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

Koku pazīst no viņa augļiem, cilvēku no viņa darbiem. (Latv. sakāmvārds)

Esiet sveicināti viršu un silu mēnesī – 
septembrī! Vai esat pamanījuši cik skaisti 
prot nodzeltēt bērzi, kā ik dienas vairāk 
nosarkst kļavas? Visskaistākā rudens lapa 
ir tā, ko mazas bērna rokas nes mātei dā-
vināt. 

Rudens atnesis pārmaiņas ne tikai 
dabā. Sācies lielais zinību laiks. Un ir tik 
aizkustinoši redzēt mazos pirmklasniekus 
verot skolas durvis. Viņiem viss vēl priek-
šā. Bet, mēs pieaugušie, domās atsaucam 
laiku, kad paši sēdējām skolas solā. Dau-
dziem no mums sirdī palikuši ir Skolotāji, 
kas līdzi dzīves ceļā ir iedevuši ne tikai zi-
nāšanas, bet arī daļiņu no savas dvēseles 
bagātības.

Šajā avīzes numurā atgādinām, ka 
septembrī Bebros svinēs izcilās skolotā-
jas Vilmas Kamolas simtgadi, stāstām par 
mūsu novada talantīgajiem jauniešiem, 
kas atraduši savu ceļu mākslas pasaulē, 
par citiem interesantiem notikumiem, kas 
apliecina mūsu darbošanos un labo gribu.

Tautas vienotību un gara spēku no 
jauna sajutām, kad Daugavas krastā 28. 
augustā skanēja mīlestības dziesmas Lat-
vijai. Ticēsim, ka mūsu kopīgi izlolotais 
Likteņdārzs kļūs par visas tautas svētvietu. 
Un katrā no iestādītajiem kociņiem atbal-
sosies mums kādas dārgas dvēseles balss.

 Turpinās ražas novākšanas laiks. Lai 
arī stiprie lieti labības vācējiem krietni no-
darījuši pāri, zemnieki ir sīksti un izturīgi 
ļaudis. Lai piepildās labības apcirkņi, lai 
viss, ko sējām, par ko rūpējāmies, rod vie-
tu mūsu sētās un arodos. Mācēsim pateik-
ties zemei un rudens saulei par dāsnumu.

Meklēsim prieku mazās lietās. Lai vai kā, 
šī dzīve mums ir dota, lai tajā meklētu prie-
ku. Par spīti tam, ka nepietiek naudas, slikta 
kartupeļu raža vai viļamies tuvā cilvēkā. 

Kā mazas prieka dzirkstis pie kājām 
krīt ozolzīles un kastaņi. Novēlam katram 
atrast savu kastanīti un nēsāt to kabatā – 
veiksmei un labām domām!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

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

Pati vērtīgākā īpašība dzīvē – mū-
žīga zinātkāre, kas gadu gaitā neiz-
sīkst un atdzimst katru rītu no jauna. 

/R. Rolāns/
Labas sekmes un panākumus 

jauno mācību gadu uzsākot visiem, 
kas mācās un visiem, kuri māca!

Kokneses novada dome

• Bebru pamatskolā – 113 skolēni
• Bebru vispārizglītojošā internātpamat-

skolā – 131 skolēni
• Vecbebru profesionālajā vidusskolā – 

240 audzēkņi
• Pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 

– 71 audzēkņi
• I. Gaiša Kokneses vidusskolā – 487 

skolēni
• Kokneses pagasta pirmsskolas izglītī-

bas iestādē „Gundega” – 147 audzēkņi 
• Kokneses mūzikas skolā – 86 audzēkņi
• Kokneses Speciālajā internātskolā - at-

tīstības centrā – 87 audzēkņi
• Pērses pamatskolā – 51 skolēns

JaunaJā mācību gadā 
novada mācību iestādēs 
mācības uzsākuši:

2010. gada 25. augustā 
novada dome noLĒma:

1. Pieņemt zināšanai informāciju par iz-
glītības pakalpojumu nodrošināšanu I. Gaiša 
Kokneses vidusskolā.

2. Uzdot I. Gaiša Kokneses vidusskolas 
direktoram M. Reinbergam veikt pasāku-
mus Kokneses novada un citu novadu bērnu 
ieinteresēšanā apmeklēt I. Gaiša Kokneses 
vidusskolu.

3. Pieņemt zināšanai informāciju par iz-
glītības pakalpojumu nodrošināšanu Bebru 
pamatskolā.

4. Pieņemt zināšanai informāciju par iz-
glītības pakalpojumu nodrošināšanu Bebru 
vispārizglītojošajā internātpamatskolā.

5. Pieņemt zināšanai informāciju par iz-
glītības pakalpojumu nodrošināšanu Pērses 
pamatskolā.

6. Pieņemt zināšanai informāciju par iz-
glītības pakalpojumu nodrošināšanu Kokne-
ses speciālajā internātpamatskolā - attīstības 
centrā.

7. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” 
darbu.

8. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” darbu.

9. Pieņemt zināšanai Kokneses Mūzikas 
skolas direktores s. Cīrules informāciju par 
iestādes darbu.

10. Pieņemt zināšanai Izglītības pārval-
des vadītājas A. Siliņas informāciju par ies-
tādes darbu.

11. Pieprasīt no VAS „Latvijas valsts 

ceļi” informāciju par ceļu bojājumiem un to 
novēršanas gaitu.

11.1. Lūgt VAS „Latvijas valsts ceļi” 
pilnvarot Kokneses novada domes Komunā-
lo nodaļu par luksoforu bojājumiem informēt 
tieši uzņēmumu „Kvēle”.

11.2. Uzaicināt VAS „Latvijas valsts 
ceļi” vadību apmeklēt Koknesi un iepazīties 
ar ceļu stāvokli.

11.3. Nosūtīt LR IeM Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles ie-
cirkņa ceļu policijai vēstuli ar lūgumu kon-
trolēt smago un bīstamo kravu pārvadāšanas 
noteikumu ievērošanu Kokneses novadā.

12. Uzdot Pašvaldības policijas priekš-
niekam D. Ginteram sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolu nekustamā īpašuma 
Parka ielā 15a īpašniekam M. Ozolam par ie-
priekš minētā īpašuma nesakopšanu.

13. Uzaicināt uz domes sēdi septembrī 
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes 
vadītāju J. Korolu, lai sniegtu informāciju par 
lēmuma izpildi par interešu konflikta novēr-
šanu būvvaldē.

14. Septembra domes sēdē izskatīt jautā-
jumu par dīķu ierīkošanas atbilstību normatī-
vo aktu prasībām, uzaicinot uz sēdi Kokneses 
apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītāju J. 
Korolu un Valsts vides dienesta speciālistu.

15. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus nr. 15 „Par grozīju-
miem 01.07.2010. saistošajos noteikumos 
nr. 1 „Kokneses novada pašvaldības noli-
kums” (saistošie noteikumi pielikumā).

16. Ņemot vērā Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas 2010. gada 
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30.jūlija vēstuli Nr. 2.2-13/6805/4633 “Par 
saistošajiem noteikumiem”, uzdot domes 
juristei L. Kronentālei līdz septembra domes 
sēdei sagatavot saistošos noteikumus „Par 
sabiedrisko kārtību Kokneses novadā” jaunā 
redakcijā.

17. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 16 „Par grozīju-
miem 28.07.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.14 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kār-
tību Kokneses novadā” (saistošie noteikumi 
pielikumā).

18. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 17 “Par grozīju-
miem 28.07.2010. saistošajos noteikumos 
nr.13 „Par augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas apriti, aktualizāciju un 
vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturē-
šanas kārtību Kokneses novadā” (saistošie 
noteikumi pielikumā).

19. Apstiprināt Kokneses novada izglītī-
bas iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2011.-
2018. gadam (var iepazīties mājas lapā www.
koknese.lv).

20. Noteikt, ka Kokneses novadā ar 2010. 
gada 1. septembri mēneša iztikas minimums 
vienam cilvēkam ir vienāds ar LR Ministru 
kabineta noteikto garantēto minimālo ienā-
kumu līmeni pilngadīgai personai – Ls 40 
(četrdesmit lati).

21. Par Kokneses novada vēlēšanu komi-
sijas locekli ievēlēt Intu BALODI.

22. Iesniegt projekta „vecbebru Profe-
sionālās vidusskolas un Bebru vispārizglī-
tojošās internātpamatskolas optimizācija 
vecbebru amatu internātvidusskolas iz-
veidei” iesniegumu ERAF izsludinātās 3.1. 
prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla 
nostiprināšanai” 3.1.3. pasākuma „Izglītības 
infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošinā-
šanai” 3.1.3.2. aktivitātē „Atbalsts vispārējās 
izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”. Projek-
ta kopējā summa 557 307,-Ls. ERAF finan-
sējums 100% apmērā.

23. Piedalīties projektā „Kompleksi ri-
sinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II 
kārta)”. Projekts tiks realizēts divos Kokneses 
novada Objektos – Kokneses novada domes 
ēkā Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā  un Pērses pamatskolā, 
Skola, Iršu pagastā, Kokneses novadā.

23.1. No projekta kopējām izmaksām, 
Ls 650 000, kas ir arī attiecināmās izmaksas, 
nodrošināt līdzfinansējumu 15,0 % apmērā 
no attiecināmajām izmaksām – Ls 97 500 no 
2011.gada budžeta līdzekļiem.

23.2. Pieprasīt avansa maksājumu 50% 
apmērā no finanšu instrumenta finansējuma 
summas – Ls 276 250.

23.3. Pieprasīt vienu starpposma mak-
sājumu 40% apmērā no finanšu instrumenta 
finansējuma summas – Ls 210 000.

23.4. Noteikt Kokneses novada domes 
izpilddirektoru Jāzepu Baltmani par atbildīgo 
projekta koordinēšanā un ieviešanā.

24. Atbalstīt biedrības „Koknesei” ieceri 
par Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas 
pārvietojamā paviljona iegādi un uzstādīšanu 
Kokneses pilsdrupās apmeklētāju informāci-
jas nodrošināšanai un izglītošanai par Kokne-

ses kultūrvēsturisko mantojumu, un piekrist, 
ka biedrība „Koknesei” iesniedz projekta 
pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros „Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. 
gadam” LEADER pieejas īstenošanas 413. 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2. 
aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un in-
frastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, Aiz-
kraukles rajona partnerības stratēģijas rīcībā 
„Izglītības, kultūras aktivitāšu veicināšana 
un kultūras mantojuma saglabāšana un piln-
veidošana” par projekta kopējo summu LVL 
18255,00, t.sk. attiecināmās izmaksas LVL 
18255,00, no kurām 90% LVL 16429,50 ir 
ELFLA līdzfinansējums.

24.1. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes bu-
džeta garantēt līdzfinansējumu LVL 1825,50 
apmērā, t.i. 10% no projekta kopējām attieci-
nāmajām izmaksām.

25. Tā kā peldēšanās sezona tuvojas bei-
gām un Kokneses novadā nav publiskās peld-
vietas, atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo 
gadu.

26. Jautājuma par finansējumu interešu 
izglītībai Kokneses speciālajai internātpa-
matskolai – attīstības centram izskatīt sep-
tembra domes sēdē.

27. Ar 2010. gada 7. septembri likvidēt 
elektriķa amata vietu Kokneses novada do-
mes Komunālajā nodaļā.

28. Uzdot Bebru pagasta pārvaldes va-
dītājai I. Pabērzai un komunālās nodaļas va-
dītājam J. Bāram novērst radušās problēmas 
Bebru pagasta „Liepu” mājai.

28.1. Informēt iedzīvotājus par veikta-
jiem darbiem.

29. Izveidot komisiju Politiski represētās 
personas statusa noteikšanai komunistiskajā 
un nacistiskajā režīmā cietušajiem un apstip-
rināt tās sastāvu:

Komisijas priekšsēdētājs viesturs Cīru-
lis - domes priekšsēdētājs;

Komisijas sekretāre - Ligita Kronentāle 
- domes juriste;

Komisijas locekļi:
Andris Freimanis - Kokneses novada 

politiski represēto nodaļas vadītājs;
Dainis Vingris - domes deputāts;
Ilze Pabērza - Bebru pagasta pārvaldes 

vadītāja;
Raina Līcīte - Iršu pagasta pārvaldes va-

dītāja.
29.1. Uzdot komisijai līdz septembra do-

mes sēdei sagatavot komisijas Nolikumu.
30. Izveidot darba grupu: 
Darba grupas vadītājs:
Iveta mikāla – novada domes galvenā 

grāmatvede;
Darba grupas locekļi:
daiga dūniņa – PII „ Gundega” vadītāja;
antoņina midega – PII „ Bitīte” vadī-

tāja;
Aija Skudra – Bebru pamatskolas direk-

tore;

Ineta sproģe – novada domes ekonomiste;
gaļina Kraukle – Pērses pamatskolas 

direktore;
edīte Jāņkalne – grāmatvede;
marija vilcāne- grāmatvede;
Regīna madelāne – grāmatvede, 
kura izstrādās vienotu metodiku ēdinā-

šanas izdevumu aprēķināšanai pirmsskolas 
izglītības iestādēs „Gundega” un „Bitīte” un 
Bebru pamatskolā, un Pērses pamatskolā.

31. Uzdot domes juristei L. Kronentālei 
līdz septembra domes sēdei izstrādāt paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu (dzī-
vojamās mājas un dzīvokļi) pārvaldīšanas 
pilnvarojuma līguma projektu .

32. Uzdot SIA „Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” namu pārvaldniekam Z. Vildem 
līdz septembra domes sēdei sagatavot infor-
māciju par teritoriju, ko pie katras daudzdzī-
vokļu mājas kopj sētnieks.

32.1. Uzdot novada domes Komunālās 
nodaļas vadītājai T. Baltmanei līdz septem-
bra domes sēdei sagatavot informāciju par 
teritoriju, ko ap daudzdzīvokļu mājām kopj 
pašvaldība.

33. Apstiprināt Vecbebru amatu internāt-
vidusskolas attīstības un investīciju stratēģiju 
(var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv).

34. Vecbebru profesionālās vidusskolas 
direktoram J. Bakmanim atjaunot izglītības 
iestādes mājas lapu.

35. apstiprināt grozījumus Pedagogu 
atlases nolikumā (var iepazīties mājas lapā 
www.koknese.lv).  

36. Uz septembra domes sēdi uzdot no-
vada domes Komunālajai nodaļai sagatavot 
informāciju par to, kā Kokneses novadā tiks 
organizēta izlietotā papīra, nolietoto elektro-
nisko un elektrisko iekārtu un nolietoto bate-
riju un akumulatoru apsaimniekošana.

37. Uzdot domes juristei J. Kronentālei 
sagatavot sadarbības līguma projektu starp 
Kokneses novada domi un LR Iekšlietu mi-
nistrijas Valsts policijas Zemgales reģiona 
pārvaldes Aizkraukles iecirkni.

37.1. Līgumā paredzēt, ka Kokneses no-
vada dome LR Iekšlietu ministrijas Valsts po-
licijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkrauk-
les iecirknim katru mēnesi piešķir 100 (viens 
simts) litrus degvielas sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai Kokneses novada teritorijā.

38. Piešķirt 250,00 Ls no sadzīves tra-
dīciju līdzekļiem, vieglatlētikas mešanas 
disciplīnu sacensību „Kokneses kauss 2010” 
uzvarētāju apbalvošanai.

39. No pirmsskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” budžeta apmaksāt grīdas nomaiņu 
vienā grupas telpā un nepieciešamības gadī-
jumā gada beigās veikt grozījumus pašvaldī-
bas budžetā.

40. Uzdot Bebru pamatskolas direktorei 
A.Skudrai telpu remontus plānot gada sāku-
mā, lai nepieciešamo finansējumu varētu ie-
strādāt iestādes budžetā. Iesniegumā minētos 
izdevumus - 700,- Ls segt no Bebru pamat-
skolas budžeta.

41. Jautājumu par finanšu līdzekļu pie-
šķiršanu, lai atbalstītu projekta dokumentā-
cijas sagatavošanu rojekta „Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 
realizēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mā-



3   Nr. 9 (286) 2010. gada septembris    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

4. lpp. 

jai Saules” Bebru pagastā, izskatīt pēc doku-
mentācijas sakārtošanas atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.

42. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt 2000,-Ls (divus tūkstošus latu) 
balkonu remontam daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā „Dimanti” Iršu pagastā.

43. No sadzīves tradīciju līdzekļiem pie-
šķirt 200,- Ls (divi simti latus) sporta deju 
dejotājiem Martam PUNIŅAM un Danai 
JĀKABSONEI, lai gatavotos un piedalītos 
Eiropas čempionātos.

44. Uzdot novada domes nekustamā īpa-
šuma speciālistei E. Ģēģerei un juristei L. 
Kronentālei izstrādāt noteikumus pašvaldībai 
piederošo dzīvokļu izīrēšanai.

45. Uzdot SIA „Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” līdz 2010. gada 15. septembrim 
veikt aptauju starp daudzdzīvokļu māju dzī-
vokļu īpašniekiem un īrniekiem jautājumā 
par piemērojamo apkures tarifu Kokneses pa-
gastā, iepriekš veicot izskaidrošanas darbu.

46. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu at-
bildību „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
līdz 2010. gada 15. septembrim izpētīt jau-
tājumu par ūdens nodrošināšanas iespējām 
„Austrumu” mājai Kokneses pagastā.

47. Noteikt, ka Kokneses novada domes, 
tās iestāžu un struktūrvienību telpas pirmsvē-
lēšanu aģitācijas pasākumiem tiek iznomā-
tas par 20,- Ls (divdesmit latiem) stundā.

47.1. Nomas maksa jāiemaksā pašval-
dības kasē pirms pasākuma un pasākuma 
organizatoram kvīts ir jāuzrāda nomas telpu 
īpašniekam.

48. Ar 2010. gada 1. septembri izveidot 
Kokneses novada domes sociālā dienesta 
Aprūpes mājās nodaļu.

Nākošā novada domes sēde notiks 2010.
gada 29. septembrī pl.15.00 novada domē, 
Melioratoru ielā Nr. 1, kurā tiks izskatīti se-
kojoši pamatjautājumi:

1) Par sporta darbu Kokneses novadā;
2) Par Aizkraukles rajona sporta skolas 

darbu;
3) Par pašvaldību savstarpējiem norēķi-

niem izglītībā;
4) Par gatavību apkures sezonai.

Kokneses novada domes sekretāre
dzintra Krišāne

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16
2010. gada 25. augustā 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 

2010. gada 25. augusta sēdes 
lēmumu Nr. 5.5.2 (prot. Nr. 8) 

Par grozījumiem 28.07.2010. 
saistošajos  noteikumos Nr.14  

„Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 
Kokneses novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 3. panta 2. punktu un 22. pantu un
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām”
 3. panta otro daļu, 5. pantu, 6. pantu,

8. pantu, 9. pantu, 
10. panta otro daļu, 12. pantu un 14. pantu

Izdarīt sekojošus grozījumus  Kokneses 
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 
16 “Par grozījumiem 28.07.2010. saistošajos  
noteikumos Nr. 14 “Par sociālo dzīvokļu iz-
īrēšanas  kārtību  Kokneses novadā”:

1) svītrot  3.1. punktu;
2) svītrot 3.1.1. apakšpunktu;
3) svītrot 3.1.2. apakšpunktu;
4) svītrot 3.1.3. apakšpunktu;
5) svītrot 3.1.4. apakšpunktu;
6) svītrot 3.2. punktu.

Domes priekšsēdētājs                                                                                 
v. Cīrulis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14
2010. gada 28. jūlijā 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 
2010. gada 28. jūlija sēdes 

lēmumu Nr. 5.5 (prot. Nr. 7) 
Grozījumi 25.08.2010. 

(saistošie noteikumi Nr. 14)

Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 
Kokneses novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 3. panta 2. punktu un 22. pantu un
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām”
 3. panta otro daļu, 5. pantu, 6. pantu,

8. pantu, 9. pantu, 
10. panta otro daļu, 12. pantu un 14. pantu 

I. vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka sociālā 

dzīvokļa statusu, to veidošanas un finansē-
šanas principus, personu loku, kas ir tiesīgas 
īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā 
Kokneses novada dome sniedz sociālo palī-
dzību, izīrējot sociālos dzīvokļus. 

1.2. Sociālais dzīvoklis ir Kokneses novada 
domes īpašumā esošs dzīvoklis, kuru izīrē per-
sonai (ģimenei), kas, ievērojot likuma „Par so-
ciālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 5. pantu un šo saistošo noteikumu nosa-
cījumus, atzīta par tiesīgu īrēt šādu dzīvokli. 

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzī-
bu sociālo dzīvokļu izīrēšanā ir personām, 
kuras atbilst likuma „Par sociālajiem dzīvok-
ļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. 
panta pirmās daļas nosacījumiem, kā arī per-
sonām, kuras minētas likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā.  

II. sociālo dzīvokļu uzturēšanas, 
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas 

kārtība
2.1. Sociālo dzīvokļu apsaimniekošanu 

Kokneses novada Kokneses pagastā veic SIA 
„Kokneses komunālie pakalpojumi” saskaņā 
ar 2006. gada 1. aprīlī noslēgto līgumu Nr z. 49 
starp Kokneses pagasta padomi un SIA „Kok-
neses komunālie pakalpojumi”, Kokneses no-
vada Bebru pagastā – Bebru pagasta pārvaldes 
Komunālā nodaļa, Kokneses novada Iršu pa-
gastā – Iršu pagasta Komunālā nodaļa. 

2.2. Sociālo dzīvokļu uzturēšanu un ap-
saimniekošanu finansē likuma „Par sociāla-
jiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 3. pantā noteiktajā kārtībā. 

2.3. Sociālo dzīvokļu īrnieki Kokneses 
novadā slēdz īres līgumus ar ēkas apsaimnie-

kotāju (SIA „Kokneses komunālie pakalpoju-
mi”, Bebru pagasta pārvaldes Komunālo daļu, 
Iršu pagasta pārvaldes Komunālo daļu) un 
Kokneses novada domi (vai Kokneses nova-
da pagastu pārvaldēm). Īres līguma darbības 
laikā īrnieks maksā 1/3 (vienu trešo daļu) ko-
pējās pašvaldībā noteiktās īres maksas attiecī-
gās kategorijas dzīvokļiem. Maksājumus par 
komunālajiem pakalpojumiem maksā īrnieks. 

2.4. Īres un komunālo maksājumu parā-
dus no īrnieka piedzen Latvijas Republikas  
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

III. Personu reģistrācijas kārtība
3.1. Izslēgts  25.08.2010. 
3.1.1. Izslēgts  25.08.2010.
3.1.2. Izslēgts  25.08.2010.
3.1.3. Izslēgts  25.08.2010. 
3.1.4. Izslēgts  25.08.2010.
3.2. Izslēgts  25.08.2010.
3.3. Personas iesniegumu un tam pie-

vienotos dokumentus, kas apliecina tiesības 
saņemt palīdzību, reģistrē un nodod izskatī-
šanai Kokneses novada domes Sociālo jautā-
jumu un veselības aprūpes komitejai. 

3.4. Sociālo jautājumu un veselības aprū-
pes komiteja izskata personas iesniegumu un 
sagatavo domes lēmuma projektu par perso-
nas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un 
iekļaušanu sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģis-
trā vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu 
saņemt palīdzību. 

3.5. Pašvaldībai ir tiesības atteikt atzīt 
personu (ģimeni) par tiesīgu saņemt pašval-
dības palīdzību sociālā dzīvokļa izīrēšanā, ja 
persona (ģimene) pēdējo piecu gadu laikā ir 
pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, atļaujot 
dzīvokli privatizēt trešajai personai, vai bez 
tiesas sprieduma par īres līguma izbeigšanu 
labprātīgi izbeigusi īres līgumu un atbrīvojusi 
īrēto dzīvojamo telpu. 

3.6. Lēmumu par personas reģistrēšanu so-
ciālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā vai par atteiku-
mu reģistrēt pieņem Kokneses novada dome. 

3.7.Personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas 
īrēt sociālos dzīvokļus, tiek reģistrētas Kok-
neses novada domes administrācijā sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas reģistrā. 

3.8. Sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistru 
kārto Kokneses novada domes sekretāre. 

3.9. Par katru personu reģistrā iekļauj likuma 
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 9. 
pantā paredzētās ziņas un papildus šādas ziņas: 

3.9.1. personas dzīvesvietas adrese, 
3.9.2. ģimenes locekļu skaits, 
3.9.3. personas sociālais statuss. 
3.10. Personas (ģimenes), kuras noteik-

tajā kārtībā atzītas par tiesīgām īrēt sociālo 
dzīvokli, ir iekļaujamas reģistrā tādā secībā, 
kādā tās iesniegušas iesniegumu attiecīgā 
pašvaldības palīdzības veida saņemšanai. 

3.11. Lēmumu par personas izslēgšanu 
no sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistra pie-
ņem novada dome likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mā-
jām” 14. pantā noteiktajā kārtībā. 

Iv. sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
un secība

4.1. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrē-
šanu personai (ģimenei) un īres līguma atjau-
nošanu pieņem Kokneses novada dome. 

4.2. Sociālo dzīvokli ārpus rindas kārtī-
bas piedāvā īrēt bāreņiem un bez vecāku gā-
dības palikušajiem bērniem, kuri ir reģistrēti 
sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā, pēc tam 
pārējām personām reģistrācijas secībā, ņemot 
vērā personas (ģimenes) nodrošinātību ar dzī-
vokli un konkrētos dzīves apstākļus. 

4.3. Ja bāreņi un bez vecāku gādības pa-
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likušie bērni nepamatoti atsakās no vismaz 
diviem dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, 
turpmāk viņiem dzīvojamo telpu piedāvā īrēt 
reģistrācijas secībā. 

4.4. Sociālo dzīvokli nodod lietošanā 
uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata, ko 
noslēdz īrnieks, SIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi”, Bebru pagasta pārvaldes Ko-
munālā nodaļa vai Iršu pagasta pārvaldes 
Komunālā nodaļa un Kokneses novada dome 
viena mēneša laikā pēc domes lēmuma pie-
ņemšanas par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. Īres 
līguma neatņemama sastāvdaļa ir sociālā dzī-
vokļa nodošanas un pieņemšanas akts. 

4.5. Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz 
uz 6 (sešiem) mēnešiem. 

4.6. Ja personai (ģimenei), kura īrē sociālo 
dzīvokli, ir tiesības pagarināt īres līgumu, vie-
nu mēnesi pirms īres termiņa izbeigšanās tā ie-
sniedz Kokneses novada domei dokumentus, 
kas apliecina tiesības atjaunot īres līgumu. 

v. noslēguma jautājums
5.1. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā at-

zīt par spēku zaudējušiem Kokneses pagasta 
padomes 2006. gada 27. augusta saistošos 
noteikumus Nr. 13 „Par sociālo dzīvokļu iz-
īrēšanu Kokneses pagastā” (2006. gada 27. 
augusta protokols Nr. 12; lēmums Nr. 1.1). 

Sēdes vadītājs v. Cīrulis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Kokneses novada Kokneses pagastā
2010. gada 28. jūlijā

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2010. gada 28. jūlija sēdes

lēmumu Nr. 5.3 (prot. Nr. 7)
GROZĪJUMI 25.08.2010.

(Saistošie noteikumi Nr.17)

Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas apriti, 
aktualizāciju un vienotā digitālā 
topogrāfiskā plāna uzturēšanas 

kārtību Kokneses novadā 

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 13. panta sesto un septīto daļu un likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 1. punktu, 

MK 02.05.2000 noteikumiem Nr. 168 

I. Noteikumos lietotie termini
1. topogrāfiskais plāns – lokāla ģeo-

grāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas 
attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmē-
jumiem vizuāli uztveramā formā. (grozījumi 
25.08.2010.)

 2. topogrāfiskās informācijas datu 
bāze – strukturēts, pārbaudītas topogrāfis-
kās informācijas apkopojums, kas nodrošina 
iespēju izmantot informāciju ar programma-
tūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli 
topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām 
inženierkomunikācijām.

3. datu bāzes uzturēšana – sistemātis-
ka datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta 
uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un 
uzglabāšana uz cita digitālās informācijas ne-
sēja, informācijas aktualizēšana un pakalpo-
jumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

II. vispārīgie noteikumi
4. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

kāda jāievēro:
4.1. veicot digitālo topogrāfisko uzmērī-

šanu Kokneses novada teritorijā;
4.2. pārbaudot visa veida uzmērīto topo-

grāfisko informāciju;
4.3. saskaņojot un apkopojot datus vieno-

tajā novada digitālajā topogrāfiskajā plānā;
4.4. uzturot topogrāfisko plānu un izsnie-

dzot informāciju no datu bāzes;
4.5. izstrādājot detālplānojumus, projek-

tus, nosakot objektu aizsargjoslas, digitālās 
izpildshēmas un citus darbus.

5. Noteikumi ir saistoši visiem mērnie-
cības darbu izpildītājiem – sertificētām un 
licencētām personām, kas izpilda topogrā-
fiskās uzmērīšanas darbus Kokneses nova-
da teritorijā, kā arī visām juridiskajām un 
fiziskajām personām, kas Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā veic inženierkomu-
nikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecī-
bu vai ekspluatāciju, ģeodēziskos un kadastrālās 
uzmērīšanas darbus, kā arī detālplānojumu vai 
zemes ierīcības projektu izstrādāšanu.

6. Kokneses novada administratīvajā te-
ritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datu bāzi un vietējo ģeodēzisko 
tīklu uztur, ģeodēzisko datu pieņemšanu un 
pārbaudi veic, kā arī ģeodēziskai darbībai 
nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un ko-
ordinē pašvaldības deleģēta juridiska per-
sona – datu bāzes uzturētājs sIa „HLd 
mērniecības birojs”, kuram ir tiesības par 
pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar 
Kokneses novada domes apstiprināto pakal-
pojumu cenrādi (Pielikums Nr. 2).

7. Ģeodēzisko darbu izpildītājiem novada 
teritorijā pirms topogrāfisko plānu iesniegšanas 
datu bāzes uzturētājam tie jāsaskaņo ar uzmē-
rāmajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju 
turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem).

8.Topogrāfiskie un ģeodēziskie uzmērī-
jumi digitālā formātā iesniedzami pašvaldī-
bas datubāzes uzturētājam, kas to saskaņo un 
ievieto datubāzē divu darba dienu laikā gadī-
jumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst norma-
tīvajos aktos noteiktajai specifikācijai.
III. Prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

9. Izstrādājot detālplānojumus, būvpro-
jektus un citus plānošanas vai projektēšanas 
darbus vai nosakot objektu aizsargjoslas, par 
pamatu tiek ņemti mērniecībā licencētu vai 
sertificētu personu veiktie topogrāfiskie uz-
mērījumi, kas izstrādāti digitālā Microstation 
versijā *dgn formātā, LKS-92 koordinātu un 
Baltijas 1977. gada augstumu sistēmā. 

10. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus 
Kokneses novadā izpilda, ievērojot ar Mi-
nistru kabineta 02.05.2000. noteikumiem 
Nr. 168 apstiprinātajā Latvijas būvnormatī-
va LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā” 1. un 2. nodaļā noteikto, kā arī 
šo noteikumu prasības.

11. Topogrāfisko uzmērīšanu un topo-
grāfiskā plāna sastādīšanu Kokneses novadā 
veic atbilstoši mērogam 1:500, izmantojot 
Valsts zemes dienesta 24.03.2003. Rīkojumā 
Nr. 150 “Par digitālās topogrāfiskās uzmērī-
šanas tehniskās instrukcijas” un “Metodisko 
norādījumu digitālai topogrāfiskai uzmērīša-
nai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai 
M 1:250, 1:500, 1:1000 apstiprināšanu” no-
teikto objektu klasifikatoru un to elementu 
apzīmējumu specifikāciju.

12. Izstrādājot detālplānojumus, būvpro-
jektus un citus plānošanas vai projektēšanas 
darbus vai nosakot objektu aizsargjoslas, par 
pamatu tiek ņemti mērniecībā licencētu vai 
sertificētu personu veiktie topogrāfiskie uz-
mērījumi, kas izstrādāti digitālā Microstation 
versijā *dgn formātā, LKS-92 koordinātu un 
Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā. 

13.Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus 

Kokneses novadā izpilda, ievērojot ar Mi-
nistru kabineta 02.05.2000. noteikumiem 
Nr. 168 apstiprinātajā Latvijas būvnormatī-
va LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā” 1. un 2. nodaļā noteikto, kā arī 
šo noteikumu prasības.

14. Topogrāfisko uzmērīšanu un topo-
grāfiskā plāna sastādīšanu Kokneses novadā 
veic atbilstoši mērogam 1:500, izmantojot 
Valsts zemes dienesta 24.03.2003. Rīkojumā 
Nr. 150 “Par digitālās topogrāfiskās uzmērī-
šanas tehniskās instrukcijas” un “Metodisko 
norādījumu digitālai topogrāfiskai uzmērīša-
nai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai 
M 1:250, 1:500, 1:1000 apstiprināšanu” no-
teikto objektu klasifikatoru un to elementu 
apzīmējumu specifikāciju. 

15. Izgatavojot topogrāfisko plānu, tajā 
jāattēlo dabā esošie Valsts un vietējās nozī-
mes ģeodēziskā tīkla punkti.

16. Topogrāfiskais uzmērījums nav ne-
pieciešams, bet ir derīga datorizdruka no 
Kokneses novada digitālā topogrāfiskā plāna, 
ko izsniedz datu turētājs – SIA „HLD mērnie-
cības birojs” šādos gadījumos:

16.1. veicot avārijas darbus;
16.2 uzstādot pagaidu būves vai reklāmas 

stabus (līdz 0,3 m dziļumam);
16.3 veicot lokālus darbus laukumā, kura 

platība nepārsniedz 10m² vai tīklu garums 
nav lielāks par 10 m;

16.4. veicot darbus, kuriem nav vajadzīgs 
būvprojekts;

16.5. zemes ierīcības projektiem, ja darba 
uzdevums to neparedz;

16.6. ja esošais topogrāfiskais uzmērī-
jums nav vecāks par vienu gadu.

17. Persona, kas saņēmusi būvatļauju 
(rakšanas atļauju), pirms vaļējās tranšejas 
(būvbedres) aizbēršanas, organizē objekta to-
pogrāfisko/ģeodēzisko uzmērīšanu. Ja, veicot 
būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas 
topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai 
neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to 
novietojums dabā un attiecīgi jāuzmēra.

18. Lai saņemtu nepieciešamo informā-
ciju topogrāfiskajai uzmērīšanai, Pasūtītājs 
iesniedz SIA „HLD mērniecības birojs” ad-
resētu iesniegumu (iesnieguma veidlapas pa-
raugs – pielikumā Nr. 1), kam pievieno plānu 
ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām, 
biroja adrese Melioratoru iela 1, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, LV-5113. Pasūtī-
jumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to 
pa e-pastu uz adresi: haraldshld@inbox.lv.

19. Saskaņā ar saņemto iesniegumu SIA 
„HLD mērniecības birojs” 2 (divu) darba die-
nu laikā nosūta Pasūtītājam rēķinu (izņemot 
šo noteikumu 26. punktā minētās personas), 
kas sastādīts, ņemot vērā pasūtītājam nepie-
ciešamās informācijas veidu un apjomu, at-
bilstoši Kokneses novada domes apstiprinā-
tajam cenrādim ( pielikums Nr. 2).

20. Pieprasītājam informācija tiek no-
sūtīta 2 (divu) darba dienu laikā pēc rēķina 
apmaksas.

21.Topogrāfiskās informācijas datu bāzes 
datus SIA „HLD mērniecības birojs” sagata-
vo un izsniedz standartizētā apjomā un vei-
dā, kombinējot noteiktas karšu lapas, kurās 
apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos 
elektroniski. (grozījumi 25.08.2010.)

21.1. izslēgts 25.08.2010.
22. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā 

iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās 
informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpil-
dītāji SIA „HLD mērniecības birojs” iesniedz:

22.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko 
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plānu ar apliecinājumu (ar parakstu un zīmo-
gu), ka virszemes situācijas objekti un apakš-
zemes komunikācijas uzmērītas un iezīmētas 
precīzi, ar esošo inženierkomunikāciju turē-
tāju saskaņojumiem;

22.2. topogrāfiskā plāna digitālo versiju 
.dgn failu formātā, izmantojot elektroniskos 
datu nesējus (SD vai Flach disks) vai nosūtot 
to pa e-pastu uz adresi haraldshld@inbox.lv.

23. SIA „HLD mērniecības birojs” 15 
(piecpadsmit) darba dienu laikā pārbauda 
iesniegto darbu un dod Pasūtītājam atbildi 
(elektroniski uz norādīto adresi).

24. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmē-
rījuma izvērtēšanu, SIA „HLD mērniecības 
birojs” kamerāli izvērtē topogrāfiskās infor-
mācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo 
noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tā rīcī-
bā esošajai topogrāfiskās informācijas datu 
bāzei, un pārliecinās, vai ir attiecīgie saska-
ņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo 
inženierkomunikāciju turētājiem. 

25. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas 
neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāja 
pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrā-
fisko plānu ar tā digitālo versiju un iesniegt 
SIA „HLD mērniecības birojs” atkārtoti. 

26. Strīda gadījumā tiek pieaicināta cita 
mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, 
lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus 
apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

27. Pēc izvērtēšanas SIA „HLD mērniecī-
bas birojs” uz mērniecības darbu izpildītāja ie-
sniegtā topogrāfiskā plāna veic saskaņojumu. 

28. Mērniecības darbu izpildītāju izgatavo-
to topogrāfisko plānu izvērtēšana, iekļaušanai 
topogrāfiskās informācijas datu bāzē, ir maksas 
pakalpojums. Izdevumus, kas saistīti ar plāna iz-
vērtēšanu, sedz mērniecības darbu izpildītāji.

29. Topogrāfiskās informācijas datu bā-
zes datu avoti ir:

29.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, 
topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

29.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmē-
rījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecī-
bas vai citas darbības rezultātā notikušajām 
izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes 
inženierkomunikācijās;

29.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inže-
nierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie 
dati par inženierkomunikāciju novietojumu; 

30. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē 
uzkrātos datus izmanto:

30.1. bez maksas Kokneses novada dome 
tai noteikto uzdevumu izpildei;

30.2. bez maksas Kokneses novada do-
mes iestādes un to struktūrvienības tām no-
teikto uzdevumu izpildei;

30.3. Kokneses novadā esošo inženier-
komunikāciju turētāji, kā pamatu to darbībai 
nepieciešamo datu bāžu veidošanai;

30.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpil-
dot konkrētu pasūtījumu teritorijas topogrā-
fiskajai uzmērīšanai;

30.5. Valsts zemes dienests tam noteikto 
uzdevumu izpildei;

30.6. projektēšanas komercsabiedrības 
un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar 
teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes 
ierīcības un būvniecības saistīto projektu un 
shēmu izstrādi;

30.7.citas fiziskas un juridiskas personas, 
kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās in-
formācijas izmantošanas nepieciešamību.

Iv. noslēguma jautājumi
31. Saistošie noteikumi stājas spēkā liku-

mā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs v. Cīrulis

 Pielikums Nr. 1 - IESNIEGUMS datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu 
veikšanai, izgatavoto topogrāfisko plānu izvērtēšanai un iekļaušanai topogrāfiskās informāci-
jas datu bāzē pieejams www.koknese.lv 

Pielikums Nr. 2
Kokneses novada domes 28.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 13

PaKaLPoJumu CenRādIs toPogRāfIsKās
InfoRmāCIJas aPRIteI

KoKneses novada teRItoRIJā

Nr.
p. k. Pakalpojums Cena,

Ls

PVN
21%,

Ls

Cena 
ar 

PVN,
Ls

1. topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā ielu 
sarkano līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, 
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē
Platība (1 objekts):

1.1. Līdz 0.3 ha (ieskaitot) 10.74 2.26 13.00
1.2. Virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot) 12.40 2.60 15.00
1.3. Virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) 15.70 3.30 19.00
1.4. virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 6.61 1.39 8.00
2. Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, 

reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, 
ievadīšana datu bāzē
Komunikāciju garums:

2.1. līdz 300 m 6.61 1.39 8.00
2.2. virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m 1.65 0.35 2.00
3. galveno būvasu ienešana datu bāzē (1 objekts) 4.96 1.04 6.00
4. Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē 4.96 1.04 6.00
5. Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritoriju detālajos 

plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē (viens 
sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts)

1.65 0.35 2.00

6. detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta pārbaude, 
ievadīšana datu bāzē, reģistrācija (viens objekts)

5.79 1.21 7.00

7. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un 
nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama 
tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu 
pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un 
iekšējo inženiertīklu izbūvei)
Platība:

7.1. līdz 1.0 ha 14.99 3.12 18.00
7.2. virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 4.13 0.87 5.00
8. Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās 

līnijas u.c.) zemes vienības robežu plānu izgatavošanai 
vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti 
pakalpojumu izcenojumos (viens objekts - viena zemes 
vienība)

1.65 0.35 2.00

9. Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un 
izpilddokumentācijas digitālās versijas formāta maiņu

1.65 0.35 2.00

Domes priekšsēdētājs v. Cīrulis 

Š. g. septembrī ir īstenots un ekspluatācijā nodots Eiropas reģionālās attīstības fonda pro-
jekts „Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas - attīstības centra telpu, in-
frastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija”.

Līguma kopējās izmaksas: 98392,00
 83633,00 – t.sk. ERAF finansējums
 14759,00 – pašvaldības līdzfinansējums

Ieguldījums tavā nākotnē!
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KoKneses novada vĒLĒšanu IeCIRKņu daRBa LaIKI 
PIRms 10. saeImas vĒLĒšanām no 22.09.2010. Līdz 01.10.2010.

Datums Bebru pagasta 
vēlēšanu iecirknis

Nr. 274.
adrese: 

“PaPaRdes”, 
veCBeBRI,

BeBRu Pagasts.
tālrunis līdz vēlēšanu 

dienai un vēlēšanu 
dienā: 65164291

Iršu pagasta vēlēšanu 
iecirknis Nr. 276

adrese: KŪLĒnI, 
IRšI,

IRŠU PAGASTS
tālrunis līdz vēlēšanu 

dienai un vēlēšanu 
dienā: 65163538

Kokneses pagasta 
vēlēšanu iecirknis

Nr. 278
adrese: 

MELIORATORU 
IeLa 1,

KOKNESE
 

22.09. 9.00 – 13.00 9:00 – 13:00 9.00 – 13.00
 23.09. 14.00 – 18.00 9:00 – 13:00 13.00 – 17.00
 24.09. 9.00 – 13.00 9:00 – 13:00 9.00 – 13.00
 25.09. 9.00 – 13.00 9:00 – 13:00 10.00 – 14.00
 26.09. 9.00 – 13.00 9:00 – 13:00 10.00 – 14.00
 27.09. 9.00 – 13.00 9:00 – 13:00 9.00 – 13.00
 28.09. 14.00 – 18.00 9:00 – 13:00 13.00 – 17.00
 29.09. 9.00 – 13.00 9:00 – 13:00 9.00 – 13.00
 30.09. 14.00 – 18.00 9:00 – 13:00 14.00 – 18.00
 01.10. 9.00 – 13.00 9:00 – 13:00 9.00 – 13.00
02.10. 07.00 – 20.00 07.00 – 20.00 07.00 – 20.00

Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja silvija vēze

Lauku informācija
Lauku atbalsta dienests ar

1. septembri uzsāk 
neapstrādātās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 
apsekošanu

Likuma izpratnē “neapstrādāta lauksaim-
niecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes platība zemes 
vienībā, ja vairāk nekā 70% no lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā 
zemes vienībā līdz kārtējā gada 1. septembrim 
netiek izmantoti lauksaimniecības pro-
duktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot 
ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un 
turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai 
minētā zemes platība netiek uzturēta labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī”. 

Savukārt par labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī uzturētu LIZ platību tiek uz-
skatīta platība, kas līdz kārtējā gada 1. sep-
tembrim vismaz vienu reizi ir nopļauta, zāle 
novākta vai sasmalcināta un izkliedēta. 

Apsekošana tiks veikta bez zemes vie-
nības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pār-
stāvju klātbūtnes

LAD AtbiLDes uz LAuksAimnieku
organizāciju jautājumiem 

2010. gada 28. augusta sanāksmē

• Kad būs precīzi zināmi 2011. gada 
platību maksājumu saņemšanas nosacī-
jumi, vai visiem pretendentiem uz platību 
maksājumiem jābūt reģistrētiem kā nodokļu 

maksātājiem?
atbilde:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 

17. aprīļa noteikumiem Nr. 269 „Kārtība, 
kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsts lauksamniecībai tiešā atbalsta 
shēmu ietvaros”, sākot ar 2011. gadu preten-
dentiem, lai saņemtu platību maksājumus, ir 
jābūt reģistrētiem kā nodokļu maksātājiem. 

• Kādā veidā LAD skatās labas saimnie-
košanas prakses nosacījumus attiecībās uz 
meliorācijas grāvjiem?

atbilde:
Pārbaudēs uz vietas inspektors pārlieci-

nās, vai meliorācijas sistēma nodrošina ze-
mes mitruma režīma regulēšanu, tātad: me-
liorācijas akas, arī drenu iztekas ir attīrītas, 
15 m attālumā no iztekām neaug koki un krū-
mi,  meliorācijas grāvji nav aizauguši ar ko-
kiem un krūmiem, tajos nav bebru aizsprosti, 
tādejādi traucējot ūdensteci grāvī. 

• Kāds ir iespējamais risinājums pasā-
kuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas 
ierobežošana” atbalsta noteikumu izmaiņām, 
pašlaik daudzi lauksaimnieki saistībā ar liela-
jām lietavām ir satraukušies vai varēs izpildīt 
erozijas noteikumus, jo vispār netiek uz lau-
ka un nevar iesēt ziemas rapsi, daļa laukus ir 
aparusi, daļa ir satraukusies arī par ziemāju 
sēju, jo lauki tagad ir zem ūdens. Kādi varētu 
būt iespējamie risinājumi? Vai šī gada erozi-
jas saistības varētu pārnest uz nākamo gadu?

atbilde:
LAD šo problēmu ir pārrunājis ar ZM, tai 

tiek meklēts risinājums.
• Saprotu, ka līdz 2010. gada 2. oktobrim 

iesniedz “Pasākuma “Agrovide” apakšpasā-
kuma „Erozijas ierobežošana” iesniegums 
2010. gadā” un lauku bloku kartes, kurās at-

zīmētas apsaimniekotās LIZ platības. Jebkā-
dus papildinājumu un labojumus EI iesniegu-
mā var iesniegt līdz 20. oktobrim (ieskaitot). 

atbilde:
Tā kā 2. oktobris šogad ir sestdiena, tad 

2010. gadā iesniegšanas termiņš ir 4. oktob-
ris, saskaņā ar KOMISIJAS REGULAS (EK) 
Nr. 1122/2009 (2009. gada 30. novembris). 
Savukārt labojumi/papildinājumi EI iesnie-
gumā tiešām ir jāiesniedz līdz 2010. gada 20. 
oktobrim. Pretējā gadījumā iepriekš saņem-
tais atbalsts būs jāatmaksā.

Par grozījumiem Likumā 
„Par vaLsts sociāLo 

aPdrošināšanu”
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdro-

šināšanas obligāto iemaksu objektā netiek 
ietverts valsts atbalsts lauksaimniecībai vai 
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecī-
bai un lauku attīstībai un vienreizējā dotācija 
bezdarbniekiem biznesa plāna īstenošanai.

Personām, kuras līdz 2010. gada 1. sep-
tembrim ir veikušas valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas no summām, 
kas ir izmaksātas kā valsts atbalsts lauk-
saimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, vai kā 
vienreizējā dotācija bezdarbniekiem biznesa 
plāna īstenošanai, ir tiesības neveikt valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
par periodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. 
augustam.

P.S. Paldies visiem, kuri bija atsaucīgi 
datu sniegšanā lauksaimniecības zemju uz-
skaitē

Ineta sproģe

Novada domē uzņēmēju 
diskusiju forums

5. augustā uz tikšanos Kokneses novada 
domē tika uzaicināti dažādu nozaru Kokneses 
novada uzņēmēji, lai diskusiju forumā „Sadar-
bība Kokneses novada ilgtspējīgai attīstībai” 
informētu par aktualitātēm novadā un uzklau-
sītu uzņēmēju ieteikumus, kas veicinātu uzņē-
mējdarbības ilgtspējīgu attīstību mūsu novadā.

Uz diskusiju forumu tika aicināti trīsdes-
mit četri dažādu nozaru novada uzņēmēji, 
nevalstisko organizāciju pārstāvji un pašval-
dības darbinieki. Atsaucoties aicinājumam, 
ieradās piecpadsmit uzņēmēji un NVO pār-
stāvji, un pieci pašvaldības darbinieki.

Sanāksmi atklāja Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis. „Šī ir 
pirmā sanāksme, uz kuru Kokneses novada 
dome aicina novada uzņēmējus uz tikšanos. 
Sanāksmes mērķis ir uzzināt, kā pašvaldība 
spēj palīdzēt uzņēmējiem un aicināt uz kopī-
gu sadarbību,” teic domes priekšsēdētājs.

Informē par aktualitātēm novadā
Pēc uzrunas Cīruļa kungs informēja par 

pašvaldības aktivitātēm Kokneses, Bebru un 
Iršu pagastos, kopš novada vēlēšanām pagā-
jušajā gadā: „Ir pabeigti un arī uzsākti vairāki 
projekti. Ekspluatācijā nodota Iršu sporta hal-
le un Bebru pagasta stadions. Tikko kā nos-
lēdzies Kokneses pagasta izgāztuves rekulti-
vācijas projekts, pašlaik Bebros tiek pabeigts 
ūdenssaimniecības projekts un Kokneses 
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pagastā drīzumā tiks pabeigta projekta daļa 
par ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem no 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aus-
trumlatvijas upju baseinu pašvaldībās”. Tāpat 
Kokneses vārds arvien vairāk top atpazīstams 
ar projektu „Likteņdārzs”, kas jau kļuvis par 
populāru apskates objektu un top ar visas 
Latvijas tautas atbalstu uz Kokneses salas. Ir 
uzsākti Kokneses kultūras nama rekonstruk-
cijas darbi, ceļa E-22 būvniecība un drīzumā 
sāksies otro sliežu ceļu būvniecības darbi. Pa-
visam drīz tiks uzsākta attīstības programmas 
izstrāde un aicinu uzņēmējus būt aktīviem un 
iesaistīties šīs programmas izstrādē”.

Noris sagatavošanās darbi attīstības 
programmas izstrādei

Par attīstības programmas nepieciešamī-
bu novadā informēja Anita Svence, Kokneses 
novada domes Attīstības nodaļas vadītāja.

„Ar attīstības programmu, ņemot vērā 
pašreizējās situācijas analīzes rezultātus, ir 
jānoformulē pašvaldības vidēja termiņa prio-
ritātes, rīcības virzieni un uzdevumi un jāizs-
trādā rīcības plāns, kurš ir saistīts ar konkrētu 
rīcību izstrādi un to sasaisti ar izpildītājiem 
un finanšu resursiem. Ir nepieciešams apzināt 
un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resur-
sus (dabas resursus, infrastruktūru, cilvēkre-
sursus) un piedāvāt skaidru redzējumu un ri-
sinājumus to efektīvākai izmantošanai. Attīs-
tības programmas rīcības plāns izmantojams 
par pamatu pašvaldības budžeta sastādīšanas 
procesā. Šis dokuments ir svarīgs arī Eiropas 
Savienības fondu līdzekļu apguvei. 

Nepieciešams izvērtēt uzņēmumu vietu 
un lomu gan pašvaldībā, gan arī Zemgales 
plānošanas reģionā un valstī, izvirzot vado-
šās uzņēmējdarbības jomas, tādējādi nosakot 
teritorijas ekonomiskās attīstības pamatu un 
perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus un 
izceļot pašvaldības unikālo teritorijas attīstī-
bas potenciālu. Tāpēc būtiska ir dialoga veido-
šana un uzturēšana ar vietējiem uzņēmējiem. 
Diskusijā svarīgi ir saprast, ko no pašvaldības 
sagaida uzņēmēji, kāds atbalsts nepieciešams 
uzņēmējdarbības attīstībai, kā veicināt uzņē-
mēju līdzdalību novada attīstības plānošanā 
un īstenošanā, kā arī apspriest pašvaldības 
un uzņēmēju iespējamās sadarbības formas 
un atbalsta veidus, piemēram, iesaistoties 
kopīgos pašvaldību – uzņēmēju projektos, 
veicot reklāmas aktivitātes, sniedzot uzņēmē-
jiem noderīgu informāciju. Pirmie darbi pie 
attīstības programmas jau notiek – pašlaik 
tiek veikta iedzīvotāju aptauja par Kokneses 
novada attīstības iespējām, problēmām un to 
iespējamajiem risinājumiem, kuras rezultātā 
tiks sagatavoti priekšlikumi attīstības prog-
rammas izstrādei. Paralēli ar šīs programmas 
izstrādi tiks veikta arī jauna teritorijas plāno-
juma izstrāde visai novada teritorijai. Šie divi 
attīstības plānošanas dokumenti savā starpā ir 
ļoti cieši saistīti, tāpēc to izstrāde notiks vien-
laicīgi,” stāsta Anita Svence.

Deputāts Jānis Dzenis piebilst, ka „pie at-
tīstības programmas izstrādes ir nepieciešami 
aktīvi uzņēmēji, kuri uzņēmējdarbībā saskata 
nākotnes perspektīvas. Kādreiz ļoti labs attīs-
tības plāns bija izstrādāts tūrisma attīstībai, jo 

pie tā strādāja atsevišķa darba grupa, tika ie-
saistīti daudzi uzņēmēji un profesionāļi. Tāpat 
tagad aicinām uzņēmējus sadarboties ar nova-
da domi, lai attīstības programmā paredzētu 
tādus darbus, kas būtu svarīgi nākotnē”.

Arī Cīruļa kungs aicina uzņēmējiem dot 
noderīgus datus teritorijas plānojumam par 
paredzētajiem darbiem savos īpašumos, jo šo-
gad lielas problēmas radās saistībā ar E-22 ceļa 
būvniecību, kad daudzu zemju īpašnieki vēlējās 
iegūt derīgos izrakteņus piemēram, smilti, bet 
nevarēja saņemt atļaujas, jo šādiem darbiem jā-
būt paredzētiem teritorijas plānojumā, savādāk 
atļaujas netiek izsniegtas. Lai izvairītos no šā-
dām situācijām nākotnē, uzņēmēji tiek aicināti 
aktīvi iesaistīties novada teritorijas plānojuma 
un attīstības programmas izstrādē.

Dome pārņems Vecbebru Profesionālo 
vidusskolu

Uzņēmēji tika informēti arī par skolu op-
timizācijas projektu un Vecbebru Profesionā-
lo vidusskolu. „Mūsu novadā ir 9 izglītības 
iestādes. Kokneses novada dome ir pieņēmu-
si lēmumu un gatavojas pārņemt Vecbebru 
Profesionālo vidusskolu. Izvērtējot situāciju, 
dome lēmusi, ka šo skolu jāsaglabā – tai ir 
labas tradīcijas un profesionāli speciālisti. 
Cilvēkiem tiks saglabātas darba vietas, esošie 
īpašumi pāries novada domei, bet pili nākot-
nē apsaimniekošanā varētu pārņemt bitenieku 
biedrība,” informē Dainis Vingris, Kokneses 
novada domes Kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu komitejas priekšsēdētājs.

Nākotnē draudus var radīt fakts, ka lau-
kos pēc pāris gadiem skolnieku skaits varētu 
samazināties pat par 40%, tāpēc skolai jādo-
mā, kā piesaistīt jauniešus nākt mācīties tieši 
uz šo mācību iestādi.

Diskusiju gaitā radās ierosinājums skolai 
kontaktēties ar vietējiem uzņēmējiem un no-
skaidrot, kādi speciālisti trūkst un būtu jāsaga-
tavo. Sadarbībā ar novadu skolām, varētu rīkot 
uzņēmēju dienas, kurās skolniekus ieinteresētu 
apgūt attiecīgo specialitāti. Kā papildus piedā-
vājumu, skola varētu piedāvāt īsas apmācību 
programmas, kursus kvalifikācijas celšanai, 
lai vietējie uzņēmēji saviem darbiniekiem va-
rētu piedāvāt šādu apmācības iespēju.

Atklāj pieredzi uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai Koknesē

2009. gada aprīlī Koknesē tika atklāta 
sauso būvmateriālu maisījumu rūpnīca „Bau-
mit-Baltikum”, kas ir viena no modernāka-
jām reģionā un vienīgā uzņēmuma „Baumit” 
ražotne Baltijas valstīs.

Rūpnīcā ražo daudzveidīgus, kvalitatīvus 
sausos būvmaisījumus (pārsvarā cementa 
tipa maisījumus, cementa kaļķi, kā arī da-
žādas līmjavas), kuri tiek izmantoti gandrīz 
katrā celtniecības uzņēmumā.

„Kad tika lemts par rūpnīcas vietas izvē-
li, Koknese tika izvēlēta vairāku iemeslu dēļ 
– šeit ir pieejami nepieciešamie izejmateriāli, 
gāzes vads un pieņemamas izmaksas. 2008. 
gadā uzņēmums ar savu ieceri griezās novada 
domē. Šādai iecerei detālplānojums bija lab-
vēlīgs, un varēja sākties darbi pie formalitāšu 
kārtošanas. Lielu paldies jāsaka Kokneses 
pašvaldībai, kura ar savu atbalstu, padomiem 

un sakariem 
p a l ī d z ē j a 
v e i k s m ī -
gi tikt galā 
ar visām 
formal i tā -
tēm,” teic 
Jānis Jer-
miļins, SIA 
„ B a u m i t -
Balt ikum” 
tehniskais 
direktors.

2009. gada februārī darbībā tika palaists 
pirmais konveijers, un uzņēmums joprojām 
veiksmīgi darbojas. 2010. gadā uz šo brīdi 
ir sasniegts jau pagājušā gada ražošanas ap-
joms. Lielākā problēma, ar ko uzņēmums 
saskārās, ir kvalificēti speciālisti. Šeit spe-
ciālisti strādā pārsvarā no citiem novadiem. 
Jermiļina kungs iesaka novadam atbalstīt 
profesionālu speciālistu piesaisti, piemēram, 
palīdzot ar dzīvesvietas nodrošināšanu šeit 
uz vietas Koknesē, tādējādi paturot nodokļu 
naudu savam novadam.

Ieguvums novadam – Likteņdārza izvei-
de Koknesē

2005. gada 7. jūnijā tika nodibināts „Kok-
neses fonds”, kurš šī paša gada augustā rīkoja 
atklātu starptautisku ideju konkursu piemiņas 
vietas izveidei.  Likteņdārzs iemūžinās cilvē-
ku piemiņu, kas kļuvuši par 20. gs. totalitāro 
režīmu upuriem. Konkursā par labāko tika 
atzīts un uz Kokneses salas top Japānas ai-
navu arhitekta Šunmio Masuno izstrādātais 
projekts „Meisow” („Pļava”).

Kopš „Kokneses fonda” dibināšanas die-
nas Likteņdārza veidošanā ir iesaistījušies 
vairāk nekā 10 000 cilvēku. Likteņdārzs ar 
savu ideju un ieceri ir „aizrāvis” tūkstošiem 
cilvēku un kļuvis par vienu no apmeklētāka-
jiem objektiem Latvijā. „Vislielāko paldies 
vēlos teikt Kokneses novada uzņēmējiem, 
kuri aktīvi iesaistās Likteņdārza izveidē. Katra 
ieguldījums ir nozīmīgs Likteņdārza izveidē,” 
atzīst Bruno Cīrulis, nodibinājuma „Kokneses 
fonds” valdes loceklis, projekta vadītājs.

Likteņdārzs ir brīnišķīgs piemērs, kā ar 
domes un uzņēmēju atbalstu iespējams rea-
lizēt projektus, kas dod labumu visam nova-
dam. Kokneses vārds ir kļuvis atpazīstamāks, 
ir vērojams tūristu pieplūdums, kuri apskata 
ne tikai Likteņdārzu, bet viesojas arī citos tū-
risma objektos novadā.

Jāveido uzņēmēju klubiņš
Diskusiju laikā tika runāts, kā pašvaldība 

varētu palīdzēt uzņēmējiem, kāda būtu pie-
vilcīga vide uzņēmējdarbībai novadā un uz-
klausīti uzņēmēju priekšlikumi.

Diskusiju gaitā uzņēmēji nonāca pie se-
cinājuma, ka ir vajadzība dibināt „uzņēmēju 
klubiņu”, kurā iepazīt tuvāk sava novada uz-
ņēmējus, pārrunāt aktuālākās lietas. Pašlaik 
katrs uzņēmējs ir „pats par sevi” – nav ko-
pīgu sanākšanu. Uzņēmējiem ir labas idejas, 
kuras, sanākot kopā, varētu pārrunāt un veik-
smīgi realizēt.

Bruno Cīrulis informēja arī par biedrības 
„Koknesei” ieceri izveidot tirgus laukumu 
Koknesē, kur vietējie uzņēmēji varētu reali-
zēt  un reklamēt savu produkciju. Šo ieceri 
atbalstīja arī visi pārējie diskusijas dalībnie-
ki, atzīstot, ka vajadzētu veidot tirgus tradīci-
jas Koknesē, par piemēru minot citas pašval-
dības, kur tirgi tiek rīkoti regulāri un tā jau ir 
iekopta tradīcija. 

Pārrunājot uzņēmējdarbības vides prob-
lēmas novadā, tika sniegta ideja rīkot uzņē-
mēju sporta spēles. Tas būtu lielisks veids, 
kā labāk iepazīt vienam otru un arī veicinātu 
darba kolektīvu saliedētību.

Kā atzina diskusiju foruma dalībnieki, 
palīdzēt sanākt  kopā visiem uzņēmējiem, 
būtu tas, kā novada dome var palīdzēt – jau 
šīs diskusijas laikā galvā virmo idejas, bet to 
realizācijai nepieciešamas tikšanās.

Diskusijas noslēgumā dalībnieki vieno-
jās par nepieciešamību uz nākošo tikšanos, 
lai pamazām un nesteidzīgi varētu pārrunāt 
problēmjautājumus.

Nākošā tikšanās paredzēta šī gada oktob-
rī, konkrēts laiks un vieta tiks publicēti mājas 
lapas www.koknese.lv sadaļā „Uzņēmējdar-
bība”.

Anita Šmite
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Augusta beigās savu darbību uzsāka Vir-
ši-A jaunā degvielas uzpildes stacija Kokne-
sē, tādējādi nostiprinot uzņēmuma pozīcijas 
kā lielākajam pašmāju degvielas tirgotājam 
ar plašu degvielas uzpildes staciju (DUS) pār-
klājumu, ko nodrošina 33 pašu un 2 franšīzes 
degvielas uzpildes stacijas, kā arī nepārtrauk-
ti pieaugošais sadarbības partneru skaits.

Jaunā degvielas uzpildes stacija “Kok-
nese” Virši-A ir īpaša ar to, ka tā ir pirmā 
uzņēmuma automātiskā degvielas uzpildes 
stacija (ADUS), kas nozīmē to, ka samak-
sa par degvielu veicama jaunākās paaudzes 
pašapkalpošanās norēķinu terminālī, izman-
tojot banku maksājumu kartes vai uzņēmuma 
Degvielas karti.

Līdz šim a/s “Virši-A” savu darbību deg-
vielas mazumtirdzniecībā balstīja uz pilna 
servisa degvielas uzpildes stacijām, kurās ir 
veikali ar plašu produktu klāstu – auto pre-
ces, pārtikas preces, karstās uzkodas, dzērie-
ni utt. Tādēļ šādas jaunas stacijas izveide ir 
liels izaicinājums uzņēmumam un tikai laiks 
rādīs, vai šāda tipa degvielas uzpildes staciju 
izveidi Virši-A attīstīs arī nākotnē.

Dažkārt degvielas tirgotāji, atverot jaunu 
DUS, rīko grandiozus atklāšanas pasākumus 
ar īpašām akcijām vienas dienas garumā, bet 
Virši-A vēlas šo atklāšanai veltītajiem pasā-
kumiem paredzēto laiku paildzināt, tādēļ visi 
Virši-A klienti, kas pirmajā ADUS “Kokne-
se” darbības mēnesī iegādāsies degvielu vis-
maz 10Ls vērtībā, izmantojot Virši-A Klienta 
karti vai Impulss karti (abas šīs kartes var 
saņemt jebkurā Virši-A DUS bez maksas), 
varēs piedalīties loterijā, kur galvenā balva ir 
motorollers.

ADUS “Koknese” atrodas Koknesē pie 
šosejas A6, Melioratoru ielā 1M, tādēļ ir ērti 
pieejama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 
caurbraucējiem. Šajā ADUS ir pieejams ben-
zīns 95e un dīzeļdegviela, nākotnē plānots 
ADUS “Koknese” tirdzniecībā ieviest arī 
dīzeļdegvielu lauksaimniekiem, kas atbrīvota 
no akcīzes nodokļa.

Par „VIRŠI-A”
„VIRŠI-A” Latvijas degvielas tirgū dar-

bojas kopš 1995. gada. Šo gadu laikā uzņē-
mums ir kļuvis par vienīgo pašmāju kom-

pāniju, kas attīstījusi tīklu ar 33 degvielas 
uzpildes stacijām, un stabili saglabā ceturtā 
lielākā degvielas tirgotāja pozīcijas. „VIRŠI-
A” katru gadu investē izaugsmē un attīstībā, 
paplašinot tīklu, uzlabojot preču un piedāvā-
to pakalpojumu klāstu. „VIRŠI-A” darbības 
virzieni ir degvielas vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība, kā arī apkures degvielas 
un autogāzes pārdošana.

a/s virši-a koknesē atver savu Pirmo 
automātisko degvieLas uzPiLdes staciju

A/s Virši-A ADUS “Koknese” atrodas Kok-
nesē pie šosejas A6, Melioratoru ielā 1M, 

tādēļ ir ērti pieejama gan vietējiem iedzīvo-
tājiem, gan caurbraucējiem.

Dienas centrā
dullais 

desmitnieks
30. augustā Ģimenes atbalsta dienas 

centrā notika sacensības – „Dullais desmit-
nieks”. Sacensību laikā dalībniekiem bija 
jāveic pieci interesanti uzdevumi, kuri tika 
izlozēti no pavisam desmit iespējamiem 
uzdevumiem, tādiem kā: glāžu piramīda, 
papīra mūmija, knaģu galva, papīra lidma-
šīnas, ābolu zvejošana, virtuves pasjanss, 
greipfrūtu pārnešana, aklais šķērslis, bum-
biņu pārnesējs un sērkociņu lasītājs. Kat-
ram uzdevumam tika dots laika izpildes 
limits – 60 sekundes. Sacensībās piedalījās 
piecpadsmit dalībnieki, pieci no tiem veica 
visus uzdevumus atvēlētajā laikā. Arī pārē-
jie uzstādīja lieliskus rezultātus. Pasākuma 
noslēgumā visi tika cienāti ar pankūkām un 
ieguva nelielas dāvaniņas par piedalīšanos 
sacensībās.

Līva skābarniece

ĢimeNes atbalsta dieNas ceNtra aktivitātes 
septembrī uN oktobra sākumā!

Datums Pasākums Ko vajag līdzi

13 - 17. 
sept.

13. sept. pl. 16:00 akcijas „Skolas soma 2010” 
noslēguma pasākums.
14. sept. pl. 16:00 – Sēņu diena
17. sept. pl. 16:00 – „Batikošana”

Var ņemt līdzi sēnes
Baltu T-kreklu

20 - 24. 
sept.

21. sept. pl. 16:00 – Kartupeļu diena
24. sept. pl. 9:00 – 11:00 LSK Kokneses nodaļas 
veselības istaba – novada iedzīvotājiem iespēja 
par BRĪVU izmērīt cukura holesterīna līmeni un 
asinsspiedienu.
24. sep. pl. 13:00 LSK Kokneses nodaļa AICINA 
visus Sarkanā krusta biedrus un tos, kas par tādiem 
vēlas kļūt, uz sanāksmi  un sadraudzību pie tējas.

2 kartupeļi (veidosim 
zīmogus)

esI aKtīvs un Ie-
SAISTIES Latvijas 
saRKanaJā KRus-
tā, tādā veidā varam 
nesavtīgi palīdzēt sev un 
saviem līdzcilvēkiem!

27 - 30.
sept.

29. sep. pl.15:00 „Miķeļdienas draudzības 
skrējiens”-starts pie „Pienotavas mājas” finišs – upes 
ielas sākumā. Kā arī citas sportiskās aktivitātes! 
Miķeļdienas zupa

Labs garastāvoklis un 
kāds dārzenis zupai! 

1.
oktobris

Apsveikumu gatavošana skolotājiem un novada 
vecajiem ļaudīm!

Idejas apsveikumiem!

4 - 8.
okt.

Ķirbju nedēļa
5. okt. pl. 16:00 gardā darbošanās „Ķirbju pankūkas.”
6. okt. pl. 11:30 senioru klubiņa „Pīlādzītis” Ķirbju 
balle un izstāde. 

Izstāde būs aplūkojama 
līdz oktobra beigām! 

Ģimenes atbalsta dienas centrā atsāk darboties:
 Hip-Hop – pirmdienās un trešdienās 17:00 – 19:00  Vadītāja – Ilze, tel. nr. 25990304

 Līnijdejas – ceturtdienās 18:00 – 20:00  Vadītāja – Elīza, tel. nr. 26385447

 Taekwando nodarbības otrdienās un piektdienās 17:30 – 19:00
       Vadītājs – Juris, tel. nr. 26036144
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Ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni, 
septembri gaida ar dalītām jūtām. Tas ir prieks 
par to, ka bērni var atkal doties uz skolu gūt 
zināšanas un tikties ar saviem klasesbiedriem, 
un tās ir raizes par daudzo skolai nepiecieša-
mo lietu iegādi. Jau iepriekšējā mācību gada 
beigās skolēni saņem nākošajam mācību ga-
dam nepieciešamo lietu sarakstu, un vasaras 
laikā vecākiem šīs lietas ir jāiegādājas, lai 
jaunais mācību gads varētu sākties ar pilnvēr-
tīgu darbu. Daudzi vecāki skolai vajadzīgo ie-
gādājas pakāpeniski, katru mēnesi sagādājot 
kaut nelielu daļu no nepieciešamā, bet bieži 
vien ir arī situācijas, kad visus pirkumus at-
stāj uz pēdējo brīdi, un tad sameklēt un iegā-
dāties visus mācību piederumus, apģērbu un 
apavus ir ļoti grūti. Lai palīdzētu Kokneses 
novadā dzīvojošajām trūcīgajām un mazno-
drošinātajām ģimenēm iegādāties nepiecie-
šamos mācību līdzekļus, Kokneses novada 
domes sociālais dienests piešķir pabalstu 
mācību līdzekļu iegādei. Šī pabalsta apjoms 
ir 20,- Ls vienam bērnam, kurš mācās vispār-
izglītojošajā skolā, un 10,-  Ls bērnam, kurš 

ir internātskolas audzēknis. Šo mācību gadu 
uzsākot, pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir 
saņēmusi 71 ģimene, tajā skaitā 33 ģimenes 
Kokneses pagastā, 32 ģimenes Bebru pa-
gastā, 6 ģimenes Iršu pagastā. Pavisam šim 
pabalstam ir izlietoti 2230 Ls.

Sadarbībā ar labdarības organizāci-
ju „gaišie spārni”, kura jau otro gadu pēc 
kārtas organizē akciju „Skolas sākums”, tika 
sagādātas kancelejas preces, somas, apģērbs 
un apavi 16 Kokneses novada ģimenēm. Šīs 
akcijas mērķis ir palīdzēt bērniem no maz-
nodrošinātajām ģimenēm uzsākt un turpināt 
skolas gaitas. Organizācijas „Gaišie spārni” 
sponsoru un ziedotāju sagādātās mantas 18. 
augusta pēcpusdienā paši šīs biedrības jau-
nieši atveda un kopā ar sociālā dienesta dar-
biniekiem arī piegādāja ģimenēm uz mājām. 

LSK Aizkraukles komitejas Kokneses 
nodaļa piedalījās Ziedot.lv un Rimi rīkotajā 
Labdarības akcijā „skolas soma 2010”. 
Augusta mēnesī aicinājām Kokneses novada 
iedzīvotājus būt aktīviem un atbalstīt šo akci-
ju – naudas ziedojumu veidā, vai kancelejas 

Par Palīdzību jaunā skolas gada sākumā preču un citu skolai nepieciešamo lietu veidā, 
ko varēja nogādā Kokneses Ģimenes atbal-
sta dienas centrā. Tika rīkots arī Labdarības 
koncerts, kas notika 20. augustā ar Aijas Ku-
kules mūzikas studijas “Omnes” bērnu kora 
un meiteņu kamerkora piedalīšanos. Koncerts 
bija Kokneses Luterāņu baznīcā un Bebru 
internātskolā. Kopumā akcijas ietvaros tika 
saņemti 32 iesniegumi (24 iesniegumi bija no 
novada pirmklasnieku vecākiem, un 8 no citu 
klašu skolēnu vecākiem). Akcijas ietvaros 
palīdzību – dāvanu karte 25 Ls vērtībā Aiz-
kraukles grāmatnīcā vai Aizkraukles veikalā 
„Centrs” skolai nepieciešamo lietu iegādei 
- varējām sniegt 20 novada bērniem, kuri 
skolas gaitas uzsāka 1. klasē. 4 pirmklasnie-
ki jau bija saņēmuši daļēju pašvaldības atbal-
stu un pārējie 8 citu klašu skolēni arī nepalika 
tukšām rokām – tika gan pie kādas burtnīcas, 
klades vai pildspalvas, vai arī jaunas skolas 
somas, ja bija nepieciešams. PALDIES VI-
SIEM, kas ziedoja un atbalstīja akciju! 

Baiba tālmane
(Kokneses Soc. dienesta vadītāja)

Līva skābarniece
(LSK Kokneses nodaļas brīvprātīgā)

kas senioru kLubiņā 
„PīLādzītis” notiks 

sePtembrī un oktobra 
Pirmajā Pusē?

18. sept. plkst. 10.00 esam iecerējuši 
veselu stundu vizināties pa Daugavu ar VI-
KINGU LAIVU, kapteiņa-gida pavadībā. 
Brauksim ar Madonas-Gulbenes autobusu, 
kas Koknesē pietur 9.30. Biļete jāpērk līdz 
Pļaviņām (75 sant.). Lūgsim šoferīti pietu-
rēt „Liepkalnos”. Vikingu laivā ir 24 vie-
tas. Maksa par vizināšanos ir 3 Ls. Lūdzam 
līdz 16. septembrim sazināties ar Ilgu. Tel. 
29139518, laikā no 17.00 – 20.00

22. sept. plkst. 11.30 DC, Vērenes ielā 
1, rādīsim savus vaļaspriekus. Apspriedīsim 
par ko vēlēt.

6. oktobris pl. 11.30 DC, „Ķirbju balle” 
– nes savas skaistās „ogas” – veidosim izstā-
di, garšosim ēdienus un mainīsimies recep-
tēm. Visi laipni lūgti! 

„Pīlādzīša padome”

Dzīves spēku rod ticībā
Gandrīz piecus gadu desmitus, no 1953. 

gada, Aina Bluzmane sevi sauc par kokne-
sieti. Te, Daugavas krastā, viņa radusi māju 
sajūtu. 9. septembrī savu tuvo cilvēku vidū 
viņa sagaidīja 85. dzimšanas dienu. Kāpjot 
dzīves gadu, kalnā Aina Bluzmane spēku ra-
dusi ticībā. Tā palīdzējusi izturēt bērnības un 
jaunības gadus Sibīrijā, atgriezties Dzimtenē 
un dzīves piepildījumu rast darbā un ģimenē. 
Pirms četriem gadiem Aizkraukles reģiona 
laikrakstā „Staburags” varējām lasīt Ainas 
Bluzmanes atmiņu stāstu par pārdzīvoto iz-
sūtījumā. Arī mūsu novada avīzē bieži lasām 
Ainas Bluzmanes uzrakstīto par novada re-
presēto aktivitātēm. Arī par neseno ekskursi-
ju uz Sēliju, šī mēneša jubilāre ir uzrakstījusi 

savus iespaidus. Bet, par dižajiem dzīves ga-
diem viņa teic: „Es domāju tikai labu un lai 
cik grūti būtu, ticu cilvēkā labajam”. Daudz 
baltu dieniņu Ainai Bluzmanei novēl pensio-
nāru biedrība „Pīlādzītis” un Kokneses nova-
da represētie!

Sēlija pārsteidz un 
sajūsmina

27. augustā Kokneses novada represētie 
devās ekskursijā uz Sēliju pa maršrutu: Kok-
nese – Krustpils – Jēkabpils – Viesīte – Ne-
reta – Aknīste – Gārsene. Kokneses novada 
dome apmaksāja mums šo braucienu. Paldies 
domei par to!

Braucienu sākām ar iebraukšanu Likteņ-

dārzā. Te represētie nolika akmeņus un nofo-
togrāfējās. Tālāk braucām uz Krustpils pili. 
Te, gida pavadībā, izstaigājām pili. Vairāk 
kā 300 gadus Krustpils bijusi vācu baronu 
Korfu dzimtas īpašums. Pils bijušo īpašnieku 
vedekla baronese Jutta fon Korfa vēl jopro-
jām ir biežs viesis Krustpils pilī. 20. gs. 20 
-30 gados pilī izvietojies Latgales Artilērijas 
pulks, bet pēc 2. Pasaules kara vairāk kā 50 
gadus pili apsaimniekojusi Padomju armija. 
Pils vēstures avotos pirmo reizi minēta 1237. 
gadā. 1994. gadā pilī izvietojas Jēkabpils 
Vēstures muzejs. No sākotnējās viduslaiku 
pils šodien saglabājušies pagrabi ar krusta 
velvju pārsegumiem. Ļoti interesantas Korfu 
bijušās apdzīvojamās telpas ar Korfu dzim-
tas portretiem un pagraba stāvs ar velvēm un 
sveču apgaismojumu. Īpašu ievērību pelna 
saglabātā telpa no Padomju laikiem „Sarka-
nais stūrītis” ar visu tā laika atribūtiku, kas 
liek atgriezties pagātnē un atcerēties piedzī-
votos laikus.

Pārbraucām Daugavu un Jēkabpils pusē 
apmeklējām „Sēļu sētu”. Apskatījām senās 
ēkas, vējdzirnavas, kuļmašīnu. Redzējām, kā 
senāk dzīvoja mūsu senči – sēļi.

Tālāk ceļš veda uz Viesīti. Te bija apska-
tāms Paula Stradiņa muzejs – piemiņas ekspo-
zīcija. Trīs mazās istabiņās izvietotas fotogrā-
fijas par Stradiņu dzimtu, viņa ģimeni, darbu, 
sasniegumiem, apbalvojumiem. Vēl jau Jānis 
Stradiņš arvien aktīvi darbojas savā nozarē un 
daudz dara Latvijas labā. Ieejot muzeja telpās 
mūs katru pacienāja ar cukurgraudu uzlejot 
virsū baldriāna tinktūras pilienu. Teicām, kā 
jau pie dakteriem. Tiešām ļoti interesanti un ir 
ieteicams apmeklēt šo muzeju.

Tālāk braucām gar Viesītes mazbānīša 
bijušo staciju, un turpat ir izveidots muzejs. 
Vispirms apskatījām rokdarbnieču kopas 
„Zīle” izstrādājumus – gan adījumus, gan 
tamborējumus, audumus. Daudz čaklās ro-
kas ir pastrādājušas. Cik daudz vēl mums ir 

10. lpp. 

Aina Bluzmane šī rudens skaistākajā laikā.
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labu darbu darītājas! Prieks par viņām! Lai 
arī turpmāk veicas!

Otrā pusē ir liela angārveida celtne, kurā 
ir izvietots eksponāts – mazbānītis. Loko-
motīve ar vienu pasažieru un vienu preču 
vagonu. Nāk atmiņā bērnība, pirmās Lat-
vijas brīvvalsts laiki, kad braucām ar mazo 
bānīti Jēkabpils – Aknīste Līgo svētku laikā. 
Tad pasažieri pa ceļam izkāpa, saplūca Jāņu 
zāles, meijas un tad sakāpa atpakaļ un visu 
ceļu līgoja. Arī pēc atgriešanās no Sibīrijas, 
tiku braukusi par šo pašu maršrutu. Lāvas gar 
malu, čuguna krāsnīte pa vidu un uz priekšu. 
Ja bānītis brauc pret kalnu, tad var līdzās pa-
iet kājām.

Dodamies tālāk uz Neretu. Vispirms ie-
ejam Neretas baznīcā. Sena celtne. Darbojas 
draudze. Notiek dievkalpojumi, kristības, 
iesvētības, kāzas. Baznīcā liels baroneses 
Falkas portrets. Telpas gaišas, izremontētas. 
Aizbraucam uz Neretas „saliņu”, kur notiek 
sarīkojumi, koncerti, dejas. Ap to tek maza 
upīte. Skaista vieta.

Mūsu ceļš ved tālāk uz Jāņa Jaunsudra-
biņa „Riekstiņiem”, uz t.s. „Mūsmājām”, kur 
ierīkots muzejs. 1977. g. augustā, kad Latvijā 
atzīmēja Jāņa Jaunsudrabiņa simto dzimšanas 
dienu, notika vairāki sarīkojumi republikā. 
„Mūsmājās” saplūda vairāki tūkstoši cilvēku. 
Ir dzirdēts, ka bijis ap 7000 cilvēku. Simtgadei 
par godu uzcelts ceļmalā piemineklis. Rakst-
nieks savā mūžā gan daudz gleznojis, zīmējis, 
arī dzejoļus rakstījis, bet galvenais jau ir viņa 
sarakstītie daudzie darbi. Izsmeļošs gides stās-
tījums un kopā nodziedam dziesmu „Nodzisa 
vakara blāzma, nāk nakts, nāk nakts...”.

Turpinām ceļu uz Aknīsti. Te ir viena 
gara iela. Man jau šī vieta saistās ar daudzām 

atmiņām, iepazīšanos ar nākamo vīru, appre-
cēšanos, pirmās meitas piedzimšanu, pirmā 
darba vieta pēc atgriešanās no Sibīrijas Ak-
nīstes MTS, ar „izsaukumiem” uz čekas māju 
uz pratināšanu – Tu jau nezināji, vai Tevi pa-
turēs vai palaidīs. Vēl jau ar Sibīriju bija par 
maz! Vēl daudz bija jāpārdzīvo.

Jau pievakarē ierodamies Sēlijas pēr-
lē Gārsenē. Tik sen te nav būts. Kā viss ir 
izmainījies! Taču, cik atceros 1990. gadu 
sākumā te plosījās liels ugunsgrēks un viss 
centrs nodega. Pagasta vēsture ir cieši sais-
tīta ar baronu Budbergu dzimtas 11 paaudžu 
saimniekošanu Gārsenē. Gārsenes pils celta 
1856. – 1860. g. neogotiskā stilā. Pēdējā ba-
rona skaistajai sievai angļu baronesei Vorsai 
pils likusies par šauru, tāpēc 1883. – 1885. g. 
tika uzcelta pils piebūve. 1922. g. pils pārgāja 
pašvaldības īpašumā. 1939. g. pili pārbūvēja 
un pielāgoja skolas vajadzībām. 1940. g. 2. 
jūnijā notika pirmais absolventu izlaidums 
pilī, kurā piedalījās valsts prezidents K. Ul-
manis. Par pils un muižas saglabāšanu 1997. 
g. tai piešķirts Eiropas Kultūras mantojuma 
karogs. Bija ekskursija pa šo pili.

Gārsenes tagadējā baznīca celta 1904. – 
1906.g. neoromānikas stilā uz vecās baznīcas 
paplašinātiem pamatiem. Baznīcā atrodas 
valsts nozīmes mākslas un kultūras pieminek-
ļi – divas vitrāžas ar baronu ģimenes heraldi-
ku. Ir arī Eiropas kultūras mantojuma karogs.

Gārsenē 1996. g. tika atklāta Represēto 
piemiņas vieta vairāk nekā 200 okupācijas 
gados cietušajiem gārseniešiem.

Bija ekskursija pa Gārsenes taku. Takas 
mazais loks 3,7 km, lielais loks 7,1 km. Iz-
gājām mazo loku. Arī bija pagarš. Tur kā pie-
turas vietas var minēt piem., Tējas namiņš, 

Ošu aleja, Dainu akmens, eglīte un bērzs. 
Vistas kāja, Raganas slota – ir kādi 39 no-
saukumi.

Man personīgi Gārsene ir kā otra dzim-
šanas vieta. Atgriežoties no Sibīrijas ierados 
šeit dzīvot pie tēva māsas. Te arī sākās manas 
jaunās dzīves atdzimšanas otrs posms. Dzīve 
ritēja starp Aknīsti un Gārseni. Gārsenes baz-
nīcā salaulājos ar savu nākamo vīru. Vēlāk 
pārcēlāmies dzīvot uz Koknesi.

Pēc izstaigātās takas visi sēdās autobusā 
un devāmies mājup. Ekskursija bija lieliski 
izdevusies. Laiks bija saulains. Visās vietās 
mūs sagaidīja gidi, kas visu sīki izstāstīja. 
Vislielākais paldies mūsu ekskursijas vadītā-
jai Lībai Zukulei un mīļš paldies arī šoferītim 
Jānim, kas bija ļoti pacietīgs un izpalīdzīgs, 
uzklausot un izpildot visas mūsu prasības un 
iegribas.

Atgriežoties vēl pie Likteņdārza. Man 
gribas izteikt savas domas. Mana sirds vēl 
nav īsti tur. Man vēl tur viss liekās pasvešs. 
Gribas pateikt paldies visiem darba darītā-
jiem par lielo darbu. Nezinu, kādi ir nākotnes 
plāni attiecībā uz dārza stādīšanu un veidoša-
nu. Mana vēlēšanās būtu, lai nākotnē nākošās 
paaudzes tur redzētu, pati esmu jau veca un 
to neredzēšu, lai kādā uzkalniņā šalktu bērzu 
birztaliņa, lai gar Daugavas krastiem augtu 
ozoli – ozolītis, zemzarītis, kur putniņiem 
uzmesties – rīta dziesmu nodziedāt, ļoti gri-
bētos liepu aleju, kur vasarā – ziedu laikā bi-
tītēm saldu medu sūkt un kaut kur vajadzētu 
ieviņu, lai tā pavasarī baltiem ziediem nozie-
dētu. Tad gan tur būtu silti un mīļi. Likteņdār-
zā būtu Latvija.

1941. gada 14. jūnija izsūtītā –
aina Bluzmane

Vilma Kamola
Vārds, uzvārds
Vilma Kamola (dzimusi Lodziņa)

Dzimšanas laiks un vieta
1910. gada 13. septembris, Madonas 

apriņķa Kalsnavas pagasta „Apēni”

Izglītība
augstākā, Latvijas Lauksaimniecības 

akadēmija; Latvijas Mājturības institūts

Darba gaitas
 Vecbebru tehnikums – biškopības 

skolotāja, mācību pārzine, rokdarbu skolotā-
ja no 1956. līdz 1988. gadam;
 Latvijas Biškopības vēstures muzeja 

fondu veidotāja no 1984.līdz 1988.gadam;
 Kazdangas tehnikums – skolotāja 

no 1945. līdz 1956. gadam;
 Priekuļu lauksaimniecības skolas 

skolotāja un kopgalda vadītāja no 1941. līdz 
1944. gadam;
 Skolotāja Jaungulbenes mājturības 

vidusskolā (1937. līdz 1940. gadam);
 Skolotāja Smiltenes piensaimnieku 

skolā (1935. līdz 1937. gadam);
 Skolotāja Kaucmindes mājturības 

seminārā (1933. līdz 1935. gadam).
Vilma Kamola ar savu klātbūtni

iedvesmoja ikvienu.

21. septembrī vecbebru profesionālajā vidusskolā notiks skolotājas vilmas Kamolas 100 dzimšanas dienas piemiņas pasākums.
Ģimene
vīrs Jānis Kamols (09.09.1896. - 15.04.1966.)
dēls Andris
audžubērni Alfs, Jānis, Ilze

Mirusi 1988. gada 14. jūlijā

Atdusas vieta Limbažu pilsētas kapsētā

Vilmu Kamolu Vecbebros pazina visi. Te 
viņa nostrādāja 32 gadus, te iemantoja cieņu, 
atzinību, mīlestību. Viņu varēja apbrīnot un 
pat apskaust – par spēju redzēt, izprast un 
sniegt citiem skaistuma izjūtu, ko dod latvis-
kās krāsas un raksti, par prasmi būt vajadzī-
gai savai skolai, kolēģiem un ģimenei.

Vilma Kamola bija Latvijas Dārzkopības 
un biškopības biedrības prezidija locekle, 
biškopības sekcijas vadītāja Aizkraukles ra-
jonā, skolotāja Vecbebru tehnikumā. Pieau-
got biškopības popularitātei un nozīmībai, ik 
gadus pieauga sabiedriskā slodze, apmācot, 
konsultējot.

Skolotājas atsaucība, pieredze un līdz-
darbība bija ļoti noderīga, iekārtojot Latvijas 
Biškopības vēstures muzeju, mācību kabi-
netu un laboratoriju biškopības specialitātē, 
organizējot mācību dravas darbu.

Tautas mākslas pārzināšana lieti noderē-
ja palīdzot jauniešu deju kolektīvam „Kāre” 
vienmēr būt glītos un etnogrāfiski pareizos 

tērpos. Cik koncertu un skates netika aiz-
vadītas, kur skolotājas Kamolas palīdzība 
noderējusi dejotājiem ģērbšanās steigā. Au-
dzēkņiem viņa mācīja vajadzīgo pietāti pret 
tautas tērpu, tā valkāšanas tradīcijām.

VPV latv. val. skolotāja
Anita Svoka
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Kā bišu māte,
labestībā un sirsnībā

Skolotājas Vilmas Kamolas aura mani 
pavada ikdienā, lai arī mūsu tikšanās klātienē 
izbeidzās viņas mūža pēdējā pavasarī. 

Vilmas Kamolas tēls man asociējas ar jē-
dzienu „bišu māte”. Tas nozīmē – centru, bez 
kura nav iespējama bišu saimes pastāvēšana. 
Tāpat kā daudziem Vecbebru „bišu skolas” 
audzēkņiem, arī man viņa jau pirmajā kur-
sā (1971.) sāka mācīt bišu saimes bioloģiju. 
Stundās stāstījums bija pamatīgs, nesteidzīgs, 
to papildināja akcenti uzskatāmos plakātos 
un bites ķermeņa mulāžā. Uzdoto vajadzēja 
zināt, pierakstiem kladē bija jābūt tādiem, 
lai no tiem pēc tam var mācīties eksāmenam. 
Šajā ziņā mēs sapratāmies labi, jo man pati-
ka mācīties par bitēm. Tajā pašā laikā, diezin 
vai ir tāds skolnieks, kurš nav sadusmojies 
uz savu skolotāju, lai arī cik labs tas nebūtu 
bijis. Atceros, ka es „audzēju lielu sirdi” par 
to, ka bišu saimes bioloģijas skolotāja man 
ielika sliktu atzīmi par it kā neizpildītu mājas 
darbu, kuru īstenībā biju izpildījusi, taču ne-
biju paņēmusi līdzi uz stundu. Toreiz, un arī 
vēlāk visai bieži viņas teiktie vārdi – „lieta ir 
lieta”, bija un ir joprojām ļoti pamācoši.

Sagadījās tā, ka absolvēšanas gadā 
(1974.) tehnikumā notika speciālo skolotāju 
„stafetes maiņa”. Saņēmu piedāvājumu pa-
likt tehnikumā un iesaistīties biškopju apmā-
cībā. Piekritu, un līdz pat šim brīdim esmu 

pateicīga šai iespējai, kas tolaik bija izaicinā-
jums, bet šodienai – labs sākums darba piere-
dzei. Nu jau kolēģe, Vilma Kamola bija mana 
darba audzinātāja un arī tiešā priekšniece, jo 
pamatdarbā tiku pieņemta par viņas vadītā 
bišu saimes bioloģijas kabineta laboranti – 
stundu pasniedzēju. Mēs sākām ar kabineta 
iekārtošanu. Tā kā bija izsapņota liela telpa 
( jo gribējās tajā salikt daudz), mums ierādī-
ja kabinetu tehnikuma ēkas pašā augšstāvā. 
Telpa bija pietiekoši liela, taču – bez logiem. 
Gaisa cirkulācijai darbojās ventilatori. Tajā 
laikā savos jaunajos gados neaizdomājos, ka 
viņas gados augstā kāpšana un ventilatoru rū-
koņa telpā bez logiem, kur jāpavada daudzas 
stundas, nebija viegli. Es ne reizi nedzirdēju 
izteikumus par to, ka viņai būtu bijis grūti. 
Kopīgi gatavojām stundām nepieciešamos 
izdales materiālus , diskutējām. Tā kā tajā lai-
kā sākās dažādu mācību metožu jauninājumi 
– tos apguvām kopīgi. Pašas bijām priecīgas 
par mūsu sagatavoto kontroljautājumu pake-
ti jaunās vielas nostiprināšanai un kontroles 
testa jautājumiem zināšanu kontrolei, kuru 
pirms tam notestējām „uz savas ādas” (t.i. – 
pārbaudot viena otru).

Kopīgi darbojoties arī sarunas izvērsās 
tālāk par tehnikuma lietām, bet tuvāk par pa-
šām – par piedzīvoti, atziņām, dzīves līklo-
čiem, par zaudējuma rūgtumu un priecīgiem 
brīžiem, par sievietes misiju. Tās nebija uz-
bāzīgas pamācības, kuras šad un tad izska-
nēja manā virzienā, bet gan caur sevi izdzī-
vota dzīves ziņa, kura nemanāmi uzkrājās 

arī manī. Tagad es to protu novērtēt, jo jau 
pierādījies, cik tas manā mūžā bijis nozīmīgi. 
Par šo sarunu nozīmīgajām atziņām uzskatu 
trijas:

1) neviens nav neaizstājams (attiecībā uz 
darbu),

2) tas, kurš dzer par mēru stipros dzērie-
nus, nav uzticams (attiecībā uz draugu izvēli),

3) pirms dari, labi padomā (visās jomās).
Tuvākie kolēģi Vilmu Kamolu dēvēja – 

Kamolītis, labestīgi un mīļi, kāda viņa arī pēc 
būtības bija. 

Kamolītis bija nenogurdināms. Papildus 
darbam tehnikumā viņa apkopa saimes savā 
bišu dravā, tāpēc mācību stundās audzēk-
ņiem un lekcijās praktiķiem stāstīja praksē 
pārbaudītas lietas. Viņu vienmēr varēja satikt 
republikas mērogā organizētajos pasākumos 
biškopjiem. Viņa pārzināja jaunākās tehnolo-
ģijas un labprāt dalījās savās zināšanās.

Ne visi zina, ka medus raža tiek savākta 
no labiem nektāraugiem, tāpat ne visi zina, 
ka 100 gadus atpakaļ piedzima meitene, kura 
ar savu enerģiju, dzīvesprieku, atsaucību un 
labestību iepriekšējā gadsimtā ap sevi pulci-
nāja zināt un darboties gribošus dažāda ve-
cuma ļaudis un devusi būtisku ieguldījumu 
Latvijas biškopības nozares attīstībā. Kā bišu 
māte savā saimē, tā arī Vilma Kamola ar savu 
klātbūtni pārējos iedvesmoja – kā nu kuru, 
citu darbam, citu – vaļaspriekam, bet vēl citu 
domām.

Paldies viņai savā un ģimenes vārdā,
Dr. agr. Līvija zariņa

Redzes invalīdiem ir iespēja par brīvu 
iesaistīties projektā “Ieguldījums tavā nākot-
nē”, ko atbalsta Eiropas Sociālais fonds un ko 
finansē valsts. Projekts ilgs trīs gadus - līdz 
2013. gada 31. augustam – un paredz par brī-
vu organizēt pasākumus redzes invalīdiem 
(neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem) 
un citiem cilvēkiem ar 1. vai 2. grupas invali-
ditāti, kurus norīkojis sertificēts oftalmologs, 
kas apliecina, ka personas redzes asums la-
bāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju 
ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās 
mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta. 
Šie pasākumi ir dažādas nodarbības, kas sāk-
sies ar šī gada septembri – oktobri.

Projekta realizācijas reģionālais centrs ir 
Jēkabpilī. Reģionā ietilpst arī (bijušie) Mado-
nas un Aizkraukles rajoni. Daļa no projekta 
aktivitātēm tiks piedāvāta arī klientiem pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai – Kokneses nova-
da Ģimenes atbalsta dienas centrā.

Tagad projektā “Ieguldījums tavā nākot-
nē” tiks piedāvātas daudz dažādu aktivitāšu 
papildus tam, ko jau līdz šim redzes invalīdi 
varēja apgūt bez maksas valsts programmā. 

Pašlaik tiek izstrādāts piedāvājums no-
darbībām, piesaistot vietējos speciālistus. 
Taču jau tagad ir skaidrs, ka iespējas būs ļoti 
plašas:

Domājams, ka Jēkabpils TO klientiem 
Koknesē būs pieejamas šādas nodarbības:

bezmaksas iespēJa redzes invalīdiem  „Konsultācijas un palīdzība 
klienta sociālo problēmu risināšanā” 

 
Pateicoties Eiropas finansējumam varēs 

attīstīt talantus, prasmes, gūstot motivāci-
ju pilnveidoties. Tā arī būs iespēja atrasties 
starp ļaudīm ar līdzīgām problēmām, atbals-
tot citam citu.

Šobrīd ir grūti noskaidrot, cik reģionā ir 
iedzīvotāju ar redzes invaliditāti, un redzes 
traucējumiem, jo šo informāciju liedz iegūt 
Fizisko personu datu aizsardzības likums. 
Agrāk šo cilvēku loku bija vieglāk apzināt, 
jo VDEĀK komisija tūlīt pēc redzes invalidi-
tātes piešķiršanas deva informāciju Latvijas 
neredzīgo biedrībai. Tāpēc projekta organi-
zatori gaida īpašu atbalstu no sabiedrības un 
pašiem vājredzīgajiem cilvēkiem.

Tiem, kas vēlas iesaistīties šajās aktivitā-
tēs, vai sīkāk noskaidrot par iespējām piln-
veidoties šo aktivitāšu ietvaros, jāpiesakās, 
zvanot projekta “Ieguldījums tavā nākotnē” 
reģionālajai koordinatorei:

 INITAI ZARKEVIČAI pa tālruni 
27040603.

E-pasta adrese: inita.zarkevicha@inbox.lv
lnbcv@e-apollo.lv

Aicināti zvanīt ir neredzīgo vai vājre-
dzīgo cilvēku radinieki, draugi vai sociālie 
darbinieki un pieteikt šos cilvēkus dalībai 
projektā.

Baiba tālmane

 „Psiholoģiskās adaptācijas 
treniņi” kurā ietilpst programmas: „Adap-
tācija ģimenē“ – ģimenes psihoterapeita 
konsultācijas gan klientam, gan ģimenes lo-
cekļiem un „Personības pašizaugsmes prog-
ramma.“ – individuālas vai grupas psihologa 
nodarbības.  
 „Pašaprūpes iemaņu apguve” 

kurā ietilpst programmas: „Ēdienu gatavoša-
na, pasniegšana, galda kultūra”, „Pašapkal-
pošanās un mājturība”, „Mājamatniecība”.
 „tiflotehnikas lietošanas ap-

mācība” 
 „specializēto datortehnolo-

ģiju un komunikācijas tehnoloģiju lietoša-
nas apmācība” 
 „fiziskā un intelektuālā dar-

ba pamatprasmju apguve”ietver sevī prog-
rammas „Ādas mākslinieciskā apstrāde”, 
“Dekoratīvās mākslas pamati”, “Floristika”, 
“Bižutērijas izgatavošana”, “Rokdarbi”, 
“Angļu valoda”, “Latviešu valoda”.
 „saskarsmes un radošās paš-

izteksmes iemaņu apguve”, tajā ir: Saskars-
mes programma „Svarīgas ir labas idejas” un 
Radošās pašizteiksmes programmas „Stils un 
imidžs”, „Dzeja un teātris”, „Deja un kustī-
ba”, „Dziedot dzimu, dziedot augu”, „Mūzi-
kas instrumentu spēlēšana”.
 „Pielāgoto sporta aktivitāšu 

apguve” 
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meKLĒšanas vIenīBa 
LŪdz PaLīdzīBu 

PĒC InfoRmāCIJas 
PaR KRItušaJIem 

KaReIvJIem
 2010. gada 16. februārī Skrīveru novadā 

tika reģistrēta un darbību uzsāka jauna bied-
rība – „Meklēšanas vienība ZVAIGZNE”. 
Biedrībā apvienojās 15 dažādu profesiju un 
vecumu cilvēki no dažādiem Latvijas nova-
diem ar vienu mērķi – meklēt II Pasaules 
karā kritušos kareivjus un nodot tos apbe-
dīšanai tuviniekiem vai Brāļu kapos. Šajā 
vasarā dažādos Latvijas novados biedrības 
biedri ar iedzīvotāju palīdzību ir atraduši 
10 kritušos kareivjus, tai skaitā 2 Kokneses 
novadā. 

Ir pagājuši vairāk kā 65 gadi kopš bei-
dzies II Pasaules karš. Latvijā kaujas lau-
kos, mežos, pļavās un purvos palikuši guļam 
tūkstošiem latviešu ,vācu un krievu armiju 
kritušie kareivji. Lielākā kritušo daļa skaitās 
bezvēsts prombūtnē, jo viņu kapu vietas nav 
zināmas. Viņu tuvinieki – brāļi, māsas, sie-
vas, bērni un mazbērni joprojām meklē bez-
vēsts pazudušos.  

Ja JUMS Kokneses novadā un ne tikai 
ir zināmas vietas (esiet bijuši liecinieki, vai 
zināt pēc nostāstiem) kur kara laikā tikuši ap-
rakti kritušie kareivji vai notikušas  kaujas, 
pēc kurām kritušos neapglabāja vai apglabāja 
daļēji, LŪDZU, ZIŅOJIET!!! Mēs apseko-
sim šīs vietas, lai atgrieztu kādai ģimenei pa-
zudušo vīru, brāli, tēvu, vectēvu. 

Mūs var sazvanīt uz numuru 26371827. 
Var rakstīt uz adresi Meklēšanas vienībai 
„ZVAIGZNE”, Zemkopības institūts 18 - 17, 
Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV 
5125 vai uz e-pastu m.v.zvaigzne@inbox.lv. 
Būsim pateicīgi par jebkādu informāciju .

Meklēšanas vienība „Zvaigzne”

Vācu kareivja identifikācijas žetons (mar-
ka) un krustiņš, kuri tika atrasti ādas maisi-
ņā, kurš bija noslēpts kritušā vācu karavīra 
formas tērpā. Šis vācu kareivis tika atrasts 
Meņģeles pagastā. Kopā ar viņu bedrē tika 
atrasti vēl 2 vācu un 1 sarkanās armijas ka-
reivis, diemžēl bez identifikācijas žetoniem.

Turpinot iesākto tradīciju, 28. augustā 
Latvijas Televīzijas tiešraidē notika otrā zie-
dojumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”. 
Pagājušajā gada 23. augustā pēc LTV ģene-
rāldirektora Edgara Kota ierosinājuma akcija 
notika pirmo reizi, un, pateicoties tai, Likteņ-
dārza vārds kļuva zināms visā Latvijā. Ak-
cijas laikā tika saziedoti ap 52 000 latu, kas 
ieguldīti dārza otrās kārtas – perimetrālā ceļa 
- būvniecībā (līdz šķembu stadijai). 2009. 
gada noslēgumā Latvijas televīzijas skatītāji 
savā balsojumā šo 23. augusta ziedojumu ak-
ciju – pasākumu „Top Latvijas Likteņdārzs!” 
- atzina par 2009. gada Sirds darbu.

Šajā gadā dienas gaitā tika saziedoti 35 260 
latu. Naktī no sestdienas uz svētdienu uz ziedo-
jumu tālruni bija saņemti 32 099 lati. Svētdienas 
pusdienas laikā zvanu skaits sasniedza 32 195. 
Kopā 3 065 lati tika saziedoti dienas laikā kon-
certā Kokneses Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
Likteņdārzā uz vietas, kā arī par ieejas biļetēm 
uz koncertu Kokneses pilsdrupās.

Latvijas Televīzija 28. augustā dienas gai-
tā septiņās reportāžās informēja par projekta 
tapšanas gaitu un uzrunāja cilvēkus un uzņē-
mumus, kas iesaistījušies tā tapšanā, aicinot 
zvanīt uz ziedojumu tālruni. Visi līdzekļi, 
kas šajā dienā tika saņemti ziedojumos – gan 
pa ziedojumu tālruni, gan par ieejas biļetēm 
un ziedojumiem uz koncertu, tiks ieguldīti 
Likteņdārza amfiteātra būvniecībā. Tāpat kā 
2009. gadā, būvējot perimetrālo ceļu, arī, plā-
nojot amfiteātra būvniecību, tika rīkota cenu 
aptauja, lai iegūtu zemākās būvniecības darbu 
izmaksas. Par izdevīgāko piedāvājumu amfi-
teātra būvniecībai tika atzīts vietējā Kokne-
ses uzņēmuma SIA „Roplainis” piedāvājums, 
ar kuru Likteņdārzu saista laba sadarbība arī 
iepriekšējā sezonā. 2010. gada 16. aprīlī tika 
noslēgts līgums ar būvnieku par amfiteātra 
būvniecības pirmo posmu, kura plānotās iz-
maksas ir 155 751 lats (ieskaitot PVN). Lai 
varētu uzsākt amfiteātra būvniecības darbu, 
lielu ieguldījumu Likteņdārzā 2009. gada 
beigās veica VAS „Latvijas valsts meži”, zie-
dojot tā būvniecības 
uzsākšanai – zemes 
darbiem - 30 000 latu. 
Amfiteātra būvnie-
cība tika uzsākta šā 
gada pavasarī, un tā 
tapšanas gaitu šobrīd 
klātienē vēro arī tie 
talcinieki un ekskur-
santi, kas apmeklē 
Likteņdārzu.

Šajā gadā akcijas 
organizēšanā iesais-
tījās arī divi kori ar 
iniciatīvu savu uzstā-
šanos veltīt Likteņ-
dārzam. Rīgas Biz-
nesa skolas jauktais 
koris ar diriģentu Gintu 
Ceplenieku ir projek-
ta atbalstītāji jau kopš 
pagājušā gada Lielās 

talkas 18. aprīlī un piedalījušies visos lielākajos 
Likteņdārzā organizētajos pasākumos. Rīgas 
Biznesa skolas Absolventu asociācijas pārstāv-
ji strādāja Likteņdārzā Lielajā talkā 24. aprīlī. 
Koris “Balsis” ar diriģentu Intu Teterovski 
2009. gada beigās organizēja Latvijas patriotis-
ko dziesmu aptauju ārzemēs dzīvojošo latviešu 
vidū. Tāda pati aptauja šogad – līdz 22. jūnijam 
– ar portāla www.draugiem.lv starpniecību no-
tika Latvijā, kad visiem Latvijas iedzīvotājiem 
bija iespēja nosaukt dziesmas, kas skanēja koru 
koncerta „Mīlestības dziesmas Latvijai” tiešrai-
dē LTV 28. augustā.

LTV tiešraides koncertā “Mīlestības 
dziesmas Latvijai” Kokneses pilsdrupās ska-
nēja ap 30 dziesmu, kuras atzītas par tādām, 
kas Latvijas iedzīvotājiem visvairāk saistās 
ar piederību Latvijai un mīlestību pret to. 
Koncertā uzstājās organizatoru un atbalstī-
tāju kori - jauniešu koris „Balsis” (diriģents 
Ints Teterovskis), RBS jauktais koris (diri-
ģents Gints Ceplenieks), Latvijas Meža dar-
binieku vīru koris „Silvicola” (māksliniecis-
kais vadītājs Aivars Opincāns), kā arī draugu 
kori – AS „Grindeks” koris (diriģenti Lauris 
Goss un Rihards Rudzītis), Kandavas nova-
da Kultūras centra jauktais koris „Kandava” 
(diriģente Dzintra Linde), „Latvija Statoil” 
jauktais koris „Cantus Fortis” (diriģents Ivars 
Cinkuss), un „Unikoris” Andra Gaiļa vadībā. 
Māksliniekus sagaidīja vietējais pašdarbības 
kolektīvs – spēlmaņu kopa „Skutelnieki”, va-
dītāja Inguna Žogota. 

Izcili Latvijas mūziķi un solisti savu uz-
stāšanos koncertā veltīja Likteņdārzam - Re-
nārs Kaupers, Ieva Akurātere, Igo, Karīna 
Tatarinova, Ieva Sutugova, Juris Sējāns, Juris 
Kulakovs, Mārcis Maņjakovs, Jānis Jubalts, 
Kārlis Lācis, Roberts Pētersons, Ginta Ēķe 
un citi. Koncerta tiešraidi vadīja LTV žurnā-
listi Aija Kinca un Jānis Geste.

Dienas gaitā Kokneses Evaņģēliski Lu-
teriskajā baznīcā notika arī koru „Balsis” un 
Rīgas Biznesa skolas jauktā kora koncerts. 
Koncertā ieeja bija par ziedojumiem, un tā 

Ltv ziedojumu akcijā „toP Latvijas Likteņdārzs!” 
saziedoti 35 260 Latu
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laikā tika saziedoti 90 latu.
Šajā dienā Likteņdārzu apmeklēja gan 

cilvēki, kas bija pieteikušies stādīt kokus, 
gan arī interesenti, kas gribēja vērot Likteņ-
dārza tapšanu klātienē. Lai apskatīto padarī-
to, sestdienas vakarā Likteņdārzu apmeklēja 
un arī savu pelēko akmeni amfiteātrim atveda 
projekta aizbildnis Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri. “Kokneses 
fonds” no sirds pateicas katram, kas šajā die-
nā savus darbus, domas un līdzekļus veltīja 
Likteņdārzam - akcijas organizētājiem, di-
riģentiem, koriem, mūziķiem, solistiem, kā 
arī daudziem, daudziem, kas pielika savas 
pūles, lai pasākumus izdotos. Fonds pateicas 
AS „Latvijas valsts meži” - par finansiālo at-
balstu, AS “Latvijas valsts meži” Vidusdau-
gavas mežsaimniecībai, personīgi Henrikam 
Ločmelim - par teltīm māksliniekiem, A.S.G. 
Noma, personīgi Aigaram Barinskim - par 
skatuvi un podestiem koncertā Kokneses 
pilsdrupās, Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolai, personīgi Mārim Reinbergam - par 
telpām kopkora mēģinājumam, Kokneses 
Evaņģēliski luteriskajai draudzei - par atsau-
cību un iespēju notikt koncertam, Kokneses 
novada domei, personīgi Viesturam Cīrulim 
- par palīdzību akcijas organizēšanā, Kok-
neses novada domes aģentūrai „Kokneses 

tūrisma centrs” personīgi Dainai Liepiņai, 
Anitai Šmitei, Ditai Braunai, Sintijai Igau-
nei, Dacei Kļaviņai, Aleksandram Purniņam- 
par palīdzību akcijas organizēšanā un biļešu 
tirdzniecībā; Kokneses gidiem, personīgi 
Daigai Dūniņai un Spodrai Briedei, par palī-
dzību Likteņdārzā; Kokneses novada domes 
laikrakstam „Kokneses novada Vēstis” - par 
informatīvo atbalstu, Kokneses kultūras na-
mam, personīgi Ingunai Strazdiņai, Astrīdai 
Saimenai, Dzintrai Gražulei - par palīdzību 
akcijas organizēšanā; Kokneses novada do-
mes Komunālajai nodaļai, personīgi Tamārai 
Baltmanei un Benitai Peciņai, par palīdzību 
saimnieciskajos jautājumos; Latvijas evaņ-
ģēliski luteriskās Baznīcas mācītājam Valdim 
Baltrukam - par atsaucību un ievadvārdiem 
koncertā, Latvijas Skautu un gaidu centrāla-
jai organizācijai personīgi Andrim Matiso-
nam un Ingai Liepkalnei - par palīdzību auto-
mašīnu kustības regulēšanā, LR Aizsardzības 
ministrijas Jaunsardzes centra Kokneses no-
daļai - par palīdzību pasākuma organizēšanā, 
SIA „Kokneses miesnieks”, personīgi Inārai 
Čeičai - par pusdienām koriem un tēju ska-
tītājiem, SIA „Kokneses Reiņi” personīgi 
Jānim Pauram - par kliņģeri māksliniekiem, 
SIA “Komunālo uzņēmumu kombināts” per-
sonīgi Ivaram Sekacim - par pārvietojamajām 

labierīcībām, SIA „Rīgas nami”, personīgi 
Ludvikam Almeram un Līgai Ribickai - par 
kopkora mēģinājuma telpām Rīgas Kongre-
su pilī, SIA „Roplainis”, personīgi Aivaram 
Dambītim - par Likteņdārza stāvlaukuma 
izlīdzināšanu, spēlmaņu kopai „Skutelnieki” 
- par priekšnesumiem pirms koncerta Kok-
neses pilsdrupās, Zemessardzes 55. kājnieku 
bataljonam - par drošības un kārtības nodroši-
nāšanu, Biedrībai “Starptautiskais zēnu koru 
festivāls “Rīgas Doms”, personīgi Jānim 
Ērenštreitam - par podestiem koncertiem, LR 
Ārlietu ministrijai - par informatīvo atbalstu, 
SIA „Video centrs”, personīgi Guntim Gro-
sam - par videoekrāniem Kokneses pilsdrupās 
un estrādē, Valsts policijas, Zemgales reģiona 
pārvaldes, Aizkraukles iecirknim - par drošī-
bas un kārtības nodrošināšanu, Kokneses in-
spektoram Dainim Ginteram - par drošības 
un kārtības nodrošināšanu, portālam www.
draugiem.lv - par informatīvo atbalstu, Jurim 
Vaivodam - par kora dziesmu aranžējumiem, 
Mārītei Gražulei - par skatuves rotāšanu, Rai-
mondam Paulam - par iespēju bez maksas iz-
mantot dziesmu “Nepiesauc mani vēl”.

Fotoattēlus no pasākuma variet skatīt 
www.liktendarzs.lv

valda auziņa,
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja

sporta dzīve novadā

senioru veiksmīgais starts
Latvijas pašvaldību sporta veterānu (se-

nioru) 47. sporta spēļu kompleksais sarīko-
jums (18 sporta veidos) ir beidzies, un ir sa-
ņemts arī komandu vērtējums. Sporta spēlēs 
piedalījās rekordliels (68) pilsētu, novadu un 
klubu skaits. Saistībā ar valstī veikto teritoriā-
lo reformu, aizvadītajās sporta spēlēs bija ne 
mazums jauninājumu, un viens no tiem bija 
tas, ka novadi tika vērtēti trīs grupās: 1. grupā 
– 9 labākos sporta veidos, 2. grupā – 6 labāka-
jos sporta veidos, 3. grupā – 4 labākajos sporta 
veidos. Novadi grupu, kurā startēt, izvēlējās 
pēc savām iespējām, vienīgi apvienotajām no-
vadu komandām bija jāstartē 1. grupā. Sakarā 
ar ierobežotajiem finanšu resursiem, Kokneses 
novada komanda tika pieteikta 3. grupā. Līdzī-
gi rīkojās vēl 27 novadi. Jāatzīmē, ka 1. grupā 
startēja 5 novadi, bet 2. grupā – 8 novadi.

Kokneses novads 28 komandu konkuren-
cē izcīnīja augsto 5. vietu. Šo panākumu iz-
cīnīt palīdzēja galda tenisisti, volejbolisti (arī 
pludmales) un vieglatlēti.

Ir sācies LSVS 48. sporta spēļu (2011.
gads) nolikuma izstrādes process. Pēc jaunā 
nolikuma saņemšanas un izvērtēšanas, Kok-
neses novada sporta darba organizatoriem 
būs jādomā, kuros sporta veidos startēsim 
2011. gadā. Varbūt iepriekš nosauktajiem 
Kokneses novada sportistiem pievienosies 
arī peldēšanas, florbola, svara stieņa spieša-
nas sporta veterāni? Šo sporta veidu entuzi-
astiem ir pietiekoši labi trenēšanās apstākļi 
Kokneses Sporta centrā.

Gaidīsim visus mūsu sporta bāzēs un vē-
lēsim izturību un veiksmi gan treniņos, gan 
sacensībās!

Kokneses PA „Kokneses Sporta centrs” 
direktors arvīds vītols

20. - 22. augustā Šveices pilsētā Ženē-
vā notika Junior Cup-Diabetes 2010 futbola 
turnīrs. No Latvijas startēt apvienotajā triju 
Baltijas valstu komandā tika uzaicināti trīs 
puiši un divi no tiem koknesieši - Edgars 
Glāznieks un Kristiāns Butins. 

Turnīrā piedalījās  spēlētāji no šādām 
valstīm: Zviedrijas (2 komandas), Krievijas, 
Itālijas, Francijas, Beļģijas, Šveices, Če-
hijas, ASV, Baltijas apvienotās komandas, 
Ungārijas, Polijas, Norvēģijas, Spānijas un 
Anglijas. Piecpadsmit komandu konkurencē 
Baltijas komanda ieguva 11. vietu. Komanda 
arī tika apbalvo-
ta ar medaļām. 
Baltijai bija trīs 
spēles: Baltija - 
Čehija 0:6; Balti-
ja - Zviedrija 1:3; 
Baltija-Krievija 
5:0. 

Daudzas ko-
mandas bija ļoti 
spēcīgas, labi 
sagatavotas. Ir 
valstis, kur tre-
niņiem ir nodi-
bināti diabētiķu 
sporta klubi. Bal-
tijas komandā ar 
labu spēli izcēlās 
trīs puiši – divi 
no Kokneses un 
viens no Lietuvas 
(basketbolists). 
Kokneses puišiem 

ir ļoti laba fiziskā sagatavotība, jo viņi trenē-
jas volejbola grupā (treneris Ivars Māliņš).

Turnīru rīkoja zāļu ražotājs - uzņē-
mums, kas ražo arī insulīnu. Turnīrs ir 
pierādījums, ka, pareizi lietojot zāles un 
speciālo aparatūru – insulīna sūknīšus, 
sportisti var turpināt savu ierasto dzīvi, no-
darboties ar sportu. Sporta nodarbības pat 
ir ieteicamas un vajadzīgas. Visus izdevu-
mus ar turnīra apmeklējumu sedza zāļu ra-
žotāji. Vecāki un bērni ir ļoti pateicīgi par 
šādu iespēju. 

Marika Pakalne

KOKNESIEŠI STARTĒ ŽENĒVĀ UN RĪGĀ
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20. augustā Rīgā, Daugavas stadionā, no-
tika Latvijas Volejbola Federācijas un Rīgas 
piena kombināta rīkotās TIO  volejbola fināl-
sacensības. Finālturnīrā ļoti labi nostartēja 
Kokneses novada jaunie volejbolisti. 1997. 
gadā dzimušo zēnu grupā piedalījās desmit 
komandas no dažādām Latvijas pilsētām, kas 
bija izcīnījušas tiesības spēlēt finālā.

Kokneses pirmā komanda, nezaudējot 
nevienā spēlē, ieguva pirmo vietu C2 grupā 
(licencētie volejbolisti). Otrajā vietā Kuldīga 
un trešajā vietā Daugavpils. Komandā spē-
lēja Edijs Lutinskis, Artis Dandēns, Niklāvs 
Vingris un Edgara Glāznieka vietā spēlēja 
Artjoms Soboļevs no Jēkabpils sporta skolas. 
Edgars Glāznieks un Kristiāns Butins tie-
ši šajā dienā startēja futbola turnīrā Šveicē. 
Kokneses otrā komanda, uzvarot divās spē-
lēs un zaudējot trijās, ierindojās sestajā vietā. 
Komandā spēlēja Krists Kučinskis, Edgars 
Riekstiņš, Lauris Larionovs un Dāvis Toms.

Uzvarētājas ko-
mandas apbalvoja ar 
medaļām, diplomiem 
un sporta krekliņiem 
ar TIO produkcijas 
reklāmas uzdruku. 
Balvas pasniedza 
viens no visu laiku 
labākajiem Latvijas 
volejbolistiem Rai-
monds Vilde – tagad 
Latvijas vīrieši vo-
lejbola izlases trene-
ris (attēlā). Sākoties 
jaunajam mācību ga-
dam, jaunajiem vo-
lejbolistiem jāturpi-
na nopietni trenēties, 
jo jau 2. oktobrī ir 
nākošās sacensības.

Ivars māliņš

Bebru pamatskolas jaunajiem volejbo-
listiem, gan meitenēm, gan zēniem šī biju-
si sportiskiem panākumiem bagāta vasara. 
Latvijas Volejbola federācijas rīkotajā bērnu 
un jauniešu vasaras volejbola turnīrā „Tio 
volejs” Bebru pamatskolas zēnu un meiteņu 
volejbola komandas piedalījās divu posmu 
sacensībās, kas Aizkraukles reģiona volej-
bolistiem norisinājās Gulbenē. Otrā posma 
sacensībās meiteņu komanda „Bebrenītes” 
„G” grupas (1993. – 1996. gadā dzimušās 
meitenes) izcīnīja trešo vietu, arī „G” grupā 
zēniem (1993. – 1996. gadā dzimušie) Beb-
ru pamatskolas zēnu volejbolistu komanda 
„Bebri” ieguva trešo vietu. Abas komandas 
iekļuva Aizkraukles reģiona labāko volej-
bolistu komandu skaitā un 20. augustā Rīgā, 
Daugavas stadionā piedalījās lielajā turnīra 
finālā. Sporta skolotāja un volejbolistu tre-
nere Jeļena Čerņauska pastāstīja: „Finālā, 
16 laukumos, spēlēja desmit zēnu un desmit 
meiteņu komandas. Esmu ļoti gandarīta un 
lepna par saviem jaunajiem volejbolistiem. 

Kopvērtējumā zēnu komanda „Bebri” ieguva 
piekto vietu, bet mūsu „Bebrenītes” izrādī-
jās vislabākās volejbolistes, godam izcīnot 
pirmo vietu! Ikdienas treniņos ieguldītais 
darbs patiesi iepriecinājis.” Skolotāja Jeļena 
Čerņauska novēl arī jaunajā mācību gadā aiz-
rautīgajiem sportistiem izturību un sportisku 
azartu jauniem, veiksmīgiem startiem. Ko-
mandā „Bebrenīte” vasaras spēlēs „Tio vo-
lejs” startēja Kintija Dupuša, Kitija Kabrina, 
Māra Tomaševska, Una Rutkovska, Madara 
Dupuša, bet zēnu komandā „Bebri”: Nauris 
Fridrihsons, Artis Grinšpons, Suradžus Mar-
cinkevičs, Arnolds Krēsliņš. Sporta skolotājas 
un viņas audzēkņu kopīgs paldies par finan-
siālu atbalstu Bebru pagasta pārvaldei, īpašs 
paldies par ieinteresētību  pārvaldes vadītājai 
Ilzei Pabērzai un pārvaldes autobusa vadītā-
jam Aigaram Romanovskim par līdzi jušanu 
un spēļu tveršanu foto kadros! Laba vēlēju-
mus un pateicību volejbolisti sūta bijušajam 
sporta skolotājam Visvaldim Kalniņam!

sarmīte Rode

28. augustā, Vecbebros gadskārtējos 
sporta svētkos, pulcējās lieli un mazi spor-
tiskā dzīvesveida piekritēji. Pieaugušajiem 
galvenais sacensību veids bija volejbols. Par 
1. vietu volejbolā sacentās 11 vīru komandas 
un 5 dāmu komandas. Starp vīru komandām 
volejbolā 1. vietu izcīnīja Bebru pagasta vo-
lejbolistu komanda „Smukulīši”. Līdzjutēju 
un atbalstītāju netrūka tradicionālajām baļķa 
celšanas sacensībām, kurās par stiprāko vīru 
tika atzīts Ludis Dupušs. Pirmo reizi spor-
ta svētkos bērnu vidū tika noteikts labākais 
florbolists, jo šis sporta veids skolas bērniem 
kļuvis populārs un florbola treniņos Bebru 
pamatskolas sporta zālē ir daudz spēlētāju. 
Bērni ar prieku sacentās šautriņu mešanā, 
basketbola soda metienos, futbola sitienos 
un daudzās citās jautrās atrakcijās. Visvairāk 
viņus aizrāva atrakcija „arbūzs”. Sporta svēt-
kos vienmēr ir gaidītas sacensības zābaku 

mešanā, kurās dalībnieki piedalās no 14 gadu 
vecuma. Par uzvarētāja godu zābaka me-
šanā cīnījās tēvs un dēls: Jānis un Armands 
Zeilāni. Uzvarētāja tituls šoreiz tika tēvam. 
Noslēgumā stiprākie vīri un sievas sacentās 
virves vilkšanā. Ar pārliecinošu spēku pār-
svaru uzvarēja komanda, kurā startēja Jurijs 
Tomaševskis, Normunds Bots, Daumants Lā-
cis, Inga Leķe, Evita Tomaševska. 

Labākie sportisti un komandas saņēma 
Bebru pagasta pārvaldes sarūpētas medaļas 
un kausus, bērni – saldumu balvas. Sporta 
pasākumu organizētājs Jurijs Tomaševskis 
pateicas par labu darbu tiesnešiem: Artūram 
un Jeļenai Čerņauskiem, Aivaram un Dacei 
Bernāniem, Lidijai Degtjarevai, Dzintrai 
Sniedzei, Dailai Kosmačevskai, Aldim Pilie-
nam un savai ģimenei par līdzdalību svētku 
organizēšanā.

Kokneses novada vēstis

ceļā uz eiropas 
speciālās olimpiādes 

vasaras spēlēm

No 2010. gada14. līdz 24. septembrim 
Polijas galvaspilsētā Varšavā notiks Eiropas 
Speciālās Olimpiādes vasaras spēles. Kopā 
ar citiem sportistiem no Latvijas uz Eiropas 
Speciālās Olimpiādes vasaras spēlēm dosies 
arī Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra 7. klases skolniece Ilanta 
Krūmiņa. 

Olimpiādes dalībnieki pārstāvēs Latviju, 
sacenšoties ar citu Eiropas valstu komandām, 
dažādās sporta spēlēs. Ilanta spēlēs futbolu 
Latvijas komandas sastāvā. Speciālajai Olim-
piādei audzēkne gatavojas ar sporta skolotāja 
Gunta Atrasta palīdzību un atbalstu. Speciā-
lās Olimpiādes dalībniekiem būs arī iespēja 
piedalīties izglītojošos un izklaidējošos pasā-
kumos. 

D. v. metodiskajā darbā
elīna Ivanāne

bebru pamatskolas voleJbolistēm uzvara
vasaras spēlēs „tio voleJs”!

sporta svētki vecbebros

koknesieši tio voLejboLa sacensībās
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mūsu bērni skolā
kokneses sPeciāLajā 

internātskoLā – attīstības 
centrā

1. septembris Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā

2010. gada 1. septembrī 45. reizi skolas 
durvis vērās jauna mācību gada sākumam. 
Gaišas, tikko izremontētas un labiekārtotas 
skolas telpas sagaida savus audzēkņus. 

Kokneses speciālajā internātpamatsko-
lā – attīstības centrā 1. septembra svinīga-
jā pasākumā piedalījās Kokneses novada 
domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis un 
SIA „Mereo” pārstāvji Ģirts un Jeļena Deiņi. 
Direktore un viesi sveica skolēnus un skolas 
darbiniekus ar jaunā mācību gada uzsākšanu.

Pirmajā klasē savas skolas gaitas skolā – 
centrā uzsāka pieci audzēkņi. Mazos ķiparus 
šajā tik nozīmīgajā dienā ievadīja 9. klases 
audzēkņi. Skolas – centra direktore D. Isa-
jeva katru personīgi sveica pirmajā skolas 
dienā, dāvinot mazu rotaļu draudziņu, kurš 
palīdzēs pārvarēt pirmā skolas gada grūtākos 
brīžus.

Lai turpinātu apgūt zināšanas un iegūtu 
pavāra palīga profesiju, skolā – centrā mācī-
bas arodklasē uzsāk pieci audzēkņi. 

Pēc svinīgā pasākuma audzēkņi devās uz 
pirmo – klases audzinātāja stundu. Pirmās 
stundas laikā valdīja satraukums par tikšanos 
ar klases biedriem pēc ilgajām vasaras brīv-
dienām. Skolotāji organizēja aktivitātes, ku-
ras rosināja atkal iejusties skolas ikdienā.

Pirmklasniekus mīļi sagaidīja un ievadīja 
skolā klases audzinātājas Gunta Grieķere un 
Daina Logina – viņiem tas bija liels piedzīvo-
jums, jo tā bija pirmā stunda dzīvē.

Vecāki tika aicināti uz kopsapulci, kuras 
laikā skolas administrācija iepazīstināja ar 
aktualitātēm skolā – centrā 2010./2011. m. g. 
un atbildēja uz visiem jautājumiem. 

Zinību dienas noslēgumā skolā – centrā 
viesojās mūziķis Ēriks Balodis ar Muzikā-
lo pasākumu – disenīti bērniem, kuras laikā 
visiem tika dota iespēja dziedāt, iet rotaļās, 
dejot un piedalīties atrakcijās.

skola gatava jaunajam mācību gadam

2009. gada aprīlī skola – centrs saņē-
ma uzaicinājumu piedalīties ERAF projekta 
„Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras 
un aprīkojuma uzlabošana” ierobežotā pro-
jektu iesniegumu konkursā.

Tika izvērtēts, kādas aktivitātes varētu 
plānot šī projekta ietvaros un kas tieši būtu 
visnepieciešamākais skolas – centra audzēk-
ņiem. Izvērtējot skolas materiālo un tehnisko 
stāvokli, izvēlējāmies veikt tos darbus, kuri 
sniegtu vislielāko guvumus audzēkņiem un 
pašiem (skolai) šobrīd nav pa spēkam. Skolas 
– centra mācību telpu, infrastruktūras un inže-
nierkomunikāciju renovācijas darbu rezultātā 
tika uzlabota mācību vide izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām, nodrošināta izglītoja-
mo droša uzturēšanās skolas telpās, veicināta 

darba un sadzīves prasmju attīstīšana. 
Pēdējās nedēļās skolā – centrā vēl sa-

springti notika pēdējie remontdarbi projekta 
„Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra telpu, infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju renovācija” ietvaros 
pagrabstāva telpās. Skolas – centra pirmajā, 
otrajā un trešajā stāvā remontdarbi ir beigu-
šies un skolas darbinieki iekārtoja mācību un 
atpūtas telpas, lai varētu uzņemt audzēkņus. 

Skolas – centra direktore Dagmāra Isa-
jeva 1. septembra svinīgajā pasākumā izsa-
ka lielu paldies Kokneses novada domei, tās 
izpilddirektora Jāzepa Baltmaņa personā, par 
sniegto finansiālo un morālo atbalstu visā 
projekta realizācijas laikā. Liels paldies arī 
SIA „Mereo”, tās pārstāvju Ģirta un Jeļenas 
Deiņu personā, par paveiktajiem remontdar-
biem skolā – centrā. 

Šādus lielus projektus var paveikt tikai 
darbojoties komandā. Projekta laikā milzīgs 
darbs bija jāpaveic arī skolas tehniskajam 
personālam. Kokneses speciālās internātpa-
matskolas – attīstības centra direktore D. Isa-
jeva īpašu paldies par apzinīgi un nesavtīgi 
veikto darbu skolas – centra labiekārtošanā, 
pasniedzot pateicības rakstu, izsaka Inetai 
Fedotovskai un Ārijai Ārei. Direktore patei-
cās arī visiem pārējiem skolas darbiniekiem.

Skolas – centra direktore Dagmāra Isajeva 
1. septembra svinīgajā pasākumā izsaka 
lielu paldies Kokneses novada domei par 
sniegto finansiālo un morālo atbalstu visā 

projekta realizācijas laikā.

Lielā raža

Bagātīgais un zeltainais rudens piestājis 
Kokneses speciālās internātpamatskolas – at-
tīstības centra dārzā. Rudens ražas laikā vieni 
no košākajiem un pamanāmākajiem ir lielie, 
oranžie ķirbji, kas pārsteidz ar formu, lielumu 
un krāsu dažādību. Arī skolas – centra dārzā 
šoruden ir izaugusi bagātīga ķirbju raža.

Pavasarī arodklašu skolēni kopā ar skolo-
tāju, mazās ķirbju sēkliņas iedēstīja kastītēs, un 
gaidīja izspraucamies no zemes zaļos asnu de-
gungaliņus. Ķirbju dēstiņus bērni rūpīgi un uz-
manīgi pārpiķēja podiņos, kur tie gaidīja siltu un 
saulainu laiku, lai varētu tik izstādīti dārzā.

Vasarā, saules un skolas – centra tehnisko 
darbinieku lutināti, ķirbji ir izauguši lieli un 
krāšņi. 

Ar savu dzelteno saules krāsu un pozitīvo 
auru ķirbis sniedz pozitīvas emocijas, un šī 
pasaulē lielākā oga ir arī neizsīkstošs veselī-
bas avots. Ķirbju raža nonāks skolas – centra 
ēdnīcā, kur bērniem tiks pagatavotas veselī-
gas maltītes.

D. v. metodiskajā darbā elīna Ivanāne

kokneses novada jaunie 
talanti

flautas spēli meistarklasē apgūst pie 
pasaules līmeņa mākslinieka

No 2. - 6. augustam Salacgrīvā notika 
1. klasiskās mūzikas festivāls, kura ietvaros 
notika meistarklases mūzikas skolu audzēk-
ņiem. Pavisam piedalījās 20 bērni no Igauni-
jas, Itālijas, Latvijas.  Asnate Višķere bija vie-
na no 6 laimīgajām flautistēm, kura izbaudīja 
iespēju mācīties pie pasaules līmeņa māksli-
nieka, Maskavas konservatorijas pasniedzēja 
Nikolaja Popova spēles tehniku, muzicēšanas 
kvalitāti, mūzikas izpratni. 

„Mācības bija ļoti nopietnas - darbs 
pie solo skaņdarba un arī ansamblī visas 
dienas garumā. Vislielākais gandarījums 
bija koncerts, izsniegtais apliecinājums par 
meistarklases sekmīgu  beigšanu, skolotā-
ja labie vārdi, milzīgā pieredze un iegūtās 
draudzenes,” atklāj Asnates mamma Ingrīda 
Višķere.

Kokneses novada vēstis

Asnate ar savu skolotāju Nikolaju Popovu.
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danas Karpovas un rokdarbnieču
klubiņa „ābeļzieds” darbu izstāde
Visu septembra mēnesi, Kokneses spe-

ciālās internātpamatskolas – attīstības centra 
bibliotēkā, aplūkojama rokdarbnieču klubiņa 
„Ābeļzieds” un 9. klases skolnieces Danas 
Karpovas darbu izstāde. 

Rokdarbnieču klubiņā kopā ar vecmam-
mu darbojas Kokneses speciālās internātpa-
matskolas – attīstības centra 9. klases skol-
niece Dana Karpova. Dana ada un tamborē 
lakatus, šalles, segas un sedziņas, lelles, te-
lefona maciņus un daudzas citas interesantas, 
skaistas un noderīgas lietas. Meitenei visla-
bāk patīk darināt plecu lakatus un šalles gai-
šās, dzīvespriecīgās krāsās, kā arī iepriecināt 
cilvēkus ar saviem rokdarbiem. 

marts un dana – Latvijas vicečempioni 
sporta dejās jauniešu grupā

Sporta deju dejotāji – koknesiete Dana 
Jākobsone un bebrēnietis Marts Puniņš ir kļu-
vuši par Latvijas vicečempioniem jauniešu 
grupā. Jauno deju sezonu viņi atklāja  pasau-
les sporta deju festivālā Vācijā, Štutgartē. Lai 
nostātos uz valsts vicečempionu pjedestāla ir 
noiets garš un dejai uzticīgs ceļš desmit gadu 
garumā. Dana un Marts, mācoties 1. klasē, 
pirmos soļus sporta dejās apguvuši Kokneses 
vidusskolā pie skolotājas Ingūnas Kalniņas. 

Marta mamma Ieva Puniņa, Kokneses 
vidusskolas absolvente, atzīst, ka sarīkojumu 
deju skaistuma izjūta pamatos viņai nāk no 
Kokneses vidusskolas direktora Ilmāra Gaiša 
un viņa kundzes Ritas. Savos skolas gados 
redzēto un pārdzīvoto viņa vēlējās piepildīt 
savā dēlā, kurā jau bērnudārza vecumā saska-
tīja talantu.

Vienā pārī Dana un Marts sāka dejot dažus 
gadus vēlāk sporta deju centrā „Aizkrauklīte” 
pie skolotāja Aināra Kārkliņa, kur pacietīgā 
darbā apguvuši sporta deju pamatus. 

No 2007. gada jaunieši pārstāv Rihtera 
deju skolu Rīgā. Divus gadus četras dienas 
nedēļā viņi brauca uz nodarbībām Rīgā. Jau 
gadu dejotāji mācās Rīgā un neceļo katru ne-
dēļu. Marts mācās Rīgas 77. vidusskolā, bet 
Dana – Rīgas 47. vidusskolā. Ar cieņu jaunie-
ši piemin pāragri mūžībā aizsaukto skolotāju 
Imantu Rihteru, kurš viņiem atmiņā paliks kā 
prasmīgs treneris un lielisks cilvēks.

Gandrīz ik mēnesi dejotāju pāris dodas 
aiz valsts robežām uz starptautiskām sacen-

kokneses novada jaunie 
talanti

sībām. Lai celtu meistarību un gūtu labus 
rezultātus, pārstāvot mūsu valsti Eiropas un 
pasaules čempionātos, jauniešiem jātrenējas 
pie izciliem treneriem Austrijā, Itālijā, Krie-
vija, Lielbritānijā, kur viena treniņa stunda 
maksā 100 – 110 eiro no pāra. Nenovērtējams 
ir jauniešu vecāku ieguldījums bērnu talantu 
izaugsmē. Latvijas Sporta federācija organi-
zē sacensības Latvijā un sportistu dalību ār-
zemju čempionātos, bet finansējums: dalības 
maksa, ceļa izdevumi, sportistu tērpi ir viņu 
vecāku ziņā. Valstī sacensības notiek 2 - 3 
reizes mēnesī, bet starptautiskās sacensībās, 
esot jauniešu grupas finālistiem, jāpiedalās 
vismaz reizi mēnesī.

2010. gada reitinga rezultātos jaunie-
ši Marts un Dana ir savākuši valsts mērogā 
lielāko punktu skaitu, jo dejo visās program-
mās, kopā tas ir 1710 punkti. Standarta dejās 
jaunieši ir arī starptautiskās klases dejotāji. 

No 16. līdz 22. augustam Marts un Dana 
piedalījās sezonas ievada Pasaules sporta 
deju festivālā Vācijā, Štutgartē, kur bija pul-
cējušies 3905 deju pāri no 15 valstīm. Mūsu 
jaunieši startēja ar labiem rezultātiem: 18. 
vieta, 20. vieta, 51. vieta un 60. vieta konku-
rencē ar 150 līdz 300 pāriem. Līdzīgi rezul-
tāti bija Blekpūlē, Anglijā, kur bija sezonas 
noslēguma sacensības 2010. gada maija bei-
gās, jūnija sākumā.

Ieplānots, ka oktobrī jaunieši dosies uz 
sacensībām Krievijā, novembrī uz Austriju 
un Franciju, bet decembrī – Dānijā kā vienī-
gie no Latvijas pārstāvēs valsti gada noslēgu-
ma Eiropas čempionātā.

Stāvot uz vicečempionu pjedestāla Jelga-
vā, jaunieši ar pateicību atcerējās savu skolo-
tāju Imantu Rihteru un pēc svinīgās apbalvo-
šanas kopā ar vecākiem devās nolikt ziedus 
viņa atdusas vietā Meža kapos.

Novēlam jaunajiem talantiem ilgu un 
veiksmīgu ceļu dejas mākslas pasaulē, bet 
jauniešu vecākiem spēku arī turpmāk palī-
dzēt saviem bērniem palīdzēt piepildīt sapni.

Danas Jākobsones un Marta Puniņa vecā-
ki pateicas par finansiālu atbalstu Kokneses 
novada domei, visiem atsaucīgajiem cilvē-
kiem, kas nesavtīgi palīdzējuši!

Kokneses novada vēstis

viss neiesPējamais kļūst 
iesPējams, ja tu tam tici!

2009. gada decembrī Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas mājas lapā 
studentiem un citiem interesentiem bija ie-
spēja piedalīties Lauvu kluba un akadēmijas 
rīkotajā eseju konkursā par tēmu „Veidojam 
pasauli kopā - Šveices un Latvijas jauniešu 
sadarbība”. Pēc žūrijas vērtējuma labākajam 
esejas autoram bija iespēja doties uz pilnībā 
apmaksātu nometni Šveicē no šā gada 10. 
jūlija līdz 7. augustam. Par konkursa uzva-
rētāju kļuva Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības vadības akadēmijas 3. kursa studente 
Linda Mateša.

Linda ir dzimusi Bebru pagastā. Ar Beb-
riem viņai saistās pirmās bērnības atmiņas un 
skolas gadi Bebru pamatskolā. Pēc Aizkrauk-
les novada ģimnāzijas absolvēšanas, Linda 
Rīgas 3. arodskolā apguva lietvedes specia-
litāti. Uzsākot studijas Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijā, viņa izvēlējās 
studēt sabiedriskās attiecības, jo šīs program-
mas ietvaros ir iespēja iegūt ne tikai daudzpu-
sīgas zināšanas, bet arī pilnveidot savas ko-
munikatīvās prasmes. No 2009. gada septem-
bra līdz decembrim Lindai bija iespēja studēt 
arī Erasmus apmaiņas programmā Slovākijā.. 
Uzņēmīgā jauniete, piedaloties izsludinātajā 
eseju konkursā un kļūstot par uzvarētāju, par 
šīs vasaras neaizmirstamākajiem mirkļiem ir 
uzrakstījusi „Kokneses Novada Vēstīm”.

Uzziņai. Lauvas ir starptautiska labda-
rības organizācija, kas vieno ap 1,3 miljons 
biedrus, vīriešus un sievietes 202 valstīs un 
ģeogrāfiskos reģionos, kuri strādā kopā lai 
risinātu sabiedrības problēmas gan vietējā 
reģionā, gan visā pasaulē.

Starptautiskās Lauvu kustības Jaunie-
šu apmaiņas programma dod iespēju katru 
gadu 3 000 līdz 4 000 jauniešiem ceļot uz ār-
zemēm, kur viņi dzīvo ģimenēs un iepazīstas 
ar citu tautu atšķirīgo kultūru.

(info no www.club.lv)

vietā, kur dzīvojusi zenta mauriņa
„Mans lielais piedzīvojums kalnainajā un 

brīnumskaistajā Šveicē mēneša garumā sākās 
ar brīdi, kad ielidoju Cīrihē, kur ar siltiem ap-
skāvieniem mani sagaidīja mana jaukā vies-
ģimene un Lauvu kustības Bāzelē biedri.

Pirmās divas dienas nespēju pārstāt ap-
brīnot Šveices vienreizējo dabu. Šīs dienas 
pavadīju mazā pilsētiņā Weggis, kas ir ļoti 
īpaša tās atrašanās vietas dēļ - tā atrodas eze-
ra krastā, kas visapkārt ir kalnu ieskauts. Šur 
tur kalnu galotnes vēl klāja sniegs. Man, kā 
Latvijas iedzīvotājai, kur augstākā virsotne ir 
tika 311 m virs jūras līmeņa, tas likās nepa-
rasti skaisti. 

Pēc jauki pavadītām dienām Weggis pil-
sētiņā mans ceļojums turpinājās uz nākamo 
pieturas vietu - Bad Krozingen Vācijā - manas 
viesģimenes mājām. Jutos ļoti īpaša, ka esmu 
vienīgā no 35 nometnes jauniešiem, kurai ir 
iespēja redzēt ne tikai Šveici, bet arī Vācijas 
skaistākās vietas. Tā nu nākamās 12 dienas 
centos iepazīt vācu kultūru. Katrai dienai vies-
ģimene bija sagatavojusi aktivitāšu plānu.
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Turpat, pāris metrus tālāk no manām 
viesmājām atrodas kapi, kur atdusas rakst-
niece Zenta Mauriņa. Aplūkoju arī māju, 
kurā raksntiece dzīvojusi. Šobrīd gan mājai 
ir iemītnieki, taču tās pagalmu rotā piemiņas 
akmens Zentas Mauriņas daiļradei. Jutos ļoti 
lepna, ka nākam no vienas valsts.

Laikā, ko pavadīju kopā ar viesģimeni pa-
guvu apskatīt arī niecīgu daļu Francijas- pilsētu 
Colmar. Dzīvoju ļoti “pateicīgā” Vācijas cie-
matā, kas robežojās ar Franciju un Šveici, līdz 
ar to man tika dota iespēja ielūkoties visās trīs 
valstīs. Bet ar to mans ceļojums nebeidzās.

dzīve pilī meža vidū
Pēc divām pavadītām nedēļām viesģime-

nē, bija pienācis laiks ievest kārtību koferī un 
doties uz vietu, kura kļūs par manām mājām 
nākamās 2 nedēļas. Pils Rothberg - jaunie-
šu hostelis atradās aptuveni 20 km attālumā 
no Bāzeles. Pils atradās kalnainā vietā meža 
vidū, kas tai piešķīra īpašu auru un nelielu 
noslēpumainību. Lai arī sākotnēji šķita, ka 
esam pārāk tālu no civilizācijas, vēlāk šīs sa-
jūtas izzuda kā nebijušas. Nometnes organi-
zatori un hosteļa saimnieki rūpējās par mums 
kā par saviem bērniem. 

Pirmā diena lielai daļai bija pārdzīvo-
jums, jo bija jāatvadās no viesģimenēm.

Otrā nometnes dienā jau bijām ceļā uz 
kalniem, kur pavadījām 2 naktis un 3 dienas. 
Lai arī laiks bija mazliet virs 10 grādiem, silti 
saģērbušies, devāmies atklāt kalnu pasauli. 
Šajās dienās iepazinām viens otru tuvāk un 
centāmies atklāt kultūru un valodu atšķirību. 
Kopumā nometnē bija sastopami 26 dažādu 
valstu dalībnieki. Tā kā esmu ieinteresēta ap-
gūt spāņu valodu, šī bija lieliska iespēja iegūt 

priekšstatu par akcentiem, izrunu un vārdu 
lietojumiem no jauniešiem, kas nāk no Mek-
sikas, Spānijas, Argentīnas. Šajās dienās, ko 
pavadījām kalnu namiņā, iekarojām arī Pila-
tus virsotni, no kuras ir iespējams redzēt vi-
sus Šveices, joprojām sniegotos kalnus.

Arī turpmākās dienas bija tik pat aizrau-
jošas. Kopīgi apmeklējām siera un šokolādes 
ražotnes, guvām ieskatu to tapšanā, kā arī va-
rējām visu nobaudīt paši. Apskatījām stalak-
tītu alas netālu no Francijas, paviesojāmies 
lielākajā farmācijas ražotnē Šveicē “Novar-
tis”, apguvām un atsvaidzinājām iemaņas ka-
noe airēšanā.  Gandrīz katru rītu cēlāmies jau 
6:00 vai 7:00, lai pagūtu pēc iespējas vairāk, 
jo laiks, kas mums bija atvēlēts likās par īsu. 
Protams, nogurums par sevi lika manīt, taču 
tas neatsver tās emoci-
jas un pieredzi, ko katrs 
no mums guva.

Pasaule pati ir viena 
liela iespēja!

Pēdējā nometnes 
diena bija emocionā-
li ļoti smaga. Lai arī 
kopā pavadītas tikai 2 
nedēļas, tas nepadarīja 
vieglāku šķiršanās brī-
di. Vistuvākais kontakts 
izveidojās ar cilvēkiem, 
kas dzīvo ārpus Eiropas 
(Meksikā, USV, Argen-
tīnā, Brazīlijā, Mongo-
lijā, u.c.) līdz ar to bija 
skumji apzināties, ka, 
iespējams, redzamies 
pēdējo reizi. Skumji, 

ka, lai sasveicinātos ir nepieciešama minūte, 
bet lai pateiktu ardievu-vesela mūžība…

Šī nometne manā atmiņā vienmēr paliks 
kā ceļojums, no kura esmu atgriezusies iek-
šēji bagātākā un vienmēr būšu no sirds pa-
teicīga Lauvām, kas man deva šo vienreizējo 
iespēju iepazīt tik daudzas kultūras un pava-
dīt neatkārtojamu mēnesi zilo ezeru un kalnu 
zemē - Šveicē.

Ar stāstu par piedzīvoto vēlos iedrošināt 
novada jauniešus būt aktīvākiem un izmantot 
iespējas, ko pasaule piedāvā. Pasaule pati ir 
viena liela iespēja! Galvenais ir ieraudzīt, no-
ticēt saviem spēkiem, nenobīties un izmantot. 
Kā teiktu Zenta Mauriņa - ”Viss neiespēja-
mais kļūst iespējams, ja tu tam tici!” 

Linda Mateša

iLmāra gaiša kokneses 
vidusskoLa Labākā 

aizkraukLes reģionā
Nemanot pagājusi vasara un pienācis 

septembris - sācies jaunais mācību gads. Kā 
ik gadu, saposušies skolnieki ar ziediem ro-
kās Zinību dienā devās uz pirmo skolas die-
nu. Šogad mācības Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā uzsāka 487 audzēkņi.

Kāds būs šis mācību gads I. Gaiša Kok-
neses vidusskolai? To varēsim vērtēt nākoša-
jā gadā, bet ceram, ka tas būs vismaz tikpat 
veiksmīgs kā aizvadītais. 

Vasarā skolas beidzēji saņēma centralizē-
to eksāmenu sertifikātus. Šogad koknesiešiem 
eksāmenu rezultāti bijuši īpaši labi, un Kok-
neses vidusskola, salīdzinot ar citām skolām 
bijušajā Aizkraukles rajonā, ir labākā.

Skolnieku apguves līmeņi tiek vērtēti 
no A līdz F līmeņiem, kur A līmenis ir vis-
labākais. Skolas vēsturē labāko sasniegumu 
panākusi Dita Bukovska, iegūstot 3 A līmeņu 
sertifikātus – angļu valodā, latviešu valodā 
un literatūrā, un vēsturē, tāpat A līmeņa ser-
tifikātus saņēma: Lelde Zemberga (vēsturē 
un angļu valodā), Mārtiņš Pastars (fizikā un 
matemātikā), Linda Peciņa (vēsturē un lat-
viešu valodā un literatūrā) un Anna Jubele 
(matemātikā). Par šiem sasniegumiem vislie-
lākā pateicība pienākas skolotājiem, kuri šos 

mācību priekšmetus pasniedz: Ingunai Kal-
niņai (angļu valoda), Inesei Vancānei (angļu 
valoda), Līvijai Reinbergai (latviešu valoda 
un literatūra), Ingrīdai Frīdenbergai (latviešu 
valoda un literatūra), Baibai Keišai (vēsture), 
Guntai Konstantinovičai (matemātika), Ņinai 
Kivleniecei (fizika).

Zemāko – F līmeņa sertifikātu nesaņēma 
neviens skolnieks. Informācija par centrali-
zēto eksāmenu sertifikātiem pieejama Valsts 
izglītības satura centra mājas lapā. Apkopo-
jot centralizēto eksāmenu rezultātus valstī un 
izvērtējot Aizkraukles reģiona 6 skolu pro-
centuālos rādīju-
mus pēc mācību 
priekšmetu apgu-
ves līmeņa, Ilmāra 
Gaiša Kokneses 
vidusskola uzrā-
dījusi vislabākos 
rezultātus šādos 
mācību priekšme-
tos: angļu valodā, 
fizikā un latviešu 
valodā, savukārt 
sekojošos mācību 
priekšmetos ie-
gūstot otros labā-
kos rezultātus re-
ģionā (bioloģijā, 
ķīmijā, matemā-
tikā un vēsturē). 

Šajos mācību priekšmetos apguves līmenis 
Kokneses vidusskolā ir augstāks, nekā vidēji 
valstī. Ne tik labi ir veicies vienīgi krievu va-
lodā, bet visas iespējas šo rezultātu ir uzlabot 
šajā mācību gadā!

Skolas direktors Māris Reinbergs izsaka 
pateicību visiem skolas pedagogiem par ie-
guldīto darbu un profesionālo darbību, un vēl 
veiksmi jaunajā mācību gadā visiem skolas 
darbiniekiem!

Uz tikšanos 16. oktobrī – bijušo skolas 
darbinieku un absolventu salidojumā!

Kokneses novada vēstis
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ziņas No kokNeses Novada
dzimtsarakstu Nodaļas

***
Z/S „Pilslejas” slēdz zemes nomas līgu-

mus Bebru un Iršu pagastā. Vēlamies strādāt 
ilgttermiņā. Tālr. 26099852, e-pasts: karina@
pilslejas.lv

***
Ļoti mīlīgs ruds runcis gaida saimniekus. 

Vesels, potēts, kastrēts. 
Zvanīt: 29872678

***
Sieviešu koris “Anima” aicina jaunas da-

lībnieces. Mēģinājumi mūzikas skolas zālē 
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18.30. Sī-
kāka informācija pa tālr.: 28326876, diriģen-
te Aija Auziņa; Kora prezidente Ina Požarska 
t. 29128895.

***
Kokneses vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs „Liepavots” un Iršu vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Irši”, uzsākot jauno mēģinā-
jumu sezonu, aicina deju kolektīvu pulkam 
pievienoties jaunus dalībniekus. Sīkāka in-
formācija pie deju kolektīvu vadītājas Intas 
Balodes, tālr. 29190565.

***
Pārdod 2 stāvu māju ar visām ērtībām 

Vecbebros, 5 istabas 120 m2. Steidzami 
un lēti. Zeme 1500 m2. Tālr. informācijai: 
29757835; 67562224.

2010. gada augustā.
Reģistrētas 4 laulības.
Reģistrēti 3 jaundzimušie.

Mūžībā pavadīti:
edgaRs zemīts (1964. g.);
eLeonoRa vītoLIņa (1915. g.);
aLeKsandRs JeRoHIns (1926. g.);
Janīna ČeKsteRe (1919. g.);
anna Kaļva (1950. g.);
saLvIJa ReInIKa (1936. g.).

KoKneses Pagasta IedzīvotāJIem 
  2010. gada 02. oktobrī - vēlēšanu dienā - kursēs autobuss sekojošos maršrutos:

1. maršruts   9.00 - Kaplava                                      10.00 – vēlēšanu iecirknis - Pērses tilts -
                      9.05 – Lipši                                                        Spriņģi- Auliciems - Lipši -
                      9.10 – Auliciems                                                Kaplava
                      9.20 – Spriņģi
                      9.25 – Pērses tilts
                      9.30 – ceļu daļa 
                                 - vēlēšanu iecirknis

2. maršruts  11.00 – Upeslīči                                    14.00 – vēlēšanu iecirknis - Upeslīči
                      11.10 – Bormaņi (veikals)
                      11.20 – Imantas
                      11.25 – 1905. gada iela 51
                      11.30 – veikals „Sēnīte”
                                   - vēlēšanu iecirknis                          

4. maršruts  12.00 – Reiņi                                         14.30 – vēlēšanu iecirknis - Austrumi -
                      12.10 – bijusī putnu ferma                                 Skudras - Bormaņi
                      12.20 – Austrumi
                      12.30 – Indriķjuri
                      12.40 – Aņēni, Skudras
                      13.00 – Bormaņi
                                  - vēlēšanu iecirknis

sveCīšu vaKaRI
KOKNESES PAGASTA KAPOS
Atradzes kapos 2. oktobrī pl. 18.00
Baznīcas kapos 3. oktobrī pl. 18.00
Kaplavas kapos 9. oktobrī pl. 18.00
Ūsiņu kapos 10. oktobrī pl. 18.00

------
Bebru pagasta Zutēnu kapos

6. novembrī pl. 16.00
Iršu kapos 16. oktobrī 

Dievs mīlestību dāvā cilvēkiem, 
Caur citu – tiem līdzīgo – sirdīm.  
Kā mirdzošu debesu rasu,  
Un brīnumus Savus Viņš dara –  
Tik daudzreiz ar cilvēku rokām...

Izsaku pateicību Intai un maijai osī-
tēm par iejūtību un sirsnību ārstēšanas laikā.

Aina Siliņa

valsts policijas zemgales 
reģiona pārvaldes aizkraukles 
iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas policijas inspektora 
apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no plkst. 9.00 – 11.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 – 11.00
Policijas inspektors A. Nungurs,
tel. 28621214
Anonīmais tālr. 65122118
Dežūrdaļas tālr. 65102500

KuLtŪRas PasāKumI BeBRos
14. septembrī 
plkst. 13.30

Bebru stadiona atklāšana Bebros, Bebru stadionā

20. septembrī 
plkst. 14.00

Atceres pasākums Jaunbebru 
Kartupeļu dumpja 169. gadskārtai 
un Dzejas dienas Bebru 
pamatskolas skolēniem 

Jaunbebros, pie Sarkanā šķūņa 
drupām – Kartupeļu dumpja atceres 
vietas

21. septembrī
plkst. 13.00

Vilmas Kamolas 100. dzimšanas 
dienas piemiņas pasākums

Vecbebru profesionālajā vidusskolā

Līdz 30. 
septembrim

Mākslinieka Jāņa Munča gleznu 
izstāde

Bebros, muzejā „Galdiņi”

***
Kokneses novada Bebru pagasta pār-

valde Bebru pagastā izīrē dzīvokļus: divis-
tabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā „Liepas” 
un trīsistabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā 
„Avoti”. Interesēties Bebru pagasta pārvaldē, 
t. 65164291, 26411238.

***
Otrdienās Kokneses sporta centrā aerobi-

kas nodarbības:
 aerobika zālē – plkst.18.30 – 19.30. 

Maksa par nodarbību vadītājai Ls 1,50 + 
maksa par zāli Ls 0,50.
 aerobika ūdenī – plkst. 20.00 – 20.45. 

Maksa par nodarbību vadītājai Ls 1,50 + 
maksa par baseinu pēc  PA „Kokneses sporta 
centrs”cenrāža.

Nodarbības vada Ausma Dandēna, tālr. 
informācijai – 26534373.

***
Sertificēta masiere veic klasisko masāžu, 

refleksogēno zonu masāžu, vispārējo relaksē-
jošo un segmentāro masāžu. Interesēties pa 
tālr. 26479701.

***
Pārdod vai maina divistabu dzīvokli ar 

zemi (0,22 ha) Koknesē, Vērenes ielā 1a. 
Tālr. 9446894.

*** 
Ekskursija uz Zemgali

Bebru pagasta pensionāri 2. oktobrī do-
sies ekskursijā uz Zemgali, maršrutā Vecum-
nieki – Bauska. Lūgums – ekskursijai pieteik-
ties līdz 24. septembrim un dalības maksu Ls 
6, samaksāt pie pagasta sociālās darbinieces 
Antras Ķimenes. Izbraukšana plkst. 8 no Be-
bru pagasta pārvaldes.


