijas un austās
villaines dega astoņas krāsainas sveces.
Tās iedegt pasākuma vadītāja Anita Svoka aicināja Vilmai Kamolai tuvus cilvēkus. Katras sveces krāsas vēstījums mijās ar skolotājas Vilmas Kamolas dzīves
atspulgiem. Tos vēl dzīvākus un krāsainākus vērta atmiņu stāstījumi. Skolotājas audžu meita Ilze sirsnībā sacīja: „Labāku audžumāti es nevaru iedomāties,
viņa mani un brāli mīlēja kā pašas bērnus”. Dēls Andris Kamols, pasniedzējs
Rīgas Tehniskajā universitātē, atminējās
gadījumu no bērnības – kad kopā ar māti
braukuši apraudzīt bišu saimes uz meža
pļavām un kā mamma dēlēnu no pēkšņi
saniknotām bitītēm paslēpusi zem garajiem, kuplajiem brunčiem. Vēl staltais,
sirmais kungs atzinās, ka joprojām tāpat kā māte pirms katras lekcijas rūpīgi
pārlasa savus pierakstus. Kādreizējais
biškopības tehnikuma direktors Andrejs
Mizis atcerējās kopā ar Vilmu Kamolu
pavadītos darba gadus Vecbebros. Aizkustinošs bija skolotājas pirmā audzināmā kursa meiteņu uznāciens. Klausoties
bijušo skolnieču, kuras tagad ir cienījamas kundzes, vārdos – šķita, ar mums
runā jaunas, dzīvespriecīgas jaunietes,

kurām skolotāja Kamola bija sievišķības un labas gaumes piemērs. Pasākumā
latviešu tautas dejas dejoja skolas deju
kolektīvs „Kāre”, bet „Kāres” vadītāja
Sarmīte Plūme atsauca atmiņā kā jaunizveidotajam kolektīvam 1974. gadā
skolotāja Vilma Kamola uzdāvināja pašaustas Nīcas tautas tērpa villaines, kuras,
lai derētu dancotājām, Vilma Kamola
meistarīgi pagarināja ar jaunu audeklu.
Ar šīm villainēm meitenes dejo joprojām. Bijusī skolotāja Aldona Britāne ar
prieku pastāstīja par kopīgo darbošanos

Šeit puķes tik krāšņas
Kā slavenību tērpi
Un bērni uz skolu iet sejām drūmām,
Jo skolotās gaida ar piemēru grūtu.
Bet kad rudens nāk
Un lapas krīt
Simtlatniekiem nauda spīd!

Krišs Rudzons

veidojot biškopības muzeju, bet audzēkne un vēlāk arī kolēģe Līvija Zariņa ar
pateicību pieminēja no skolotājas mantoto dzīvesziņu.
Pieminot skolotāju Vilmu Kamolu,
skanēja Antras Ķimenes dziedātās dziesmas. Arī viena no skolotājas mīļākajām
dziesmām „Virši zili, virši sārti”. Skolotājas dzimšanas dienā ziedēja virši,
bet mums, atceroties sirds labestībā bagāto skolotājas Vilmas Kamolas mūžu,
atceres brīdī sasildīja viņas tuvums, un
kā mazs viršu zieds uzziedēja saulainas
atmiņas.
Sarmīte Rode

Piemiņas pasākuma dalībnieki.
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Kā liepa ap kuru bērni spieto
vakaros, kad pēc dienas
darbiem mājinieki vakarējuši: auduši vai adījuši
un vienmēr dziedājuši
– gan tautas dziesmas,
gan ziņģes. Veltiņa teic:
„Ja sirdī bija grūtums, to
dziesmā izdziedājām”.

Abiem ar vīru viena
profesija

Bebrēnietei Veltai Džigunei laimējies
piedzimt 1. septembrī – Zinību dienā. Visu
mūžu ejot savā Dzīves skolā, Veltas kundze
daudz ir iemācījusies un iemantoto dzīves
gudrību dāsni dāvājusi citiem. Viss darba
mūžs pagājis iemīļotajā veterinārfeldšeres
profesijā. Līdz vēlam rudenim viņa rosās
savā mazdārziņā. Veltiņa, kā viņu dēvē
draugi un „Kameņu” mājas kaimiņi ir jauna savā garā, viņas tuvumā vienmēr dzirkstī prieks.
Kad savā Dzīves kalnā Velta Džigune
uzkāpusi līdz 75 gadu pakāpienam, viņa
tikšanās reizē teic: „Tik ātri aizsteigusies
dzīve – kā viena diena”.

Grūtumu sirdī dziesmā izdziedājām
Velta Džigune dzimusi Madonas pusē,
Saikavas pagasta „Kujas Mūrnieku” mājās.
Vecākiem piederējusi zemnieku saimniecība. Jau sešu gadu vecumā mazais meitēns
devies ganu gaitās. Veltas kundze atceras:
„Mēs dzīvojām vietā, kur Kujas upīte ietek
Aiviekstē. Ejot ganos, man patika makšķerēt Kujas upē. Labi padevās vēdzeļu lomi,
tām naktsāķus mani iemācīja likt tuvējo
māju kaimiņš, saukts par Dieviņu, jo viņš
bija labsirdīgs un ar garu, baltu bārdu. Vecāki ļoti mīlēja dabu un visu dzīvo radību.
Arī mūs ar māsu gleznainā mājvieta vedināja izzināt noslēpumaino dabas pasauli.
Vienu pavasari mēs ierīkojām varžu slimnīciņu un dakterējām mazos rāpuļus. Varbūt jau tad man radās apjauta, ka izaugot
liela, palīdzēšu dzīvniekiem.”
Veltiņas vecāki bijuši apkārtnē izslavēti audēji, zeķu un cimdu adītāji. Tēvam
piemitusi lieliska krāsu izjūta, viņš allaž
audeklam salicis krāsu rakstus un ar dabas
krāsām krāsojis dziju. Jaukākie brīži bijuši

Pēc Saikavas pamatskolas beigšanas, draudzenes iedrošināta, jauniete dodas mācīties par
veterinārfeldšeri uz Maltas tehnikumu. Mācoties
vienā kursā, iepazinusies
ar Miķeli Džigunu, puisi, kurš pārnācis
no dienesta, arī bija izvēlējies šo arodu.
1957. gadā abus jaunos speciālistus nosūta praksē uz Odzienas veterināro iecirkni.
Pēc gada turpat Odzienā viņi nosvin kāzas
un sāk kopīgu dzīves ceļu. Īsu brīdi jaunā
ģimene dzīvojusi Iršos. 60. gadu sākumā,
pārnākot uz Bebriem, Zutēnos, mājā „Vītoli” saviem spēkiem iekārtojuši veterināro iecirkni. Vēlāk astoņi gadi pavadīti
Taurupē, bet tad Jānis Krievārs aicinājis
atgriezties Bebros, kur arī aizritējuši visi
turpmākie darba gadi. Kopā ar vīru izaudzināti dēli Jānis un Juris, meita Vija. Māmuļa smaidot teic: „Mūsu bērni ir izauguši
fermā un bija mums čakli palīgi. Darba
diena sākās agri no rīta un nereti ievilkās
līdz nakts stundām. Ārstējām arī lopiņus
piemājas saimniecībās. Īpaši mani interesēja veterinārā ginekoloģija un ķirurģija”.
Veltiņa medicīnisko palīdzību sniegusi arī
cilvēkiem. Sevišķi bieži to nācies darīt,
dzīvojot Iršos, bet pirms gadiem desmit
pieredzējusī vetfeldšere pieņēmusi mājās
dzemdības sievietei, kura nav paspējusi
nokļūt līdz slimnīcai.
60. – 70. gados, kad Bebros ritēja spraiga kultūras dzīve, Veltas kundze dziedājusi
sieviešu vokālajā ansamblī un abi ar vīru
Vecbebru sovhoztehnikuma korī, piedalījušies vairākos Dziesmu un Deju svētkos.
Muzikalitāti no vecākiem mantojuši bērni
un mazbērni.

Vecmāmiņa septiņiem mazdēliem
„Esmu laimīga māte un vecmāmiņa.
Priecājos, ka bērni izauguši par krietniem
un strādīgiem cilvēkiem. Reizēm esmu bēdājusies, ka tik maz esmu varējusi bērniem
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palīdzēt, kad viņi skolojās, bet tad viņi
mani ir samīļojuši ar vārdiem – tu mums
palīdzēji ar savu mīlestību, mammīt”.
Veltiņai nav nevienas mazmeitiņas, bet ir
septiņi mazdēli, nu gluži kā septiņi rūķīši,
smej pati vecmāmiņa.
Vecākais dēls Jānis ar ģimeni dzīvo tepat Bebros un saimnieko zemnieku saimniecībā „Grīvas”. Jāņa dēli Sandis, Druvis
un Arnolds kopā ar Vijas dēliem Raivi, Reini un Tomu, gaidot vecmāmiņas dzimšanas dienu, viņas dzīvoklī veica remontu.
Meita Vija ir pirmsskolas skolotāja un
brīvajā laikā aizraujas ar zīda apgleznošanu, arī no māla un koka ar viņas rokām top
mazi mākslas darbi. Par jaunāko dēlu Juri
Veltiņa teic: „Juris ļoti atbalsta vecāko brāli un māsu, ja nepieciešams, tūlīt steidz palīgā”. Juris pēc izglītības ir mašīnbūves inženieris un strādā „Latvijas dzelzceļā” par
apsaimniekošanas daļas vadītāju. Jura dēls
Lauris ir beidzis Franču liceju un pašreiz
studē Latvijas Tehniskajā universitātē tāpat
kā mazdēls Reinis. Mazdēli Sandis, Druvis
un Reinis līdztekus studijām strādā Rīgas
pilsētas policijas pārvaldē. Vecmāmiņa ļoti
lepojas ar Druvja sasniegumiem sportā.
Lai arī Veltas Džigunes dzīvesbiedrs jau
piecus gadus atdusas Zutēnu kapsētā, viņa
nejūtas vientuļa, jo katru dienu pazvana kāds
no bērniem vai mazdēliem. Skolas laikam
sākoties pie vecmāmiņas dzīvo mazdēls Arnolds, kurš mācās Kokneses vidusskolā.

Dārzs – zaļā paradīze
Veltas kundze ar lielu atbildību veic
„Kameņu” mājas kasieres pienākumus.
Viņas pārziņā ir gan apsaimniekošanas
naudas iekasēšana, gan atvestās malkas
pieņemšana. Ar mīlestību viņa kopj un lolo
pie „Kamenēm” iestādītos kociņus.
Lopiņu saimi viņa vairs netur, bet vēl
kūtī savu saimnieci gaida vistiņas un divas
uzticamas kaķenītes. Adīšana ir viens no
viņas vaļaspriekiem, jo visiem tuviniekiem
tīk māmulītes adītie rakstainie pirkstainieki. Veltiņas zaļā paradīze ir iekoptais dārzs.
Ar sirsnību viņa stāsta par katru izaudzēto
augļu kociņu. Vēl viņa ir garšaugu un ārstniecības augu prasmīga audzētāja, kuras
dārzā aug timiāns, arnika, balzama biškrēsliņš, sirdsmātere, vērmeles un kumelītes,
bet rudenī kopējas priekam uzzied asteres
un dālijas, miķelīši un mārtiņrozes.
Starp ikdienu un svētku mirkļiem aizsteidzas dzīves rudeņi. Sirds atceras tikai
labo, jo tikai labestībā puķes zied un labi
bērni izaug.
Sarmīte Rode
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Ģimenes atbalsta dienas centrā
Septembris Ģimenes atbalsta dienas centrā (ĢADC) bijis aktīvs, notikumiem bagāts. Bijusi gan sēņu, gan kartupeļu diena, gan
divi lielāki pasākumi-„Batikošana” un „Miķeļdienas sportiņš”.
16. septembrī ĢADC - batikošana - sākoties košajam rudenim,
arī mēs krāsojāmies spilgtās krāsās. Katram bija iespēja savu līdzpaņemto balto kreklu pārkrāsot citā, košā krāsā – dzeltenā, zaļā vai zilā,
veidojot pašam savus, interesantus rakstus.
29. septembrī ĢADC savādāk un netradicionālāk svinējām Miķeļdienu. Viss sākās ar Miķeļdienas draudzības skrējienu, tā starts
bija pie vecās „Pienotavas mājas” un finišs Upes ielas sākumā. Pēc
skrējiena ārā ĢADC teritorijā notika citas sportiskas aktivitāte - dalībniekiem vajadzēja, gan minēt mīklas, gan plēst no avīzēm dažādus
apģērba gabalus, gan skriet, gan lekt uz vienas kājas kā arī zosu gājienā karotē pārnest kartupeļus no vienas bļodas uz otru. Kad aktivitāšu
dalībnieki saules, svaiga gaisa un sportošanas nogurdināti atgriezās
telpās, tur viņus jau gaidīja īpašā Miķeļdienas zupa, kas tapa no pašu
bērnu sanestajiem dārzeņiem. Aktīvās dienas noslēgumā visi tika pie
diplomiem un veiksmīgākie pie mazām dāvaniņām.

Tuvākie ĢADC pasākumi:

Esam pārgājuši uz darba laiku: otrdiena - piektdiena no pl.
10:00 – 19:00 un sestdien no pl. 11:00 – 17:00. Trešdienas mums ir
un būs virtuves dienas, kad cepsim, vārīsim visas rudens veltes, kas
atrodamas pagrabos!
Ko vajag
Datums
Pasākums
paņemt līdzi
12. - 16. okt. Visas Latvijas Labo darbu
nedēļa!
Labu
13. okt. pl.16:00 Biešu diena
garastāvokli.
14. okt. pl.16:00 par un ap kļavu Krāsainas kļavu
lapām
lapas.
15. okt. pl.16:00 gatavojam
Sava ideja kā
Eņģeļus
izgatavot eņģeli.
16. okt. pl.10:00 rudens talka
Sīkāka info
dienas centrā.
19. - 23. okt. Avīzes – tik daudz pielietojumi!
Ņem no plaukta
20. okt. pl.16:00 burkānu balle
vecu avīzi un
nāc uz DC
izgatavot foto
rāmīti!
26. - 30. okt. Skolēnu Rudens brīvdienas!
27. okt. pl.12:00 Salvešu puķes Salvetes rudens
pl.15:00 Picu cepšana
krāsā.
28. okt. Runas brīnumi – raitie
pantiņi un pl. 14:00 Sietspiedes
tehnikas apsveikumi
30. okt. pl. 13:00 Hellovīnu baiļu Draugus
faktors!
jautrībai!
2. - 6. nov.
Radošā nedēļa!
3. nov. pl.16:00 skābu kāpostu
zupa.
Konfektes no kā
4. nov. pl.16:00 konfekšpuķes.
veidot puķi.
5. nov. pl.15:00 izdaiļojam
Pudele, burciņa
pudeles, lai pārtop par vāzītēm!
ko izdaiļot.
9. - 13. nov.
Latviešu tradicionālie ēdieni un
svinamās dienas, dejas.
16. - 20. nov. Latvju raksti manos dzimšanas
Uz 18. nov. būs
datos – nāc iemācies, kā tas top!!! jau izstādīte
ar Latvju
rakstiem!
Gribi iemācīties ĢITĀRSPĒLI – nāc uz pirmo tikšanos 12.okt.
pl.16:00 uz Dienas centru. Mācīs – Artūrs Zemnieks. 

LSK Kokneses nodaļa
rudens ieskaņās!
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Aizkraukles komitejas Kokneses nodaļai septembris bijis aktīvs mēnesis, jo 24. datumā no rīta
Dienas centra telpās bija „Veselības istaba” kurā aktīvi darbojās
Dr. Eglīte ar savu smaidīgo māsiņu Inetu. Kopumā asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs un holesterīna līmeni noteica 27 apmeklētājiem. PALDIES dakterei un viņas palīdzei, par brīvprātīgo
darbu un laipno attieksmi! Šīs pašas dienas pusdienlaikā notika
LSK Kokneses novada biedru sapulce, kuras laikā tika oficiāli apstiprināta LSK Kokneses nodaļa ar vadītāju Līvu Skābarnieci un
aktīvistiem Koknesē – Agnese Pulkstene, Bebros – Lība Zukule
un Iršos – Lidija Slobodskaja.
Sarkanajā krustā ir iespēja aizpildīt arī pieteikuma anketu akcija „Paēdušai Latvijai”. Ja esiet krīzes upuri un esiet ģimene ar
bērniem – nāciet, nekaunieties – aizpildīsim anketu kopā!
Tāpat Kokneses Sarkanais krusts sadarbībā ar Kokneses
novada Sociālo dienestu dala 2010. gada Eiropas Komisijas
pārtikas programmā vistrūcīgākajām personām paredzētās
pārtikas pakas Kokneses pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem
saskaņā ar uzrādītajām trūcīgās personas ģimenes izziņām,
kuras izsniedz pēc dokumentu izvērtēšanas Sociālajā dienestā.
Tuvākais Sarkanā krusta pasākums būs DRĒBJU DIENAS 10.
un 11. novembrī un decembrī plānojam atkal veselības istabas pasākumu. Sekojiet informācijai.

Senioru klubiņš „Pīlādzītis”
rudenī
Pēc vasaras atpūtas pulcējamies kopā augusta beigās. Visi
priecīgi par atkal tikšanos, enerģijas pilni. Tāpēc septembrī veseli
3 pasākumi. Mēneša sākumā svinam apaļas, pusapaļas un stūrainas, un visvisādas citas jubilejas, pavisam 9 cilvēkiem. Sākām pateicības vārdus par bagāto mūžu Ainai Bluzmanei, kura pēc visa
pārdzīvotā un izciestā jaunības gados izsūtījumā Sibīrijā spējusi
saglabāt ticību labajam cilvēkos un savā 85 gadu jubilejā gaiši
saka: „Es esmu laimīga”. Tāda viņa ir, savu divu meitu ģimeņu
siltuma apņemta, vēl arvien rosīga, labestīga, sabiedriska. Šovasar
Aina pat paviesojusies savā sapņu pilsētā Parīzē. Visiem jubilāriem veltām dzejas rindas un laba vēlējumus, dziedam viņu izvēlētās dziesmas. Jubilāri grimst ziedu klēpjos…
Pēc Līvas ierosmes izdodas sakārtot rudens puķu izstādi pie
Dienas centra. Pašām brīnums, cik daudz vēl krāšņuma mūsu dārzos. Priecājas arī visi DC apmeklētāji un garāmgājēji.
Septembra vidū, kad bērzi jau dzeltē un kļavas sārtojas, devāmies braucienā ar Vikingu laivu. Laiks bija vējains, brīžiem smidzināja lietus, daudzi bija saslimuši, devāmies tikai 9 drosmīgie
un izturīgie. Braucām gan pa Daugavu, gan pa appludināto sauszemi, virs kuras Oliņkalns paceļas kā sala. Kapteinis interesanti stāsta par Daugavas krācēm un plostnieka darbu, ar skumjām
piemin mūsu likteņupes krāšņumu un dabas vērtības, kas zuduši
HES celtniecības dēļ 20. gs 60. gados. Braucienā dāmas atcerējās
jaunību, kad līdz rītam dejojušas Oliņkalna zaļumballēs. Kavējoties atmiņās, tika uzdejots arī turpat laivā.
Septembra beigās rādām un stāstām savus vaļaspriekus. Visām
mums patīk strādāt dārzā. Labprāt lasām avīzes, žurnālus, grāmatas. Mūsu vidū daudz labu saimnieču, kas ar gardiem ēdieniem
lutina savus mīļos. Vairākas dāmas aizrāvušās ar tamborēšanu.
Vairākas dāmas dzied korī un dejo senioru deju kolektīvā.
Ilgas kundzei pa laikam uzrakstās kāds dzejolītis mazbērniem.
Kaut vai šī rudens ainiņa:
„Šorīt omes pagalmā
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Ezis, rāvies kamolā.
Duksis apkārt skraida, spiedz,
Aiznes mežā, zemē liek,
Asums ezim piekļūt liedz.
Lai nu tālāk pats viņš tiek.
Ome aši spaini tver,
Ezi tajā iekšā ķer,
Aiznes mežā, zemē liek,
Lai nu tālāk pats viņš tiek.
Ezītis drīz atritinās,
Savās gaitās aiztipina.”

Tuvākie pasākumi klubiņā,
kā allaž vieta – Ģimenes
Atbalsta Dienas centrs
un laiks – pl. 11:30
20. oktobris – Pārrunāsim īstā veļu
laika (no Miķeļiem līdz Mārtiņiem) tradīcijas. Stāstīsim neparastus notikumus un
spoku stāstus. Lasīsim atbilstošu dzeju.
3. novembris – Gaidīsim Mārtiņdienu.
Minēsim mīklas, veidosim salvešu puķes!
Varbūt būsim ķekatnieki.
17. novembris – Svinēsim Latvijas 92.
dzimšanas dienu un vēl kādu apaļu jubileju. Veidosim latvju rakstus no saviem gada
skaitļiem (jāatkārto reizrēķins!).

STEIDZAMI!
6. novembrī tiek organizēts senioriem brauciens uz teātri – Nacionālajā
teātrī izrāde „Leo Pēdējā bohēma”. Biļetes cena 6 Ls, un maksa par autobusu
Ls 2.50. Pieteikties pie Margaritas pa
tālruni 65161269, mob. 28830099 līdz
30. oktobrim!

7. oktobrī, Rīgā, Anniņmuižā,
Latvijas skolu 64. spartakiādē vieglatlētikā „Latvijas avīzes” rudens
krosa stafetēs mazo pamatskolu grupā uzvarēja Bebru pamatskolas komanda. Apsveicam ar 1. vietu Bebru
pamatskolas sportistus!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Bebru pagastā – veiksmīgākie jaunie
zemnieki
Zemkopības ministrijas rīkotajam ikgadējam konkursam „Sējējs 2010” vienā no
septiņām konkursa grupām – „Veiksmīgākais
jaunais zemnieks” tika izvirzīti divi Bebru
pagasta zemnieki.
24. septembrī svinīgajā pasākumā Rīgā,
VEF Kultūras pilī, sumināja labākos konkursa dalībniekus. Grupā „Veiksmīgākais jau-

nais zemnieks” laureāta balvu saņēma Bebru
pagasta zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi”
īpašnieks Juris Sprukulis. Raitim Unguram,
kurš turpina tēva veikumu zemnieku saimniecībā „Atpūtas”, tika pasniegta veicināšanas balva. Svētku brīdī viņi saņēma arī Bebru
pagasta pārvaldes apsveikumu.
Kokneses Novada Vēstis

Rudens – ekskursiju laiks
Kopš septembra sākuma skolās ir atsācies
nopietns mācību darbs. Arī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā skolēni rūpīgi pievērsušies
mācību darbam, bet līdztekus tam ir spējuši
iepazīt tuvākus un tālākus Latvijas novadus.
Vēlreiz atgriezties Duntē 32. maijā solījušies 1.a, 1.b un 4.b klases skolēni. Kā noprotiet, skolēni dzirdēja iespaidīgos melu stāstus
Minhauzena muzejā, kur netika laista garām
iespēja arī spoguļoties greizajos spoguļos un
aplūkot Latvijas slavenību vaska figūras. Skolēni pabija arī lieliem un maziem akmeņiem
noklātajā jūras krastā pie Tūjas un fiziskos
spēkus izmēģināja Rāmkalnu rodeļu trasē.
Esiet kādreiz satikuši rūķus, rūķu mammu, rūķu vecmāmiņu vai rūķu mazmeitiņu?
Vai ziniet, kā rūķi dzīvo pasaku mežā? Esiet
redzējuši Lutausi un citus Annas Brigaderes
„Sprīdīša” tēlus? Tikušies ar meža raganiņu un
pagaršojuši viņas uz ugunskura gatavoto zāļu
tēju? Par šīm lietām visvairāk jums pastāstīs
gan 3.a un 3.b klases skolēni, gan 2.a un 4.a
klases skolēni, jo viņi ekskursijā pabija pasaku
mežā Tērvetē un to visu redzēja savām acīm.
„Skrīveru saldumos” pašu rokām gatavotās marcipāna figūras, iesaiņotas krāšņās
kastītēs, pārveda 2.b klases skolēni, kuri līdzdarbošanās procesā uzzināja, ka skaistumu
var iegūt no mandelēm. Un kā lai nemielojas
ar Skrīveru marcipānu, kurš ir īsts, dabisks un
pagatavots no mandelēm? Neviltotu prieku
guva 5.a klases skolēni, kuri devās uz Rīgu,
iepazina Dabas muzeju un noskatījās 3D filmu „Okeāna pasaule”.
Minhauzena stāsti vienaldzīgus neatstāja arī
5.b, 6.a un 6.b klases skolēnus, kuri, pēc raibās
Minhauzena biogrāfijas uzzināšanas Saulkrastos, apmeklēja velosipēdu muzeju, pie jūras izbaudīja Baltās kāpas skaistumu un jaunas prasmes ieguva Rāmkalnu rodeļu trasē.
Vai ziniet, kā ir gandrīz no pašas
koka augšas nolaisties pa trosi, piezemēties un virs meža galotnēm redzēt
Turaidas pils torņus? Asu izjūtu cienītāji no 8.b, 8.a un 11.b klases to izjuta, jo nopietni cīnījās paši ar sevi un
par sevi „Mežakaķa” trasēs Siguldā.
Skolēniem pietika spēka pēcpusdienā
arī uzzināt, kā ražo papīru Līgatnes
papīrfabrikā, un iegūt nepieredzētas
izjūtas Līgatnes slepenajos bunkuros.
Nedēļu vēlāk 8.b klases skolēni „ganīja cūkas”, mēģināja salīdzināt savu
roka ar Velna ķepu un uzzināja daudz
jauna par Koknesi un Aizkraukli

„Kalna Ziedu” muzejā.
Bet stāstus par vietām, kuras jāredz braucot, 10.a, 10.b un 9.c klases skolēni dzirdēja no
klasesbiedrenēm, kuras iepriekš gatavojās, lai
izmēģinātu savus spēkus gidu lomā. Skolēni
izmantoja burvīgu pārvērtību iespējas, ietērpjoties galminieku tērpos Preiļu mazajā karaļvalstī.
Tika iepazīta keramiķa P. Čerņavska darbnīcamuzejs, izbaudīta Aglonas bazilikas varenība
un Karaļa kalns. Maizes ceļu no grauda līdz
klaipam varēja izsekot Aglonas maizes muzejā, dažādas kara lietas redzētas Kara muzejā.
Pats iespaidīgākais skolēniem šķita vīngliemežu audzētavas apmeklējums Preiļos, kur bijusi
iespēja vīngliemežus arī degustēt. Atsauksmes
par šo norisi saņemtas visdažādākās – sākot ar
vīngliemežu garšas slavinājumu līdz pat pilnīgam noliegumam tos lietot uzturā. 7.a klases
skolēni nolēmuši rudenī ekskursijā nedoties, jo
taupa spēkus un līdzekļus pavasarim, kad dosies tālākā braucienā – uz Slovākiju.
Skolēni arvien atklāj jaunu pieredzi, iepazīstot skaistas un aizraujošas Latvijas vietas. Ekskursijas nebūtu iespējamas, ja klašu
audzinātāji neuzņemtos organizācijas vadību,
bet vislielākais paldies sakāms skolēnu vecākiem, kuri atrod līdzekļus, lai bērni varētu
doties ekskursijās un sniedz atbalstu! Jācer,
ka daudzās ģimenēs ekskursiju vakari paiet
klausoties bērnu stāstījumus par dienā piedzīvoto un izjusto, un mājinieku sirdīs ielīst
prieks, jo kā J. V. Gēte savulaik teicis: ”Tomēr lielākā laime dzīvē un lielākā veiksme
ir labs noskaņojums”. Lai ekskursiju laikā
gūtās pozitīvās emocijas mums ļauj atkal
nopietni pievērsties mācību darbam un kalt
jaunus plānus pavasarim!
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
skolotāja Lauma Āre

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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***
SIA “A. A. Mežmalas” no Pļaviņu novada Klintaines pagasta, meklē sadarbības
partnerus – suvenīru izgatavotājus, amatniekus. Atbalstām Latvijā ražotu preci! Lūdzam interesentus zvanīt: +371 26161131.
Lai debess miers
ar tevi, gadus liekot
kā zelta lapas
laika apcirkņos!
nekas jau nepazūd,
jo Dievs tev
baltu prieku
ar atkal jaunām
dzīves dienām dos.
/K. Apškrūma/

***
Vēlos īrēt 1 – 2 istabas vai 1 – 2 istabu dzīvokli Kokneses pagastā vai tās
apkaimē.
Lūdzu zvanīt uz mob. tel. 22177217
vai 26954795, Agita.
***
Izīrē divistabu dzīvokli no 1. novembra. Mob. t. 26333475
***
Sertificēta masiere veic klasisko masāžu, refleksogēno zonu masāžu, vispārējo
relaksējošo un segmentāro masāžu. Interesēties pa tālr. 26479701.
***
Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde Bebru pagastā izīrē trīsistabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā „Avoti”. Interesēties Bebru pagasta pārvaldē, t. 65164291,
26411238.
***

Kokneses novada represētie!

Aicinām 18. novembrī plkst. 16,
Rīgā, VEF Kultūras pilī apmeklēt izrādi:
A. Krēta „Samezglotās dzīves”. Izrādē
piedalās Madlienas pūtēju orķestris.
Biļetes pieteikt pa tālr. 26423431.
20. oktobrī plkst. 14.00 Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā uz Kokneses
novada represēto valdes sēdi aicināti visi
Kokneses novada represētie.

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas direktori MUDĪTI AULIŅU
skaistajā jubilejā sveic skolas kolektīvs.

Svecīšu vakars
Iršu kapos
16. septembrī plkst. 17.00
Bebru pagasta Zutēnu kapos
6. novembrī plkst. 16

Bebru pagasta „Papardēs” 2.
stāvā darbu atsācis zobārstniecības
kabinets. Zobārsts Valdis Bērziņš
pacientus pieņem pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00, tālrunis 29256282.
Sniegtie pakalpojumi:
• Zobu plombēšana, raušana;
• Zobu protēžu izgatavošana
(arī izbraucot pie pacienta uz mājām);
• Pensionāriem un
maznodrošinātajām personām atlaides.

Kultūras pasākumi
16. novembrī Svētku koncerts Latvijas valsts
plkst. 19.00 dzimšanas dienai. Piedalīsies pagasta
mācību iestāžu pašdarbības kolektīvi
un pagasta vokālais ansamblis
18. novembrī
plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts
pasākums
plkst. 22.00 Balle. Spēlē: Pēteris Leibaums.
Ieejas maksa Ls 2.18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas
plkst. 12.00 dienai veltīts pasākums.

Vecbebru profesionālās vidusskolas
zālē
Iršu klubā

Kokneses kultūras namā

Kāds bagāts mūžs, kas priekā
Un sāpēs skaidrojies!
Ar putnu sauli sveicis,
Ar zāli noliecies.
/P. Bārda/
Sagaidījusi savu 103. dzimšanas dienu,
pa rudens saules noglāstītu ceļu mūžībā
aizgājusi Bebru pagasta iedzīvotāja
Milda Kalniņa
(23.09.1907. – 09.10.2010.).
Izsakām līdzjūtību Mildas Kalniņas
tuviniekiem.
Bebru pagasta pārvalde

ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2010. gada augustā
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 4 jaundzimušie.
Mūžībā pavadīti:
Pēteris Vilcāns (1932. g.);
Antonija Žagata (1927. g.).
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