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

Zini, Laime mūs jau meklē. Atradīs – tik gaidi, turies… /M. Zālīte/

Esiet sveicināti 
pirmo reizi Jaunajā – 
2011. gadā! Jauns un balts gads iesā-
cies. Lai arī pirmā Jaunā gada diena 
mūs apsveica ar varenu sniegputeni un 
tikai iedegtajās sveču liesmiņās radām 
gaismas avotu, mēs ceram, ka tieši šis 
mums visiem būs ļoti laimīgs gads! Lai 
mūsu labās domas aiziet pasaulē pa 
sniegpilnu un baltu ceļu un kādā no sir-
dīm uzplaukst balts ievas zieds. 

Kārlis Skalbe sacījis: „Dzīves labā-
kā īpašība ir tā, ka tā paiet”. Jā, dzīve 
paiet un vissatraucošāk to izjūtam gadu 
mijā, kad Laika skaitītājs nozvana ne 
tikai jaunu stundu un dienu, bet gadu. 
Tas liek sasparoties un pajautāt sev, ko 
es šogad varu izdarīt labāk, vairāk, sa-
vādāk? Un, ja mums ir dota izvēle – to 
darīt ar prieku vai skumju nomāktiem, 
izvēlēsimies prieku – arī tad, ja liekas, 
tas vairs nav atrodams. Varbūt meklē-
tais prieks paslēpies sniegavīra smaidā, 
kuru pienācis laiks kopā ar bērniem uz-
celt mājas pagalmā? Varbūt to atnesīs 
zīlīte pie loga rūts, kur putnēnu gaidīs 
nolikts kārums? Bet, varbūt tas izskanēs 
kopā ar lūgšanu un pateicību jaunas 
dienas rītam. Par to, ka vēl esam, par to, 
ka mums ir jumts virs galvas un debesis 
pāri visam, un mūsos vēl nav zudusi cil-
vēcības gaišā nots.

Ceram, ka priecīgas un labas ziņas 
no „Kokneses Novada Vēstīm” jums šo-
gad netrūks! Mēs centīsimies un ceram, 
ka ar jūsu palīdzību mums tas izdosies!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Likteņdārza aizbildnis – Valsts prezidents 
Valdis Zatlers – tiekas ar Kokneses fonda 

pārstāvjiem un atbalstītājiem

2011. gada 10. janvārī Likteņdārza īstenotāja – 
„Kokneses fonda” pārstāvji – tika aicināti vizītē pie 
Likteņdārza aizbildņa Valsts prezidenta Valda Zat-
lera. Kopā ar Fonda pārstāvjiem tikšanās piedalījās 
arī vieni no lielākajiem Likteņdārza projekta atbals-
tītājiem – AS „Latvijas valsts meži”, ko pārstāvē-
ja Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs 
un LR Zemkopības ministrijas Meža politikas de-
partamenta direktors Jānis Birģelis, un Valsts meža 
dienesta ģenerāldirektors Jānis Kinna.

AS „Latvijas valsts meži” 2009. gadā Likteņ-
dārzā rīkoja Meža dienu noslēguma pasākumus, 
gādā par Likteņdārzā stādāmajiem koku stādiem, 
kā arī divus gadus pēc kārtas ir ziedojuši līdzek-
ļus dārza memoriālā amfiteātra būvniecībai. Valsts 
meža dienests kopš 2009. gada ir uzņēmušies atbil-
dību par Likteņdārza meža daļu, pastāvīgi rīkojot 
Latvijas virsmežziņu talkas tās uzturēšanā un iz-
kopšanā.

Sarunas laikā ar Valsts prezidentu, Fonds snie-
dza īsu pārskatu par 2010. gadā Likteņdārzā pa-
veikto, kā arī pastāstīja par šajā gadā darāmajiem 
darbiem – turpināt amfiteātra būvniecību un koku 
stādīšanu, kā arī, atkarībā no ienākošajiem ziedoju-
miem, - sākt būvēt laivu piestātni ar skatu terasi, un  

 „Kokneses fonda” pārstāvji tika aicināti vizītē pie Likteņdārza aizbildņa Valsts prezidenta 
Valda Zatlera. No kreisās: Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis, “Kokneses fonda” 

padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols, Valsts prezidents Valdis Zatlers.  

Fonds sniedza īsu pārskatu par 2010. gadā Lik-
teņdārzā paveikto, kā arī pastāstīja par šajā gadā 

darāmajiem darbiem.

piemiņas namu. Arī Valsts prezidents Valdis Zatlers 
ir devis savu ieguldījumu Likteņdārza tapšanā, at-
vedot savu pelēko laukakmeni amfiteātra pelēko 
akmeņu krāvumam.

Fonda pārstāvji minēja arī tos uzdevumus, kas 
Fondam jāveic, lai veicinātu Likteņdārza tapšanu – 
vairāk jāiesaista Latvijas pašvaldības un jāstrādā pie 
Latvijas uzņēmēju iesaistīšanas projekta tapšanā.     

Vairāk par Likteņdārzu: www.liktendarzs.lv
Foto – Valsts prezidenta kanceleja
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2010. gada 29. decembre sēdē Kokneses novada dome nolēma:
1. Jautājumu par apkures izdevumu sama-

zināšanu ģimenes ārstes Daces Graudas praksei 
Bebru pagastā uzdot izskatīt domes administrā-
cijai kopā ar Bebru pagasta pārvaldi.

2. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 22 „Par grozījumiem 
27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
Kokneses novada domes budžetiem 2010. ga-
dam” (ar dokumentu var iepazīties mājas lapā 
www.koknese.lv).

3. Apstiprināt Kokneses novada domes 
darba plānu 2011.gadam (ar dokumentu var 
iepazīties mājas lapā www.koknese.lv).

4. Apstiprināt Kokneses novada domes un 
tās iestāžu amatu katalogu (ar dokumentu var 
iepazīties mājas lapā www.koknese.lv).

4.1. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 1. 
janvāri.

4.2. Ar 2010. gada 31. decembri atzīt par 
spēku zaudējušu Kokneses novada domes 2010. 
gada 31.marta lēmuma Nr.6 „Par Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības likuma prasību ieviešanu” 
1. punktu.

5. Tā kā Latvijas Dabas fonda vēstulē minē-
tie novada domei piederošo nekustamie īpašumi 
– zemes gabali Lantupīte, kadastra Nr. 3260 001 
0061 ( 17.1 ha ) un Lantupīte, kadastra Nr. 3260 
001 0055 (6,0 ha) Kokneses novada Kokneses 
pagastā ir nepieciešami likumdošanā noteikto 
autonomo funkciju nodrošināšanai, nepiekrist 
dabas lieguma „Aizkraukles purvs un meži” 
robežu paplašināšanai, iekļaujot tajā Kokneses 
novada domei piederošos nekustamos īpašumus 
Lantupīte, kadastra Nr. 3260 001 0061 (17.1 ha) 
un Lantupīte, kadastra Nr. 3260 001 0055 (6,0 
ha) Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

6. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles 
novada domi par Aizkraukles novada sporta sko-
las darbības daļēju finansēšanu 2011. gadā.

6.1. 2011. gada budžetā ieplānot 7210,- Ls 
(septiņi tūkstoši divi simti desmit lati) Aizkrauk-
les novada sporta skolas finansēšanai.

6.2. Ieteikt Aizkraukles novada sporta sko-
lai organizēt vieglatlētikas treniņa grupu Bebru 
pamatskolā.

6.3. Lūgt Aizkraukles novada sporta skolas 
direktorei B.Krauzei sagatavot informāciju par 
treneru slodzēm un nepieciešamo finansējumu 
laika posmam 2011. – 2013. gads.

6.4. Uzdot sporta darba organizatoram 
Andrim Vītolam precizēt potenciālo dalībnieku 
sarakstu no Kokneses novada, kuri piedalīsies 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

7. Ar 2011. gada 3. janvāri par izglītības 
darba speciālistu Kokneses novada domē iecelt 
Laumu ĀRI.

7.2. Noteikt darba algu izglītības darba spe-
ciālistam 500,- Ls (pieci simti lati) mēnesī.

8. Jautājumu par festivāla „INFINITUS” 
organizēšanu 2011. gadā un finanšu līdzekļu 
piešķiršanu izskatīt tikai pēc finanšu atskaites 
par festivālu 2010. gadā saņemšanas un izska-
tīšanas.

9. Valsts policijas Zemgales reģiona pār-

valdes Aizkraukles iecirknim profilaktisko pa-
sākumu veikšanai Kokneses novadā pašvaldības 
2011. gada janvāra mēneša budžetā paredzēt 
līdzekļus 100 (viens simts) litru degvielas ap-
maksai.

10. Piedalīties Lielajā Talkā 2011. gada 30. 
aprīlī.

10.1. Par Talkas koordinatoru norīkot Beb-
ru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītā-
ju Juri Bāru, kurš organizēs un koordinēs Tal-
kas norisi Kokneses novadā un būs atbildīgs par 
akcijas laikā savākto atkritumu izvešanu. 

11.1. Apstiprināt Kokneses novada biblio-
tēku lietošanas noteikumus.

11.2. Apstiprināt Datortehnikas lietošanas 
noteikumus Kokneses novada bibliotēkās.

11.3. Noteikumi stājas spēkā ar 2011. gada 
1. janvāri (ar dokumentiem var iepazīties nova-
da bibliotēkās vai mājas lapā www.koknese.lv ).

12.1. Ar 2011. gada 1. februāri Ģimenes 
krīzes centrā „Dzeguzīte”, Iršu pagastā, izveidot 
struktūrvienību „Pirmsskolas izglītības gru-
pa”.

12.2. Uzdot Ģimenes krīzes centra „Dze-
guzīte” vadītājai Ingai Ķieģelei veikt šī lēmuma 
1.punkta izpildei nepieciešamās darbības.

13. Atstāt negrozītu Kokneses novada do-
mes 2009. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 7.12 
„Par pedagogu atlases komisijas izveidoša-
nu”.

14.1. Pilnvarot Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Viesturu Cīruli parakstīt sarunu 
protokolu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”.

14.2. Atcelt Kokneses apvienotās pašvaldī-
bu būvvaldes 10.11.2010. izsniegtā plānošanas 
un arhitektūras uzdevumu daļā par 4. un 5. pun-
ktu.

14.3. Uzdot Kokneses apvienotai pašval-
dību būvvaldei sagatavot un iesniegt Kokneses 
novada domē plānošanas un arhitektūras uzde-
vumu, atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. 
noteikumu Nr. 112 ”Vispārīgie būvnoteikumi” 
2. pielikumam, 4.3. apakšpunktā norādot, ka 
tehnisko projektu jāsaskaņo ar Skrīveru, Pļaviņu 
un Kokneses pašvaldībām.

15. Apstiprināt izmaiņas Kokneses novada 
domes, tās iestāžu un struktūrvienību darbinieku 
darba samaksā (ar darba algām var iepazīties 
novada domes mājas lapā www.koknese.lv ).

16.1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
23 „Par pašvaldības nodevām Kokneses no-
vadā”.

16.2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā “Kokneses Novada Vēstis”.

17.1. Apstiprināt Pērses pamatskolas 
Nolikumu ( ar dokumentu var iepzīties novada 
domes mājas lapā www.koknese.lv ).

17.2. Nolikums stājas spēkā ar 2011. gada 
1. janvāri.

17.3. Ar šī Nolikuma stāšanos spēkā zaudē 
Pērses pamatskolas nolikums,kas apstiprināts ar 
Kokneses novada domes 30.09.2009. sēdes lē-
mumu Nr.7.

18. Piekrist, ka SIA „Rīgas kombinētās 

lopbarības rūpnīca”, reģ. Nr. 50003000451, 
Gaujas iela 5a, Rīga, LV-1026 2011. gadā vie-
nu reizi mēnesī (10. janvārī, 10. februārī, 10. 
martā, 11. aprīlī, 10. maijā, 5. jūlijā, 16. augus-
tā, 12. septembrī, 10. oktobrī, 10. novembrī, 9. 
decembrī) nodarbojas ar visa veida kombinētās 
spēkbarības, izejvielu, vitamīnu, barības suņiem 
un rūpnīcas ražotās produkcijas mazumtirdznie-
cību no automašīnas Kokneses novada teritorijā 
– Koknesē, Bormaņos, Iršos.

19. Piekrist, ka pašnodarbināta persona 
Ivans Burikins, dzīvojošs 1.Maija ielā 8-10, 
Pļaviņās, 2011. gadā nodarbojas ar izbraukuma 
tirdzniecību no automašīnas Mercedes Benz 
100, valsts Nr. GL 4605, Kokneses novada te-
ritorijā:

Diena Vieta Plkst.

Otrdiena 
Ratnicēni 14.00
Ozoli 15.00
Recijas 16.00

Piektdiena Recijas 16.00
Vecsiljāņi 16.30

20. Piemērot valsts nodevu atvieglojumus 
75% apmērā par paraksta apliecināšanu Kokne-
ses novada bāriņtiesā personām, kuras atbalsta 
izmaiņas Satversmes 112. pantā.

21. Uzdot SIA „Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” sagatavot informāciju laikrakstam 
„Kokneses Novada Vēstis”, kurā tiktu paskaid-
roti jautājumi par siltuma tarifu 2011.gadā, mak-
su par elektrību koplietošanas telpās, maksu par 
ūdens cirkulāciju (dvieļu žāvētāji) vasarā un ci-
tiem jautājumiem, kas saistīti ar komunālajiem 
pakalpojumiem.

22. No pašvaldības budžeta piešķirt 100,-
Ls (viens simts latu) I.Gaiša Kokneses vidus-
skolas 12. klašu Žetona pasākuma organizēšanai 
2011.gada 25. februārī.

23. Pārdot nekustamo īpašumu - apbūvētu 
zemesgabalu 0,41 ha kopplatībā „Lejas Zeltiņi”, 
Bebru pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 
3246 007 0113, lietošanas mērķis –zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, kods – 0101, Aijai Kosmačevskai par 160,- 
Ls, jo uz zemes gabala atrodas A.Kosmačevskai 
piederoša ēka.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2011. gada 26. janvārī pl. 14.00 novada domē, 

Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā.

Janvāra domes sēdē tiks izskatīti sekojoši 
pamatjautājumi:

1. Par 2010. gada pamatbudžeta izpildi
2. Par 2010. gada speciālā budžeta izpildi
3. Par pašvaldības pamatbudžetu 2011. gadam;
4. Par pašvaldības speciālo budžetu 2011. ga-
dam;
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem 2011. gadā;
6. Par skolu reorganizāciju novadā;
7. Par Kokneses novada Attīstības programmas 
un Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Dzintra Krišāne, 
Kokneses novada domes sekretāre
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ZieMASSVĒtKi Kopā 
Ar „UrgāM”

Decembra mēnesis Kokneses speciāla-
jā internātpamatskolā attīstības centrā pagā-
ja svētku noskaņās – skolēni kopā ar skolo-
tājiem gatavoja Ziemassvētku rotājumus un 
apsveikumus. Sagaidot svētkus, skolēni de-
korēja telpas un eglītes ar pašu gatavotiem 
rotājumiem. Skolā darbojās Ziemassvētku 
pasts, lai skolēni un darbinieki viens otram 
varētu nosūtīt apsveikumus un vēlējumus.

Ziemassvētkus ieskandināja klašu eglī-
tes ar svētku cienastu un jautrām rotaļām, 
bet 22. decembrī visi audzēkņi, viņu vecāki 
un darbinieki pulcējās skolas – centra zālē 
pie lielās svētku egles, lai kopīgi ar folklo-
ras kopu „Urgas” sagaidītu Ziemassvētkus.

Pie Ziemassvētku eglītes direktore D. 
Isajeva apbalvoja skolas labākos audzēkņus 
par sasniegumiem mācībās un aktīvu ie-
saistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē. Pēc 
apbalvošanas skolēni, vecāki un pedagogi 
folkloras kopas „Urgas” vadībā dziedāja 
dziesmas un gāja latviešu tautas rotaļās. 
Svētku noslēgumā visus gaidīja pārstei-
gums – svētku salūts.

Kokneses speciālās internātpamatsko-
las – attīstības centra kolektīvs pateicas 
folkloras kopai „Urgas” par jauko pēcpus-
dienu, un vēl daudz radošu ideju Jaunajā 
2011. gadā.

AiCināJUMS 
AtBALStĪt proJeKtU

„Rotaļu un kustību laukums Kok-
neses speciālajā internātpamatskolā – 
attīstības centrā”

Tikai kopā varam īstenot lielas ieceres, 
tāpēc lūdzam atbalstīt Kokneses speciālās 
internātpamatskolas – attīstības centra pro-
jektu „Rotaļu un kustību laukums Kokne-
ses speciālajā internātpamatskolā – AC”. 

Idejas pieteikums par rotaļu un kustību 
laukuma izveidi Kokneses speciālajā inter-
nātpamatskolā – attīstības centrā labdarības 
projekta „Labiedarbi.lv” atlases pirmajā 
kārtā izturēja konkursu un ir izvirzīts uz 
otro kārtu – publisku balsošanu. Projekta 
realizācija būs atkarīga no sabiedrības at-
balsta.
Balsošana notiek janvāra mēnesī portālos:

 www.labiedarbi.lv (BEZMAKSAS)
www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ 

(BEZMAKSAS)

Paldies!
Elīna Ivanāne

direktores vietniece metodiskajā darbā
Kokneses speciālā internātpamatskola – 

attīstības centrs

Iršos, 30. decembrī, Ģimenes krīzes cen-
trā „Dzeguzīte” pagasta pirmsskolas vecuma 
bērnus un mazos „Dzeguzītes” iemītniekus 
brīnumainā ceļojumā aicināja Kraukšķītis, lai 
kopā ar saviem draugiem iemācītu bērniem 
jaunas rotaļas un spēles. Pasākums tapa ar 
2010. gada aprīlī nodibinātās biedrības „Pa-
līdzi man izaugt” gādību. Biedrībā darbojas 
ĢKC „Dzeguzīte” darbinieces, jaunieši un 
citi brīvprātīgie. Piedaloties Hipotēku un ze-
mes bankas klientu kluba „Mēs paši” projektu 
konkursā, biedrība ieguvusi fi nansiālu atbal-
stu labdarības projektam „Dāvini prieku sev 

Bērni dodas ceļojumā kopā ar Kraukšķīti

un citiem”. Projekta gaitā tiks piedāvāti vai-
rāki interesanti un izglītojoši pasākumi pirms-
skolas vecuma bērniem. Pirmajā pasākumā 
bērni, braucot ar pasaku vilcieniņu, kopā ar 
Kraukšķīti ciemojās pie Zaķīša, Kaķīša un 
Lācīša. Pie katra no Kraukšķīša draugiem ma-
zos ceļotājus gaidīja gardi cienasti. Pasākuma 
rīkotājas – Ģimenes krīzes centra darbinieces 
ir priecīgas par „Dzeguzītes” jauniešu līdz-
dalību un cer, ka arī nākamajā pasākumā uz 
Lieldienām viņi nāks talkā ar savām idejām.

Foto  no ĢKc „Dzeguzīte” arhīva 
Kokneses Novada Vēstis

Pasākuma izskaņā tapa kopīgs foto.

Nāc un lasi!
Kokneses pagasta un bērnu bibliotēkas 

šim gadam ir abonējušas 23 saturā ļoti dažā-
dus preses izdevumus:

Diena – Mājas komplekts, 
Latvijas Avīze, 
Mājas Viesis, 
Praktiskais Latvietis, 
Ieva, 
Ievas Stāsti, 
Klubs, 
Mūsmājas, 
Privātā Dzīve, 
Santa, 
Una, 
Veselība, 
Ilustrētā Pasaules Vēsture, 
Ilustrētā Zinātne, 
Staburags, 
Ir, 
Rīgas Laiks, 
Marta,  
Ilustrētā Junioriem, 
Sīrups, 
Avene, 
Astes, 
Spicā.
Jaunākie numuri tiek izsniegti tikai la-

sītavā!
Ingrīda Višķere

Bibliotēkā īpašu 
ornamentu izstāde
Kokneses pagasta bibliotēkā janvāra sā-

kumā tika izvietota Kokneses Ģimenes atbal-
sta dienas centra un tā apmeklētāju izveidotā 
izstāde. Tās pamatā – īpašs ornaments, kurš 
veidojas, balstoties uz katra cilvēka dzim-
šanas datiem (ar matemātikas palīdzību). 
Pavisam ir  apskatāmi 24 šādi ornamenti.
Izstāde būs apskatāma 2 mēnešus.

Izmantojiet

iespēju, nāciet 

lasīt!

Iesaisties Sveču dienas 
izstādes veidošanā!

Mazie un lielie koknesieši, ja Jums mājās 
ir kādas interesantas sveces, svečturi, at-

nesiet, lūdzu, uz Kokneses pagasta 
bibliotēku līdz februāra sākumam, 

lai kopīgi veidotu 
Sveču dienas izstādi!

Ingrīda Višķere
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15. decembrī Kokneses bērnu bib-
liotēkā noslēdzās lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu Žūrija 2010”. Šogad 
mums bija 26 čakli eksperti, kuri izlasīja 
sešas grāmatas savā klašu grupā, par kat-
ru grāmatu uzrakstīja savu vērtējumu un 
beigās par visām izlasītajām grāmatām 
aizpildīja anketu, tā novērtējot labāko 
grāmatu un tās autoru. Liels prieks ir par 
mazajiem ekspertiem 1. – 4. klase, kuri 
šogad izrādījās visčaklākie. 

Kā katru gadu, noslēguma pasākumā 
noskaidrojām grāmatas, kuras vislabāk 
patika mūsu ekspertiem. Pēc labi padarīta 
darba bērni saņēma nelielas saldas dāva-
niņas un kopīgi izspēlējām dažādas spē-
les un jautras stafetes. 

Bērnu žūrijas ekspertiem vēl līdz 
februārim ir iespēja piedalīties divos 
konkursos. Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Atbalsta biedrības izsludinātajā bērnu 
zīmējumu konkursā „Sirsniņa prasa, lai 
bērniņš lasa”, aicinot žūrijas dalībniekus 

„BĒrnU ŽŪriJA 2010" noSLĒgUSieS!

„Bērnu Žūrijas” eksperti ne tikai lasa un vērtē grāmatas, bet arī spēlē dažādas spēles.

   23. decembrī Ziemassvētku vecītis 
uz eglīti aicināja pašus 

mazākos iršēniešus. 
Pie bērniem pa snie-

gotajiem kalniem 
un kupenām bija 

atcilpojis  nāko-
šā gada simbols  
– Zaķis, kurš  
iesaistīja bērnus 
dažādās rotaļās, 
dejās un atjautī-

Ziemassvētku prieks Iršos Sveiciens Jaunajā gadā
no Kokneses Ģimenes 
atbalsta dienas centra!

Gadu uzsākam mierīgi, bet, tā kā 
Janvāris ir ziemīgs un mierīgs laiks, tad 
vairāk DC telpās plānojam un nodarboja-
mies ar galda spēļu spēlēšanu un rokdar-
biem.

Tāpēc aicinām arī citus 19. janvārī  
pl. 14.00 apgūt „tapošanas iemaņas” 
aktīvas dāmas Valijas vadībā. Dalības 
maksa 0,50 Ls (Līdzi jāņem savs dēlītis ar 
tapiņām – var izlīdzēties ar siena grābekli 
un dzija (jo pūkaināka, jo labāk)).

27. janvārī pl. 16.00 „Pērļosim eņ-
ģeļus un sniegpārsliņas” – līdzi savas 
pērlītes (kopumā 70 gab. – vienam eņģe-
lim) un dalības maksa 0,50 Ls.

10. februārī pl. 16.00 „Valentīndie-
nas brīnumi” – taisīsim apsveikumus, 
šūsim/ aptamborēsim spilventiņus. 

Jaunajā gadā turpina dejot arī „Hip-
hop” meitenes pirmdienās, trešdienās 
pl. 17.00.

Un 19. janvārī pl. 18.30 atsāks mā-
cīt „Vēderdejas” vadītāja Baiba.

Uz tikšanos radošajās aktivitātēs!

Līva Skābarniece

iesūtīt savas idejas grāmatzīmes nofor-
mējumam, kā arī Bērnu literatūras centra 
konkursā „Lakoniskākais un asprātīgā-
kais teiciens par lasīšanu, grāmatām un 
bibliotēkām”. Sīkāka informācija biblio-
tēkā.

Ceram, ka arī šogad notiks Bērnu žū-
rija un ekspertu skaits tikai palielināsies, 
jo, kā teicis kāds žūrijas eksperts: „Grā-
mata – muļķības profi lakse!".

Antra Vasiļevska

bas uzdevumos. Vislabāk bērniem patika 
rotaļa par piparkūku cepšanu, pēc kuras 
varēja nobaudīt īstas piparkūkas. Ļoti tika 
gaidīts  Ziemassvētku vecītis, kurš bērniem 
atnesa saldas dāvanas. Saņemot dāvanu, 
katrs bērns skaitīja dzejolīti vai dziedāja 
dziesmiņu.  Konfekšu paciņas saņēma 37 
mazie iršēnieši. Liels bija bērnu prieks par 
svētkiem un saldajām dāvanām.    

Foto no Iršu pagasta  pārvaldes arhīva
Rudīte Vaivode

mazākos iršēniešus. 
Pie bērniem pa snie-

gotajiem kalniem 
un kupenām bija 
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2010. gada augustā Latvijas energo-
apgādes uzņēmums AS ”Latvenergo”, 
parakstot ziedojumu līgumu par pieslē-
guma elektroenerģijas sadales sistēmai 
izbūvi „Likteņdārzā” par kopējo summu 
58 651,54 Ls (ieskaitot PVN), kļuva par 
līdz šim lielāko „Likteņdārza” atbalstītā-
ju. Elektroapgādes ierīkošanas darbi uz 
vietas „Likteņdārzā” notika līdz decembra 
sākumam, un ar AS „Latvenergo” gādību 
projekts ir saņēmis stratēģiski ļoti būtisku 
infrastruktūras uzlabojumu, kas ir liels so-
lis uz priekšu projekta īstenošanā. 

AS „Latvenergo” arī līdz šim ir atbalstī-
jis projektus, kas veicina nacionālo vērtību 
attīstību un saglabāšanu. Uzņēmums kā savu 
prioritāti ir noteicis arī tos projektus, kas dod 
būtisku ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko 
labumu, kā arī nodrošina pēctecību jau reali-
zētām un iesāktām atbalsta programmām, pie-
mēram, atbalstot Rīgas Brāļu kapu kompleksa 
izgaismošanu, vairāk nekā 200 vēsturiski ne-
elektrificēto lauku māju elektroapgādes īste-
nošanai. 

AS „Latvenergo” Komunikācijas un 
starptautisko attiecību direktore Ingrīda Lāce 

AS „LAtVenergo” ieSAiStāS „LiKteņdārZA” tApšAnā
apraksta šī projekta nozīmību energokompā-
nijai: „Kultūrvēsturiskās vietas „Likteņdārzs” 
radīšana izvēlēta uz salas, kas atrodas uz ener-
ģētiķu saimei svarīgās un lolotās likteņupes 
Daugavas. Projekta mērķis, radot unikālu vie-
tu, kur cilvēki nāktu ar gaišām domām, atce-
roties pagātni, bet vienlaikus ar cerību raugo-
ties nākotnē, ir cēls un enerģētiski uzlādējošs. 
Atbalstot šo projektu, mūs visvairāk saistīja tā 
nozīme tautas pašapziņas stiprināšanā, tā mē-
rogs, kā arī izcilā mākslinieciskā, izglītojošā 
un kultūrvēsturiskā vērtība.”

„Likteņdārza” elektroapgādes projekts 
2009. gadā tika izstrādāts ar Norvēģijas val-
dības divpusējā finanšu instrumenta grantu 
shēmas "Īstermiņa ekspertu fonds" atbalstu. 
Fonds piešķīra līdzekļus tehniskā projekta ar-
hitektūras daļas un Elektroapgādes un apgais-
mojuma daļas izstrādei „Likteņdārza” multi-
funkcionālajai sabiedriskajai ēkai. Projekta 
autori - SIA „Projektēšanas birojs ARHIS”, 
arhitekti Andris Kronbergs un Raimonds Sau-
lītis, teritorijas elektroapgādes un apgaismo-
juma daļas tehnisko projektu izstrādājuši SIA 
„Daina EL” speciālisti.

„Kokneses fonda” valdes loceklis, projek-

2010. gada 9. decembrī Rīgas Celtniecības 
koledžā notika 3. zinātniski praktiskā konfe-
rence „Mana līdzdalība Latvijas kultūrvides 
veidošanā – projekts „Likteņdārzs””. Tajā ko-
ledžas studenti prezentēja savu profesionālo ie-
guldījumu Likteņdārza tapšanā. Kopš pagājušā 
gada septembra skolas arhitektūras nodaļas 
studenti savu kursa darbu ietvaros strādā pie 
Likteņdārza t.s. Piemiņas nama tehniskā pro-
jekta izstrādes.

Piemiņas nams, pēc Likteņdārza projekta 
autora Shunmyo Masuno ieceres, ir paredzēts 
dārza t.s. Pagātnes daļā, netālu no dārza cen-
trālās daļas – memoriālā amfiteātra. Piemiņas 
namā uz nelielām plāksnītēm tiks atspoguļoti 
visu to cilvēku vārdi, ko Latvija zaudēja pagā-

Rīgas CeltnieCības koledža iesaistās 
likteņdāRza tapšanā

jušajā gadsimtā, kas, pēc aptuveniem datiem, 
ir ap 600 000. Koledžas pasniedzēji Likteņ-
dārzu apmeklēja pagājušā gada vasarā, un tad 
arī radās ideja par to, ka skolas studenti varētu 
dot savu profesionālo ieguldījumu, izstrādājot 
kādu no Likteņdārza būvju projektiem. 

Šī nav pirmā būve, kuras skiču un tehnis-
kā projekta izstrādē piedalās Latvijas studenti. 
2009. gadā Likteņdārza īstenotājs „Kokneses 
fonds” sadarbībā ar SIA „Projektēšanas birojs 
ARHIS” arhitektiem Andri Kronbergu un Rai-
mondu Saulīti, kuri ir izstrādājuši Likteņdārza 
daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas projektu, 
rīkoja skatu terases ideju konkursu. Konkur-
sā tika aicināti piedalīties Latvijas Mākslas 
Akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes 

ta vadītājs Koknesē Bruno Cīrulis: „Mēs esam 
ļoti pateicīgi AS „Latvenergo” par šo nozīmī-
go ziedojumu, turklāt AS „Latvenergo” kā so-
ciāli atbildīgs uzņēmums ir nolēmis turpināt 
iesaistīties dārza tapšanā, piedaloties talkās 
un citos darbos nākamajā gadā. Mēs ceram, 
ka ar katru gadu šādu uzņēmumu Latvijā būs 
vairāk un ka arvien vairāk vadītāju to izjutīs 
kā iespēju izdarīt kaut ko labu un paliekošu ne 
tikai sava uzņēmuma, bet arī mūsu paaudžu 
vārdā nākotnei.” 

2010. gadā apritēja trešā „Likteņdārza” 
tapšanas sezona, kuras galvenais darbs bija uz-
sākt dārza centrālās daļas – amfiteātra – būv-
niecību. 2011. gadā, atbilstoši ienākošajiem 
ziedojumiem, ir paredzēts turpināt amfiteātra 
būvniecību, ietverot arī Daugavas krasta no-
stiprinājumu šajā daļā. Plānots uzsākt arī laivu 
piestātnes ar skatu terasi būvniecību. Vēl nā-
kamajā gadā tehniski jānostiprina t.s. „Mazais 
kalns”, lai pie iespējas iesāktu piemiņas nama 
būvniecību. Dārza daļā ir paredzēts labiekār-
tot apmēram piecas ainavu arhitektu izstrādā-
tās zonas. 2011. gadā jau gatavā reljefa zonās 
tiks turpināta koku stādīšana.   

Valda Auziņa

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 
studenti. 17 darbu konkurencē par labāko tika 
atzīts RTU studentu Lauras Lauderes un Didža 
Jaunzema darbs. 2010. gadā SIA „Arhitektu bi-
rojs Jaunromāns un Ābele” sadarbībā ar Didzi 
Jaunzemu un Lauru Lauderi ir izstrādājuši teh-
nisko projektu, lai 2011. gadā varētu sākt laivu 
piestātnes ar skatu terasi būvniecību. 

Rīgas Celtniecības studentus darbu saga-
tavošanas gaitā ar Likteņdārza projektu iepa-
zīstināja SIA „Projektēšanas birojs ARHIS” 
arhitekti. 

Vairāk par Likteņdārzā notiekošo lasi: 
www.liktendarzs.lv 

Valda Auziņa

Laikā, kad tik daudziem neklājas viegli, 
mums līdzās ir cilvēki, kuri spēj iepriecināt 
un dalīties ar citiem savā sirds dāsnumā. 
Ziemassvētkos Bebru pagasta vientuļajiem 
pensionāriem un pensionētajiem Bebru pa-
matskolas skolotājiem labas gribas cilvēki 
sarūpēja jauku pārsteigumu – saldumu pa-
ciņas. Bebru pagasta pārvalde un Bebru pa-
gasta sociālā darbiniece par palīdzību patei-

        Cilvēks ir kā saule, jo vairāk siltuma 
izstaro, jo spožāk mirdz

cas Daigai Andersonei, Jurim Riekstiņam, 
Iritai Riekstiņai, Agrim Riekstiņam, Lāsmai 
Riekstiņai, Mārtiņam Ružam, Jānim Kalni-
ņam, Jolantai Nīcgalei-Kondrātei un Plūmju 
ģimenei. 

Paldies Ausmai Rodei par skaistajiem 
rakstainajiem cimdiem pensionētajiem sko-
lotājiem!

Kokneses Novada Vēstis

PAtEIcīBA
Esmu ļoti pateicīga savu kaimiņu ģi-

menēm – Kalniņiem, Vilcāniem, Cīruļiem, 
Šreiberiem, Korklišiem par to, ka viņi nekad 
nepabrauc garām, kad mēroju pusstundu garo 
ceļu uz autobusa pieturu vai no tās. Oto Vil-
cāns bieži aizved tur, kur man, nevis pašam 
vajag. Arvis Čakāns aizvizina pat uz Aizkr-
aukli. Izpalīdzīgi ir „Rančo” vīri Edgars un 
Valdis. Ceļā sastopu vēl citus laipnus ļaudis. 
Visiem Paldies!

Jaunajā gadā ikvienam manam vedējam 
vēlu veselību, mīlestību un katru dienu labas 
domas, labus darbus. Lai viss izdodas!

Ilga Sīle „Mētrās”
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Kamēr vien mežā
Būs zaļa sūna eglei,
Kamēr pār debess jumu
Saule savu spožumu lies,
Tikmēr uz pasaules 
Daudz sirsnīgu cilvēku būs.
Tie domās par jauniem un veciem
Par vājiem un slimiem.
Tādus var sastapt tepat –
Mūsu Kokneses novadā skaistā!
PALDIES mēs sakām
Viesturam, Dzintrai, 
Kas eglītei spožāk 
Iedegties lika.
PALDIES vēl Inesei, Velgai,
Montai un Normundam,
Kas mūzikas skaņās
Mums bērnību, jaunību
Atmiņā atsauca!

Mēs, Iršu pagasta pensionāri, gribam 
pateikties novada vadībai, domes priekš-
sēdētājam Viesturam Cīrulim un citiem 
palīgiem par to, ka neesam aizmirsti te 
tālajos Iršos, ka arvien par mums tiek do-
māts un sagādāts kāds prieka brīdis. Tāds 
Iršu pensionāriem bija aizvadītā gada 28. 
decembris, kad uz Ziemassvētku pasāku-
mu sanāca pagasta pensonāri. Pateicoties 
muzikantiem lustīgi izdziedājāmies, uz-
ņēmām pensionāru pulkā jaunos pensio-
nārus, ievēlējām pensionāru padomi, de-
vām klubiņam nosaukumu „Vālodzīte”.

Veiksmīgu, darbīgu un veselīgu 
2011. gadu!

 Iršu pagasta pensionāru vārdā 
   Valentīna Meiere 

Senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” pasākumi 
2011. gada janvārī un 

februāra sākumā
Kamēr sniega ir tik daudz – tiksimies 

vienu reizi mēnesī, tātad…

19. janvārī pl. 11.30 Pārrunāsim kā-
pēc Koknesē ir 1905. gada iela, ko Rū-
dolfs Blaumanis un Rainis darīja 1905. 
gada revolūcijas laikā. 

2. februārī pl. 11.30 Svinēsim Sveču 
dienu. Laika pareģojumi, ticējumi, sveču 
izstāde. Ieskats Meteņu dienas gaidīša-
nā un gatavošanās pelnu dienai. Radošā 
darbošanās – svečtura izveide, izmantojot 
mazās stikla burciņas. (Līdzi ņemt mazu 
stikla burciņu un mīkstu otu).

Ilga Sīle

Par tradīciju Bebru pagasta 
pensionāriem ir kļuvusi tikša-
nās pie Ziemassvētku eglītes 
Bebru pamatskolā. 11. decem-
brī pagasta vecļaudis satikās, 
lai jauki pavadītu laiku un 
priecīgu noskaņu rastu dzies-
mās un dančos. Pensionāru 
padomes priekšsēdētāja Anna 
Bite atsauca atmiņā nozīmīgā-
kos 2010. gadā kopā pavadītos 
brīžus. Kopā ar bebrēniešiem 
bija Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis. 
Viņš pastāstīja par paveiktajiem darbiem novadā 
un vēlēja Jaunajā gadā visiem stipru veselību un 
dzīvesprieku. Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Pabērza sacīja visiem sirsnīgu paldies par 
darba gadiem Bebros, uzsverot, ka arī tagad dau-
dzi no pensionāriem sparīgi rosās savās piemājas 
saimniecībās, čaklu saimnieču rokās ņirb adīklis, 
lai sasildītu un iepriecinātu bērnus un mazbērnus. 

Pensionāru padome savā vidū sveica jaunos 

Prieks būt kopā

pensionārus un apaļo gadskārtu jubilārus. Klāt-
esošos priecēja muzikālā Skuju ģimene: Inese, 
Monta un Normunds, kuru dziesmas tā vien ve-
dināja uzgriezt valsi un dziedāt līdzi!

„Kopīgi pavadīti svētki dod spēku un enerģi-
ju visam nākamam gadam”, teic tie, kuri satikās 
Ziemassvētku pasākumā.

Foto – Normunds Skuja
Kokneses Novada Vēstis

Ziedi un mīļi vārdi apaļo gadskārtu jubilāriem.

Pirmajos Ziemassvētkos, 
25. decembrī, Kokneses no-
vada ļaudis bija aicināti uz 
atjaunoto Kokneses kultūras 
namu baudīt dejas skaistumu 
nelielajā koncertā „Ziemas-
svētki atnāk deju virpulī”. Šo 
koncertu sniedza Rihtera deju 
skolas sporta deju dejotāji 
Marts Puniņš un Dana Jākob-
sone kā dāvanu novada ļau-
dīm Ziemassvētkos. Koncertu 
vadīja kultūras nama direktore 
Inguna Strazdiņa, pastāstot par 
šiem dejotājiem, kas uzauguši 
mūsu novadā: Marts – Bebros, 
bet Dana Koknesē. Jaunieši 
sasnieguši ļoti augstus rezul-
tātus skaistajā sporta veidā 
un 2010. gada nogalē, pēc sa-
censībām Eiropas čempionātā 
Dānijā, kļuva par 6. labāko 
deju pāri Eiropā 10 dejās un 
Pasaules reitinga vērtējumā 
standartdejās Marts un Dana 
ir 12. vietā –  tas ir augstākais vērtējums Lat-
vijas deju pāriem, kāds nav bijis pēdējo 6 gadu 
laikā. Jaunieši kopā dejo jau 7 gadus un deju 
nodarbības notiek katru dienu, sestdienās un 
svētdienās ir sacensības tepat Latvijā vai kādā 
no lielākajām Eiropas pilsētām. Nupat jaunieši 
atgriezās no treniņnometnes Maskavā un jau 
februāra vidū dosies uz Kopenhāgenu, uz Dā-
nijas čempionātu, pārstāvēt mūsu valsti.

Koknesē baudīt dejas skaistumu bija sanā-
kuši un sabraukuši vairāk kā 100 skatītāji, kuri 

Ziemassvētki deju virpulī

ar ziediem sveica gan dejotājus, gan dejotāju 
vecākus.

Jaunieši pateicās vecākiem un arī spon-
soriem, kas fi nansiāli atbalstīja viņu ceļu uz 
mērķi: A/S „Virši”, Kokneses novada domei un 
Bebru pagasta pārvaldei.

Kokneses Novada Vēstīm pastāstīja 
Ieva Puniņa

Foto – Aleksis Kravčuks
www.latdance.lv
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„Radot dziesmu, man ir svarīgs teksts. 
Ja skan dzejolis, skanēs arī dziesma”, ir 
pārliecināts liepājnieks Andris Kristons – 
pēc profesijas ārsts, pēc sirds aicinājuma 
– mūziķis. Aizvadītā gada nogalē, 28. de-
cembrī, viņš kopā ar saviem domubiedriem 
Daci Milzeri un Edmundu Talalasu jeb gru-
pu „Helikons” muzicēja Bebru pamatskolā. 
Koncertā skanēja Andra Kristona dziesmas 
ar Ārijas Āres un Sarmītes Rodes vārdiem.

Pēc Medicīnas institūta pabeidz Mūzi-
kas skolu

Andra Kristona bērnības gadi pagājuši 
Aiviekstes pusē, netālu no Aiviekstes upes, 
kurā makšķerējot izvilkts pirmais lielais 
loms. Mācoties Bebru septiņgadīgajā sko-
lā viņam klases audzinātājs bijis Voldemārs 
Jākobsons, kura personība zēniem bijusi kā 
īstas vīrišķības piemērs. Pēc skolas gadiem 
Bebros, ceļš aizvedis uz Iecavas vidussko-
lu. Dzīvojot Iecavā, mūziku mācījies privāti, 
bet jau studējot Medicīnas institūtā, spēlējis 
trompeti nelielā ansamblītī. Kad nonācis Lie-
pājā, iepazinies ar maestro Valdi Vikmani un 
turpinājis spēlēt viņa vadītajā orķestrī. Nācies 
piedalīties ne vienos vien Dziesmu svētkos. 
Vēlāk, būdams jau ārsts, iestājies Liepājas 
Mūzikas skolā un pabeidzis trompetes klasi. 
Mīlestību uz mūziku viņš noteikti mantojis 
no tēva un tēva mātes. Andra Kristona tēvs 
beidzis Kultūras darbinieku tehnikumu un 
strādājis kultūras namos par māksliniecisko 
vadītāju un direktoru un labprāt arī muzicējis. 
Tēva mamma spēlējusi vijoli. Vecvecmam-
mas vijoli Andra Kristona vecākais dēls Juris 
spēlējis, mācoties Liepājas mūzikas skolā. 
Arī jaunākais dēls Mārcis beidzis mūzikas 
skolu, bet atšķirībā no vecākā brāļa, kurš arī 
dzīvē izvēlējies mūzikas ceļu, tāpat kā tēvs, 
kļuvis par ārstu. 

Domubiedri klubā „Helikons”
Ilgus gadus Andris Kristons strādājis par 

Liepājas Tuberkulozes slimnīcas vadītāju, bet 
tagad ir Liepājas reģionālās slimnīcas Plaušu 
slimību un tuberkulozes ambulatorās nodaļas 
vadītājs. Viņa lielākais vaļasprieks ir sacerēt 
dziesmas. Dziesmu radītājs izvairās no vārda 
– komponēt, viņš pats teic: „Es tikai saceru 
melodiju kādam dzejolim.” Pirmie dziesmu 
vērtētāji ir darba kolēģi un Liepājas radošā 
inteliģence, kas satiekas Liepājas literātu un 
radošo mūziķu klubā „Helikons”. Ar lielu 
entuziasmu viņš piedalās dažādos dzejas pa-
sākumos un citos sarīkojumos, kuros skan arī 
viņa dziesmas. Ar Liepājas dzejnieku vārdiem 
tapušas daudzas dziesmas, bet viena no mīļā-
kajām dzejniecēm ir Ārija Elksne. Savulaik 
Ārija Elksne studentam Kristonam mācījusi 
bioloģiju. 

Grupa „Helikons” koncertē Bebros

tur draugam doto solījumu
Pagājušā gadā mūžībā aizgā-

jušais ārsts, jaunjelgavietis Mār-
tiņš Akmens bija Andra Kristona 
studiju biedrs un draugs. Zinot 
Andra Kristona aizraušanos ar 
dziesmu rakstīšanu, jau labu 
laiku atpakaļ Mārtiņš Akmens 
viņam bija nosūtījis vairākas 
laikraksta „Staburags” dzejas 
lappuses ar domu kādreiz Jaun-
jelgavā  sarīkot sava drauga kon-
certu, kurā skanētu dziesmas ar 
mūsu puses dzejnieku vārdiem. 
Diemžēl, Mārtiņš Akmens šo brī-
di nepiedzīvoja, bet Andris Kris-
tons, turot doto solījumu savam 
jaunības draugam, viņam veltītā 
piemiņas pasākumā aizvadītā 
gada septembrī Jaunjelgavas kul-
tūras namā,  uzstājās kopā ar gru-
pu „Helikons”. Pasākumā pirmo 
reizi skanēja arī dziesmas ar Ārijas 
Āres un Sarmītes Rodes vārdiem. Pēc tam  ra-
dās iecere par dziesmotu tikšanos Bebros.

Koncertā satiekas klases biedri
Paldies liepājniekiem, kuri sniegotajā die-

nā drosmīgi mēroja ceļu uz Bebriem! Jauki, 
ka koncerta apmeklētāju vidū bija arī Andra 
Kristona bijušie klases biedri Jānis Birkāns un 
Valdis Kalniņš, ar kuriem viņš kopā mācījies 
Bebros. Andris Kristons atceroties te pavadī-
tos skolas gadus atsauca atmiņā kādu klases 
pārgājienu, kurā viņi kopā ar klases audzinā-
tāju Voldemāru Jākobsonu kājām devušies uz 
Vīgantes parku, lai aplūkotu toreiz vēl dzelmē 
nenogrimušo Staburagu.

Patīk dziesmas par Koknesi un Pērses 
krastu

Koncertā ikviens tika aicināts dziedāt lī-

dzi, jo dziesmu autors klausītājiem kā jauku 
pārsteigumu bija sagatavojis uzrakstīto dzies-
mu tekstus un notis. Vislielāko atsaucību guva 
dziesmas par Vecbebriem, Kokneses parku un 
Pērses krastu ar Ārijas Āres vārdiem. Dzies-
mas mijās ar Ārijas Āres un Sarmītes Rodes 
runāto dzeju.

Tikšanās brīdis bija kā mazs apliecinā-
jums, ka nemaz nevajag daudz, lai piedzimtu 
prieks. Prieks, kas rodams, kad dzejas rindas 
no jauna piedzimst dziesmā.

Iecerēts, ka šovasar, 16. jūlijā, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – mu-
zejs svinēs 35. dzimšanas dienu. Savu bijušā 
skolotāja mājās „Galdiņus” šajā dienā apsolī-
jis apciemot arī Andris Kristons un grupa „He-
likons”. Gaidīsim!

Foto – Dzintra Sniedze
Sarmīte Rode

Grupa „Helikons”
No kreisās: Andris Kristons, Edmunds Talalass un Dace Milzere.

Koncerta viesi un dziesmu tekstu autores.
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Bez vētras nolūza skanošs koks,
No debesīm nokrita likteņa zvaigzne.
Ar uguns pieskārienu zemei
Tā atstāja gaišas notis
Uz darbīgā mūža ceļa.
            /V. Kokle-Līviņa/

Ziemas saulgriežu laikā Vilnis Plūme aiz-
gāja no mums pretī gaismai.... Pa mirdzošu 
staru sargeņģelis aiznesa dvēseli Debesu kal-
nā.

No atnākšanas līdz aiziešanai viens gais-
mas mirklis – Cilvēka mūžs.

Vilnis Plūme dzimis 1944. gada 3. jūnijā 
Kalna pagastā, Jēkabpils rajonā.

Bebru pagasta ļaudīm Vilnis Plūme palika 
atmiņā no 1973. gada, kad viņu – Lauksaim-
niecības ministrijas ekonomistu norīkoja darbā 
Vecbebru valsts tehnikumā. Pirmie pieci darba 
gadi pagāja strādājot par direktora vietnieku 
mācību metodiskajā darbā, bet no 1978. gada 
līdz 1995. gadam Vilnis Plūme bija Vecbebru 
sovhoztehnikuma direktors. Viņa vadībā nori-
tēja vērienīgi darbi. Bijušie kolēģi un darba-
biedri vienmēr atcerēsies viņa pārdrošās idejas 
un viņam vien piemītošo humora dzirksti. Vil-
nim Plūmem bija svarīgi, lai vietā, kur ir viņa 
mājas, cilvēkiem būtu prieks dzīvot un tajā kā 
krietna saimnieka sētā katrs stūrītis būtu radīts 
ar mīlestību. Ejot pa Bebru pagasta centru, 
gandrīz ik vieta atsauc atmiņā paveikto direk-
tora vadībā: savu atklāšanu sagaidīja stadions 

Pateicības vārdi  Vilnim Plūmem baltajā mūžībā
 (03.06.1944. – 21.12.2010.)

un PII „Bitīte”, Vecbebru sovhoztehnikuma 
jaunais mācību korpuss un dienesta viesnīcas 
ēka, tika uzcelti daudzie lauksaimnieciskās ra-
žošanas objekti, Līvānu tipa mājas un daudz-
dzīvokļu mājas, tika panākta gāzes apkures 
ieviešana, asfalta seguma uzklāšana ceļa pos-
mā Koknese – Vecbebri un vēl citi nozīmīgi 
darbi. Vai 1976. gadā būtu radies Vecbebru 
sovhoztehnikuma audzēkņu deju kolektīvs, ja 
to savās domās nebūtu izlolojis Vilnis Plūme? 
Inteliģents, apveltīts ar augstu mākslas un kul-
tūras vērtību izpratni, viņš vienmēr atbalstīja 
kultūras un sporta aktivitātes Bebru pagastā.

No 1995. gada līdz 2001. gadam Viļņa 
Plūmes darbs saistās ar bankas filiāles vadīša-

nu Aizkrauklē. 2001. gada martā Vilni Plūmi 
ievēlēja par Aizkraukles pilsētas, bet 2001. 
gada decembrī par Aizkraukles novada domes 
priekšsēdētāju. 

Lai arī pēdējie 10 darba gadi tika veltīti 
Aizkraukles novada izaugsmei, Vilnis Plūme 
bija un palika mūsējais – Bebru pagasta iedzī-
votājs. Kad dzirdējām Aizkraukles novada ie-
dzīvotājus lepni sakām: „Mums ir vislabākais 
novada Saimnieks” – sajutāmies tikpat lepni. 
Ar saviem pagasta ļaudīm viņš tikās pagasta 
pasākumos un atceres brīžos. Plūmes kun-
ga stingrais rokasspiediens uzmundrināja un 
smaidošais acu skatiens sasildīja. Viņam atlika 
laiks apjautāties kā klājas bijušajiem kolēģiem 
un vienkāršiem darba darītājiem. Viņš bija 
sirsnīgs un izpalīdzīgs kaimiņš. Vakaros, pēc 
garās darba dienas, patvērums un miera osta 
bija „Druvās”. Viļņa Plūmes spēka avots bija 
ģimene. Viņš lepojās ar savējiem: Sarmīti, 
Māri, Baibu un Artūru. 

Vilnis Plūme no mums aizgājis savu mīļo, 
kolēģu, darbinieku un bijušo audzēkņu mīles-
tības un cieņas pavadīts. Lielā bēdu vēsts vēl 
ilgi sāpēs un nesadzīs. Bet, radīsim spēku vār-
dos, kurus Rūdolfs Blaumanis licis teikt Indrā-
nu tēvam: „Un, tad, kad manis nebūs, es dzī-
vošu caur to labo, ko cilvēkiem esmu darījis”.

Foto no Aizkraukles novada 
pašvaldības arhīva

Kokneses Novada Vēstis

2010. gadā Zemgales Plānošanas reģiona 
(ZPR) administrācija kā vadošais partneris, sa-
darbībā ar Zemgales pašvaldībām un tūrisma 
informācijas centriem, ir izstrādājusi un daļēji 
jau ieviesusi četrus starptautiskus projektus, kas 
vērsti uz tūrisma infrastruktūras sakārtošanu, 
pieejamības nodrošināšanu, cilvēkresursu attīs-
tību un sadarbības tīklu izveidi.

Viens no realizētajiem projektiem ir Latvijas 
- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas at-
balstītais projekts „Atraktīvu un pieejamu muze-
ju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā”. Projekta 
ieviešanas laikā izveidots pārrobežu sadarbības 
tīkls starp projektā iesaistītajiem muzejiem – 
pieciem Zemgalē un četriem Ziemeļlietuvā. Mu-
zejos veikti rekonstrukcijas darbi, iegādāts jauns 
aprīkojums. Projektā iesaistīto muzeju darbinie-
ki piedalījušies mācībās un pieredzes apmaiņas 
semināros, aizsācies lietišķs dialogs starp tūris-
ma un muzeju speciālistiem, sagatavoti vairāki 
informatīvie materiāli. Tāpat veikto aktivitāšu 
rezultātā ir uzlabota muzeju pieejamība un pie-

Zemgales Plānošanas reģiona informācija

Tūrisma attīstībai Zemgalē kalpos 
četru vērienīgu projektu ieviešana

vilcība apmeklētājiem, uzlabojusies speciālistu 
kompetence un nostiprinājusies Zemgales un 
Ziemeļlietuvas pierobežas reģionu sadarbība.

Savukārt pērnā gada decembrī Zemgalē 
noslēgusies arī Norvēģijas valdības divpusējā fi-
nanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Ūdens 
kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lie-
lupes baseina apsaimniekošanā” ieviešana, kas 
arī ir būtisks ieguldījums tūrisma attīstības un 
dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā. Projekta 
norises laikā vairākās pašvaldībās notikusi teh-
nisko projektu izstrāde lietus ūdens kanalizācijas 
un lietus ūdens savākšanas sistēmu izbūvei, upju 
un krastu stāvokļa novērtēšana, notikusi upju 
gultnes tīrīšana atsevišķos posmos, krastu lab-
iekārtošana, atpūtas vietu aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana, laivu piestātnes aprīkojuma iegāde 
un uzstādīšana, kā arī notekūdeņu attīrīšanas 
vairāku iekārtu izbūve. Bez tam izstrādāts infor-
matīvais materiāls par Lielupes baseina ūdens 
stāvokli un tā uzlabošanu, kā arī noorganizēta 
vasaras nometne pierobežas teritorijā dzīvojoša-

jiem jauniešiem. 
Patlaban turpinās Latvijas – Lietuvas pār-

robežu sadarbības programmas līdzfinansētā 
projekta „Amatniecības un tradicionālā mākslas 
sadarbības tīkls kā Latvijas un Lietuvas piero-
bežas teritorijas konkurētspējas un pievilcības 
veicinātājs” ieviešana. Tās gaitā izstrādāts digi-
tālais Vidusbaltijas reģiona koka amatniecības 
muzejs, izveidota ceļojošā foto izstāde par mi-
litāro amatniecību. Tāpat noorganizētas ekono-
miska rakstura mācības amatniekiem, izveidota 
atbalsta infrastruktūra amatniecības attīstībai 
pierobežas reģionos, top nozares Attīstības plāns 
turpmākajiem pieciem gadiem. Bez tam ir izvei-
dots tūrisma maršruts, kas aptver jaunizveidotos 
un jau esošos amatniecības centrus Zemgalē un 
Ziemeļlietuvā, sagatavots un iespiests amatnie-
ku veiksmes stāstu krājums, izstrādāts katalogs 
par amatniecības un tautas mākslas tradīcijām 
pierobežā. Latvijas pusē – Zasas pagastā ir no-
ticis abu kaimiņvalstu koktēlnieku plenērs, bet 
Lietuvas pusē – Rokišķos noorganizēts koktēl-
niecības festivāls.

Līdz šī gada aprīlim vēl turpināsies Eiropas 
Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas val-
dības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītā 

9. lpp.
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Gada nogalē, nere-
ti domās pārdomājam 
aizvadītajā gadā piedzī-
voto. tiem lasītājiem 
– asins donoriem, kas 
asinis ziedojuši aizvadī-
tajā gadā, lai kā apsveikums skan jaunās 
māmiņas Lienes pārdomas – pateicība do-
noriem. Valsts asinsdonoru centrs (VADc) 
vēl, lai šajā sirsnīgajā vēstulē paustais kļūst 
par ikviena donora pagājušā gada labāko 
atskaites punktu!

„Rakstot šo vēstuli man klēpī, kā mazs 
kaķēns, guļ un murrā mana Luīze. Šajos Zie-
massvētkos mums būs jau 6 mēneši. Laiks 
paskrējis tik ātri! Pamazām visi lielie meitiņas 
gaidīšanas pārdzīvojumi pierimuši, taču par 
mūsu mazo laimi esam pateicību parādā tieši 
Jums – donoriem! Mūsu meitiņas gaidīšanas 
laiks nebija viegls. Es nezinu cik daudzu do-
noru pārlietās asinis mūs glābušas, taču bez 
Jūsu (donoru) palīdzības šajā pasaulē būtu par 

projekta „Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana 
Zemgalē” ieviešana. Tā norises laikā izstrādāti 
sešu NATURA – 2000 teritoriju dabas aizsardzī-
bas plāni un ieviesta vides monitoringa sistēma 
Zemgales reģionā, vairākos dabas parkos uzla-
bota infrastruktūra. Bez tam vairākos Zemgales 
dabas parkos to apsaimniekotājiem noorganizēti 
pieci semināri par ilgtspējīgu dabas parku pār-
valdību, sagatavoti 20 vides gidi. Turpinās darbs 
pie apjomīga, bagātīgi ilustrēta izdevuma „Zem-
gales dabas vērtības” izveides.

Vēl Zemgales Plānošanas reģiona admi-
nistrācija ir izstrādājusi un starptautiskam kon-
kursam iesniegusi projektu „Velotūrisma tīkla 
attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas terito-
rijā”, kurā dalību ņems 16 Zemgales pašvaldī-
bas, Kurzemes un Vidzemes tūrisma asociācija, 
kā arī vairāki ieinteresētie partneri no Somijas, 
Zviedrijas un Igaunijas.

Zemgalieši piedalās arī Rīgas Plānošanas 
reģiona izstrādātajā un nupat kā apstiprinātajā 
projektā „Senās kulta vietas vienotas Baltijas 
Jūras reģiona identitātes veidošanai”, veic ceļo-
jumu maršrutu apkopošanu un datu sagatavoša-
nu ievadei Latvijas Kultūras kartē, kā arī attīsta 
sadarbību ar tūrisma speciālistiem Karēlijas Re-
publikā, gatavojas dalībai gadskārtējā tūrisma 
izstādē „Balttour 2011” Rīgā un „Vivattur 2011” 
Viļņā.

 Zemgales Plānošanas reģions kā iestāde ir 
atvasinātas publiskas personas statusā. ZPR ad-
ministrācija izstrādā reģiona attīstības plānoša-
nas dokumentus un nodrošina to izpildi, izstrādā 
reģionālus un starptautiskus projektus, veicina 
to ieviešanu un organizē sabiedriskā autotrans-
porta pārvadājumus reģionā.

Elīna Uļanska,
ZPR speciāliste

Paldies, asins donori!
vienu mazu smaidu mazāk. Un tieši šo – mazo, 
biklo, bet no sirds nākušo smaidu mana ģime-
ne sūta ikvienam donoram, kā mazu pateicību 
par mums dāvāto dzīvību, un vēlot ikvienam 
no Jums – labu veselību! Mēs ticam, ka mūsu 
meitiņā dzīvo daļa no Jums!” raksta māmiņa 
Liene.

VADC informē, ka 2010. gadā Bebros asi-
nis ziedotas 173 reizes, Aizkrauklē 461 reizes, 
Pļaviņās 237 reizes, Skrīveros 56 reizes, bet 
Koknesē 103 reizes. 

Lielu paldies VADC izsaka donoru dienu 
organizētājiem: Aizkrauklē – Dainai Bērziņai, 
Bebros – Irmai Eglītei, Pļaviņās - Inesei Lej-
niecei, Koknesē – Zigrīdai Balodei, Skrīveros 
– Ludmilai Bankevicai. Pateicoties šo cilvēku 
vēlmei palīdzēt, mums kopā izdevušās veik-
smīgas donoru dienas! Paldies Jums!

Valsts asinsdonoru centra 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

www.donors.lv

Aktivitātes ieviešanu regulē 04.01.2011. 
MK noteikumi „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkur-
sa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā” nolikums”.

Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

MēRĶIS – CO2 emisiju samazināšana 
mājsaimniecību sektorā, atbalstot siltumener-
ģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnolo-
ģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvoja-
mai mājai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu 
no atjaunojamiem energoresursiem tikai māj-
saimniecības vajadzībām.

AtBALStA PREtENDENtI:
dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska per-

sona;
vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-

vokļu īpašnieku izveidotā biedrība – divu vai 
vairāku dzīvokļu mājām, kuru dzīvokļu īpaš-
nieki ir fiziskas personas.

KoPēJAIS PIEEJAMAIS FINAN-
SēJUMS UN FINANSēJUMS VIENAM 
PRoJEKtAM:

Kopējais pieejamais finansējums prog-
rammas ietvaros – 11 399 481,00 LVL.

Viena projekta ietvaros var saņemt atbal-
stu līdz 7 000 LVL ar 50% intensitāti.

AKtIVItĀtES VAR īStENot SE-
KoJošĀS ēKĀS:

pabeigtai ēkai, kas ierakstīta zemesgrā-
matā;

jaunbūvei; dārza mājai; individuālai dzī-
vojamajai mājai vai vasarnīcai; dvīņu vai rin-
du mājai; atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu 
mājai.

ēka netiek izīrēta trešajām personām vai 
izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

visā mājā, nevis dzīvojamās mājas daļā 
vai atsevišķā dzīvoklī.

PAPILDUS IESNIEDZAMIE DoKU-
MENtI:

Lai pieteiktos atbalstam, līdz ar projekta 
iesniegumu jāiesniedz vairāki dokumenti:

ja iesniedzējs ir biedrība, dalībnieku sē-
des protokollēmums, norādot:

projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
un biedrības līdzfinansējuma apjomu;

biedrības pilnvaroto personu; biedrības 
pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku sarakstu (vārds, 
uzvārds, personas kods, adrese, paraksts).

dokumentus, kas apliecina kopējo siltum-
enerģijas patēriņu apkurei 2009. gadā:

centralizētas apkures gadījumā: maksāju-
mus apliecinoši dokumenti;

lokālās apkures gadījumā: kurināmā iegā-
di apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas 
patēriņu apliecinošie dokumenti.

piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopi-
ja katrai uzstādāmai un konkursā atbalstāmai 
iekārtai (CE sertifikāts vai „Solar Keymarc” 
sertifikāts);

dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu 
kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai 
minētās dzīvojamās mājas aktuālā inventarizā-
cijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni 
ar apsildāmās platības eksplikāciju.

Biedrība „Live Green Organisation’’ 
sniegs bezmaksas konsultācijas par Jums ne-
skaidriem jautājumiem pa tālr. 27000095, vai 
rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv

Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā

A k t u ā l i !
Uzņēmējiem ir pieejams ES atbalsts 

apkures iekārtu nomaiņai! 

Pārejai no fosilā uz atjaunojamiem ener-
goresursiem 

Ar iespēju uzstādīt koģenerāciju 
Atbalsts vienam komersantam līdz 1.5 

miljoni LVL 

Papildus pieejams ES atbalsts razoša-
nas un administrācijas ēku rekonstrukcijai 
panākot zemu apkures patēriņu! 

Viena projekta finansējums 55-65% no 
ieguldījumiem 

Pieejamais atbalsts vienam projektam līdz 
750 000 LVL 

  Biedrības „Live Green Organisation”  sil-
tumtehnikas speciālisti Latvijas iedzīvotājiem  
sniedz  bezmaksas  konsultācijas par  ener-
goefektīviem apkures risinājumiem. Konsul-
tāciju pamatideja – informēt iedzīvotājus par 
iespēju saņemt ES finansējumu par CO2 emi-
siju samazināšanu mājsaimniecības sektorā un 
samazināt pieaugošās apkures izmaksas.



10KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 13 (290) 2011. gada janvāris

KoKNESES NoVADA VēStIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori.
Iespiests SIA „Erante”, www.erante.lv

KULTŪRAS PASĀKUMI KOKNESES NOVADĀ

Datums, 
laiks Pasākums Norises vieta

21. janvārī 
plkst. 19.00.

Māra Ozoliņa dokumentālā fi lma „Kaupēns”. Labākais 
kinostāsts par bēdīgi slaveno latviešu laupītāju Ansi 
Kaupēnu. 82 min. Režisors – Māris Ozoliņš, lomās - 
Egons Dombrovskis, piedalās – Mārtiņš Freimanis, Māra 
Zālīte, Jānis Lūsēns, Andris Grūtups u.c. Filma veidota 
pēc Andra Grūtupa grāmatas „Tiesāšanās kā māksla” 
motīviem. Ieeja Ls 1,-.

Kokneses 
kultūras nams

21. janvārī 
plkst.14.00

„Latvija piedzima barikādēs”, atceres pasākums 1991. 
gada barikāžu aizstāvjiem.

Bebru 
pamatskolā

22. janvārī 
plkst. 17.00

Koncertiestudējums „ZVAIGŽŅU KABARĒ” (kankāns, 
vēderdejas, čigānu dejas u.c.) Piedalās: Baiba Bērziņa un 
eksotisko deju grupa „ARMAGAN”( Aizkraukle), Valdas 
Kaupužas deju grupa (Rīga), Andis Dembovskis u.c. 
mākslinieki. Ieeja: Ls 1,-.

Kokneses 
kultūras nams

28.01. – 
25.02.

Aizkraukles mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. 
Pedagogi – Inese Dembovska un Maruta Možeika. 
Izstādes atklāšana 28.01. plkst. 17.00.

Kokneses 
kultūras nama 
mazajā zālē

29. janvārī 
plkst. 11.00

Jau otro gadu notiks sportisks pasākums pagasta 
iedzīvotājiem, veltīts sportista, tēlnieka un skolotāja 
Voldemāra Jākobsona 112. dzimšanas dienai!

Bebros,
Mežaparkā

25. februārī 
plkst. 19.00

Vara Vētras koncerts „MĪ-LE-STĪ-BAI”. Aktiera 
un dziesminieka pirmā dziesmu albuma „Pārdodu 
vēju un zirgu vēl klāt...” prezentācija. Dziesmas-
dzeja-sarunas. Ieejas maksa: Ls 3,00; Ls 4,00. Biļešu 
iepriekšpārdošana no 17.01. Kokneses kultūras nama 
kasē. Ja netiks nopirkts pietiekams biļešu skaits koncerta 
nodrošinājumam, tas var tikt atcelts.

Kokneses 
kultūras nams

Ziņas no Kokneses novada 
dzimtsarakstu nodaļas
2010. gada decembrī:

  Reģistrētas 
  2 laulības

Uz debesīm ved augstas kāpnes,
bet dvēselei tur jāaiziet, 
Kad norimušas visas sāpes.
 /A. Auziņš/

Mūžībā pavadīti:
Marija Saulīte (1928.g.)
Inta Pļenkova (1951.g.)
Erna Krasovska (1920.g.)
Biruta Indāne (1948.g.)
Jānis Stakinovs (1956.g.)
Vitālijs circenis (1932.g.)
Vladimirs Daļeckis (1961.g.)
Imants Zinovskis (1932.g.)

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
  (Ā. Elksne)

Mēs, „Senās Kāres” dejotāji, sadodamies 
rokās ar Sarmīti un viņas mīļajiem, lai 

spētu mierināt par mūsu direktora 
Viļņa Plūmes zaudējumu, – 

ticot mūžīgai palikšanai.
 

Izīrē 2 istabu dzīvokli Koknesē 
ar visām ērtībām.

Tel. 26333475; 65161425 (zvanīt vakaros).

Mīlīgs runčuks – Renārs 
gaida saimniekus – atbil-
dīgus cilvēkus, kas viņu 
vairs nekad nepametīs 

badā un aukstumā uz ie-
las. Renārs alkst cilvēku 

sabiedrību, ir ļoti runātīgs, 
un apt. 3 g. jauns. 

Zvanīt pa tālr. 26394646.

Daudz mūžā strādāts un ciests,
Daudz citu labā ziedots.
Pār lieliem tālumiem ceļš vijas,
Nu klusā takā solis mieru rod.
 /A. Balodis/

Izsakām līdzjūtību Viļņa Plūmes un 
Lilitas Paulsones tuviniekiem, savus 

mīļos uz mūžu zaudējot.
Bebru pagasta pensionāru padome

PALDIES visu Renāra līdzjutēju un 
Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības 

vārdā „FELIDA”.

SIRSNĪGS PALDIES 
Bebru internātpamatskolas 7. klasei un 

audzinātājām Daigai Andersonei un 
Sandrai Auzenbergai par sagādāto jauko 

pārsteigumu Ziemassvētkos! 

Marija Straume, Regīna Kuvete

Tikai vienu labu vārdu pasacīt
Sirdij, kurā saules stari neiespīd.
Ik jaunai dienai – ticot un mīlot,
Dvēseles skaistākos mirkļus atdot.
                                   /S. Rode/

Daudz laimes un cerību 
piepildījumu dzīves skaistajos 

svētkos Lībai Zukulei 
novēl draugi Bebros!

Mīlīgs runčuks – Renārs 
gaida saimniekus
dīgus cilvēkus, kas viņu 
vairs nekad nepametīs 

badā un aukstumā uz ie-
las. Renārs alkst cilvēku 

sabiedrību, ir ļoti runātīgs, 

Zvanīt pa tālr. 26394646.

Ar 1. februāri 
        Bebru pagasta 
                “Papardēs”
                    3. stāvā 
    būs atvērta 

           frizētava

   Interesēties 
            pa tālr. 26478644.


