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

kokneses
Novada Vēstis
Novada domes laikraksts   Nr. 14 (291)           2011. gada februāris

KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts. /I. Ziedonis/

Lai gaismas pietiek visam gadam – 
novēlam februārī, Sveču mēnesī! Mūsu 
senči, dabas zīmes lasot, pārliecinājušies 
– ja Sveču dienā silts laiks, būs agrs pa-
vasaris. Bet, vēl ir ziemas vidus, kad ik 
rīts atviz sniega baltumā.

„Laiks iet vienādiem soļiem, nebē-
dādams, vai tas cilvēkam liekas garš vai 
īss”, par laika ritējumu teicis Jānis Jaun-
sudrabiņš. Kalendārā aizvērts pirmais 
gada mēnesis. Tāpat kā mēs nevaram 
apstādināt laiku, mēs nevaram ietekmēt 
notikumus, kuri atnes sāpīgus zaudēju-
mus. Paliek tikai neatbildēts jautājums: 
kāpēc? Kāpēc no dzīves jāaiziet cilvē-
kiem, kuri pasaulei dāvājuši tik daudz no 
savas dvēseles gaismas? Cilvēka mūžs kā 
sveces liesma – uzliesmo, izplēn un gaist, 
bet gaisma paliek…

Šajā avīzes numurā, kā vienmēr, uz-
zināsiet par lēmumiem un aktualitātēm 
Kokneses novada domē, par jaunāka-
jiem notikumiem novada iestādēs. No-
teikti ielūkojaties pasākumu kalendārā, 
lai kļūtu par kāda kultūras pasākuma 
apmeklētāju!

Pavisam tuvu 14. februāris – Svētā 
Valentīna diena. Lai arī Visu mīlētā-
ju dienas tradīcija nav radusies mūsu 
zemē, tas nevar mūs kavēt iepriecināt 
savus mīļos!

Atcerēsimies, spēja mīlēt ir skaistākā 
dāvana, kas mums šajā pasaulē dota.

Lai mums veicas ikdienas gaitās un ne-
trūkst mirkļu, kad dvēselei svētkus svinēt!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

1. februārī Iršu pagastā Ģimenes krīzes 
centrā „Dzeguzīte” svinīgi atklāja un darbu 
sāka pirmsskolas izglītības grupiņa. Par to 
vislielākais prieks bērnu vecākiem, kuru ma-
zuļi tagad ik dienu apmeklē jaunatvērto gru-
piņu. Nodarbībās piedalās 13 pagasta bērni 
un 6 mazie dzeguzēni, vecumā no divu līdz 
četru gadu vecumam.

Ideja pārtop realitātē
Pirms apmēram pusgada ĢKC „Dzegu-

zīte” vadītājai Ingai Ķieģelei radās ideja par 
grupiņas izveidošanu visjaunākajiem pirms-
skolas vecuma bērniem. „Daudzām mūsu dar-
biniecēm, arī man, ir pirmsskolas skolotāja iz-
glītība. Kāpēc gan mūsu diplomiem glabāties 
tikai atvilktnēs? Pēc pagasta bērnu vecāku ap-
taujāšanas, kurā viņi vienprātīgi atzina grupi-
ņas izveides nepieciešamību, sapratām – laiks 
darboties! Esam pateicīgi, ka mums noticēja 
Kokneses novada dome un Iršu pagasta pār-
valde. Izvēlējāmies piemērotu telpu nodarbī-
bām, lai to atsvaidzinātu, pārkrāsojām sienas, 
telpas iekārtošanai visu nepieciešamo sarūpē-
jām no saviem krājumiem, no jauna iegādājā-
mies tikai galdiņus un krēsliņus”, stāsta ĢKC 
„Dzeguzīte” vadītāja Inga Ķieģele. Kokneses 
novada dome pirmsskolas grupiņas darbībai 
šajā gadā piešķīrusi 7,6 tūkstošus latus. Izvei-
dojot ĢKC „Dzeguzīte” trešo struktūrvienību, 
izdevies saglabāt visas esošās darbavietas. 

Lai pirmsskolas grupiņā arvien
vairāk bērnu!

Pirmsskolas grupiņas atvēršanas dienā ĢKC 
„Dzeguzītes” durvis priecīgi un mazliet sa-

traukti vēra vecāki ar savām atvasītēm. Pēc 
svinīgas lentas pārgriešanas ciemiņi, vecāki 
un „Dzeguzītes” darbinieki pulcējās nodar-
bības telpā, kurā jau pie galdiņiem sēdēja 
mazie ķipari. Ar viņiem kopā bija audzinā-
tājas un viens nebēdnīgs Kaķītis, kurš arī ļoti 
gribēja mācīties jaunajā grupiņā. Ar idejas 
veiksmīgu īstenošanu „Dzeguzītes” kolektī-
vu sveica Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Viesturs Cīrulis. Viņš pagasta ļaudīm 
novēlēja, lai pirmsskolas grupiņa sagaidītu 
arvien vairāk bērnu. Gluži kā Ziemassvētku 
vecītim, domes priekšsēdētājam bija līdzi 
prāvs dāvanu maiss. Veiksmīgu darbošanos 
vēlēja Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina 
Līcīte, sociālā darbiniece Rudīte Vaivode, 
Pērses pamatskolas direktore Gaļina Kraukle 
un novada izglītības speciāliste Lauma Āre, 
bet bērni saņēma vēl daudz jauku dāvaniņu. 

Palīdzēs arī bērnu vecākiem
Pirmo darbiņu bērni veica kopā ar vecā-

kiem, izkrāsojot dāvanu lācīšus. Pēc tam ve-
cākus uz pirmo sapulci aicināja pirmsskolas 
grupiņas vadītāja, sociālā pedagoģe Ina Šles-
ere. Bērniem tikmēr bija svētku ballīte – viņi 
gāja rotaļās un cienājās ar saldumiem.

Pirmsskolas grupiņā ar bērniem strādā au-
dzinātājas Elita Aleksejeva, Mudīte Šutka un 
Sandra Goldberga, ikdienā viņām palīdz ap-
rūpētājas Līga Pālēna, Inese Liepa un Marga-
rita Dindone, kā arī medmāsa Maija Kalniņa. 
„Pēc izstrādātām programmām bērniem no-
tiek dažādas nodarbības – runas attīstība, bur-
tiņu un ciparu mācība, veidošana, zīmēšana, 

Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” atvērta 
grupiņa pirmsskolas vecuma bērniem

Atklāšanas dienā vairākkārt skanēja vēlējums: „Lai pirmsskolas grupiņā arvien vairāk bērnu!”
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AR 2011. GADA 7. FEBRUĀRI DARBA LAIKS
KOKNESES NOVADA DOMĒ UN SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Nedēļas diena Darba laiks Pusdienu pārtraukums
Pirmdiena no 8.oo līdz 18.oo no 13.oo līdz 14.oo
Otrdiena no 8.oo līdz 17.oo no 13.oo līdz 14.oo
Trešdiena no 8.oo līdz 17.oo no 13.oo līdz 14.oo
Ceturtdiena no 8.oo līdz 17.oo no 13.oo līdz 14.oo
Piektdiena no 8.oo līdz 15.oo nav

 no 1. lpp. 

mūzika, vingrošana. Gribam palīdzēt arī 
bērnu vecākiem – piedāvāsim individuālas 
konsultācijas, saistībā ar bērnu audzināšanu 
pirmsskolas vecuma posmā”, par grupiņas 
darbību stāsta Ina Šlesere.

Jau grupiņas atvēršanas pirmajā dienā bērni 
labi iejutās saulainajā nodarbību telpā, un aizrā-
vušies ar jaunajām rotaļlietām, negribēja doties 
mājup. „Pie mums ir īpaša aura”, smaidot teic 
„Dzeguzītes” darbinieces. Tā noteikti ir, jo te 
mājo tik daudz sirsnības un labestības!

Sarmīte Rode

PAZIŅOJUMS
Kokneses novada centralizētā grā-

matvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt 
norēķinus ar Kokneses novada domi pēc 
stāvokļa uz 2010. gada 31. decembri, par 
sekojošiem maksājumu veidiem:

● Kokneses mūzikas skolas mācību 
maksām – saraksti par parāda vai pārmak-
sas summām atrodas mūzikas skolā;

● Pirmsskolas izglītības iestādes „Gun-
dega” ēdināšanas maksām – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām atrodas PII 
„Gundega” bērnu grupiņās;

● Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitī-
te” ēdināšanas maksām – saraksti par pa-
rāda vai pārmaksas summām atrodas PII 
„Bitīte” bērnu grupiņās.

● Zemes nomas maksām – Kokneses 
novada domē, grāmatvedībā;

● Komunālo pakalpojumu maksām 
Bebru pagastā – saraksti par parāda vai 
pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta 
pārvaldes kasē;

● Skolēnu ēdināšanas maksas Bebru 
pamatskolā – saraksti par parāda vai pār-
maksas summām atrodas Bebru pagasta 
pārvaldes kasē;

● Komunālo pakalpojumu maksām Iršu 
pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas 
summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes 
kasē.

● Skolēnu ēdināšanas maksas Pērses 
pamatskolā – saraksti par parāda vai pār-
maksas summām atrodas Iršu pagasta pār-
valdes kasē.

Norēķinus salīdzināt līdz 2011. gada 
28. februārim. Ja līdz noteiktam termiņam 
norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim Kok-
neses novada domes norēķinu atlikumus 
par pareiziem.

Neskaidrību gadījumā var vērsties: 
Kokneses novada domes grāmatvedībā 

vai zvanīt pa tālruni 651 33639;
Bebru pagasta pārvaldē pie grāmatve-

des vai zvanīt pa tālruni 651 64182 un 
Iršu pagasta pārvaldē pie grāmatvedes 

vai zvanīt pa tālruni 651 63681.

NODOKĻU MAKSĀTĀJU 
ZINĀŠANAI

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli”, no 2010. gada 1. janvāra ar 
nekustamā īpašuma nodokli apliek arī dzīvo-
jamās mājas, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai 
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo 
māju daļas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, 
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
13. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītā-
jam vai kadastra subjektam ir pienākums ie-
rosināt būves noteikšanu (veikt ēku inventa-
rizāciju), ja nekustamajā īpašumā ir kadastra 
informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

 Kadastra likuma 13. panta otrā daļa no-
saka, ka kadastra subjektam ir pienākums sešu 
mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termi-
ņa izbeigšanās (izņemot gadījumus, kad būv-
niecība nav uzsākta, par būvniecību uzsākta 
tiesvedība vai kad būvniecība ir apturēta) iero-
sināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra 
datu aktualizāciju kadastra informācijas sistē-
mā, ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta bū-
ves, būves daļas vai telpu grupas renovācija vai 
rekonstrukcija. Par šo pienākumu nepildīšanu 
noteiktā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs, vai kadastra subjekts ir 
atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Konstatēts, ka Kokneses novadā ir būves, 
kurām nav veikta pilna tehniskā inventarizā-
cija, tās nav reģistrētas Kadastra reģistrā, līdz 
ar to, par šiem nekustamā nodokļa objektiem 
netiek maksāti nodokļi. Kokneses novada 
dome aicina īpašniekus, kuru īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā ir ēkas, kurām nav 
veikta pilna tehniskā inventarizācija, izda-
rīt to līdz 2010. gada 1. jūnijam.

Vietējai pašvaldībai, ja tā nav kadastra 
subjekts, ir tiesības ierosināt nekustamā īpašu-
ma objekta noteikšanu, kuru saskaņā ar liku-
mu „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokli. Minētajā gadī-
jumā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un apmērā maksā par nekustamā īpa-
šuma objekta noteikšanu un pieņem lēmumu 
par to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs triju mēnešu laikā atmaksā 
pašvaldībai nekustamā īpašuma objekta no-
teikšanas (inventarizācijas) izmaksas. 

 Nekustamā īpašuma speciāliste
Elita Ģēģere

2011. gADA
26. JANvĀrA SēDē 
KOKNESES NOvADA 
DOME NOLēMA:

1. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Kokneses 
novada 2010. gada budžetu izpildi” (ar no-
teikumiem var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv ).

2. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Kokneses 
novada budžetiem 2011. gadam” (ar notei-
kumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem Kokneses novadā 2011. gadā” 
(saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Kok-
neses Novada Vēstis”).

4. Turpināt nodrošināt mācību procesu 
Kokneses novada Pērses pamatskolā.

5. Pieņemt zināšanai Attīstības nodaļas 
vadītājas Anitas Svences informāciju par 
veicamajiem darbiem Kokneses novada At-
tīstības programmas un Teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanai.

5.1. Par projekta vadītāju apstiprināt 
Attīstības nodaļas vadītāju Anitu Svenci.

5.2. Par projekta grāmatvedi apstipri-
nāt novada domes galveno grāmatvedi Ivetu 
Mikālu.

6. Saskaņā ar 20.12.2010. „Grozījumiem 
likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, 
kas stājās spēkā ar 2011. gada 1. janvāri, ap-
stiprināt maksu par Kokneses novada domes, 
pagastu pārvalžu, Bebru vispārizglītojošās 
internātpamatskolas un Kokneses speciālās 
internātpamatskolas – attīstības centra snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem, saskaņā ar 1., 
2., 3., 4. un 5. pielikumu ar 2011. gada 1. 
janvāri (ar pielikumiem var iepazīties paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv).

6.1. Maksa pirms pakalpojuma saņemša-
nas jāiemaksā iestāžu kasēs vai ar pārskaitī-
jumu iestāžu bankas kontos.

7. Izdarīt šādus grozījumus Kokneses no-
vada domes 2009. gada 30. septembra lēmu-
mā Nr. 6.3. „Par īres un komunālo pakalpoju-
mu maksājumiem Iršu pagastā”:

7.1. Izteikt 1.4 punktu šādā redakcijā :
„1.4. ūdens uzsildīšana - 1,29 Ls/m³ + 

PVN 12%”.
7.2. Izteikt 2.5 punktu šādā redakcijā :
„2.5. ūdens uzsildīšana - 1,29 Ls/m³ + 

PVN 12%” .
7.3. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 

1. aprīli.
8.1 Apstiprināt Kokneses apvienotās 

pašvaldību būvvaldes izdevumu tāmi 2011. 
gadam (ar izdevumu tāmi var iepazīties paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv).

Uzziņai
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” 

struktūrvienības:
•  bērnu nams
•  atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem
•  pirmsskolas izglītības grupa
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8.2. Deleģēšanas un finansēšanas līgu-
mos starp Kokneses apvienoto pašvaldību 
būvvaldi un Pļaviņu, Neretas, Skrīveru un 
Jaunjelgavas novadu pašvaldībām paredzēt 
finansējuma sadalījumu uz iedzīvotāju skai-
tu, atbilstoši 2011. gada budžetam.

8.3. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Neretas, 
Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldī-
bām.

9.1. Apstiprināt izmaiņas Kokneses no-
vada Iršu pagasta pārvaldes un Pērses pamat-
skolas darbinieku darba samaksā .

9.2. Apstiprināt Bebru vispārizglītojo-
šās internātpamatskolas štatu sarakstu uz 
01.01.2011. 

10.1. Apstiprināt tehniski ekonomisko 
pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Kokneses novada 
Vecbebru ciemā”.

10.2. Akceptēt Kokneses novada domes 
sagatavoto iesniegumu ERAF līdzfinansē-
juma saņemšanai, tajā ietverot darbus un 
finansējumu apjomu, atbilstoši projekta ie-
sniegumā iekļautajam finansējuma plānam 
(iesnieguma 2. papilddokuments) un projekta 
budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3. pa-
pilddokuments).

10.3. Iesniegt projekta „Ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūras attīstība Kokneses novada 
Vecbebru ciemā” iesniegumu Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izsludinātajā atklātas projektu iesniegumu 
atlases konkursā Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildināju-
ma 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei 
un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātē 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”.

10.4. Apstiprināt kopējās projekta 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Kokneses novada Vecbebru ciemā” attieci-
nāmās izmaksas 402 500,00 LVL (četri simti 
divi tūkstoši pieci simti latu) apmērā.

10.5. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdz-
finansētā Kokneses novada domes iesniegtā 
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Kokneses novada Vecbebru cie-
mā” īstenošanai 52 500,00 LVL (piecdesmit 
divi tūkstoši pieci simti latu), no kuriem 52 
500,00 LVL (piecdesmit divi tūkstoši pieci 
simti latu), ir attiecināmās izmaksas. 

10.6. Pašvaldības finansējumu nodroši-
nāt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

11.1. Lai nodrošinātu domes sniegto 
pakalpojumu pieejamību pašvaldības terito-
riālajās vienībās, pamatojoties uz Kokneses 
novada domes 2009. gada 1. jūlija saistošo 
noteikumu Nr. 1 „Kokneses novada pašvaldī-
bas Nolikums” I nodaļas 1.9 punktu, deleģēt 
Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes 
Komunālajai nodaļai (turpmāk – Komunā-
lā nodaļa) nodrošināt ūdenssaimniecības 
sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pa-
kalpojumi) Kokneses novada Bebru pagasta 
administratīvajā teritorijā .

11.2. Piešķirt Komunālajai nodaļai eks-
kluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus Bebru pagasta 

administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem ie-
dzīvotājiem viendzīvokļu un daudzdzīvokļu 
mājās, pašvaldības iestādēm un citām juridis-
kajām un fiziskajām personām.

11.3.Noteikt, ka ūdenssaimniecības sa-
biedriskie pakalpojumi ir:

11.3.1. dzeramā ūdens ieguve, sagatavo-
šana un piegāde iedzīvotājiem un juridiska-
jām personām, kā arī kanalizācijas notekūde-
ņu savākšana, novadīšana un attīrīšana iedzī-
votājiem un juridiskajām personām Bebru 
pagasta centrā – Vecbebru ciemā;

11.3.2. viendzīvokļu māju rajonu – Irbī-
tes, Mežaparks kanalizācijas pārsūknēšana 
uz attīrīšanas ietaisēm;

11.3.3. dzeramā ūdens kvalitātes nodroši-
nāšana un kontrole (atdzelžošana, dezinfek-
cija utt.);

11.3.4. maģistrālo ūdensvadu un sistēmu 
apkope un remonts;

11.3.5. kanalizācijas sistēmas apkope un 
remonti;

11.3.6. kanalizācijas ūdeņu savākšana ar 
asenizācijas mucu Bebru pagasta teritorijā, 
un transportēšana uz attīrīšanas ietaisēm;

11.3.7. attīrīšanas ietaišu darbības nepār-
trauktības nodrošināšana un attīrīto notek-
ūdeņu kvalitātes kontrole;

11.3.8. regulāra ūdens un notekūdeņu 
atskaišu sagatavošana Valsts Vides dienesta 
reģionālajai vides pārvaldei;

11.3.9. statistikas atskaišu sagatavošana 
un iesniegšana.

12.1. Apstiprināt grozījumus Dokumentu 
aprites kārtībā Kokneses novada pašvaldībā. 
12.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2011. gada 1. 
februāri.

13.1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr. 3 “Par grozīju-
miem 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 
1 ”Kokneses novada pašvaldības nolikums” 
(ar saistošajiem noteikumiem, pēc to saska-
ņošanas, varēs iepazīties pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv).

14. Neslēgt sadarbības līgumu ar Vidus-
daugavas televīziju par informatīvā materiāla 
par Kokneses novadu sagatavošanu un de-
monstrēšanu 2011. gadā. 

15.1. Piekrist, ka SIA „Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi” risina jautājumu par jum-
ta nomaiņu daudzdzīvokļu mājai Parka ielā 
Nr. 20, ņemot kredītu.

15.2. Jautājumu par pašvaldības līdzfi-
nansējumu lemt februāra domes sēdē.

16.1. Veikt sekojošus pasākumus gājēju 
takas gar Daugavu, no Kokneses parka līdz 
Likteņdārzam un novada robežai, ierīkošanai:

16.1.1. Uzdot nekustamā īpašuma spe-
ciālistei E. Ģēģerei apzināt īpašniekus, kuru 
īpašumus varētu šķērsot gājēju taka;

16.1.2. Iezīmēt kartē iespējamo gājēju 
taku;

16.1.3. Iezīmēt dabā iespējamo gājēju 
taku;

16.1.4. Uzdot novada domes juristei Ligi-
tai Kronentālei sagatavot vienošanās projek-
tu starp novada domi un nekustamā īpašuma 
īpašnieku.

16.1.5. Uzdot p/a „Kokneses tūrisma 
centrs” direktorei D. Liepiņai organizēt tik-
šanos ar zemju īpašniekiem.

16.2. Jautājumu atkārtoti izskatīt maija 
domes sēdē.

17. Izslēgt no novada grāmatvedī-
bas bilances sekojošus zemes vienības: 
„Spriņģi”, kadastra Nr. 3260 010 0155; 
„Pērslejas 2”, kadastra Nr. 3260 007 0173; 
„Austrumi 1”, kadastra Nr. 3260 001 0051; 
„Bruņi”, kadastra Nr. 3260 013 0346; „Do-
les”, kadastra Nr. 3260 010 0154; „Kalna 
Ūsiņi”, kadastra Nr .3260 004 0312; „Zir-
nīši”, kadastra Nr. 3260 004 0227; „Vijolī-
tes”, kadastra Nr. 3260 010 0103 Kokneses 
pagastā un „Birztalas”, kadastra Nr. 3254 
003 0165 Iršu pagastā par samaksu iegu-
vušas īpašumā citas personas.

18.1. No budžeta līdzekļiem 2011. gadā 
iedalīt

18.1.1. Bebru pensionāru padomei:
18.1.1.1. 200,-Ls Ziemassvētku pasāku-

mam;
18.1.1.2. 100,-Ls citiem izdevumiem (te-

ātra apmeklējums, apsveikumi, ziedi, līdzjū-
tības);

18.1.2. Kokneses senioru klubam „Pī-
lādzītis”: (pensionāru padome)

18.1.2.1. 150,-Ls vienas dienas ekskur-
sijai;

18.1.2.2. 100,- Ls teātra apmeklējumam;
18.1.2.3. 200,-Ls Ziemassvētku pasāku-

mam.
19.1. Piekrist, ka neformālā jauniešu ap-

vienība INFINITgroup 2011. gada 18. jūnijā 
Kokneses estrādē organizē mūzikas festivālu 
“INFINITUS”.

19.2. Par pašvaldības finansiālu atbalstu 
festivālam lemt februāra domes sēdē.

20.1. Pamatojoties uz L. Āres iesniegu-
mu, ar 2011. gada 26. janvāri atbrīvot Kok-
neses novada domes deputāti Laumu Āri 
no Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko 
lietu pastāvīgās komitejas locekļa pienākumu 
pildīšanas.

 20.2. Ar 2011. gada 27. janvāri Kokneses 
novada domes deputāti Laumu Āri apstip-
rināt par Attīstības un tautsaimniecības 
pastāvīgās komitejas locekli.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2011. gada 23. februārī pl. 14.oo Me-
lioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

Domes sēdē tiks izskatīti sekojoši pa-
matjautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa ieka-
sēšanu 2010. gadā;

2. Par savstarpējiem norēķiniem par paš-
valdību sniegtajiem pakalpojumiem;

3. Par pašvaldības aģentūru finansiālo 
darbību 2010. gadā;

4. Par novada pašvaldības ņemto kredītu, 
parādsaistību, projektu līdzfinansējumu mak-
sājumu grafiku;

5. Par elektroenerģijas jaudu palielināša-
nu Koknesē;

6. Par 2010. gadā pieņemto lēmumu iz-
pildi;

7. Par nodokļiem pašvaldības budžetā.
Dz. Krišāne,

Kokneses novada domes sekretāre
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Pielikums Nr.1
Kokneses novada domes

2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumam Nr. 6.2

MAKSAS PAKALPOJUMI 
Kokneses novada domē un pagastu pārvaldēs

1. Apstiprināt maksu par Kokneses novada domes un pagastu pār-
valžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 
Nr.p.k Pakalpojuma 

nosaukums
Mērvienība Izcenojums 

bez PVN
Ls

PVN 
22%  
Ls

Maksa 
kopā 
Ls

1. Kopēšana
1 A4 lp.
1A3 lp.

Ls 
Ls

0.04
0.08

0.01
0.02

0.05
0.10

2. Faksa nosūtīšana Ls/1lp 0.08 0,02 0.10
3. Faksa saņemšana Ls/1lp 0.25 0.06 0.31

2. Apstiprināt maksu par Kokneses novada domes komunālās 
nodaļas un pagastu pārvalžu komunālo nodaļu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem:
Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa 
nosaukums, 
marka

Pakalpojuma 
apraksts

Mēr-
vie-
nība

Izce-
nojums 

bez 
PVN

PVN
22%

Maksa 
kopā

1. Komunālā 
mašīna
/traktors/B-KMI

Iekraušanas 
darbi ar frontālo 
iekrāvēju,
Kravas 
pārvietošana

Ls/h 20,00 4,40 24,40

2. Komunālā 
mašīna
/traktors/B-KMI

Piebraucamā 
ceļa attīrīšana no 
sniega

km 10,00 2,2 12,20

3.  

Piekabe/4m³/

Traktora 
piekabes 
atstāšana slēgtā 
teritorijā no 
08˚˚-17˚˚ kravas 
iekraušanai ar 
rokām

Ls/h 0,25 0,06 0,31

Traktora 
piekabes 
atstāšana slēgtā 
teritorijā no 
17˚˚-08˚˚kravas 
iekraušanai ar 
rokām

Ls 2,48 0,55 3.03

4. Komunālā 
mašīna
/traktors/B-KMI

Zāles 
pļaušana bez 
apgrūtinājuma,
pirmreizēja līdz 
25. jūnijam

Ls/h 22,00 4,84 26.84

5. Komunālā 
mašīna
/traktors/B-KMI

Zāles pļaušana ar 
apgrūtinājumu,
jeb pirmreizēja 
pēc 25.jūnija

Ls/h 24,00 5,28 29.28

6. Stumjamā 
motora zāles 
pļaujmašīna

Zāles pļaušana
ar strādnieka 
līdzdalību

Ls/h 5,00 1,10 6,10

7. Mazgabarīta 
traktors 
„antonio carraro”

Celiņu, laukumu 
slaucīšana ar 
mehānisko slotu
noslaukot gružus 
laukuma malā

Ls/h 26,00 5,72 31.72

8. Krūmgriezis Krūmu pļaušana 
ar speciālista 
līdzdalību

Ls/
ha

130,00 28.60 158.60

9. Elektriskās 
dzīvžogu šķēres

Dzīvžogu 
apgriešana 
ar ģeneratora 
izmantošanu

Ls/h 17,00 3,74 20.74

10. Elektriskās 
dzīvžogu šķēres

Dzīvžogu 
apgriešana 
izmantojot 
pasūtītāja 
elektrību

Ls/h 15,00 3,30 18,30

11. Atkritumu 
vākšana

Teritorijas 
sakārtošana 
savācot un 
aizvedot 
sadzīves 
atkritumus uz 
izgāztuvi

Ls/
ha

300,00 66,00 366,00

3. Apstiprināt maksu par Kokneses novada domei piederošā auto-
transporta iznomāšanu:
Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa 
nosaukums, marka

Pakalpoju-
ma apraksts

Mēr-
vienība

Izcenojums 
bez PVN

PVN
22%

Maksa 
kopā

1. vW Transporter  braukšana
dīkstāve

Ls/km
Ls/h

0,35
3,28

0,08
0,72

0,43
4,00

2. Chrysler 
gr.voyager

braukšana
dīkstāve

Ls/km
Ls/h

0,37
2,21

0,08
0,49

0,45
2,70

3. Pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbinieki, izmantojot 
autotransportu (kāzas, bēres, ekskursijas u.c.), sedz maksu par patērēto 
degvielu.

4. Apstiprināt apkures izmaksas Kokneses novada domes admi-
nistratīvajā ēkā Melioratoru ielā Nr. 1:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids Mēr-
vienība

Izcenojums 
bez PVN

PVN
22%

Maksa 
kopā

1. Apkures izmaksas 
Kokneses novada domes 
administratīvajā ēkā

Ls/m2 
mēnesī

0.83 0.18 1.01

5. Apstiprināt maksu par telpu nomu Ģimenes atbalsta dienas centrā:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
veids

Pakalpojuma 
apraksts

Mēr-
vienība

Izcenojums 
bez PVN

PVN
22%

Maksa 
kopā

1. Telpu noma Regulārām 
nodarbībām

Ls/h 0.41 0.09 0.50

2. Telpu noma Vienreizējam 
pasākumam

Ls/h 2,46 0,54 3,00

6. Apstiprināt maksu par pakalpojumiem Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā:
Nr.
p.k

Pakalpojuma 
nosaukums

Mērvienība Izcenojums 
bez PVN

Ls

PVN 
22%  
Ls

Maksa 
kopā 
Ls

1. Svinīgas laulību 
reģistrācijas 
nodrošināšana 
(mūzika, dzeja)

Ls par 
ceremoniju

8.00 Ar PVN 
neaplie-

kas

8.00

2. Svinīgas bērna 
dzimšanas reģistrācijas 
nodrošināšana 

Ls par 
ceremoniju

8.00 Ar PVN 
neaplie-

kas

8.00

3. Svinīgas kāzu 
jubilejas ceremonijas 
nodrošināšana

Ls par 
ceremoniju

8.00 Ar PVN 
neaplie-

kas

8.00

7. Apstiprināt maksu par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē 
„Gundega”:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums

Mērvie-
nība

Izcenojums 
bez PVN

Ls

PVN 
22%  
Ls

Maksa kopā 
Ls

1. Ēdināšana PII 
„Gundega” 
Brokastis
Pusdienas
Launags 
Vakariņas 

Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.

Produktu 
pašizmaksa+ 

0.05 Ls 
katrai 

ēdienreizei

Ar PVN 
neaplie-
kas

Produktu 
pašizmaksa+ 
0.05 Ls katrai 

ēdienreizei

2. Grupiņā „Pelīte” Ls/ēdienr. Produktu 
pašizmaksa

Ar PVN 
neaplie-
kas

Produktu 
pašizmaksa

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs v. Cīrulis
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Pielikums Nr. 2
Kokneses novada domes

2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumam Nr. 6.2 

I. Maksa par pakalpojumiem Kokneses 
novada Bebru pagasta pārvaldē

1. Apstiprināt sekojošus maksas pakalpojumus Bebru pagasta pārvaldē:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Izceno-
jums bez 

PVN

PVN 
22%  

Maksa 
kopā 
Ls

1 Traktora MTZ 920 
izmantošana

Ls/h 10.00 2.20 12.20

2 Autobusa īre:
- bērniem un skolēniem
- pieaugušajiem Bebru pag. 
iedzīvotājiem
- pieaugušajiem, kuri 
nedzīvo pagasta teritorijā 
- Autobusa stāvēšana

Ls /km

Ls /km

Ls /km
Ls/h

0,10

0,25

0,35
1.24

0,02

0,05

0,08
0,27

0,12

0,30

0,43
1,51

3 Kanalizācijas aku 
sūknēšana

Ls/5m³ 6.56 1.44 8.00

4 Skolas ēdnīcas telpu 
izmantošana

Ls/h 5.00 1.10 6.10

5 Bērnu dārza un skolas 
ēdnīcas trauku izmantošana

10 cilvēkiem
Ls/diennaktī

1.00 0,22 1.22

6 Dušas izmantošana 
„Papardēs”

Ls /30 min 1.00 0,22 1.22

7 Veļas mazgāšana Ls/ 1 reize 0,90 0,20 1.10
8 Veļas žāvēšana Ls/ 1 reize 0,90 0,20 1.10
9 Īslaicīga telpu īre 

„Papardēs”
Ls/ diennaktī 2,40 0,53 2,93

10 Nomas maksa VAS 
„Latvijas pasts” 

Ls/m2 
mēnesī

0.3811 0.084 0.465

11 Nomas maksa par 
zobārstniec. kab. iekārtām

Ls/ mēnesī 10.00 2.20 12.20

12 Maksa par gāzes apkuri 
mājā „Papardes” 

Ls/MWh 38.12 4.57
(PVN 
12%)

42.69

• Personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktā 
kārtībā par 7. un 8. punktā minētajiem pakalpojumiem atvieglojums 
- maksas samazinājums 50% apmērā.

• Maksu iekasē pagasta pārvaldes grāmatvede, izsniedzot kases 
ieņēmuma orderi un kases čeku vai ar pārskaitījumu bankā.

2. Apstiprināt komunālo pakalpojumu tarifus iedzīvotājiem, ies-
tādēm un uzņēmumiem:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums

Mērvienība Izcenojums 
bez PVN

PVN 
22%  

Maksa 
kopā Ls

1. Maksa par ūdeni Ls/m³ 0,48 0,11 0,59
2. Maksa par kanalizāciju Ls/m³ 0,67 0,15 0,82

Ūdens patēriņa norma 2.5 m3 mēnesī iedzīvotājiem, kuru dzīvoklī 
nav uzstādīts ūdens skaitītājs.

Īres maksa Kokneses novada domei (pašvaldībai) piederošajiem 
dzīvokļiem noteikta saskaņā ar Kokneses novada domes 2010. gada 
27. oktobra sēdes lēmumu Nr. 8.3 (protokols Nr.10).

3. Apstiprināt maksu par ēdināšanu Bebru pamatskolā un pirms-
skolas izglītības iestādē „Bitīte”:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums

Mērvienība Izcenojums 
bez PVN

PVN 22% Maksa 
kopā, Ls

1. Pusdienas 
pamatskolā:
Zupa
2. ēdiens
Saldais ēdiens

Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.

0.20
0.40
0.20

Neapliekas 
ar PVN 0.20

0.40
0.20

2. Ēdināšana PII 
„Bitīte” 
Brokastis
Pusdienas
Launags 
Vakariņas

Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.

Produktu 
pašizmaksa+ 

0.05 Ls 
katrai 

ēdienreizei

Neapliekas 
ar PVN

Produktu 
pašizmak-
sa+ 0.05 
Ls katrai 

ēdienreizei

4. Apstiprināt maksas pakalpojumus Voldemāra Jākobsona me-
moriālajā mājā – muzejā:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums Mēr-
vienī-
ba

Izcenojums 
bez PVN

PVN 
22%

Maksa 
kopā
Ls

1. Memoriālās mājas-muzeja 
apmeklējums, kurā ietilpst 
gida pakalpojumi:
- pieaugušajiem
- skolēniem, studentiem,
pensionāriem (uzrādot 
apliecību)

Ls
Ls

0.50
0.20

Neap-
liekas 

ar PVN 

0.50
0.20

2. Atlaides grupām:
10-19 personas  5%
20 un vairāk personas 10%

Ls/
cilv.
Ls/
cilv.

0.47
0.45

Neap-
liekas 

ar PVN
0.47
0.45

3. Bezmaksas ieeja:
- Pirmsskolas vecuma 
bērniem
- Politiski represētajām 
personām (uzrādot apliecību)
- Invalīdiem (uzrādot 
apliecību)
- Bērniem bāreņiem (uzrādot 
apliecību)

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs v. Cīrulis

Pielikums Nr. 3
Kokneses novada domes

2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumam Nr. 6.2

Maksa par pakalpojumiem Kokneses 
novada Iršu pagasta pārvaldē

1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Kokneses novada Iršu pa-
gasta pārvaldē:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums

Mēr-
vienība

Izcenojums 
bez PVN

PVN 22%  Maksa 
kopā 
Ls

1 Telpu noma Ls/m2 0.12 0.03 0.15
2 Iestādēm, kas sniedz 

pakalpojumus 
pagasta iedzīvotājiem

Ls/m2 0.36 0.08 0.44

3 Apkure apkures 
sezonā

Ls/m2 0.78 0.09 
(12%PVN)

0.87

4 Aukstais ūdens Ls/m3 0.44 0.10 0.54
5 Maksa par ūdens 

uzsildīšanu
Ls/m3 1.29 0.15 

(12%PVN)
1.44

6 Kanalizācija Ls/m3 0.52 0.11 0.63
7 Nomas maksa par 

zobārstniec. kab. 
iekārtām

Ls/mē-
nesī

5.00 1,10 6.10

Īres maksa Kokneses novada domei (pašvaldībai) piederošajiem 
dzīvokļiem noteikta saskaņā ar Kokneses novada domes 2010. gada 
27. oktobra sēdes lēmumu Nr. 8.3 (protokols Nr. 10).

2. Apstiprināt maksu par ēdināšanu Pērses pamatskolā un 5-gadī-
go un 6-gadīgo grupā.
Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums

Mērvienība Izcenojums 
bez PVN

PVN 22% Maksa kopā
Ls

1. Pusdienas:
Zupa
2. ēdiens
Saldais 
ēdiens

Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.
Ls/ēdienr.

Produktu 
pašizmaksa+ 
0.05 Ls 
katram 
ēdienam

Neapliekas 
ar PVN Produktu 

pašizmaksa+ 
0.05 Ls 
katram 
ēdienam

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs v. Cīrulis
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Pielikums Nr. 4
Kokneses novada domes

2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumam Nr. 6.2

Maksa par Bebru vispārizglītojošās 
internātpamatskolas transportlīdzekļu 

iznomāšanu
Noteikt sekojošu maksu par Bebru vispārizglītojošās internātpa-

matskolas transportlīdzekļu iznomāšanu: 
Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa 
nosaukums, marka

Pakalpojuma 
apraksts

Mēr-
vienība

Izceno-
jums bez 

PVN

PVN
22% 

*

Maksa 
kopā

1. VW BUS 
TRANSPORTER 
GK 6567

Braukšana
stāvēšana

Ls/km
Ls/h

0,25
1,00

0
0

0,25
1,00

2 VW BUS 
TRANSPORTER 
EK 1114

Braukšana
stāvēšana

Ls/km
Ls/h

0,25
1,00

0
0

0,25
1,00

3. Iestādes darbinieki, izmantojot autotransportu (kāzas, bēres, ekskursijas 
u.c.), sedz tikai maksu par patērēto degvielu.

* Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola nav PVN maksātājs.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs v. Cīrulis

Pielikums Nr. 5
Kokneses novada domes

2011. gada janvāra sēdes lēmumam Nr. 6.2

Maksas pakalpojumu cenas trešajām 
personām Kokneses speciālās 

internātpamatskolas – attīstības centrā
1. Noteikt Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības 

centra Reģ. Nr. 90000043136 „Bormaņi”, Kokneses pagasts, Kokne-
ses novads, LV-5113 maksas pakalpojumu cenas trešajām personām
Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums

Mēr-
vienī-

ba

Izcenojums
bez PVN

PVN 
22%

Maksa
Kopā
LS

Piezīmes

1. Apkure 
iedzīvotājiem

Ls/ 
Mwh

26,69 5.87 32.56 Sabiedrisko 
pakalpojumu 

regulatora 
apstiprināts

2 Ūdensapgāde 
un kanalizācija 
iedzīvotājiem

Ls/m3 1.53 0.34 1.87 tarifs no 
2007. gada 

19. decembra 
(spēkā ar

3. Karstais ūdens 
iedzīvotājiem

Ls/m3 3.40 0.75 4.15 2008. g. 21. 
janvāri)

4. Ēdināšanas 
pakalpojumi:
Brokastis
Pusdienas
Vakariņas 
Kafijas pauze

Ls/
ēdienu

0,41 
1,73 
0,83 
0,83 

0.09
0.38
0.18
0.18

0.50
2.11
1.01
1.01

Rīkojums Nr. 
1-10/26 no 
22.02.2010.

Skolas autobusa 
IVECO FIAT 
izmantošana:
Kokneses 
novada skolas        
(ekskursijas)

Ls/st 4.10 + 
patērētā 
degviela

Maksa par 
patērēto 
degvielu

0.90 5.00 Rīkojums 
Nr.1-10/98 no 
26.08.2009.

Skolas autobusa 
izmantošana 
darbiniekiem 
(t.sk. bēru, 
kāzu, teātra 
apmeklējuma 
un ekskursijas 
gadījumā)

Jāsedz 
patērētās 
degvielas 
izmaksas

Rīkojums Nr. 
1-10/98 no 
26.08.2009.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs v. Cīrulis

Pielikums Nr. 6
Kokneses novada domes

2011. gada janvāra sēdes lēmumam Nr. 6.2.

Maksa par pakalpojumiem
Kokneses novada domes aģentūrā 

„Kokneses tūrisma centrs” 2011. gadā
Apstiprināt sekojošu maksu par pakalpojumiem Kokneses 

pašvaldības aģentūrā „Kokneses tūrisma centrs”:

Pakalpojuma veids Maksa (Ls) 
tai skaitā 

PVN
Pilsdrupu apmeklējums:
- pieaugušajiem;
- skolēniem, studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību)
- ģimenei (2 pieaugušie + līdz 4 bērni)
- gada karte (ģimenei 2 pieaugušie + līdz 4 bērni)
gida stāstījums pilsdrupās ~ 15-20 minūtes, minim. 5 cilv. 
(+ieejas maksa)

Atlaides grupām:
10 – 19 personas
19 un vairāk personas

Bezmaksas ieeja:
 Pirmsskolas vecuma bērniem;
 Politiski represētajām personām (uzrādot apliecību)
 Invalīdiem (uzrādot apliecību)

1,00
0,50
2,50
2.00

0,30

5%
10%

Pilsdrupu teritorijas noma pasākumiem 60,00 par 
stundu

Naudas kalšana, 1 monēta 1,50
Šāviens ar lielgabalu (1 zalve) 15,00
Kāzu uzvedumi 55,00
Gida pakalpojumi (iepriekš piesakot)

- latviešu valodā
- svešvalodā

10,00 par 
stundu

12,00 par 
stundu

Faksa pakalpojumi ( 1 lpp) 0,50
Kopēšana (1 lappuse) 0,10
Skenēšana (1 vienība) 0,15
Maksas konsultācijas tūrisma jautājumos 20.00 par 

stundu

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs v. Cīrulis

JAUNUMI VECBEBRU PROFESIONĀLAJĀ 
VIDUSSKOLĀ

Ar šī gada 3. janvāri ir sācies 2. mācību pusgads. Izglītības prog-
rammu „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Datorsistēmas” IV kursu au-
dzēkņi devušies kvalifikācijas praksē uz ražošanas uzņēmumiem līdz 
17. jūnijam. Atgriežoties audzēkņi aizstāv praksi un kārto profesionā-
lās kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu. Teorētiskā daļa – tests tika 
nokārtots 17. decembrī elektroniskā veidā.

IV biškopības kursa audzēkņi mācās līdz 15. aprīlim, pēc tam do-
das kvalifikācijas praksē pie biškopjiem uz 9 nedēļām lai apgūtu pa-
vasara darbus dravā. Jūnija trešajā nedēļā aizstāv kvalifikācijas praksi 
un kārto visu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Izlaidums plānots 2011. gada 22. jūnijā.
Pārējo kursu audzēkņi mācās līdz 17. jūnijam. II kursu audzēkņi 

ir pieteikušies Vēstures un Ekonomikas centralizētajiem eksāmeniem, 
III kursu audzēkņi savukārt obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem 
angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā. Eksāmeni plānoti maija 
beigās un jūnija sākumā.

2011. gadā Izglītība un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi 
uzņemšanas plānu vecbebru Pv – 3 mācību grupas jeb 90 au-
dzēkņi (+ 10 kandidāti).

izglītības iestāDēs
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 8. lpp. 

vecbebru Profesionālā vidusskola 2011. gadā piedāvā šādas 
licencētas izglītības programmas:
Izglītības 
programmas 
nosaukums

Kvalifikācija Iepriekšējā 
izglītība

Mā-
cību 
ilgums
(gadi)

Ēdināšanas 
pakalpojumi

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists

Pamatizglītība 4

Ēdināšanas 
pakalpojumi

Konditors Pamatizglītība 
(no 17 gadu 
vecuma), 
vidējā izglītība

1

Restorāna 
pakalpojumi

Restorānu 
pakalpojuma 
speciālists (bārmenis, 
viesmīlis)

Vidējā izglītība 1,5

Viesnīcu 
pakalpojumi

Viesmīlības 
pakalpojumu 
speciālists

Pamatizglītība 4

Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis Pamatizglītība 4
Programmēšana Programmēšanas 

tehniķis
Pamatizglītība 4

Biškopība Biškopis Pamatizglītība 4
Biškopība Biškopis Pamatizglītība, 

vidējā izglītība, 
augstākā 
izglītība

Tālmā-
cība 
(e-ap-
mācība)

Iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības maksas grupā.
Marija Pranča, direktora vietniece mācību darbā

METODISKAJĀ  DIENĀ GūST JAUNU PIEREDzI
3. februārī Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības 

centrā viesojās Aizkraukles sākumskolas pedagogi, lai gūtu pieredzi 
mācību procesa organizēšanā un mācību sasniegumu vērtēšanā skolē-
niem, kuri mācās pēc speciālās pamatizglītības programmām.

Direktores vietniece izglītības jomā S. Baltcere un metodiķe I. 
Svence ie-
pazīs t inā ja 
Aizkraukles 
sākumskolas 
p e d a g o g u s 
ar mācību 
sasniegumu 
v ē r t ē š a n a s 
noteikumiem 
speciālās iz-
glītības prog-
rammās, kā 
arī ar dažā-
dām skolēnu 
pašvērtējuma 
m e t o d ē m 
un paņēmie-
niem. Vie-

siem bija iespēja apmeklēt pieredzes stundas matemātikā un latviešu 
valodā, kuras vadīja V. Verkeviča un A. Kārkliņa.

Metodiskās dienas noslēgumā Kokneses speciālās internātpa-
matskolas – attīstības centra direktores vietniece izglītības jomā un 
pedagogi atbildēja uz jautājumiem par mācību procesa organizēša-
nu, individuālo plānu sastādīšanu un nepieciešamā atbalsta sniegšanu 
skolēniem. 

Metodiskais dienests
Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

METEņDIENAS BUDĒļI
Ķekatnieki, ķekatnieki,
Ķekatnieki nāk.
Veriet visas durvis vaļā,
Lai tie iekšā nāk!
Jau izsenis senie latvieši gāja masku gājienos, kuri beidzās ar Me-

teņdienas budēļiem. Katrai maskai bija sava nozīme. Cilvēki ticēja, ka 
maskotie cilvēki spēj aizdzīt ļaunumu un nelaimes: Lācis – aizbiedēt 
visus ļaunos spēkus, Budēļtēvs – līdzi nesa rīksti, lai visi cilvēki būtu 
veseli, stipri un priecīgi, Nāve – atvairīt slimības un nelaimes, Āzis 
– iebadīt cilvēkus, lai būtu auglīgs gads, Dzērve – vēlēt svētību un 
bagātu gadu.

Janvāra beigās Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstī-
bas centra skolēniem notika krāšņs un jautrs pasākums – Meteņdienas 
masku balle. Viens no aukstākajiem ziemas mēnešiem – janvāris, pa-
skrēja nemanot, jo, gatavojoties pasākumam, vajadzēja sarūpēt mas-
kas un izdomāt priekšnesumus.

Skolēni kopā ar skolotājiem bija izgatavojuši gan interesantas 
tradicionālās maskas – Sniegavīrs, Putns, Čigānietes, Velniņi, Suns, 
Gotiņa, gan arī tērpušies mūsdienīgākās maskās kā Bomzis, Karalis, 
Pirāts un Zorro.

Meteņdienas budēļos katra klašu grupa bija sagatavojusi priekš-
nesumus, kuros atraktīvi un interesanti tika parādītas pašu gatavotas 
maskas. Skolēni 
ļoti priecājās par 
iespēju iejusties 
dažādos tēlos, un 
vēlējās nākošajā 
gadā atkal ciemos 
gaidīt Meteņdienas 
budēļus!

Māra
Miķelsone

Draiskie 
velniņi 
un jautrie 
ķekatnieki.

PūšAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU 
IzPILDīTĀJU KONKURSĀ RīGĀ 

29. janvārī Mūzikas aka-
dēmijā notika 16. Latvijas 
mūzikas skolu Pūšaminstru-
mentu un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkurss. Kokne-
ses mūzikas skolas flautistes 
pārstāvēja Asnate Višķere. 
Viņa rūpīgi gatavojās šim 
konkursam, mācoties pie 

No kreisās:
skolotāja Gundega Ermiča,

Asnate Višķere, 
koncertmeistare
Ilona Makareni.
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 no 7. lpp. 

lauksaimniekiem
skolotājas Gundegas Ermičas mūzikas sko-
lā, brīvajā laikā papildinot savas prasmes 
pie skolotājas Ingas Grīnvaldes Rīgā. Asnate 
ir ļoti apmierināta ar savu sniegumu – kon-
kurence bija ļoti nopietna, bija pieteiktas 50 
dalībnieces. Tika iegūti 64 punkti, sertifikāts 
un milzīga pieredze. Paldies koncertmeistarei 
Ilonai Makareni.

Asnates mamma Ingrīda višķere

SAņEM PATEICīBAS 
RAKSTUS NO AIzSARDzīBAS 

MINISTRIJAS
Bebru vispārizglītojošās internātpa-

matskolas 7. klases kolektīvs piedalījās 
Aizsardzības ministrijas rīkotajā konkursā 
„Apsveikums Latvijas dzimšanas dienā!”, 
kura ietvaros zīmēja un rakstīja apsveiku-
mus Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, 
kuri 18. novembri sagaidīja dienot Afga-
nistānā.

Afganistānā dienošie karavīri svētkos sa-
ņēmuši vairāk nekā 400 apsveikuma kartīšu 
no Latvijas skolēniem.

7. klases kolektīvs un audzinātāja Daiga 
Andersone saņēma Pateicības rakstus no LR 
Aizsardzības ministrijas un Aizsardzības mi-
nistra Dr. Arta Pabrika, kā arī grāmatu „Kā 
darbojas lietas”.

Labāko vidū tika atzīmēts arī Kristapa 
Krilova darbs, kurš saņēma Atzinības rakstu.

Bebru vispārizglītojošā
internātpamatskola

 KARNEVĀLĀ DzIED 
RAIMONDA PAULA 

DzIESMAS
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības ies-

tādē „Bitīte” 3. februārī, pārtapuši par sev 
iemīļotiem varoņiem, bērni līksmoja karne-
vālā un dziedāja komponista Raimonda Pau-
la dziesmas. „Arī „Bitītes” iemītnieki pazīst 
Maestro un vēl daudz laimes dzimšanas die-
nā!” – skatītājiem teica Notiņa un Notiņš, 
un aicināja bērnus doties dziesmotā ceļoju-
mā kopā ar R. Paula dziesmām. 1. grupiņas 
rūķīši ceļojumā devās ar miega vilcieniņu, 
skanot „Dziesmiņai par miega vilcieniņu”. 
2. grupiņas bērni kopā ar Sprīdīti dziedāja 

mīļākās dziesmas no cikla ar V. Plūdoņa 
vārdiem „Vītola stabules dziesmas”. 3. gru-
piņas dziedātājus ceļojums aizveda uz sau-
laino vasaru dziesmā „Zeltītas vasaras”, bet 
kā mīkla Notiņam un Notiņai braši skanēja 
„Āzītis”. Dziesmu par nebēdnīgo pelīti iz-
pildīja ciemiņi Patrīcija un Edijs Eiduki., bet 
bērnudārza ansamblis, gaidot pavasari, dzie-
dāja par putniņiem un pavasara vēju, kas ce-
puri no galvas pūš. 4.grupiņas princeses un 
jūras pirāti ceļoja kopā ar „Kapteini Reini” 
un no ceļojuma mājup atgriezās ar dziesmu 
„Lai dzīvo zaļā planēta! Mazie dziedātāji 
saņēma karnevāla goda zīmogu un gardas 
balviņas. Kopdziesmu „Cāļus skaita rudenī” 
dziedāja visi dziesmu mīļotāji, bet kā svēt-
kiem gatavojoties jutās bērnu skolotājas, va-
rēja uzzināt dziesmā „Dulla diena”. „Mums 
patīk Raimonda Paula dziesmas bērniem!” 
– pēc jautrā dziesmu karnevāla sacīja mazās 
„bitītes”!

Kokneses Novada vēstis

4. grupiņas bērni dziesmā
“Kapteinis Reinis”.

GIF ANIMĀCIJAS FILMU 
FESTIVĀLS

Ir noslēdzies septītais GIF animācijas 
filmu festivāls internetā GIFAFFI 2010. 
Jau sesto gadu tajā piedalās arī Pērses pa-
matskolas skolēni. Katrs skolēns konkursā 
varēja piedalīties ar trīs animācijas filmi-
ņām, kuras vērtēja mākslinieki, animatori 
un filmu režisori. Šogad konkursā piedalī-
jās 8 skolēni, žūrija ar diplomiem novērtē-
ja 3 filmiņas.

Līga Kraukle,
informātikas skolotāja

Aktuāli!
Platību maksājumiem varēs pieteikt 

platības, kas nebija labā lauksaimniecības 
stāvoklī uz 2003. gadu, ja:

- Tajā nav krūmu vai latvāņu;
- Tā nav pārpurvojusies vai apmežojusies;
- Atbilst labas lauksaimniecības un vides 

stāvokļa prasībām.
Lai zemi varētu pieteikt Reģionālajā pār-

valdē, līdz šī gada 10. martam jāiesniedz 
iesniegums par zemes kartes precizēšanu, 
norādot atbilstošās izmaiņas!

INFOrMĀCIJA LAUKU 
SAIMNIEKIEM UN 

UZŅēMēJIEM
1. Tikšanās ar Zemnieku saeimas un 

LLKC pārstāvjiem 22. februārī plkst. 11.00 
Aizkraukles novada Aizkraukles pagasta kul-
tūras namā.

Tiks runāts par nākotni Kopējā lauku 
politikā, par iespējām izmantot ES un valsts 
atbalstu.

2. Informācijas diena lauku saimnie-
kiem Koknesē ir plānota februārī.  Datumi 
tiks precizēti. Par aktualitātēm deklarāciju 
aizpildīšanā, par EDS un citi jautājumi. Inte-
resēties pie Inetas (65133642,265893210).

Līdz ar to atgādinu, ka jānokārto elektro-
niskā deklarēšanās sistēma EDS.

3. Atgādinājums – līdz 15. februārim jā-
piesakās uz atbalstu par kautajiem lopiem.

4. IIN un atbalsta aplikšana – saskaņā 
ar 2009. gada 1. decembrī pieņemtajiem gro-
zījumiem Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”, sākot ar 2010. gada 1. janvāri fizis-
kās personas ar nodokli apliekamajos ienāku-
mos tiek ieskaitītas visas saņemtās valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta summas. 

Tie atbalsta saņēmēji, kuri ir reģistrēju-
šies kā nodokļu maksātāji un nodarbojas ar 
lauksaimniecisko ražošanu, aprēķinot aplie-
kamo ienākumu, to ir tiesīgi samazināt par 
2000 latiem, kā to paredz Likuma „Par iedzī-
votāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 
1. punkts. Taču, ja atbalsta saņēmējs nav re-
ģistrējies VID kā nodokļu maksātājs, tam par 
saņemto atbalstu ir jānomaksā 26% nodoklis, 
nepiemērojot nekādus atvieglojumus. 

Jāmaksā gan tikai par summām, kuras 
2010. gadā saņemtas kā atbalsts par 2010. 
gadu. 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas 
termiņš ir 1. aprīlis.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksā-
tājiem atbalsta summas nav apliekamajos 
ieņēmumos. Līdz ar to atsevišķām saimnie-
cībām vajadzētu padomāt par pāreju no IIN 
uz UIN. 

5. Nodokļu izmaiņas 2011. gadā. 
- palielināta PVN pamatlikme no 21% 

līdz 22%; 
- palielināta samazinātā PVN likme elek-

trībai no 10% līdz pamatlikmei 22%;
- no Ls 10000 uz Ls 35 000 palielināts 
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slieksnis, no kura jāreģistrējas par PVN mak-
sātāju;

- palielināts ar iedzīvotāju ienākuma no-
dokli neapliekamais minimums no Ls 35 uz 
Ls 45; par apgādājamo no Ls 63 līdz Ls 70;

- palielinātas darba ņēmēja valsts soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas no 9% uz 11% 
(kopējā 35,09%);

- samazināts iedzīvotāju ienākuma no-
doklis no 26% uz 25%;

- līdz 2011. gada 1. aprīlim ES un valsts 
atbalsta saņēmējiem lauksaimniecībā – ju-
ridiskām un arī fiziskām personām, kuras 
nav nodokļu maksātāji, ir jāiesniedz Gada 
ienākumu deklarācija un jādeklarē saņemtais 
atbalsts, par kuru jāsamaksā iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis 26% apmērā;

- palielināta minimālā alga no Ls 180 uz 
Ls 200;

6. Projekts „Jauniešu darba prakse”.
Jaunieši un darba devēji var pieteikties 

projektam „Jauniešu darba prakse”. Tā īste-
nošanas laikā praktikantam maksā stipendiju 
120 latu apmērā.

Kas var pieteikties?
ESF projekta “Kompleksi atbalsta pa-

sākumi” aktivitātē “Jauniešu darba prak-
se” var piedalīties bezdarbnieki - jaunieši 
vecumā no 18 līdz 24 gadiem, ar pamata, 
vidējo vai augstāko izglītību (t. sk. aroda 
un/vai profesionālo). Pasākums paredzēts 
tiem jauniešiem, kuri pēc izglītošanās nav 
sākuši strādāt vai strādājuši ne ilgāk kā pus-
gadu un iepriekš nav bijuši iesaistīti šādos 
NVA aktīvās nodarbinātības pasākumos: 
“Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uz-
turēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” 
jeb tā dēvētā simtlatnieku programma; 
un nav ticis nodarbināts pie konkrētā darba 
prakses devēja vismaz 12 mēnešus pirms 
iesaistes projekta aktivitātē.

Kas jādara?
Jaunietim ir jāreģistrējas tuvākajā NVA 

filiālē vai arī jādodas uz to filiāli, kurā viņš 
jau reģistrējies kā bezdarbnieks, un jāsaka, ka 
viņš vēlas piedalīties šajā pasākumā. Filiālē 
būs jāaizpilda pieteikuma anketa un savukārt 
darba devējiem jādodas uz to NVA filiāli, ku-

ras teritorijā viņi paredzējuši izveidot darba 
prakses vietu(-as) jauniešiem.

 Pasākumā var iesaistīties komersanti, 
izņemot izglītības un ārstniecības iestādes, 
pašnodarbinātās personas, biedrības vai no-
dibinājumus, bet ne politiskās partijas. 

Finansējums: jaunieša ikmēneša stipen-
dijai – 120 latu apmērā, kā arī atalgojumu 
darba prakses vadītājam. Viens darba vadītājs 
var vadīt darba praksi maksimums pieciem 
jauniešiem. Atlīdzība par ieguldīto darbu iz-
maksājama proporcionāli apmācāmo jaunie-
šu skaitam. Ja darba prakses vadītājs apmācīs 
5 praktikantus, viņš varēs saņemt 100 latus. 
Ja apmācīs mazāku praktikantu skaitu, tad 
dotāciju piešķirs proporcionāli apmācāmo 
skaitam.

P. S. Konsultācijas un palīdzību var sa-
ņemt Aizkraukles NVA vai SIA „LLKC” 
Aizkraukles konsultāciju birojā pie Līgas 
Ničiporukas 65122561 (kura aizpilda arī ne-
pieciešamos NVA dokumentus un atskaites, 
ja nepieciešams).

Ineta Sproģe

aktualitātes sporta Dzīvē

paziņojums sporta 
Draugiem

19. februārī Kokneses Sporta centra hal-
lē notiks tradicionālā Kokneses kausa izcīņa 
volejbolā, kurā piedalīsies uzaicinātās dāmu 
un kungu volejbola komandas no Kokneses 
novada, Valmieras, Cēsīm, Madonas, Lim-
bažiem, Rīgas, Aizkraukles, Talsiem u.c. Sa-
censību sākums plkst.1100. Ar sacensību no-
likumu var iepazīties mājaslapas www.kok-
nese.lv sadaļā PA „Kokneses Sporta centrs” 
(aktualitātes sporta dzīvē).

Tāpat 19. februārī plkst.1800 uz Kokneses 
kultūras namu aicināti visi Kokneses novada 
veterānu komandas dalībnieki, kuri 2010.
gadā startēja LSVS 47. sporta spēlēs. Apbal-
vosim šo sporta spēļu laureātus, apspriedīsim 
nākotnes plānus un kopīgi atpūtīsimies pirms 
LSVS 48. sporta spēlēm, kuras sāksies jau 
februārī ar startiem galda tenisā un ziemas 
vieglatlētikā.

Arvīds vītols,
PA „Kokneses sporta centrs” direktors

Latvijas Volejbola federācijas rīkotais 
Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāts ir 
uzņēmis pilnus apgriezienus. Spēles notiek 
visās vecuma grupās, zēniem un meitenēm, 
dažādās Latvijas pilsētās un novados. Kārtējā 
Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta pos-
mā C2 grupā zēniem startēja Aizkraukles no-
vada sporta skolas volejbolisti (1997. dz. g.). 
Sacensības notika Jēkabpilī 29. – 30. janvārī. 
Pēc pirmā posma rezultātiem visas trīspad-
smit komandas, kas pieteikušās C2 zēnu LVF 
volejbola čempionātam, tika sadalītas divās 
līgās – pirmajā un otrajā. Pirmajā līgā (spē-

cīgāko grupa) iekļuva Jēkabpils RSS, Aiz- 
kraukles NSS, Kuldīgas NSS, Jelgavas NSC 
un divas Rīgas Volejbola skolas komandas.

Uzvarot visās piecās spēlēs, pārlieci-
nošu uzvaru pirmās līgas turnīrā izcīnīja 
Aizkraukles NSS volejbolistu komanda. 
Komandā spēlēja Edijs Lutinskis, Edgars 
Glāznieks, Krists Kučinskis, Kristiāns Bu-
tins, Niklāvs Vingris, Lauris Larionovs un 
Artis Dandēns.

Visi spēlētāji ir Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 7. un 6. klases audzēkņi un tre-
nējas volejbolā pie trenera Ivara Māliņa.

Ar uzrādīto rezultātu Aizkraukles NSS 
komanda uzreiz ieguva tiesības spēlēt LVF 
čempionāta finālā, kas notiks pavasarī. Finālā 
vēl iekļuva Jēkabpils RSS un Jelgavas NSC 
komandas. Pārējām desmit komandām vēl jā-
cīnās savā starpā, lai noskaidrotu trīs labākās 
komandas, kuras ieņems atlikušās trīs vietas 
pēdējā posmā, kur notiks cīņa par Latvijas 
Jaunatnes čempionu titulu volejbolā. Novēlu 
jaunajiem volejbolistiem nezaudēt cīņas spa-
ru turpmākajās sacensībās un vēlmi pilnvei-
dot sevi volejbola treniņos.

Ivars Māliņš, treneris

LATVIJAS JAUNATNES VOLEJBOLA čEMPIONĀTS IR UzņĒMIS PILNUS APGRIEzIENUS

Visi spēlētāji ir Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 7. un 6. klases audzēkņi un
trenējas volejbolā pie trenera Ivara Māliņa (vidū).
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aktualitātes novaDā

2011. gada tautas skaitīšana būs pirmā 
tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāšanās Ei-
ropas Savienībā (ES) un darbaspēka brīvas 
kustības ES ierobežojumu atcelšanas. 2011. 
gada tautas skaitīšana Latvijā notiks no 2011. 
gada 1. marta līdz 31. maijam. 

Kādēļ vajadzīga Tautas skaitīšana?
Tās ir atbildes Latvijas nākotnei! Valsts 

sekmīgai attīstībai nepieciešama detalizēta 
informācija par tās iedzīvotājiem. Par tevi. 
Par mani. Par mums visiem. 

Kā norisināsies Tautas skaitīšana?
Tā notiks divos posmos. No pirmā līdz 

desmitajam martam tu vari aizpildīt anke-
tu internetā. vai arī no 17. marta divu mē-
nešu laikā tautas skaitītāji ieradīsies tavā 
dzīvesvietā.

Ko jautās Tautas skaitīšanā?
Jautājumi būs saistīti ar izglītību, darbu, 

valodu, migrāciju un mājokli. Neprasīs par 
ienākumiem, uzkrājumiem vai veselības 
stāvokli. Visas sniegtās atbildes ir konfiden-
ciālas. To garantē Tautas skaitīšanas likums.

vai Tautas skaitīšanas anketu varēs 
aizpildīt internetā?

Jā, bet tikai no 1. līdz 10. martam. 
Mājas lapā www.tautasskaitisana.lv atro-
dama saite uz tautas skaitīšanas anketu. 
Lai piekļūtu tautas skaitīšanas anketai, 
būs jāievada savs personas kods un pases 
numurs.

Kā labāk darīt – aizpildīt anketu inter-
netā vai gaidīt ciemos tautas skaitītājus?

Abi veidi ir labi, un katrs var brīvi izvē-
lēties sev ērtāko. visus, kuri no 1. līdz 10. 
martam būs aizpildījuši anketas interne-
tā, tautas skaitītāji uz dzīvesvietām neie-
radīsies! Ja Tev mājās nav internets, vari 
griezties bibliotēkā, kur bibliotekāri, kuri 
ir apmācīti, palīdzēs anketu aizpildīt! Ti-
kai neaizmirsti līdzi paņemt pasi, jo vaja-
dzīgs personas kods un pases numurs!

vai cilvēkam, kurš šobrīd nedzīvo Lat-
vijā, ir jāpiedalās Tautas skaitīšanā?

Tiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk 
nekā gadu, Tautas skaitīšanā nav jāpiedalās. 

Visiem pārējiem dalība tajā ir obligāta.
vai Tautas skaitīšanā iegūtie dati būs 

drošībā?
Viss būs pilnīgā drošībā, jo ir izstrādātas 

īpašas procedūras datu aizsardzībai, un katrs 
tautas skaitītājs ir personīgi atbildīgs par jūsu 
sniegto atbilžu konfidencialitāti.

vai es drīkstu aizpildīt anketas inter-
netā par visu savu ģimeni?

Tieši tā arī ir jādara! Vajag uzzināt pārējo 
ģimenes locekļu personas kodus. Esiet mūs-
dienīgi! Aizpildīt anketu internetā ir vieglāk, 
ātrāk un ērtāk.

Es negribu piedalīties Tautas skaitī-
šanā!

Tautas skaitīšana nav formalitāte. Tā ir 
iespēja precīzi uzzināt iedzīvotāju skaitu, 
mājokļu apstākļus un citu valsts attīstībai 
svarīgu informāciju. Piedaloties tu liec valstij 
ar tevi rēķināties.

Kā pārliecināties, ka atnācis tautas 
skaitītājs?

Katram tautas skaitītājam ir apliecība ar 
fotogrāfiju. Palūdziet to uzrādīt! Ja rodas šau-
bas, zvaniet pa bezmaksas tālruni 80000777.

notiks tautas skaitīšana

Uzdāvini grāmatu 
bibliotēkai!

Draudzīgā aicinājuma ideja “Uzdāvini 
grāmatu bibliotēkai!” radusies 1935. gada 
28. janvārī, to iedibināja Latvijas Valsts pre-
zidents Kārlis Ulmanis, aicinādams tautu at-
balstīt bibliotēkas. Pirms 76 gadiem dibinātā 
ideja – grāmatu dāvināšanas tradīcija – nav 
zaudējusi aktualitāti arī šodien.

Ikvienam mājās ir grāmatas un, iespē-
jams, dažas no tām jau sen ir izlasītas un 
vairs nav nepieciešamas. Ļausim šīm grāma-
tām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt mūsu 
bibliotēkas apmeklētājus!

Mēs labprāt papildinātu savu bibliotēkas 
krājumu ar dažāda satura grāmatām, kuras 
izdotas pēc 2000. gada!

Ingrīda višķere,
Kokneses bibliotēkas bibliotekāre

Svin Sveču dienu
2. februārī Bebru pagasta pensionāri pār-

valdes ēkā „Papardes” svinēja Sveču dienu. 
Pasākumā piedalījās arī Bebru vispārizglīto-
jošās internātpamatskolas 7. klases skolēni. 
Kā sveču ballē gaiši un mierīgi dega līdzi 
atnestās svecītes. Verot vaļā Sveču dienas 
tradīciju pūru latviešu folklorā un literatūrā, 
tika pārrunāta sveces – gaismas simbola no-
zīme cilvēka dzīvē, ticējumi un laika vēro-
jumi, sveču krāsu simbolika. Arī pagājušajā 
gadā pensionāri satikās Sveču dienai veltītā 
pasākumā. Viņi nolēma šo tradīciju turpināt 
arī nākamgad. Lai piepildās Sveču dienā no-
vērotais ticējums: „Ja svece deg vienādi, bez 
sprakšķēšanas, tad gaidāms jauks laiks!”

Kokneses Novada vēstis

„Visi uz slēpēm!” – tā savulaik savus 
skolniekus baudīt ziemas priekus, rosināja 
bebrēnietis – tēlnieks, skolotājs un sportists 
Voldemārs Jākobsons, kuram 27. janvārī 
svinējām 112. dzimšanas dienu. Jau otro 
gadu, Bebros, Mežaparkā, šoreiz 29. janvā-
rī, atceroties mūsu dižo novadnieku, ziemas 
sporta piekritēji gan slēpoja, gan brauca ar 
ragaviņām.

Pēc Bebru pagasta pārvaldes vadītājas 
Ilzes Pabērzas uzmundrinošiem vēlējumiem, 
bērniem sākās jautras stafetes ar ragaviņām, 
ko organizēja Jurijs un Evita Tomaševski, bet 
slēpotājus uz startu aicināja sporta skolotāja 
Jeļena Čerņauska. 1400 m garo distanci pa 
Mežaparku ar labiem rezultātiem veica 11 
slēpotāji: pieci dalībnieki vīriešu grupā un 
sešas dalībnieces dāmu grupā.

„Ziemā vislabāk mums patīk no kalna 
laisties ar ragaviņām!” 
– sasārtušiem vaigiem, 
smaidot atzina bērni. Viņu 
mammas bija ne tikai čak-
las līdzjutējas, bet kopā ar 
pārējiem piedalījās atrak-
tīvajā skrējienā pa dziļo 
sniegu. 

Ikviens varēja sasildī-
ties pie ugunskura un pa-
cienāties ar karstu tēju.

Katrs pasākuma da-
lībnieks par piedalīšanos 
ziemas aktivitātēs saņēma 
Bebru pagasta pārvaldes 
diplomu un saldu našķi.

Paldies Jeļenai un Ar-

turam Čerņauskiem par slēpošanas trases 
sagatavošanu un palīdzību pasākuma orga-
nizēšanā!

Turpināsim baudīt ziemas priekus un sa-
tiksimies uz slēpēm un uz ragutiņām arī nā-
kamgad!

Sarmīte rode

Visi uz slēpēm, visi uz ragutiņām!
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Kopš „Likteņdārza” pagājušās sezonas 
beigām notiek aktīva gatavošanās jaunajai 
dārza sezonai, gan plānojot veicamos darbus, 
gan domājot, kā piesaistīt līdzekļus un ma-
teriālus, gan arī plānojot pasākumus. Vairāki 
pasākumi „Likteņdārzā” jau kļuvuši tradicio-

nāli, daļa, pateicoties cilvēku iniciatīvai, šo-
gad notiks pirmo reizi. Tāpat kā iepriekšējos 
gados, koknesieši tiek laipni aicināti iesaistī-
ties „Likteņdārza” aktivitātēs un pasākumos. 

Šā gada martā plānots izdot „Likteņdār-
zam” veltītu informatīvu DVD, kurā iekļau-

tas reportāžas, intervijas 
un koncertu fragmenti no 
2009. un 2010. gadā Lat-
vijas Televīzijas ziedoju-
mu akcijām „Top Latvijas 
Likteņdārzs!”. Ir plānots, 
ka marta beigās disks būs 
pieejams „Likteņdārzā” un 
arī Kokneses tūrisma infor-
mācijas centrā. To iegādājo-
ties, katram ir iespēja iegūt 
bagātīgu vizuālo materiālu 
par projekta tapšanu un zie-
dot „Likteņdārza” šā gada 
darbu īstenošanai.

30. aprīlī paredzēts 

Kokneses senioru kora rīkots pasākums, kas 
ir kora diriģentes Silvijas Cīrules iniciatīva un 
būs Latvijas senioru koru devums dārza tap-
šanā. Šī diena Latvijā ir noteikta arī kā Lielās 
talkas diena, kad daļa no Lielās talkas dalīb-
niekiem tiek aicināti strādāt arī „Likteņdār-
zā”. 30. aprīlī un 1. maijā, pateicoties Stādu 
audzētāju biedrības iniciatīvai un atbalstam, 
Latvijas stādu parādes 2011, kas šogad notiks 
Siguldas svētku laukumā, apmeklētājiem būs 
iespēja iepazīties ar „Likteņdārza” projektu 
un dot savu ieguldījumu dārza tapšanā, zie-
dojot kociņu stādīšanai. 

14. maijā, kad laiks jau būs iesilis, ir plā-
nota Kokneses tūrisma sezonas atklāšana. Ja 
laika apstākļi būs labvēlīgi, „Likteņdārzā” 
norisināsies Latvijas skolu tehniskās jaunra-
des klubu sacensības gaisa pūķu lidojumos. 
Piedalīties šajā pasākumā ir aicināts arī ik-
viens Kokneses novada iedzīvotājs. Par dalī-
bas noteikumiem informēsim vēlāk.

„Latvija piedzima barikādēs” – tā par lai-
ku pirms 20 gadiem ir teikusi Marina Koste-
ņecka – rakstniece un publiciste, barikāžu da-
lībniece, barikāžu fonda valdes biedre. Viņai 
arī pieder vārdi: „Īstie barikāžu varoņi bija 
lauku cilvēki, kas atstāja ģimenes, brauca uz 
Rīgu, janvāra aukstumā sēdēja uz bruģa, un 
bija gatavi uz visu – arī mirt par Latviju. Va-
roņi bija arī sievas un bērni, kas nestājās dur-
vīm priekšā, palika mājās un klusējot lūdzās 
par savējiem un Latviju.”

21. janvāra pēcpusdienā pie Bebru pamat-
skolas, pie Komunistiskā terora upuru Piemi-
ņas akmens iedegtā atmiņu ugunskura pulcē-
jās Bebru pagasta vīri, kuri pirms 20 gadiem, 
stāvot plecu pie pleca kopā ar citiem barikāžu 
dalībniekiem no visas Latvijas, kļuva par Rī-
gas sargiem un aizstāvjiem. Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza nosauca to 66 
barikāžu dalībnieku vārdus, kurus ir apzināju-
si Bebru pagasta pārvalde. Pieci no viņiem ir 
pieteikti apbalvošanai pēc 2008. gada, tāpēc 
barikāžu piemiņas medaļu nav saņēmuši. Ba-
rikāžu aizstāvju atceres 20. gadadienā viņi sa-
ņēma apsveikumu no barikāžu aizstāvju fonda 
valdes biedres, tautā iemīļotās rakstnieces un 
publicistes Marinas Kosteņeckas. Pateicības 
rakstu par drosmi un pašaizliedzību, piedalo-
ties 1991. gada janvāra barikādēs un barikā-
žu aizstāvju fonda izdotu grāmatu „1991” ar 
Marinas Kosteņeckas vēlējumu un autogrāfu, 
pagasta pārvaldes vadītāja pasniedza Aigaram 
Romanovskim un Aivaram Bernānam. Pasā-
kumā darba pienākumu dēļ nevarēja ierasties 
Ilmārs Klaužs, Arturs Čerņausks un Ingus 
Eiduks – arī viņiem Marinas Kosteņeckas 

Pateicības raksts un barikāžu aizstāvju fon-
da izdevums. Pie ugunskura kopīgi dziedātās 
dziesmas, barikāžu dalībniekiem atsauca at-
miņā tās janvāra dienas, kad Rīgas ielās de-
gošie ugunskuri un dziesmu gars deva spēku, 
siltumu un uzmundrinājumu.

1991. gada janvāris Latvijas Jaunāko laiku 
vēsturē ir un paliks spilgtākā un traģiskākā lap-
puse. Turpinājumā, Bebru pamatskolā, Bebru 
pagasta vokālā ansambļa „Bitītes” sniegumā 
skanēja dziesmas par Latviju, bet barikāžu 
dalībnieki dalījās atmiņās par notikumiem un 
pieredzēto 1991. 
gada janvārī. Vai-
rāki bebrēnieši bija 
piedalījušies 13. 
janvāra protesta 
manifestācijā Dau-
gavmalā. Mājup 
braucot, izdzirdot 
aicinājumu celt 
barikādes un aiz-
stāvēt stratēģiski 
svarīgākos objek-
tus Rīgā, bez lie-
kas apdomāšanās, 
devušies atpakaļ uz 
Rīgu. Tā visas ba-
rikāžu dienas Beb-
ru pagasta iedzīvo-
tāji, gan ar smago 
lauksaimniecības 
tehniku, gan Vec-
bebru tehnikuma 
autobusu mēroja 
ceļu uz Rīgu. 

„Tautas vienotība barikāžu laikā ir neaiz-
mirstama, šo laiku vienmēr atcerēsimies ar lie-
lu saviļņojumu”, atzina barikāžu dalībnieki.

Lai piepildās Daiņa Īvāna vārdi: „Ak, kaut 
arī ikdienā mēs spētu atkal būt tik varonīgi, 
drosmīgi, godīgi, kādi bijām barikādēs”.

Pieminot 1991. gada barikāžu aizstāvju 
20. gadadienu, visu janvāra mēnesi Bebru 
pamatskolas bibliotēkā, skolēni varēja iepa-
zīties ar izstādi, kas ar plašu materiālu klāstu 
vēstīja par notikumiem pirms 20 gadiem.

Sarmīte rode

BEBRU PAGASTĀ PIEMIN 1991. GADA BARIKĀžU AIzSTĀVJU ATCERES 20. GADADIENU

Likteņdārzā, 20. janvārī, tāpat kā citu-
viet Latvijā, pieminot 1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres 20. gadadienu, tika iedegts 
atmiņu ugunskurs, kas sasauca kopā kokne-
siešus – barikāžu dalībniekus, viņu tuvinie-

kus, jauno paaudzi. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis, arī barikāžu 
dalībnieks, novēlēja klātesošajiem nekad ne-
aizmirst šo tautas vienotības sajūtu un bari-
kāžu notikumu nozīmīgumu Latvijas vēsturē. 

Senioru koris „Labākie gadi” un kora vadī-
tāja Silvija Cīrule aicināja dziedāt līdzi tautā 
iemīļotas dziesmas. Sildoties pie ugunskura, 
baudot karstu tēju, dziedot kopā ar kori, 20. 
janvāra vakars Likteņdārzā sauca kavēties at-
miņās un domāt par Latvijas nākotni.

Kokneses novada vēstis

ieDeDz atmiņu ugunskuru

2011. gadā „Likteņdārzā” pLānotie pasākumi
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 no 11. lpp. 
14. jūnijā, pieminot 70. gadadienu, kopš 

1941. gada izsūtīšanas, jau tradicionāli „Lik-
teņdārzā” ir paredzēts Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienai veltīts svētbrīdis, 
ko parasti vada vietējie Kokneses mācītāji. 

23. augustā ir plānota Latvijas Televīzijas 
trešā ziedojumu akcija “Top Latvijas Likteņ-
dārzs!”.

11. novembrī „Likteņdārzā” tradicionā-
li ir paredzēta svecīšu aizdedzināšana vecās 
šosejas malās Brīvības cīņās kritušo piemi-
ņai, savukārt 18. novembris simboliski tiek 
uzskatīts par sezonas darbu noslēgumu, kad 
tiek pārskatīts gada laikā „Likteņdārzā” ir 
paveiktais un apsvērts nākamajā gadā vei-
camais. Tā kā saule šajā dienā noriet „Lik-
teņdārza” amfiteātra daļā, tad, kā katru gadu, 
ar lāpām tiks iezīmēts ceļš uz dārza centrālo 
daļu - amfiteātri.

Šobrīd vēl ir vairāki pasākumi, kas ir plā-
nošanas procesā. Par tiem „Kokneses Vēstis” 
lasītāji tuvāk tiks informēti nākamos laikrak-
sta numuros.

valda Auziņa

P A Z I Ņ O J U M S
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 

Nr. 9, Kokneses novada Kokneses pagastā 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas no-
teikumi Kokneses pagastā” (Izdoti saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām 43. panta 13. 
punktu un „Atkritumu apsaimniekošanas Li-
kuma” 9. panta 3. punktu) 4. panta 5. punktu, 
kas nosaka, ka lielgabarīta sadzīves atkritu-
mus (izņemot būvgružus) drīkst novietot 
šim nolūkam paredzētās vietās pie esošajiem 
konteineru laukumiem, vienu dienu pirms 
šī veida atkritumu savākšanas, tiek noteikts 
sekojošs grafiks, kad drīkst iepriekš minētos 
atkritumus novietot pie atkritumu konteine-
ru laukumiem. Personas, kuras neievēros šo 
grafiku, tiks administratīvi sodītas. 

Neskaidrību gadījumā , lai izvestu lielga-
barīta atkritumus ārpus grafika, kontaktēties 
ar Z. BrIEDI, tālrunis 26631229, valdes lo-
cekļa  A. PrEISA tālrunis  – 29112845

ATKrITUMU NOvIETOŠANAS 
UN IZvEŠANAS grAFIKS

2011. gADAM

MēNESIS DATUMS
NOvIETO-

ŠANA
IZvEŠA-

NA
FEBrUĀrIS 22 23
MArTS 22 23
APrĪLIS 26 27
MAIJS 24 25
JŪNIJS 21 22
JŪLIJS 26 27
AUgUSTS 23 24
SEPTEMBrIS 20 21
OKTOBrIS 25 26
NOvEMBrIS 22 23
DECEMBrIS 20 21

Skaidrojums par apkures, 
siltā ūdens uzsildīšanas 

un siltā ūdens cirkulācijas 
maksājumiem viendaļīgā 

siltumenerģijas tarifa variantā
Ar 2011. gada 1. janvāri SIA „Kokneses 

Komunālie pakalpojumi” norēķinos par sil-
tumapgādi piemēros viendaļīgo siltumener-
ģijas tarifu. Pašreiz Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais 
viendaļīgais siltumenerģijas tarifs ir 33,68 
Ls/MWh + PVN (PVN ar 01.01.2011 ir no-
teikts 12 %), kurš būs spēkā līdz tam brīdim, 
kad tiks apstiprināts cits siltumenerģijas gala 
tarifs.

Skaidrojumā par maksas aprēķiniem ap-
kurei, ūdens uzsildīšanai un ūdens cirkulāci-
jai tiks izmantoti dati Lāčplēša ielas 3, Kok-
nesē, 45 (četrdesmit piecu) dzīvokļu mājai ar 
kopējo platību 1994,2 m2.

2010. gadā
Apkures sezonā (februāris): 
Kopā mājā patērēts 79 MWh siltumener-

ģijas. Siltais ūdens patērēts 70,5 m3. 1 m3 
ūdens uzsildīšanai tiek rēķināts 0,1 MWh sil-
tumenerģijas. Tātad ūdens uzsildīšanai tika 
patērēts 70,5 x 0,1= 7,05 MWh siltumenerģi-
jas, bet apkurei 79 - 7,05 = 71,95 MWh. 

viendaļīgā apkures tarifa variantā 
maksājumi būs sekojoši:

- Siltā ūdens uzsildīšanai 0,1 x 33,68 = 
3,368 Ls/m3 + PVN (12 %) Ls 0,404 = 3,772 
par 1/m3;

- Apkure 71,95 x 33,68 : 1944,2 = 1,246 
Ls/m2+ PVN (12%) = 0,150 = 1,396 m2.

vasaras periodā (maijā): 
Kopā mājā patērēts 11 MWh siltumener-

ģijas. Siltais ūdens notērēts 61,7 m 3. 
- Ūdens uzsildīšanai tika patērēts 61,7 x 

0,1 = 6,17 MWh siltumenerģijas, bet
- siltā ūdens cirkulācijai  11 - 6,17 = 4,83 

MWh.
Siltumenerģija ūdens cirkulācijai sastāv 

no patērētās siltumenerģijas siltā ūdens cau-
ruļvados un dvieļu žāvētājos. Maksa par siltā 
ūdens cirkulāciju tiks sadalīta uz dzīvokļiem, 
jo, neatkarīgi no dzīvokļa kvadratūras, siltum-
enerģijas patēriņš uz dvieļu žāvētāju un siltā 
ūdens cauruļvadiem katrā dzīvoklī ir vienāds. 

Tātad vasaras periodā:
- siltā ūdens uzsildīšana 01x33.68= 3,368 

Ls/m3 + PVN (12%) Ls 0,404 = 3,772 Ls/
m3 un 

- maksa par siltā ūdens cirkulāciju 4,83 
x 33,68 :45 (dzīvokļu skaits Lāčplēša ielā 3) 
= Ls 3,61 + PVN (12%) Ls 0,43 = Ls 4,04 
(dzīvoklim).

Maksa par siltā ūdens cirkulāciju katru 
mēnesi katrā mājā var būt atšķirīga, un tā kat-
ras mājas dzīvokļiem būs vienāda,  neatkarīgi 
no patērētā siltā ūdens daudzuma. Teorētiski 
var būt situācija, ka māja nav patērējusi nevie-
nu m3 siltā ūdens, bet siltumenerģijas patēriņš 
būs, jo siltais ūdens cirkulējot pa cauruļvadiem 
un dvieļu žāvētājiem būs atdevis siltumu. Tā-
dejādi maksa par šo siltuma daudzumu atspo-
guļosies kā maksa par siltā ūdens cirkulāciju.

Skaidrojums par elektrības 
maksājumiem

koplietošanas telpās

Sākot ar 2010. gada 1. oktobri tika no-
teikta maksa par koplietošanas telpu elektrī-
bas izmantošanu daudzdzīvokļu mājās, pēc 
patērētā daudzuma(skaitītāja rādījums). To 
nosaka M.K. Noteikumi 1013.

Līdz šim maksu par elektrību koplietoša-
nas telpās maksāja Kokneses Komunālie Pa-
kalpojumi no kopējiem uzņēmuma ieņēmu-
miem. Stājoties spēkā Namu pārvaldīšanas 
likumam, kas nosaka, ka mājai ir jāiztiek tikai 
ar saviem līdzekļiem, jāveido uzkrājums, un 
Pārvaldnieks nedrīkst izmantot savu, vai citu 
māju naudu kādas mājas (Piem. Lāčplēša iela 
3) uzturēšanā. Tika sastādīta izdevumu tāme 
pa mājām, kur atspoguļojās šo Ls 0.20 par 
apdz. m2 sadale. Izrādījās, ka, ja ieliek visus 
izdevumus, kas paredzēti mājai, nepietiek ar 
noteiktajiem Ls.0,20 par apdz. m2. Tāpēc ra-
dās nepieciešamība koplietošanas telpu elek-
trību izņemt ārā no šiem Ls 0,20 par apdz.
m2. Skaitītājs tiek uzņemts katru mēnesi un, 
summējot visus mēnešus, veidojas gada rādī-
jums, to iegūstot, izdala uz 12 mēnešiem un 
iegūst mēneša vidējo patēriņu. Tāds tas būs 
līdz šī gada oktobrim, kad tiks veikts pārrē-
ķins. Attiecīgi, ja cilvēki būs patērējuši ma-
zāk, nākamo periodu vajadzēs maksāt mazāk, 
un otrādi.

SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” Valdes loceklis A. Preiss, 

tālrunis 29112845
Namu pārvaldnieks Z.vilde

Jauni pakalpoJumi 
aizkraukles 

medicīnas centrā
 
Ar 2011. gada janvāri Aizkraukles 

medicīnas centra atveseļošanas nodaļā 
iedzīvotājiem ir pieejami trīs jauni pakal-
pojumi:

• Limfodrenāža – tā ir masāža ar mai-
nīgu gaisa spiedienu, kā rezultātā uzlabojas 
asinsrite un limfas plūsma. Šī procedūra 
palīdz ārstēt celulītu, novērst dažādas izcel-
smes tūskas, likvidēt venozās atteces trau-
cējumus. Ļoti efektīva procedūra pie „sma-
gu” un pietūkušu kāju problēmas. Tā ir vie-
na no pamatprocedūrām figūras korekcijai 
un cīņai ar celulītu, kas aktivizē vielmaiņu 
ādas taukšūnās. Limfodrenāža mazina no-
gurumu, veicina muskuļu atslābināšanos, 
palielina ādas elastību, novērš dažādas iz-
celsmes tūskas. Masāža ar mainīgu gaisa 
spiedienu ne vien patīkami relaksē, bet arī 
uzlabo asinsriti un limfas plūsmu, kā arī 
palīdz izvadīt no organisma kaitīgos viel-
maiņas galaproduktus – toksīnus. 

• Parafīna procedūras rokām un kā-
jām. Procedūra uzlabo asinsriti, roku un 
kāju āda kļūst mīksta, gluda un samtaina. 

• Jaunķemeru dūņu procedūras 
Informācija pa tālr. 65133878
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KrIEvKALNA KAPU 
TUrPINĀJUMS – ATrADZē

Krievkalna kapsēta tiešām tika izmantota 
līdz laikam, kad pacēla ūdens līmeni Dauga-
vā un izveidoja jauno Atradzes kapsētu, kas 
šodien aizņem plašu teritoriju. Arī es biju šo 
notikumu aculieciniece, lai gan pārapbedī-
jumu gaita nebija vienkārša. Pārapbedījumi 
kapsētā redzami arī šodien un vizuāli ar eso-
šajām piemiņas zīmēm saglabāsim nākotnei, 
jo, ierādot jaunu kapa vietu „vecajos kapos”, 
kapu uzturētājs ir fiziska persona, kurš apņe-
mas ar cieņu izturēties pret blakus esošo pār-
apbedījuma vietu. Vēlos vērst uzmanību uz 
ierādīto kapavietu kopšanu.

Krūmi, kas norobežo kapavietu, nedrīkst 
pārsniegt 1m augstumu un ierobežot pārvieto-
šanos pa celiņiem vai traucēt blakus esošo kapa-
vietu. Ja kapavietas uzturētājs kādu iemeslu pēc 
nevar kopt pats, jāinformē kapu pārzinis, jo, ja 
kapavieta netiek kopta piecus gadus (diemžēl 
tādas ir jau desmitos), tiks atzīta par neuzrau-
dzītu un pašvaldība ir tiesīga to nolīdzināt.

Ar kapsētas iekšējās kārtības noteiku-
miem var iepazīties informācijas stendā vai 
detalizēti par katru apbedījuma vietu pa-
skaidrojumu sniegs uz vietas pārzinis.

Lielā sniega sega ir nolauzusi vairākas 
lielās tūjas. Iedzīvotājus lūdzu apskatīt savus 
vai paziņu ģimenes kapus un izlemt pašiem, 
ko darīt tālāk. Ja izlemsiet nozāģēt nolūzušās 
vai pāraugušās tūjas, par to informējiet kapu 
pārzini, kurš norādīs, kur atļauts nozāģētos 
kokus vai krūmus novietot.

Pavasarī informācijas stendā pie kapsētas 
būs iespēja iepazīties ar konkrētām norādēm un 
ieteikumiem. Kapavietas tiek piešķirtas, pama-
tojoties uz miršanas apliecības kopiju, uz kuras 
ir pašvaldības darbinieka atļauja mirušo apbedīt 
konkrētā kapsētā. Piederīgajiem vēlams savlaicī-
gi informēt kapu pārzini par apbedīšanas laiku. 

Kapi ir neatņemama mūsu novada tēla 
sastāvdaļa, atcerēsimies savus tuvos, kopsim 
viņu atdusas vietas, ar cieņu izturēsimies arī 
pret blakus esošajām kapuvietām un atkri-
tumus nemetīsim ne grāvjos, ne sētas malā, 
krustus neliksim pie kapličas.

Neskaidros jautājumus: kur pēc bērēm 
likt vainagu lentas, krustus utt. varat uzzināt 
pie kapu pārzines pa telefonu 28654118 vai 
kapsētas teritorijā.

vera rubule, Atradzes kapu pārzine

No Jāņu vakara ugunskuriem un Līgo dzies-
mām līdz skaudrajiem vējiem un dziļajiem snie-
giem šoziem. No tālās Zilo ezeru zemes līdz Dau-
gavas un Pērses līčiem. No čaklo Latgales zemes 
kopēju sētas līdz paša celtam namam Koknesē. No 
klusa un kautrīga lauku zēna līdz dzīvesgudram 
skolotājam. Tas ir viens mūžs. Tas ir viens gājums. 
Tagad tas Mūžībā aizvedis ilggadējo I. Gaiša Kok-
neses vidusskolas pedagogu Jāni Noviku.

Skolotāja dzīvesceļš sācies Kārsavas novadā, 
Mērdzenes pagasta zemnieku ģimenē. Kad 1949.
gadā pabeigta Ludzas vidusskola, Jānis dodas uz 
Rīgu, kur studē Rīgas Pedagoģiskā institūta Fizi-
kas un matemātikas fakultātē. 1953. gada septem-
brī jaunais fizikas skolotājs sāk darbu augošajā 
Kokneses vidusskolā.

Visu četrdesmit gadus garo darba mūžu pirma-
jā un vienīgajā darba vietā skolotājs vada ar ārkārtī-
gi augstu pienākuma un atbildības sajūtu. Simtiem 
meiteņu un zēnu atklātas sarežģītās zinātnes patie-
sības, radiotehnikas un elektronikas pulciņos rosi-
nātas apdāvinātāko izziņas spējas. Kad sākas mācī-
bu priekšmetu kabinetu veidošana, fizikas kabinets 
kļūst par labāko ne tikai skolā, bet rajonā, skolotājs 
enerģiski piedalās arī citu kabinetu, īpaši dzīves-
biedres vadītā svešvalodu lingafonijas kabineta, 

izveidē. Nosvērta-
jam, nopietnajam 
skolotājam ir liela 
ietekme uz desmit 
audzināmo klašu 
skolēniem, ar savu 
stāju un attieksmi 
viņš ir autoritāte 
jauniešiem. Kā 
viens no labāka-
jiem republikas fizikas skolotājiem ilgus gadus 
darbojas vairāku augstskolu uzņemšanas eksāme-
nu komisijās fizikā. Fotogrāfiju simtos iemūžināti 
skolas dzīves mirkļi daudzu gadu garumā.

Brīvajos brīžos skan akordeons, ap ģimenes 
māju šalc dārzs, vienmēr kārtībā ir skolotāja mašīna, 
ar kuru kopā ar dzīvesbiedri apceļotas tuvākas un tā-
lākas zemes. Jānis un Rasma bijuši vedēji desmitiem 
savu bijušo audzēkņu kāzās. Arī, esot pensijā, skolo-
tājs interesējās par visu jauno zinātnē, tehnikā, bija 
pagasta iedzīvotāju masu pasākumu apskaņotājs.

Darbīgais mūžs rimis. Vissirsnīgākā līdzjūtība 
dzīvesbiedrei un citiem tuviniekiem. 

Dziļā cienā atvadoties, galvas noliec bijušie 
darbabiedri un I. Gaiša Kokneses vidusskolas pe-
dagogu kolektīvs. 

grāmatvedība: 
• Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām 

un juridiskām personām;
• Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu 

sastādīšana;
• Konsultācijas grāmatvedības un 

nodokļu jautājumos.
Grāmatvedības speciālisti – 65122561, 
65122566, 29126975, 28326531, 26898004,    
22012861.
Ekonomika:

• Projektu izstrāde ES fondu atbalsta 
saņemšanai;

• Kredītpieteikumi aizņēmumu 
saņemšanai no bankām;

• Biznesa plānu izstrāde.
Kontaktpersona – Lita Repse 65122561, 
29126975.
Lopkopība:

• Barības devu sastādīšana govīm, cūkām;
• Bioloģiskā lopkopība;
• Piena un gaļas lopu pārraudzība „A un 

C” sistēma,
• Ēdināšanas ekonomiskā analīze, bruto 

aprēķins.
Kontaktpersona – Līga Ničiporuka 
65122561, 29469815.
veterinārmedicīna:

• Ganāmpulka veselības novērtējums;
• Slimību identifikācija;
• Piena kvalitāte + tesmeņa veselība, 

mītņošana, labturība.
Kontaktpersona – Līga Ničiporuka 
65122561, 29469815.
Meža konsultāciju pakalpojumi:

• Meža apsaimniekošanas pakalpojumi;
• Mežsaimnieciskie darbi;
• Eiropas Savienības atbalsta projektu 

sagatavošana;
• Informēšana, izglītošana, apmācības.

Kontaktpersona – Jekaterina Blaua 
65122579, 26534704.
 valsts lauku tīkla un Zivsaimniecības 
sadarbības tīkla pasākumu ietvaros 
organizētie bezmaksas semināri un 
apmācības. Kontaktpersonas – Valentīna 
Beča 65122572, 26158775; Mārīte Kviļūna 
65122566, 26418714. www.laukutikls.lv

ar 1. februāri „papardēs”
3. stāvā atvērta frizētava!

Darba laiks:
Pirmdien 10.00 – 17.00 atlaides pensionāriem
Otrdien 
Trešdien 10.00 – 17.00
Ceturtdien  
Piektdien 17.00 – 21.00
Sestdien 10.00 – 17.00 atlaides bērniem līdz 
10 gadiem
Pieteikšanās pa t. 26478644

Laipni gaidīti!

Tikai vienu dienu!
Latvijā ražotu jaunu dīvānu, 

gultu un matraču Tirdzniecība 
22. februārī

 no 10.00 – 15.00
Kokneses kultūras namā!

Bezmaksas piegāde !
Ražotāja cenas !

JāNIS NOVIKS
23.06.1929. – 29.01.2011.

SENIOrU KLUBIŅA „PĪLĀDZĪTIS” 
PASĀKUMI FEBrUĀrĪ UN MArTĀ

16. februārī pl.11:30 Nāk pavasaris. Ko 
šogad sēsim un stādīsim? Uzklausīsim Ilo-
nas Miglānes vērtīgos padomus dārzkopībā.

9. martā pl.11:30 „Rīta stunda ir sie-
viete” teicis Imants Ziedonis. Dzejas diena.

23. martā pl. 12:00 Visvisādu salātu 
priekšpusdiena.

Klubiņa padome

sia „llkc” aizkraukles konsultāciju birojs
Lāčplēša iela 2a, Aizkraukle
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Datums, laiks Pasākums Norises vieta
28.01. – 
25.02.

Aizkraukles mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. 
Pedagogi – Inese Dembovska un Maruta Možeika.
Izstādes atklāšana 28. 01. plkst. 17.00.

Kokneses 
kultūras nama 
mazā zāle

11. februārī 
plkst. 19.00
plkst. 21.00

Valentīndienas koncerts
Balle. Muzicē: Kaspars. Ieejas maksa Ls 2,-

Iršu klubs

25. februārī 
plkst. 19.00

Vara Vētras koncerts “MĪ-LE-STĪ-BAI”. Aktiera un dziesminie-
ka pirmā dziesmu albuma “Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...” pre-
zentācija. Dziesmas-dzeja-sarunas. Ieejas maksa: Ls 3,00 – 5,00. 
Biļešu iepriekšpārdošana no 17.01. Kokneses kultūras nama un 
Biļešu paradīzes kasēs. Ja netiks nopirkts pietiekams biļešu skaits 
koncerta nodrošinājumam, tas var tikt atcelts.

Kokneses 
kultūras nams

26. februārī 
plkst.12.00

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā BĒRNU UN JAUNIEŠU 
FOLKLORAS SVĒTKI “Vidzemes ciemakukulis” un 
folkloras kopas “Tīne” 20. dzimšanas diena

I. Gaiša 
Kokneses 
vidusskola

26. februārī 
plkst. 16.00

Jaunais latviešu kino hits „Seržanta Lapiņa atgriešanās” . Tas ir 
asprātīgs mūsdienu Latvijas sabiedrības portretējums, kurā četru 
rīdzinieku dzīves savijas negaidītu notikumu virpulī. Galvenās 
lomas filmā atveido Jaunā Rīgas Teātra trupas kodols - Andris 
Keišs, Guna Zariņa, Vilis Daudziņš, Gatis Gāga, Kaspars 
Znotiņš, Baiba Broka, kā arī dziedātāja Lily.Ieeja Ls 1,-.

Kokneses 
kultūras nams

4. martā 
plkst. 19.00

DANČU VAKARS kopā ar spēlmaņu kopu “Skutelnieki”. Kokneses 
kultūras nams

11. martā 
plkst. 19.00

Koncertprogramma “Jums, daiļās dāmas!” Dzied: KASPARS 
ANTESS, piedalās pianists Anatolijs Livča. Ieeja: Ls 2,00. 
Plkst. 22.00 Atpūtas vakars. Ieeja: Ls 2,00. Pērkot biļetes gan 
uz koncertu, gan balli, ieejas maksa
Ls 3,00. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana 
kultūras nama kasē.

Kokneses 
kultūras nams

12. martā
plkst. 19.00

plkst. 21.00

Atpūtas vakars:
Bebru pagasta vokālā ansambļa „Bitītes” koncerts 4. 
dzimšanas dienā „Sievietēm jaukām uz pasaules baltās”.
Balle. Spēlē: grupa „Rasa”. Ieejas maksa Ls 2. Galdiņu 
rezervēšana līdz 10. martam pa T. 65164294, 29619832

Bebru vispār-
izglītojošās 
internātpamat-
skolas zāle

13. martā 
plkst.16:00

Čellu trio “Melo - M” viesosies Kokneses kultūras namā, 
klausītājiem piedāvājot savu jauno koncertprogrammu 
“Operas joks” ar pazīstamām opermūzikas melodijām jaunās 
skaņās, kā arī spēlēs savus labākos skaņdarbus no iepriekšējo 
gadu programmām. Ieejas maksa: Ls 3,00 – 5,00.

Kokneses 
kultūras nams

16. martā 
plkst. 15.00

Neatkarīgā teātra “Kabata” izrāde bērniem „Pepija Garzeķe”. 
Ilgums – 1 stunda 30 minūtes, 2 cēlieni. Ieeja: 2,-; 1,50. 
BIĻEŠU IEPRIEKŠPĀRDOŠANA NO 1. FEBRUĀRA 
kultūras nama kasē.

Kokneses 
kultūras nams

19. martā 
plkst. 20.00

Balle kopā ar “Klaidoni” un Eviju Sloku. Biļetes iegādāties 
un galdiņus rezervēt Iršu pagasta pārvaldē pie kultūras darba 
organizatores līdz 15. martam. Ieejas maksa Ls 3,50.

Iršu klubs

2. aprīlī 
plkst. 13.00

“Jautrie zābaciņi” Latvijas vienīgā līnijdejotāju komanda 
– pasaules čempioni piedāvā vislatvijas 10 gadu jubilejas 
koncerttūri “Lūk, tās ir līnijdejas!”. Ieeja bez maksas.

Kokneses 
kultūras nams

8. aprīlī 
plkst. 19.00

Zane Daudziņa izrādē “TĀDA ES ESMU”. Kokneses 
kultūras nams

9. aprīlī 
plkst. 17.00

Novada deju kolektīvu koncerts “UZ DĀLDERA DANCI 
GRIEZU...”.

Kokneses 
kultūras nams

kultūras pasākumi
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2011. gada janvāra mēnesī
Reģistrēti 2 jaundzimušie
Reģistrēta 1 laulība

Aiziet mūži egles staltumā,
Nobirst mūži ievas baltumā.
                      /O.Vācietis/

Mūžībā pavadīti:
JĀNIS EMBErS (1944. g.);
PēTErIS BEĻANKINS (1954. g.);
DOrOTEJS SEhS (1938. g.);
JĀNIS KĻAvIŅŠ (1943. g.);
LEONTĪNA TAMANE (1925. g.);
vILMĀrS AUZIŅŠ (1951. g.);
SAvINS BELOSTOCKIS (1932. g.);
JĀNIS NOvIKS (1929. g.);
STAŅISLAvA FrEIMANE (1933. g.)

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
          /V. Kokle-Līviņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Svetlanai, 
pavadot māmiņu Aizsaules ceļā.

Tavi darbabiedri „Bitītē”

Daudz dieniņu mūžiņā:
Cita viegla, cita smaga.
Smagākā tā dieniņa,
Kad pietrūka māmuliņas.
                         /L. t. dz./

Antra, skumju brīdī, domās esam kopā 
ar Tevi.

Ansambļa „Bitītes” dalībnieces

No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus māmulītes sirds.
                         /L. Vāczemnieks/

Dalām bēdu smagumu ar Antru Bleiju un 
viņas ģimeni, māmiņu mūžībā pavadot.

Maiga, Aigars, Aina, Sarmīte

Mūžīgi mūžos
Kā puķei, kā zālei
Bērnos un mazbērnos 
Turpināt mūžu.
       /Sk. Kaldupe/

Izsakām līdzjūtību Staņislavas Freimanes 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome

Palīdzēšu sazāģēt malku, saskaldīt un 
sakraut to. Var piedāvāt arī citus darbus.

Meklēju mobilā telefona Nokia – 
3510; Nokia – 3310 grāmatiņu.

Tālrunis: 29365840.
Sertificēta masiere veic klasisko,

punktu un pēdu masāžu.
Interesēties pa t. 2647901

Kokneses Sporta centrā ūdens aero-
bikas notiek trešdienās no plkst. 19.00 un 
svētdienās no plkst. 18.00.

Tālr. 29121154


