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Dzīve aiziet vizēdama, ja vien sirdi turi tīru. /Jānis Jaunsudrabiņš/
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“Kokneses kauss 2009” – stadiona atklāšanas diena

Rudens steidz apgleznot Latviju, gluži
kā Vilhelma Purvīša gleznās uz mums noraugās dzeltenās bērzu birzis, tikai kļavām
vēl pietrūkst sārtuma. Dabas ritumu nekas
nevar apturēt, tāpat arī cilvēka dzīvē ik
posmu nomaina nākamais.
Rāms apcerīgums piemīt šīm dienām,
kad rudens darbi gandrīz apdarīti, kad koku
lapas aizplīvo vējā, tāpat kā mūsu dzīves dienas aizplīvo mūžībā. Esam sagaidījuši rudens
saulgriežus un nu iesācies veļu jeb dievaiņu
laiks. Senie latvieši ticēja, ka veļu laikā (no
Miķeļiem līdz Mārtiņiem) aizsaulē aizgājušo
senču gari nāk ciemoties pie dzīvajiem, lai satiktos ar dzimtas pārstāvjiem šai saulē.
Viss paiet un viss atgriežas. Arī šī diena
kļūs par vakardienu. Atmiņās satiekas laiki
un gadi. Veļu laikā mēs visciešāk izjūtam
savas saknes. Nesaraujamas ir mūsu saites
ar pagātni. Mēs meklējam labo, cilvēcīgo,
kas mums zudis ar aizgājēju, meklējam labāko sevī pašos.
Septembrī aizsaules ceļā pavadīti vairāki mūsu novada iedzīvotāji. Kārlis Skalbe
rakstījis: „Cilvēki, kurus esam mīlējuši, kuri
bijuši mums tuvi, dzīvo ar mums”. Mūsu
mīļie tik ilgi būs mūsu, kamēr vien viņus
pieminēsim. Ar iedegtu sveces liesmiņu,
ar klusu paldies, kas palicis nepateikts. Lai
mums, ikdienas ceļos ejot, pietiktu laika saviem tuvajiem, reizēm tikai viens uzmundrinošs vārds var likt uzziedēt pelēkai dienai.
Iepriecināt savus līdzcilvēkus mēs varam arī viņus novērtējot un izsakot pateicību par to, ka viņi vienkārši ir mums blakus.
Novembris ir laiks, kad Koknesē tiek godināti tie cilvēki, kas devuši savu ieguldījumu
un mīlestību līdzcilvēku un pagasta labā,
piešķirot Kokneses goda pilsoņa nosaukumu. Šogad ne tikai koknesiešus, bet arī Bebru un Iršu pagasta iedzīvotājus līdz 31. oktobrim aicinām iesniegt ierosinājumus goda
pilsoņa nosaukuma pretendentiem. Vairāk
par ierosinājumu iesniegšanas kārtību lasiet
avīzes rakstā par pieņemtajiem lēmumiem
Kokneses novada domē. Godināsim savus
mīļos par labajiem darbiem, jo, kā saka kāds
gruzīnu sakāmvārds – tāpat kā koku dara
stipru tā saknes, tā cilvēku – draugi!
Šajā drēgnajā laikā, kad salnām spītējot, zied miķelīši, meklēsim prieku! Īstu un
neviltotu, kā bērna spodrās acis, kurās debesu zilgmes atspīdums. Lai mums vēlīga
rudens saule!
Sarmīte Rode, Anita Šmite

26. septembrī Kokneses stadionā bija liela rosība – tika uzņemti sportisti republikas
mēroga sacensībās mešanu disciplīnās vieglatlētikā «Kokneses kauss 2009», bet pirms
sacensībām notika stadiona svinīga atklāšana
sakarā ar rekonstrukcijas darbu pabeigšanu.
2008. gadā SIA „RRKP būve” sāka stadiona rekonstrukcijas darbus. To laikā uzklāts jauns sintētiskais segums skrejceliņos
un sektoros. Atjaunots futbola laukums. Stadions atkal ir darba kārtībā un gaida visus
sportot gribētājus.
Jau 10.30 stadionā iesoļoja „Kokneses
kausa 2009” dalībnieki šo sacensību galvenā
tiesneša Ērika Cīruļa vadībā. Pirms sacensībām uzrunu dalībniekiem, viņu līdzjutējiem
un pasākuma apmeklētājiem teica Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis. Tika izteikta pateicība SIA „RRKP būvei”
par veiktajiem stadiona rekonstrukcijas dar-

biem un tika godināti sporta dzīves aktīvisti
– Anna Lulle, Ēriks Cīrulis un Igors Lulle,
pasniedzot īpašas pateicības balvas. Trenerim
Igoram Lullem pateicību par sniegto ieguldījumu sporta dzīvē izteica arī LVS sacensību
direktors Gatis Ratnieks.
Uz šo pasākumu bija ieradies arī sporta veterāns, olimpiskais čempions, šķēpmetējs Jānis
Lūsis, kurš teica atzinīgus vārdus par Koknesē
izveidoto sporta kompleksu. „Šeit ir viss nepieciešamais, lai sportisti trenētos un varētu iegūt
visaugstākos rezultātus sacensībās.”
Pasākuma svinīgo daļu emocionālu padarīja brīdis, kad stadionā tika ienesta lāpa –
pirmais to nesa I. Gaiša Kokneses vidusskolas
direktors, divu Berlīnes maratonu dalībnieks
Māris Reinbergs un skolas futbola komanda,
tālāk to nododot sporta veterāniem Annai
Lullei, Ērikam Cīrulim un Igoram Lullem.
Pirms sacensībām sportistus uzmundrināja un muzikālos priekšnesumus sniedza Kokneses pūtēju orķestris un īpašais viesis
– dziedātāja Jenny May.
Ar priecīgu noskaņojumu un cerībām uz veiksmīgiem startiem, dalībnieki devās gatavoties sacensībām.
„Kokneses kausā 2009” piedalījās vairāk kā 150 dalībnieku no visas Latvijas, kā
arī sagaidīti ciemiņi no Rokišķiem Lietuvā. Sacensības
visas dienas garumā notika
diska, šķēpa un vesera mešanā. Ikvienam dalībniekam
šī bija jauna pieredze, treniņš un iegūts rezultāts.

Sacensību „Kokneses kauss 2009” vieglatlētikā mešanu disciplīnās
godalgoto vietu ieguvēji no Kokneses novada
Nr. p.
k.

Vārds, uzvārds

Vecuma
grupa

Disciplīna

Rezultāts

Vieta

1.

Sanita Karluša

A

Vesera (4 kg) mešana

54.38 m

1.

2.

Zane Dzene

A

Šķēpa (600 g) mešana

38.27 m

1.

3.

Mareks Lucjanovs

A

Lodes (5 kg) grūšana

13.03 m

2.

4.

Matīss Pastars

B

Vesera (4 kg) mešana

47.44 m

2.

5.

Matīss Pastars

B

Diska (1 kg) mešana

36.89 m

3.

6.

Agne Matušonoka

C

Vesera (2 kg) mešana

28.46 m

2.

7.

Rebeka Vērdiņa

C

Vesera (2 kg) mešana

28.42 m

3.
Anita Šmite
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2009. gada 30. septembrī
Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Sākot ar oktobra mēnesi, izdot krāsainu laikrakstu „Kokneses Novada Vēstis”, kurš sastāv no astoņām lappusēm.
2.1. Apstiprināt sekojošus īres un komunālo pakalpojumu tarifus
(bez PVN) Iršu pagasta iestādēm:
1.1. telpu noma:
1.1.1. valsts un pašvaldību budžeta iestādēm – 0,12 Ls/m²
1.1.2. iestādēm, kas sniedz pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem
– 0,36 Ls/m²
1.2. apkure apkures sezonā – 0,78 Ls/m²
1.3. aukstais ūdens – 0,44 Ls/m3
1.4. karstais ūdens – 0,50 Ls/m3
1.5. kanalizācija – 0,52 Ls/m3
2.2. Apstiprināt sekojošus īres un komunālo pakalpojumu tarifus
(bez PVN) Iršu pagasta iedzīvotājiem:
2.1. īres maksa (t.sk. apsaimniekošanas maksa):
2.1.1. dzīvojamajā mājā „Ausmas” – 0,04 Ls/m²
2.1.2. dzīvojamajās mājās „Silavas”, „Dzintari”, „Alejas”, „Dimanti”, „Dālderi”, „Madaras” , Līvānu tipa mājas – 0,12 Ls/m²:
2.1.3. dzīvojamajās mājās „Asni”, „Doktorāts”, „Robiņi”, „Atvases” – 0,04 Ls/m²
2.1.4. īres maksa par kūtiņu izmantošanu centrā – 0,50 Ls/mēnesī
2.1.5. īres maksa par Līvānu māju kūtiņu izmantošanu – 0,60 Ls/
mēnesī
2.1.6. īres maksa par garāžu izmantošanu „Kļavas”, „Dzintari” 0,60 Ls/mēnesī
2.1.7. īres maksa par garāžu izmantošanu „Alejas” – 0,25 Ls/mēnesī
2.1.8. īres maksa par šķūnīšu izmantošanu – 0,12 Ls/mēnesī
2.2. apsaimniekošanas maksa privatizētajiem dzīvokļiem – 0,12 Ls/m²
2.3. apkure visu gadu – 0,30 Ls/m²
2.4. aukstais ūdens – 0,29 Ls/m³
2.5. karstais ūdens – 0,50 Ls/m³
2.6. kanalizācija – 0,36 Ls/m³
2.7. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada 1. oktobri.
3.1. Noteikt komunālo pakalpojumu tarifus Bebru pagastā iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem, kuru ūdens uzskaitei ir ūdens skaitītāji:
1.1. maksa par ūdeni 1 m3 – Ls 0,58 , tai skaitā 21% PVN,
1.2. maksa par kanalizāciju 1 m3 – Ls 0,81, tai skaitā 21% PVN,
3.2. Komunālo pakalpojumu saņēmējiem, kuriem aprēķini veikti
pēc ūdens patēriņa normām 100% apmērā:
2.1. maksa ūdens 1 m3 – Ls 0,58 tai skaitā 21% PVN,
2.2. maksa kanalizāciju 1 m3 Ls 0,81 tai skaitā 21% PVN.
3.3. Noteikt ūdens patēriņa normu 2,5 m³ mēnesī iedzīvotājiem,
kuru dzīvoklī nav uzstādīts ūdens skaitītājs.
3.4. Noteikt īres maksu pašvaldības apsaimniekošanā esošiem
dzīvokļiem Ls 0,30 par 1 m2 mēnesī
3.5. Noteikt apsaimniekošanas maksu par 1m2 mēnesī:
5.1. Dīķmalas, Ataugas Ls 0,18;
5.2. Vīnlejas, Zeltiņi, Zemieši, Dimanti, Pērses Ls 0,16;
5.3. Audēji, Ziemeļi, Zemturi, Blankas, Skoliņas, Senči Ls 0,15.
3.6. Noteikt mājā „Papardes” kopēju īres un apsaimniekošanas
maksu 0,18 Ls par 1m² mēnesī.
3.7. Noteikt nomas maksu VAS Latvijas pasts Ls 0,3811 +21%
PVN par 1m²= 0,4611Ls/ m².
3.8. Noteikt nomas maksu par pašvaldībai piederošām iekārtām
zobārstniecības kabinetā Ls 10 + 21%PVN= 12,10 Ls mēnesī.
3.9. Noteikt samaksu par gāzes apkuri mājā „Papardes” Ls 38,12
+ 10% PVN = 41,932 Ls par 1 MWh
3.10. Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 1. oktobri.
4. Lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, uzdot pašvaldības aģentūras “Kokneses sporta centrs” direktoram Arvīdam Vītolam slēgt
līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kokneses komunālie
pakalpojumi” par apkures nodrošināšanu sporta centrā.
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5. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.
8 „Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā”:
5.1. Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu.
Likme (Ls)
Nodevas objekts
t. sk. PVN
1.1. Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti
Bez maksas
1.2. Atkārtoti izsniegti domes lēmumi, to izraksti, pro- Ls 1,00 par
tokola izraksti  
eks.
1.3. Pirmreizējā izziņa par deklarēto dzīves vietu
Bez maksas
1.3. Izziņas (par deklarēto dzīves vietu, ģimenes sa- Ls 0,20
stāvu, par zemes izmantošanu, nodokļu nomaksu, par
zemes lietošanas tiesībām, tirgum par produkcijas realizāciju u.c. vienkāršāka satura izziņas
1.4. Izziņas akcīzes nodokļa saņemšanai, par nekusta- Ls 1,00
mā īpašuma apgrūtinājumiem, par atbilstību Teritoriālā
plānojuma nosacījumiem, būvvaldes izziņas u.c.
1.5. Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes, ietei- Ls. 3,00
kumi
1.6. Izziņas vai izraksti no domes arhīva dokumenLs 2,00
tiem:
1.6.1. pagasta padomes protokolu u.c. dokumentu iz- Ls 1,00
(par 1 lpp.)
raksti;
1.6.3. arhīva dokumentu apliecinātu kopiju izsniegšana: Ls 1,00
1.6.4. pārējie dokumenti
(par 1 lpp.)
1.7. Citi domes izstrādāti dokumenti

Ls 1,00

1.8. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras
saņem attiecīgos dokumentus.
1.9. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas.
1.10. No minētajām pašvaldības nodevām tiek atbrīvotas:
1.10.1. valsts pārvaldes institūcijas;
1.10.2. bezdarbnieki – par Valsts nodarbinātības dienestam iesniedzamajiem dokumentiem;
1.10.3. pensionāri un invalīdi – par dokumentiem sociālo jautājumu kārtošanai;
1.10.4. visas personas – par dokumentiem alimentu, adopciju, aizgādnības, aizbildniecības, pensijas jautājumu kārtošanai.
1.11. Nodeva iemaksājama novada domes vai pagasta pārvaldes
kasē un ieskaitāma budžetā.
5.2. Nodeva par reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās
Nodevas objekts
Likme (Ls)
t. sk. PVN
2.1. Par reklāmas izvietošanu informācijas stendos
Ls 2,00
u.c. pašvaldības ierādītās vietās uz laiku līdz 7 dienām
2.2. Par reklāmas izvietošanu informācijas stendos
Ls 5,00
u.c. pašvaldības
ierādītās vietās uz laiku 1 mēnesis
2.3. Par reklāmas izvietošanu informācijas stendos Ls 20,00
u.c. pašvaldības
ierādītās vietās uz laiku 1 gads
2.4. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto
reklāmu.
2.5. Ar nodevu neapliek:
2.5.1. juridisko personu izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši
pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas;
2.5.2. pašvaldības iestāžu un struktūrvienību izvietoto reklāmu;
2.5.3. reklāmu par labdarības pasākumiem;
2.6. Nodeva iemaksājama novada domes vai pagasta pārvaldes
kasē un ieskaitāma budžetā.
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5.3. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Kokneses novadā
Produkcijas veids
3.1. Tirdzniecībai ar alu un karstvīnu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās

Likme (Ls)
t. sk. PVN
Ls 15,00

3.2. Tirdzniecībai ar tabakas izstrādājumiem Ls 10,00
gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības
vietās
3.3. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība no
Ls 30,00
specializētiem autoveikaliem, ja tirgotājs ir
juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence
3.4. Nodevas iekasējama par katru tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās par diennakti.
3.5. Nodeva pilnā apjomā nomaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas.
3.6. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un izbraukuma
tirdzniecībā iemaksājama novada domes vai pagasta pārvaldes kasē
un ieskaitāma budžetā.
3.7.Nodevu par tirdzniecību gadatirgū iekasē pašvaldības nodokļu inspektors uz vietas gadatirgus norises vietā.
3.8. Ja tirdzniecības vietā viens maksātājs vienlaikus tirgojas ar
vairākiem produkcijas veidiem, pašvaldības nodeva tiek iekasēta tikai
par viena veida produkciju, kurai noteikta lielāka samaksa.
6. Apstiprināt sekojošus maksas pakalpojumus Kokneses novada
iestādēs:

Nr.

Iestāde

1.1. D z i m t sarakstu nodaļa

Cena
Pakalpoju- ( L s )
Maksas pakalpojums
ma skaits t . s k .
PVN
Svinīgas laulību reģistrācijas Viena ce- 8,nodrošināšana (mūzika, dzeja) remonija
Svinīgas bērna dzimšanas reģistrācijas nodrošināšana
8,Svinīgas kāzu jubilejas ceremonijas nodrošināšana
8,-

7. Apstiprināt sekojošus maksas pakalpojumus p/a „Kokneses
sporta centrs”:
SPORTA HALLE UN NOVUSA TELPA
Laiks: P.O.T.C.P.S. no plkst.18.00 līdz plkst. 22.00
Pārējiem *
Pieaugušiem maksa Ls
Apmeklējuma reizes
maksa Ls t.
par vienu stundu **
sk. PVN
Viena
0,50
0,30
Mēneša abonements
4,00
2,00
TRENAŽIERU UN AEROBIKAS ZĀLE
Laiks: P.O.T.C.P.S. no plkst.18.00 līdz plkst.22.00
Pieaugušiem
Pārējiem *
Apmeklējuma reizes
maksa Ls par
maksa Ls t.
vienu stundu **
sk.PVN
Viena
1,20
0,60
Mēneša abonements

12,00

6,00

Treniņprogrammas
sastādīšana

3,00

3.00

3,00

3,00

1.50

1,50

Ārstnieciskā vingrošana
individuāli
Ārstnieciskā vingrošana
grupā
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PELDBASEINS
Laiks: P.O.T.C.P.S.Sv. no plkst.17.00 līdz plkst.22.00
Pārējiem * maksa
Apmeklējuma
Pieaugušiem maksa
Ls par vienu
reizes
Ls par vienu stundu**
stundu t.sk.PVN
Viena
2,50
1,20
Četras
8,80
4,40
Sešas
12,00
6,00
Astoņas
14,40
7,20
6 mēn.abonements
96,00
12 mēn.abonements
180,00
Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 10 -20 cilvēki – 20%
Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 21-40 cilvēki – 25%
Ģimenes biļete – baseina apmeklējums diviem pieaugušajiem un
vienam vai diviem bērniem – Ls 5
SAUNA +
Laiks: P.T.P.S.Sv. no plkst.18.00 līdz plkst.22.00
Pakalpojums
Sauna
Sauna + baseins
Sauna + hidromasāžas
vanna
Sauna + baseins +
hidromasāžas vanna

2,00
4,00

Pārējiem *
maksa Ls par
vienu stundu
t.sk. PVN
2,00
3,00

3,50

3,50

5,50

4,50

Pieaugušiem
maksa Ls par
vienu stundu**

HIDROMASĀŽAS VANNA (6 VIETAS) +
Laiks: P.T.P.S.Sv. no plkst.18.00 līdz plkst. 22.00
Pārējiem * maksa
Pieaugušiem
Ls par vienu
Pakalpojums
maksa Ls par vienu
stundu
stundu**
t. sk. PVN
Hidromasāžas vanna
2,00
2,00
Hidromasāžas vanna +
4,00
3,00
baseins
Hidromasāžas vanna +
3,00
2,50
45 min baseins
PELDĒŠANAS INVENTĀRA NOMA vienam apmeklējumam
Piektdienās, sestdienās un svētdienās no pl. 1800 līdz 2200
peldbaseina apmeklētājiem saunas apmeklējums ir bez maksas.

_______________________________

* grupā „Pārējie„ ietilpst: bērni līdz 18 gadu vecumam, skolnieki,
studenti, pensionāri un invalīdi, uzrādot apliecību
** Viens apmeklējums – viena stunda, kurā ietilpst nodarbības
45 minūtes, duša un ģērbtuves 15 minūtes.
8. Apstiprināt Noteikumus par Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanu.
NOTEIKUMI KOKNESES GODA PILSOŅA
NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANAI
1. Lēmumu par Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanu
Kokneses novadā pieņem Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija (tālāk tekstā – Komisija), ievērojot pretendenta darbību un personīgos nopelnus Kokneses novada labā atbilstoši Kokneses
Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas Nolikumam.
2. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu piešķir ne vairāk kā pieciem pretendentiem gada laikā par īpašiem nopelniem Kokneses novada labā. Nopelni var izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
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sporta, sociālajā vai saimnieciskajā darbībā.
Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu var piešķirt ne tikai Kokneses novada iedzīvotājiem,
bet arī citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem nopelniem uzskatāma
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Kokneses novada labā.
3. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma
piešķiršana personai nerada nekādas priekšrocības.
4. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu
personai piešķir vienreiz mūžā.
5. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu
piešķir vienreiz gadā – 18. novembrī (Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā),
bet sevišķos gadījumos, saskaņā ar Komisijas
lēmumu – pēc vajadzības.
6. Apbalvotā persona saņem Kokneses
Goda Pilsoņa krūšu nozīmi un apliecību, ko
parakstījis Kokneses novada domes priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs. Ieraksts
Apliecībā apstiprināts ar Kokneses novada
domes zīmogu.
Apliecības un krūšu nozīmes skiču konkursu izsludina un finansē Kokneses novada dome.
Apliecības tekstu, formu, un izskatu,
krūšu nozīmes formu un izskatu apstiprina
Komisija.
Izdevumus par apliecības un krūšu nozīmes
izgatavošanu sedz Kokneses novada dome.
7. Ja apbalvotā persona mirusi starplaikā
no apbalvošanas lēmuma pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, tad nozīmi un
apliecību saņem apbalvotā tuvākie radinieki.
8. Katru apbalvoto personu ieraksta Kokneses Goda grāmatā ar kārtas numuru, kas
tiek ierakstīts arī apliecībā.
9. Apbalvošanas ierosinājumi rakstveidā
iesniedzami Komisijai valsts valodā vismaz divas nedēļas pirms apbalvojuma pasniegšanas.
10. Ierosinājumā par pretendentu jābūt
sekojošām ziņām:
10.1. vārds, uzvārds, personas kods,
amats vai nodarbošanās;
10.2. dzīves apraksts;
10.3. nopelnu apraksts, par kādiem lūdz
apbalvot.
11. Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fiziska
persona vai fizisku personu grupa, tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:
11.1. vārds, uzvārds
11.2. pilna adrese un tālruņa numurs;
11.3. ja ierosinājumu iesniedz fizisku
personu grupa, tālruņa numuru jānorāda tikai
vienai personai.
10. Ja ierosinājuma iesniedzējs ir juridiska
persona, tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:
12.1. nosaukums;
12.2. pilna adrese un tālruņa numurs.
13. Komisija neizskata ierosinājumus,
kuru autors ir anonīms vai lūdz apbalvot sevi.
9. Apstiprināt noteikumus “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Kokneses
novada pirmsskolas izglītības iestādēs”.
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NOTEIKUMI
par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādēs
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Kokneses novada
pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk –
Iestāde).
1.2. Iestādē reģistrē un uzņem bērnus pieteikšanās secībā, kuru dzīvesvieta deklarēta
Kokneses novadā. Ja ir brīvas vietas, uzņemti
tiek citā administratīvajā teritorijā deklarētie
bērni pieteikšanās secībā.
1.3. Bērnu skaitu vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādes grupās nosaka Iestādes
Nolikums.
1.4. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā
Iestādē. Vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības
mainīt pirmsskolas izglītības iestādi, saskaņā
ar šiem Noteikumiem.
1.5. Iesniegumu reģistrēšanu un uzskaiti veic Iestādes vadītāja vai vadītājas pilnvarota persona.
2. BĒRNU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
2.1. Uzņemšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs bērnus reģistrē no dzimšanas brīža
visu kalendāro gadu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku (aizbildņu) personu
apliecinošus dokumentus.
2.2. Vecāki (aizbildņi) bērnu piesaka personīgi ierodoties Iestādē un aizpilda iesniegumu (veidlapa).( Pielikums Nr. 1 PII „Bitīte”, Nr 2 PII „Gundega”).
2.3. Saņemtais iesniegums vecāku (aizbildņu) klātbūtnē tiek reģistrēts, uz tā tiek
veikta atzīme par kārtas numuru attiecīgajā
gadā dzimušo bērnu rindā.
3. BĒRNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Ja Iestādē ir brīvas vietas attiecīgā
vecuma grupās, uzņemšana notiek visu gadu.
3.1. Iestādes vadītāja katru gadu līdz 15.
jūnijam sastāda uzņemto bērnu sarakstus,
pamatojoties uz reģistrētajiem iesniegumiem
un telefoniski sazinoties ar vecākiem, kas
apstiprina vai atsauc nepieciešamību pēc vietas Iestādē. Vecāki (aizbildņi) ir atbildīgi par
to, lai uzrādītie telefona numuri eksistētu un
būtu pieejami.
3.2. Grupu komplektācija Iestādēs turpinās katru gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam.
3.3. Ja pirmsskolas izglītības iestādē ir
atbrīvojusies vieta, vadītāja paziņo nākamā,
rindā reģistrētā bērna vecākiem.
3.4. Uzņemšanai Iestādē vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus
3.4.1. iesniegums;
3.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopija;
3.4.3. medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
3.4.4. izrakstu no par profilaktisko potēšanu (veidlapa 063/u);
3.4.5. izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
3.4.6. pedagoģiski medicīniskās komisi-
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jas atzinumu (ja bērnam nepieciešama speciālā pirmsskolas izglītības programma), ja
bērns drīkst apmeklēt vispārējā tipa pirmsskolas izglītības iestādi.
3.5. Ārpuskārtas Iestādē uzņem šīs Iestādes darbinieku bērnus uz darba tiesisko attiecību laiku.
3.6. Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt
Iestādē līdz katra gada 1.septembrim, pārreģistrē rindā uz nākamo gadu, iesniegumu reģistrācijas secībā.
3.7. Pamatojoties uz vecāku (aizbildņu)
iesniegumu, vieta Iestādē bērnam tiek saglabāta uz laiku, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu.
3.8. Uz šī iesnieguma pamata Iestāde
slēdz līgumu ar rindā nākamā izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu
Iestādē uz laiku.
10. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem
29.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
novada pašvaldības budžetu 2009. gadam””.
11. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 10 „Par grozījumiem 27.09.2009. saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam””.
12. Ar Kokneses novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par detālplānojumu apstiprināšanu Kokneses novadā”
apstiprināt detālplānojumus nekustamajam
īpašumam “Pie Lukstiņu mājām”, nekustamajam īpašumam “Zemeņu ielā 1B”, nekustamam īpašumam “Andreji”, nekustamajam
īpašumam “ Vētras”.
12.1. Ar sarakstu par detālplānojumiem,
kas ir apstiprināti ar Kokneses novada Domes saistošajiem noteikumiem, var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv
13. Lai finansiāli atbalstītu sporta skolas trenerus, kuri strādā Kokneses novadā,
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
iedalīt 1386,24 Ls (viens tūkstotis trīs simti
astoņdesmit sešus latus 24 santīmus) laika
periodam no 2009. gada 1. septembra līdz
2009. gada 31. decembrim.
14. Apstiprināt Kokneses novada 2009.
gada pirmo sporta spēļu nolikumu.
14.1. Apstiprināt programmu 2009. gadam „Sporta darba organizācija Kokneses
novadā”
14.2. Pilnvarot p/a „Kokneses sporta centrs”
direktoru A. Vītolu piedalīties sarunās par Aizkraukles reģiona sporta spēļu organizēšanu.
14.3. No 01.10.2009. noteikt dalības
maksu 10,- Ls mēnesī par viena bērna nodarbībām mācību – treniņa grupā peldēšanā.
Noteikt treniņa laiku mācību treniņu grupām peldēšanā no pirmdienas līdz piektdienai no pl.16.00 līdz 17.45.
Noteikt par atbildīgo mācību treniņu
procesa organizēšanā sertificēto treneri Jāni
Dzeni.
15. 2010. gada budžetā ieplānot lī-
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dzekļus tehniskā projekta izstrādei un
ielu apgaismojuma izbūvei Austrumu un
Mednieku ielā Kokneses pagastā Kokneses novadā.
16. Ar 2009. gada 1. novembri Iršu pagasta pārvaldē apstiprināt štata vienību – sporta
zāles administrators (1,0 slodze), mēnešalga
200,-Ls;
17. Ar 2009. gada 1. oktobri Bebru pagasta pārvaldē apstiprināt štata vienību –
atbildīgais par gāzes saimniecību (slodze
0,3), darba alga – 100,-Ls.
18. Pamatojoties uz 2007. gada 30. oktobra MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem ar 2010. gada 1. janvāri noteikt nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā pašvaldības īpašumam, kas ir
iznomāts nodibinājumam „Kokneses fonds”.
19. Uzdot domes attīstības un tautsaimniecības pastāvīgajai komitejai (priekšsēdētājs J. Dzenis) apzināt iespēju, lai nodrošinātu transporta pakalpojumu Bebru pagasta
un Iršu pagasta bērnu atvešanai uz ārpusskolas nodarbībām Kokneses pagastā.
20. Pamatojoties uz Kokneses novada iedzīvotāju priekšlikumu, informēt sabiedrību
par to, ka Kokneses novada dome gatavojas
pasludināt Kokneses novadu par teritoriju,
kurā ir aizliegts audzēt ģenētiski modificētos
kultūraugus. Aizliegums ir beztermiņa. Priekšlikumus vai iebildumus iesniegt Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, pie sekretāres.
20.1. Informāciju publicēt laikrakstā
“Kokneses Novada Vēstis” un laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”.
20.2. Informēt Aizkraukles novada domi,
Pļaviņu novada domi, Ērgļu novada domi,
Jaunjelgavas novada domi, Ogres novada
domi par aizliegumu, kurā paredzēts noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Kokneses novadā.
20.3. Informēt Zemkopības ministriju, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts vides dienestu un Valsts augu aizsardzības dienestu par aizliegumu, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Kokneses novadā.
20.4. Noteikt, ka priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņš ir 30 (trīsdesmit)
dienas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
20.5. Atbildīgais par lēmuma izpildi lauksaimniecības konsultante Ineta SPROĢE.
21. Noteikt, ka no 2009. gada 1. oktobra:
21.1. Bebru pamatskolā pusdienas, kas
sastāv no zupas, otrā ēdiena un saldā ēdiena, maksā 0,90 Ls;
21.2. visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs darbinieki par ēdināšanu
maksā tikpat, cik audzēkņi.
Nākošā novada domes sēde notiks
2009. gada 28. oktobrī plkst. 1500 novada
domes ēkā Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Nr. 10 (275) 2009. gada oktobris

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada Administratīvā
komisija 2009. gada rudenī

Bezmaksas juridiskā palīdzība
mazturīgajiem iedzīvotājiem

Izveidojoties Kokneses novadam, esam
palikuši kuplākā pulkā – mums ir pievienojušies Bebru un Iršu pagasti. Likumsakarīgi ir
mainījies Kokneses novada Administratīvās
komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētāja Anita Ozola;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Ausma Rode;
Komisijas locekļi: Jānis Jaudzems, Ainārs Martuzāns;
Komisijas sekretāre Dace Zariņa.
Pilni apņēmības, esam uzsākuši darbu
un aicinām zemes īpašniekus sakopt sev piederošās teritorijas, lai pavasarī samazinātu
kūlas ugunsgrēku skaitu. Viens no ugunsbīstamākajiem periodiem Latvijā ir pavasaris,
kad ik dienas tiek reģistrēts desmitiem un
pat simtiem kūlas ugunsgrēku, kuros izdeg
zeme, sadeg ēkas un gūst apdegumus vai pat
iet bojā cilvēki. Pavasarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām – ja rudenī lauki
un arī pilsētas, dzelzceļa un ceļa malas būs
sakoptas, nebūs kūlas, kam pavasarī degt. Par
zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, – saskaņā ar LAPK 51. pantu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 200
līdz 500 latiem, bet juridiskajām personām –
no 500 līdz 2500 latiem.
Īpašumu sakopšana attiecas arī uz kanalizācijas aku sūknēšanu, atkritumu konteineru
uzstādīšanu, ja tāds nav iegādāts, pagalmu
sakopšanu un uzturēšanu kārtībā. Iegādāto
atkritumu konteineru apsaimniekošana – līgumu slēgšana ar apsaimniekotājiem par to
regulāru izvešanu.
Ļoti bieži administratīvā komisija skata
administratīvo pārkāpumu protokolus, kas
saistīti ar dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu. Dzīvnieki nedrīkst apdraudēt apkārtējo
iedzīvotāju, kā arī citu mājdzīvnieku drošību.
LAPK 106. pants nosaka atbildību par mājdzīvnieku nepieskatīšanu un atstāšanu bez
uzraudzības, naudas soda apmērs ir no 10
līdz 50 latiem.
Sakarā ar to, ka Kokneses pagasta teritorijā palielinājies zādzību skaits, tiek apzagti
dzīvokļi dienas laikā, notiek velosipēdu zādzības, aicinām iedzīvotājus būt modriem ne
tikai par savu īpašumu, bet pieskatīt arī kaimiņu mantu. Par aizdomīgām personām ziņot
pašvaldības policijas priekšniekam Dainim
Ginteram (tālr. 28653455) vai Aizkraukles
policijas nodaļai (tālr. 112 vai 02).
Ir sācies gada tumšākais periods, tāpēc
atgādinām, ka, ejot pa ceļu braucamo daļu
diennakts tumšajā periodā, ir jālieto atstarotājs, pasargājot sevi un autobraucējus no avārijas bīstamām situācijām.
Cerot uz turpmāku sadarbību, sapratni un
atbalstu,
Anita Ozola
administratīvās komisijas priekšsēdētāja
mob. tālr. 26444028
sadarbībā ar Kokneses novada pašvaldības
policijas priekšnieku Daini Ginteru

Valsts apmaksātu juridisko palīdzību
nodrošina civillietās, administratīvās lietās
un krimināllietās. Ar valsts garantētu finansiālu atbalstu tiek sekmēta pilnvērtīga personas tiesību realizēšana juridiska rakstura
strīdos.
Valsts nodrošina un sedz izdevumus par
juridisko palīdzību vienas lietas ietvaros šādā
apjomā:
• konsultāciju līdz trīs stundām;
• procesuālu dokumentu sagatavošanu
līdz trīs dokumentiem;
• pārstāvību tiesā ne vairāk kā 40 stundas.
Iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapas var
iegūt, ierodoties personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā Brīvības gatvē 214, Rīgā,
vai Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā – www.jpa.gov.lv, vai Kokneses novada domē.
Persona, kas vēlas saņemt juridisko palīdzību, iesniedz iesniegumu – aizpildītu
juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu,
pievienojot tajā minētās ziņas apliecinošo
dokumentu kopijas (ienākumus apliecinošus dokumentus un informāciju par strīda
būtību, virzību) un iesniegt to Juridiskās palīdzības administrācijā personīgi vai nosūtīt
pa pastu.
Pēc lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu pieņemšanas
tiek norīkots juridiskās palīdzības sniedzējs
un personai tiek nosūtīta informatīva vēstule, ar kuru iesniedzēju informē par pieņemto
lēmumu, norādot piešķirtās juridiskās palīdzības apjomu, norīkotā juridiskās palīdzības
sniedzēja vārdu, uzvārdu un prakses vietu, kā
arī pirmās tikšanās laiku. Lai saņemtu juridisko palīdzību, personai informatīvajā vēstulē
norādītajā laikā jāierodas pie juridiskās palīdzības sniedzēja.
Aicinu mazturīgos iedzīvotājus, nepieciešamības gadījumā, izmantot iespēju saņemt kvalitatīvu bezmaksas juridisko palīdzību.
Aizkraukles rajona juridiskās
palīdzības sniedzēja
administratīvajās un civillietās Anita Ozola
tālrunis 26444028

Kokneses
novada domes
kases darba laiki
Diena

Darba laiks

Pirmdiena

9.00 – 13.00 ; 14.00 – 18.00

Otrdiena,
8.00 – 13.00 ; 14.00 – 17.00
trešdiena,
ceturtdiena
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SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi”
informē
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.
9 Aizkraukles rajona Kokneses pagastā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses pagastā” (Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 43. panta 13. punktu
un „Atkritumu apsaimniekošanas Likuma” 9.
panta 3. punktu) 4. panta 5. punktu, kas nosaka, ka lielgabarīta sadzīves atkritumus drīkst
novietot šim nolūkam paredzētās vietās pie
esošajiem konteineru laukumiem, vienu dienu pirms šī veida atkritumu savākšanas tiek
noteikts šāds grafiks, kad drīkst iepriekš minētos atkritumus novietot pie atkritumu konteineru laukumiem. Personas, kuras neievē-

ros šo grafiku, tiks administratīvi sodītas.
Ja ir nepieciešamība izvest lielgabarīta
atkritumus ārpus grafika, kontaktēties ar Z.
BRIEDI, tālrunis 26631229.
ATKRITUMU NOVIETOŠANAS UN
IZVEŠANAS GRAFIKS 2009. gadam
Mēnesis

Datums
Novietošana

Izvešana

Oktobris

18

19

Novembris

22

23

Decembris

20

21

SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”

Kokneses tūrisma centram jauna mājvieta

Kokneses tūrisma centrs 10 gadu darbības laikā pirmo reizi maina savu atrašanās
vietu. Sākot ar oktobri, tas atrodas Kokneses
novada domes ēkā pirmajā stāvā, Melioratoru ielā 1.
Ar A/S „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības labvēlību līdz
šim centra atrašanās vieta bija „Blaumaņa

mājā”. Vieta tika izvēlēta kā vispiemērotākā,
lai tūristiem būtu ērti pieejama informācija.
Pirmajā brīdī šķita, ka jaunā atrašanās vieta samazinās tūristu plūsmu uz daudzajiem
tūrisma objektiem. Bet jau dažu dienu laikā
varu secināt, ka tūristiem varēsim nodrošināt nepieciešamo informāciju, jo ik dienas
te iegriežas tūristi, lai iepazītos gan ar pils,
gan Likteņdārza maketiem. Tūrisma centrā
var saņemt informāciju par Kokneses, Aizkraukles un citiem Latvijas novadiem, kā arī
iegādāties kartes, ceļvežus un suvenīrus ar
Kokneses simboliku.
Kontaktinformācija: tel. 65161296, epasts: tic@koknese.apollo.lv
Darba laiks: darba dienās no plkst. 9.00.
– 13.00; 14.00 – 17.00.
„Kokneses tūrisma centra” direktore
Daina Liepiņa

Jauna ģimenes ārsta prakse Koknesē
Ar septembra mēnesi Kokneses ambulances
telpās, Melioratoru ielā 1, ģimenes ārsta praksi
uzsāka daktere Daina Eglīte.
Praksē strādā ārste Daina Eglīte un ārsta
palīgs Ineta Pilicka. Līdz šim Eglītes kundze,
no savas pirmās darba dienas, 24 gadus nostrādājusi Aizkraukles slimnīcā. Lielas skumjas dakteri pārņem, runājot par Aizkraukles
slimnīcas likteni, bet, atverot šo ārsta praksi,
viņa ir apņēmības pilna palīdzēt visiem, kas
vērsīsies pēc palīdzības.
Strādājot šo pirmo
mēnesi, nereti dakterei
nākas stāstīt
par iedzīvotāju tiesībām veikt
ģimenes
ārsta maiņu.
Ikvienam iedzīvotājam
ir tiesības

mainīt savu ģimenes ārstu. Iemesli, kāpēc to darīt, var būt dažādi – gan dzīvesvietas maiņa, darba vietas maiņa, neapmierinātība ar iepriekšējo
ārstu u.c. iemesli. Pārreģistrācijas kārtība ir ļoti
vienkārša, aizejot pie jaunā ģimenes ārsta, ir jāaizpilda „Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā”, kurā
jānorāda savi personas dati un jāapliecina ar
savu parakstu, pēc tam šo vienošanos paraksta
ārsts. Aizpildot anketu Jūs jau esiet pārreģistrāciju veicis, un pie sava iepriekšējā ģimenes ārsta jums vairs nav jāgriežas, jo dati tiek ievadīti
vienotā datorsistēmā. Pārreģistrācijas veikšana
ir bez maksas.
Dakteres Eglītes ārsta prakses
pieņemšanas laiki:
Pirmdien
12.00 – 17.00
Otrdien
9.00 – 15.00
Trešdien
14.00 – 19.00
Ceturtdien
9.00 – 14.00
Piektdien
9.00 – 13.00
Pieteikšanās pa tālruni 65161776. Iespējamas telefoniskas konsultācijas stundu pēc
pieņemšanas pa tālr. 29553191.
Anita Šmite
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Dzīvosim veselīgi

Jauns mācību gads, jauns darba cēliens
Kokneses novada pašvaldības aģentūrai
„Kokneses Sporta centrs”. Rudens ir tas
laiks, kad gribas izvērtēt iepriekš paveikto un
ieviest kaut ko jaunu. Tādēļ no 1. oktobra PA
„Kokneses Sporta centrs” pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 18. līdz plkst. 22. sniegs
vairākus jaunus pakalpojumus:
• veselības sporta speciālistes – fitnesa
treneres konsultācija, treniņprogrammas sastādīšana – Ls 3;
• ārstnieciskā vingrošana individuāli – Ls 3;
• vingrošana grupā – Ls 1.50.
Kas ir fitness? Šo jēdzienu lieto arī citās
valodās. Tā ir harmonija starp cilvēka prātu
un ķermeni. Fitness ir veselīgs uzturs un dzīvesveids, tas ir mirdzums acīs, pārliecība par
sevi, skaists augums un lieliska stāja. Fitness
ir bez aizdusas uzkāpt, piemēram, trešajā stāvā un „panākt” autobusu pieturā.
Mans uzdevums būs ikvienam no jums,
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un veselības
stāvokļa, atrast piemērotu fizisko aktivitāšu
veidu. Tāpat – izveidot pareizu SPA atveseļošanās vai veselības uzturēšanas kompleksu.
Uz pieņemšanu vēlams līdzi ņemt izrakstu
par jūsu veselības stāvokli (rentgenus, analīzes…). Atkarībā no vispārējā fiziskā stāvokļa, vecuma un slimībām, nodarbības svaru
zālē var papildināt ar sporta spēlēm, skriešanu, peldēšanu, pastaigām.
Pastāv arī aizspriedumi pret fizisku nodarbību nepieciešamību, pamatojot to ar daudziem mītiem, kas saistās ar fizisku slodzi,
piemēram:
1. Treniņš ar svariem ir piemērots tikai
jauniem cilvēkiem.
Fakts: treniņi ar svariem ir pat vairāk piemēroti cilvēkiem gados, lai cīnītos pret muskuļu atrofiju.
2. Sievietes, kuras cilā svarus, kļūst masīvas un atgādina vīriešus.
Fakts: nodarbības ar svariem sievietēm ir
viens no galvenajiem labas stājas un muskuļu
proporciju iegūšanas veidiem.
3. Cienījams vecums ir neatgriezenisks
stāvoklis, kas noved pie hroniskām slimībām,
un te nekas nav līdzams.
Fakts: pareizi piemeklēta fizisku nodarbību programma var efektīvi cīnīties ar hroniskām slimībām un novecošanos. Veselība ir
atkarīga no jums, nevis no jūsu vecuma.
4. Vecāka gadagājuma cilvēkiem muskuļu dēļ ir grūtāk cilāt svarus nekā jauniem.
Fakts: gan jaunu, gan vecu cilvēku muskuļi vienādi gūst efektu no svaru treniņiem.
5. Kaloriju „dedzināšanai” daudz efektīvāk ir skriet, nevis soļot.
Fakts: ejot vai mēreni skrienot tiek patērēts aptuveni vienāds kaloriju daudzums,
taču soļošana mazāk traumē locītavas, saites
un muskuļus.
Veselības sporta speciāliste –
fitnesa trenere Aija Vītola
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Rudens ienāk skolā
Kā katru gadu,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
sākumskolēni gatavo rudens izstādi. Tēmas gan ir
bijušas dažādas.
Šogad tie bija ziedi! Bērni kopā ar
vecākiem veidoja
ziedu kompozīcijas un gudroja
tām nosaukumus. Patīkami, ka pirms lielajām salnām vēl kādu brīdi mūs priecē košas
krāsas un skaistas formas. Bērniem izdomas
netrūka – bija daudz interesantu kompozīciju!!! Paldies visiem, kas sarūpēja savu ziedu
kompozīciju!
Inguna Žogota

Miķeļdienas tirdziņš
„Gundegā”
Rudenim visu skaitīt tīk,
Tas nāk mūsu darbiņus uzskaitīt.
Cik čakli esam strādājuši,
Vai rudeni ciemos gaidījuši.
Zeltainais rudens piestājis Kokneses PII
„Gundega” Miķeļdienas tirdziņā. Prieka,
jautrības un mīļuma netrūka ne bērniem, ne
skolotājiem, ne skolotāju palīgiem ejot rotaļās, dziedot, dancojot, kā arī veicot sportiskās
atrakcijas.
Ko tik nevarēja ieraudzīt „Tirgus laukumā”, kur tirgojās grupiņa „Lācītis”. Saldie
našķīši, dažādi veidoti dārzeņu figūriņu brīnumi, skaistās rudenīgās rotaslietas, āboli
un bumbieri, krāsainie ziedi un apsveikumi
– īsta rudens paradīze.
Un atmosfēra, kas valdīja tirdziņā –
prieks bērnu acīs, neviltoti smaidi, kā mājīgā
draugu pasākumā.
Paldies visām audzinātājām, audzinātāju
palīgiem, kas palīdzēja uzburt un izdzīvot šo
jauko un krāsaino gadalaiku.
Lai rudens vējos mums visiem pietiktu
pa saules stariņam, pa kādam sapnītim maziņam.
Gusta mamma Ginta
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Ar rudens veltēm
svin Miķeļus
Pērses pamatskolā, gaidot Miķeļdienu,
skolēni ar pašu veidotām kompozīcijām no
ziediem un dārzeņiem izveidojuši nelielu, bet
skaistu un krāsainu izstādi, kas priecē katru,
pārkāpjot skolas slieksni. Čaklākie izstādes
dalībnieki ir jaunāko klašu skolēni, kuri ar
lielu aizrautību radījuši saulainu rudens noskaņu.
2. oktobrī skolā svinēja Skolotāju dienu.
9. klases skolēni šajā dienā vadīja mācību
stundas pārējās klasēs, kā arī skolotājiem bija
jāpiedalās viņiem veltītā klases stundā.

„Dzeguzītē” bērni
atvadās no vasaras
Sagaidot rudens atnākšanu, bērnunama
– patversmes „Dzeguzīte” iemītnieki 29.
septembrī pasākumā „Atvadas no vasaras”
ar sportiskām stafetēm un atjautības uzdevumiem, atvadījās no siltajām vasaras dienām.
Pēc vecāko bērnu ierosmes un aktīvas līdzdalības, tapa jauks pasākums mazākajiem,
kurā bērni parādīja savu fizisko veiklību un
attapību pēc ožas, taustes un garšas atpazīstot
dažādas rudens veltes.
Kad dienas kļuvušas vēsākas, mazie
„dzeguzēni” brīvo laiku pavada darbojoties
vairākos pulciņos. Pie skolotājas Aletas Sogomonjanas, bērni mācās gatavot apsveikumus un telpu dekorus, gatavojoties dažādiem
svētkiem. Teātra pulciņā kopā ar skolotāju
Lāsmu Riekstiņu, bērni iestudēs ludziņas un
priekšnesumus svētkiem. Zēni ar aizrautību
apmeklē galdniecības darbnīcu, kur zēniem
pirmos soļus galdniecībā māca skolotājs Ingus Eiduks.
Ik dienu bērni iegriežas trenažieru zālē.

Apmeklēja koncertu
„Bildes 2009” un dziedās
sadziedāšanās svētkos
„Dzeguzītes” bērni 10. oktobrī, Rīgā,
apmeklēja koncertu bērniem „Bildes
2009”.
31. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības
namā bērnunamu audzēkņu sadziedāšanās
svētkos, kurus rīko Baltijas Rotari klubs, uzstāsies arī bērnunama – patversmes „Dzeguzīte” mazie dziedātāji.

Kartupeļu ballīte
Vecbebru Profesionālajā
vidusskolā
29. septembrī topošie ēdināšanas servisa speciālisti kartupeļu ballītē – tā jauki tika
nodēvēts izglītojošs pasākums, vēl vairāk uz-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
zināja par mūsu otro maizi – kartupeli. Viņi
noklausījās Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta darbinieces, zinātņu doktores
Līvijas Zariņas lekciju par kartupeļu šķirnēm
Latvijā. Lektore līdzi bija atvedusi Latvijā
audzēto šķirņu kartupeļus, eksperti no audzēkņu vidus noteica visgaršīgāko kartupeļu
šķirni. Ēdināšanas servisa kursu audzēkņi
mācību virtuvē bija pagatavojuši visdažādākos kartupeļu ēdienus, kurus ballītes laikā
varēja degustēt.

„Latvijas garša sierā
un medū”
Septembra nogalē, Jāņmuižas profesionālajā vidusskolā uz Latvijas pavāru konkursu „Latvijas garša sierā un medū” pulcējās
pavāri no visas valsts, radot jaunas receptes.
Konkursā piedalījās arī Vecbebru profesionālās vidusskolas absolvents Kaspars Pavārnieks kopā ar skolas 4. kursa audzēkni
Inu Poliščenko. Par konkursa norisi Kaspars
pastāstīja: „Strādāju Koknesē itāļu restorānā
par šefpavāru, taču piedalīšanās šajā konkursā radīja nelielu uztraukumu, kaut medu un
sieru itin bieži esmu izmantojis ēdienu pagatavošanā. Esmu gatavojis vistu, kas marinēta
tikai medū, neizmantojot ne sinepes, ne sāli
vai piparus. Arī siers izmantots ne tikai sāļajos salātos, bet arī dažādiem deserta ēdieniem.” Konkursā Kaspars un Ina gatavoja
pildītu vistu ar sieru un brokoļiem, sautētu
baltvīna mērcē un cidonijas sīrupā, bet desertā pagatavojot ābolu, biezpiena kūku medus
un vaniļas mērcē. Par piedalīšanos konkursā
jaunieši saņēma Atzinības rakstu, kā arī guva
vērtīgu pieredzi turpmākajam darbam.

Ābolu parāde
Bebru pagasta bibliotēkā no 30.09 līdz
03.10 bija apskatāmas un nogaršojamas 33
ābolu šķirnes. Pagasta iedzīvotāji atnesa
parādīt kādi bagātajā ābolu gadā ir izauguši
raženi āboli. Gan bibliotēkas lietotāji, gan
vienkārši interesenti diskutēja par šķirnēm,
pastrīdējās par dažām šķirnēm un pagaršoja ābolus. Patika košā Red Melba, zeltainie
Igauņu Sīpoliņi, tradicionālais Antonovka,
interesi izraisīja Bumbierāboli, kuri gan vairāk atgādināja bumbierus, Forele, saldā un
sulīgā Tīna. Noslēguma dienā varēja cienāties arī ar ceptiem āboliem. Paldies visiem,
kuri atsaucās bibliotēkas aicinājumam un
piedāvāja sava dārza ābolu šķirnes.
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Piemin Jaunbebru Kartupeļu dumpja
168. gadskārtu
Ik rudeni, septembrī, Jaunbebru Kartupeļu dumpja piemiņas vietā, piemin latviešu
zemnieku drosmīgo protestu pret apspiedējiem. 23. septembrī Bebru pamatskolas 4. un
5. klases skolēni devās uz Jaunbebriem, kur
apskatīja Reciju ezeru un vecās Reciju ūdensdzirnavas, uz brīdi apstājās pie Brāļu kapiem.
Dodoties tālāk pa kļavu aleju, skolēni atcerējās
Jaunbebru un Vecbebru muižkungu noslēgtās
derības par to, kurš no viņiem iestādīs vairāk
koku ceļa malās. Pagājuši vairāk kā 100 gadi
un ik garāmgājēju priecē dižās kļavas – bērni
ar aizrautību mēģināja apvīt rokas ap varenajiem kokiem un izmērīja, ka labi augušu kļavu
var apņemt 3 – 4 bērnu rokas. Jaunbebru parkā
jaunie vēstures pētnieki pie Jaunbebru muižas
drupām mēģināja iztēloties kāda reiz bijusi
skaistā Jaunbebru muiža, kurā no 1922. gada
līdz 1944. gadam mājvieta bijusi Jaunbebru
sešklasīgajai skolai, kuru 1944. gadā, vācieši
atkāpjoties, sabombardēja. Muižas ēku savā
plaukumā skolēni varēja aplūkot skolotājas

Lindas Šmites un
muzeja vadītājas Sarmītes Rodes līdzi paņemtajās fotogrāfijās.
Nonākot gala mērķī,
Kartupeļu
dumpja
atceres vietā pie Sarkanā šķūņa drupām,
atnācējus gaidīja pārsteigums – ugunskurā
izcepti kartupeļi un
karsta zāļu tēja. V. Jākobsona muzeja vadītāja pastāstīja par notikumiem pirms 168
gadiem, par drosmīgajiem zemniekiem
Viļumu Preisu, Reini
Tālmani un citiem, kas tika ieslodzīti šajā
muižas šķūnī un sodīti 4. decembra rītā, par
viņu tālāko likteni. Mājup braucot, bērni atzina, ka savu pagasta vēsturi vislabāk iepazīt

Mazā Bērnu žūrija iedanco „Braku” rijas klonu
6. oktobrī Bebru pagasta bibliotēkas mazā
Bērnu žūrija (1. – 4. klases skolēni) devās
ekskursijā uz Ērgļu novada „Braku” muzeju.
Pirms brauciena siltus ceļa vārdus mazajiem
lasītājiem teica pagasta pārvaldes vadītāja
Ilze Pabērza, līdzi dodot ceļa „maisu” pilnu
ar āboliem, kurus pa ceļam bija jāēd pašiem
un pārējo jāatstāj Ērgļu mežu zvēriņiem.
Muzejā mūs sagaidīja jauki darbinieki.
Kā ciema kukuli dāvinājām savus zīmējumus
un Eiduks Edijs, kā viens no jaunākajiem bērnu žūrijas dalībniekiem, veltīja visiem jauku
dziesmiņu par Mazo āzīti.
Lielajā saimes istabā pie silti izkurināta
krāsns raisījās sarunas par Rūdolfa Blaumaņa
pasaku „Velniņi”. Bērniem bija iespēja pašiem
piedalīties improvizētā izrādē. Šarmanto un
nerātno velniņu ādā iejutās Erlends un Artūrs.
Saimnieku ļoti pārliecinoši notēloja En-

dijs, bet ragaino un badīgo vērsi Gints.
Un, kur gan bez burlakām! Ar šīm lomām
spīdoši tika galā Patrīcija un Anna.
Lai nerātņi velniņi pārvērstos par jaukiem puisēniem, vajadzēja večiņu kas viņus
sparīgi pērtu, šajā lomā iejutās Samanta.
Pēc aktīvās darbošanās devāmies un riju,
kur bija jāielien krāsnī, jāiedanco rijas klons.
Pa simts soļu taku skrējām uz Zibensšķelto akmeni un pārbaudījām, vai tiešām pa šo
spraugu izlīda Velniņi?
Gājām uz Edgara krauju un vēl un vēl…
kad spēki no iešanas, skriešanas, dejošanas
un rāpšanās bija izsīkuši, atgriezāmies saimes istabā, kur mūs gaidīja smaržīga tēja un
maizītes. Apetīte visiem bija ļoti laba!
Pie galda tika apsveikti tie bērni, kuri jau
paspējuši izlasīt visvairāk grāmatu. Visčaklākā lasītāja šobrīd ir Elīna Pukinska!
Tā laikam ātri ritot,
beidzās mūsu
jaukais, saulainais ceļojums uz šo
brīnišķo vietu
– „Brakiem”.

ne skolas solā, bet vietā, kur mūsu senči cīnījušies par brīvību.
Kokneses Novada Vēstis

Ciemos uz „Galdiņiem”
19. septembrī, Daudzevas vecākā paaudze
apciemoja draugus – Kokneses pagasta pensionāru padomi „Pīlādzītis”, lai tālāk dotos uz
Bebriem, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālo māju – muzeju „Galdiņos”, kur atbraucējus sirsnīgi sagaidīja Bebru pagasta pensionāru
padomes pārstāves. Ciemiņi iepazinās ar muzeju – māju, kurā dzīves lielāko daļu pavadījis
tēlnieks, skolotājs, boksa čempions Voldemārs
Jākobsons. Pie kopīgi uzklāta cienastu galda
raisījās omulīgas sarunas. Daudzevas pagasta
bibliotēkas vadītāja Valija Lucāne pastāstīja par
sava pagasta ievērojamākām vietām, par aktrises Ņinas Melbārdes dzīves gaitām Daudzevā.
Kopā ar koknesiešiem bija atbraukusi dzejniece Ārija Āre. Ieklausoties dzejnieces lasītajos
dzejoļos, šī rudens atvasaras diena šķita vēl
saulaināka, gaiša prieka un sirsnības caurausta.
Savu dzeju runāja arī muzeja vadītāja Sarmīte
Rode. Dzīvesprieks un dzīves mīlestība, par spīti grūtajai ikdienai, skanēja koknesiešu vēlējumā: „Palīdzēsim Latvijai atdzimt! Lai piepildās
mūsu mērķi un sapņi arī dzīves rudenī, darot
dzīvi interesantu un krāsainu!”
Sarmīte Rode

Ausma
Rode,
bibliotēkas
vadītāja

Brīdis pirms mājupceļa!
No kreisās: Endijs Ošiņš, Erlends Liepiņš, Patrīcija Eiduka, Krista Bernoviča,
Lana Priļepiševa, Elvis-Jānis Daņiļevičs, Ričards Kondratjevs, Gints Vērdiņš,
Artūrs Kolačs, Samanta Vilmane, Elīna Pukinska, Anna Bitenbindere un
mazais ņiprais Edijs Eiduks.

Atvadoties, tapa mazs smaidošs foto pie
Voldemāra Jākobsona „Tautumeitas”.
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Prieks par bērniem dod spēku dzīvot dzīves rudenī
Iršu pagasta „Dzidrās”, savas dzīves
gadu 75. rudeni sagaidījusi saimniece Zenta
Rūtiņa. Dzimšanas dienas rītā, 30. septembrī, puķes viņas dārzā dāvāja savus krāšņākos ziedus, tāpat kā viņas mīļie sirsnīgus
vēlējumus. Kopā ar vīru, kas nu jau atdusas kapu kalniņā, jubilāre izaudzinājusi trīs
krietnus bērnus, palīdzējusi izaugt trim mazbērniem. Dzīves lielākā puse gluži kā žiglie
Iršupītes viļņi aiztecējuši, te, Iršos, kur viss
darba mūžs pavadīts, pārsvarā strādājot par
grāmatvedi. 1. oktobra lietainajā pēcpusdienā, tiekoties ar „Dzidru” saimnieci, viņas
omulība un gaišais pasaules redzējums lika
pasmaidīt pat lietus mākonim.

Matemātiku māca dzejnieka tēvs
Zentas Rūtiņas bērnības laiks un jaunības
gadi atstājuši atmiņu nospiedumus Madonas
pusē, Mētrienā, tagadējā Ļaudonas pagastā.
Mētrienas pamatskolā uzcītīgajai meitenei
vislabāk padevusies matemātika, kuru mācījis stingrs un prasīgs skolotājs Voldemārs
Briedis. Zentas kundze atminas, kā ar klases
meitenēm ratiņos stumdījušas skolotāja mazo
dēliņu, vēl nezinot, ka mazais puisēns kļūs
par tautā mīlētu dzejnieku Leonu Briedi. Viņa
pieder pēckara bērnu paaudzei, kad pusei no
klases bērniem tēvi neatgriezās no kara, arī
Zenta zaudē tēvu 14 gadu vecumā, bet brālis
no kara ceļiem pārnāk ar salauztu veselību.
Māte viena izaudzina divas meitas. Interese
par matemātiku, mudina jaunieti pēc skolas
beigšanas izvēlēties grāmatvedes profesiju,
kurā pirmie darba gadi iesākušies dzimtajā
vietā. Tur arī nodibināta ģimene, piedzimst
dēls Gatis, bet 1962. gadā Rūtiņi pārnāk dzīvot uz Iršu pagastu.

Lopi ievesti, teļam paslaucām!
„No 1963. gada līdz 1997. gada rudenim
esmu kolhozā, vēlāk padomju saimniecībā
„Līdums” un visbeidzot pagasta padomē strādājusi par grāmatvedi, īslaicīgi arī par kasieri,
kontrolasistenti un noliktavas pārzini – katru
darbu centos veikt no sirds”, teic jubilāre, kurai par darbabiedriem un kopā nostrādāto laiku palikušas visjaukākās atmiņas. Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte atceras, ka
70. gadu vidū, viņai esot bērna kopšanas atvaļinājumā, Zenta tikusi galā arī ar sekretāres
pienākumiem. Bet, pati dižo dzīves gadu īpašniece atminas, cik daudz spēka prasījis darbs
grāmatvedībā, no rītiem un vakariem rosīšanās piemājas saimniecībā un bērnu audzināšana. „Man ļoti daudz palīdzēja vīrs un bērni.
Visvairāk darāmā tika vecākajam dēlam, kurš
izauklēja arī jaunākās māsas Gitu un Agritu.
Atceros gadījumu, kad abi ar vīru bijām darba darīšanās Rīgā un vēlu pārbraucot mājās,
ieraudzījām, ka bērni jau aizmiguši, bet uz
galda dēls atstājis zīmīti: lopi ievesti, teļam
pienu paslaucām”, ar smaidu stāsta māmuļa,
kura ir lepna par saviem bērniem, kuri jau no
mazotnes iemācījušies čakli strādāt.

Vienas no vecākajām mājām Iršos
„Dzidras” ir vienas no vecākajām mājām
Iršos, celtas vairāk nekā pirms 100 gadiem un
savā mūžā daudz pieredzējušas. Otrā pasaules kara beigās, 1944. gadā, Iršu pusē notikušas smagas kaujas - vēl tagad mājas augšpusē
pie jumta, redzamas sprāgstošo lādiņu pēdas.
Kad Rūtiņu ģimene no Iršu pagasta „Mauriņiem”, apmetusies uz dzīvi šajās mājās,
pavērusies drūma ainava ar vareniem dadžu
laukiem, bet pamazām iekopta zeme, dārzā

Ekskursija uz Māras zemi
16. septembrī, mēs, Kokneses pagasta
represētie kopā ar Jēkabpils represētajiem, ar
kuriem draudzējamies, devāmies ekskursijā
uz Latgali.
Dodoties uz Krāslavas pusi, apstājāmies
pie „Velnezera”. Tā kā lielajam autobusam
pie ezera nebija vietas, kur apgriezties, mēs
mērojām kādus 2-3 km kājām iekšā mežā...
Uzkalnītē ir ierīkotas laipas un kāpnes, kas
ved lejup uz ezeru. Nokāpām pie ezera.
Ūdens tumši zaļš un ļoti dzidrs, tā kā var saredzēt ezera dibenu, kaut gan tas ir 12 – 18
m dziļš.
Tālāk braucām uz Sventes muižu – vietu,
kur uzņemta filma „Neprāta cena”. Izstaigājām un apskatījām muižas ēku un apkārtni.
Tad ceļš veda uz Aglonas pusi, uz „Maizes
muzeju”, kur ļoti mīļi sagaidīja muzeja īpašniece Vijas kundze. Sīki un izsmeļoši viņa
mūs iepazīstināja ar „maizītes vēsturi” – kā tā
top no rudzu grauda līdz gatavam kukulītim.
Tikām pacienāti ar svaigi ceptu rupjmaizi

un ābolmaizi. Klāt piedzērām zāļu tēju, kā arī
nogaršojām „šmakovku” – stipru pašdarinātu
alkoholisko dzērienu un atcerējāmies polkas
soli! Vienreizējs un neaizmirstams pasākums!
Turpat veikalā varēja iegādāties maizes klaipiņus. Īpaši skaisti bija tie, kam virsū bija jumīša zīme. Tos arī pārvedām mājās.
Nonākot Aglonas bazilikā, izstaigājām
dārzu, aizgājām līdz svētavotam, apskatījām baznīcā. Visapkārt tāds klusums un
miers!
Pabijām arī Kristus Karaļa kalnā. Tas atrodas 2 km aiz Aglonas, Aglonas ezera krastā. Unikāls skulptūru komplekss, kas veidots
uz Jāņa Stupāna zemes. Kopā ar dārziem un
mākslīgajiem dīķiem tas aizņem aptuveni 20
ha lielu platību. Skulptūru parks tiek veidots
pateicībā Dievam, Jēzum Kristum kā garīgā
vieta, kur cilvēkiem smelties dvēseliskas vērtības. Skulptūras veidotas no ozola koka un
sasniedz 10 – 11 m augstumu. Skulptūru autors ir Ēriks Delpers. Vēl ir arī izveidots de-

iestādītas ābelītes, kas nu izaugušas un rudeņos dāvā pilnus zarus āboliem.
Lai arī saimniece mājās saimnieko viena,
viņa tiek galā ar divām brūnaļām. Šobrīd pēc
nesen pārciestas acs operācijas, palīdz bērni
un kaimiņi. Par drošību sētā gādā mājas sargs
Švarcis, bet par omulību seši kaķi. Vakaros
viņa skatās televīzijas pārraides un seko līdzi
notikumiem pasaulē. Visu dzīvi Zentas kundzi pavadījusi mīlestība uz dziesmu, arī tagad
rosoties pa sētu, viņa staigā dungodama kādu
iemīļotu melodiju. Brīvajos brīžos no Rīgas
pārbrauc meita Gita, kā arī Agrita un Gatis
ar savu ģimeni cenšas pēc iespējas biežāk
apciemot māmulīti. Bērni vēlētos kopīgiem
spēkiem atjaunot veco māju, lai tai būtu vēl
ilgs mūžs, kur visai dzimtai sanākt kopā.

Galvenais dzīvē – izglītība
„Galvenais dzīvē ir iegūtā izglītība un
darbs, kurā sevi piepildīt” – pārliecināta Zenta
Rūtiņa. Mātes sirds ir laimīga, jo visiem trim
bērniem izdevies iegūt augstāko izglītību un
ir darbs. Dēls Gatis, pēc profesijas ir skolotājs, bet tagad nodarbojas ar uzņēmējdarbību, Gita ir pasniedzēja Latvijas Universitātē
un konsultante, bet jaunākā meita Agrita ir
menedžere tūrisma aģentūrā „Impro”. Arī
mazbērni Reinis, Jānis un Madara, atbraucot
ciemos, ir labi palīgi vecmāmiņai. Jaunatnei
sirmā māmuļa novēl mācīties, jo tā ir vienīgā
bagātība, ko nevar izputināt nekādas krīzes.
Un, arī par šodienu domājot, „Dzidru” saimniece teic: „Mums jābūt stipriem un jāizdzīvo
šis laiks’’. Savam mīļajam Iršu pagastam viņa
novēl nepalikt par nomalīti Kokneses novadā,
bet krietni strādāt un lepni nest savu vārdu!
Sarmīte Rode
koratīvo stādu dārzs no 650 augiem un augļu
dārzs no 120 augļu kokiem. Autore Anita Kazāka. Iesakām to visu redzēt!
Pa ceļam iebraucām keramikas darbnīcā
pie podnieka un noskatījāmies, kā tapa māla
pods – ātri, veikli tas tapa gatavs.
Un tālāk – atpakaļ uz Koknesi! Piekusuši,
bet laimīgi un gandarīti atgriezāmies mājās –
ekskursija bija izdevusies!

Kokneses novada represētie!
Lūdzu, sarosīsimies, būsim aktīvāki,
piedalīsimies kopīgi rīkotajos pasākumos!
Ja nav iespējams ierasties, par to savlaicīgi
ziņojiet.
Paldies Kokneses novada domei par piešķirto finansējumu ekskursijai!
Uz nākošo tikšanos Kokneses represētie
tiek aicināti 2009. g. 18. novembrī. Sīkāk par
vietu un laiku būs paziņots nākošajā – novembra mēneša avīzītē.
Ekskursijas dalībnieku vārdā –
Lība Zukule
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Pasākumi Kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

Norises vieta

17. oktobrī plkst. 18.00 Grupas “MELO M” koncerts. Kokneses kultūras nams.
Biļešu iepriekšpārdošana no Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
13.09. Ieeja: Ls 4,- un 3,-.
26574538

Kokneses pagasta bibliotēkā
Kokneses pagasta bibliotēkā no 14. septembra līdz 14. novembrim ir apskatāmas 15
gleznas no krāsainiem auduma gabaliņiem,
kuras tapušas Kokneses Ģimenes atbalsta
dienas centrā radošās darbnīcas un Ģimenes
dienas ietvaros. Darbi ir veidoti neparastā
tehnikā, kura pārsteidz un izraisa lielu
apmeklētāju interesi!

Bebru pagasta bibliotēkā
no 7. līdz 16. oktobrim izstādē „Raganu
salidojums” skatāmas raganu figūras no dažādām pasaules valstīm.

Jaunumi
sadraudzības pilsētā
Vitingenā
Sadraudzības pilsētas Vitingenas dome
ir izdevusi jaunu informatīvu brošūru par
Vitingenas pilsētu. Tajā pieejama īsa informācija par pilsētas organizācijām, firmām un
iestādēm. Lasāms neliels atskats Vitingenas
vēsturē, ir redzami jaunākie skaitļi un dati
par pilsētu, pilsētas pārvaldes un iestāžu informācija, ar norādi kādi pakalpojumi kur
pieejami. Brošūrā ir pieejama informācija
iedzīvotājiem par veselības aprūpi pilsētā,
sociālo palīdzību un baznīcu pakalpojumiem.
Tāpat parādītas kultūras, sporta un brīvā laika
pavadīšanas iespējas pilsētā un tās apkaimē,
norādīti arī ar pilsētas dzīvi saistītie iedzīvotājiem nepieciešamie telefona numuri. Brošūrā var iepazīties ar pilsētas ievērojamākajām vietām, pieejamajiem banku, juristu u.c.
pakalpojumiem. Saistoša ir informācija par
notikumiem Vitingenā un tās apkaimē. Arī
koknesieši var iepazīties ar brošūru interneta
mājaslapā: http://www.findcity.de/?m=stadtwittingen-buergerinfo-29378a

Aicinu Kokneses novada domes zemes
nomniekus pārskatīt savus zemes nomas
līgumus. Kam beigušies zemes nomas līgumu termiņi, ierasties Kokneses novada
domē 10. kabinetā pirmdienās vai ceturtdienās domes darba laikā un pagarināt zemes nomas līguma termiņu, ja vēlas turpmāk zemi nomāt.
Zemes ierīkotāja D. Stankeviča
Kokneses novada dome piedāvā uz
nomu zemi mazdārziņiem Koknesē, Dzeņu ielā aiz īpašuma Dzeņu iela Nr. 32.
Aicinām interesentus pieteikties līdz š. g.
1. novembrim Kokneses novada domē 10.
kabinetā pirmdienās vai ceturtdienās domes darba laikā.
Zemes ierīkotāja D. Stankeviča

Par atkritumu izgāztuvi Koknesē
Sakarā ar rekultivāciju,
atkritumu izgāztuve Koknesē ir slēgta!

Lūdzam Bebru pagasta iedzīvotājus,
kuri šogad ir pensionējušies, par to paziņot
sociālajā dienestā pa tālr. 65164340 vai arī
pensionāru padomes priekšsēdētājai Annai
Bitei, tālr. 26159335, 65164188.

32 stipendiāti

Kokneses novadā, no Eiropas Sociālā
fonda līdzekļiem saņemot mēnesī 100 latu
stipendiju, strādā 32 bezdarbnieki, 15 no
viņiem Koknesē, 10 – Iršos, bet Bebros –
7. Šie cilvēki veic dažādus labiekārtošanas
darbus savos pagastos.

Svecīšu vakari
Iršu pagasta
kapsētā

17. oktobrī pulksten 17.00
Bebru pagasta

Zutēnu kapos

7. novembrī pulksten 16.00

Apklusušo mūžu dārzā,
Staro ziedu gaisma maiga,
Dodot savu kluso mieru,
Sāpju asarai uz vaiga.
A. Ķirškalne
Pa rudens ziedu taku mūžībā devusies
Skolotāja Janīna Lukašus. Cieņā un
pateicībā par godprātīgo darbu, kas
ziedots mūsu pagasta jaunai paaudzei,
izsakām visdziļāko līdzjūtību Janīnas
Lukašus tuviniekiem.
Bebru pagasta pārvalde

Tu esi katram viena, tikai viena,
Pie kuras kā pie saules bērni turas klāt.
Un, tāpēc, ir tik grūti zaļām skujām birstot,
Uz mūžu smagai zemei, tevi atdot, māt.
/I. Zariņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Janīnu Lukašus mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome

Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Septembrī reģistrētas 2 laulības.
Dzimuši 2 bērni.

Miruši:
Pastare Antonija (1923. g.);
Miglāne Anna (1916. g.);
Bogdanovs Vladislavs (1915. g.);
Skrejāns Andris (1954. g.);
Idzāns Arnolds (1957. g.);
Gūts Andris (1957. g.);
Zvirbulis Valdis-Pēteris (1922. g.);
Šlakāns Imants (1926. g.).
Lukašus Janīna (1930. g.)
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