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Cieņas un mīlestības apliecinājums
latviešu valodai – kopīgs PRET

Esiet sveicināti februārī – sala un sveču mēnesī! Esam izturējuši lielo aukstumu, kas februāra pirmajās dienās pieņēmās spēkā. Gluži kā Lausks ar sala cirvi
no Kārļa Skalbes pasakas, bargais sals
pārbaudīja mūsu izturību un līdzcietības
spēju pret tiem, kas ir neaizsargātāki par
mums. Bet vēl ir laiks izbaudīt sniegotās
ziemas varenību un skaistumu!
Sveču mēneša avīzes numurā stāstām
par jaunumiem Kokneses novada domē
un iestādēs, iepazīstinām ar divām jaunām izglītības iestāžu vadītājām un notikumiem, kas janvārī iepriecinājuši novada iedzīvotājus.
21. februāris ir Pasaules Dzimtās
valodas diena, bet nedēļa līdz šai dienai
– Dzimtās valodas nedēļa un tieši šajā
nedēļā mūsu pienākums ir piedalīties referendumā un nobalsot par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Darīsim to
– mīlot un cienot savu valodu! Atbalstīsim
aicinājumu visu februāri nēsāt pie krūts
sarkanbaltsarkano lentīti un lai pie katras
mājas plīvo mūsu valsts karogs.
Šajā Latvijai grūtajā laikā atminēsimies
dižās neretietes, trimdinieces Veltas Tomas,
kurai janvārī svinējām 100. dzimšanas dienu, vārdus: „Dievs, svētī Latviju: zemi, cilvēkus un valodu, dziesmu un ticību, godaprātu
un darba tikumu; uzturi mūs dzīvus, dari
mūs brīvus – garā un pateicībā, cilvēka vārda cienīgus latviešus tēvzemē un pasaulē”.
Cienīsim un mīlēsim viens otru – gan
ikdienā, gan tuvojošajos mīlestības svētkos.
Sirdssiltumu un jaukas emocijas noteikti
varēsiet gūt Valentīna dienas sadancošanas
pasākumā Iršu pagastā, bet izdzīvot stāstu par to, kā atkal atrast vienam otru, kad
daudz nodarīts pāri, varēsiet Kokneses amatieru teātra pirmizrādē „Metāla ziedi”.
Svece gaida, kad ļaus tai iekvēloties,
gaiša guns mājas logā gaida atgriežoties
savējos. Novēlam, lai jums ir ko gaidīt un
lai jūs kāds gaida! Vēlam mīlestības piepildītu ikdienu!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Mūsu dzimtā valoda – latviešu valoda - laikmetu griežos apdraudēta, bet izdzīvojusi, nicināta un godā celta, lietota un aizliegta, bet mīlēta,
vienmēr tautas dvēseles daļa. Ja tauta nav varējusi
runāt, tā dziedājusi un valoda skanējusi. Tajā kā
brīnumā ieklausās visa pasaule. Un neatņems neviens mums mūsu dvēseli.
Ikvienam ir ļoti svarīgi 18. februārī piedalīties
referendumā par krievu valodu kā otru valsts valodu.
Aicinām balsstiesīgos vēlētājus Kokneses novadā doties uz tautas nobalsošanu, jo mūsu kopīgs pienākums
ir aizstāvēt savu latviešu valodu. Šis balsojums būs
pārbaudījums mūsu, latviešu, vienotībai un spēkam.
Referendumā Satversmes grozījumi tiks pieņemti, ja par tiem nobalsos vairāk nekā puse balsstiesīgo vēlētāju. Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga masu medijos paudusi, ka gaidāmajā referendumā ir ļoti būtiski pasaulei parādīt, cik Latvijas iedzīvotāju ir pret citu valsts valodu. Viņa norādījusi,
ka referendumā ir jāparāda proporcija starp tiem,
kas ir gatavi „atņemt latviešu valodai sūri grūti iekaroto stāvokli un tiesības Latvijā”, un cik ir tādu,
kas to uzskata par pilnīgi nepieņemamu. Viņasprāt,

ir ļoti sāpīgi redzēt šāda jautājuma aktualizēšanos
pēc divdesmit neatkarības gadiem.
Bet, šajā situācijā, ka ir tik tālu nonācis, ka
viena daļa Latvijas pilsoņu vēlas balsot par Latvijas valsts pamatu graušanu, mums maksimāli
ir jāpiedalās, balsojot pret Satversmes grozījumiem, lai pierādītu visiem, kas grib mūs šķelt, ka
latvieši vēlas dzīvot neatkarīgā, latviskā Latvijā.
Tikai šeit, pie Baltijas jūras, ir vienīgā vieta, kur
mūsu ir pietiekami daudz, lai pastāvētu mūsu valsts
un valoda. Mums jāparāda, ka esam vairākums un
noteicēji savā zemē! Balsojot par latviešu valodu,
mēs balsojam par mazas tautas valodas prasmēm,
izglītību, zināšanām, pašcieņu. Tiem, kas izraisīja šo referendumu, atbildēsim, ceļot godā latviešu
valodu, ceļot latvieša pašapziņu, pašlepnumu un
tautas apziņu.
Aicinām Kokneses novada balsot tiesīgos pilsoņus būt atbildīgiem par tautas un valsts nākotni
un nobalsot pret krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā! Lai cieņas un mīlestības apliecinājums
latviešu valodai – kopīgs PRET.
Kokneses Novada Vēstis

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam izstrādei
Kokneses novada dome ESF finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” (vienošanās
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063/018) ietvaros
uzsāk Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek
izstrādāts laika posmā no 28.12.2011. līdz 2012. gada
4. ceturksnim, pamatojoties uz Kokneses novada domes 28.12.2011. lēmumu „Par Kokneses novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.
15, lēmums Nr. 5.2.).
Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Attīstības plānošanas dokumenta plānotais
darbības termiņš ir 2013. – 2037. gads.
Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:
1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Kokneses novada ilgtermiņa (līdz
2037. gadam) nākotnes redzējumu;
2. Piedalīšanās Kokneses novada ilgtspējīgas

attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, t.sk. sanāksmēs.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2012.
gada 20. februārim, elektroniski sūtot informāciju
uz e-pasta adresi anita.svence@koknese.lv, telefoniski 65133636 vai rakstiski, adresējot to Kokneses
novada domei, Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, LV-5113, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Kokneses novada
domes mājas lapā www.koknese.lv, nosūtīta uz
sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta
pašvaldības laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiks pēc minētā projekta sagatavošanas (saskaņā ar laika grafiku
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei, to plānots
organizēt 2012. gada aprīlī un maijā), kad tiks organizētas sanāksmes - tikšanās ar iedzīvotājiem.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un projekta vadītāja ir Kokneses novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita Svence (epasts: anita.svence@koknese.lv).

Ieguldījums tavā nākotnē!
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2012. gada 25. janvārī Kokneses novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par pašvaldības
budžetiem 2012. gadam” (ar dokumentu var
iepazīties mājas lapā www.koknese.lv ).
2. No pašvaldības 2012. gada budžeta
piešķirt dotāciju;
2.1. pašvaldības aģentūrai „Kokneses
Tūrisma centrs” 10 000,- Ls (desmit tūkstoši
latu) gadā;
2.2. pašvaldības aģentūrai „Kokneses
Sporta centrs” 100 700,- Ls (viens simts tūkstoši septiņi simti latu) Ls gadā.
3. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 2 „Par pašvaldības
2011. gada budžetu izpildi” (ar dokumentu
var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv ).
4. Apstiprināt Kokneses novada domes
darba plānu 2012. (ar dokumentu var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv).
5. Ar 2012. gada 30. janvāri papildināt Kokneses novada domes Komunālās nodaļas amatu
sarakstu, kas apstiprināts ar Kokneses novada
domes 28.12.2011. sēdes lēmumu Nr. 2, ar elektriķa amatu un darba algu – 400,00 Ls mēnesī.
6. Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 24. panta otro daļas izpildi un atbilstoši
Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumiem Nr. 478 „Administratīvo teritoriju un
teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība”, saskaņot Aizkraukles novada administratīvās teritorijas robežas datus.
7. Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 24. panta otro daļas izpildi un atbilstoši
Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumiem Nr. 478 „Administratīvo teritoriju un
teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība”, saskaņot Ērgļu novada
administratīvās teritorijas robežas datus.
8. Apstiprināt Kokneses novada, Kokneses pagasta, Kokneses ciema notekūdeņu
aglomerācijas robežu saskaņā ar Kokneses
notekūdeņu aglomerācijas shēmu.
9. Apstiprināt Kokneses novada domes
25.01.2012. saistošos noteikumus Nr. 3 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā 2012. gadā” (pielikumā).
10. Apstiprināt šādu finansējumu sportam Kokneses novadā 2012. gadā:
Pasākums

1 Pasākumu organizēšanai Iršu
pagastā
2 Pasākumu organizēšanai
Bebru pagastā
3 Kokneses kausam volejbolā
4 Metēju dienām
5 Kokneses zandartam
6 Novada dalībai Latvijas
olimpiādē
7 Veterānu sportam
8 Novada sporta spēlēm
9 Citi sporta veidi un pasākumi
Kopā LVL:

Summa
LVL

1000,00

500,00
300,00
500,00
200,00
200,00
700,00
400,00
700,00
4500,00

11.1 Pieņemt zināšanai Sporta komisijas
priekšsēdētāja Jāņa Dzeņa informāciju par
pieredzes apmaiņas braucienu uz Priekuļu
peldbaseinu „Rifs”.
11.2. Uzdot p/a „Kokneses Sporta centrs”
direktoram Arvīdam Vītolam līdz 2012. gada
7. februārim izstrādāt Kokneses sporta centra
attīstības stratēģiju un gada darba plānu atbilstoši Kokneses Sporta centra nolikumam.
11.3. Uzdot Sporta komisijai un p/a
„Kokneses Sporta centrs” direktoram Arvīdam Vītolam līdz 2012. gada 7. februārim
izstrādāt priekšlikumus, lai aģentūras darbu
padarītu rentablu.
11.4. Pirms jautājumu izskatīšanas Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu
pastāvīgās komitejas sēdē, pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” iesniegumus
izskatīt Sporta komisijas sēdē.
12.1. Apstiprināt mērķdotācijas sadales
kārtību Kokneses novada bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības un vispārējās pamatizglītības, un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai (ar dokumentu var
iepazīties mājas lapā www.koknese.lv ).
12.2. Apstiprināt mērķdotācijas sadales
kārtību Kokneses novada Bebru internātvidusskolai un Kokneses speciālajai internātpamatskolai-attīstības centram (ar dokumentu var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv).
12.3. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.
13. Apstiprināt Grozījumus „Kokneses
novada pašvaldības Pieaugušo neformālās
izglītības un interešu izglītības un programmu licencēšanas komisijas” (ar dokumentu
var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv ).
14.1. Pērses pamatskolai no pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšanai
no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31.
augustam papildus piešķirt 700,00 Ls (septiņi simti latu) mēnesī;
14.2. Bebru pamatskolai no pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšanai
no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31.
augustam papildus piešķirt 485,00 Ls (četri
simti astoņdesmit pieci latu) mēnesī.
15.1. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības Nolikumu (ar dokumentu var iepazīties
mājas lapā www.koknese.lv ).
15.2. Apstiprināt Kokneses novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,
deputātu, komiteju un komisiju priekšsēdētāju un locekļu darba samaksas stundas tarifa
likmes ar 2012. gada 1. janvāri (ar dokumentu var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv).
16.1. Uzdot Attīstības nodaļai izvērtēt iespējas piesaistīt līdzekļus pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” ēkas un teritorijas
sakārtošanai.
16.2. Uzdot Komunālajai nodaļai izvērtēt iespēju ierīkot gājēju celiņu no ēkas 1905.

gada ielā Nr. 7 līdz pirmsskolas izglītības
iestādes „Gundega” un Kokneses mūzikas
skolas ēkai.
17.1. Apstiprināt maksu par pakalpojumiem Kokneses novada domes aģentūrā
„Kokneses Tūrisma centrs” 2012. gadā (ar
dokumentu var iepazīties mājas lapā www.
koknese.lv ).
17.2. Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada
1. februāri.
17.3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt
par spēku zaudējušu Kokneses novada domes
2011. gada 26. janvāra sēdes lēmuma 6.2 Pielikumu Nr. 6.
18.1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ar
29.12.2011. rīkojumu Nr. 243 apstiprinātās
Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā, ar 2012. gada 1. februāri Kokneses novada domes izglītības un sporta iestādēs atļauts
tirgot šādus produktus:
VISU DIENU
- piens, jogurts;
- sulas, biezsulas, sulas dzērieni (bez pievienota cukura);
- ūdens;
- negāzēts un gāzēts minerālūdens (bez
cukura vai saldinātājiem);
- svaigi ceptas smalkmaizītes, plātsmaizes un picas;
- svaigi augļi un dārzeņi;
- žāvēti augļi;
- nesālīti un necukuroti rieksti;
- tēja un kafija;
- brokastu pārslas
PAPILDUS NO PLKST.11.30
- cepumi;
- šokolādes, konfektes (izņemot karameles un dražejas);
- piena un krējuma saldējumus;
- saldētas sulas;
- biezpiena sieriņus.
18.2. Jautājumu par ēdināšanas situāciju
Kokneses novada domes izglītības un sporta
iestādēs atkārtoti izskatīt jūnija domes sēdē.
19.1. Apstiprināt Grozījumus „Kokneses
speciālās internātpamatskolas-attīstības centra Nolikumā” (ar dokumentu var iepazīties
mājas lapā www.koknese.lv ).
19.2. Nolikums ar grozījumiem stājas
spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.
20. No pašvaldības budžeta iedalīt 100,Ls (viens simts latus) Žetona vakara organizēšanai I. Gaiša Kokneses vidusskolā 2012.
gada 2. martā.
21.1. Pamatojoties uz Kokneses novada
domes 25.11.2009. saistošo noteikumu Nr.
14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kokneses novadā” 1.4. punktu, personu,
kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistra dokumentāciju kārto: Kokneses pagastā – novada
domes kanceleja, Bebru pagastā un Iršu pagastā – pagastu pārvaldes.

turpinājums 3. lpp.
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21.2. Nepieciešamības gadījumā atļaut
Dzīvokļu komisijai lemt par īres tiesību piešķiršanu Kokneses, Iršu vai Bebru pagastā
personai, kura ir iekļauta Kokneses novada
cita pagasta reģistrā.
22.1. Ar 2012. gada 1. janvāri pašvaldībai
piederošam dzīvoklim Nr. 2 Vērenes ielā Nr.
1, Kokneses pagastā noteikt Dienesta viesnīcas statusu.
22.2. Uzdot Ģimenes dienas centra vadītājai
Līvai Skābarniecei sagatavot Noteikumus par
dienesta viesnīcas izmantošanu un maksu par uzturēšanos dienesta viesnīcā par vienu diennakti.
23.1. Piešķirt dzīvoklim Nr. 2, „Liepās”,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā dienesta
dzīvokļa statusu.

23.2. Deleģēt Dzīvokļu komisijai tiesības
piešķirt īres tiesības dienesta dzīvoklī Nr. 2,
„Liepās”, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
24. Apstiprināt sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietojumu Kokneses novadā
2011. gadā (ar dokumentu var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv).
25. Lai saglabātu vēsturisko atmiņu un
dotu sabiedrībai iespēju ne tikai iepazīties ar
kādreizējo Daugavas ielejas ainavu Pļaviņu
– Aizkraukles posmā, bet arī uzzināt svarīgākos vēsturiskos faktus par cilvēku dzīvi un
darbību šajā reģionā, pašvaldības 2012. gada
budžetā ieplānot līdzekļus (līdz 3000,- Ls),
kultūrvēsturiskā izdevuma par Daugavas ainavu Pļaviņu – Aizkraukles posmā izdošanai.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
Nākošā novada domes sēde notiks
2012. gada 29. februārī plkst. 12.00
Kokneses novada domē.
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu 2011. gadā;
2. Par savstarpējiem norēķiniem par
pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem;
3. Par pašvaldības aģentūru finansiālo
darbību 2011. gadā;
4. Par investīciju vajadzībām Kokneses novadā.
Domes sekretāre Dzintra Krišāne

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2012. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 4.7
2012. gada 25. janvārī Kokneses novada Kokneses pagastā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

„Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu
piemērošanu Kokneses novadā 2012. gadā”
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 46. pantu un
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.
panta otro daļu, pārejas noteikumu
40. un 41. punktiem

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 2012. gadā Kokneses novadā piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojumu, kārtību,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2012. gadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma
nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo
noteikumu nosacījumiem veic Kokneses novada domes amatpersona – nodokļu inspektore.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana 2012.
gadā
3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
atsevišķi par katru zemes vienību 2012. gadā
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas
gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25%.
4. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par
nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.
gadā (ja 2011. gadā objekts bija ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja
izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts),
tad nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadam tiek aprēķināts nepiemērojot nodokļa
pieauguma ierobežojumu.
5. Ja 2012. gadā ir mainījusies zemes
vienības platība salīdzinājumā ar platību,
par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika
aprēķināts 2011. gadā, nekustamā īpašuma
nodokli 2012. gadam aprēķina, vadoties no
2011. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma

nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.
III. Kārtība, kādā 2012. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves
6. Lēmumu par būves klasificēšanu kā
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā
statusa atcelšanu pieņem Kokneses novada
„Mantas un objektu apsekošanas komisija”
Kokneses novada domes noteiktajā kārtībā.
7. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā.
8. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka
Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
27. un 28. punktos noteiktajā kārtībā.
9. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas
klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša, Kokneses novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena
mēneša laikā no dienas, kad administratīvais
akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais
lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu
6. punktā minētā būves statusa atcelšanu.
IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņš 2012. gadā
11. Ja nodokļa maksātāja parāda summa

ir mazāka par Ls 1000 (vienu tūkstoti latiem),
maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā, bet ja
nodokļa maksātāja parāda summa pārsniedz
1000 latus un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā triju gada laikā no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
V. Apstrīdēšanas kārtība
12. Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic administrācijas funkcijas – nodokļu inspektoram, ir
pienākums pēc nodokļu maksātāja rakstveida
pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās
nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Ja, pārskatot nodokļa (arī nokavējuma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda,
pašvaldības amatpersona izsniedz nodokļa
maksātājam precizētu nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu. Nodokļa
maksātāja pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts rakstveida atteikums.
13. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam,
viņš to var apstrīdēt domes priekšsēdētājam.
14. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt Kokneses novada domes priekšsēdētāja pieņemtajam lēmumam, to var pārsūdzēt, saskaņā
ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu, Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
VI. Noslēguma jautājumi
15. Kokneses novada domes 25.01.2012.
saistošie noteikumi Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā 2012. gadā” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Sagatavoja A. Āriņa
Saskaņots L. Kronentāle
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APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes
2011. gada 28. decembra sēdes lēmumu Nr. 5.8 (prot. Nr. 15)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Kokneses novada Kokneses pagastā 2011. gada 28. decembrī

„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību Kokneses novadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003.
noteikumu Nr. 275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Kokneses novadā nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un
samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo
pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu
grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti, uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
3. Sociālo pakalpojumu uzdevums ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas
neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo
atbalstu atbilstoši personas funkcionālo spēju
līmenim un veicināt personas atbildību par
savu dzīvi.
4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus
ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo novada administratīvajā teritorijā. Ja persona nav deklarējusi
dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, nepieciešamo informāciju
un konsultācijas par pakalpojumu sniegšanu
tā var saņemt novada sociālajā dienestā vai
pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs.
5. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, tad pašvaldība slēdz
līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu
pašvaldību administratīvajās teritorijās.
II SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI
6. Kokneses novada domes Sociālais dienests sniedz vai organizē šādu pakalpojumu
sniegšanu:
6.1. sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā – aprūpe mājās;
6.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
6.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā bērniem;
6.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
6.5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
6.6. sociālās rehabilitācijas pakalpojums
bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

6.7. ģimenes atbalsta dienas centra pakalpojumi:
6.7.1. lietderīga brīvā laika izmantošana
bērniem un jauniešiem;
6.7.2. atbalsta un izglītojošās grupas;
6.7.3. dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums.
6.8. bezmaksas transporta pakalpojums.
III SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
7. Sociālos pakalpojumus persona vai
viņas likumīgais pārstāvis pieprasa Sociālajā
dienestā.
8. Lai saņemtu šo noteikumu 6.1. - 6.5.
punktos minētos sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumīgais pārstāvis Sociālajā
dienestā iesniedz dokumentus saskaņā ar spēkā esošo Ministru kabineta noteikto sociālo
pakalpojumu saņemšanas kārtību:
8.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu
un tās vēlamo risinājumu;
8.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;
8.3. ģimenes ārsta izziņu par personas
veselības stāvokli, kurā jānorāda medicīnisko kontrindikāciju neesamība;
8.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;
8.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta
kopiju (ja pakalpojumu pieprasa persona ar
invaliditāti);
8.6. citus dokumentus atbilstoši sociālā
pakalpojuma veidam.
9. Pēc personas iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Sociālais dienests veic šādas darbības:
9.1. reģistrē personas iesniegumu;
9.2. apmeklē personu mājās un veic sadzīves apstākļu novērtējumu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
9.3. izvērtē personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;
9.4. novērtē personas vajadzības saskaņā
ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
9.5. sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, ja tas nepieciešams;
9.6. lemj par personai piemērotāko sociālo pakalpojumu veidu, apjomu, ilgumu un
personas vai tās likumīgo apgādnieku maksātspēju (aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju);
9.7. 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu
par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par
atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, krīzes
situācijā Sociālais dienests var pieņemt lēmumu
par pakalpojuma piešķiršanu nekavējoties;
9.8. par pieņemto lēmumu informē sociālo pakalpojumu pieprasītāju.

10. Sociālais dienests pieņem lēmumu
par atteikumu piešķirt sociālā pakalpojuma
sniegšanu, ja ģimenes ārsta izziņā norādīta
kontrindikāciju esamība.
11. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu, ja
konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:
11.1. ja konstatē kādu no kontrindikācijām;
11.2. persona sociālo pakalpojumu saņemšanas brīdī atrodas alkohola, narkotisko
vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
11.3. persona vai tās likumīgais apgādnieks līgumā noteiktajā apmērā un termiņā
neveic samaksu par saņemtajiem sociālajiem
pakalpojumiem;
12. Sociālais dienests pieņem lēmumu
izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu, ja
konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:
12.1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
12.2. iestājies līgumā noteiktais sociālā
pakalpojuma sniegšanas beigu termiņš un
persona nav izteikusi vēlmi līgumu pagarināt;
12.3. personai pēc sociālās rehabilitācijas vairs nav nepieciešams sociālās aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā un
to var aizstāt ar pakalpojumu dzīvesvietā;
12.4. sasniegts sociālās rehabilitācijas
mērķis;
12.5. persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas un pašaprūpes spējas un sociālais
pakalpojums vairs nav nepieciešams;
12.6. personai, kurai tika sniegts sociālais
pakalpojums dzīvesvietā, turpmāk ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumu institūcijā;
12.7. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem;
12.8. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
12.9. persona maina deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.
IV SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ – APRŪPE
MĀJĀS
13. Personu aprūpe mājās ir pakalpojumi
mājās, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
14. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir:
14.1. personai, kura dzīvo viena vai arī
šīs personas ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa,
nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu
dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.
Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi uzskatāmi:
turpinājums 5. lpp.

5
turpinājums no 4. lpp.

14.1.1. apgādnieka slimības laiks;
14.1.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
14.1.3. apgādnieka atkarība no alkohola
vai citām apreibinošām vielām;
14.1.4. apgādniekam ir garīga vai fiziska
rakstura traucējumi, ko apliecina ģimenes
ārsta vai VDEĀK izziņa;
14.1.5. apgādnieka nodarbinātība;
14.1.6. apgādnieka dzīvesvietas attālums;
14.2. personai, kura dzīvo viena un nav
noslēgusi testamentārus vienošanās līgumus,
mantas atsavinājuma līgumus, t.sk. pirkuma,
dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām
personām. Gadījumos, kad aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas mantas atsavinājumu
par labu kādai fiziskai vai juridiskai personai,
aprūpējamā mantas ieguvējam ir pienākums
nodrošināt aprūpējamajai personai nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumus vai segt
ar to saistītos izdevumus.
15. Lai persona saņemtu viņas individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās
pakalpojumu, tiek izdalīti četri aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi:
15.1. pirmā līmeņa aprūpe:
15.1.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem un informācijas par pieejamajiem pakalpojumiem
sniegšana;
15.1.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
15.1.3. dzīvojamo telpu uzkopšana reizi
nedēļā, logu mazgāšana divas reizes gadā;
15.1.4. veļas nodošana un saņemšana veļas mazgātavā;
15.1.5. komunālo u.c. maksājumu veikšana pēc vajadzības;
15.1.6. pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā divas reizes mēnesī;
15.1.7. palīdzība dokumentu kārtošanā,
apmeklējumi slimnīcā;
15.2. otrā līmeņa aprūpe ietver pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības:
15.2.1. pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, saskaņojot ar sociālo dienestu;
15.2.2. palīdzība ēdiena gatavošanā;
15.3. trešā līmeņa aprūpe ietver otrā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības:
15.3.1. aprūpējamā personīgās higiēnas
ievērošana (roku un kāju nagu apkopšana,
skūšanās);
15.3.2. palīdzība pie vannošanās vai
mazgāšanās dušā;
15.3.3. medikamentu sadalīšana dienas
devās;
15.3.4. trauku mazgāšana, virtuves uzkopšana;
15.4. ceturtā līmeņa aprūpe ietver trešā
līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības:
15.4.1. ēdiena pagatavošana un klienta
barošana;
15.4.2. palīdzība izkļūšanā/iekļūšanā
gultā;
15.4.3. palīdzība tualetes apmeklēšanā (t.
sk. pamperu maiņa);
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15.4.4. palīdzība apģērbties, noģērbties.
16. Šo noteikumu 15. punktā minētā
aprūpe tiek nodrošināta tikai darba dienās
darba laikā:
16.1. pirmā līmeņa aprūpe – 4 stundas
nedēļā (2 stundas 2 reizes nedēļā, bet ne vairāk kā 16 stundas mēnesī);
16.2. otrā līmeņa aprūpe – 6 stundas nedēļā (2 stundas 3 reizes nedēļā, bet ne vairāk
kā 24 stundas mēnesī);
16.3. trešā līmeņa aprūpe – 9 stundas nedēļā (3 stundas 3 reizes nedēļā, bet ne vairāk
kā 36 stundas mēnesī);
16.4. ceturtā līmeņa aprūpe – 10 stundas
nedēļā (2 stundas katru darba dienu, bet ne
vairāk kā 40 stundas mēnesī).
17. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir
uz noteiktu laiku, un aprūpējamās personas
atbilstību pakalpojuma saņemšanai sociālais
darbinieks pārskata ne retāk kā reizi gadā.
18. Dienests pieņem lēmumu par aprūpes
mājās pakalpojuma nepiešķiršanu, ja:
18.1. persona atbilst šo noteikumu
10.punkta nosacījumiem;
18.2. personai nepieciešama diennakts
aprūpe un pastāvīga uzraudzība;
18.3. personai ir smagi garīga rakstura
traucējumi;
18.4. persona dzīvo kopā ar aprūpēt spējīgiem apgādniekiem.
19. Dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, ja:
19.1. aprūpējamā persona ir rakstiski pieprasījusi pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
19.2. aprūpējamā persona tiek ievietota
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
19.3. aprūpējamā persona vai viņas likumīgie apgādnieki neveic samaksu par saņemto pakalpojumu noteiktajā apmērā un termiņā
saskaņā ar noslēgto vienošanos;
20. Aprūpes mājās pakalpojumi tiek
sniegti par samaksu, kuru ar lēmumu ir noteikusi Kokneses novada dome, samaksa noteikta 2,- Ls stundā:
20.1. par pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumu ne vairāk kā 32,-Ls mēnesī;
20.2. par otrā līmeņa aprūpes pakalpojumu ne vairāk kā 48,-Ls mēnesī;
20.3. par trešā līmeņa aprūpes pakalpojumu ne vairāk kā 72,-Ls mēnesī;
20.4. par ceturtā līmeņa aprūpes pakalpojumu ne vairāk kā 80,-Ls mēnesī.
21. Pašvaldības apmaksātu aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt:
21.1. personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām
vai maznodrošinātām un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem;
21.2. personām, kurām pēc aprūpes mājās pakalpojuma samaksas personas rīcībā
esošie līdzekļi ir mazāki par 75% no Latvijas
Republikā noteiktās minimālās darba algas
apmēra un kuru likumīgie apgādnieki saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir atzīti
par trūcīgām personām un vecuma, veselības
stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu
apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām per-
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sonām nepieciešamo aprūpi.
21.3. I grupas invalīdiem, kuri dzīvo vieni. Šajā gadījumā persona var nebūt atzīta
par trūcīgu vai maznodrošinātu.
21.4. ja personas ienākumi pirms aprūpes
samaksas pārsniedz šo noteikumu 21.2.punktā noteikto līmeni, bet persona nevar samaksāt pilnu aprūpes pakalpojuma maksu, persona maksā daļu no aprūpes maksas – starpību
starp tās ienākumu līmeni un 75% no Latvijas
Republikā noteiktās minimālās algas apmēra
līmeni. Atlikusī aprūpes pakalpojuma samaksas daļa līdz pilnai aprūpes samaksai tiek apmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
V ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE
UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM
22. Īslaicīgas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nodrošina diennakts aprūpi šādām personām:
22.1. pensijas vecuma personām, kurām
nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms
pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu;
22.2. personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama pastāvīga uzraudzība un sociālā
aprūpe.
23. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums kalendārā gada laikā tiek nodrošināts ne vairāk kā 60 dienas.
24. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:
24.1. personām, kurām ir nepieciešama
uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc
sociālā pakalpojuma novērtējumu, un kura
dzīvo viena vai arī šo personu ģimenes locekļi vai citas kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai
citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt
tai nepieciešamo aprūpi;
24.2. personām, kurām ir nepieciešama
uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc
sociālā pakalpojuma novērtējumu, un kura
pilnu samaksu par sociālās aprūpes pakalpojumu sedz pati vai personas apgādnieki
vai arī citas fiziskas vai juridiskas personas,
kuras, noslēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, apņemas segt visus uzturēšanās izdevumus pilnā apjomā.
25. Īslaicīgu sociālo aprūpi nav tiesību
saņemt:
25.1. personai ar psihiskām slimībām
vai akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā
ārstniecības iestādē;
25.2. personai, kura atbilst šo noteikumu
10. punkta nosacījumiem.
26. Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
institūcijā, personai papildus šo noteikumu
8.1. - 8.6. apakšpunktos minētajiem dokumentiem, jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegtu
izrakstu no medicīniskās ambulatorās kartes
vai izrakstu no ārstniecības iestādes, kurā norādīta īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamība.
turpinājums 6. lpp.
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turpinājums no 5. lpp.

VI ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE
UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ BĒRNIEM
27. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā bērniem nodrošina
diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
28. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
institūcijā ir:
28.1. bērniem, kuru vecāki sociālu apstākļu dēļ īslaicīgi nespēj nodrošināt viņu aprūpi
un bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams
nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;
28.2. bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā pēc sociālā darbinieka veikta risku izvērtējuma ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un bērna ārpusģimenes aprūpi
nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai
audžuģimenē.
29. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā bērniem ilgums ir ne vairāk kā 60 dienas.
30. Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
institūcijā bērniem, vecākiem vai aizbildņiem
papildus jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegtu
izrakstu no medicīniskās ambulatorās kartes
vai izrakstu no ārstniecības iestādes par bērna
veselības stāvokli.
VII ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE
UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM
31. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā
nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju pensijas vecuma personām un
pieaugušām personām ar invaliditāti.
32. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
institūcijā ir pensijas vecuma personām un
pieaugušām personām ar invaliditāti:
32.1. kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
32.2. kurām nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz sociālā
aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu;
32.3. kuras dzīvo vienas vai šo personu
ģimenes locekļi vai citas kopā dzīvojošās
personas vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.
VIII ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE
UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ BĒRNIEM
33. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un
sociālo rehabilitāciju.
34. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
institūcijā ir bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, ja aprūpi un
audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
IX SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMS BĒRNIEM, KURI CIETUŠI NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM
35. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, dzīvesvietā vai iestādē sniedz konsul-
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tāciju veidā (ne vairāk par desmit 45 minūšu
konsultācijām) vai sociālās rehabilitācijas
kursa veidā sociālās rehabilitācijas institūcijā.
36. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu organizē, pamatojoties uz šādiem
dokumentiem:
36.1. bērna vecāka, aizbildņa, iestādes
vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegumu;
36.2. psihologa vai sociālā darbinieka
atzinumu;
36.3. izrakstu no bērna medicīniskās
kartes par saņemto ārstēšanu vai medicīnisko
rehabilitāciju.
X ĢIMENES ATBALSTA DIENAS
CENTRA PAKALPOJUMI
10.1. LIETDERĪGA BRĪVĀ LAIKA
IZMANTOŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
37. Ģimenes atbalsta dienas centrs atbilstoši Nolikumam sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
organizējot dažādus pasākumus.
38. Tiesības saņemt dienas centra pakalpojumus ir ikvienam bērnam vai jaunietim,
kurš ir izteicis vēlēšanos to apmeklēt un darboties dienas centra organizētajos pasākumos
un aktivitātēs.
10.2. ATBALSTA UN IZGLĪTOJOŠĀS GRUPAS
39. Atbalsta un/vai izglītojošās grupas
nodrošina personām iespēju mazināt sociālo
izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt
atbalstu un informāciju to risināšanai, lai uzlabotu savu sociālo situāciju un funkcionēšanu.
40. Atbalsta un/vai izglītojošās grupas atbilstoši izvirzītajiem grupas mērķiem vada grupas vadītājs, kurš ir apmācīts grupu vadīšanā.
41. Tiesības saņemt atbalsta un/vai izglītojošas grupas pakalpojumu ir ikvienai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties
vai arī to dalībai grupā norīkojis sociālais
darbinieks.
10.3. DUŠAS UN VEĻAS MAZGĀŠANAS PAKALPOJUMS
42. Kokneses Ģimenes atbalsta dienas
centrs sniedz dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus par samaksu, kuru ar lēmumu ir
noteikusi Kokneses novada dome.
43. Dienas centrs nodrošina bezmaksas
dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu personām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām un:
43.1. kuras vecuma, veselības stāvokļa vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar
veikt savu personisko aprūpi;
43.2. kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespēju.
44. Lai pieņemtu lēmumu par bezmaksas dušas un veļas mazgāšanas pakalpojuma
piešķiršanu, personai sociālajā dienestā ir
jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija un jāiesniedz iesniegums, kā arī jāsniedz ziņas par
saviem sadzīves apstākļiem.
45. Bezmaksas dušas un veļas mazgāšanas
pakalpojumu var saņemt vienu reizi nedēļā.
XI
BEZMAKSAS TRANSPORTA
PAKALPOJUMS
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46. Bezmaksas transporta pakalpojumi
tiek piešķirti nogādāšanai ārstniecības vai
citās specializētās iestādēs, ja personas pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
47. Bezmaksas transporta pakalpojumus
divas reizes gadā ir tiesīgas saņemt:
47.1. pensijas vecuma personas, kuras
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām un
kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti
par trūcīgiem;
47.2. trūcīgās ģimenes ar bērniem krīzes
situācijās, kas saistītas ar bērnu veselības un
obligātās izglītības nodrošināšanu;
47.3. personas, kuras normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām un
nonākušas krīzes situācijā (slimība, nespēja
sevi aprūpēt u.tml.)
48. Bezmaksas transporta pakalpojumu
nepiešķir invalīdiem, kuri saņem valsts sociālo
pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai.
49. Transporta pakalpojumi tiek nodrošināti darba dienās darba laikā.
XII SOCIĀLO PAKLPOJUMU SAŅĒMĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
49. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir
tiesības:
49.1. bez maksas saņemt informāciju par
iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un to
saņemšanas un samaksas kārtību;
49.2. izvēlēties sociālā apkalpojuma
sniedzēju, ja attiecīgo sociālo pakalpojumu
sniedz vairāki sociālo pakalpojumu sniedzēji;
49.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību;
49.4. iesniegt priekšlikumus un sūdzības
par sociālā pakalpojuma kvalitāti.
50. Sociālo pakalpojumu saņēmēja pienākumi:
50.1. iesaistīties savas problēmas risināšanā, vienojoties par veicamajiem līdzdarbības pasākumiem;
50.2. sniegt patiesas ziņas par sevi un
savu sociālo situāciju;
50.3. noslēgt līgumu par sociālā pakalpojuma saņemšanu;
50.4. veikt samaksu par saņemto sociālo
pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā
noteiktajā kārtībā;
50.5. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību.
XIII LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
51. Ja persona nav apmierināta ar sociālā
dienesta pieņemto lēmumu, to var apstrīdēt,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu Kokneses
novada domē.
52. Kokneses novada domes lēmumu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.
XIV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
53. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses novada domes 29.07.2009. saistošos
noteikumus Nr. 5 „Par sociālo pakalpojumu
sniegšanu Kokneses novadā” .
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs
D. Vingris
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Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa Lūdz iedzīvotājus
aprēķinā, kuras stājas spēkā ar
salīdzināt
01.01.2012.
norēķinus ar
1. Ar Nekustamā īpašuma nodokli
(turpmāk – NĪN) tiek apliktas Kadastra
informācijas sistēmas uzskaitē esošās dzīvojamo ēku palīgēkas (saimniecības ēkas,
klētis, šķūņi, u.t.t.), kuru platība ir lielāka
par 25 m2 un visas garāžas, neatkarīgi no
tās, cik lielu platību tās aizņem. NĪN tiks
aprēķināts 0.2% apmērā no palīgēku kadastrālās vērtības.
2. Ja ir konstatēta ēku neprecīza uzskaite,
kas nesakrīt ar dabā esošām ēkām, tad:
2.1. Līdz 2012. gada 01. oktobrim dabā
neesošas palīgēkas Valsts zemes dienests no
Kadastra informācijas sistēmas (turpmāk –
KIS) dzēsīs bez maksas, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes izdotu izziņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.112. „Vispārīgie būvnoteikumi” 52.1
punktu, Būvvalde pēc nekustamā īpašuma
īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja
pieprasījuma saņemšanas mēneša laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību
dabā.
2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par KIS nereģistrētu būvi (dzīvojamā
ēka, palīgēkas, inženierbūve, u.t.t.) ir tās
īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda
nav – faktiskais lietotājs likumā noteiktajā
kārtībā.
Ir izstrādāti grozījumi MK noteikumos
par kadastra objektu reģistrāciju, nosakot
pašvaldību tiesības atvieglotā kārtībā iesniegt
KIS nereģistrētas būves deklarāciju Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām.
Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 152.6 pantu „Būvju un telpu grupu
nereģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, kas stājas
spēkā 2011. gada 20. jūlijā ir noteikts, ka
par normatīvajos aktos noteikto dokumentu
neiesniegšanu būves vai telpu grupas reģistrēšanai vai kadastra datu aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā — uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no piecdesmit līdz simt piecdesmit
latiem, bet juridiskajām personām — no simt
līdz tūkstoš latiem.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
atsevišķi par katru zemes vienību 2012.
gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā
par 25%.
4. Saskaņā ar Kokneses novada domes
2012.gada 25. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 3. - lēmumu par būves klasificēša-

nu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par
attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Kokneses
novada „Mantas un objektu apsekošanas komisija” Kokneses novada domes noteiktajā
kārtībā.
Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša,
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā.
Būvei piekritīgo zemes platību nosaka
Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 27. un 28. punktos noteiktajā
kārtībā.
5. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 46. punktu
Reliģiskās organizācijas līdz 2012. gada 1.
februārim par šā likuma 1.panta otrās daļas
4. punktā minētajiem objektiem sniedz pašvaldībai šādu informāciju atbilstoši situācijai
2012. gada 1. janvārī:
1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;
2. nekustamā īpašuma objekta kadastra
apzīmējums;
3. nekustamā īpašuma objekta adrese;
4. nekustamā īpašuma objekts (zeme,
ēka, inženierbūve, dzīvokļa īpašums, telpu
grupa vai to daļas);
5. neaplikšanas pamatojums.
(15.12.2011. likuma redakcijā, kas stājas
spēkā 01.01.2012.)

Tiem, kurus tas varētu interesēt:
• internetā www.kadastrs.lv jūs variet
uzzināt par sev piederošām un Kadastra informācijas sistēmas uzskaitē esošām - zemes
vienībām, būvēm (dzīvojamās mājas un to
palīgēkas), telpu grupām (dzīvokļiem) un to
kadastrālam vērtībām uz 01.01.2012.
• internetā www.epakalpojumi.lv vai
novadā pie nodokļu inspektores, aizpildot
iesniegumu, nodokļu maksātājs var reģistrēt
e-pasta adresi, uz kuru saņems maksāšanas
paziņojumu, kas būs e-pastam pievienots pdf
dokuments (fails).
• visi maksāšanas paziņojumi kļūs pieejami nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
portālā www.epakalpjumi.lv pdf faila veidā.
Nodokļu inspektore Aija Āriņa
Tālr. 65133634,
E-pasts: aija.arina@koknese.lv

Kokneses novada
domi

Kokneses novada centralizētā grāmatvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt norēķinus ar Kokneses novada domi pēc stāvokļa
uz 2011. gada 31. decembri, par sekojošiem
maksājumu veidiem:
• Kokneses mūzikas skolas mācību maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas mūzikas skolā;
• Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” ēdināšanas maksām – saraksti par parāda
vai pārmaksas summām atrodas PII „Gundega” bērnu grupiņās;
• Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
ēdināšanas maksām – saraksti par parāda 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 pārmaksas
summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes
kasē;
• Komunālo pakalpojumu maksām Iršu
pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
• Skolēnu ēdināšanas maksas Pērses pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes
kasē.
Norēķinus salīdzināt līdz 2012. gada
28. februārim. Ja līdz noteiktam termiņam
norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokneses novada domes norēķinu atlikumus par
pareiziem.
Neskaidrību gadījumā var vērsties:
• Kokneses novada domes grāmatvedībā
vai zvanīt pa tālruni 651 33639;
• Bebru pagasta pārvaldē pie grāmatvedes vai zvanīt pa tālruni 651 64182;
• Iršu pagasta pārvaldē pie grāmatvedes
vai zvanīt pa tālruni 651 63681.
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Informācija lauku
uzņēmējiem

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Turpinās projekts „Projekta koordinatora un sociālā
darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības
administratīvās kapacitātes stiprināšanai”
Kokneses novada dome no 2010. gada
1.oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda
(ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” projektu „Projekta koordinatora un sociālā
darbinieka piesaiste Kokneses novada
pašvaldības administratīvās kapacitātes
stiprināšanai” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/069).
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada
pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās
pārvaldes līmenī.
Projekta ietvaros Kokneses novada domē
tika pieņemti darbā divi speciālisti: projekta
koordinatore Anda Mikāla un sociālā darbiniece Dzidra Škoda.
Projekta koordinatore Anda Mikāla
Kokneses novada domes Attīstības nodaļā uz
pilnu slodzi strādā kopš 2010. gada 1. oktobra, atlīdzība pirmos 22 mēnešus 100% apmērā tiks finansēta no ESF un vēl 6 mēnešus
– no Kokneses novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Anda Mikāla koordinē vai veic projektu
iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē, koordinē apstiprināto projektu īstenošanas gaitu, sagatavo grozījumus
projektos un projektu progresa dokumentāciju, organizē projektu publicitātes pasākumus.
Projekta koordinatore arī turpmāk tiks
iesaistīta esošo projektu realizācijā un jaunu

projektu īstenošanā, kuru pabeigšana ir būtiska novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības
nodrošināšanai.
Sociālā darbiniece Dzidra Škoda Kokneses novada Sociālajā dienestā uz pilnu slodzi strādā kopš 2011. gada 3. janvāra, atlīdzība pirmos 12 mēnešus 100% apmērā tika
finansēta no ESF un vēl 6 mēnešus tiks segta
no Kokneses novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dzidras Škodas pienākumos ietilpst
klientu vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības novērtēšana,
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanas organizēšana, psihosociālas palīdzības sniegšana klientam sociālā gadījuma
vadīšanas procesā, sociālo resursu sistēmas
piesaistes konkrētā klienta problēmu risināšanā organizēšana, sociālā gadījuma risināšanas organizēšana, piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus un citus resursus.
Prasība turpināt darba tiesiskās attiecības ar piesaistītajiem speciālistiem vismaz 6
mēnešus pēc projekta pabeigšanas ir atrunāta
1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”
noteikumos.
Projekta kopējās izmaksas LVL
18 490,00 – 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010.31.07.2012.
Projekta vadītāja: Anita Svence,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

Ieguldījums tavā nākotnē!

Turpinās projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas
un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas
optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”,
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001

Projekta ietvaros ir pabeigti darbi dienesta
viesnīcā – pirmais stāvs pārveidots par mācību telpām un bibliotēku, A korpusa dienvidu
fasādei nomainīti logi un palodzes, C korpusā
izbūvēts divslīpju jumts, daļēji izbūvēta pāreja
no dienesta viesnīcas uz A korpusu, C korpusā
nomainīti logi un ārdurvis. Iegādātas un uzstādītas iekārtas ēdināšanas tehnoloģiju laboratorijā.
Uz 2012. gada 1. janvāri SIA „LC būve”
izpildījusi darbus par summu 104 334,56 LVL.
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Turpinās darbs pie B korpusa jumta renovācijas un telpu remonta A korpusā.
Būvuzraudzību objektā veic SIA „Visi
nekustamie īpašumi” un autoruzraudzību
SIA „Belss”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir 557 307,00 LVL – 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.
Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada 1.
janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Par platību maksājumiem 2012. gadā
(par nomas zemēm).
Sākot ar 2012. gadu, kā obligāts ir rakstisks apliecinājums (nomas līgums) par tiesībām apsaimniekot zemi, par kuru tiek iesniegts iesniegums platību maksājumiem.
Nomas līgumam nav jābūt obligāti notariāli apstiprinātam, kā arī nebūs jāiesniedz
kopā ar iesniegumu platību maksājumiem,
taču izlases kārtībā tiks pārbaudīts, vai šāds
līgums ir.
Zemāk norādītajā saitē LAD mājas lapā
var izlasīt arī citas atbildes uz lauksaimnieku
jautājumiem 18. janvārī.
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/jan/lad-atbildes-uzlauksaimnieku-organizaciju-jautajumiem/
Bezmaksas mācības
17. februārī plkst. 10.00 Pērses pamatskolā seminārs.
Apskatāmie jautājumi –valsts un ES atbalsts, valsts ieņēmuma dienesta konsultācijas, veterinārā uzraudzība, augu aizsardzība,
meža jautājumi.
Līdzīgs seminārs plānots 13. februārī
Aizkraukles pagasta kultūras namā un 15.
februārī Aiviekstē. Variet izvēlēties vietu, kur
piedalīties. Koknesē šāds seminārs nebūs.
21. februārī Aizkraukles rajona padomes sēžu zālē plkst. 10.00 bezmaksas seminārs-dārzkopības entuziastu klubs „Tomāts”
– par siltumnīcām, augļiem, dārzeņiem, mājražošanu.
Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante

Pirmais vietējās pārtikas
amatniecības festivāls
„Gardēdis 2012”
Amatnieku pārtika ir pārtika, kas netiek
ražota rūpnieciskā veidā, bieži tā ir tikusi
gatavota/ražota vairāku paaudžu garumā, bet
tagad tai draud izzušana, ja mēs kopīgiem
spēkiem nemēģināsim to apzināt un saglabāt.
Savu Vietējās identitātes produktu apzināsim šī gada 17. februārī plkst. 15:00 Aizkraukles novada kultūras namā, Spīdolas ielā
– 2, Aizkrauklē, kad tiks prezentēti vietējie
produkti. Tos varēs nogaršot, kā arī dažādās
nominācijās tiks apbalvoti labākie. Pēc tam
kopīgi ar 16 dažādu Eiropas valstu pārstāvjiem baudīsim kultūras programmu.
Pirmais šāda veida pasākums visiem interesentiem – gatavotājiem un gardēžiem!
Organizē Aizkraukles rajona partnerība,
kopā ar Aizkraukles novada kultūras namu,
Aizkraukles vēstures un mākslas muzeju
„Kalna Ziedi” un biedrību „Kalnaziedu godi”.
Informācija:
alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv,
tel.: 65121978, mob. 29487108
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Kokneses novada vēlēšanu komisijas paziņojums
Kokneses novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz to, ka CVK noteikusi, ka 2012.
gada 18. februārī notiks tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” un pamatojoties uz
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu,
CVK instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados” /apstiprināta 2012. gada 3. janvārī/, lai
nodrošinātu tautas nobalsošanu, izsludināja
pieteikšanos no 2012. gada 10. janvāra līdz
2012. gada 20. janvārim vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu vietām darbam sekojošos
Kokneses novada vēlēšanu iecirkņos:
Nr. 274 – Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts, Kokneses novads – 7
locekļi;
Nr. 276 – Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts, Kokneses novads – 7 locekļi;
Nr. 278 – Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads – 7
locekļi.
Pieteiktie iecirkņa komisijas locekļu kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta prasībām un ir devuši
piekrišanu izvirzīšanai par iecirkņa komisijas
locekļa kandidātiem.
Pamatojoties uz CVK 03.01.2012. lēmuma Nr. 6 , instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu
komisiju izveidošana republikas pilsētās un
novados” 2.1., 6. un 7. punktu, Kokneses
novada vēlēšanu komisija ar 2012. gada 26.
janvāra protokola Nr. 1 lēmumu nolemj ievēlēt Kokneses novada iecirkņu komisijas šādā
sastāvā:

Kokneses vēlēšanu iecirkņa Nr. 278
komisiju šādā sastāvā:
1. Anita Svence – vēlēšanu iecirkņa Nr.
278 komisijas priekšsēdētāja;
2. Dace Kļaviņa – vēlēšanu iecirkņa Nr.
278 komisijas sekretāre;
3. Līva Skābarniece;
4. Inese Krūmiņa;
5. Zane Zariņa;
6. Ligita Kronentāle;
7. Zita Ļebedeva.
Iršu vēlēšanu iecirkņa Nr. 276 komisiju šādā sastāvā:
1. Valda Kalniņa – vēlēšanu iecirkņa Nr.
276 komisijas priekšsēdētāja;
2. Raina Līcīte – vēlēšanu iecirkņa Nr.
276 komisijas sekretāre
3. Edgars Bite;
4. Dzintars Meiers;
5. Biruta Vilcāne;
6. Inguna Goldberga;
7. Dzintars Greļs.

Datums

08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.

Bebru pagasta
vēlēšanu iecirknis
Nr. 274. „PAPARDES”,
VECBEBRI,
BEBRU PAGASTS
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00

Bebru vēlēšanu iecirkņa Nr. 274 komisiju šādā sastāvā:
1. Dzidra Karlsone – vēlēšanu iecirkņa
Nr. 274 komisijas priekšsēdētāju
2. Ilze Pabērza – vēlēšanu iecirkņa Nr.
274 komisijas sekretāre
3. Dzintra Sniedze;
4. Ausma Rode;
5. Dzintra Stārastiņa;
6. Ilona Vītola;
7. Antoņina Midega
Saskaņā ar CVK 2012. gada 03. janvāra
instrukcijas „Tautas nobalsošanas sarīkošana” 1.2. punktu, Kokneses novada vēlēšanu
komisija ar 2012. gada 26. janvāra protokola
Nr. 1 lēmumu nosaka sekojošu vēlēšanu iecirkņu Nr.274, Nr. 276 un Nr. 278 darba laiku
desmit dienu periodam pirms tautas nobalsošanas par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” no 08.02.2012.17.02.2012.:

Iršu pagasta vēlēšanu
iecirknis Nr. 276.
„KŪLĒNI”, IRŠI,
IRŠU PAGASTS
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00

Kokneses pagasta
vēlēšanu iecirknis Nr.
278. MELIORATORU
IELA 1, KOKNESE
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00

Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S. Vēze

Apkopo idejas novada turpmākajai atīstībai

Darba grupa „Lauksaimniecība”.
2012. gada 19. janvārī Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar SIA „Metrum” organizēja darba grupas „Tūrisms” un „Lauksaimniecība” novada plānošanas dokumentu

izstrādei. Tajās katrā no darba grupām piedalījās 16 un 23 novada uzņēmēji, kas saistīti
ar tūrisma un lauksaimniecības sfēru, pašvaldības speciālisti un deputāti, kā arī SIA

„Metrum” konsultanti Ilze Circene, Andis
Kublačovs un Armīns Skudra. Darba grupā
tika izskatīta sagatavotā novada telpiskā koncepcija, piedāvājot tajā labojumus un papildinājumus, kā arī apkopoti viedokļi par ilgtermiņa un īstermiņa realizējamiem projektiem
un idejām attiecībā uz tūrismu, lauksaimniecību un mežsaimniecību. Darba grupā tika
izvirzīts priekšlikums teritorijas plānojumā
noteikt novada nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības zemes, izstrādājot tām atsevišķus nosacījumus atļautajā izmantošanā, kā
arī izstrādāt labvēlīgus nosacījumus tūrisma
attīstībai teritorijās pie Daugavas, Pērses un
Lobes ezera. Tāpat tika atzīmēti nākotnē realizējamie projekti un idejas – takas izveide
gar Daugavu, veloceliņa attīstība gar A6 šoseju un ceļu, kas savieno Koknesi ar Iršiem.
Ar darba grupā izskatīto, un pēc tam papildināto novada telpisko attīstības koncepciju iespējams iepazīties SIA „Metrum” mājas
lapā www.metrum.lv
Kokneses Novada Vēstis
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Jāiet tikai uz priekšu!

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” kolektīvs Koknesē 11. februārī svinēs 45.
dzimšanas dienu. Sākot jubilejas gadu, iestādei ir jauna vadītāja – skrīveriete Rita Gabaliņa. Janvāra nogalē Kokneses Novada Vēstis
ciemojās „Gundegā”. Sarunā ar Ritu Gabaliņu atklājās viņas mērķtiecīgais raksturs un
vēlme nemitīgi sevi apliecināt no jauna. Liela
nozīme viņas dzīvē ir dejai un tāpat kā dejā
arī dzīvē vajag tiekties uz priekšu.
Kā, jūsuprāt, ir aizritējis pirmais darba
mēnesis jaunajā darbavietā?
- Jaunajā kolektīvā esmu iejutusies ļoti
labi, jo kolēģu vidū mājo sirsnība, radošs
gars un pozitīva attieksme pret savu darbu.
Ik rītu ieeju katrā grupiņā, apsveicinos un aprunājos, tāpat daru arī vakaros. Man patīk šī
jaunā un nu jau arvien vairāk iepazītā vide.
Paldies iepriekšējai vadītājai Daigai Dūniņai
par paveikto, jo uzreiz ir pamanāms gadiem
radītais darba ritējums.
Jūs ar ģimeni dzīvojat Skrīveros. Vai tā ir
dzimtā vieta?
- Esmu dzimusi Aizkrauklē, toreiz Stučkā, bet augusi un skolojusies Skrīveros. Mācoties A. Upīša Skrīveru vidusskolā, Aizkrauklē dejoju tautisko deju kolektīvā „Pičiņš”,
ko vadīja Ineta un Jānis Reiteri, viņi manī
iededza dejot prieka uguntiņu. Paralēli tam
dejoju Aijas Blauas vadītajā deju kolektīvā
Skrīveru vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas dažus gadus esmu bijusi arī Kornēlijas Reisneres audzēkne Koknesē. Paldies
visiem šiem pedagogiem par padomiem, ko
man ir devuši.
Kas rosināja izvēlēties kļūt par pedagogu?
„Vai negribi pamēģināt būt par deju skolotāju?” – vidusskolu beidzot, mani uzrunāja
skolotāja Aija Blaua. Padomāju un piekritu.
Sāku strādāt par deju skolotāju savā skolā, bet
sākotnēji darba devējs man bija Aizkraukles
jaunrades centrs. Darbu apvienoju ar mācī-

bām Latvijas Kultūras skolā, kuru absolvēju
kā deju kolektīva vadītāja un masu pasākumu
organizatore. Turpināju strādāt Skrīveros, bet
1996. gadā sāku studēt Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā par sākumskolas skolotāju un tika apgūta izglītības
iestādes vadītāja specializācijas programma. Gadu vēlāk pēc augstskolas beigšanas,
2002. gadā sāku strādāt Krapes pamatskolā.
Sagatavoju skolai piecgadīgos un sešgadīgos
pirmsskolas vecuma bērnus, bet 6. – 9. klašu
skolēniem mācīju krievu valodu un, protams,
mācīju arī dejas. Ļāvos pierunāties un arī
Lēdmanes pamatskolā vadīju vairākus deju
kolektīvus. Tas bija jauks un atmiņām bagāts laiks. Bet, tad pienāk brīdis, kad gribas
kaut ko mainīt, vēlēšanās sasniegt ko vairāk.
2005. gada vasarā mana kolēģe no Skrīveru
vidusskolas pavēstīja par sludinājumu vietējā
avīzē: Ķeguma komercnovirziena vidusskola
aicina darbā direktora vietnieci ārpusklases
darba organizēšanā. Viņa teica: „Tev noteikti
jāpiesakās konkursam!” Pateicoties kolēģes
neatlaidībai, tā arī izdarīju. Starp sešiem pretendentiem izvēlējas mani!
Darba gados uzkrātā pieredze noteikti
palīdzēs jaunajā darbā.
- Jā, 23 gadi pedagoģiskajā darbā man
ir kā atspēriens jaunam izaicinājumam. No
jebkuras darbavietas šķiroties ir palikusi gandarījuma sajūta. Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā nostrādāju 6 gadus un 4 mēnešus,
biju ne tikai direktora vietniece ārpusklases
darba organizēšanā, bet mācīju arī tautiskās
dejas 1. – 4. klasēm. Aizvadītie darba gadi
bija ļoti piesātināti un radoši. Strādāju ar 1.12. klašu audzinātājiem, organizēju un vadīju
skolas pasākumus, daudz darbojos ar skolēnu
pašpārvaldi. 2008. gada aprīlī sadarbībā ar
VJIC organizēju un vadīju republikas 7. - 9.
klašu deju kolektīvu pasākumu „Lecam pa
jaunam, lecam pa vecam.” Tika organizēti
un vadīti Ogres rajona pasākumi un viens no
tiem arī „Gada vidusskolēns”. Aizkustinošs
bija Ziemassvētku pasākums ar Aizkraukles
jaunrades centra popgrupas „Tikai tā” piedalīšanos, jo tas bija beidzamais, ko rīkoju
un tā bija arī sirsnīga atvadīšanās no skolas
kolektīva.
Kā radās doma pieteikties PII „Gundegas” vadītājas amatam?
- Es nemēdzu lasīt laikrakstos sludinājumus, bet pagājušā gada novembrī šo sludinājumu ievēroju. Iedomājos, kāpēc gan nepārbaudīt savas spējas?! Mans dzīves moto ir:
neskaties atpakaļ, bet tikai uz priekšu! Vienmēr manī urd vēlēšanās iemācīties ko jaunu,
pilnveidot sevi. Domāju, ka nav nekā tāda, ar
ko nevarētu tikt galā. Pieteicos un par tālāko
nedomāju. 30. novembrī saņēmu uzaicinājumu ierasties uz pretendentu atlasi. Tikšanās
reizē domes vadības un deputātu uzdotie jautājumi bija nopietni un pārdomāti. Saruna iz-

vērtās kā interesanta diskusija. Priecājos, ka
tika uzklausīts arī mans viedoklis. Kad man
pajautāja: „Ja konkursā vinnēsiet, vai varēsiet ierasties arī pēcpusdienā?” Atbildēju,
par to domāšu tad, ja tikšu izvirzīta šim amatam, jo šobrīd man ir darbs, kurš man patīk
un daru to ar prieku. Manā ģimenē neviens
nezināja, ka piedalos šādā konkursā. Par to,
ka vēlos mainīt darba vietu, ģimenē viedoklis bija dažāds – bērniem patika, bet vīrs bija
pārsteigts, bet tomēr manu izvēli atbalstīja.
Pati biju pārsteigta par konkursa rezultātu, jo
starp 14 pretendentiem veiksmīgā loze krita
man.
Kā šajā laikā ir izdevies iepazīt kolektīvu
un saskatīt svarīgāko, kas jāpaveic?
- Lai gūtu priekšstatu un apjaustu kā jāorganizē darbs, izveidoju aptaujas anketas
gan kolēģiem, gan bērnu vecākiem. Paldies
visiem, kuri izteica savu viedokli, jo tikai sadarbojoties mēs varēsim uzlabot darba kvalitāti. Ar vecākiem tiekos regulāri, jo viņi nāk
pie manis, lai samaksātu par ēdināšanu, tad
arī cenšos aprunāties. Bērnudārzā darbojas
vecāku padome, 8. februārī bija pirmā tikšanās šajā mācību gadā, kad vecāki varēja
izteikt savus ierosinājumus. Esmu apsolījusi kolēģiem, ka apmeklēšu viņu vadītās
nodarbības. Pagaidām esmu redzējusi dažu
pedagogu vadītās nodarbības, bet priekšstats
ir radies. Redzu, ka kolektīvā ir labi pedagogi, kuri prot profesionāli strādāt ar atbilstoša
vecuma bērniem. Priecājos, ka bērnudārzam
ir izveidojusies laba sadarbība ar I. Gaiša
Kokneses vidusskolu. 25. janvārī tikāmies
ar skolas vadību un 1. klašu skolotājām. Bija
patīkami dzirdēt, ka mūsu iestādē bērni tiek
pilnvērtīgi sagatavoti mācībām 1. klasē. Man
ir pieredze darbā ar dažādiem projektiem, arī
šajā darbā meklēšu iespējas tos rakstīt un īstenot, aicināšu iesaistīties aktīvākos kolēģus.
Daudz darba būs jāiegulda pie iestādes ēkas
saglabāšanas, ir nepieciešams jumta seguma
remonts vai nomaiņa, ēkas siltināšana un citu
tehnisku, saimniecisku jautājumu risināšana.
Pastāstiet mazliet par savu ģimeni un vaļaspriekiem!
- Ar vīru audzinām trīs meitas. Vecākā
meita Līga, tāpat kā savulaik es, studē RPIVA
par sākumsskolas skolotāju, Egita ir studente LU svešvalodu fakultātē, bet Elīna mācās
9. klasē. Mans vaļasprieks vienmēr ir bijusi
dejošana, dažus gadus dejoju Lielvārdes deju
kolektīvā „Lāčplēsis”. Ziemā mans hobijs ir
slaloms, bet katru gadu vasarā visa ģimene
dodamies kādā ceļojumā ārpus Latvijas teritorijas. Esam apceļojuši arī Latviju pa perimetru, tam bija vajadzīgas 13 dienas.
Atliek tikai novēlēt, lai piepildās dzīves
jēgas redzējumā sacītie vārdi: tikai uz priekšu! Ticot saviem spēkiem un mīlot dzīvi!
Sarmītes Rodes teksts
un A. Šmites foto
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Man ir svarīga skolas
nākotne

Jaunais gads atnesis pārmaiņas skolotājas
Lidijas Degtjarevas darba ikdienā. Ar mācību
gada 2. semestri viņa ir Bebru pamatskolas
direktore. Kolēģi Lidiju raksturo kā mērķtiecīgu, apzinīgu un savu darbu mīlošu skolotāju. Nevelti skolas kolektīvs jaunās direktores amatā vēlējās redzēt tieši viņu. Sarunā ar
Kokneses Novada Vēstīm Lidija Degtjareva
atzina: „Kolēģu mudināta un iedrošināta,
piekritu izvirzīšanai direktores amatam. Apzinos, ka viegli nebūs, bet jūtot kolektīva
labvēlību, ir prieks un apņēmība darboties, jo
man ir svarīga mūsu skolas nākotne. Vēl man
ļoti daudz nozīmē vīra atbalsts un sapratne”.
Vai bērnības gados jau dzima sapnis kļūt
par skolotāju?
- Esmu koknesiete, uzaugusi mīļajā
Blaumaņa ielā, un joprojām manas mājas ir
Koknesē. Jau pirmajos skolas gados Kokneses vidusskolā aizrāvos ar akrobātiku, vēlāk
turpināju nodarboties ar vieglatlētiku. Pamatskolas klasēs vēlējos kļūt par sporta skolotāju. Pēc 8. klases, nākamie mācību gadi pagāja
Aizkraukles 1. vidusskolā. Mācoties Stučkas
bērnu jaunatnes sporta skolā par autoritāti
kļuva vieglatlētikas treneris Igors Lulle. Pēc
vidusskolas absolvēšanas vienu gadu Stučkas
BJSS nostrādāju par vieglatlētikas treneri.
No 1989. līdz 2001. gadam mana darbavieta
bija PII „Bitītē” Bebros.
Darba gados ir nācies strādāt ar dažāda
vecuma bērniem. Droši vien par katru darba
posmu ir gūta vērtīga pieredze.
- Skolotājas darbā jau aizritējuši 25 gadi,
un katrs no tiem man kaut ko ir iemācījis.
Bērnudārzā „Bitīte” sāku darbu kā auklīte,
pēc neilga laika jau strādāju par audzinātāju.
Studējot Rēzeknes Augstskolā 3. kursā par
sākumskolas skolotāju ar papildspecialitāti
- matemātikas skolotājs pamatskolā, 2001.
gada mācību 2. semestrī piekritu uzaicinā-

jumam sākt darbu Bebru pamatskolā par
sākumskolas skolotāju. Pēc 12 nostrādātiem
gadiem „Bitītē” ar pirmsskolas vecuma bērniem, man sākās jauns posms, ko nekad neesmu nožēlojusi, darbs skolā ir mans sirds aicinājums. Kad skolai radās nepieciešamība pēc
krievu valodas skolotāja, turpināju izglītoties
un 2007. gadā ieguvu LR IZM sertifikātu par
tiesībām mācīt krievu valodu kā svešvalodu
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpēs. No 2006. gada esmu krievu
valodas skolotāja un arī tagad turpināšu pasniegt šo priekšmetu. Darba amatu savienošanas kārtībā esmu strādājusi vienu gadu Pērses pamatskolā par matemātikas skolotāju un
korekcijas klases audzinātāju, bet no 2005.
gada līdz 2011. gada beigām mācīju matemātiku 5. un 9. klasēm Bebru internātvidusskolā. Esmu ļoti pateicīga internātvidusskolas
direktorei Mudītei Auliņai par šajos gados
gūto pieredzi un sniegtajiem padomiem. Līdz
šim Bebru pamatskolā 1. – 3. klasē vadīju
sporta stundas un šī mācību gada 1. semestrī
biju 5. klases audzinātāja, mācīju savējiem
arī matemātiku. Tagad no audzināmās klases, kuru biju ļoti iemīļojusi un no sporta un
matemātikas stundām nācās atteikties. Manā
dzīvē atkal sācies jauns posms.
Kuras ir tuvākās darba ieceres, kas gaida
īstenojumu dzīvē?
- Kādreiz Bebru pamatskolā bija lielākais skolēnu skaits starp rajona pamatskolām, arī pašreizējā situācijā mums ir jādomā, lai skolēnu skaits nesaruktu, bet Bebru
pagasta bērni mācītos Bebros. Noteikti
meklēsim sadarbības partnerus un labvēļus,
kas varētu sniegt dažādu palīdzību skolas
pasākumos un citās aktivitātēs. Turpināsim
iedibinātās skolas tradīcijas un centīsimies
piedāvāt kaut ko jaunu. Tāpat kā līdz šim
rosināsim savus skolēnus piedalīties novada
un starp novadu mācību olimpiādēs un sporta pasākumos. Mūsu skolā ir daudz talantīgu
skolēnu un ļoti labu skolotāju. Piedalīsimies
projektu konkursos, lai iegūtu papildus līdzekļus skolas izaugsmei un attīstībai. Skolas kolektīvs ir pateicīgs par veiksmīgu sadarbību ar Kokneses novada domi un Bebru
pagasta pārvaldi.
Vai brīvais laiks ir veltīts sportam?
- Jā, sports ir mans vaļasprieks un labākā
atpūta, kur smelties spēku ikdienas darbam.
Katru gadu piedalos veterānu sporta spēlēs
vieglatlētikā Kokneses novadā, kā arī veterānu ziemas sporta spēlēs. Pavisam nesen,
28. janvārī, pēc ilga pārtraukuma atkal biju
uz slēpēm sporta pasākumā Mežaparkā. Sava
prieka pēc nodarbojos ar akrobātiku. Arī kolēģus un skolēnus vienmēr aicinu atrast laiku
veselīgai un sportiskai atpūtai.
Lai ik diena ved tuvāk kādam jaunam
mērķim, lai prieku dāvā kādā balsī saklausīts
paldies!
Sarmītes Rodes teksts
un Dz. Sniedzes foto.
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Senioru klubiņš
„Pīlādzītis” turpina
darbu
Uz ilgāku laiku esmu pārtraukusi savu
darbību Kokneses pensionāru padomē, klubiņā „Pīlādzītis”, bet tāpat uzturu tiešos sakarus ar aktīvajām dāmām un domās esmu kopā
ikvienā pasākumā. Man ir patiess prieks, ka
senioru klubiņš Margaritas Pušķes vadībā
turpina aktīvi un interesanti darboties. Margarita ir izveidojusies par lielisku organizatori! Vispirms viņa caur Viju Bojeri uz klubiņa
sanāksmi uzaicināja kādu Lietuvas mugurkaula veselības ārstu, kurš labi izprotamā
krievu valodā (jo viņš taču latviski un mēs
lietuviski nesaprotam!) izglītoja mūsējos par
mugurkaula nozīmi organismā, par tā stiprināšanu un uzturēšanu kārtībā.
Janvāra sākumā pie senioriem viesojās
mūsu ģimenes ārste Daina Eglīte, kura interesanti un pārliecinoši, ar piemēriem no dzīves,
stāstīja par veselīgu uzturu, vitamīnu lietošanu, kustību un pozitīvas domāšanas nozīmi
ikdienā.
Janvāra beigās koknesiete Daina Ļūļaka
iepazīstināja ar Amway firmas kosmētikas
un tīrīšanas līdzekļu sastāvu un pielietošanu.
Šī firma ražo arī makaronus ar zemu lipekļa
sastāvu (bet cilvēki, kas nevar lietot glutēnu,
tos nedrīkst lietot), vērtīgo pirmā spieduma
olīveļļu, informēja, ka šī firma ražo arī oriģinālus virtuves katlus un ūdens attīrīšanas
iekārtu. Šai sanāksmē piedalījās arī Latvijas
Sarkanā krusta pārstāve, koknesiete Inese
Apsāne, kura klātesošiem iemācīja pavisam
viegli veicamus vingrojumus sēdus stāvoklī,
lai netirpst rokas un nevelk spranda muskuļi.
Ir patīkami redzēt, ka šos pasākumus klubiņā DC telpās apmeklē ne tikai seniori, bet
dažādu paaudžu koknesieši.
Protams, blakus Margaritai vienmēr ir
mūsu neaizstājamā Līva Skābarniece, kura
palīdz gan ar praktisku padomu, gan uzmundrina un pārliecina, ka viss izdosies. Paldies
viņām, paldies pensionāru padomes locekļiem un ikvienam, kas piedalās klubiņa darbā
un atbalsta tā idejas.
Arī turpmāk pasākumi senioriem jau
izplānoti, uz kuriem aicināts ikviens:
7.02. (otrdiena). plkst. 12:00 DC telpās
viesosies dabīgās kosmētikas meistare Anta
Kučere.
22.02. plkst. 12:00 Daiga Dūniņa stāstīs
par iespējām ceļot ar ģimeni pa Latviju, grupās apmeklēt teātri + ekskursija uz attiecīgo
pilsētu, kā arī par vasaras ekskursijas maršrutiem. Svinam Pelnu dienu ar pankūkām.
7.03. plkst. 12:00 Ilona Miglāne dalīsies
ar savām zināšanām dārzkopībā pirms pavasara sējas. Turpat blakus sieviešu diena, ko noteikti arī atzīmēsim! Būs arī pārsteigums! Pl.
14:00 „Radošās rokdarbnieces” – moderno
volānšaļļu adīšana – nāc un iemācies arī TU!
No sirds novēlu, lai visi darbi klubiņā
veicas arī turpmāk, lai visas ieceres īstenojas!
Ilga Sīle
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Kokneses DC februārī
Jauno gadu iesākām ar jaunas tradīcijas
ieviešanu un tā ik ceturtdienu pl.15:00 notiek
„Bērnu radošās virtuves darbnīcas” un janvāra mēnesī tika apgūtas prasmes picas gatavošanā, pankūku cepšanā, „Siera olu salātu
gatavošanā” un „Roltton salātu gatavošanā”.
Februāris iesākts ar „Ceptiem kartupeļiem”
tālāk skat.tabulā. Foto no pasākumiem pieejams www.koknese.lv
Noslēgusies Dienas centra darbu izstāde
„Starp rudeni un ziemu” Kokneses bibliotēDatums
2. februāris
8. feb. pl.15:00
9. feb. pl.15:00
13. feb. pl.15:00

kā, bet mums patīk rādīt savus darbus, tādēļ
no 02.02. – 15.02. DC koridorā apskatāma
izstāde „Svečturi – agrāk un tagad”. Laipni
gaidīti to aplūkot!
Janvāra pirmajā pusē tika zīmēts šī
gada simbols – Pūķis un 18. janvārī tika
svinēta Vinnija Pūka dzimšanas diena ar
dažādiem uzdevumiem un saldiem našķiem.
Februārī plānotas daudz radošas lietas, jo
tuvojas Sirsniņdiena:

Aktivitāte

Kas jāņem līdzi

Sveču diena

Izstāde un radoši
veidotas / zīmētas sveces

Dāvanu dekorēšana ar stikla krāsām
Virtuves radošā darbnīca ”Vārīti
pelmeņi”

stikla glāzi vai krūzi ko
izdekorēt
metam pa santīmiem

radošā darbnīca „Valentīndienas dekori” sirsniņformas baloni

14. feb. pl.15:00

Aktivitātes ar sniegu un ja lips sniegs,
Konkurss „Sniega skulptūra”.

Nāc ar kādu sarkanas
krāsas apģērbu!

16. feb. pl.15:00

Virtuves radošā darbnīca
”Saldās maizītes”

līdzi 2 rikas baltmaize

22. feb. pl.15:00

Pelnu dienas sumināšana

Velc ko pelēku mugurā!

23. feb. pl.15:00

Virtuves radošā darbnīca
„Lielās pankūkas”

līdzi 1 ola

1. martā pl.15:00

Virtuves radošā darbnīca
„Svaigi dārzeņu salāti”

Līdzi jāņem kāds
dārzenis

Ziemā arī jārūpējas par savu fizisko veselību, tādēļ
21. februārī (turpmāk katru otrdienu)
pl. 13:00 DC zālē „Ārstnieciskā vingrošana” dalības maksa Ls 0,50 par nodarbību, lī-

dzi vingrošanas paklājiņš (varēs atstāt DC).
Laipni aicināti!
DC vadītāja
Līva Skābarniece

Sveču gaismā izdomā jaunu pensionāru
padomes nosaukumu – „Mārtiņroze”
Jau trešo gadu, sākoties Sveču mēnesim, Bebru pagasta pensionāri un citi pagasta iedzīvotāji svinēja Sveču dienu. 3.
februārī viņi satikās pasākumā „Es svecei
gaismu lūdzu”. Pasākumā piedalījās Bebru
internātvidusskolas skolotāja Irēna Upmale, kura jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas
ar bišu vaska sveču liešanu. Viņa pastāstīja par bišu vaska īpašībām un praktiski
parādīja kā no vaska var izliet skaistas un
smaržīgas sveces. Pasākuma ritējumā tika
pārrunāts kā senāk latvieši svinējuši šo
svētku dienu ziemas viducī un kā pēc dažādiem dabas vērojumiem radušies ticējumi
un laika pareģojumi.

Omulīgajā gaisotnē, raugoties siltajās
sveču liesmiņās un klausoties Antras Ķimenes dziedātajās dziesmās, Bebru pagasta
pensionāru padomes pārstāvēm radās doma
jaunam pensionāru padomes nosaukumam.
Ziemassvētku pasākumā tika nolemts pensionāru padomei dot nosaukumu „Atvasara”, bet šajā tikšanās reizē dzima jauna ideja
padomes nosaukumam, mazāk dzirdētam un
ļoti atbilstošam – „Mārtiņroze”. Tā kopīgi
pavadītā Sveču dienas pasākumā klātesošie
pārliecinājās kā no vaska top gaismas nesēja
– svece, bet pensionāru padome sev ieguva
krāšņās rudens puķes vārdu!
Kokneses Novada Vēstis
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LSK Kokneses
nodaļa ir aktīva arī
ziemas spelgonī
Jau janvārī LSK Kokneses pagasta nodaļā iestājušies 30 jauni biedri – brīvprātīgais
darbs nav aizmirsts un par to liels prieks.
Tuvākās LSK Kokneses nodaļas aktivitātes:
 Eiropas pakas pieejamas - joprojām
ņem derīgu izziņu un nāc uz DC pēc savas
pakas no 2. - 24. februārim. Jauns pakas saturs nebūs ātrāk par vasaru.
 17. februārī pl. 16:00 Kokneses k/n
mazajā zālē LSK Kokneses novada „Goda
donoru sumināšanas” pasākums, uz kuru
aicināts ikviens, kas vēlas sveikt šos novada
iedzīvotājus, kuri nesavtīgi ziedojuši asinis
vairāk kā 25 reizes. Šogad sumināmie ir:
 Mārīte Brenča
 Ārija Briede
 Māris Kalniņš
 Ingūna Kūla
 Natālija Orlova
 Pāvels Orlovs
 Biruta Pudule
 Artūrs Trūba
 Silvija Vēze
 Ilmārs Vēzis
 Igors Voitkunskis
 Ināra Leļa (Bebru pagasts)
 Aija Panasjuka (Bebru pagasts)
 Lidija Slobodskaja (Iršu pagasts)
PALDIES sakām arī cilvēkiem, kas organizē Donoru dienas Kokneses novadā:
 Kokneses pagastā – dr. Zigrīda Balode
 Bebru pagastā – Irma Eglīte
 Iršu pagastā – Lidija Slobodskaja
(šoreiz arī pati Goda donore)
 23. un 24. februārī „Ziemas Drēbju dienas” Dienas centra pasākumu zālē
no pl. 11:00 – 18:00. Iedzīvotāji drīkst nest
savas mantas atdošanai citiem, ja ir lielgabarīta preces (skapji, plaukti, gultas, ledusskapji utt. ko atdāvināt citiem – zvaniet pa tālr.
65161740 (DC) vai 65161812 (Soc. dienests)
vienosimies, kur nogādāt. Paldies visiem ziedotājiem, atbalstītājiem un aktīvajiem biedriem.
!!! LŪGUMS no Kokneses Sarkanā
krusta nodaļas, ja kādam iedzīvotājam ir
zināmas kādas telpas (vēlams apkurināmas),
kuras varētu ziedot, vai par minimālu summu
izīrēt LSK Kokneses nodaļai lielgabarīta preču novietošanai, sazināties pa tālr. 65161740
vai mob. 26525901. Paldies!!!
LSK Kokneses pagasta nodaļa
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KULTŪRAs dzīve

Kokneses amatieru teātris aicina uz izrādes
„Metāla ziedi” pirmizrādi
Kokneses amatieru teātris aicina uz jaunas latviešu dramaturģes Sandijas Kalniņas
lugas „METĀLA ZIEDI” pirmizrādi 25. februārī plkst. 17.00 kultūras nama mazajā zālē.
Lomās redzēsiet teātra aktrisi Aiju Sproģi un „jauniņo” mūsu pulkā - Lieni Dareiko
Sinkeviču.
Mūzikas autors arī savējais - Uldis Bērziņš, par gaismām rūpēsies Vilnis Grava.
Par ko ir izrāde? Uz šo jautājumu vislabāk atbild pati autore: „Māmiņ, ko mēs viena
otrai nodarījām? Liekas, ka esam sveši cilvēki. Starp mums ir attālums un starp mums

ir saikne, kuru nevar pārraut... Vai varam atgriezties tur, kur viss bija citādi?”
Cilvēki grib būt mīlēti, taču bieži vien
ar savām domām, rīcību panāk pretējo. Stāsts
par to, kā atkal atrast vienam otru, kad tik
daudz ticis nodarīts pāri... Ja mēs nebūtu tādi
egoisti, mēs mīlētu viens otru vairāk!”
Izrāde nebūs piemērota pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu bērniem.
Vietu skaits zālē ierobžots, tāpēc biļetes
aicinām iegādāties laicīgi biļešu iepriekšpārdošanā.
Inguna Strazdiņa, režisore

„Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011” noslēgums
18. janvārī Kokneses pagasta bērnu bibliotēkā noslēdzās septiņus mēnešus ilgušais
bērnu lasīšanas veicināšanas projekts „Bērnu/ Jauniešu žūrija 2011”.
Šogad žūriju veiksmīgi noslēdza 32 tās
eksperti, novērtējot 20 grāmatas, no kurām
par vislabākajām atzina un citiem iesaka izlasīt J. Vīslandera „Mūmammas pavasara
tīrīšana”, J. Zvirgzdiņa „Mufa”, Dž. Kinnija
„Grega dienasgrāmta” un L. Dreimanes „Vilcenes stāsts”.
Par darbu žūrijā dalībnieki saņēma īpašas
dāvaniņas un atzinības rakstus.
3. martā Ķīpsalas izstāžu centrā norisināsies Vislatvijas Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011
noslēgums, uz kuru šogad brauksim arī mēs.
Tā kā transportā ir tikai 6 vietas, tad, spēlējot improvizētu laimes spēli, noskaidrojām 6

veiksmīgākos - Līgu S. Edīti S, Līgu P. Viktoru K., Samantu A. un Ritmu M. Pēc laimes
spēles bērni nodevās jautrai atrakcijai, kurā,
sadaloties pa komandām, meklēja bibliotēkas
grāmatās noslēptos uzdevumus, minēja pasaku krustvārdu mīklu un no žūrijas kolekcijas
grāmatu nosaukumiem izdomāja paši savus
stāstus.
Pasākumu noslēdzām pie garda kliņģera
un ceram šogad žūrijā pulcēt vēl vairāk lasītāju.
Arī Tu šogad nestāvi malā, nāc uz bibliotēku, lasi, iesaisties un kļūsti par ekspertu,
kurš ir tiesīgs vērtēt rakstnieku veikumu, un
neaizmirsti, ka „Sirsniņa prasa, lai bērniņš
lasa”!
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka
Antra Vasiļevska

Koknesē
atkal danči!
Tautasdziesma par Teņa dienu saka tā:
Tenis lēca, Tenis deja
Cūkkūtiņas pakaļā;
Cik pēdiņu ap kūtiņu,
Tik cūciņu kūtiņā.
Tradicionāli arī Koknesē ap Teņa dienu
daudz dancots. Tā arī šogad - gan 17. janvārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, gan
27. janvārī Kokneses kultūras namā kopā ar
spēlmaņu kopu „Skutelnieki” jautri lecām,
dejām, tecējām!
Vienmēr jauki, ja ar saviem bērniem
kopā ir vecāki un skolotāji. Tas bērnos prieku un patiku par dejošanu pastiprina vēl
vairāk!
Ja arī Tu gribi dancot un nevari nosēdēt mājās, nāc uz Kokneses kultūras
namu 24. februārī plkst. 19.00! Dancosim
atkal!
Pagājušajā reizē iemācījāmies 4 jaunas,
Koknesē vēl nedejotas dejas!!! Grečeņiku,
Patrepšuku, Smuko meitiņu un Klumpakoji.
Nāc kopā! Iemācīsies arī Tu!!!
Inguna Žogota, gan spēlēja, gan dancoja,
gan maskojās, jo līdz Meteņiem jau vēl var!!!

12. martā

Līnijdejas kabarē stilā

plkst. 10.00 – 13.00
Kokneses novada domē,
Melioratoru ielā 1,
donoru diena.

28. janvārī Kokneses kultūras namā uz
jautru, atraktīvu un draudzīgu pasākumu „Līnijdejas kabarē stilā” aicināja Kokneses līnijdeju kolektīvs. Šeit bija ieradušies gan tuvāki, gan tālāki draugu kolektīvi no Latvijas.

Priekšnesumus rādīja gan katrs kolektīvs
atsevišķi, gan arī zāle piepildījās vienotos
deju soļos.
Kokneses Novada Vēstis

Darbi rehabilitācijas kompleksa izveidē
30.11.11.
Materiālu lasiet 16. lpp.
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Iršos uz kopīgu pasākumu pulcējas barikāžu laika dalībnieki

Vēl šodien spilgtā atmiņā
iršēniešiem palicis barikāžu laiks.
Jau 21 gadu janvāri Latvijā atceras kā barikāžu laiku.
Simtiem tūkstošu cilvēku piedalījās barikāžu celtniecībā un aizstāvībā 1991. gada
janvārī. To vidū bija arī Iršu ļaudis.
Iršēniešiem 2012. gads barikāžu vēsturē
ir zīmīgs, jo tieši šogad aprit 10 gadi, kopš
barikāžu dalībnieki tika pulcināti, lai saņemtu valsts apbalvojumu „1991. gada barikāžu
dalībnieku piemiņas zīme”.
Janvāra pēdējā nedēļā pagasta pārvaldes
zālītē notika pasākums, uz kuru tika aicināti tā laika notikumu dalībnieki, lai pulcētos
pie simboliska ugunskura un kopīgi atcerētos
1991. gada janvāra notikumus, kas atmiņās

sāk pamazām izplēnēt.
Pārvaldes vadītāja Raina Līcīte pateicās
vīriem par drosmi un aicināja ar klusuma brīdi pieminēt tos dalībniekus, kuru vairs nav
mūsu vidū. Pasākuma gaitā viņa ierosināja
nākošajā gadā kurt īstu ugunskuru un aicināt
Pērses pamatskolas skolēnus uz kopīgu vēstures stundu par barikādēm.
Rudīte Vaivode, pārlapojot grāmatu „Barikādes”, klātesošajiem nolasīja Līgas Ginteres vēstuli par savu tēvu Daini Ginteru- barikāžu dalībnieku, kurš toreiz strādāja par Iršu
pagasta milicijas iecirkņa inspektoru.
Atmiņu ugunskuru barikāžu dalībnieki
veidoja paši – ieliekot tajā savas domas un

degošu svecīti.
Iršu vīriem Zaķu salā bija jāapsargā Latvijas televīzija. Galvenais uzdevums bija
vērot, lai torni neapdraudētu omonieši no
Daugavas puses. Uz barikādēm brauca visi
organizēti – ar padomju saimniecības „Līdums” autobusiem. Vēl šodien spilgtā atmiņā
iršēniešiem palikusi neskaitāmā tehnika, kas
bija novietota uz tiltiem. Daži pat aizdomājās, vai tilti spēs izturēt tehnikas smagumu…
Vēl Iršu vīriem atmiņā palikusi kopības sajūta, karstie tējas termosi un cilvēku masas. Barikāžu dalībnieku ieroči bija mērķa skaidrība,
stingra apņēmība un gara spēks.
Barikāžu laiks bija pārbaudījums ne tikai
tiem, kas devās uz Rīgu, bet arī mājās palicējiem. Mūsu vīrus uz galvaspilsētu pavadīja
vēstures skolotāja Valda Kalniņa. Pie atmiņu
ugunskura dalībnieki atcerējās, ka V. Prohorova, E. Bundule un I. Siliņa bija sarūpējušas
ceļam maizītes, bet cigaretes ( tās tajā laikā varēja iegādāties tikai uz taloniem ) ceļa maizes
vietā deva V. Meiere. Tās vīriem ļoti noderēja.
Tikai Iršu vīri paši zina, kas viņus mudināja doties uz galvaspilsētu. Iespējams, ka
tā bija stipra apņemšanās sargāt savu valsti
un redzēt to brīvu, varbūt tā bija vēlme būt
nomodā par savām ģimenēm.
Paldies visiem Iršu barikāžu dalībniekiem,
kas atrada laiku un vēlmi kavēties atmiņās!
Man bija prieks par vīru atsaucību, jo no
dalībnieku atmiņām bibliotēkā taps vēl viens
vēsturisks materiāls par 1991. gada janvāra
barikādēm.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Ziemas prieki Mežaparkā,
sagaidot Voldemāra Jākobsona 113. dzimšanas dienu!

Jau trešo gadu janvāra pēdējā sestdienā, sagaidot
V. Jākobsona dzimšanas dienu, Bebru pagasta iedzīvotāji
tiekas kopīgās ziemas sporta aktivitātēs.
Tēlnieka, skolotāja un sportista Voldemāra Jākobsona 113. dzimšanas dienā 27. janvārī
viņa atdusas vietā Zutēnu kapos Bebru pamatskolas 5. klases skolēni un audzinātāja Anna
Romanovska iededza svecītes un pieminēja
mūsu dižā novadnieka bagāto dzīves gājumu.
Nākamajā dienā, 28. janvārī, Mežaparkā, nebēdājot par salu, lieli un mazi baudīja
ziemas priekus. Jau trešo gadu janvāra pēdējā sestdienā, sagaidot Voldemāra Jākobsona
dzimšanas dienu, pagasta iedzīvotāji tiekas
kopīgās ziemas sporta aktivitātēs. Pasākumu

atklājot, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja
Ilze Pabērza visiem novēlēja būt par veselīga
dzīvesveida piekritējiem un ziemā rast prieku
slēpojot, braucot ar ragaviņām, tāpat kā savulaik to saviem skolēniem novēlēja Voldemārs
Jākobsons. Sporta pasākumu organizators Jurijs Tomaševskis un Bebru pamatskolas direktore Lidija Degtjareva aicināja bērnus laisties
no kalna ar ragaviņām un piedalīties jautrās
atrakcijās, bet Bebru pamatskolas sporta skolotājas Jeļenas Čerņauskas vadībā visi, kas
bija uz slēpēm, veica distanču slēpošanu.

Bērniem vislielākais prieks bija vizināties ar
Jāņa Bernāna zirdziņu Ansi, šoreiz kamanu
vadīšanu viņš bija uzticējis Dzintrai Vilerei.
Sirsnīgs paldies Jānim Bernānam par atsaucību un pagasta bērniem sagādāto prieku!
Katrā no pasākumiem Mežaparkā piedalās
kāds Voldemāra Jākobsona bijušais skolnieks.
Rīdziniekam, bet sirdī bebrēnietim, Andrejam
Muraško, arī bijusi laime mācīties pie izcilā
skolotāja. Viņa viešņa Anita, kurai bieži patīk
ciemoties Bebros, bija pirmā pasākuma dalībniece uz slēpēm. Andrejs Muraško atcerējās, ka
fizkultūras stundās ziemā skolas bērni vienmēr
slēpojuši, bet 23. martā, kad valstī notikušas
vēlēšanas, Voldemārs Jākobsons skolas mērogā rīkoja slēpošanas sacensības ar savu neiztrūkstošo moto: visi uz slēpēm! Šoreiz Andrejs
neslēpoja, bet palīdzēja rosīties pie ugunskura.
Pasākuma noslēgumā slēpotāji saņēma
Bebru pagasta pārvaldes diplomus un LSK
Aizkraukles komitejas Kokneses nodaļas
brīvprātīgās Lības Zukules sarūpētās dāvaniņas. Meiteņu grupā slēpošanā 1. vietu ieguva
Maija Zeilāne, 2. vietu – Lidija Degtjareva,
bet ar 3. vietu sveicām Anitu Auziņu. Starp
zēniem vislabāk veicās Eināram Ivanam,
mazliet atpalika un 2. vietu ieguva Audris
Arzovs, bet 3. vietu jaunākais no slēpotājiem
– Viesturs Mozga. Mazie ziemas prieku baudītāji tika pacienāti ar saldiem našķiem, bet
pie ugunskura visi sasildījās ar karstu tēju.
Lai sprēgā sals, lai sārts top degungals,
kam sportot prieks, sals janvārī ir nieks!
Sarmīte Rode
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Likteņdārzam veltīts labdarības pasākums – koncerts „Latviešu mūzikas
dārzs” un izsole – Latvijas Nacionālajā operā 2012. gada 20. martā
Likteņdārza īstenotājs - „Kokneses
fonds”- sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu 2012. gada 20. martā aicina uz Likteņdārzam veltītu labdarības pasākumu - koncertu
„Latviešu mūzikas dārzs” un izsoli. Fonds ir
iecerējis šādus pasākumus martā rīkot katru
gadu - līdz pat 2018. gadam – ar mērķi radīt
to par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas notikumiem mākslā un kultūrā, uzaicinot uzstāties Latvijā un ārzemēs atzītus Latvijas mūziķus un aicinot piedalīties izsolē izcilākos
Latvijas un nākotnē – arī ārzemju -māksliniekus, kā arī meklējot izcilu Latvijas kultūras
cilvēku darbu uzmetumus, skices, tādējādi
aktualizējot viņu vārdus un veicinot interesi par viņu daiļradi. Šo kultūras pasākumu
virsvērtība ir to labdarības raksturs.
2011. gadā labdarības koncertu sniedza
pasaulē pazīstamais latviešu pianists Vestards Šimkus, un izsolē tika izsolīti Latvijas
mākslinieku darbi un arī populāru cilvēku –
Fonda dibinātāju - Māras Zālītes un prof.
Jāņa Stradiņa, Imanta Ziedoņa, Renāra
Kaupera, Amandas Aizpurietes un Zentas
Mauriņas - rokraksti. Izsolē tika pārdoti
Džemmas Skulmes, Guntara Sietiņa, Neles
Zirnītes, Solveigas Vasiļjevas, Natālijas Laminskas, Ilmara Blumberga, Kristapa Ģelža,
Oļģerta Jaunarāja, Laimdota Mūrnieka, Elī-

nas Titānes, Elīnas Zundas, Egila Rozenberga, Edgara Vērpes, Arta Butes un Jura Jurjāna darbi un Leona Baloža 1966. gada Kokneses pilsdrupu fotogrāfija. Izsoli vadīja viens
no erudītākajiem mākslas kolekcionāriem
Latvijā - Guntis Belēvičs. Pasākuma laikā
Likteņdārzs saņēma ziedojumus 18 042 latu
apmērā, un saņemtie līdzekļi tika ieguldīti
amfiteātra būvniecībā.
2012. gada 20. martā Likteņdārzam veltītais labdarības koncerts „Latviešu mūzikas
dārzs” LNO Lielajā zālē plānots kā latviešu
mūzikas koncerts, kurā skanēs Jāņa Mediņa
un Artura Maskata darbi. Koncerts ir veltījums Likteņdārzam, jo tajā iesaistītie mākslinieki ir piekrituši uzstāties bez atlīdzības savu darbu šajā pasākuma Likteņdārzam ziedos mākslinieciskais vadītājs Arturs Maskats,
diriģenti Modests Pitrens un Andris Veismanis, režisore Elita Bukovska, kā arī Fonda
dibinātājs, LNO galvenais scenogrāfs Andris
Freibergs. Šī būs viena no retajām iespējām
Latvijā dzirdēt Latvijas Radio kori diriģenta
Sigvarda Kļavas vadībā, kā arī baudīt jaunā
daudzsološā pianista Reiņa Zariņa sniegumu.
Pēc koncerta plānota labdarības izsole.
Pēc 2011. gada izsoles Likteņdārzam tika
uzdāvināti 17 mākslas darbi, no kuriem 7
darbi ir atlasīti šā gada izsolei. Viens no vēr-

tīgākajiem izsoles darbiem ir Ilzes Valdmanes Likteņdārzam dāvinātā Ivana Andreja
Peļevina 1884. gadā tapusī glezna. Latviešu
kolekcionāri Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi no
Kanādas – izsolei ziedojuši Jāņa Kugas gleznu „Ainava ar bērziem”. Tāpat kā pagājušajā gadā izsolei tiek uzrunāti gan paši autori,
gan arī mākslas galerijas. Šogad pirmo gadu
savas skices izsolei ziedot tiek lūgti arī
arhitekti, piemēram, Andris Kronbergs
ir piekritis ziedot Likteņdārza daudzfunkcionālās ēkas skices. Tāpat kā iepriekšējā
gadā, tiks izsolīti arī slavenu cilvēku rokraksti un izcilas fotogrāfijas. Savu darbu
izsoles darbu atlasē un vadībā ziedo viens
no lielākajiem mākslas kolekcionāriem
Latvijā - Guntis Belēvičs. Plānots, ka divas
nedēļas pirms izsoles visi darbi būs „Rīgas
Galerijā”.
Šogad viesi uz pasākumu tiek aicināti,
iegādājoties biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs
un www.bilesuparadize.lv. Ienākumi no biļetēm un ziedojumi labdarības izsolē tiks ieguldīti Likteņdārza amfiteātra daļas būvniecības
turpināšanā. Tuvāka informācija par projektu
– www.liktendarzs.lv
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda”
valdes priekšsēdētāja

Mana tante reiz bij’ jauna...

Februārī un martā Kokneses bibliotēkā
skatītājiem tiek piedāvāta jaunas un talantīgas studentes Velgas Aijas Podiņas darbu
izstāde – smalki niansētām krāsu noskaņām
caurausti akvareļi, filigrāni izstrādāti arhitektūras zīmējumi, ģipši, uzstādījumi. Tikai šie
darbi tapuši pirms gadiem 50-60, bet pati autore jau aizsaulē.
Mājās viņu sauca par Aiju. Velga – tas
bija oficiālais vārds pasei, kolēgiem, kaimiņiem. Mums ar brāli viņa bija tanta Aija (nezinu kāpēc, bet visas tantes mūsu rados bija
„tantas” un nekā savādāk). Tantai Aijai savas
ģimenes un bērnu nebija, līdz ar to krietna
audzināšanas un pamācību porcija mums ar
brāli tika ne vien no vecākiem, bet arī no tantas Aijas.

Tanta Aija mājās uzturējās maz, atceros
viņu jo bieži ar mugursomu plecos dodoties
pie seniem un jauniegūtiem draugiem, paziņām gan tuvos, gan tālos Latvijas nostūros,
braucot ar laivām, apmeklējot izglītojošus
pasākumus un dažādus kursus.
Mūža pēdējos 15 gadus tanta Aija bija
pilnīgi akla. Viņa, kas vienmēr bija kustībā,
palika kā ieslodzīta Rīgas piektā stāva šaurajā dzīvoklītī, atkarīga no citiem cilvēkiem.
Galvenā saikne ar ārpasauli bija telefons un
radio. Gadiem ejot, aprūpe mājās kļuva arvien smagāk paveicama un 2010.gada oktobrī tanta Aija piekrita pārcelties uz dzīvi pansionātā „Rauda” Tukuma rajonā.
Dzīvokli viņa atļāva pārdot. Un tad sākās lielā krāmēšanās. Vienistabas dzīvoklītis
bija pilns ar dzīves laikā sakrāto līdz griestiem. Tanta Aija daudz fotografēja, pati taisīja
melnbaltās bildes, diapozitīvus un pirka, manuprāt, visas grāmatas, kas vien tika Latvijā
iespiestas, glabāja visas saņemtās vai nenosūtītās vēstules un kartītes... Starp visām „bagātībām” dienasgaismu ieraudzīja arī kaut
kas patiesi vērtīgs – gan vienā, gan otrā, gan
trešā un ceturtā šķirbiņā, skapjaugšā, grāmatplauktā mapēs un ruļļos glabājās tantas Aijas
studiju laikā – tātad pagājušā gadsimta 50.gados tapušie darbiņi – zīmējumi un akvareļi.
Es, protams, zināju, ka tanta Aija bijusi arhitekte, pirms tam mācījusies Rīgas Daiļamatniecības vidusskolā (kuru tagad zinām kā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu), bet man

nebija ne jausmas, ka viņai ir tik smalki un
rūpīgi darbi! Viņa pati laikam tos augstu nevērtēja, jo nekad neesmu nevienu pašu viņas
darbiņu manījusi kaut kur izliktu rāmīti pie
sienas. Beigu beigās no visām malām izvilkto
lapu skaits tuvojās pusotram simtam un bija
skaidrs, ka tie ir izstādīšanas vērti.
Kad jautājām tantai Aijai par viņas skaistajiem darbiem, viņa bija diezgan pārsteigta,
ka tie kādam varētu interesēt. Pamazām gatavojām pirmo izstādi „Raudas” pansionātā,
bet viņa pati to nepiedzīvoja. Tanta Aija klusi
izdzisa pagājušā gada 4.aprīļa vakarā tieši 77
gadu un 7 mēnešu vecumā. Viņas pelnus apglabājām Suntažu kapos blakus vecaimātei.
Izstāde tomēr ir tapusi un skatītāju atzinīgi novērtēta gan Tukuma rajonā, gan Ogrē
un Suntažos. Neliela daļa darbu tagad izstādīta Koknesē. Lai tā ir stāsts nevis par aklu,
sarūgtinātu un nevarīgu večiņu, bet par aizrautīgu un talantīgu studenti. Par to Aiju Velgu, kas gan nopietna, gan smejoša raugās no
neskaitāmām fotogrāfijām, vienmēr ir draugu
bariņā, brauc ar laivām, dzied korī, sporto,
baro zirgu kaut kur Latgales laukos, smejoties gāžas sniegā, raksta atklātnes un vēstules
uz mājām no studentu talkām kolchozā un no
Krimas par to, ka ceļot ir tik forši. Par kādu
dzīvi, kas reiz bija gaiša, darbīga un tik pilna
cerībām...
Velgas Aijas Podiņas māsas
Ilgas Sīles meita
Māra Mārtiņjāne-Kaše
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izglītības iestādēs

Tautas bumba Bebru pamatskolā

Janvāra pēdējā dienā Bebru pamatskola
sagaidīja ciemiņus - sportistus, kuri bija ieradušies mērīties spēkiem tautas bumbas spēlē.
Tās bija Kokneses vidusskolas zēnu un meiteņu komandas, Bebru internātvidusskolas
zēnu komanda, kuras spēkojās arī ar Bebru
pamatskolas abām komandām.
1. vietu izcīnīja Bebru internātvidussko-

las komanda, otros atstājot Kokneses vidusskolas zēnus, bet trešos Bebru pamatskolas
skolniekus.
Meiteņu komandas sacensībās atklāja,
ka labākās ir Bebru pamatskolas spēlētājas,
kuras ar rezultātu 3:0 uzvarēja Kokneses vidusskolas meitenes.
Linda Šmite

„Sibilla” ciemojas PII „Bitīte”

17. janvārī leļļu teātra pelīte Sibilla kopā
ar saviem draugiem - lapsiņu Rūtu, lācēnu
Fredi, zaķenīti Grietu un kaķīti Minniju tikās ar bērniem PII „Bitīte” un atklāja patiesas draudzības noslēpumu izrādē „Notikums
mežā”. Bērni ļoti uzmanīgi un vērīgi sekoja
līdzi lapsiņas Rūtas nebēdnībām un draiskulībām, juta līdzi viņas nelaimē, priecājās par

zvēriņu prasmi piedot viltniecei. Liels bija
mazo prieks saņemot krāsainus balonus no
pašas Sibillas. Mēs teātra studijā esam pārliecināti, ka uz mirkli ļāvām visiem izbaudīt
prieku un uzdrīkstamies cerēt - mūs gaidīs arī
citur.
Biedrības „Palīdzi man izaugt!” projekta
koordinatore Ina Šlesere

„Dzeguzītes”
pirmsskolas grupiņai
1 gada jubileja

1. februāris - ĢKC „Dzeguzīte” pirmsskolas rotaļu grupiņas dzimšanas diena, kad
aprit tieši viens gadiņš, kopš mazie iršēnieši
mācās spert pirmos soļus pretī sadzīvošanas
mākslai, dzīvo pasakās, dziesmās un rotaļās,
apgūst jaunas prasmes un iemaņas, ieejot
burtu un ciparu pasaulē. Februārī svinēsim
svētkus un nopūtīsim mūsu tortē pirmo svecīti.
I. Ķieģele, ĢKC „Dzeguzīte” direktore

Remontdarbi
Kokneses speciālajā
internātpamatskolā
– attīstības centrā
turpinās
Jaunais 2012. gads Kokneses speciālajā
internātpamatskolā – attīstības centrā sācies,
veicot darbus skolas vides labiekārtošanā.
Tiek turpināti darbi rehabilitācijas kompleksa izveidē, kurā varēs skolēniem organizēt ārstnieciskās vingrošanas un stājas korekcijas, ritmikas un deju nodarbības. 2011.
gada nogalē topošajā kompleksā ir nomainīti
logi, veikta fasādes sienu apdare, kā arī jumta
konstrukcijas siltināšana ar ekovati. Darbus
veica SIA „Saimnieks Ab”. Turpmākie remontdarbi turpināsies rehabilitācijas kompleksa iekštelpās.
Sadarbībā ar SIA „KMT Projekts” Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā tika realizēts vērienīgs projekts
- internāta ēkas jumta seguma nomaiņa.
Dagmāra Isajeva,
Kokneses speciālās internātpamatskolas attīstības centra direktore
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sporta dzīve
Ralfa un Patrīcijas
Vieglatlēti atklāj ziemas sezonu
21. janvārī Ventspilī, olimpiskā centra pā Māris Eglītis uzvarēja tāllēkšanā un trīsEiduku veiksmīgie starti „Ventspils”
manēžā notika 10. ziemas at- soļlēkšanā, bet 60+ grupā Arvīds Vītols neklātās sacensības vieglatlētikā veterāniem. pārspēts palika lodes grūšanā, augstlēkšanā,
Latvijas Kausa izcīņā
Sacensībās startēja arī divi koknesieši, kuri tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā.
biatlonā 1. kārtā
mājā pārveda sešas zelta medaļas. 40+ gru-

Koknesiešiem divas uzvaras LVF Jaunatnes
volejbola čempionāta posmā
Š.g. 21. janvārī Jelgavas novada Ozolniekos norisinājās LVF (Latvijas Volejbola
Federācijas) Jaunatnes volejbola čempionāta
kārtējais spēļu posms. Tajā sekmīgi startēja
Kokneses novada jaunie volejbolisti, izcīnot
2 uzvaras.
Pirmajā spēlē tika izcīnīta uzvara ar rezultātu 3:1 pret Ozolnieku komandu.
Otrajā spēlē ar rezultātu 3:0 pret Rīgas
Volejbola skolas komandu.

Par uzvarām cīnījās un komandā spēlēja: Edijs Lutinskis, Krists Kučinskis, Edgars
Glāznieks, Kristiāns Butins, Niklāvs Vingris,
Artis Dandēns, Lauris Larionovs, Dāvis Briedis no Kokneses un Edgars Riekstiņš no Bebru pamatskolas.
Nākošās sacensības notiks Kokneses
Sporta centrā 19. februārī. Aicinām visus
atbalstīt Kokneses novada komandu!
Ivars Māliņš, treneris

Ar sportiskām aktivitātēm atklāta
Kokneses Jauniešu biedrība
21. un 22. janvārī Madonā norisinājās Latvijas Kausa izcīņa biatlonā 1. kārta.
„Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē” pulcējās biatlonisti no Latvijas un Lietuvas. Dalībnieku vidū veiksmīgi startēja bebrēnieši,
Aizkraukles novada sporta skolas audzēkņi
Ralfs Eiduks un Patrīcija Eiduka.
Pirmajā sacensību dienā C grupā jauniešiem (1997./1998. g. dz.) 4 km sprintā Ralfs
Eiduks ar rezultātu (0:15:19) izcīnīja 2. vietu.
Tikpat labi viņam veicās arī 22. janvārī, kļūstot par 2. vietas ieguvēju 4 km iedzīšanā. Ar
uzvarētājas titulu mājup atgriezās Ralfa māsa
Patrīcija. D grupā meitenēm (1999./2000. g.
dz.) 1 km distancē, starp deviņām dalībniecēm, ar rezultātu (0:03:04) viņa bija pati ātrākā un ieguva 1. vietu! Ralfa un Patrīcijas
treneris ir tētis Ingus Eiduks.
Lai jaunajiem sportistiem cīņas spars sacensībās un izturība trenējoties!
Kokneses Novada Vēstis

Sestdien, 21. janvārī, uz sporta aktivitātēm Kokneses sporta hallē aicināja Kokneses
Jauniešu biedrība (KJB), lai atzīmētu savu
dzimšanas dienu. Atrakcijās bija iespēja
piedalīties visai ģimenei - gan lieliem, gan
maziem apmeklētājiem, un izcīnīt balvas.
Apbalvošanas pasākums notika I.Gaiša Kokneses vidusskolas ēdamzālē. Labākie dalīb-

nieki saņēma sacensību kausus, kurus nodorošināja - SIA INFINITgroup. Par apskaņošanu un svētku balli rūpējās mobilesound.lv.
Pasākuma telpas nodrošināja PA Kokneses
sporta centrs, IK DANIS PLUSS, bet saldus
mirkļus ar sarūpētiem gardumiem sagādāja
z/s „ZEMĪTES”. Protams, KJB atbalsta Kokneses novada dome, kas jauniešu organizācijai ir kā vecāki.
Sporta spēļu kausus saņēma:
• Kalvis Vaivods (Ātrākais un veiklākais
dalībnieks kopvērtējumā)
• Ivo Kokins (Aktivitāšu “Trijkājis” un
“Baloni” uzvarētājs)
• Alvis Voitkunskis (Aktivitātes “Riņķa
griešana” uzvarētājs)
• Agnese Vilcāne (Aktivitātes “Lecamaukla” nepārspēta uzvarētāja)
• Renāte Skābarniece (Sporta aktivitāšu
jaunākā dalībniece, 4. g.)
Kokneses Novada Vēstis

Zinātniskā pētījuma rezultāti I. Gaiša Kokneses vidusskolā
Ar Eiropas parlamenta un Padomes lēmumu 2012. gads ir pasludināts par Eiropas
gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei. Katrs cilvēks tūlīt pēc piedzimšanas
sāk arī novecot un katra indivīda novecošana
neapšaubāmi ir problēma visai sabiedrībai
un visām paaudzēm, un tas ir jautājums par
paaudžu solidaritāti un ģimeni. Novecošanās
ir cieši saistīta ar veselību, kas ir visa mūsu
fiziskā, garīgā un sociālā labklājība. Tā nav
vien iedzimtība, bet to lielā mērā ietekmē
dzīves un darba vide, kā arī paradumi, kuriem
bieži ir noteicoša loma. Ļoti svarīgs faktors
veselības saglabāšanā ir veicināt tādas aktīvas novecošanas kultūras radīšanu, kura būtu

process mūža ilgumā. Viena no šāda procesa
sastāvdaļām ir arī fiziskā kultūra un sports, jo
mazkustīgums cilvēkos izraisa muskulatūras
un saišu aparāta novājināšanos, muskulatūras
disbalansu, kā arī struktūras izmaiņas.
Nostrādājot vairāk nekā 28 gadus medicīniskajā rehabilitācijā, ikdienā esmu sastapusies ar dažāda vecuma pacientu problēmām: pārmērīgs ķermeņa svars, paaugstināts asinsspiediens un cukura līmenis asinīs,
mugurkaulāja problēmas. Tās var izraisīt
daudzu hronisku slimību attīstību. Izstrādājot
bakalaura darbu veselības zinātnē, nolēmu
pievērsties fiziskās sagatavotības un stājas
izmaiņām 12–16 gadus veciem skolēniem I.

Gaiša Kokneses vidusskolā.
Pēc Veselības ekonomikas centra (tagadējā Nacionālā veselības dienesta) un Sporta
medicīnas valsts aģentūras statistikas datiem
skolēniem bieži konstatēti balsta un kustību
sistēmas traucējumi, mazaktīvākiem – zems
fiziskās sagatavotības līmenis, vairumam
bērnu pusaudžu vecumā fiziskās un funkcionālās īpašības ir zem vidējā līmeņa vai zemā
līmenī.
Pēc anketēšanas datiem (57 respondenti), pusaudži ārpusskolas sporta nodarbībās
pavada vidēji divas stundas dienā (volejbols,
vieglatlētika, futbols, florbols, peldēšana…).
turpinājums 18. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada
dome strādā pie
sporta darba
uzlabošanas
novadā
Kokneses novada domes sēdēs aktīvi
tiek izskatīti jautājumi par sporta darba
uzlabošanu novadā. Aizvadītā gada nogalē izveidota Sporta komisija. Komisija ir
Kokneses novada domes izveidota sabiedriska institūcija, lai novadā sporta un fiziskās kultūras pasākumus plānotu un īstenotu dzīvē kompleksi, apvienojot iedzīvotāju
saturīgu brīvā laika izmantošanu ar treniņu
darbu atsevišķos sporta veidos, sporta pasākumu organizēšanu novadā, kuros interesi rod gan dalībnieki, gan pārējie novada
iedzīvotāji. Komisijā pieņemtie lēmumi
tiek izskatīti Kultūras, izglītības, sporta un
sabiedrisko lietu komitejā, bet lēmumus
pieņems Kokneses novada domes sēdē.
Janvāra domes sēdē tika izskatīti jautājumi par sporta darbu Kokneses novadā. Ar
Kokneses novada domes deputātu lēmumu
tika uzdots „Kokneses Sporta centrs” direktoram Arvīdam Vītolam līdz š.g. 7. februārim
izstrādāt Kokneses Sporta centra attīstības
stratēģiju un gada darba plānu, atbilstoši
Kokneses Sporta centra nolikumam, kā arī
izstrādāt priekšlikumus, lai aģentūras darbu
padarītu rentablu.
Sagatavotie jautājumi tiks izskatīti februāra novada domes sēdē.
Janvāra novada domes sēdē tika izskatīts un apstiprināts arī „Kokneses Sporta
centra” budžets un finansējums sportam
Kokneses novadā 2012. gadā, bet februārī
lems par kritērijiem, kuri noteiks Kokneses pašvaldības budžeta dotācijas līdzekļu
sadali sportam.
Jau šajā gadā PA„Kokneses Sporta
centrs” budžets ir samazināts par 25 000 Ls.
Katru gadu pakāpeniski piešķirtie līdzekļi
sporta centram tiks samazināti, tāpēc īpaši
svarīgi ir izstrādāt Sporta centra attīstības
stratēģiju, lai rastu risinājumus papildus finansējuma piesaistīšanai un novērstu esošos
trūkumus.
Šogad paredzēts pārveidot Sporta centra
koģenerācijas iekārtu, kas ļaus ietaupīt līdzekļus un nodrošinās siltumu arī Kokneses
sporta hallē. Aktuāls ir jautājums par plašāku
piedāvājuma klāstu Sporta centrā un elastīgāku apmeklējuma grafiku.
Visi ieteikumi un ierosinājumi, kuri saņemti Sporta centrā, tiks izskatīti Sporta komisijā. Komisijas sēdes ir atvērtas apmeklējumam.
Kokneses Novada Vēstis
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Tikai 12% no aptaujātajiem skolēniem nenodarbojas ar sporta nodarbībām ārpus skolas. Fiziskās nodarbības ārpusskolas biežāk
nekā trīs reizes nedēļā apmeklē 27% skolēnu. 67% skolēni uz skolu nokļūst ar kājām,
tikai 21% skolēnu vecāki atved ar mašīnu.
26% no 57 respondentiem apmeklē mūzikas
skolu. Aptaujājot skolēnus par ēšanas paradumiem, skolēni atzīmē trūkumus – daudz
saldumi (35%), maz augļi un dārzeņi (32%),
daudz sāļie ēdieni (30%), pārāk trekns ēdiens
(21%), daudz miltu ēdienu (16%).
Veicu antropometrisko stājas noteikšanu.
Novērtējot stāju frontālā un sagitālā plaknē,
praktiski pareizas stājas nebija. Skolēni – tie,
kuri atsaucās uz manu aicinājumu uzlabot fizisko sagatavotību un stāju, tika sadalīti divās
grupās – vieni vingroja zālē, otriem notika nodarbības baseinā (katrai grupai 12 nodarbības).
Novēroju stājas uzlabošanos, bet bez būtiskas
atšķirības, jo 12 nodarbības ir pārāk īss laiks.
Mani pārsteidza un iepriecināja fiziskās

18
sagatavotības rādītāji (Harvarda step-tests),
jo tie ir lielāki par vidējo līmeni valstī. 35%
skolēnu tā ir vidēja, 23% skolēnu – laba, 15%
skolēnu – teicama un tikai 23% - apmierinoša un 4% - vāja. Novērtēju arī sirds – asinsvadu atbildes reakciju uz slodzi. Iegūtie dati
no anketām un fiziskās sagatavotības rādītāji, tika sistematizēti un veikti nepieciešamie
aprēķini RSU fizikas un informātikas katedrā
Microsoft Excel un SPSS for Windows datorprogrammās.
Pētījums ilga no septembra mēneša līdz
decembra beigām, un tas bija bezmaksas. Par
sekmīgu pētījuma norisi pateicos skolēniem
un viņu vecākiem, I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktoram M. Reinbergam, „Kokneses Sporta centrs” vadībai, skolotājiem – I.
Vancānei, I. Māliņam, D. Skopānei, V. Ņuhtiļinam, „Kokneses Sporta centrs” medmāsai
I. Magonei un pārējam Sporta centra personālam.
Aija Vītola, fitnesa trenere –
veselības sporta speciāliste

2011. gada 28. decembrī Kokneses novada domes
sēdē tika pieņemts lēmums izveidot Kokneses novada
Sporta komisiju, kura uzsāka darbu šā gada 2. janvārī
Kādi argumenti kalpoja par pamatu
šādas komisijas izveidei Kokneses novadā?
Likums „Par pašvaldībām” (15. panta
6. punkts) uzliek par pienākumu ikvienai
pašvaldībai nodrošināt veselības aprūpes
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Līdz šim šīs
rūpes galvenokārt izpaudušās dažādu jaunu
sporta infrastruktūras objektu celtniecībā un
renovācijā: stadioni, sporta halles, sporta un
trenažieru zāles, peldbaseins u.c., kam Kokneses novada pagastos kopā iztērēts vairāk
kā 3,3 miljoni latu. Papildus, katru gadu šo
objektu uzturēšanai un sporta darba organizēšanai Kokneses novadā no pašvaldības
budžeta tiek tērēti aptuveni 150 tūkstoši
latu. Bet kāda ir atdeve no šiem ieguldījumiem, kādi rezultatīvie rādītāji sasniegti,
cik lietderīgi un racionāli līdzekļi ieguldīti,
un galvenais, ko no tā visa ir ieguvuši mūsu
novada iedzīvotāji?
Apkopojot dažāda rakstura informāciju
no aģentūrām, iestādēm, privātajiem uzņēmumiem un fiziskām personām, kuras apsaimnieko sporta infrastruktūras objektus,
nodarbojas ar sporta darba organizāciju un
dažādu pakalpojumu sniegšanu – ēdināšana,
viesnīcas pakalpojumi, transports u.c., centāmies rast atbildes uz šiem jautājumiem, un
tās nebija iepriecinošas. Tika atklāti būtiski
trūkumi darbu plānošanā un vadīšanā. Nesaimnieciskums, negodprātīga attieksme pret
valsts un pašvaldības līdzekļu tērēšanu un
mantas saglabāšanu, sadarbības, koordinācijas un kontroles trūkums, sabiedrības viedokļa ignorēšana, tās ir tikai dažas no konstatēta-

jām problēmām.
Kā īpaši pamācošu piemēru var minēt
iegūto pieredzi privātajā peldbaseinā „Rifs”
Priekuļos, kur pretstatā mūsu pašu p/a „Kokneses Sporta centrs” ir izstrādāts attīstības
plāns, tiek veikta īpaša stratēģija klientu piesaistei, pilnveidots pakalpojumu klāsts un
serviss, domāts par iekārtu un resursu ekonomisku izmatošanu.
Secinājums bija pārsteidzošs, sakārtojot
tikai vienas pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” darbu līdzīgi kā Priekuļu
peldbaseinā „Rifs”, Kokneses novada budžets katru gadu ekonomētu aptuveni 100
tūkstoši latu! Tieši tāpēc tika meklēts risinājums sporta darba uzlabošanai. Meklējām
pieredzi Salacgrīvas novadā, kur šādu un līdzīgu jautājumu risināšanā ir izveidota Sporta konsultatīvā padome, kuras darbībā iesaistītas visas ieinteresētās personas, gan algotie,
gan sabiedriskie sporta darbinieki, klubi un
biedrības. Izskatījām Aizkraukles novada
modeli, kur šādus darbus veic Sporta komisija un nonācām pie attiecīgā modeļa Kokneses
novadam. Kokneses Sporta komisijas sēdes
būs atklātas. Visa aktuālā informācija, darba
kārtības jautājumi, pieņemtie lēmumi un dokumenti, tiks savlaicīgi publiskoti Kokneses
mājas lapas – sadaļā „Komisijas”. Ikviens
interesents ir aicināts piedalīties sēdēs un palīdzēt ar savu pieredzi un zināšanām. Sēdes
notiks katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no
plkst.14:00.
Ar cieņu,
Kokneses novada domes Sporta komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dzenis
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Voldemāram Jākobsonam dzimšanas diena
Bija, ir un būs tāds cilvēks: rezignēts
kalta un āmura turētājs, eremīts ar cilvēkos
vērstu ērgļa skatienu, stipras gribas paudējs,
kurš savu skata punktu uz dzīvi iestādījis visaugstāko kalnu virsotnēs. No klinšu
smailēm kā ērglis raudzījās lejā, plati izplestiem domu spārniem izbaudīja ērgļa brīvību,
pasaules pirmatnību, dzīves neviltotību un
ieelpoja kalnu tīro gaisu, kura mūža nogalē
tik ļoti pietrūka. Viņš gadiem vēroja dzīvi
no kalnu augstumiem, lai, nonācis uz zemes,
vēstītu par Patiesību, Dabiskumu un Vienkāršību. Akmens vākos iesieti viņa nemirstīgie stāsti: „Pelēka diena”, „Kukažiņa”,
„Saimniece” un citi.
Viņš nepiedzima Šķūnī. Viņš nenomira Šķūnī. Rīdzinieks Voldemārs Jākobsons
kā sešgadīgs zēns tēvam, katlu kalējam, pie
rokas iegāja no muižas nopirktajā Šķūnī, lai
tur paliktu. Šķūnim durvis kā Vārti, un 1905.
gadā neviens no Jākobsonu triju cilvēku ģimenes nenojauta, ka lielie un smagie Vārti
vedīs uz paradīzi, kur līdz ar nākamā tēlnieka plikiem eņģeļiem dzīvos vienkāršībā un
neviltotībā atrodamais. Tas ir viss Lielais un
Skaistais.
Nepagāja vairāk par diviem gadu desmitiem, kad Šķūnī sāka griezties radību putekļi. Katlu kalēja vienīgais dēls Šķūnī līdzēja
dzimt latviešu profesionālajai tēlniecībai. Putekļi griezās, bet mītnē nepalika – Tēlnieks
izrādījās nepārspēts tīrības alcējs. Telpās,
dārzā, apģērbā viss viņam precīzs, akurāts un
neviltots.
Pelēkais laukakmens nevaidēja, nekunkstēja, kad Šķūņa vīrs to primitīvi apstrādāja.
Viņš akmeni nekad neslīpēja. Akmens nedrīkst ciest. Akmeni nedrīkst iznīcināt. Radību sāpes jāizcieš māksliniekam.
Un Jākobsons cieta. Viņš cietinājās. Krūtīs sāka briest atskaldīto detaļu putekļi. Ja netraucē veselajam, liekais jānoņem. Par viņu
daudzi teica: ass, skarbs cilvēks. Vai citāds
viņš varēja tapt, mūžu akmeņus kaļot un muti
turot vaļā?
„Lai akmenim jācieš nav, lai nezūd akmens dabiskais raksturs,” kā mantru pie sevis
viņš skaitīja. „Teātri akmenī neienest! Neslīpēt, nepulēt!”
Aiz Šķūņa tēvs ara zemi. Vienu gadu,
otru, bet trešajā viņam jau bija daudz vieglāk.
Zeme kopēju pazīst un ar laiku viegli atdodas.
Tēlniecībā pretēji. Jo ilgāku laiku stājmākslā tēlots cilvēka ķermenis, jo nākamam
tēlniekam grūtāk.
„Tikai neatdarināt!” Šķūņa vīram mācīja

Rodēns – autoritāte mākslā, franču Tālā
Zvaigzne. Bet arī Šķūņa vīram, dīvainajam,
līdz galam nesaprastajam īpatnim, pakaļ noraudzījās neskaitāmi pielūgsmes un apbrīnas
pilni acu pāri Pļaviņās un Bebros. Viņu dievināja tā paša tāluma un neaizsniedzamā dzīves
skata punkta dēļ.
Starp sievieti un akmeni Tēlnieks izvēlējās otro. Priekšroku deva akmenī ieraudzītam tēlam: „Dakterei Eglei”, „Martai”
un savām raga brillēm uz āmura kāta, nevis uz naktsskapīša pie mietpilsoniski klātas gultas mīkstu mēbeļu un paklāju pieblīvētā istabā.
Trīs reizes mūžā Šķūnis ilgāk tika atstāts
bez cilvēka, kuram tas pierādīja paradīzes iespējamību zemes virsū. Pirmoreiz, kad vajadzēja doties bēgļu gaitās uz Krieviju, otrreiz,
kad studēja Mākslas akadēmijā un pēdējoreiz, kad strādāja Pļaviņās. Tur viņa Tēlnieka
garam tik daudz nepieciešamā: Jaunsudrabiņa klātums, Aleksandra Štrāla un Kārļa Štrāla personību un mākslu tuvums, pianistes un
komponistes L. Reinholdes starojums, rakstnieces E. Prūsas esamība. Visi mākslinieki.
Visi vajadzīgi plaukstošajai valstij.
Kad garam vairs nebūs nekā, Tēlnieks
ilgosies nāves.
Pagaidām bija. Nemiers un kustība, mežonīgs darbs krēslas stundās. Rasula Hamzatova „Mana Dagestāna” spilvena vietā.
„Miers ir dvēseles nelietība”, Šķūņa vīrs
savai pašdisciplīnai piezīmēs ierakstīja Ļeva
Tolstoja vārdus.
Nemiers un kustība boksā, neatmešana ar
roku kalnu un distanču slēpošanai. Sakrustotas slēpes kapa pieminekļa vietā, lūk, ko
Šķūņa vīrs vēlējās. Būt pasargāts no dvēseles nelietības arī pēc nāves. Uzlikt visus uz
slēpēm arī tur – viņā saulē, ne tikai Pļaviņās

un Bebros.
Par kustību un nemieru ik brīdi atgādināja lielie sporta zābaki, kas Šķūņa vīram kājās
pat svētku sarīkojumos. Mugursoma plecos,
biežāk tukša nekā piebāzta. Tā ir neviltotība.
Gara labsajūtas manifests. Maziski mazs bija
tas, kurš par viņa ārieni nosmīkņāja, ar pirkstu norādīja. Niecība nevarēja zināt- Tēlnieka
kājas mākoņos mazgātas. Tēlnieka mugursomā pārnesta patiesība – klasiski skaidras
plastikas nav – un pasaules pirmatnīguma
izjūta.
Zemnieciski smagnēji, ar tieksmi uz monumentāli arī mazās formās, bez klasiska
kustību daiļuma un vijīguma- tādi ir Šķūņa
vīra darbi granītā, cementā, bronzā un mālā.
Par maz Mākslinieku savienībai. Neatbilstoši
valdošajai ideoloģijai. Uzņemts un izslēgts
no savienības. Viens savās paradīzes ābelēs
un ceriņos, līdz galam uzticīgs atrastai patiesībai.
Kad Šķūņa vīrs kalnus vairs neredzēja,
viņš slāpa pēc kalnu gaisa, palicis viens kā
ērglis savā Šķūņa dēļu ligzdā uz Vidzemes
pakalna apkārt esošo līdzenumu izplatījumā.
Vēl tikai viena – pēdējā virsotne –
1973. gada pavasaris. Izstāde Koknesē,
laikabiedru atzinība, uzņemšana Mākslinieku savienībā. Dāvanā dārgu kalšanas
piederumu komplekts, kas palika neizmantots. Akmens putekļi sabrieda tiktāl, ka
plēsa pakrūti pušu.
Bija, ir un būs tāds cilvēks: caur Stradiņa
slimnīcas 10. nodaļas personāla godasardzi
iznests kājām pa priekšu, Tēlnieks ar zilu
vijolīšu pušķīti zārka galvgalī un skumju satriektu komponisti zārka kājgalī – viņai bija
izdevies izlauzties cauri mākslinieku, draugu un vietējās sabiedrības zārku apstāvošam
mūrim un noslīgt paradīzes atslēgu glabātājam pie kājām.
Vārtu atslēga nav pazudusi, tā Sarmītes
rokās, bet „Aku-Aku!” ziema vai vasara,
diena vai nakts sēd Šķūņa durvju priekšā un
nodrošina tiešsaisti ar Šķūņa vīru. Palūdziet
tikai! Es tā daru:
- Man nav vijolīšu, ko dzimšanas dienā
atnest Šķūņa vīram! Un lepnus ziedus viņš
taču joprojām neprot turēt, vai nē, Aku- Aku?
- Izplaucē ceriņzaru!
- Līdz 27. janvārim nepagūšu.
- Atmiņu ziediem ir ceriņu violetās dūmakas krāsa un paradīzes smarža.
Dzimšanas dienas sveicienu Tēlniekam
no Bebru pamatskolas nes
Linda Šmite

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

20

Nr. 26 (303) 2012. gada 10. februāris

Atsaucoties uz publikāciju laikrakstā „Staburags” 20.01.2012.
„Kāpēc ar traktoru brauc uz mājām?”

Ir vai nav likumpārkāpums?
Jau daudzus gadus Koknesē ilgst daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju cīņa ar namu apsaimniekotāju – SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi”. Iemeslu cīņai ir daudz – te
iedzīvotājiem liekas, ka vienpusīgā kārtībā
bez vienošanās ar viņiem ieviestā divpakāpju apkures tarifu sistēma ir netaisnīga, jo
pēc tās iznāk, ka vasarā jāmaksā KKP par
darbiņu, ko veic saulīte, apsildot dzīvokļus.
Te dīvaini šķiet, ka uzturā praktiski nelietojamais ūdens, kurš attek līdz patērētājam par
Ls 0,56 m3, viņam zem krāna rokas mazgājot, pārvēršas tā, ka, sasniedzis izlietni un
kļuvis par kanalizācijas notekūdeni, jau ir
Ls 1,05 m3 vērtībā. Koknesiešus izbrīna, ka
divpakāpju tarifa darbības laikā nelikumīgi
iekasētā maksa par ūdens uzsildīšanu to māju
iedzīvotājiem, kas nekad nav saņēmuši silto
ūdeni, joprojām nav atdota, kaut par to pieņemts Kokneses novada domes lēmums jau
2010. gadā. Tāpat iedzīvotājus nepārliecina,
ka ilggadīgs, pieredzējis mūzikas skolotājs,
kurš ar savu darbu un sniegumu, vadot skolēnu ansambļus, pats muzicējot sarīkojumos,
pat komponējot, iemantojis pelnītu atzinību

koknesiešos un Jaunjelgavas novadā, pēkšņi
bez konkursa, izglītību nozarē apliecinoša
dokumenta un sertifikāta pārtop par Kokneses namu apsaimniekotāju, kurš pēdējā laikā
aktīvi komunicē ar presi. Pēdējais apstāklis
gan jāuzteic, jo iedzīvotāju sapulcēs, kurās
namu apsaimniekotājam būtu jāatbild uz daudziem sasāpējušiem jautājumiem, viņam nav
izdevīgi ierasties – pagājušajā nedēļā viņš vai
cits KKP pārstāvis velti tika gaidīts kādā Lāčplēša ielas namā.
Tagad Staburagā lasām Z. Vildes skaidrojumu, kas ir vai nav likumpārkāpums.
Pārsteidz, ka to sniedz namu apsaimniekotājs, kad KKP taču joprojām vada tās valdes
loceklis A.Preiss. Taču padomājot jāsecina,
ka bijušais skolotājs tiešām labāk par savu
priekšnieku pieprot izlocīšanās mākslu.
Būtu dīvaini, ja Vildes kungs atzītu, ka traktora dzenāšana pa šoseju 16 km saistīta ar
degvielas patēriņu un amortizāciju, tehnikas
stāvvieta privātā garāžā un tās apsargāšana –
ar īri un sarga pakalpojumu apmaksu. Tāpat
kā par daudz ko, par minēto jāmaksā daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. Vai šie māks-

līgi radītie „pieaudzējumi” apkures tarifiem
nav tie, kas rēķinus padara praktiski nesamaksājamus? Nu jau būs pagājuši vairāki
mēneši, kopš Vildes kungs solījis pie katlu
mājas atkritumu konteineriem ierīkot videonovērošanu, lai radinātu ļaudis tur ievērot
kārtību. Kas gan traucētu šo traktoru novietot video uztveramības zonā un beidzot
noķert kaut vienu no mistiskajiem zagļiem,
kas apdraud KKP? Vai tik tur nav pamatā
bailes, ka minētā aparatūra fiksēs personīgo automašīnu mazgāšanu ar silto ūdeni
pēc veiksmīgām medībām? Par šo „pakalpojumu”, ko saņem KKP darbinieki, tāpat
maksā dzīvokļu īpašnieki un īrnieki. Tāpēc
arī līdz tam laikam, kad KKP darbiniekiem
nebūs skaidra robeža, kur beidzas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un kur sākas
pierakstījumi un iedzīvošanās, mēs varēsim
lasīt likumu izskaidrojumus (nelikumību
atzīšanu par likumīgu uz iesaistīto personu
vienošanās pamata) no KKP darboņu viedokļa. Nu kā te lai nekaro?
21.1.2012.
Vērīga iedzīvotāja

Komentāri par „vērīgās iedzīvotājas” 21.01.2012 vēstuli
„Ir vai nav likumpārkāpums”
Vienlīdz likumīgi ir gan vienpakāpju, gan
divpakāpju siltumenerģijas tarifi. 26.06.2001
MK noteikumu Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
pašvaldību regulējamās nozarēs” II sadaļas
9. punkts skaidro, ka „Lietojamo tarifa aprēķinu (vienpakāpes vai divpakāpju) izvēlas
siltumapgādes komersants”, t.i., SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, turpmāk
– Uzņēmums, tāpēc apgalvojums par to, ka
divpakāpju tarifs bija „netaisnīgs”, neatbilst
patiesībai.
2010. gada 14. aprīlī spēkā stājās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas,
turpmāk – SPRK, Padomes lēmums Nr. 1/7,
kur 6. punkts skaidro: „Tarifa veidu (viendaļīgais siltumenerģijas tarifs vai divdaļīgais
siltumenerģijas tarifs) komersants izvēlas,
vienojoties ar siltumenerģijas lietotājiem”.
Pamatojoties uz šo lēmumu, Uzņēmums veica iedzīvotāju aptauju par siltumenerģijas
tarifa aprēķināšanas varianta izvēli, kuras
rezultātā Uzņēmums ar 2011. gada 1. janvāri siltumenerģijas patērētājiem piemēroja
viendaļīgo siltumenerģijas tarifu. Par aptaujas rezultātiem Kokneses novada dome tika
informēta 2010. gada 17. novembra vēstulē
Nr. 1-11/670.

Pašreizējie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir apstiprināti ar 2008. gada 7. maija
SPRK lēmumu – izrakstu Nr. 10 (protokols
Nr. 13. 2., 3., 4.§) un līdz šim nav mainīti.
Tarifu pamatotību un pareizību ir izvērtējusi
SPRK kā juridiska persona un ir devusi attiecīgu atzinumu.
Tas, ka kanalizācija pakalpojums par 1
m3 notekūdeņu savākšanu, aizvadīšanu, attīrīšanu un novadīšanu vidē ir dārgāks nekā 1
m3 ūdens ieguve, uzkrāšana un piegāde līdz
patērētājam, tarifos atspoguļojas pārsvarā visos ar šo pakalpojumu saistītos uzņēmumos.
Tas, ka ūdens uzturā ir praktiski nelietojams,
būtu jāpierāda dokumentāli. Uzņēmumā
veiktie veselības inspekcijas auditi un ūdens
testēšanas rezultāti par to neliecina.
SPRK apstiprinātajā siltumenerģijas tarifā, piemērojot divdaļīgo siltumenerģijas tarifu, netika izvērtēta situācija, kā piemērojams
patstāvīgais maksājums tiem patērētājiem,
kuriem nav siltā ūdens pieslēguma. Tomēr
Uzņēmums respektēja Kokneses novada domes lēmumu un pārrēķins tika veikts ar 2011.
gada novembra mēnesi. Kokneses novada
domei 2011. gada 18. oktobrī tika nosūtīta
vēstule Nr. 1-11/280.
Ar 2010. gada 1. janvāri spēkā stājās

„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”,
tāpēc Uzņēmumā darbā tika pieņemts namu
pārvaldnieks. Šis darbinieks ir Kokneses
iedzīvotājs un labi pārzina situāciju daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jomā. Viņš
iepriekš ir strādājis Jaunjelgavā par direktora
vietnieku saimnieciskajā darbā, kur īstenojis
vienu Eiropas investīciju attīstības projektu
un divus Reģionālās attīstības projektus. Tā
kā attiecīgais darbs prasa atbilstošu izglītību,
darbinieks tika pieņemts darbā ar nosacījumu
iegūt šo izglītību par saviem līdzekļiem. Pašlaik darbinieks ir otrajā kursā un 2012. gada
oktobrī saņems attiecīgās specialitātes diplomu. Tā kā iepriekš minētais likums bija spēkā neilgu laiku, speciālistu ar jau atbilstošu
izglītību Latvijā bija ļoti maz.
Uzņēmums kurināmās šķeldas pārvietošanai izmanto traktoru NEW HOLLAND
un 22 m3 piekabi. Lai nodrošinātu operatīvu šķeldas piegādi, piekabe tiek turēta zem
jumta šķeldas noliktavā „Rogās”, bet traktors
katlumājas teritorijā. Šinī variantā traktortehnikas maršruts darba dienas beigās: katlumāja – „Rogas” (tiek novietota piekabe) 2,2
km, „Rogas” – katlumāja (tiek novietots traktors) 2,2 km. Maršruts darba dienas sākumā:
katlumāja – „Rogas” (tiek piekrauta pirmā
turpinājums 18. lpp.
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šķeldas krava) 2,2 km, „Rogas” – katlumāja
(tiek katlu mājas angārā ievesta pirmā krava) 2,2 km. Tātad kopējais attālums 2,2 x 4
= 8,8 km.
Variantā, ja traktortehnika tiek turēta
„Mazvilciņos”: traktortehnikas maršruts
darba dienas beigās: katlu māja „Rogas”
(tiek novietota piekabe) – „Mazvilciņi”
(tiek novietots traktors) 7,5 km. Traktortehnikas maršruts darba dienas sākumā:
„Mazvilciņi” – „Rogas” (tiek piekrauta
pirmā šķeldas krava) – katlumāja (tiek
katlu mājas angārā novietota pirmā krava)
7,5 km. Tātad kopējais attālums 2 x 7,5 =
15 km. Attālumu starpība 15 – 8,8 = 6,2
km, kuri tiek veikti ar nenoslogotu (bez
piekabes) traktortehniku. Pēc pašreizējām
degvielas cenām, šī attāluma veikšana izmaksā ap 1 LVL. Turklāt Uzņēmumam ieguvums ir:
1) traktortehnika atrodas drošā, slēgtā,
apkurinātā garāžā;
2) darba diena tiek uzsākta ar siltu traktortehniku, kas paildzina tās darba resursu,
kā arī rodas degvielas ekonomija, jo nav
traktortehnika jāuzsilda pirms darba dienas
uzsākšanas.
Ieguvums Uzņēmuma darbiniekam –
traktoristam, nav papildus izdevumu nokļūšanai darba vietā un no tās atpakaļ dzīves
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vietā. Šeit es neredzu nekādus mākslīgi radītos „pieaudzējumus” apkures tarifiem, kuri
ir vieni no zemākajiem Latvijā (33,68 Ls
MWh). Pēc siltumasociācijas datiem, 2011.
gada oktobrī siltumenerģijas tarifi Latvijā
bija robežās no 30,58 Ls MWh līdz 47,87 Ls
MWh.
Piekrītu tam, ka katlu māja bieži vien ir
vienīgā vieta, kur Koknesiešiem griezties pēc
palīdzības dažnedažādās situācijās:
 kādreiz sabojājusies durvju atslēga un
nevar tikt dzīvoklī;
 citreiz problēmas atbrīvoties no kāda
nevajadzīga priekšmeta dzīvoklī;
 pirms ugunsdzēsēju ierašanās ir likvidēti vairāki ugunsgrēki daudzdzīvokļu mājās;
 ir sniegta palīdzība cilvēkiem uz ielas;
 tiek palīdzēts autotransportam (parasti
ziemas periodā);
 vasaras sausākajos periodos katlu mājā
ar lūgumu iegādāties dzeramo ūdeni (kas dažiem liekas nekur nederīgs) griežas privātmāju īpašnieki, kā arī juridiskas personas. Tas
gan ir maksas pakalpojums.
Tā kā Koknesē nav automazgātavas,
Uzņēmums savu auto un traktortehniku,
nepielietojot nekādu ķīmiju, noskalo katlu mājas teritorijā. Piekrītu, ka šo iespēju
izmanto daļa Uzņēmuma, kā arī novada
domes darbinieku. Ūdens tiek izmantots
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arī no ielu ūdens ņemšanas hidrantiem (parasti ugunsdzēsēju vajadzībām). Tomēr šie
ir atsevišķi gadījumi, nevis pakalpojumu
sniegšanas veids, un tie neietekmē ūdens
tarifu.
Nobeigumā, vēstules „Ir vai nav likumpārkāpums” sakarā, jāpiebilst, ka Iesniegumu
likuma 7. pants nosaka:
„7. pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas
1) Iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez
izskatīšanas šādos gadījumos:
1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma
iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);
2) iesniegums nav parakstīts, izņemot šā
likuma 2. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu;
3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs
un izaicinošs;
4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
5) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā
iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai
faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav
mainījies.”.
Ar cieņu,
Armands Preiss

Par klaiņojošo suņu izķeršanu Kokneses novada
administratīvās teritorijas robežās un nogādāšanu uz
apmaksāto dzīvnieku patversmi
Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu vietējās pašvaldības izķer un
slēdz līgumus ar fizisko vai juridisko personu
par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu
un aprūpi. Šī likuma 8.panta 1.daļa nosaka:
bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas
dzīvniekus) uzskatāms par klaiņojošo dzīvnieku.
Kokneses novada dome ir noslēgusi Līgumu ar SIA „Jēkabpils Pakalpojumi” par
nogādāto klaiņojošo dzīvnieku – suņu uzturēšanu patversmē, eitanāzijas procedūras
veikšanu dzīvniekiem, dzīvnieku līķu apsaimniekošanu Patversmē ar atrašanās vietu: Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 1a.
Ja Kokneses novada pašvaldības policijā ir saņemts telefona zvans vai iesniegums
no iedzīvotājiem par to, ka suns (turpmāk
Klaiņojošais dzīvnieks), kurš pārvietojas pa
Kokneses, Bebru vai Iršu pagastu teritorijām,
bez uzpurņa un bez pavadoņa, iespējams ir
agresīvs – apdraud iedzīvotājus un dzīvniekus, Klaiņojošais dzīvnieks tiks notverts
un nogādāts apmaksātajā dzīvnieku patversmē Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 1a, kur,

saskaņā ar minēto Līgumu tiks turēti ne
ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienas. Vienlaicīgi Kokneses novada mājas lapā www.
koknese.lv sadaļā - Sabiedrība/Atpazīsti
savu mīluli – tiks ievietota informācija un
foto ar notvertajiem un patversmē nogādātajiem Klaiņojošajiem dzīvniekiem. Ja šajā
mājas lapā atpazīstat savu pazudušo suni,
tad, sazinoties ar Kokneses pašvaldības
policistu pa telefonu 28653455, gūsiet informāciju par rīcību, kādu nepieciešams
veikt, lai dzīvnieku atgūtu, jo pakalpojumi
par Klaiņojoša dzīvnieka notveršanu, nogādāšanu (transporta izdevumi) un uzturēšanos patversmē ir par maksu, kas būs jāsedz
suņa īpašniekam (apm.Ls 30,- plus Ls 2,50
par diennakti).
Vienlaicīgi informējam, ja jūsu suns ir
kļuvis agresīvs vai uzsācis klaiņot, jums kā
suņa īpašniekam ir pienākums nodrošināt,
lai netiktu apdraudēti iedzīvotāji un dzīvnieki.
Par Dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu, pret suņa īpašnieku tiek pie-

mērota administratīvā atbildība saskaņā
ar LAPK 106. pantu:
Par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet
juridiskajām personām - no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez
konfiskācijas.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja
tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai, ja to dēļ
nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
desmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām
personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem,
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par klaiņojošu dzīvnieku Kokneses novada ziņojiet:
• Pašvaldības policijas priekšniekam Dainim Ginteram, tālrunis: 28653455
Kokneses novada domes juriste
Ligita Kronentāle
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

Norises vieta

Februāris marts
10. februāris
plkst. 19.00
11. februārī
plkst. 12.00

Apskatāmi Velgas Aijas Podiņas (1933 - 2011) zīmējumi un
akvareļi.
Valentīna dienas sadancošana. Ballē spēlē Marika un Druvis.
Ieejas maksa: Ls 2,00.
Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā „ROKASSPIEDIENA
ATTĀLUMĀ”. Ieejas biļetes no 3,00 - 5,00 Ls. Biļešu
iepriekšpārdošana kultūras nama un Biļešu paradīzes kasēs.
Literārs pasākums „Baltā mūžība” – maz pazīstamais Jānis
Jaunsudrabiņš dzejā. Piedalās: J. Jaunsudrabiņa muzeja
„Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma, Jānis Sarmis Bajinskis, Neretas
J. Jaunsudrabiņa vidusskolas skolnieks.
Izrāde „Tā precas vecpuiši” pēc A. Čehova komēdiju motīviem.
Lomās: Zane Daudziņa, Juris Lisners, Ivars Puga, Indulis
Smiltēns. Ieeja Ls 3,00 un Ls 4,00. Biļešu iepriekšpārdošana.
Danču vakars.

Kokneses
bibliotēka
Iršu klubā

22. februārī
plkst. 17.00
Ceturtdien,
23. februārī
plkst. 19.00
24. februārī
plkst. 19.00
25. februārī
plkst. 17.00
9. martā
plkst. 19.00
9. martā
plkst. 21.00
17. martā
plkst.14.00
17. martā
plkst. 22.00
23. martā
plkst.19.00
12. aprīlī
plkst. 14.00
Ceturtdien,
26. aprīlī,
plkst. 19.00
26. maijā
plkst. 18.00

Kokneses amatieru teātra pirmizrāde - Sandija Kalniņa,
„METĀLA ZIEDI”. Lomās: Aija Sproģe un Liene Dareiko
-Sinkeviča. Mūzika: Uldis Bērziņš. Režisore: Inguna Strazdiņa.
Ieeja: Ls 1,50. Biļešu iepriekšpārdošana (vietu skaits ierobežots).
Vokālā ansambļa „Bitītes” koncerts „Pavasaris man dziesmā
pieskārās, un es tam teicu – jā!”
Balle. Spēlē: Gundars Vecumnieks. Ieejas maksa: Ls 2. Galdiņu
rezervēšana pa T. 65164294; 29619832 līdz 8. martam.
Baltinavas teātra „Palādas” izrāde - Danskovīte, „ONTANS I
ANNE”. Komēdija, 1, 2. daļa. Ieeja: 2,-Ls.
Koncerts - balle. Muzicē „Tranzīts”. Ieejas maksa: Ls 2,50.

Kokneses
kultūras namā
Bebru
pamatskolā
Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā
Bebru
pamatskolā
Bebru
pamatskolā
Kokneses
kultūras namā
Iršu klubā.

Danču vakars.

Kokneses
kultūras namā
Jautra un muzikāla izrāde bērniem „Pingvīni nāk!!!”. Ieeja 2,-Ls. Kokneses
kultūras namā
Biļešu iepriekšpārdošana. Derīgas arī uz izrādi „Tāltālā meža
varonis” iegādātās biļetes.
Izrāde, komēdija „PUSE NO SIRDS”. Lomās: Zane Daudziņa
Kokneses
un Aldis Siliņš.
kultūras namā
Sezonas atklāšanas koncerts „Pasaule, pasaulīt...” Zaļumballi
spēlēs grupa „Emburgas zēni”.

Mans Dievs un mans Tēvs, kad es aizmigšu miegā, ko sauc par nāvi, es atdusēšos Tavā klēpī. Tavas rokas mani turēs,
kā māte aijā savu aizmigušo bērnu. Mans
Dievs un mans Tēvs, Tu būsi nomodā, Tu
sargāsi tos, kurus mīlu.
/Šarls Vagners/
Atvadu brīdī esam kopā ar Veronikas
Utinānes tuviniekiem, mīļo māmulīti
mūžībā pavadot.
Vecbebru Romas katoļu draudze
Daudz darba bija un ciešanu daudz,
Paldies par dzīvi.
/B. Martuževa/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no
Regīnas Kuvetes uz mūžu atvadoties.
Bebru pagasta
pensionāru padome „Mārtiņroze”
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Kokneses
estrādē

Mēs bieži māti saulei pielīdzinām
Un vienmēr ticam – viņa neaiziet.
/J. Osmanis/
Izsakām līdzjūtību Veronikas Utinānes
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Kaimiņi „Avotos”

Balts mātes mūžs
ar darbiem vainagots,
Visiem jums no viņas dienu pūra
ir pa riekšaviņai dots.
/J. Silazars/
Izsakām līdzjūtību Solvitai Ošiņai ar
ģimeni, vecmāmiņu Martu Ošiņu mūžībā
pavadot.
Kaimiņi „Ataugās”

Tas jau nevienam neienāca prātā,
Jautāt – Tu vari? Tu gribi?
Uzvēla milzis kalnu Tev plecos
Un teica „Še, paturi... DZĪVI!”
Sveicam skaistajā jubilejā ilggadējo
Iršu pagasta padomes priekšsēdētāju
Verneru Bunduli.
Vēlam gandarījumu par mūžā
paveikto, līdzcilvēku mīlestību un sirds
siltumu! Lai dzīves turmākie gadi rit ar
stipru veselību, labestības gaisotnē, līdzās
esot tuviem un mīļiem cilvēkiem!
Iršu pagasta iedzīvotāji un
pagasta pārvalde

Centrs „Aura” aicina

17 . - 18. februārī pieņems litoterapeite Inta
Vītola. Čakru attīrīšana (seanss 30-45 min., maksā
6,- Ls). Ārstēšana ar kristāliem ilgst 1.5 st., maksa
par seansu 12,- Ls). Pieņemšanas laiks ir ierobežots, lūdzam iepriekš pieteikties pa tel. 22319558.
Inta Vītlola ir arī rotu vēršanas meistare, iespējamas arī šāda veida nodarbības, ja būtu interesenti.
19. februārī: plkst. 11.00 Lielais Meditāciju
aplis. Maksa 7.- Ls.
Plkst. 14.00 – 16.00 Lekcija ”Darbs ar svārstu – biolokācijas veids”. Maksa par lekciju 5,- Ls.
Turpinājumā Sevis attīstības skolas nodarbības.
Maksa par visu dienu 20,- Ls. Visas nodarbības
vada dziednieks, Reiki meistars, Oļegs Demidovs.
26. februārī plkst. 11.00-15.00 Seminārs „Pitagora numeroloģija” (Par skaitļu sniegto informāciju
un ietekmi uz cilvēka likteni). Vada centra ”Ezotera”
dziednieks Ojārs Stalts. Maksa par semināru 7,- Ls
Otrdienās no 17.00 – 19.00 - Firmas
„Amway” tematiskās preču dienas. Iespējams pasūtīt arī „Es-saule” un „Neways” produkciju.
Iknedēļas meditācijas notiek ceturtdienās
no 19.00 – 20.00. Maksa 1,- Ls
Personības attīstības centrs „Aura”, sadarbībā
ar Dziedniecības centru „Sirius”,
darbojas Koknesē, Parka ielā 20, dzīv. 66.

Pensionārs vēlas īrēt istabu labiekārtotā
dzīvoklī vai mājā, vēlams Bebros.
T. 26494219
Vēlamies īrēt 2 un 3 istabu dzīvokļus Koknesē, daļēji mēbelētus, uz laiku
līdz 6 mēnešiem. Kontakttelefons: Anita,
28632255.
A/S BMGS

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
…manas sirds baltos sapņus
mūžīgi sniegi klās.
/R. Blaumanis/
Mūžībā pavadīti:
Laima Demidova (1932. g.);
Regīna Kuvete (1924. g.);
Velta Rudzusieka (1940. g.);
Dainis Pomerancs (1930. g.).
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