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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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turpinājums 2. lpp. 

Kaut ko baltu un mierīgu grib debess un zeme, bet visvairāk jau pats tu tai viducī.
                                                                                                             /M. Čaklais/

Kad vēl viens gads sasniedzis savu vis-
augstāko virsotni, kad atkal esam jauna ceļa 
jūtīs un veltam cits citam daudz laimes vēlē-
jumu, Kokneses Novada Vēstis aicināja no-
vada domes deputātus un pārvaldes vadītājas 
izteikt savas pārdomas par paveikto un  iece-
rēm jaunajā 2012. gadā. Paldies visiem, kuri 
atsaucās un atbildēja: 1. Kā jūs vērtējat aiz-
vadīto gadu Kokneses novadā? 2. Jūsuprāt, 
svarīgākās prioritātes, kuras centīsieties īs-
tenot savā darbā. 3. Jūsu novēlējums novada 
iedzīvotājiem Jaunajā gadā.

Aizvadītais gads bijis 
pārmaiņām bagāts

Tas bija saspringts gan politiskajā dzīvē 
valstī, gan Kokneses novadā. Darbs sākts pie 
Attīstības programmas un teritorijas plānoju-
ma izstrādes. Šīs programmas izstrādei īpaša 
uzmanība tiks veltīta arī 2012. gadā. Realizēti 
dažādi Kokneses attīstībai nozīmīgi projekti. 

2012. gadā intensīvs darbs noritēs pie 
finanšu jautājumiem, lai nodrošinātu pašval-
dības, to struktūrvienību un iestāžu pamatva-
jadzības.

Jaunajā gadā visiem Kokneses novada 
iedzīvotājiem novēlu labu veselību, laimi un 
saticību ģimenēs, kā arī darbiem bagātu ik-
dienu!

Dainis Vingris

Darbosies kultūras un izglītības 
jomu pilnveidē

Pagājušais gads iezīmējās ar Kokneses 
novada attīstību  veicinošu projektu reali-
zācijas turpināšanu, kā arī jaunu projektu 
uzsākšanu. Diemžēl, arī zaudējumu gads, jo 
aizsaulē aizvadījām ilggadējo Kokneses no-
vada domes priekšsēdētāju Viesturu Cīruli.

2012. gadā vēlos darboties pie  kultūras 
un izglītības, sadarbības jomas pilnveides, kā 
arī līdzdarboties Kokneses novada Attīstības 
programmas izstrādē.

Vēlu, lai visiem ir veselība, ģimenēs val-
da saskaņa un miers,  un lai ir gandarījuma 
sajūta par labi padarītu darbu!

Lauma Āre

Aicina būt radošiem
Aizvadīto gadu varētu saukt par vēroju-

mu un pētījumu gadu. Šajā laikā esam daudz 
diskutējuši par novada prioritātēm, padarīta-
jiem un vēl darāmajiem darbiem. Ir uzsākta 
dažādu nozaru sakārtošana novadā, kas pie-
rādīja, ka iespēja strādāt vēl labāk ir vienmēr, 
tikai jābūt mērķim, uz kuru tiekties. Pie iestā-

žu darbības uzlabošanas jautājumiem strādā-
sim arī jaunajā gadā. Labās prakses piemēri 
gūti kaimiņu novados, kas veicina mācīties 
un sākt strādāt pēc labākajiem paraugiem.

Melnā pūķa gadā, kas ir radošuma un 
miera gads, aicinu darboties kreatīvi, pieņemt 
jaunus izaicinājumus, atrast sevī labākās īpa-
šības un pilnveidot tās. Arī mūsu novadā un 
tuvākajā apkārtnē ir daudz labu piemēru, kur 
cilvēki iepriecina ar savu darba mīlestību un 
pašaizliedzību. 

Jaunajā gadā vēlu labklājību, kas atkarīga 
no katra cilvēka paveiktajiem darbiem! Lai 
darbīgs un radošas enerģijas piepildīts gads!

Jānis Dzenis

Popularizēs veselīgu dzīvesveidu
Darbojoties sociālo jautājumu un vese-

lības aprūpes komitejā, esmu gandarīta, ka 
Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” Iršos pa-
gājušajā gadā tika iesākts darbs pie vēl vie-
nas struktūrvienības – pansijas atvēršanas. 
Arvien vairāk domājot par novada iedzīvo-
tāju ērtību, ir izdevies panākt, ka Kokneses 
ģimenes atbalsta dienas centrā dušas un ve-
ļas mazgāšanas pakalpojumus par nelielu 
samaksu var izmantot ikviens iedzīvotājs. 
Iepriecina, ka 2011. gadā  novada Sociālajā 
dienestā ir nodrošināts atbilstošs darbinie-
ku skaits. Kopīga darba rezultātā, decembra 
domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi 
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtību Kokneses novadā”.

Jaunajā gadā mūsu novada iedzīvotājiem 
novēlu sev apkārt vairāk saskatīt labo, mācēt 
konstruktīvi veidot dialogu, bet, pats galvenais 
– novēlu veselību un veiksmi! Lai cilvēkiem 
būtu darbs, lai katrā mājā un ģimenē  saticība!

Vēlētos, lai kopā ar saviem kolēģiem iz-
dodas novadā, iesaistot iestādes un organizā-
cijas, popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Lai 
mums visiem veicas!

Velga Feldmane

Jaunas idejas un mērķtiecību!
Lai arī valstī gads bijis joprojām visai 

smags, Kokneses novads to „pārdzīvojis” vi-
sai līdzsvaroti.

Domes darbu ir ietekmējusi arī ilggadējā 
priekšsēdētāja V. Cīruļa aiziešana mūžībā. 

Nākamajā gadā joprojām aizstāvēšu no-
vada līdzsvarotas attīstības principu. Centī-
šos aizstāvēt un veicināt to solījumu izpildi, 
kurš bija mūsu saraksta programmā.

Novada iedzīvotājiem joprojām novēlu vis-
pirms izturību! Jaunas idejas un mērķtiecību!

Gita Rūtiņa

Esiet sveicināti 2012. gada sākumā! 
Kā atverot jauna gada kalendāru, mēs 
pāršķiram katrs sev jaunu dzīves gada 
lappusi, tā vēl ir tīra un balta kā ilgi 
gaidītais sniegs. Tikai mūsu pašu ziņā 
kādas domas, sajūtas un darbus tajā 
ierakstīsim. Lai savus nospiedumus 
vairāk atstāj īsts un neviltots prieks, 
kas izlasāms bērnu acīs, uzceļot pirmo 
sniega vīru vai laižoties ar ragutiņām 
no kalna. Tik viegli pār slieksni pārkāpj 
bēda, prieka puķi ir grūtāk izlolot. Lai 
mums izdodas! 

Arī šogad katru mēnesi Kokneses No-
vada Vēstīs stāstīsim par novada domes 
darbu, par pasākumiem un jaunumiem 
iestādēs. Ar prieku gaidīsim jūsu ieteiku-
mus un viedokļus, lai starp avīzi un lasī-
tājiem veidotos dialogs un mums visiem 
būtu interesanti uzzināt par visu, kas ir 
svarīgs Kokneses novadā. 

Šajā numurā aicinām izlasīt kā pa-
veikto pagājušajā gadā vērtē novada do-
mes deputāti un pārvaldes vadītājas, ko 
viņi centīsies sasniegt šogad un, lai piepil-
dās viņu izteiktie vēlējumi jaunajā gadā. 

Mūsu Kokneses novada lepnums ir 
cilvēki, kas šo vietu sauc par savām mā-
jām un godprātīgā darbā spēj radīt mūsu 
dzīvi labāku. Šoreiz stāstām par koknesie-
ti Rasmu Taukuli, kuras čaklajām rokām 
nekad nav miera, bet viņas sirds siltumā 
sildās lieli un mazi. 

Novēlam, lai pirmais gada mēnesis ir 
balts gan dabā, gan mūsu domās un at-
tieksmē vienam pret otru! Lai pirmie ie-
raksti mūsu jaunā gada lappusē ir tikai 
priecīgi notikumi!

Anita Šmite, Sarmīte Rode
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Lai visiem labklājība, darbs un 
pārticība!

Aizvadītais gads ir bijis pietiekami sa-
springts, negaidītu notikumu un pavērsie-
nu pilns. Tas  nesa sev līdzi gan padarītā 
darba gandarījuma sajūtu, gan arī zināmus 
zaudējumus,  ieguvumus, arī rūdījumu un 
pieredzi.

 2012. gada prioritātes Kokneses novadā 
joprojām ir valstiska mēroga risināmi jautā-
jumi – cilvēku labklājība, darbs, pārticība. 
Uzskatu, ka bezgala daudz darba vēl jāiegul-
da Kokneses labiekārtošanā un daudzu infra-
struktūru sakārtošanā.

Lai Jaunajā, 2012. gadā, katra diena ir 
balta ikdiena un gaiši svētki. Lai būtu vese-
lība, mīlestība, stikšana un pārtikšana, darbs 
un viss pārējais, ko vēlas sirds.

Dagmāra Isajeva

Veiksmīgu, radošu, veselīgu 
gadu!

Kokneses novadā 2011. gads ir bijis no-
tikumiem bagāts. Ir uzsākts darbs pie Kok-
neses novada attīstības programmas 2013. – 
2019. gadam. Novadā veiksmīgi strādā visas 
struktūrvienības, it īpaši liels gandarījums, ka 
ir saglabātas visas izglītības iestādes. Novadā 
ir izdevies piesaistīt Eiropas Savienības fon-
du līdzekļus dažādos projektos.

Arī jaunajā gadā turpināšu atbalstīt novitā-
tes novadā, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības.

Novada iedzīvotājiem vēlu, lai 2012.
gadā izdodas piepildīt iecerēto, nepazaudēt 
iegūto, atrast meklēto un, lai tas ir  veiksmī-
gāks, stabilāks, radošāks, veselīgāks!

Gaļina Kraukle

Jaunais gads mums atkal dos dienas –
Diena pēc dienas ar darbu lai pildās.
Kā ar medu piepildās šūnas.
Cilvēks pie dzīvām domām sildās,
Lai no tumšas, miegainas kūnas
Dvēseles tauriņš spārnus sev raisa
Meklēdams saules un vasaras gaisa.
                                      /M. Čaklais/

2011. gadā pagasta teritorijā ir rekultivēta  
atkritumu izgāztuve „Cenši”, iztīrīti centra dīķi. 
Veikti meža vērtības uzlabošanas pasākumi. Uz-
stādīts ielu apgaismojums gājēju celiņam Pils-
kalni – Papardes. Ierīkotas divas gājēju pārejas 
uz autoceļa Koknese – Ērgļi ciemata centrā.

Pateicoties sabiedrisko organizāciju pie-
saistītajiem līdzekļiem, atjaunoti stadiona pa-
līglaukumi, izveidojot aktīvās atpūtas vietu.

Vecbebru Profesionālā vidusskola ir sek-
mīgi realizējusi dienesta viesnīcas energo-
efektivitātes projektu un ir uzsākts mācību 
korpusa renovācijas projekts.

Pateicoties Hipotēku bankai, Virši A deg-
vielas uzpildes stacijā ir uzstādīts bankomāts.

Prieks par uzņēmējiem, kuri turpina sek-
mīgi strādāt, nodrošinot darba vietas pagasta 

iedzīvotājiem un uztur lauksaimniecības pla-
tības apstrādātas.

Prieks par mācību iestāžu izglītojamo 
sasniegumiem mācībās, sporta un profesio-
nālajā jomā.

Par nākošā gada prioritātēm uzskatu iz-
strādāt tehniski ekonomisko pamatojumu 
projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība Kokneses novada Bebru pagasta 
Vecbebru ciemā” un iesniegt ERAF projek-
tu, lai turpinātu sakārtot ūdenssapgādes un 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infra-
struktūru.

Strādāt pie pagasta teritorijas sakopšanas 
un labiekārtošanas. Pilnveidot un atjaunot 
kultūras un sporta tradīcijas pagastā.

Novēlu, lai Jaunais gads ir veselīgs, ba-
gāts ar labām domām, darbīgām dienām un 
priecīgiem atpūtas brīžiem. Lai Kokneses no-
vadam un tā ļaudīm labvēlīgs, enerģisks un 
darbīgs 2012. gads!

Ilze Pabērza,
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja

Spraigiem notikumiem
bagāts gads

Klāt jaunais 2012. gads, bet kāds bija 
aizvadītais? Protams, dažādu priecīgu un 
reizēm ne tik gaišu notikumu gads. Kad 
mainās gada skaitļi ir laiks domās pārcilāt 
padarīto, ko tas atnesis katram no mums, 
mūsu ģimenēm un sabiedrībai kopumā, ko 
mēs katrs esam labu darījuši, sasnieguši vai 
centušies paveikt. Protams, ne visiem 2011. 
gads bijis pietiekami veiksmīgs – ir palikuši 
nepiepildīti sapņi un nepaveikti darbi, arī es 
atzīstu, ka ne viss ir izdarīts, kā biju apņē-
musies.

Izvērtējot paveikto aizvadītajā gadā, jāsa-
ka, ka dzīve Iršu pagastā rit spraigi. Pārmai-
ņas lielākas vai mazākas notiek.

Pēc ģimenes krīzes centra vadītājas Ingas 
Ķieģeles iniciatīvas jau gandrīz gadu Iršu pa-
gasta paši mazākie var apmeklēt  bērnudārza 
grupiņu, kā arī  realizēts projekts „Jauniešu 
māja”, kur bez vecāku gādības palikušie bēr-
nunama jaunieši vecumā no 15 līdz 18 ga-
diem apgūst pastāvīgai dzīvei nepieciešamās 
iemaņas.

Ar ES fonda un Kokneses novada domes 
līdzfinansējumu biedrība „Irsis” realizēja 
projektu „Trenažieru iegāde Iršu pagastā”. 
Tā Iršos iedzīvotājiem radusies vēl viena vie-
ta kur pavadīt brīvo laiku vai trenēties.

Aizvadītajā vasarā pagarināts ielu ap-
gaismojuma posms pagasta centrā, bet pašā 
gada nogalē renovēti  ūdensvadi daudzdzī-
vokļu mājā „Alejas”.

Kultūras dzīve uzņēmusi apgriezienus. 
Ikgadējie svētki (Valentīndiena, Līgo svētki, 
Latvijas dzimšanas dienas svinības) notiek 
jau daudzus gadus un tas nav nekas jauns, bet 
patīkami, ka Iršos atdzimst teātra spēle. Saku 
paldies Ligitai Bērziņai un Gaļinai Krauklei, 
kuru vadībā skolas darbinieki ar pagasta ie-

dzīvotāju līdzdalību šogad iršēniešus priecēja 
ar vairākām izrādēm pēc R. Blaumaņa darbu 
„Velniņi”, „Īstā līgaviņa” un A. Upīša „Sūnu 
ciema zēni” motīviem.

Mēs lepojamies ar Iršu volejbola vete-
rānu komandu, kurai  aizvadītais gads  bija 
ļoti veiksmīgs. LSVS 48. sporta spēlēs valsts 
mērogā izcīnītas visa kaluma medaļas. Iršu 
volejbolistu devums līdz ar to vislielākais 
Kokneses novada izcīnītajai 3. vietai repub-
likas veterānu 48. sporta spēļu kopvērtējumā 
novadu grupā. Gandarījums par 1 vietu 50+ 
grupā.

Aktīvi Iršos darbojas pensionāru klubs 
„Vālodzīte”. Priecē, ka cilvēki saprot, ka ti-
kai kopīgi darbojoties var kaut ko paveikt – 
gan sevi, gan citus iepriecināt.

Par paveikto jāpateicas lieliskajiem Iršu 
pagasta pārvaldes, novada domes darbinie-
kiem, citiem kolēģiem, deputātiem, uzņēmē-
jiem un iedzīvotājiem par viņu atbalstu un 
sapratni.

Veco gadu aizvadot, allaž gribas ce-
rēt, ka jaunais būs labāks. Tiek „kalti” 
plāni valdībā, novadu domēs, pārvaldēs 
un veidoti labo darbu saraksti ģimenēs. 
Jā! Jaunais gads nāk ar jaunām cerībām 
un iespējām, bet ir lietas, kuras jāturpina 
un jāpilnveido tālāk. Iršos joprojām tiks 
gādāts par iedzīvotājiem, par pagasta lab-
iekārtošanu, skaistu vidi un apkārtni. Būs 
jāpaveic 2011. gadā nepagūtais – kāpņu 
telpu remonts „Madarās”. Ir ieplānots 
liels nozīmīgs darbs Pērses pamatskolā – 
jumta seguma atjaunošana, kā arī pansijas 
atvēršana b/n „Dzeguzītes” telpās. Kā kat-
ru gadu, arī šogad pavasarī pulcēsimies uz 
talku, lai kopā strādājot ne tikai paveik-
tu darbu, bet gūtu pozitīvas emocijas un 
prieku.

Novēlu, lai Jaunajā gadā mūs visus pa-
vada pārliecība, ka esam nozīmīgi saviem 
tuvākajiem, savam pagastam un novadam, lai  
ik  uz soļa mūs pavada gaisma, lai vakarā, at-
skatoties uz paveikto, mēs teiktu – šī ir mana 
labākā diena!

Ar gaišām domām, mīlestību sirdī iesim 
pa 2012. gada takām, noticēsim sev un brī-
numam!

Raina Līcīte,
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja

Prioritāte – izglītības iestādes 
novadā

Aizvadītais gads Kokneses novadā, tā-
pat kā valstī ar konsolidētu budžetu, nebija 
viegls, bet pašvaldība spēja nodrošināt visas 
tai  uzticētās funkcijas.

Kā prioritāti darbībai 2012. gadā uzskatu 
novada izglītības iestāžu materiāli tehniskā 
nodrošinājuma pilnveidi.

Novada iedzīvotājiem vēlu rūpēties par 
savu veselību! Veselība – tā ir vērtība, par 
kuru lielā mērā esam atbildīgi mēs paši.

Māris Reinbergs
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2011. gada 28. decembrī Kokneses novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Kokneses novada domes 

saistošos noteikumus Nr. 15 „Par grozīju-
miem Kokneses novada domes 26.01.2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldī-
bas budžetiem 2011. gadam” (dokuments mā-
jas lapā www.koknese.lv ).

2.1. Apstiprināt Kokneses apvienotās 
pašvaldību būvvaldes izdevumu tāmi 2012. 
gadam. 

2.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Neretas, 
Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldībām.

2.3. Atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas li-
kuma 45. un 46. Pantam, noslēgt deleģēšanas 
līgumu ar iepriekš minētajām pašvaldībām.

2.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
Kokneses novada domes priekšsēdētājam 
Dainim Vingrim.

2.5. Janvāra domes sēdē izskatīt jautāju-
mu par būvvaldes veiktajiem darbiem pašval-
dības lēmumu izpildē.

3. Apstiprināt Kokneses novada domes, 
tās iestāžu un struktūrvienību amatu saraks-
tus un darba algas (dokuments mājas lapā 
www.koknese.lv ).

4. Ar 2012. gada 2. janvāri par Kokneses 
novada Bebru pamatskolas direktori iecelt 
Bebru pamatskolas skolotāju Lidiju DEGT-
JAREVU.

5.1. Lai koordinētu sporta darbu novadā, 
ar 2012. gada 2. janvāri izveidot Kokneses 
novada Sporta komisiju šādā sastāvā:

Ēriks Cīrulis – Kultūras, izglītības, 
sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komi-
tejas priekšsēdētājs; 

Jānis Dzenis – Kultūras, izglītības, spor-
ta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas 
loceklis;

Dzintars Greļs – sporta darba organiza-
tors Iršu pagasta pārvaldē;

Juris Keišs – sporta entuziasts;
Brigita Krauze – Aizkraukles novada 

sporta skolas direktore;
Guntars Rudmiezis – sporta biedrības 

„Koknesis” valdes priekšsēdētājs;
Jurijs Tomaševskis – sporta darba orga-

nizators Bebru pagastā;
Arvīds Vītols – p/a „Kokneses sporta 

centrs” direktors.
5.2. Apstiprināt Kokneses novada Sporta 

komisijas nolikumu (dokuments mājas lapā 
www.koknese.lv).

5.3. Lai uzlabotu sporta centra darbu, uz-
dot pašvaldības aģentūras „Kokneses sporta 
centrs” direktoram A. Vītolam sporta centrā 
iekārtot Ierosinājumu žurnālu.

6. Pašvaldības budžetā 2012. gadam ie-
plānot 8160,- Ls (astoņi tūkstoši viens simts 
sešdesmit latus) Aizkraukles novada Sporta 
skolas finansēšanai.

7.1. Uzsākt Kokneses novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas izstrādi.

7.2. Par Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju ap-
stiprināt Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāju Anitu Svenci.

7.3. Apstiprināt Kokneses novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba 
uzdevumu saskaņā ar pielikumu (dokuments 
mājas lapā www.koknese.lv )

7.4. Paziņojumu par Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un laikrakstā „Kokneses 

Novada Vēstis”.
 7.5.Lēmumu par Kokneses no-

vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrā-
des uzsākšanu nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales 
plānošanas reģionam.

8.1. Izdarīt grozījumus Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija sēdes lēmuma 
„Par Kokneses novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam izstrādes uzsākšanu” 
pielikuma 6.1. punktā un izteikt to šādā re-
dakcijā:

„6.1. Kokneses novada attīstības prog-
rammas pirmās redakcijas sagatavošana un 
iesniegšana pasūtītājam – līdz 2012. gada 12. 
martam.”

8.2. Izdarīt grozījumu Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija sēdes lēmuma 
„Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu” 
pielikuma 9.1. punktā un izteikt to šādā re-
dakcijā:

„9.1. Kokneses novada teritorijas plā-
nojuma pirmās redakcijas sagatavošana un 
iesniegšana pasūtītājam – līdz 2012. gada 12. 
martam.”

8.3. Izdarīt grozījumus Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija lēmuma Nr. 5.1. 
„Par Kokneses novada attīstības programmas 
2013. - 2019. gadam izstrādes uzsākšanu” 
3.punktā, papildinot to ar sesto apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„3. Izveidot Kokneses novada attīstības 
programmas izstrādes vadības grupu seko-
jošā sastāvā:

• Gita Rūtiņa – Kokneses novada domes 
deputāte.”

Pārējos 3. punkta apakšpunktus atstāt ie-
priekšējā redakcijā.

8.4. Izdarīt grozījumus Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija lēmuma Nr. 5.2. 
„Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu” 
3. punktā, papildinot to ar sesto apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„3. Izveidot Kokneses novada teritorijas 
plānojuma izstrādes darba grupu sekojošā 
sastāvā:

• Gita Rūtiņa – Kokneses novada domes 
deputāte.”

Pārējos 3. punkta apakšpunktus atstāt ie-
priekšējā redakcijā.

9. Noteikt, ka Kokneses novada teri-
torijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 
izstrāde pabeidzama atbilstoši Teritorijas 
attīstības plānošanas likumam.

10. Tā kā 2013. gadā notiks Vispārējie 
Dziesmu un deju svētki Rīgā, finansu priori-
tātēs 2012. un 2013. gados – atbalstīt tērpu un 
instrumentu iegādi pašdarbības kolektīviem, 
lai varētu sekmīgi sagatavoties šiem svētkiem.

11.1. Piedalīties piektajā Lielajā Talkā 
2012. gada 21. aprīlī.

11.2. Par Talkas koordinatoru Kokneses 
novadā norīkot Bebru pagasta pārvaldes Ko-
munālās nodaļas vadītāju Juri Bāru.

12.1. Uzdot domes izpilddirektoram Jā-
zepam Baltmanim:

12.1.1. nodrošināt meža īpašumu racio-
nālu izmantošanu. 

12.1.2. lai turpmāk organizētu cirsmu 
izsoles, veikt Kokneses novada domes meža 
īpašumu tālāku apsekošanu, iestigošanu, das-

tošanu un novērtēšanu.
13.1. Apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr. 13 „Par sociālo pakalpojumu saņem-
šanas un samaksas kārtību Kokneses no-
vadā” (saistošie noteikumi stājas spēkā pēc 
to publikācijas laikrakstā „Kokneses Novada 
Vēstis”).

14. Apstiprināt grozījumus Pedagogu at-
lases nolikumā (dokuments mājas lapā www.
koknese.lv ).

15. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par grozīju-
miem 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 
1 „Kokneses novada pašvaldības Nolikums” 
(saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publi-
kācijas laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”).

16.1. Ar 2012. gada  janvāri noteikt šādus 
komiteju norises laikus:

16.1.1. Attīstības un tautsaimniecības 
pastāvīgās komitejas sēdes – katra mēneša 
iepriekš pēdējā trešdienā plkst. 10.00;

16.1.2. Finanšu pastāvīgās komitejas sē-
des – katra mēneša iepriekš pēdējā trešdienā 
plkst. 14.00;

16.1.3. Kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēde 
– katra mēneša iepriekš pēdējā pirmdienā 
plkst. 15.00;

17. Ieteikt nekustamo īpašumu „Atvari”, 
„Madaras”, „Rozītes”, „Zīles”, „Ozoli”, „Pī-
lādži”, „Pureņi” Kokneses pagastā par saviem 
līdzekļiem veikt nekustamo īpašumu pārmē-
rīšanu, izdalot servitūta ceļu kā atsevišķu ze-
mes gabalu un tad tos nodot pašvaldībai.

18. Uzdot Kokneses novada domes Ko-
munālajai nodaļai Vērenes un Lakstīgalu ielu 
krustojumus uzstādīt norādes zīmes par to, 
kuri īpašumu atrodas uz konkrētās ielas.

19. Ieteikt biedrībai „SB KOKNESIS” 
nomāt trenažieru zāli Kokneses sporta centrā.

20. Uzdot domes deputātei Andai Els-
tei, kā atbildīgajai par veselības veicināšanu 
Kokneses novadā, izvērtēt sagatvotos priekš-
likumus no veselīga uztura prasību viedokļa.

21.1. 2012. gadā piemērot 25% (divdes-
mit piecu procentu) nodokļa apmēra pieaugu-
ma ierobežojumu zemei;

21.2. Aplikt dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25 kv.m., ar nekusta-
mā īpašuma nodokli 2012. gadā,

21.3. Noteikt nodokļa likmi – sagruvu-
šām, vidi degradējošām un draudus cilvēku 
drošībai radošām ēkām 3 procentu apmērā 
par ēku (no ēkai piekritīgās zemes kadastrā-
lās vērtības).

21.4. Šis lēmums stājas spēkā tā izdoša-
nas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

21. 5. Informēt SIA ZZDats programmas 
NINO konsultantus un uz 25. janvāra domes 
sēdi sagatavot saistošos noteikumus.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2012. gada 25. janvārī plkst. 12.00 no-
vada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Tajā tiks izskatīti sekojoši pamat-
jautājumi:

1. Par pašvaldības budžetiem 2012. 
gadam;

2. Par domes darba plānu 2012. ga-
dam.

Domes sekretāre Dzintra Krišāne



4KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 25 (302) 2012. gada 13. janvāris

turpinājums 5. lpp. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas
15. punktu un likuma „Par nekustama īpašuma nodokli”

5. panta pirmo, trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām 
nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā, kas aprēķināts saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”.

1.2. Nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa 
vai nomas maksas parādi Kokneses novada domei, nodokļa atlaide 
netiek piešķirta. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta pirmās prim daļas noteiktajā, šis nosacījums neattiecas uz 
personām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai 
ģimenes statuss.

1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, 
kurām lauksaimniecībā izmantojamā zeme iepriekšējā gadā ir bijusi 
apstrādāta. 

1.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, 
kuras deklarētas Kokneses novada administratīvajā teritorijā un 
kurām aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas 
gadā pārsniedz Ls 5,00 un īpašums netiek izmantots saimnieciskās 
darbības veikšanai.

II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU 
KATEGORIJAS UN ATVIEGLOJUMU APMĒRS

2.1. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa 
summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos 
apmēros:
Apakš
punkta
Nr.

Nodokļa maksātāja kategorijas
NĪ nodokļa
atvieglojums
%

2.1.1. Vientuļiem pensionāriem, kuriem nav 
Civillikuma noteikto
pirmās šķiras likumisko mantinieku un  
nav noslēgts uztura līgums ar citu personu

50%

2.1.2. Pirmās grupas invalīdiem 90%
2.1.3. Otrās grupas invalīdiem 70%
2.1.4. Personām, kuru ģimenēs ir trīs, četri 

un pieci  nepilngadīgi bērni, tai skaitā 
aizbildņiem

50%

2.1.5. Personām, kuru ģimenēs ir seši un vairāk  
nepilngadīgi bērni, tai skaitā aizbildņiem

90%

2.1.6. Černobiļas AES avārijas seku 
likvidatoriem un to ģimenes locekļiem

50%

2.1.7. Personām, kurām pašvaldība piešķīrusi 
maznodrošinātās 
personas (ģimenes) statusu

70%

III. DOKUMENTI, KĀDI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NODOKĻA MAKSĀTĀJAM JĀIESNIEDZ KOPĀ AR 
IESNIEGUMU

3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa 
maksātāja motivēta iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, 
izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt 
atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu 
piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam. Atvieglojumi 

Kokneses novada Kokneses pagastā 2011. gada 30. novembrī
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

APSTIPRINĀTI
ar  Kokneses novada domes 2011. gada 30. novembra lēmumu Nr. 6.4. (protokols Nr. 14)

„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām Kokneses novadā”

tiek piemēroti, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona 
tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu personu, un tiesības uz 
atvieglojuma saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad 
persona zaudē trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu. Persona 
iesniegumā domei pamato atvieglojuma piemērošanu un norāda 
īpašumu, par kuru tas tiek pieprasīts, kā arī apliecina, ka tas netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā (negūst ienākumus no šī īpašuma). 
Iesnieguma paraugs pielikumā.

3.2. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.1. 
apakšpunktu iesniegums nav jāiesniedz, bet ir jābūt Kokneses novada 
domes Sociālā dienesta vientuļo pensionāru reģistra sarakstā.

3.3. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.2. 
apakšpunktu, iesniegumam pievieno invalīda apliecības kopiju.

3.4. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.3. 
apakšpunktu, iesniegumam pievieno invalīda apliecības kopiju.

3.5. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.4. 
apakšpunktu iesniegumam pievieno bērnu dzimšanas apliecības 
kopijas, bet aizbildņiem bāriņtiesas lēmuma kopiju, kas pamato 
aizbildņa statusu. Par pilngadīgiem bērniem, kas mācās, jāiesniedz 
izziņa no mācību iestādes.

3.6. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.5. 
apakšpunktu iesniegumam pievieno bērnu dzimšanas apliecības 
kopijas, bet aizbildņiem bāriņtiesas lēmuma kopiju, kas pamato 
aizbildņa statusu. Par pilngadīgiem bērniem, kas mācās, jāiesniedz 
izziņa no mācību iestādes.

3.7. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.6. 
apakšpunktu, iesniegumam pievieno: 

3.7.1. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 
apliecības kopiju;

3.7.2. laulības noslēgšanas apliecību (ja tas ir nepieciešams).
3.8. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņa ar noteikumu 2.1.7. 

apakšpunktu, iesniegums nav jāiesniedz, bet ir jābūt Kokneses 
novada domes Sociālā dienesta  reģistra sarakstā par trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu. Ziņas par 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu ir iegūstamas 
pašvaldības vienotajā informācijas sistēmā.

3.9. Iesniegums par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot 
atvieglojumu saņemšanas nosacījumus apliecinošus dokumentus, 
iesniedzams Kokneses novada domes nodokļu inspektorei viena 
mēneša laika no maksāšanas paziņojuma saņemšanas dienas, bet ne 
vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. oktobrim.

IV. IESNIEGUMU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANAS 
KĀRTĪBA

4.1. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu vai atteikumu pēc finanšu komitejas atzinuma pieņem 
Kokneses novada dome. Nodokļa maksātajiem, kuriem ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) status, pēc nodokļu 
inspektores ierosinājuma vadoties pēc Kokneses novada domes SOPA 
un Kokneses novada domes NĪNO vienotās informācijas sistēmas..

4.2. Pēc nodokļu atvieglojumu piešķiršanas nodokļu inspektore 
veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

V. APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem 

aktiem veic administrācijas funkcijas – nodokļu inspektoram, pēc 
nodokļu maksātāja rakstveida pieprasījuma ir pienākums pārskatīt 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās 
nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Pēc pārskatīšanas 
nodokļu inspektors izsniedz precizētu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu vai pieņem motivētu lēmumu par iesnieguma 
noraidīšanu.
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5.2. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas 
pārskatīšanas rezultātam, viņš to var apstrīdēt domes priekšsēdētājam 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā 
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

5.3. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt Kokneses novada domes 
priekšsēdētāja pieņemtajam lēmumam, viņš to var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

VI. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
6.1. Kokneses novada domes 30.11.2011. saistošie noteikumi 

Nr. 12 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām Kokneses novadā” stājas spēkā ar 2012. gada 
1. janvāri un tā  pilns teksts  publicējams Kokneses novada laikrakstā 
„Koknese Novada Vēstis” ne vēlāk kā 2011. gada decembra izdevumā.

5.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku 
zaudējušiem Kokneses novada domes 2011. gada 26. janvāra lēmumu 
Nr. 3. saistošie noteikumi  Nr. 4  „Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumiem Kokneses novadā 2011. gadā”.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D.Vingris
NORAKSTS PAREIZS
Kokneses novada domes sekretāre Dz. Krišāne
Kokneses novada Kokneses pagastā
12.12.2011.

Pielikums
Kokneses novada domes

30.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12
”Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām

Kokneses novadā”

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 

201__. gadā
Kokneses novadā

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds ______________ , personas kods ___________
Deklarētās dzīvesvietas adrese: ___________________________
Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu, par kuru tiek 

pieprasīts atvieglojums:

Nekustama īpašuma adrese ______________________________

Kadastra numurs ______________ , platība __________________
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ____________________

_______________________________________________________
Taksācijas gada aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa summa 

_______________________________________________________
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu:__________________

_______________________________________________________

 Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots 

saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām 
personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā noradītās 
ziņas ir patiesas.

__________________________________
                                                                      (paraksts)
Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks 

pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās
__________________________________
                                                                      (paraksts)
Datums _________________________

Kokneses novada domes 30.11.2011. saistošo 
noteikumu Nr. 12 „Par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām Kokneses novadā”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Visām juridiskām un fiziskām personām, 
kurām nekustamais īpašums ir īpašumā vai tie-
siskā valdījumā Kokneses novada administratī-
vajā teritorijā, ir pienākums maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli.
1.2. No pastāvošā tiesiskā regulējuma izriet, 
ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, 
nosakot atvieglojumus atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 15. punktu un likuma „Par nekus-
tama īpašuma nodokli” 5. panta pirmo, trešo un 
ceturto daļu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir 
nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tājiem atvieglojumus  nekustamā īpašuma no-
doklim, kurš aprēķināts saskaņā ar  likuma „Par 
nekustama īpašuma nodokli” 3. panta prasībām 
Kokneses novada administratīvajā teritorijā;  
2.3. Saistošo noteikumu projekta būtība ir no-
teikt nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ka-
tegorijas, atvieglojumu procentus, atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību un kontroles mehānismu. 

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Tie nodokļa atvieglojumi, kurus saskaņā 
ar šā likuma noteikumiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem piešķīrusi pašvaldība, 
netiek ņemti vērā, nosakot nekustamā īpašuma 
nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot 
pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas fondā un izmaksas no tā.
3.2. Budžeta ieņēmumi samazinās, ja palielinās 
to personu skaits, kuri izmantos šos atvieglo-
jumus.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Informāciju par saistošo noteikumu pie-
mērošanu var saņemt Kokneses novada domes 
administrācijā vai pie nodokļu inspektores. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar admi-
nistratīvās procedūras un nemaina privātperso-
nām veicamās darbības līdzšinējo kārtību;

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem par 
grozījumiem nav notikušas.

7. Cita 
informācija Nav
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Parakstīts līgums par projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē”,

Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099 īstenošanas uzsākšanu

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada 
Bebru pagasta „Šķibes mežā”, Nr. 11-04-L12200-000212.

 Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) no-
lēmusi, ka tautas nobalsošana par likum-
projektu „Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” notiks sestdien, 2012. gada 18. 
februārī. 

Pamatojoties uz LR ”Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju likuma II. nodaļu „Vēlēšanu 
komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana 
un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinā-
tu Tautas nobalsošanu par  likumprojektu 
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, 
Kokneses novada vēlēšanu komisija aicina 
pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu 
kandidātus darbam sekojošos Kokneses no-
vada vēlēšanu iecirkņos:

1) Nr. 274 – (Bebru pagasta pārvalde, 
”Papardes”, Bebru pagasts, - 7 locekļi);

2) Nr. 276 – (Iršu pagasta pārvalde, „Kū-
lēni”, Iršu pagasts, - 7 locekļi);

3) Nr. 278 – (Kokneses novada dome, 
Melioratoru iela 1, Koknese, - 7 locekļi).

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pār-
stāvjus Iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētajām politiskajām partijām vai 
reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turp-
māk – vēlētāju grupa);

3. attiecīgās republikas pilsētas vai nova-
da vēlēšanu komisijas loceklim

Katra politiskā partija vai politisko par-
tiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās 
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī 
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septi-
ņus kandidātus.

Par Iecirkņa komisijas locekli var pie-
teikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vidējā izglītība;
3. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, 

attiecīgās republikas pilsētas domes vai no-
vada domes deputāts;

4. kurš nav citas vēlēšanu komisijas lo-
ceklis vai cita iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumi jāiesniedz Kokneses nova-
da Vēlēšanu komisijā Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 9. kabinetā no 2012. gada 10. 
janvāra līdz 2012. gada 20. janvārim.

Pieteikuma veidlapas un informāciju var sa-
ņemt pie Kokneses novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājas Silvijas Vēzes, Kokneses nova-
da domes ēkā Melioratoru ielā 1, 2. stāvā, 9. ka-
binetā vai CVK mājas lapā: http://www.cvk.lv/            

Tālrunis informācijai 65133633

Kokneses novada 
vēlēšanu komisijas 
paziņojums

EIROPAS SAVIENĪBA

Šī gada 1. decembrī starp Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru, Daci Graudu un  
Kokneses novada domi tika parakstīts līgums 
par Eiropas Savienības projekta „Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabo-
šana Daces Graudas ģimenes ārstes prak-
sē”, Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099 
īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sa-
stāda 11 964,08 Ls, no tām 10 067,76 Ls ir 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinan-
sējums un 1 896,32 Ls  privātais finansējums. 

Projekta mērķis ir sakārtot Daces Grau-
das ģimenes ārstes prakses infrastruktūru, 
tādejādi uzlabojot ģimenes ārstes pieejamību 

Kokneses novada Bebru un Iršu pagastu ie-
dzīvotājiem.

Projekta ietvaros plānots:
• uzgaidāmās telpas remonts;
• iegādāt aprīkojumu:  elektrokardio-

grāfs, sterilizators, ledusskapis vakcīnu gla-
bāšanai, medicīniskā kušete, instrumentu 
galds, ierīce redzes asuma pārbaudei, ierīce 
netiešai asins spiediena mērīšanai, NMP 
komplekts un nokomplektēta ārsta soma;

• iegādāt datortehniku ar programmatūru.
Projekta īstenošanas vieta: „Pagastmāja”, 

Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas 

ilgums ir 12 mēneši – no 2011. gada 1. de-
cembra līdz 2012. gada 30. novembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Parakstīts līgums par projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”, 

Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151 īstenošanas uzsākšanu

EIROPAS SAVIENĪBA

Šī gada 30. novembrī starp Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru, Andu Elsti un  
Kokneses novada domi tika parakstīts līgums 
par Eiropas Savienības projekta „Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabo-
šana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”, 
Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151 īste-
nošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sa-
stāda 13 800,14 Ls, no tām 11 496,74 Ls ir 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinan-
sējums un 2 303,40Ls  privātais finansējums. 

Projekta mērķis ir sakārtot Andas Elstes 
ģimenes ārsta prakses infrastruktūru, tādejādi 
uzlabojot ģimenes ārsta pakalpojumu pieeja-
mību Kokneses novada Kokneses pagasta te-
ritorijas iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros plānots uzgaidāmās tel-
pas un pacientu reģistrācijas telpas remonts.

Projekta īstenošanas vieta:  Melioratoru 
1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses no-
vads, LV-5113.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas 
ilgums ir 12 mēneši – no 2011. gada 1. de-
cembra līdz 2012. gada 30. novembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2011. gada 3. novembrī Kokneses nova-
da domē parakstīts līgums ar SIA „Roble” par 
jaunaudžu kopšanu Kokneses novada domei 
piederošajā Kokneses novada Bebru pagas-

ta „Šķibes mežā”, ELFLA finansētā projekta 
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kok-
neses novada Bebru pagasta „Šķibes mežā”” 
ietvaros par kopējo summu LVL 406,26.
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PROJEKTU „ATBALSTA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA JAUNIEŠU SOCIĀLĀ RISKA 
MAZINĀŠANAI UN INTEGRĀCIJAI IZGLĪTĪBĀ BEBRU INTERNĀTVIDUSSKOLĀ, 
KOKNESES SPECIĀLAJĀ INTERNĀTSKOLĀ – ATTĪSTĪBAS CENTRĀ UN I. GAIŠA 

KOKNESES VIDUSSKOLĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAņĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR BEBRU 
INTERNĀTVIDUSSKOLA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS 
UZRAUDZĪBU NODROŠINA

VALTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Parakstīta vienošanās par projekta 
„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālā riska mazināšanai un integrācijai 
izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kok-
neses speciālajā internātskolā - attīstības 
centrā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā”, 
Nr. 2011/0023/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/
VIAA/180 īstenošanas uzsākšanu

Šī gada 11. novembrī, Rīgā, Valsts 
izglītības attīstības aģentūrā starp Valsts 
izglītības attīstības aģentūru un Beb-
ru internātvidusskolu tika parakstīta 
vienošanās par projekta „Atbalsta pa-
sākumu īstenošana jauniešu sociālā ris-
ka mazināšanai un integrācijai izglītī-
bā Bebru internātvidusskolā, Kokneses 
speciālajā internātskolā – attīstības cen-
trā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā”, 
Nr. 2011/0023/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/
VIAA/180 īstenošanas uzsākšanu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sa-
stāda LVL 146 232,00, un tās tiek finansētas 
no Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

Projekta kopējais mērķis ir nodrošināt 
atbalsta pasākumus jauniešu sociālā riska 

mazināšanai un integrācijai izglītībā, kā arī 
piemērotu izglītības iespēju veicināšanu jau-
niešiem Kokneses novada Bebru internātvi-
dusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā 
- attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā. Mērķa īstenošanai papildus mi-
nētajām skolām vēl tiks piesaistīti sadarbī-
bas partneri: Kokneses novada dome un sa-
biedriskās organizācijas „Glābiet bērnus” un 
„Latvijas Bērnu fonds”.

Projektā paredzētās aktivitātes: atbalsta 
personāla nodrošināšana un paplašināšana, 
arodizglītības programmu apgūšanas iespē-
ju nodrošināšana, ārpusstundu aktivitāšu or-
ganizēšana, sociālo un saskarsmes prasmju 
attīstības pasākumi, 4 vasaras nometnes, 9 
radošās darbnīcas un prasmju konkurss jau-
niešiem, konference bērniem un pieredzes 
apmaiņas konference internātskolu pedago-
giem, pieredzes apmaiņa Vaiņodes internāt-
pamatskolā,  kā arī metodisko materiālu ie-
gāde un adaptācija.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas 
ilgums ir 24 mēneši – no 2012. gada 1. jan-
vāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

BEBRU INTERNĀTVIDUSSKOLA
„Internātpamatskola”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135

Tālrunis +371 65164282, fakss +371 65164338, e-pasts: bebruintskola@inbox.lv

EIROPAS SAVIENĪBA

Jau pāris mēnešus novada domē jūtama 
Kokneses novada jauniešu darbošanās. Pēc 
jauniešu iniciatīvas, ar Kokneses novada do-
mes atbalstu, ir izveidota Kokneses Jauniešu 
Biedrība (KJB). 

Te notiek regulāras kopā sanākšanas, lai 
plānotu darbības virzienus un biedrības mēr-
ķus, kā arī paši saviem spēkiem remontētu un 
iekārtotu piešķirto telpu domē.

21. janvārī plkst. 13:00 KJB aicina uz  
biedrības dzimšanas dienas pasākumu Kok-
neses sporta hallē. „Šī diena paredzēta kā 
sporta diena ar dažādām sportiskām aktivi-
tātēm ikvienam – gan lielam, gan mazam, 
gan vecam, gan jaunam! Plānotas dažādas 

sacensības, piemēram, „Maisi”, „Trijkājis”, 
„Dvieļi”, „Riņķa griešana”, „Lecamaukla”, 
„Baloni”,  kā arī īpaši pārsteigumi un jautras 
aktivitātes,” atklāja KJB dibinātājs un valdes 
loceklis Jānis Balodis.

Vakarā, plkst. 19:00, I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas ēdamzālē sporta sacensību dalīb-
nieku apbalvošana un ballīte kopā ar Mobile 
Sound (Kalvis Žogots). Ieejas maksa vakara 
pasākumā 0,50 Ls. Ieeja bez maksas visiem, 
kuri būs piedalījušies sporta aktivitātēs.

Ja arī Tu vēlies iesaistīties biedrībā, pa-
līdzēt atklāšanas pasākumā un jautri pavadīt 
laiku – raksti: janis.balodis@infinitus.lv 

Kokneses Novada Vēstis

Kokneses Dienas centrs janvārī
Gada nogale DC bija radoši aktīva – tika 

izrotātas 3 egles ar oriģināliem rotājumiem, 
Ziemassvētku laikā tapa 200 dažādi apsvei-
kumi un ielūgumi. Kopā ar bērniem cepām 
gan pīrāgus, gan piparkūkas, jo, izrādās, aiz-
ņemtajā laikmetā vecākiem arvien mazāk lai-
ka paliek šādām nodarbēm. 

Tad arī radās doma jaunajam gadam – 
DC katru ceturtdienu pl.15:00 būs radošās 
virtuves nodarbības – mācīsim bērniem ēdie-
nus, ko paši mājās var pagatavot, kad vecāki 
darbā vai sestdienas rītā, un iepriecināt ve-
cākus. Janvāra pirmajā nedēļā cepām lielas, 
gardas picas, bet 12. janvārī cepsim pankū-
kas. Izejvielas bērni nes paši, konsultējoties 
ar DC darbiniekiem.

Ikdienā DC var spēlēt dažādas galda spē-
les, novusu, puzles, izmantot datorus, skatī-
ties TV un iesaistīties aizraujošās diskusijās.

Jaunums, kas tika jau ieviests decembrī un 
ir jaunajā gadā – DC pieejami arī dušas un ve-
ļas mazgāšanas maksas pakalpojumi iedzīvotā-
jiem, kas neatbilst kategorijai, kuri to var darīt 
bez maksas (izcenojums iepriekšējā Kokneses 
novada avīzē, vai pie DC ziņojuma dēļa).

Savu darbību DC telpās turpina – de-
jotāji – grupa „Bounce” un vēderdejotājas, 
senioru klubiņš „Pīlādzītis”, Kokneses vāj-
redzīgo cilvēku aktīvistu grupa ar savām no-
darbībām, grupa ar vecākiem, kuriem ģime-
nē ir bērns ar īpašām vajadzībām un arī LSK 
Kokneses nodaļa.

LSK Kokneses nodaļa informē:
Eiropas Komisijas pārtikas pakas Kok-

nesē ir pietiekošā skaitā un iedzīvotājiem ar 
derīgām izziņām ir pieejamas DC telpās gan 
trūcīgajām personām/ģimenēm, gan mazno-
drošinātajām personām/ģimenēm. Der arī 
medicīniskās izziņas (pēc jaunās likumdo-
šanas vairs daļējie atvieglojumi med. pakal-
pojumiem neder, bet Eiropas pakas vēl var 
saņemt arī ar šīm izziņām).

Būsim aktīvi arī šogad un jau janvāra 
pirmajā tikšanās reizē – 11. janv. pl.15:00 
plānosim tuvākās aktivitātes – goda donoru 
sumināšanu, drēbju dienu organizēšanu u.c. 
interesantas lietas. Vēlies iesaistīties arī TU 
– nāc uz DC un iesaisties Sarkanajā krustā! 

Jaunajā Pūķa gadā vēlot veiksmi, būt pa-
šiem sociāli aktīviem un nezaudēt optimismu 
– novēl Līva Skābarniece.

Senioru klubiņš „Pīlādzītis” 
Jaunajā gadā

Veiksmīgi vecais gads aizvadīts ar skais-
tu Ziemassvētku sarīkojumu 18. decembrī 
– paldies visām čaklajām dāmām – galda 
klājējām un pasākuma organizētājām. Gads 
iesācies ar pārmaiņām klubiņa padomes sa-
stāvā un tuvākā tikšanās ir 11. janvārī pl. 
12.00, kad tiksimies ar Dr. Eglīti un pārru-
nāsim aktuālās senioru lietas, tāpat plānosim 
nākamos pasākumus, lai klubiņā būtu intere-
santi, noderīgi un patīkami iesaistīties. Tā kā 
Kokneses seniori – auniet kājas, un NĀCIET 
iesaistīties klubiņa krāsainajā dzīvē – vieta 
nemainīga – Kokneses Dienas centra telpās.

Seniora klubiņa „Pīlādzītis” padome

Kokneses Jauniešu Biedrības dzimšanas diena!
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LATVENERGO
dāvanu kartes

Pirms pašiem Ziemassvētkiem Kokne-
ses novada domes Sociālais dienests saņēma 
AS „Latvenergo” dāvanu kartes, kuras pare-
dzētas sociāli mazaizsargātām ģimenēm ar 
bērniem. Jau iepriekšējā gada pašās pēdējās 
dienās tika uzsākta karšu izsniegšana pare-
dzētajām mērķa grupām. 

Jaunajā kampaņas posmā atbalsta mērķa 
grupas ir sociāli mazaizsargātās ģimenes ar 
bērniem:

1. trūcīgās ģimenes ar bērniem (tās, kuras 
iepriekšējā kampaņas posmā saņēmušas tikai 
vienu karti);

2. ģimenes ar bērniem invalīdiem, kaut 
arī šīm ģimenēm nav piešķirts trūcīgas ģime-
nes statuss;

3. ģimenes ar aizbildnībā esošiem bēr-
niem, kaut arī šīm ģimenēm nav piešķirts 
trūcīgas ģimenes statuss;

4. daudzbērnu ģimenes, kaut arī šīm 
ģimenēm nav piešķirts trūcīgas ģimenes 
statuss, taču tikai tās, kuras nav saņēmušas 
kompensāciju par 2400 kWh AS „Latvener-
go” apkalpošanas centros.

Kopumā AS „Latvenergo” un Latvijas 
Pašvaldību savienība piešķīra Kokneses no-
vadam pieprasītās 180 kartes. Kokneses no-
vada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušās ģimenes dāvinājuma kartes var 
saņemt sociālajā dienestā. Lai varētu karti sa-
ņemt, personai ir jāņem līdzi:

□ personu apliecinošs dokuments, 
□ statusa apliecinājums (trūcīgā statusa 

izziņa, bērna invaliditātes apliecība, bāriņ-
tiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu, 
izziņa par ģimenes sastāvu vai cits);

□ elektroenerģijas piegādes līguma nu-
murs (saņēmējs var norādīt arī citas privātas 
vai juridiskas personas līguma numuru uz ap-
liecinājuma pamata, ka viņš tur dzīvo, t.i. īres 
līguma ar šo personu).

Precīzāku informāciju par neskaidriem 
jautājumiem, var uzzināt, piezvanot uz so-
ciālo dienestu: vadītājai – 65161812, so-
ciālajiem darbiniekiem Kokneses pagastā 
– 65161811, sociālajai darbiniecei Bebru pa-
gastā – 65164340, sociālās palīdzības organi-
zatorei Iršu pagastā – 65163673.

 Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Tālmane

Sociālajā dienestā ir saņemta Latvijas 
Pašvaldību savienības nosūtītā LR Veselības 
ministrijas Nacionālā veselības dienesta vēs-
tule visām pašvaldībām. Vēstulē Nacionālais 
veselības dienests informē, ka 2011. gada 4. 
novembrī Ministru kabineta sēdē tika izska-
tīti priekšlikumi Sociālās drošības tīkla stra-
tēģijas pasākumu turpināšanai 2012. gadā un 
tika nolemts atbalstīt šādu Sociālās drošības 
tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanas turpi-
nāšanu veselības aprūpē 2012. gadā:

1. pacientu iemaksu un līdzmaksājuma 
kompensāciju un dienas stacionāra pakalpo-
jumu apmaksu trūcīgām personām;

2. zāļu iegādes izdevumu kompensēšanu 
trūcīgām personām 100% apmērā;

3. medicīnisko mājas aprūpi pacientiem 
ar smagām slimībām;

4. primārās veselības aprūpes pakalpoju-
mu pieejamības uzlabošanu, piesaistot ģime-
nes ārsta praksei otru māsu;

5. ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (lai-
kā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) darbību;

6. stacionāro pakalpojumu koncentrēša-
nu pacientiem ar garīgām slimībām, attīstot 
aprūpi dienas stacionāros.

Līdz ar to atvieglojumi pacientu ie-

maksas un līdzmaksājuma kompensācijā, 
saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, 
no 2012. gada 1. janvāra attieksies tikai uz 
trūcīgām personām, kuras par tādām atzī-
tas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet 
vairs neattieksies uz personām, kurām nebija 
trūcīgas personas statuss, bet kuru ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedza 120 Ls mēnesī vai sastā-
dīja 120 - 150 Ls mēnesī. Šo divu kategoriju 
iedzīvotājiem sociālā dienesta izsniegtās iz-
ziņas ārstniecības iestādēs vairs nebūs jāuzrā-
da. Atbilstoši šīm izmaiņām veikti grozījumi 
2006. gada 19. decembra MK noteikumos Nr. 
1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un fi-
nansēšanas kārtība”.

No 2012. gada 1. janvāra netiks kom-
pensēti izmitināšanas izdevumi, ja pacients, 
saņemot ambulatoros dienas stacionāra pa-
kalpojumus, pavadīs nakti ārstniecības ies-
tādē. Līdz ar to ārstniecības iestādes par šo 
pakalpojumu varēs no pacientiem iekasēt 
maksu atbilstoši saviem maksas pakalpoju-
mu cenrāžiem.

Informācija sagatavota pēc nacionālā ve-
selības dienesta informācijas. 

Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane

Izglītības centrs „Remiro” piedalījās 
NVA iepirkumā par neformālās izglītības 
īstenošanu un guva apstiprinājumu. Izglītī-
bas centrs „Remiro” (atrodas Gaismas 14B, 
Aizkrauklē – Universālveikala atjaunotās 
daļas 2. stāvā, „Remiro travel” telpās) pie-
dāvā ļoti plašu izglītības programmu klāstu 
- angļu valodu dažādos līmeņos un dažādu 
nozaru speciālistiem, vācu, krievu u.c. valo-
das, datorzinības, grāmatvedību, lietvedību, 
projektu vadību, dažādus komercpriekšmetus 
u.c. Izglītības centrs „Remiro” piedāvā šīs 
programmas īstenot arī Koknesē, Pļaviņās, 
Jaunjelgavā, Skrīveros, Neretā, Vecbebros un 
Vallē. Koknesē mācības notiks Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā, savukārt Vecbebros - 

Vecbebru profesionālajā vidusskolā.
Bezdarbniekiem arī Koknesē un Vecbeb-

ros ir iespēja mācīties, saņemot stipendiju - 
70 LVL mēnesī. Neformālās apguves iespēja 
bezdarbniekiem ir pēc kuponu metodes, kas 
nozīmē, ka bezdarbnieks saņem kuponu ne-
formālās izglītības apguvei Nodarbinātības 
Valsts Aģentūrā Aizkrauklē (Madonā vai ci-
tur) un izvēlas, kurā no iespējamajām izglītī-
bas iestādēm šo kuponu izmantos apmācībām.

Lai uzzinātu sīkāk – droši zvaniet: 
t. 65123972, mob. 27850994, rakstiet: remi-
rotravel@inbox.lv 

Kuponus var atdot Koknesē vai Vecbeb-
ros arī Dzidrai Žmuidenei, tel.: 29100221.

Dzidra Žmuidene

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri 2011. 
gadā atbalstīja Latvijas Sarkanā Krusta ko-
mitejas aktivitātes Bebros! Paldies tiem, kuri 
samaksājot biedra naudu, papildināja LSK 
biedru rindas!

Arī jaunajā gadā aicinu būt atsaucīgiem 
un ziedot mūsu sociālās palīdzības istabai 
„Papardēs” sev vairs nederīgas, bet citiem 
izmantojamas lietas: apģērbu, apavus, gultas 
veļu, lai varam palīdzēt visiem, kam šāda  pa-
līdzība ir ļoti vajadzīga. 

2012. gada sākumā organizēsim donoru 
godināšanas pasākumu Koknesē. 

Tāpat kā līdz šim sociālās palīdzības ista-
bā varēs saņemt ES pārtikas pakas. 

Īpašs paldies par palīdzību brīvprātīga-
jiem palīgiem: Austrai, Anniņai, Aijai, Ilgai, 
Rutai un daudziem citiem! Novēlu visiem 
veselību un prieku darboties!

Lība Zukule, LSK Aizkraukles
komitejas Kokneses nodaļas

brīvprātīgā palīdze Bebros

Paldies par dāvināt prieku Daigai An-
dersonei, Jurim Riekstiņam, Kasparam 
Pukinskim un Jolantai Nīcgale-Kondrātei, 
iepriecinot Ziemassvētkos ar saldumu pa-
ciņām 11 vientuļos Bebru pagasta pensio-
nārus!

Kokneses novada sociālais dienests

Izmaiņas Sociālās drošības tīkla stratēģijas 
pasākumu īstenošanā veselības aprūpē

Bezdarbniekiem iespēja mācīties Koknesē vai 
Vecbebros un saņemt stipendiju 70 latus mēnesī

Sociālās palīdzības istaba Bebros gaida 
atbalstītājus!
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Uz svētkiem dāvina 
„Merrild” kafiju

 
Pirms Latvijas valsts dzimšanas die-

nas, 17. novembrī, Bebru pagasta 14 
vientuļie pensionāri bija ielūgti pagasta 
pārvalde ēkā „Papardēs” uz kopīgu tikša-
nos. Kā sirsnīgu sveicienu svētkos Latvi-
jas Sarkanā Krusta Aizkraukles komitejas 
Kokneses nodaļas brīvprātīgā Lība Zuku-
le katram dāvināja kafiju „Merrild”. Viņa 
pastāstīja, ka otro gadu LSK, lai ieprie-
cinātu mūsu vecāko paaudzi, rīko akci-
ju „Mēs jūs atceramies!”, dāvinot kafiju 
„Merrild”. Tikšanās brīdī uz pensionārus 
interesējošiem jautājumiem atbildēja so-
ciālā darbiniece Antra Ķimene. Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza 
iepazīstināja ar fitnesa centru un tā piedā-
vātājām iespējām.

Tie pensionāri, kuri nevarēja ierasties, 
kafiju saņēma savās dzīvesvietās. Lai šādas 
tikšanās notiktu biežāk, klātesošie ierosināja 
visus pagasta pensionārus reizi mēnesī aici-
nāt uz kopīgu pulcēšanos. 3. februārī plkst. 
10.30 pagasta pensionāri aicināti uz sveču 
dienas pasākumu „Papardēs”.

Kokneses Novada Vēstis

Pie Ziemassvētku eglītes Bebru pamat-
skolā 17. decembrī tikpat gaiši kā dega svecī-
tes, svētku un tikšanās prieks vienoja Bebru 
pagasta vecāko paaudzi. Svētku pasākumu 
atklāja un vadīja vienmēr enerģiskā pensio-

Brīnumi Ziemassvētkos
22. decembrī pie lielās egles, sagaidīt 

Ziemassvētku brīnumu, bija sapulcējušies 
Kokneses speciālās internātpamatskolas – 
attīstības centra skolēni, skolotāji un vecāki. 
Skolēni un pirmsskolas grupiņas audzēkņi 
visu decembra mēnesi gatavojās šim pasā-
kumam, iestudējot uzvedumu „Brīnumi Zie-
massvētkos”. Par brīnumiem Ziemassvētkos 
parūpējās Feja, kas ap sevi pulcēja čaklos 
palīgus: Rūķus – gan lielus un senus, gan 
pavisam mazus rūķus, Sniegavīru, meža zvē-
riņus – zaķus. Arī pasauli apceļojis Sprīdītis 
ieradās, lai pavēstītu, ka nekur nav tik labi kā 
mājās.

Ziemassvētkos brīnumi notiek!
Skolas labākie skolēni mācībās, ārpus-

stundu un ārpusskolas aktivitātēs saņēma 
atzinības rakstus un jaukas dāvanas. Paldies 
tika teikts daudziem skolēnu vecākiem un 
viņu ģimenēm.

Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra direktore Dagmāra Isajeva 
novēlēja: lai Ziemas saulgriežu zvaigznes nes 
debesu gaišumu. Lai nākamais gads ir bagāts 
ar labām domām, darbīgām dienām un prie-
cīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo un 
valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties 
un palīdzēt. Panākumiem bagātu Jauno Pūķa 
gadu!

 Māra Miķelsone,
Kokneses speciālās

internātpamatskolas-attīstības centra
direktores vietniece audzināšanas darbā

Latviešu ziemas saulgriežu vakarā, 21. 
decembrī, PII „Bitītē” Bebros vokālais an-
samblis „Bitītes” dziesmas draugus gaidīja 
ciemos Ziemassvētku koncertā. Ansambļa 
sniegumā dzirdējām gan populāras, gan pavi-
sam jaunas Ziemassvētku dziesmas, arī solo 
numurus Dzintras un Lailas izpildījumā. Pal-
dies „Bitītēm” par skatītājiem dāvāto svētku 

prieku, ja arī zemei pietrūka sniega baltuma, 
klausoties brīnišķīgās melodijas pārņēma 
sajūta kā J. Poruka dzejolī „Balts sniedziņš 
snieg uz skujiņām...” Paldies visiem, kuri 
atrada laiku būt kopā ziemas saulgriežu va-
karā! Lai ansamblim „Bitītes” dziesmots un 
skaistiem notikumiem bagāts jaunais gads!

Kokneses Novada Vēstis

Tikšanās pie Ziemassvētku eglītes
nāru padomes priekšsēdētāja Anna Bite. No 
175 Bebros šobrīd dzīvojošiem pensionā-
riem, 13 viņu pulkam pievienojušies aizva-
dītajā gadā. Uz tikšanos Ziemassvētku gai-
sotnē bija ieradušies atsaucīgākie, kam gadu 
skaits nenomāc garu un piemīt dzīvesprieks. 
Viņiem sirsnīgus vārdus veltīja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabēr-
za, sociālā darbiniece Antra Ķimene. Turpi-
not tradīciju, pensionāru padome sveica apa-
ļo gadskārtu jubilārus un jaunos pensionārus. 
Jau bija paziņots, ka nākot uz pasākumu līdzi 
jāņem ierosinājums par pensionāru padomes 
nosaukumu. Svētku brīdī, uzklausot ieteiku-
mus, klātesošie nolēma, ka pensionāru pado-
mei turpmāk būs nosaukums „Atvasara”. Uz 
jauku kopā dziedāšanu un valša ritmiem ai-
cināja muzikanti Velga, Inese un Normunds. 

Lai kopā sajustais svētku prieks kā sveču 
gaišums egles zaros dod spēju jaunajā gadā!

Kokneses Novada Vēstis

 Anna Bite sveic jubilāru Jāni Veidi.

Lai „Bitītēm” dziesmām bagāts gads!

Septītās Dienas Adventistu draudze „Ko-
rinta” sadarbībā ar labdarības organizācijām 
„ADRA/Austrija un ADRA/Latvija Ziemas-
svētkos apdāvināja daudzbērnu ģimenes 

Latvijā, arī 3 daudzbērnu ģimenes Bebros, 
kurām dāvanas glīti iesaiņojuši bija bērni no 
Austrijas.

Kokneses Novada Vēstis

Ansambļa dalībnieces koncerta izskaņā.

Apdāvina daudzbērnu ģimenes
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turpinājums 11. lpp. 

16. decembrī uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu „Lai Ziemas-
svētki ciemos brauc!” aicināja Kokneses novada pašdarbības kolek-
tīvi. Ar pašdarbnieku kuplo pulku Kokneses novads tiešām var lepo-
ties,  jo koncertā iepriecināja 14 kolektīvi!

Koncerta sākumā sirsnīgus vēlējumus svētkos, iekarot eņģeli 
svētku eglē, izteica katrs kolektīvs. Pasākuma laikā tika atbalstīta ak-
cija „Eņģeļi pār Latviju”, kurai tika saziedoti Ls 71,21.

Koncerta noslēgumā visi kolektīvi saņēma Kokneses novada do-
mas pateicības par kultūras tradīciju saglabāšanu un Kokneses no-
vada popularizēšanu, kā arī svētku kliņģeri.  „Mēs varam lepoties ar 
saviem pašdarbības kolektīviem. Mums nav viena labākā, mums visi 
ir vislabākie,” uzrunājot kolektīvus, atzina Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris. 

Kāds šis gads bijis pašdarbības kolektīviem?
Folkloras kopa „Urgas” šogad, piedaloties starptautiskā folklo-

ras festivāla BALTICA skatē, ieguva I pakāpes novērtējumu un nā-
košvasar piedalīsies Balticas festivālā. Tāpat kā iepriekšējos gadus, 
kolektīvs aktīvi koncertējis un piedalījies dažādos pasākumos. 

Spēlmaņu kopa „Skutelnieki” regulāri aicina tuvākas un tālākas 

Novada bagātība – pašdarbības kolektīvi

Dzied senioru koris „Labākie gadi”. Bebru pagasta vokālais ansamblis „Bitītes”.

Kokneses amatieru teātris aicina Līgo svētkos uz izrādi
„No saldenās pudeles”. Fragments no izrādes.

Dejo Kokneses līnijdeju kolektīvs.

Karstasinīgos čigānu deju soļus rādīja flamenko deju kolektīvs
„El camino”. Kuplais novada dejotāju pulks.

 Koncerta izskaņā. Kokneses novada bagātība –
14 pašdarbības kolektīvi.
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Iršu pagasta bibliotēkā gada nogalē pulcējās 
lasītāji uz literāro pasākumu „Ko lasa pēc 60…”

Noskaidrojās, ka lasītāju vēlmēm un inte-
resēm nav robežu. Tās ir tik dažādas! Citam 
vajag biezu detektīvromānu, cits lasa tikai 
latviešu autoru grāmatas, vēl kāds nelasa grā-
matas, bet žurnālus izlasa līdz pēdējai rindi-
ņai, čaklākie pa nakti „izrauj” lata romānu un 
daiļdarbā saskata līdzības ar savu dzīvi. Lēnāk 
lasās psiholoģiska rakstura grāmatas, biogrā-
fiskie darbi un ceļojumu apraksti. Tos, kā saka 
lasītāji, ir jāizdzīvo lēnām un bez steigas.

Ļoti rūpīgi literārajam pasākumam bija 
gatavojusies pensionētā latviešu valodas un 
literatūras skolotāja E. Briška. Viņas stāstī-

Ziemassvētku 
svinības klubiņā 
„Pīlādzītis”

Kokneses senioru klubiņš „Pīlādzītis” 
18. decembrī ielūdza draugus un viesus pen-
sionārus uz Ziemassvētku sarīkojumu kultū-
ras namā.

Laipna sagaidīšana pie svētku galdiem, 
grezni un koši rotāta princese- Ziemassvētku 
eglīte, pār kuru bija nolaidušies labie eņģeļi, 
un mūsu sirdis pielija ar siltu svētības gaismu 
un brīnumu gaidām.

Sarīkojumu svinīgi atklāja Ilga Sīle – 
klubiņa vadītāja, cieņā un pateicībā godinot 
Viestura Cīruļa un citu pagasta krietno, dar-
bīgo ļaužu piemiņu, kuri jau pārkāpuši mūžī-
bas slieksni.

Pateicības un sirsnīgi apsveikuma vār-
di apaļajā jubilejā tika teikti Annai Bitei no 
Bebru pagasta. Pateicība izskanēja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājam Dainim Vin-
grim, kā arī Sociālā dienesta darbiniekiem 
par atbalstu svētku organizēšanā.

Ar uzrunu visus sveica jaunais, ener-
ģiskais un atsaucīgais domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris.

Ar siltām, mīļām un aizkustinošām 
dziesmām koncertu atklāja skanīgais senio-
ru koris „Labākie gadi” diriģentes Silvijas 
Cīrules vadībā. Apsviedīgās un interesantās 
folkloras kopas „Urgas” dalībnieces Ingu-
nas Žogotas vadībā iepazīstināja ar Latgales 
un Kurzemes kokļu saņām, jautrām dejām 
un dziesmām. Iznesīgi un koeķeti dejoja 
Kornēlijas Reisneres „Tik un tā” dāmas. 
Rībēdami, dārdēdami un baismīgi darbo-
damies ieradās arī ķekatnieki – dzīvnieki, 
nāve, čigānu bars! Jautrība sita augstu vilni! 
Dejas soļo raisījās pie Marikas un Druvja 
Andriksonu spēlētās mūzikas.

Dažādi priekšnesumi, atmiņu stāsti, sir-
snīgi pateicības vārdi un satikšanās prieks 
valdīja pasākumā! Šī Ziemassvētku eglīte 
bija īpaša, jo sirsnīgi organizēta ar pašu ļau-
dīm un pārdomāta. Milzīgs prieks visiem par 
pašmāju kolektīvu sniegumu.

Es, „Pīlādzīša” dibinātāja, ar bijušo pa-
domi priecājāmies, ka mazais pīlādzītis sa-
kuplojis un izaudzis par varenu pīlādzi.

Rudenī sārtās pīlādžogas kā mīlas vēs-
tules koks sūtīs vecļaudīm un pabaros putni-
ņus. Lai zied un zaļo labestība Koknesē un 
Latvijā!

Visiem vēlu svētīgu, gaišu un laimīgu 
Jauno – 2012. gadu! 

Ar patiesu cieņu svētkus vērojusi „Pīlā-
dzīša” dibinātāja un „Labākie gadi” dziedā-
tāja Rita Liepiņa.

apkārtnes iedzīvotājus apgūt latviešu dančus, 
kā arī šogad piedalījās Tautas mūzikas festi-
vālā Jēkabpilī.

Sieviešu koris „Anima” aktīvi koncertē. 
Augustā piedalījās Rīgas svētku lielkoncertā. 
13. maijā svinēja savu 13 gadu kopādziedā-
šanas jubileju.

Senioru koris „Labākie gadi”, neska-
toties uz saviem dzīves gadiem, ir visdzīves-
priecīgākais kolektīvs,  paraugs visiem. Bieži 
koncertē un aktīvi piedalās Latvijas senioru 
svētkos, kas šogad notika Bauskā.

Kokneses pūtēju orķestris - skanīgā-
kais  kolektīvs, kurš katrā koncertā pārsteidz 
ar jauniem skaņdarbiem.

Kokneses jauniešu deju kolektīvs, ne-
skatoties uz dažādām grūtībām mēģinājumu 
procesā, vienmēr ir ierindā. Piedalījās Vidze-
mes deju kolektīvu lielkoncertā „Caur sid-
raba birzi gāju” Aizkrauklē un lielkoncertā 
Rīgas svētkos.

Deju kolektīvs „Liepavots”  aizvadījis 
ļoti spraigu koncertsezonu, pārstāvot Kokne-
si Jauno laiku Hanzas dienās Kauņā, pieda-
loties Vidzemes deju kolektīvu lielkoncertā 
„Caur sidraba birzi gāju” Aizkrauklē, kā arī 
aktīvi iesaistoties Lietuvas un Latvijas pārro-
bežu Zemgales reģiona kutūras projektā „Pa 
saules ceļu” Dobelē un Jēkabpilī. Kolektīvs 
svinēja arī savu 25. jubileju.

Kokneses amatieru teātris šogad pie-
dalījies teātru festivālos Liepājā un Jelgavā. 
Kolektīvs, turpinot tradīcijas, organizēja te-
ātru saietu „Pērses krastos” Koknesē. Jaunie-
šu teātra studija piedalījās arī Latvijas skolu 
jaunatnes teātru festivālā „Kustības turpinā-
jums” Rīgā.

Flamenko deju kolektīvs „El camino” 
dejotājas aktīvi apgūst spāņu un čigānu deju 
soļus, kā arī piedalās koncertos.

Dāmu deju kolektīvs „Tik un tā” pierā-
da, ka spēks ir latviešu sievietēs. Deja priecē 
viņas pašas un ļaudis citos pagastos, kur vi-
ņas koncertē.

Kokneses pagasta līnijdeju kolektīvs 
raitam dejas solim ļaujas jau 2. sezonu un 
aktīvi piedalās koncertos. Šogad ar labiem 
panākumiem kolektīvs atgriezās no Jelgavas 
novada Valgundes pagasta, kur notika 2. Lat-
vijas līnijdeju čempionāts.

Iršu pagasta deju kolektīvu „Irši” ar 
lepnumu varam saukt par Kokneses novada 
kolektīvu, kur joprojām kopā sanāk dejotāji 
no visiem novada pagastiem. Kolektīvs šo-
gad svinēja savu 20. dzimšanas dienu, kā arī 
aktīvi koncertēja ārpus novada robežām.

Deju kolektīvs „Kāre” jau 35. gadu 
dažādos pasākumos pārstāv un lepni nes 
Vecbebru Profesionālās vidusskolas vārdu. 
Kolektīvs nopietni gatavojas savai 35. dzim-
šanas dienai, ko atzīmēs 2012. gada sākumā.

Bebru pagasta vokālais ansamblis „Bi-
tītes” aktīvi iesaistās ikvienā Bebru pagasta 
kultūras pasākumā. Ar savu dziedājumu an-
samblis iepriecinājis arī citu novadu iedzīvo-
tājus.

Koncerta apmeklētāji priecājās par gūto 
Ziemassvētku noskaņu, kas tik ļoti bija ne-
pieciešama šajā pelēcīgajā pirmssvētku laikā, 
bet pašdarbības kolektīvi svinības turpināja 
Ziemassvētku ballē, lai gūtu enerģiju nākošā 
gada spraigajam darbam un arvien mūs ie-
priecinātu ar jauniem priekšnesumiem.

Anita Šmite, Kokneses Novada Vēstis

Ko lasa pēc 60...?
jumā par grāmatām, ko viņa lasa, gribējās 
klausīties vēl un vēl. Īstu jautrību izraisīja 
M. Geidānes lasītie dzejoļi ventiņu izloksnē. 
Dzejoļu krājums saucās „Tā viš i…”. Grāma-
tas autore Emma Kārkls.

Vaļsirdīgās sarunās pie kafijas tases at-
klājās, ka daļai no klātesošajiem grāmatas 
ir kā zāles, kas palīdzējušas izdzīvot dzīves 
smagākos mirkļus. Šoreiz bibliotēkā pulcējās 
vecākās paaudzes lasītāji, kuri paši atzīst, ka 
tieši grāmata viņiem ir svarīga un bez dato-
riem viņi var iztikt.

Man, kā bibliotēkas vadītājai, bija prieks, 
ka izdevās pasākuma laikā kaut nedaudz iz-
mantot jaunās informācijas tehnoloģijas un 
ieinteresēt savus lasītājus apskatīt Kokneses 
novada mājas lapu. Daudz pozitīvu emociju 
izskanēja, kad apskatījām jaunākos notiku-
mus galerijās un vēl lielāks prieks virmoja, 
kad kāds ieraudzīja sev pazīstamus cilvēkus.

Pasākuma noslēgumā katrs lasītājs saņē-
ma nelielu dāvaniņu – paštaisītu svecīti. Tās 
bibliotēkā ar lielu pacietību, interesi un rado-
šumu gatavoja „Bērnu žūrijas” dalībnieki.

Gada nogalē sirsnīgs paldies visiem – gan 
lieliem, gan maziem bibliotēkas lietotājiem, 
kas čakli mēroja ceļu uz mazo Iršu  gaismas 
pili visa gada garumā.  

Iršu pagasta bibliotēkas
vadītāja Dace Grele

Iršu pagasta bibliotēkā pulcējās lasītāji uz 
literāro pasākumu „Ko lasa pēc 60…”.
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Aizkraukles pilsēta 2012. gadā svin dibi-
nāšanas 45. gadadienu. Aizkraukles novada 
domes priekšsēdētājs L. Līdums un pašval-
dības izpilddirektors E. Zēbergs, uzrunājot 
kaimiņos esošās pašvaldības, teic šādi: „Kaut 
arī apritējuši divi gadi, kopš Latvijā pabeigta 
teritoriālā reforma, izveidojot jaunus nova-
dus un likvidējot rajonus – gan Aizkraukle, 
gan Koknese, Jaunjelgava, Nereta, Skrīveri, 
Pļaviņas, gan Sece, Staburags, Valle un citi 
pagasti tepat vien esam – mūs saista un sais-
tīs Daugavas ūdens plūdums, Pārdaugavas un 
šīs puses mežu meži, baltās ceļu joslas, mēs 
nekur nevaram aiziet viens no otra. Biežāk 
vai retāk mūsu ceļi krustojas, joprojām tieko-
ties jūtamies visi kā savējie.

Aizkraukles pilsētas un kādreizējā ra-
jona izveidošanas 45. jubilejas gadā sakām 
paldies visu Aizkraukles bijušā rajona no-
vadu domēm, pagastu pārvaldēm, kolēģiem 
pašvaldībās, skolās, bibliotēkās un citur, vi-
siem iedzīvotājiem par līdzšinējo sadarbību, 
savstarpējo un nepārtraukto mijiedarbību 45 
gadu laikā. Apsveicam Jūs sadarbības 45 
gadu svētkos un vēlam novadiem attīstību vi-
sās dzīves nozarēs, bet iedzīvotājiem – gan-
darījumu par savu veikumu sabiedrības labā, 

par savu ģimeni un mūsu tik zaļo zemi.
Esam pārliecināti, ka, zūdot rajona robe-

žām, nezudīs viss labais un cilvēcīgais, kas 
kopā domās izlolots un darbos īstenots.”

Visa gada garumā plānoti dažādi pasāku-
mi – veltīti pilsētas jubilejai, uz kuriem laipni 
aicināti kaimiņu novadu iedzīvotāji!

21. janvārī Aizkrauklē, IGA centrā, notiks 
Pārnovadu uzņēmēju diena. Pasākuma prog-
rammā paredzēta plaša uzņēmēju un amatnie-
ku izstāde –gadatirgus un citas aktivitātes, tā-
pēc aicinām arī apkārtējo novadu iedzīvotājus, 
uzņēmējus un amatniekus piedalīties.

Plkst. 10.00 – izstādes atklāšana
No plkst. 10.30 filmas par Aizkraukli „Dau-

gavas gaismā” translācija (visas dienas garumā)
No plkst. 10.30 fotoizstāde „Aizkraukle 

toreiz un tagad”
No plkst. 10.30 biedrība „Vecāki Aizkr-

auklei” atklāj bērnu mantu tirdziņu un atrak-
ciju zāli

Plkst. 11 - 13 koncerts Dziesmu un deju 
virpulī

Plkst. 13 - 15 modes skates, frizieru, 
make up paraugdeminstrējumi

No plkst. 11.00 - 14.00 konkursu Gardā-
kais rosols un Labākais izstādes stends vērtē-

šana, plkst. 15.00 - apbalvošana
No plkst. 12.00 semināri uzņēmējiem 
Tuvāka informācija www.aizkraukle.lv  
Aicinām apmeklēt jubilejas pasākumus 

Aizkrauklē visa gada garumā:
3. februārī Bruņoto spēku orķestra kon-

certs Aizkraukles pilsētas kultūras namā
9. martā Neprofesionālo dziedātāju kon-

kurss „Klusie ūdeņi”, kurā var pieteikties da-
lībnieki no 18 gadu vecuma, kuru profesija 
nav saistīta ar mūziku un dziedāšanu.

Pieteikumus gaidām līdz 27. martam.
20. - 22. aprīlī Teātru festivāls „Ūsiņdie-

nas Aizkrauklē”
26. maijā Velo diena – laukumā pie IGA 

centra – lieliem un maziem sportiskas aktivi-
tātes svaigā gaisā.

Jubilejas kulminācija un lielā dzimšanas 
dienas svinēšana 6. - 7. jūlijā Aizkraukles no-
vada svētkos. Svētku dienās sagaidām daudz 
viesu no sadraudzības pilsētām. Programmā 
– Starptautisks tautas mākslas festivāls, ielu 
tirdziņi, izstādes, koncerti un balles.

Tuvāka informācija www.aizkraukle.lv.
Vienmēr būsiet laipni gaidīti Aizkrauklē!
Kontaktinformācija Anta Teivāne
t.  29116791

Uzrunāju Jūs Plūmju ģimenes vārdā, 
lai pastāstītu par  kādu nodomu, ko esam 
apņēmušies īstenot, domājot par vispiemē-
rotāko veidu Viļņa Plūmes piemiņas sagla-
bāšanai. 

Mēs ilgi par to domājām, pārcilājām 
dažādas versijas – stādīt kokus, dibināt fon-
du, mudināt Aizkraukli  kādu jaunu ielu vai 
skvēru nosaukt Viļņa vārdā, uzstādīt pie-
miņas akmeni… Nekas nelikās piemērots, 
atbilstošs Viļņa patiesajai būtībai. Līdz pa-
vasarī radās ideja – izveidot Viļņa piemiņas 
stipendiju Aizkraukles attīstībai. Jo tieši 
Aizkraukle bija tā, kurai Vilnis pats visvai-
rāk ziedojās.

Mēs to izdarījām ar pieredzējušā Vītolu 
fonda palīdzību – maijā nodibinājām Viļņa 
Plūmes piemiņas stipendiju Aizkraukles at-
tīstībai, saņemot pilsētas domes un vietējo 
uzņēmēju svētību un gribu līdzdarboties.

Pašu pirmo stipendiju, ko sarūpēja 
mūsu ģimene, pasniedzām  jūnijā Aizkr-
aukles ģimnāzijas absolventei Jūlijai Ša-
polovskai, kura jau septembrī uzsāka stu-
dijas RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes 1. kursā. Stipendijas saņēmējs, 
gluži tāpat kā citi Vītolu fonda stipendiāti, 
ir centīgs, talantīgs, mērķtiecīgs jaunietis, 
kuram iespēja studēt  varētu būt liegta ģi-
menes mazās rocības dēļ.  Jūlija studē bu-

džeta grupā, stipendijas sniegtais ikmēne-
ša atbalsts viņai ir nepieciešams, lai vispār 
varētu uzturēties Rīgā (ēdiens, transports, 
kopmītnes, mācību grāmatas, reizi mēne-
sī brauciens uz mājām…) Pēc pirmajiem  
lielpilsētā pavadītajiem  mēnešiem  Jūlija  
man atklāti teica: „Ja nebūtu šīs stipendi-
jas, es nevarētu mācīties”.    

Jūs, kas Vilni pazināt un bijāt viņa kolēģi 
Vecbebros vai Aizkraukles apkaimē, to zināt 
tikpat labi kā mēs ģimenē – Vilnim augstākā 
vērtība un dārgākā manta bija izglītība.  Tai 
viņš veltīja 21 sava mūža  gadu, strādādams 
Vecbebru sovhoztehnikumā un cenšoties iz-
glītības kvalitātes latiņu celt iespējami augs-
tāk.  Dienā, kad nodibinājām Viļņa piemiņas 
stipendiju, mūsu jaunākais dēls Artūrs aiz-
stāvēja diplomdarbu, iegūstot otro bakalau-
ra grādu. To varam saukt par sakritību, bet 
varam tajā meklēt dziļāku būtību. Saviem 
bērniem Vilnis spēja dot labu izglītību. Mēs 
vēlamies spēt to palīdzēt iegūt arī citiem. 
Mūsu mērķis ir savākt tik daudz ziedojumu, 
lai Viļņa Plūmes piemiņas stipendija kļūtu 
par mūža stipendiju. 

Sirsnīgi pateicamies ziedotājiem, kuri 
virzījuši mūs tuvāk lielajam mērķim – gan 
privātpersonām, gan Kokneses novada uzņē-
mējiem – SIA „Pakavs” un z/s „Kalnavoti”.  
Nu jau ir piektā daļa nepieciešamo līdzekļu 

mūža stipendijas izveidei. Tas dod ticību, ka 
mums kopā izdosies!

Ja arī Jūs atbalstāt šo ideju un spējat un 
gribat piedalīties tās realizācijā, mēs būsim 
gandarīti par ikvienu ziedojumu. Mēs, kas 
pazinām un mīlējām Vilni, būsim viņam visi 
kopā cēluši garīgo pieminekli.

Patiesā cieņā –
Sarmīte Plūme

2012. gada janvārī

Vairāk par šo stipendiju varat lasīt inter-
netā http://stipendija.plume.lv

Lai ziedotu V. Plūmes stipendijas Aizkr-
aukles attīstībai izveidei, jāveic pārskaitījums 
uz sekojošiem rekvizītiem:

Nodibinājums „Vītolu fonds”
Reģ. nr. LV40008066477
Konta nr. LV55MARA0000107895700
AS Danske Bank filiāle Latvijā (MA-

RALV22) 
Maksājuma mērķis: Ziedojums V. Plū-

mes stipendijai (jānorāda obligāti)

Decembrī tika izveidots Lattelecom zie-
dojumu tālrunis 90067059, uz kuru piezva-
not, Jūs ziedojat Ls 1,- Viļņa Plūmes piemi-
ņas stipendijai.

Viens bez otra nevaram

Cienītie novadnieki – Kokneses novada iedzīvotāji!
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10. decembrī Kokneses Sporta centrā 
Kokneses novada 3. atklāto sporta spēļu me-
daļas sadalīja šāvēji. Sacensībās šaušanā ar 
pneimatisko šauteni stāvus no 10 m attāluma 
par uzvarētājiem kļuva Aizkraukles šaušanas 
kluba pārstāvji: Tālivaldis Dubovs ar rezul-

tātu 40 punkti no 50 iespējamajiem un Oļegs 
Kudrjavcevs (33 punkti). Bronzas medaļu ar 
32 punktiem izcīnīja koknesietis Uldis Skol-
nieks.

Sacensību galvenais tiesnesis
Viktors Ņuhtiļins

Atsaucoties Bebru pamatskolas 1959. 
gada absolventa, skolotāja Voldemāra Jākob-
sona skolnieka Andra Kristona ierosināju-
mam par zīmējuma konkursa rīkošanu, pie-
minot skolotāju Voldemāru Jākobsonu, no 9. 
janvāra līdz 9. martam Bebru pamatskolā iz-
sludināts zīmējumu konkurss „Mans lepnums 
– Bebru pagasts”. Konkursa nolikumā teikts: 
„Darba autori aicināti sniegt savu skatījumu 
par to, ar ko varam lepoties Bebru pagastā: 
dabas bagātībām, kultūras un vēstures man-
tojumu, cilvēkiem u.c.” Konkurss norit 1. – 
4. klašu un 5. – 9. klašu grupās. Nolikumā 
izklāstīti konkursa noteikumi un vērtēšanas 

kritēriji. Ar cieņu atceroties savu skolotāju un 
audzinātāju, ar vēlmi palīdzēt tēlnieka Volde-
māra Jākobsona memoriālās mājas – muze-
ja saglabāšanā un attīstībā, Andris Kristons 
2011. gada nogalē muzejam ziedoja Ls 1300. 
No šī ziedojuma Ls 100 viņš atvēlējis zīmē-
jumu konkursa rīkošanai – abu klašu grupās 
pirmo trīs vietu ieguvēju apbalvošanai. Visi 
konkursa darbi būs apskatāmi izstādē pamat-
skolā, pēc tam muzejā. Konkursā godalgotie 
darbi paliks muzeja krājumā. Ceram uz sko-
lēnu atsaucību un māku saredzēt, un atklāt ar 
ko varam lepoties Bebru pagastā!

Sarmīte Rode

AURA aicina
13. un 14. janvārī centrā „AURA” Kok-

nesē, Parka ielā 20-66, pieņems litoterapeite 
INTA VĪTOLA.

• Individuālas konsultācijas - kristālu te-
rapija (tiks izvēlēti piemēroti kristāli dažādu 
vainu korekcijai, ārstējošu rotaslietu piemē-
rošana katram klientam individuāli) Ārstēša-
na ar kristāliem ilgst 1,5 st., maksa par seansu  
12,- Ls.

• Čakru attīrīšana
  (seansa ilgums 30 - 45 min, maksā - 

6,- Ls)
 Pieņemšanas laiks ir ierobežots, tā-

pēc lūdzam iepriekš pieteikties pa telefonu 
22319558.

15. janvārī - Lielais meditācijas aplis 
plkst.10.30 - 13.00. Cena 7,- Ls. Turpinājumā 
plkst. 13.00 - 18.30 Personības attīstības sko-
las 2. kursa nodarbība, cena - 13,- Ls (pilna 
nodarbību diena maksā 20,- Ls).

21. janvārī plkst. 11.00 - 14.00 diska no-
skatīšanās par psihoterapeita – ārsta SIņEĻ-
ņIKOVA ārstēšanas metodēm, 1. daļa.

28. janvārī plkst. 11.00 - 14.00 diska no-
skatīšanās, 2. daļa.

Februārī notiks metodikas apspriešana 
ar Siņeļņikova metodes turpinātāju no Rīgas 
centra „Radīšana” semināru organizatori Ra-
viju Astahovu  par apmācību sevis pašārstē-
šanā.

 11. februārī pie mums būs LAURA 
TRIDIĶE ar lekciju „BAHA ZIEDU TERA-
PIJA” un individuālu  ārstējošu ziedu saliku-
mu koncentrātu izgatavošanu katram klien-
tam pēc vajadzības.

Kokneses novada 
represētie – būsim 
atsaucīgi!

No 23. līdz 26. janvārim jūs apciemos 
LU studente Kristīne Cerbule, lai uzklausītu  
atmiņu stāstus par piedzīvoto izsūtījumā, 
lai  apkopoto informāciju izdotu grāmatā. 
Ļausim ieskatīties fotogrāfijās un vēstulēs, 
citos materiālos – palīdzēsim tapt vēl vienam 
neaizmirstamam atmiņu vēstījumam.

Lība Zukule,
Kokneses novada represēto nodaļas 

izpilddirektore

Latvijas dziedošo ģimeņu svētki LNT 
televīzijā jau vairākus gadus ir skatītāju 
iemīļoti un gaidīti. Katrā novadā, pilsētā 
un pagastā var atrast apslēptas pērles – ģi-
menes, kurām daudzām dziedāt prieks nāk 
līdzi no paaudzes paaudzē. Arī Bebros ir 
tādas ģimenes. Esam iecerējuši pavasarī, 
20. aprīlī, mūsu pagastā uz kopīgu sadzie-
dāšanos aicināt dziesmu mīlošas ģimenes, 

kā arī draugu kopas, varbūt arī dziedo-
šus kaimiņus! Aicinām būt atsaucīgiem 
un pieteikt savu dalību pasākumā līdz 
13. aprīlim ar vienu vai divām dziesmām 
pēc savas izvēles. Pieteikties pie S. Ro-
des: e-pasts sarmite.rode@koknese.lv, T. 
65164294; 29619832. Uz sadziedāšanos 
pavasarī!

Sarmīte Rode

Sacenšas šāvēji

Sadziedāsimies aprīlī!

Bebru pamatskolā sācies
zīmēšanas konkurss!

Pašvaldība aicina darbā elektriķi
Kokneses novada dome aicina darbā 

elektriķi (profesijas kods  7411 01).

Galvenie pienākumi:
 Veikt ārējo un iekšējo elektris-

ko tīklu un elektroietaišu uzturēšanu, 
ekspluatācijas un remonta darbus, ap-
gaismes ķermeņu montāžu un apkalpo-
šanu.

Prasības pretendentiem:
 elektrodrošības grupa B;
 atbilstoša pieredze elektriķa darbā;
 labas latviešu valodas zināšanas;
 B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:
 interesantu un atbildīgu darbu;
 sociālās garantijas;
 labiekārtotu dzīvojamo platību 

Kokneses centrā.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam 
sūtīt līdz 18. janvārim  plkst. 1700  uz e-
pastu: dzintra.krisane@koknese.lv  vai pa 
pastu: Kokneses novada dome, Meliorato-
ru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses no-
vads, LV-5113.

Uzziņas pa tālruni: 65133630; 
26403430; 26484295 (darba laikā).
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Klusā rudenīgā dienā
Zeltainas lapas pie kājām man čab,
Eju gar Daugavas malu ar domu – 
Man jāapstājas te, lai paliktu.
Tā atceroties pirmo darba dienu 1971. 

gada 15. oktobrī bērnudārzā „Gundega” 
savās dzejas rindās teic koknesiete Rasma 
Taukule. Te, Daugavas krastā, ievijies viņas 
mūža raksts, te, Koknesē, sirds atradusi 
mājas. 40 darba gadi viņai nostrādāti 
iemīļotajā darbavietā bērnudārzā „Gundega”, 
vēl joprojām Rasmas kundze ik dienu dodas 
uz savām otrajām mājām. 30. janvārī viņa 
sagaidīs 70. dzimšanas dienu, tāpēc labprāt 
piekrita sarunai ar Kokneses Novada Vēstīm, 
lai domās atgrieztos atmiņu takās.

Ganos sacer pirmos dzejoļus
Rasma Taukule bieži atceras savu dzimto 

pusi – Vietalvu. Tur aizvien smaržo bērnības 
ievas un deg visskaistākās jāņugunis. Viņu 
un jaunāko māsiņu Martu māte smagajos 
pēckara gados izaudzina viena, jo tēvs bez 
vēsts pazuda tālajos kara ceļos. Ja arī reizēm 
pietrūka maizes rieciens, mātes raupjās 
rokas spēja sasildīt. Rasmas kundze atceras: 
„Mums nebija laika sēdēt dīkā, vienmēr bija 
kas darāms. Mammīte kopa kolhoza aitas, bet 
es vasarās gāju ganos, vislabāk man patika 
rūpēties par mazajiem jēriņiem. Ganu gaitās 
sacerēju savus pirmos dzejoļus.”

Pēc skolas gadiem Vietalvā un Pļaviņu 
vidusskolā, Vietalvas meitene turpina 
mācīties par pavāri Vecbebru tehnikumā. 
Visai dzīvei ceļamaizei līdzi viņa saņem 
izcilu skolotāju Vilmas Kamolas, Mirdzas 
Belēvičas, audzinātājas Krolles sirds gudrību. 

Simpātijas izrāda ar konfektēm
Pēc tehnikuma absolvēšanas rajona 

patērētāju biedrības priekšsēdētāja Zigrīda 
Millere jauno pavāri norīko darbā Kokneses 
patērētāju biedrības ēdnīcā. Glīto un 
apsviedīgo meiteni ievēro kāds kungs, kurš 
katru dienu pusdieno ēdnīcā, savas klusās 
simpātijas viņš izrāda pie šķīvja atstājot 
konfektes „Lācītis”. Vēl pēc laika mežniecībā 
strādājošais inženieris – tehnologs Jānis 

Taukulis jauko pavārīti dancina Kokneses 
kultūras nama ballēs. Uzplaukst viņu 
mīlestības puķe. 1966. gada aprīlī jaunajā 
ģimenē piedzimst dēls Andris. Kopīgās 
dzīves sākumā viņi mitinās mazā istabiņā 
ēkā, kur tagad ir gaļas pārstrādes cehs, pēc 
tam dzīvo „Circeņos” Daugavas krastā, tad  
Jānis nolemj, ka jāceļ pašiem sava māja. 
Rasmas kundze teic: „Jānis kopā ar savu 
tēvu kopīgiem spēkiem uzcēla mūsu ģimenes 
māju Miera ielā 18 – 1976. gadā sākām tajā 
dzīvot.

Dēliņš virtuvē meklē mammu
Nekad neaizmirsīšu kā 1971. gada 

rudenī ar lielu satraukumu devos uz savu 
jauno darbavietu, bērnudārzu „Gundega”, 
Daugavas krastā, netālu no estrādes. Domāju, 
vai spēšu tikt galā, bet, sākot strādāt, domāt 
par to vairs nebija laika. Tolaik virtuvē bija 
ar malku kurināma plīts, pavāram vajadzēja 
sanest malku, kurināt plīti un gatavot maltīti 
četrām ēdienreizēm. Savā pirmajā darbadienā 
pusdienās gatavoju pildītas pankūkas ar gaļu. 

Pirmajos darba gados bērnudārzā 
darbojās 2 diennakts grupiņas ar 50 bērniem. 
Dēliņš no 5 gadu vecuma sāka iet „dārziņā”, 
agro rītu un no „Circeņiem” tālā ceļa dēļ, viņš 
palika nakts grupiņā. Sirds sāpēja, bet neko 
nevarēja mainīt. Pusdienlaikā bieži Andrītis 
slepus ielavījās pie manis virtuvē, lai es viņu 
samīļotu. „Dārziņa” kolektīvā labi iejutos un 
mazos ķiparus vienmēr centos iepriecināt 
ar ko garšīgu. Laikā, kad par vadītāju 
sāka strādāt Terēze Zeļenkēviča, virtuvei 
iegādājās elektrisko plīti. Tie bija īsti svētki! 
Mūsu darbs kļuva krietni vieglāks: nospied 
podziņu, noregulē vajadzīgo temperatūru un 
viss notiek!”

1977. gadā Taukuļu ģimenē piedzima 
meitiņa Ilze, kura arī „dārziņa” gaitas 
pavadīja „Gundegā” Daugavas krastā. 

Cik garšīgi, paldies, pavārīt!
1985. gadā bērnudārzs pārcēlās uz 

jaunajām telpām Lāčplēša ielā 8. Rasma 
Taukule kļuva par šefpavāri, virtuvē vēl 
strādāja 2 pavāri un 2 pavāra palīgi. Pēc 
štatu samazināšanas, viņa turpināja strādāt 
par maiņas pavāri. Par šo laiku pieredzējusī 
sava aroda pratēja stāsta: „Gatavojām ne tikai 
ikdienas maltīti, sākoties Atmodas laikam, 
kad bērniem sāka mācīt latviešu gadskārtu 
tradīcijas, kopā ar otru pavāri Terēzi cepām 
pīrādziņus ar kāpostiem un gaļu, gatavojām 
vēl citus našķus Mārtiņu, Miķeļu un 
Meteņu svinībām. Arī lieliem bērnudārza 
pasākumiem, izlaidumiem cepām greznas 
tortes, ko šobrīd vairs nav atļauts darīt. 
Vislielākais gandarījums bija, kad izdzirdēju 
sakām – cik garšīgi, paldies, pavārīt!” Esot jau 
pelnītā atpūtā, Rasmas kundze nevar šķirties 
no iemīlētās darbavietas. Pēc nostrādātiem 
38 darba gadiem par pavāri, viņa jau 2 gadus 
veic dežurantes pienākumus, ik rītu sagaidot 
vai pēcpusdienā pavadot mājup savus mazos 
draugus. Viņas sabiedriskais raksturs sauc 
būt savējo vidū, jo dzīves gudrajai sievietei 
ir zināmi uzmundrinājuma un spēka vārdi. 
Vēl nesen pēc kolēģu lūguma viņa novadījusi 
Ziemassvētku pasākumu savā kolektīvā.

Uz kāzām cep trīsstāvīgu torti
Pirms 9 gadiem Rasmas kundze aizsaulē 

pavadīja savu Jāni, bet sirds rod mierinājumu 
tuvos cilvēkos. Dēls Andris strādā par 
celtnieku un dāvājis viņai divus mazdēlus 
– vecākais Matīss studē jurisprudenci, bet 
jaunākajam Rihardam ir četri gadiņi. Ilze ir 
zobu tehniķe, viņas ikdiena paiet Rīgā, bet 
brīvajos brīžos ceļš ved uz mātes mājām, kur 
mammai uz malkas plīts izcepti visgaršīgākie 
kartupeļi.  Arī Ilzes draugi ir gaidīti ciemiņi, 
kuri allaž slavē saimnieces vārīto pupiņu 
zupu. Čaklā namamāte nekad neatsaka 
draugiem un paziņām svētku reizēm izcept 
savus gardos pīrādziņus vai tortes. Viņa 
smaidot teic: „Pati neesmu saldummīle, man 
labāk garšo siļķe vai kāpostu tīteņi, bet, ja 
lūdz izcept ko saldu, neatsaku. Pagājušajā 
vasarā paziņām uz kāzām izcepu trīsstāvīgu 
torti.”

Bez rosīšanās virtuvē šī mēneša jubilāre 
no agra pavasara līdz vēlam rudenim 
izlolo puķes, vismīļākie pavasarī ir trauslie 
sniegpulksteņi, bet vasaras plaukumā 
pujenes, kas krāšņas uzzied puķu kopējas 
dārzā.  Savā piemājas dārziņā viņa izaudzē 
visu nepieciešamo un padalās ar draugiem. 
Viņa saka: „Īpaši labi man padodas sīpolu 
audzēšana, tos stādu mijot ar burkāniem. Vēl 
septembrī plūcu lokus.”

Dzimšanas dienā apsolīta dziesma
Visu dzīvi Rasmas kundzei paticis ceļot, 

jaunības gados pabūts Sočos un cituviet ārpus 
Latvijas, bet tagad meita ik rudeni aizved 
uz Siguldu. Sirdij vistuvākais vaļasprieks 
ir dziedāšana korī, ilgus gadus dziedāts 
jauktajā korī „Koknese”, tagad „Labākajos 
gados”. Dziedāt prieks mantots ģimenē, 
radu godos satiekoties nekad neiztiek bez 
kopīgas sadziedāšanās. Mājās visu dienu 
Rasmas kundzei skan Radio2 un viņa dungo 
līdzi iemīļotiem šlāgeriem. Viens no meitas 
draugiem, kurš spēlē ģitāru, jau apsolījis 
dziesmu mīļotājai dzimšanas dienā nospēlēt 
kādu skaistu melodiju. 

Paldies visiem labajiem cilvēkiem!
„Es esmu laimīga tāpēc vien, ka dzīvē 

bijis lemts satikt tik daudz labu cilvēku. Esmu 
pateicīga par atbalstu visam „Gundegas” 
kolektīvam, īpaši vadītājai Daigai Dūniņai 
ar kuru kopā nostrādāti 25 gadi, mīļš paldies 
kolēģēm Terēzei un  Lienei, medmāsiņai 
Inesei. Man ir ļoti jauka krustmeita Gita, 
kura dzīvo Vestienā pie skaistā Kāla ezera, 
kur esmu brīnišķīgi atpūtusies. Bēdas par 
zaudētajiem dzīvesdraugiem satuvināja ar Iju 
Pugačovu, kura man kļuvusi gluži kā pašas 
meita.”

Kā Rasmas kundze svinēs savus dižos 
svētkus? Viņa smaidot atbild: „Viss ir bērnu 
ziņā, man tiek gatavots pārsteigums, bet 
savas kolēģes „Gundegā” noteikti pacienāšu 
ar pašceptu torti.” Ko jubilāre novēlētu 
sev? Rasmas Taukules atbilde rodama 
viņas dzejas rindās: „…sirds vēl saka, ej! 
Tikai strādāt, tikai iet! Pateikt labu vārdu, 
smaidīt, tikties atkal jaunā rītā mūsu „puķē” 
„Gundegā”!

Sarmīte Rode

Kā dziesmā mūžs ievijies Daugavas krastā
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Wilhelm Rothweiler
(24.03.1918. – 01.01.2012.)

93 gadu vecumā pēc īsas un sma-
gas slimības mūžībā aizgājis Kokneses 
Goda pilsonis, sadraudzības pilsētas Vi-
tingenas (Vācija) iedzīvotājs – Vilhelms 
Rotveilers (Wilhelm Rothweiler), kura 
dzimtas saknes ir Kokneses novada Iršu 
pagastā.

2003. gada 3. novembrī viņam piešķī-
ra Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu par 
sadraudzības uzsākšanu un stiprināšanu. 
Daudziem koknesiešiem mīļā atmiņā pa-
liks viesmīlīgā uzņemšana, ciemojoties 
Vācijā, kā arī gūtās iemaņas lauksaimnie-
cības darbos, dodoties pieredzes apmaiņas 
braucienos.

Ar cieņu pieminot Vilhelma Rotvei-
lera bagāto mūžu un vēlot dvēselei gaišu 
aizsaules ceļu, domās sūtam pēdējos atva-
du sveicienus no Kokneses novada iedzī-
votājiem.

Kokneses novada dome

Man bij` viens mūžs
Un to es gribēju priekš jums
kā baltu rozi uzziedināt.
                    /I. Ziedonis/

Es šķirties negribu no mazā zemes stūra,
No sīkās strēmeles un plašiem ūdeņiem,
Vienmēr dzīvošu starp tēva tīrumu un jūru,
Kā varavīksne padzeršos no tiem.
                                   /O. Gūtmanis/

Sava mūža pēdējā ziemā Iršu pagasta 
zemnieks, bet dzīves brieduma gados - tāl-
braucējs kapteinis Bruno Zeiliņš nesagaidīja, 
kad zemi pārklās sniegs, bet mēs ticam, ka 
mūžības otrajā pusē, kur aizgājis krietnais 
darba darītājs, krīt visbaltākie sniegi un viņa 
dvēselei ir viegli.

„Zeme ir vislielākā vērtība, kas cilvēkam 
var piederēt, ne zelts, ne sudrabs nav vērtī-
gāks par to. Zeme ir jākopj, jācīnās par to. 
Turēsimies pie savām saknēm, pie savas ze-
mes”, tā sarunā par dzīves vērtībām Kokne-
ses Novada Vēstīm pagājušā gada novembrī 
sacīja Bruno Zeiliņš. Vēl nenojaušot – jau 
pēc mēneša saviem bērniem viņš atstās šo 
atziņu kā vēlējumu turpināt savu un tēva ie-
sākto – kopt un mīlēt pelēko Latvijas zemīti. 

Iršu pagasta „Līdumos” vienmēr paliks

Piemiņai

Bruno Zeiliņš
(06.10.1939. – 13.12.2011.)

 Bruno Zeiliņa bērnu dienas un pēdējie 
dzīves gadi, kad piepildot reiz tēvam doto 
solījumu, viņš atgriezās pie savām saknēm. 
Bet, kāda sirds daļiņa vienmēr piederēs lai-
kam, kad talantīgais izcilā kapteiņa Hugo 
Legzdiņa skolnieks devās jūrā, spītējot vēt-
rām, izbrauca Atlantijas okeāna plašumus, 
Atmodas laikā stāvēja klāt pie Jūras Admi-
nistrācijas dibināšanas.

Iršu pagasta ļaudīm Bruno Zeiliņš pa-
liks kā savējais. Viņš vēlējās, lai pagasta 
jaunā paaudze, kā viņš savā bērnībā, sapņo 
lielus sapņus un neaizmirst vecāku mājas.

Lai dzīves vēju rūdītajam vīram mūža 
miers Iršu kapsētā, bet dvēseli sargā zvaig-
znes stars.

Kokneses Novada Vēstis
Iršu pagasta pārvalde

Pa lielās mūžības vārtiem no mums aiz-
gājusi ilggadēja Bebru pamatskolas skolotā-
ja, Kokneses novada Goda pilsone Skaidrīte 
Upmale. Pelēks ziemas rīts mūžībā aizvedis 
garā dzīves ceļā piekusušu gājēju, bet mūsu 
atmiņās Skaidrīte Upmale vienmēr paliks 
smaidoša, garā stipra un cēla, tāda - kā savos 
43 darba gados skolā ik rītu iegāja klasē pie 
skolēniem. Viņa ir bijusi 1. klases skolotāja 
vairākām skolēnu paaudzēm. Ar pirmo zilbī-
ti, ar pirmo novilkto svītriņu skolotāja atvēra 
durvis ne tikai uz jaunām zināšanām, bet ie-
deva ko vairāk – māku ieraudzīt un sadzir-
dēt šo pasauli ar sirdi. Skolotājas Upmalītes, 
kā viņu mīļi dēvēja bebrēnieši, dvēselīte ir 
augšā aiz zvaigznēm, bet, te uz zemes, viņa 
atstājusi savu darbu un cilvēku mīlestību.

Skaidrīte Upmale dzimusi Alūksnē, 
1926. gada 26. augustā, 30. gadu beigās ģi-
mene pārcēlās dzīvot Iršu pagastā.

Atvadi vārdi Skolotājai Skaidrītei Upmalei, aizejot baltajā mūžībā
(26.08.1926. – 30.12.2011.)

Pēc Liepājas pedagoģiskās skolas ab-
solvēšanas 1946. gadā Skaidrīte sāka strā-
dāt Pērses septiņgadīgajā skolā. 1949. gadā 
jauno skolotāju dzīves ceļš atveda uz Bebru 
pagastu. Viņa turpināja darba gaitas Bebros,

visvairāk darba gadu veltot visjaunākajiem 
skolas bērniem. Viņas veikumu atzinīgi no-
vērtēja ar dažādiem apbalvojumiem, bet sko-
lotājai vienmēr vissvarīgākā bija skolēnu un 
viņu vecāku atzinība.

60. – 70. gados Skaidrīte Upmale aktīvi 
darbojās Bebru pagasta kultūras dzīvē, dau-
dzus gadus vadīja sieviešu vokālo ansambli. 
Trīs gadu desmitus skolotāja Upmale pēdē-
jā gaitā izvadīja mūsu puses ļaudis. Viņas 
spēka avots bija ģimene un mīļie „Dadzīši” 
– mājas, kuras uzcēla kopā ar vīru.

Ar savu pašaizliedzīgo darbu Skaidrīte 
Upmale palīdzēja mums lepoties ar vietu, kurā 
dzīvojam. 2009. gadā kā skaistu pateicību par 
darba gadiem Bebru pagastā viņai piešķīra 
Kokneses novada Goda Pilsoņa nosaukumu.

Cieņā un pateicībā pieminot Skaidrītes 
Upmales bagāto mūžu, esam kopā ar tuvi-
niekiem. Lai skolotājas Skaidrītes Upmales 
dvēselei viegls aizsaules ceļš debesu kalnā.

Kokneses novada
Bebru pagasta pārvalde,

Bebru pamatskolas kolektīvs
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Datums, 
laiks

Pasākums Norises vieta

01.12.2011. - 
01.02.2012.

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra izstāde „Starp 
Rudeni un Ziemu”. Darbi tušas, sloksnīšu un aplikācijas 
tehnikās.

Kokneses pagasta 
bibliotēkā

18. janvārī 
plkst. 16.00

„Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011” noslēgums Kokneses 
pagasta bērnu bibliotēkā.

Kokneses pagasta 
bērnu bibliotēkā

19. janvārī 
plkst. 14.00

Piedzīvojumiem bagāta izrāde bērniem „Tāltālā meža 
varonis”. Ieejas maksa: Ls 2,-. Biļešu iepriekšpārdošana 
no 12. decembra.

Kokneses 
kultūras namā

20. janvārī 
plkst. 19.00

Jaunā Riču ģimenes koncertprogramma „Riču 
kāzas”. Ieejas maksa: Ls 3,00 un Ls 4,00. Biļešu 
iepriekšpārdošana no 15. decembra. 

Kokneses 
kultūras namā

27. janvārī 
plkst. 19.00

Danču vakars. Spēlē „Skutelnieki”. Ieeja par 
ziedojumiem.

Kokneses 
kultūras namā

28. janvārī 
plkst. 10.00

Sagaidot tēlnieka, skolotāja un sportista Voldemāra 
Jākobsona 113. dzimšanas dienu – Ziemas sporta 
aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.

Bebros

28. janvārī 
plkst. 16.00

Kokneses līnijdejotāji aicina skatītājus, līdzdejotājus un 
draugus uz salidojumu „Līnijdejas kabarē stilā...” Ieeja 
brīva.

Kokneses 
kultūras nams

3. februārī 
plkst. 10.30

Pasākums „Svinam Sveču dienu!” Bebros, 
„Papardēs”

10. februārī 
plkst. 19.00

Valentīna dienas sadancošana.
Ballē spēlē Marika un Druvis. Ieejas maksa: Ls 2,00.

Iršu klubā

11. februārī 
plkst. 12.00

Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā 
„Rokasspiediena attālumā”. Ieeja biļetes no 3,00 - 5,00 
Ls. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama un Biļešu 
paradīzes kasēs.

Kokneses 
kultūras namā

Ceturtdien, 
23. februārī 
plkst. 19.00

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.

Kokneses 
kultūras namā

17. martā 
plkst. 22.00

Koncerts – balle. Muzicē „Tranzīts”.
Ieejas maksa: Ls 2,50.

Iršu klubā
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Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

2011. gada decembra mēnesī:
Reģistrēti  9 jaundzimušie.

Apklusušo mūžu dārzā
klusi mūsu soļi stājas.

Mūžībā pavadīti:
Jānis Kovaļenkovs (1945. g.);
Zuzanna Rožkalne (1924. g.);
Viktorija Lipāne (1934. g.);
Jānis Dreimanis (1945. g.);
Venta Kalniņa (1920. g.);
Velta Ķiete (1932. g.);
Valdis Miezītis (1952. g.);
Taisija Šlakāne (1920. g.);
Jānis Ambrozis (1950. g.);
Apolonija Avotiņa (1928. g.);
Ļuba Kvante (1953. g.).

Es visu atstāju jums,
Savas skumjas un prieku, kas bijis,
Savus darbus un domas, kas šai dzīvē ar jums
Kā raibs dzīpars vijies.
                                    /V. Kokle-Līviņa/

Dalām bēdu smagumu ar mūžībā pa-
vadīto: Skaidrītes Upmales, Raisas Lavre-
novas tuviniekiem.

Bebru pagasta pensionāru padome 
„Atvasara”

Hipotēku banka 5. janvārī Bebru 
pagastā atklāja jaunu bankomātu degvielas 
uzpildes stacijā „Virši-A”. Informējam 
iedzīvotājus, ka „Swedbank” un DNB 
bankas norēķinu karšu īpašniekiem 

skaidras naudas izņemšana no jaunā 
bankomāta ir par maksu. Informāciju 
par komisijas maksu var iegūt bankās un 
banku mājas lapās.

Kokneses Novada Vēstis

Piedāvājam darbu

zāģeriem un krūmgriezējiem.

Darbs visā Latvijā,

šobrīd arī Kokneses novadā.

T. 25401567

Atklāts Hipotēku bankas bankomāts Bebru pagastā

Iršu pagasta pārvalde izsaka pateicību 
Ivetai Hveckovičai, Ilzei Vilcānei, 
Guntim Belēvičam, Bruno Zeiliņam  par 
sagādāto Ziemassvētku prieku pagasta 
bērniem un vecajiem ļaudīm.

Izsakām sirsnīgu pateicību vecākiem, 
vecvecākiem un visiem labajiem cilvē-
kiem, kuri līdzdarbojās Ziemassvētku 
pasākumu sagatavošanā un ar mīlestību 
atbalstīja savus bērnus! Īpašs paldies par 
palīdzību bērnu prieka radīšanā Tatjanai 
Kazakovai, Agitai Ļobai, Jānim Graudam, 
Aigaram Lustem, Intaram Lavrovam un 
Leķu ģimenei.

PII „Bitīte” kolektīvs

Izsakām sirsnīgu pateicību novada 
domes šoferim Valteram Kārkliņam, kurš 
nekad, pat svētku dienās vai svētdienās, 
neatsaka aizvest gan ciemos, gan mājās, 
vienmēr ir laipns un izpalīdzīgs. Liels 
paldies domes priekšsēdētājam Dainim 
Vingrim par atbalstu transporta piešķirša-
nā mūsu braucienam uz Daudzevu š. g. 
26. decembrī.

Seniora klubiņa „Pīlādzītis” padome

Mīlestībai esot zvaigznes pirkstu ga-
los, caur kurām ikviens iegūstam Debesis.

Vēlu ikvienam bērnudārza „Bitītes” 
darbiniekam, mūsu bērniem, bērnu vecā-
kiem, novada domes un pagasta pārvaldes 
darbiniekiem, kolēģiem un visiem bebrē-
niešiem ieraudzīt ap sevi radīšanas prieka 
un mīlestības brīnumu! Lai mūsos mājo 
un valda godaprāts, neatlaidīga griba sa-
prasties, uzklausīt un palīdzēt! Lai stipras 
ģimenes un laimīgi bērni!

Antoņina Midega,
PII „Bitīte” vadītāja


