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Ar mīlestību Latvijai
Esiet sveicināti, novembrī, gada vis-

tumšākajā brīdī. Laikā, kad sagaidām 
Latvijas valsts 91. dzimšanas dienu! 
1918. gada 18. novembrī, tumšā un vēsā 
rudens vakarā, bet zem saules zīmes, dzi-
ma neatkarīga Latvijas valsts.

Lai arī cik skarbi vēji traukušies pār 
mūsu zemi un satumsis debess jums, tau-
ta ir nosargājusi to gaismas drīksniņu, 
ko iededza jaunās valsts cēlāji. Tāpat kā 
dzīva ir mūsu valoda, dziesmas un gars. 
Dzīva ir tautas atmiņa – vienmēr no Lat-
vijas vēstures lappusēm uz mums raudzī-
sies latviešu strēlnieki ar lepnumu acīs un 
saulīti cepures kokardē, gan tie, kuri par 
Latvijas brīvību cīnījās otrajā pasaules 
karā, kuru moku ceļš izsīka Sibīrijas nā-
ves nometnēs. Novembrī – Mātes Latvijas 
mēnesī iedegsim sveces brīvības cīnītāju 
piemiņai, lai lepni plīvo karoga krāsas 
zem novembra debesīm!

Šajā avīzes numurā stāstām kā Latvi-
jas svētkiem gatavojas novada iestādēs, 
informējam par pieņemtajiem lēmumiem 
un aktualitātēm novada domē. Par kok-
nesieti, kura mūžs ir apliecinājums tēvze-
mes mīlestībai, varēsiet lasīt Valta Puriņa 
dzīvesstāstā. No tādiem cilvēkiem kā viņš, 
izaugusi mūsu valsts.

Sagaidot Latvijas svētkus, droši vien 
vairāk aizdomājamies par šodienas Lat-
viju, par to kāda būs mūsu bērnu nākotne. 
Vai spējam patiesi priecāties par valsti, 
kurā daudziem no mums trūkst drošības 
sajūtas par savu rītdienu, zūd pārliecība 
par godīgumu valstī? Cik ilgi vēl latvieši 
labākas dzīves meklējumos dosies ārpus 
Latvijas un vai viņi kādreiz atgriezīsies 
Dzimtenē? 

Un, tomēr, katram no mums Dzimtene 
ir tikai viena. Mums – Latvija. No sirds 
vēlēsimies, lai mūsu tautai pietiktu spēka 
tuvināties labajam. Jānim Jaunsudra-
biņam pieder vārdi: „Turi Latviju dziļi 
ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dār-
gumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis 
Latviju, tu zudīsi pats”.

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Tuvojas mūsu valsts – Latvijas dibināša-
nas 91. gadadiena. Domāju, ka ikvienam Lat-
vijas iedzīvotājam šie ir gada paši svarīgākie 
svētki. Šajā dienā mēs atceramies, kādu ceļu 
līdz šodienai ir nogājusi mūsu valsts. Atce-
ramies gan brīvības laiku, gan nebrīvi, gan 
upurus, kas šajā ceļā ir bijuši.

Mēs palūkojamies arī apkārt un cenša-
mies saskatīt, kas tuvākā un tālākā apkārtnē 
pēdējā laikā labs ir noticis.

Šogad ir notikusi pašvaldību administratī-
vi – teritoriālā reforma, kuras laikā apvienojās 
Iršu, Bebru un Kokneses pagasti, izveidojot 
Kokneses novadu. Laiks rādīs, kādi pozitīvi 
rezultāti būs šai reformai. Svarīgi, lai pēc re-
formas novada iedzīvotājiem sniegtie pakalpo-
jumi nepasliktinātos, bet uzlabotos. Tas gan ir 
grūts uzdevums šajos finansiālajos apstākļos.

Šogad visos Kokneses novada pagastos ir 
padarīti labi darbi. Koknesē ekspluatācijā no-
dots peldbaseins un uzsākta ūdenssaimniecības 
rekonstrukcija. Bebros rekonstruēts stadions, 
nobeigumam tuvojas ūdensvadu un kanalizā-
cijas tīklu rekonstrukcija un uzstādītas jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Novembra 
beigās ekspluatācijā tiks nodota jaunā Iršu 
sporta zāle. Šo objektu celtniecībā ir piesaistīti 
valsts, Eiropas Savienības, pašvaldības un ko-
munālo pakalpojumu uzņēmuma līdzekļi.

Cauri Kokneses pagastam uzsākta Latga-
les autoceļa E22 būvniecība.

Maijā Koknesē darbu uzsāka sauso bera-
mo būvmateriālu rūpnīca Baumit-Baltikum.

Daugavas vidū uz salas šogad ir uzsākta 
„Likteņdārza” ierīkošana, kas top pēc pasaulē 
pazīstama ainavu arhitekta Šunmio Masuno 
projekta, un būs veltīts 20. gadsimtā cietuša-
jiem un bojā gājušajiem latviešiem. Šo pro-
jektu paredzēts pabeigt līdz Latvijas valsts 
neatkarības 100gades jubilejai. Likteņdārzs 
top par tautas saziedotajiem līdzekļiem, bet 
par patronu ir piekritis būt Valsts prezidents 
Valdis Zatlers. Līdz šim ir saziedots vairāk kā 

520 tūkstoši latu. Daudzi darbi uz salas tiek 
veikti talku veidā, kurām piesakās dažādas or-
ganizācijas un privātpersonas. Lielu palīdzību 
šovasar ir sniegušas tādas iestādes kā a/s „Lat-
vijas Valsts meži” un Valsts mežu dienests.

Gribu pateikties Kokneses novada cilvē-
kiem un organizācijām, kas ir palīdzējušas 
šovasar Likteņdārza tapšanā:

- Kokneses novada dome;
- SIA „Astarte Nafta” – O. Karčevskis;
- SIA „HLD mērniecības birojs” – H. Duburs;
- SIA „Kokapstrāde DN” – D. Vingris;
- SIA „Kokneses Miesnieks” – I. Čeiča;
- SIA „Latvijas Īpašumi” – M. Liopa;
- SIA „Pakavs” – J. Sprukulis;
- SIA „RRKP Būve” – A. Kalniņš, G. 

Grandāns;
- Zemessardzes 55. kājnieku bataljons – 

U. Skolnieks;
- Z/s „Kalnavoti” – J. Dzenis, A. Āre;
- Z/s „Pilslejas”- U. Krievārs, P. Kroičs;
- Z/s „Roplaiņi” – A. Dambītis;
- Benita Peciņa;
- Jānis Paura;
- Ģirts Šreibers;
- Mārīte Gražule;
- Politiski represēto apvienība;
- SIA „Orinoko” – L. Klišāns;
- I. Gaiša Kokneses vidusskola – M. 

Reinbergs;
- PA „Kokneses Tūrisma centrs” – D. Liepiņa;
- Laikraksts „Kokneses Vēstis” – A. Šmite;
- Ernests Skopāns;
- Ingrīda Zemzare.
Uzaicinu piedalīties novadā rīkotajos 

pasākumos, kas veltīti Valsts neatkarības 91. 
gadadienai un Latvijas armijas dibināšanas 
90. gadadienai.

Apsveicu visus Kokneses novada iedzī-
votājus Latvijas valsts svētkos!

Dievs svētī Latviju!
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 

Viesturs Cīrulis

Godātie Kokneses novada iedzīvotāji!

Ar Kokneses Goda pilsoņa nosauku-
ma piešķiršanas komisijas 02.11.2009. sē-
des lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 1) Kok-
neses Goda pilsoņa nosaukums piešķirts:

*Astrīdai GRANTIŅAI Bebru pagastā;
*Pēterim KEIŠAM Iršu pagastā;
*Igoram LULLEM Kokneses pagastā;
*Antoņinai MIDEGAI Bebru pagastā;
*Skaidrītei UPMALEI Bebru pagastā
Kokneses Goda pilsoņu godināšana 

un valsts svētku koncerts ar pašdarbības 
kolektīvu piedalīšanos notiks 18. novem-
brī plkst. 12.00 Kokneses kultūras namā!

kokneses
Novada Vēstis
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Pāri laikiem lai zied mūsu tēvzeme gaišā un svētā. /L. Breikšs/

KOKNESE
BEBRI    IRŠI
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2009. gada 28. oktobra sēdē
KoKneses noVada dome noLĒma: 

 
1. Apstiprināt ceļa klases 2009./2010. gada ziemas periodam 

Kokneses novada ceļiem:
1.1. Kokneses pagasta teritorijā (pielikums Nr. 1);
1.2. Bebru pagasta teritorijā (pielikums Nr. 3);
1.3. Iršu pagasta teritorijā (pielikums Nr. 2).
2. Apstiprināt to īpašumu sarakstus, līdz kuriem par pašvaldības 

līdzekļiem ziemas periodā tiks tīrīts sniegs. 
3. Lai uzlabotu sporta darba organizāciju un koordināciju nova-

dā, divu nedēļu laikā sasaukt ārkārtas kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi, uzaicinot tajā piedalīties 
p/a „Kokneses sporta centrs” darbiniekus, sporta darba organizatorus 
Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs un sporta darba entuziastus.

4. Apstiprināt pārskatu par sociālo līdzekļu izlietojumu Kokneses 
novadā 2009. gada 3. ceturksnī un trīs ceturkšņos.

5. Turpināt izskatīt jautājumu par štatu optimizāciju novada domē, 
tās iestādēs un struktūrvienībās.

6. Uzdot domes izpilddirektoram J. Baltmanim sagatavot pašval-
dības funkciju sarakstu un iesniegt to attīstības un tautsaimniecības 
pastāvīgajai komitejai.

7. Uzdot domes izpilddirektoram, iestāžu un struktūrvienību va-
dītājiem līdz 17. novembrim sagatavot un iesniegt priekšlikumus par 
iespēju taupīt budžeta līdzekļus.

8. Uzdot sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgajai ko-
mitejai sēdē izskatīt jautājumu par ģimenes ārsta un aptiekas darba 
laiku Iršu pagastā.

9. Uzdot Bebru pagasta pārvaldes vadītājai I. Pabērzai risināt jau-
tājumu par telpu nomu ģimenes ārstei Bebru pagastā.

10. Piekrist, ka autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese re-
konstrukcijas projekta īstenošana tiek uzsākta sekojošos nekustama-
jos īpašumos:
N.p.k. Īpašuma nosaukums Kadastra numurs
1. Gaiļi A 3260 007 0217
2. Lantupīte A 3260 001 0079

3260 001 0080
3. Padegas dīķi A 3260 003 0216
4. Izgāztuve A 3260 004 0301 

 atbilstoši būvniecības – rekonstrukcijas projektam pirms pirkuma 
- pārdevuma līguma noslēgšanas.

10.1. Pilnvarot domes izpilddirektoru J. Baltmani pārstāvēt nova-
da domes intereses valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Kok-
nese būvniecības laikā.

10.2. Piekrist autoceļa Austrumi – Ratnicēni slēgšanai uz laiku ar 
nosacījumu, ja

10.2.1. būvniecības veicēji par to vienojas ar uzņēmēju Kristīni 
van Herku;

10.2.2. tiek ievērots ceļa izbūves termiņš – pieci mēneši.
11. Iesniegt tās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā 

izvērtēšanai:
11.1. Kokneses novada domes lēmumu un pamatojumu, ka Iršu 

pagasta un Bebru pagasta papildinājumā iekļautais objekts – Bebru 
pagasta stadiona rekonstrukcija, kurā paredzēts ieguldīt dotāciju, no-
drošina ilgtspējīgu izmantošanu novada pašvaldības funkciju izpildei.

12. Sakarā ar Aizkraukles rajona reorganizāciju, ar 2009. gada 30. 
novembri pārņemt:

12.1. iestādi „Bērnu nams - patversme „Dzeguzīte”, reģ. nr. 
90000073412, Iršu pagastā, Kokneses novadā; 

12.2. bez atlīdzības Kokneses novada domes īpašumā nekustamos 
īpašumus:

12.2.1. zemesgabals 2087 m2 „Dzeguzīte” Iršu pagasts;
12.2.2. nedzīvojama ēka „Dzeguzīte” Iršu pagasts, kadastra Nr. 

3254 003 0232 (20.01.2004. Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa Iršu 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0012 4175);

12.2.3. zemes gabals 5263 m2 „ Dzeguzīte 1” Iršu pagasts,
12.2.4. nedzīvojama ēka „Dzeguzīte 1” Iršu pagasts;

12.2.5. palīgēka „Dzeguzīte 1” Iršu pagasts, kadastra Nr. 3254 
003 0235 (17.01.2008. Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa Iršu pagas-
ta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0019 4026)

12.3. Objektu pārņemšanai izveidot komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Jāzeps Baltmanis – domes izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
1. Viesturs Cīrulis – domes priekšsēdētājs;
2. Iveta Mikāla – domes galvenā grāmatvede;
3. Dace Kļaviņa – grāmatvede-ekonomiste;
4. Baiba Tālmane – sociālā dienesta vadītāja.
13. Ar 2009. gada 1. novembri apstiprināt maksas pakalpojumus 

Kokneses novada domē un pagastu pārvaldēs saskaņā ar pielikumu 
Nr. 1 un Nr. 2;

13.1. No maksas par pakalpojumu  saņemšanas netiek atbrīvota 
neviena persona.

13.2. Maksa, pirms pakalpojuma saņemšanas, jāiemaksā domes 
vai pagasta pārvaldes kasē.

14. Izveidot Kokneses novada domes Civilās aizsardzības komi-
siju sešu personu sastāvā.

14.1. Apstiprināt Civilās aizsardzības komisiju:
14.1.1. Komisijas priekšsēdētājs V. Cīrulis – novada domes 

priekšsēdētājs;
14.1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks G. Laukazīle – VUGD 

Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas  inspektors;
14.1.3. Komisijas locekļi:
- J. Bērziņš – zemessardzes 55. bataljona zemessargs;
- J. Baltmanis – novada domes izpilddirektors;
- D. Ginters – Kokneses pašvaldības policijas priekšnieks;
- M. Gaidis – Sēlpils virsmežniecības Kokneses mežniecības 

mežzinis;
- A.Lakstīgala – a/s Sadales tīkli Ziemeļaustrumu reģiona Eksplu-

otācijas daļas Aizkraukles nodaļas meistars;
- I. Balodis – mediķis
14.1.4. Komisijas sekretārs: Dz. Krišāne – novada domes sekretāre. 
15. Ar 2009. gada 1. novembri atcelt Kokneses novada domes 

2009. gada 15. jūlija lēmuma Nr. 4 “Par komisiju izveidi” 4. punktu 
par ārkārtas situācijas komisijas izveidošanu un 2009. gada 26. augus-
ta lēmuma Nr. 5 “Par komisiju nolikumu apstiprināšanu” 2. punktu 
par Ārkārtas situācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.

16. Iesniegt Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. ga-
dam pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” pro-
jekta pietikumu „Kokneses kultūras nama rekonstrukcija” par projekta 
kopējo summu 165 205,-Ls, t.sk. 140 000,-Ls attiecināmās izmaksas.

16.1. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzfi-
nansējumu projekta realizācijai 15% apmērā no projekta attiecināma-
jām izmaksām (35 000,-Ls) un PVN.

17. Noteikt īres maksu neprivatizētiem dzīvokļiem un apsaimnie-
košanas maksu privatizētiem dzīvokļiem pašvaldības apsaimniekoša-
nā esošiem dzīvokļiem Bebru pagastā Ls/ 1 m2 mēnesī.
Īpašums Apsaimniekošanas 

maksa
privatizētiem dzīvokļiem

Īres maksa, 
kurā ietilpst arī apsaimniekošanas 
maksa neprivatizētiem 
dzīvokļiem

Dīķmalas
Ataugas

0,15 0,30

Vīnlejas,
Zeltiņi
Zemieši
Dimanti
Pērses

0,13 0,28

Audēji
Ziemeļi
Zemturi
Blankas
Skoliņas
Senči

0,11 0,26

17.1. Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 1. novembri.
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18. Ar 2009. gada 1. novembri laikrakstu „Kokneses Novada Vēs-
tis” izdot uz 12 (divpadsmit) lappusēm, ja tas ir nepieciešams.

19. eiropas sociālā fonda projekta “noteikumi par darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.2.2.1.5 apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  realizācijai izveidot  
pedagogu atlases komisiju  septiņu cilvēku sastāvā.

19.1. Apstiprināt komisijas sastāvu:
1) mudīte auliņa – Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas 

direktore;
2) Jānis Bakmanis – Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktors;
3) elīna Ivanāne – Kokneses speciālās internātpamatskolas – at-

tīstības centra direktora vietniece;
4) Gaļina Kraukle – Pērses pamatskolas direktore;
5) Larisa Radionova – I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktora 

vietniece;
6) aija skudra – Bebru pamatskolas direktore;
7) Inese Vancāne – I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāja
19.2. apstiprināt pedagogu atlases nolikumu.
19.3. Izsludināt pedagogu pieteikšanos atbalsta saņemšanai un in-

formāciju publicēt laikrakstā „Staburags” un Kokneses novada mājas 
lapā www.koknese.lv 

19.4. slēgt līgumu ar silviju BRIGeRI par eiropas sociālā 
fonda projekta “noteikumi par darbības programmas “Cilvēkre-
sursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātes 
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimi-
zācijas apstākļos” koordinēšanu un vadīšanu. 

20. Pieņemt uzaicinājumu un 2010. gada vasarā apmeklēt sadrau-
dzības pilsētu Vitingenu (Vācija).

20.1. Delegācijas sastāvā iekļaut: novada domes deputātus, pa-
gastu pārvalžu vadītājus, spēlmaņu kopu „Skutelnieki” un vēl vienu 
pašdarbības kolektīvu.

21. Apsekot novada domes īpašumā esošos mežus un sagatavot 
priekšlikumus par cirsmu pārdošanu izsolē.

21.1. Veikt nepieciešamo jaunaudžu kopšanu pašvaldībai piede-
rošajos mežos.

22. Piekrist, ka pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” au-
dzēkņiem bezmaksas peldēšanas nodarbības notiek otrdienās un ce-
turtdienās no pl. 1700 līdz 1745 un no 1800 līdz 1845 sertificēta peldēša-
nas trenera vadībā.

23. Pamatojoties uz Kokneses novada domes deputātes Rutas Bo-
rislavas personisku rakstisku iesniegumu par savu pilnvaru nolikša-
nu, ņemot vērā likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes 
deputāta statusa likuma” 3. panta 1. daļu, ar 2009. gada 28. oktobri 
izbeigt deputāta pilnvaras Kokneses novada domes deputātei Ru-
tai BoRIsLaVaI.

24. No novada domes sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt finan-
sējumu Ziemassvētku pasākumu organizēšanai:

24.1. Kokneses pagasta pensionāriem 150,-Ls (viens simts piec-
desmit latus);

24.2. Bebru pagasta pensionāriem 100,-Ls (viens simts latus);
24.3. Iršu pagasta pensionāriem 80,-Ls (astoņdesmit latus).
nākošā novada domes sēde notiks 2009. gada 25. novembrī pl. 

1500 novada domē, melioratoru ielā nr. 1, Koknesē.
Pielikums Nr.1

Kokneses novada domes 28.10.2009. sēdes lēmumam Nr.1
Ceļu klases 2009./2010. gada ziemas periodam Kokneses novada ceļiem Kokneses pagastā:

Nr
p.k Ceļa nosaukums Ceļa garums

/km/
Kadastra 

Nr.
Ceļa turpinājums 
blakus pagastā Seguma veids Satiksmes intensitāte

/2004. gada dati/ Ceļa klase

1. Kaplava - Gailīši 3,5 32600090067 - Grants 56 D
2. Lipši - Lazdas 3,0 32600120113 - Grunts uzlabots 28 D

3. Vecā šoseja - 
Kaplava 2,6 32600120114 - Grants 37 C

4. Līdums Auliciems 1,1 32600120115 - Grants 48 C

5. Bidēgi - Auliciems 4,7 32600100147
32600120116 - Grunts uzlabots 52 C

6. Rožlejas - Dolieši 0.4 32600100172 - Grunts 9 D

7. Bilstiņi - Atradze 3,1 32600100149, 32600100167, 
32600100168 - Grants 198 C

8. Jaunkalnieši - Lanti 3,0 32600010062 Bebru pagasts Grunts 32 D
9. Ķerkavas - Salas 0,8 32600010063 - Melnais segums 100 D

10. Ratnicēni - 
Austrumi 3,0

32600030165,
32600060110, 32600070160. - Grunts 4 D

11. Ratnicēni - Ragāļi 3,6 32600020029
32600030166

-
- Grunts 19 D

12. Vītoliņi - Estrāde 1,0 32600130492 - Melnais segums 175 D
13. Gaiļi - Atradze 2,3 32600070138, 32600070159. - Grants 622 C
14. Reiņi - Noras 0,9 32600070139 Grunts 9 D

15. Spruļi - Birznieki - 
Pauliņi 5,5

32600030154, 32600030168, 
32600040238

-
-
-

grunts 19 D

16. Bormaņi - Upeslīči 4,8 32600040208, 32600050137 - grants 169 C

17. Mazvecsviļi - 
Aizelkšņi 2,5 32600050120, 32600050139 -

- grunts 4 D

18. Vecā šoseja 
-Kalnavoti 2,2 32600110104, 32600110117 -

-
melnais segums1,6
grunts uzlabotais0,6 24 D

19. Ziediņi - Sala 1,3 32600080134, 32600080162 - grunts uzlabotais 24 D
20. Alēni - Ieviņas 0,4 32600080135 - grunts 23 D

21. Spīdolas - Ūsiņi 4,4
32600040209, 32600040242, 

32600040244 - grunts 78 D

22. Karjers - Urgas - 
Grotēni 3,0 32600110105 - grunts 28 D

23. Mētras - Heltes 0,6

32600100023,
32600100017,

32600100016, 32600100012, 
32600100029, 32600100009. - grants

- D

24. Bitenieki - Circeņi 0,6 32600100018, 32600100017, 
32600100027 - grunts - D

KoPĀ 58,3
Tajā skaitā ar 
melno segumu 3,4
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Pielikums Nr. 2
Kokneses novada domes 28.10.2009. sēdes lēmumam Nr. 1

Ceļu klases 2009./2010. gada ziemas periodam Kokneses 
novada ceļiem Iršu pagastā:

Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas klase
Pērse - Zirnīši 1,0 C
Meņģele - Liepkalne 1,3 C
Krustojums - Magones 1,1 D
Slapsiles - Vilkāres 3,6 C
Jirjeni - Melderi 4,5 C
Aizas - Krastmaļi 0,5 C
Laidas - Sauleskalni 0,7 C
Pērles - Blāzmas 0,2 C
Pērles - Mežāres 2,2 C
Upesgrīvas - Dzelmes 2,0 C
Dūjas - Niedrītes 1,7 D
Ilgneši - Mežvidi 0,6 D
Kapi - Aizupes 0,6 D
Robiņi - Aijas 0,2 D
Ūdenskrātuve - Jaunrobiņi 0,6 C
Jaunrobiņi - Vietalvas ceļš 0,3 C
Irši - Mētras 0,1 C
Mētras - Krustupji 0,8 C
Centrs - Doktorāts 0,6 D
Akācijas - Pienotava 0,2 C

Pienotava - Attīrīšanas iekārtas 0,8 D

Sarmas - Granīti 0,2 C
Saulstari - Ieviņas 0,3 D
Laimdotas - kurtuve - kapi 2,36 C
Bluķi - Rāceņi 0,09 D

26,55

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 20,56 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 5,99 km.

Ceļu klases 2009./2010. gada ziemas periodam Kokneses no-
vada ceļiem- servitūtiem  Iršu pagastā:

Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas klase
Mētras - Krustupji 0,3 C
Dzidras - Melderi 0,2 C
Aizas - Krastmaļi 0,4 C
Namiķi - Gobas 1,2 D
Vilkāres - Pamati 1,4 C
Pamati - Gravas 0,3 C
Surmīši - Pērles 0,86 C
Dzeguzes  - Pārupes 1,35 C
Krustojums - Meņģele 1,02 D
Palejas - Lielkalni 0,7 C
Lielkalni - Pērles 0,6 D
Lielkalni - Silkalni - Pērles 2,3 C
Ceplīši - Ķirši 0,2 C
Laidas - Saulītes 0,75 D
Kapi - Ieviņas - Ābelītes 1,2 C
Ielejas - Indrāni 0,08 C
Druviņas - Kurtuve 0,2 C
Ūdenskrātuve - Vietalvas ceļš 0,1 C
Upesgrīvas - Kalnupes 0,76 C
Upesgrīvas - Dambīši 2,2 C
Auzāni - Dambīši 0,34 C
Vaivieši - Kārkliņi 1,4 C
Upeslīči - Dzelmju ceļš 0,27 D
Līgotnes - Pumpuri 0,95 C
Sumbri - Zemitāni 3,2 C
Sapnīši - Gaidēni 0,1 C
Sapnīši - Zemgaļi 0,3 D
Spuldzenieki - Vālodzes 0,5 C
Spuldzenieki - Ķieģeļnieki 1,6 C
Dzirnavas - Ezerkalni 0,25 D

25,03

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 20,64 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 4,39 km.

Pielikums Nr.3
Kokneses novada domes 28.10.2009. sēdes lēmumam Nr.1

Ceļu klases 2009./2010. gada ziemas periodam Kokneses novada ceļiem Bebru pagastā:
Pamatojoties uz MK not. Nr. 871 
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1 Ozoli - Lobe 0,000 10,120 10,120 Koknese Bebru pagasts D
2 Gregersons - Purvs 0,000 0,680 0,680 Koknese Bebru pagasts D
3 Ošāji - Āleni 0,000 0,470 0,470 Koknese Bebru pagasts D
4 Ošāji - Aliņas 0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D
5 Vārnaskalns - Caunes 0,000 0,900 0,900 Koknese Bebru pagasts D
6 Bebrupes tilts - Purmaļi 0,000 1,830 1,830 Koknese Bebru pagasts D
7 Cenši - Grīvas 0,000 1,420 1,420 Koknese Bebru pagasts D
8 Rudzīši - Jaundzērvēni 0,000 1,260 1,260 Koknese Bebru pagasts D
9 Zutēnu kapi - Lidlauks 0,000 0,570 0,570 Koknese Bebru pagasts D
10 Zutēnu kapi - Virši 0,000 1,000 1,000 Koknese Bebru pagasts D
11 Rožkalni - Birzes 0,000 0,460 0,460 Koknese Bebru pagasts D
12 Skaras - Madaras 0,000 0,180 0,180 Koknese Bebru pagasts D
13 Mežaparks - Pīlādži 0,000 0,820 0,820 Koknese Bebru pagasts D
14 Pagastmāja - Kalnieši 0,000 0,700 0,700 Koknese Bebru pagasts D
15 Irbītes - Audzēres 0,000 0,640 0,640 Koknese Bebru pagasts D
16 Saulaines - Pasiles - Mežaparks 0,000 1,720 1,720 Koknese Bebru pagasts D
17 Brencēni - Stalidzēni 0,000 2,670 2,670 Koknese Bebru pagasts D
18 Saulaines - Lejabrencēni 0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D
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19 Bebri - Stalidzēni - Spārniņi 0,000 3,950 3,950 Koknese Bebru pagasts D
20 Domēni - Vēži 0,000 2,450 2,450 Koknese Bebru pagasts D
21 Riemeri - Bebriņi 0,000 1,700 1,700 Koknese Bebru pagasts D
22 Tupiešēni - Kroglejas 0,000 2,900 2,900 Koknese Bebru pagasts D
23 Gaidupes - Priežukalns 0,000 1,380 1,380 Koknese Bebru pagasts D
24 Vilkāres - Beņķi - Ausmas 0,000 7,770 7,770 Koknese Bebru pagasts D
25 Mehāniskās darbnīcas - Stalidzēni 0,000 1,720 1,720 Koknese Bebru pagasts D
26 Blankas - Zemgaļi 0,000 2,120 2,120 Koknese Bebru pagasts D
27 Spārniņi - Kasparīši - Plepi - Mirtes 0,000 3,040 3,040 Koknese Bebru pagasts D
28 Jaunceltnes - Šļakāni 0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D
29 Lauciņi - Vidusmitri 0,000 2,350 2,350 Koknese Bebru pagasts D
30 Ausmas - Cūkkalni 0,000 1,250 1,250 Koknese Bebru pagasts D
31 Ausmas - Kalnamitri 0,000 0,700 0,700 Koknese Bebru pagasts D
32 Jaunbebru parks - Audēji 0,000 0,400 0,400 Koknese Bebru pagasts D
33 Pērses tilts - Āpšukalns 0,000 2,000 2,000 Koknese Bebru pagasts D
34 Grābiņas - Bērziņi 0,000 0,930 0,930 Koknese Bebru pagasts D
35 Ataugas - Lācīši 0,000 0,100 0,100 Koknese Bebru pagasts D
36 Pilskalni - Dārzniecība - Ausekļi 0,000 0,530 0,530 Koknese Bebru pagasts D
37 Gāzenieki - gāzes stacija 0,000 0,340 0,340 Koknese Bebru pagasts D
38 Senči - Dzērvēni 0,000 0,290 0,290 Koknese Bebru pagasts D
39 Kalnāji - Rudiņi 0,000 0,470 0,470 Koknese Bebru pagasts D
40 Riemeri - Vijas 0,000 0,690 0,690 Koknese Bebru pagasts D

Pielikums Nr. 1
Kokneses novada domes 28.10.2009. sēdes lēmumam Nr. 7.6

maKsas PaKaLPoJUmI  Kokneses novada domē un pagastu pārvaldēs (Ls) t.sk. PVn

Pakalpojums Vienība Kokneses
novada dome Bebru pagasta pārvalde Iršu pagasta pārvalde

Kopēšana 1 A4 lp.
1A3 lp.

0,05
0,10

0,05
0,10

0,05
0,10

Faksa nosūtīšana 1 lp. 0.10 0.10 0,10
Faksa saņemšana 1 lp. 0,30 0,30 0,30
Skolas ēdnīcas telpu noma 1 stunda 5,00
Dienesta viesnīcas „Papardēs” izmantošana viena diennakts 2,42
PII un skolas trauku izmantošana 10 pers./ vienu diennakts 1,00
Dušas izmantošana „Papardēs” 30 minūtes 1,00
Veļas mazgāšana 1 reize 0,90

izņemot maznodrošinātas 
personas

0,90
izņemot maznodrošinātas 
personas

Veļas žāvēšana 1 reize 0,90
izņemot maznodrošinātas 
personas

0,90
izņemot maznodrošinātas 
personas

Autobusa īre:
Bērniem un skolēniem
Pieaugušajiem Bebru pag. iedzīvotājiem
Pagasta teritorijā nedzīvojošiem iedz.
Autobusa stāvēšana

1 km

1 stunda

0,10
0,25
0,35
1,50

Kanalizācijas aku sūknēšana 6 m3 6,91

Pielikums Nr. 2
Kokneses novada domes 28.10.2009. sēdes lēmumam Nr. 76

maKsas PaKaLPoJUmI Kokneses novada domē un pagastu pārvaldēs (Ls) t.sk. PVn

Nr.p.k. Transportlīdzekļa 
nosaukums, marka Pakalpojuma apraksts Mērvienība Izcenojums 

bez PVN
PVN
21% Maksa kopā

Komunālā mašīna
/traktors/B-KMI

Iekraušanas darbi ar frontālo iekrāvēju,
Kravas pārvietošana. Ls/h 20,00 4,20 24,20

Komunālā mašīna
/traktors/B-KMI Piebraucamā ceļa attīrīšana no sniega km 10,00 2,1 12,10

3  Piekabe/4m³/

Traktora piekabes atstāšana slēgtā teritorijā no 
08˚˚-17˚˚kravas iekraušanai ar rokām. Ls/h 0,25 0,05 0,30

Traktora piekabes atstāšana slēgtā teritorijā no 
17˚˚-08˚˚kravas iekraušanai ar rokām. Ls 2,48 0,52 3,0

4. Komunālā mašīna
/traktors/B-KMI

Zāles pļaušana bez apgrūtinājuma,
pirmreizēja līdz 25.jūnijam Ls/h 22,00 4,62 26,62
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5. Komunālā mašīna
/traktors/B-KMI

Zāles pļaušana ar apgrūtinājumu,
jeb pirmreizēja pēc 25.jūnija Ls/h 24,00 5,04 29,04

6. Stumjamā motora zāles 
pļaujmašīna,

Zāles pļaušana
ar strādnieka līdzdalību Ls/h 5,00 1,05 6,05

7. Mazgabarīta traktors 
 „antonio carraro”

Celiņu,laukumu slaucīšana ar mehānisko slotu
noslaukot gružus laukuma malā

Ls/h 26,00 5,46 31,46

8. Krūmgriezis Krūmu pļaušana ar speciālista līdzdalību Ls/ha 130,00 27,30 157,30

9. Elektriskās dzīvžogu šķēres Dzīvžogu apgriešana ar ģeneratora 
izmantošanu

Ls/h 17,00 3,57 20,57

10. Elektriskās dzīvžogu šķēres Dzīvžogu apgriešana izmantojot pasūtītāja 
elektrību Ls/h 15,00 3,15 18,15

11. Atkritumu vākšana Teritorijas sakārtošana savācot un aizvedot 
sadzīves atkritumus uz izgāztuvi Ls/ha 300,00 63,00 363,00

Novada domes sekretāre, dz. Krišāne

2008. gada 31. jūlijā Kokneses pagas-
ta padome iesniedza pieteikumu dalībai 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda pro-
jektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 
I. Gaiša Kokneses vidusskolā” ar mērķi 
pilnveidot un modernizēt materiāli teh-
nisko bāzi kvalitatīvai vispārējās vidējās 
izglītības programmu dabaszinātnēs un 
matemātikā īstenošanai, lai paaugstinātu 
vispārējās vidējās izglītības kvalitāti prio-
ritārajos mācību priekšmetos I.Gaiša Kok-
neses vidusskolā.

2009. gada 19. maijā projekts tika apstip-
rināts un Kokneses pagasta padome paraks-
tīja vienošanos ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru par projekta īstenošanu.

I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu 
sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs 
atpaliek no sasniegumiem humanitārajās un 
sociālajās zinātnēs. Arī vidusskolu beidzot, 
eksāmenu izvēlē dominē iepriekšminētie 
priekšmeti, jo dabaszinātņu priekšmetos daļai 
vidējo izglītību ieguvušajiem ir nepietiekošas 
zināšanas un pamatprasmes. Nepietiekamais 
un neatbilstošais dabaszinātņu mācību kabi-
netu un laboratoriju aprīkojums nedod iespē-
ju īstenot mūsdienu prasībām atbilstošas vis-
pārējās izglītības programmas dabaszinātnēs. 
Līdz šim dabaszinātņu skolotāju rīcībā esošie 
mācību materiāli, kabinetu aprīkojums un 
programmu īstenošanai nepieciešamās teh-
noloģijas (ierīces demonstrējumiem, piede-
rumi laboratorijas darbu veikšanai, speciālās 
datorprogrammas) skolā ir stipri nolietojušās, 
pēdējos 10 gadus maz papildinātas. Kabine-
tos nav datoru, videoprojektoru un citas izglī-
tības programmu realizēšanai nepieciešamās 
tehnikas. Nepietiekama ir iespēja atjaunināt 
laboratorijas piederumu, trauku, reaģentu un 
bioloģisko preparātu krājumus. Esošās situā-
cijas raksturojums liecina – lai nodrošinātu 
vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanai I. Gaiša Kokne-
ses vidusskolā un uzlabotu skolēnu vispā-

rējās zināšanas, kā arī konkurētspēju darba 
tirgū un vietējā reģiona attīstību, jāpalielina 
ieguldījums skolas materiāli tehniskās bāzes 
attīstībā.

Atbilstoši reģionālajai reformai Koknese 
veidojas par vienu no republikas novadiem 
ar reģionālas nozīmes vidusskolu. Skolai ir 
nākotnes perspektīvas: pašlaik skolā mācās 
487 skolēni no Kokneses pagasta un tam pie-
guļošajām pašvaldībām, skolai ir labiekārto-
ta dienesta viesnīca ar 30 vietām, moderna 
sporta halle un peldbaseins, mūsdienīgs sta-
dions. Skolā ir augsti kvalificēti dabaszināt-
ņu mācību priekšmetu skolotāji, tai skaitā 
4 maģistri. Daļai skolēnu ir labi sasniegu-
mi dabaszinātņu mācību priekšmetos, starp 
tiem olimpiāžu laureāti. Skolas attīstības 
plānā kā prioritāte ir tehnoloģiju un dabaszi-
nātņu mācību priekšmetu materiāli tehniskās 
bāzes būtiska uzlabošana. Dabaszinātņu ka-
binetos reno-
vācijas darbi 
jau ir veikti, 
jo skola ir sa-
ņēmusi Kok-
neses pagas-
ta padomes 
izpratni un 
f i n a n s i ā l u 
atbalstu: lai-
kā no 2006.-
2008.g ir 
iekārtotas 2 
mūsdienīgas 
datorklases, 
d a t o r i z ē -
ta lasītava, 
kapitāli iz-
r emontē ta s 
un projekta 

realizēšanai sagatavotas ķīmijas, fizikas, 
matemātikas un bioloģijas kabinetu telpas 
un skolēnu laboratorijas. Līdz ar to projekta 
līdzekļus plānots izmantot kabinetu un la-
boratoriju materiāli tehniskās bāzes nodro-
šināšanai un bibliotēkas fondu pilnveidei. 
Projekta ietvaros:

• tiks modernizēta un pilnveidota dabas-
zinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze;

• izveidos 25 darbavietas darbam ar dato-
ru prioritārajos mācību priekšmetos;

• tiks pilnveidoti bibliotēkas fondi (jau ir 
iegādātas grāmatas par Ls 4 658,84);

• dabaszinātņu kabinetos iegādātas un 
uzstādītas mēbeles par Ls 9243,37.

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu 
nodrošinās Kokneses pagasta padome. Izvei-
dotās materiāli tehniskās bāzes uzturēšanas 
izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts „kvalitatīvai dabaszinātņu aPguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana i. gaiša kokneses vidusskolā”

19.05.2009. Vienošanās nr. 2009/033/3dP/3.1.3.1.0/08/IPIa/VIaa/014
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Ar vieglat lē t ikas  un minifutbola 
sacens ībām Kokneses  spor ta  cent rā 
aizsāktas pirmās Kokneses novada sporta 
spēles. Kopumā tās notiks 11 sporta veidos – 
vieglatlētikā, volejbolā vīriešiem, volejbolā 
sievietēm, šaušanā ar pneimatisko šauteni, 
novusā, peldēšanā, svaru stieņu spiešanā, 
galda tenisā, minifutbolā, dambretē un 
basketbolā. Sacensības organizē un vada 
PA „Kokneses Sporta centrs”. Šo sporta 
spēļu mērķis ir:

1. Aktivizēt sporta dzīvi Kokneses novadā 
(Koknese, Bebri, Irši);

2. Popularizēt sportu kā aktīvu un veselīgu 
laika pavadīšanas veidu;

3. Noskaidrot Kokneses novada izlases 
dalībniekus startiem republikas sacensībās.

Sacensībās piedalās tikai Kokneses 
novadā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji, 
kā arī pašvaldības iestādēs strādājošie un 
augstāko (līdz 25 gadu vecumam) un vidējo 
mācību iestāžu studenti, kuri aizgājuši mā-
cīties no Kokneses novada un kuri mācās 
dotajā gadā. 

Pirmais sporta veids, kurā noskaidroti 
novada čempioni un sadalītas medaļas, bija 
vieglatlētika. 1– 3. vietu ieguvējus apbalvo 
ar diplomiem un medaļām. Par Kokneses no-
vada 2009. gada 1. sporta spēļu čempioniem 
vieglatlētikā kļuva: 

100 metri sievietēm  
Kristīne Vilkaste    14,00s
100 metri vīriešiem  
Lauris Mucenieks    12,10s
800 metri sievietēm 
Agne Matušonoka    2.53 min
1500 metri vīriešiem 
Lauris Mucenieks    5.1211 min
Augstlēkšana sievietēm 

Sabīne Krilova     1.30 m
Augstlēkšana vīriešiem 
Edgars Jalovčuks    1.75 m
Vesera mešana sievietēm 
Sanita Karluša     47.25 m
Lodes grūšana vīriešiem 
Aivis Orliņš     12.97 m
Šķēpa mešana vīriešiem 
Artūrs Vītols     44.32 m
2 km soļošana sievietēm
Kristīne Vilkaste    11.03 min
Otrais sporta veids, kurā norisinājās cīņa 

par čempiona tituliem, bija minifutbols. Tajās 
piedalījās 6 komandas. Pirmo vietu un čempio-
na titulu ieguva „Bilstiņu” komanda - Dāvis 
Kalniņš, Didzis Bērziņš, Jānis Ārends, Andrejs 
Pavļenkovs, Ēriks Krupenkins, Ralfs Dūniņš un 
Reinis Kuzmas, savukārt otrā vieta komandai 
„Tofiks”, bet trešā vieta „Gražuļi un Co”.

Novembrī sacensības notiks sekojo-
šos sporta veidos: šaušanā ar pneimatisko 
šauteni, novusā, galda tenisā, dambretē un 
basketbolā. 

Sporta spēļu nolikums pieejams Kok-
neses mājas lapā www.koknese.lv. Sīkāka 
informācija par nākošajiem posmiem 
pieejama Kokneses sporta centrā, kā arī 
sekojiet līdzi informācijai mājas lapā! 
Aicinām būt aktīviem un piedalīties – gan 
sportistiem no Kokneses, gan Bebru un 
Iršu pagastiem.

anita Šmite

Īstenots eiropas savienĪbas 
eiropas lauksaimniecĪbas fonda 
lauku attĪstĪbai (elfla)
projekts„stadiona 
rekonstrukcija bebru pagastā”.

 2009. gada 30. oktobrī stadions nodots 
ekspluatācijā.

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Projektētājs: SIA „Projektēšana ARC”
Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Krustpils”
Objekta kopējās izmaksas 184 314.64 Ls
Kopējā platība, kurā veikti darbi 14 444 m²
Ierīkots asfaltēts skrejceļš un laukumi 

5804 m², t. sk. ar gumijoto segumu taisnē 
1043 m².

Rekonstruēts futbola laukums ar jaunu 
zālāja segumu - 6900 m²

Ierīkots zālājs piegulošā teritorijā - 1700 m²
Ierīkota smilšu bedre 40 m².
Veikti visi projektā paredzētie darbi.
Pēc ziemas, līdz 2010. gada 30. maijam 

SIA „Krustpils” jāveic futbola laukuma zālā-
ja kvalitātes uzlabošanas darbi.

Objekta garantijas laiks 3 gadi. Ekspluatācijā nodots rekonstruētais stadions Bebru pagastā.

SākušāS pirmāS kokneSeS novada Sporta SpēleS Mēs varaM, ja darāM! 
8. oktobrī Kokneses sporta hallē norisi-

nājās pasākums „Mēs varam, ja darām!”, lai 
bērniem, kuri piedalās „Bērnu žūrijā”, pie-
tiktu pacietības, neatlaidības un aizrautības, 
lasot un vērtējot žūrijas grāmatas, jo jau sep-
tīto gadu Kokneses bērnu bibliotēkas lasītāji 
piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras 
programmā „Bērnu žūrija”. Šogad ir pietei-
kušies 38 bērni.

Atnākušie dalībnieki izlases kārtā sada-
lījās trijās komandās. Pirmais uzdevums bija 
izdomāt komandas nosaukumu, kā rezultātā 
radās komandas – „Jenoti”, „Vampīri”, kā 
arī „nezinu”. 

Kopā katrai komandai bija jāizpilda pieci 
uzdevumi.

Pudeļu boulings – ripinot vai metot ar 
bumbu, jānogāž 10 pudeles. Vistrāpīgākie 
bija Vampīri – viņi no 18 metieniem nogāza 
85 pudeles. 

 Kastaņu mešana – no noteikta attāluma 
spainī jāsamet 40 kastaņi. Šis bija visgrūtā-
kais uzdevums, jo kastaņi nu nekādi negribē-
ja tajā spainī krist.

Visprecīzākie bija „Jenoti”, jo viņi spainī 
sameta 10 kastaņus.

„Vai Jūs zināt?” – jāatbild uz 29 jautā-
jumiem, kuriem doti trīs atbilžu varianti. Šajā 
uzdevumā bija interesanti, ka visas trīs ko-
mandas Raiņa „Zelta zirga” Antiņu atceras, 
kā Antonu, kā arī Laima jūk ar Māru un M. 
Stāraste ar A. Saksi. 

„Preses nama” – no dotajām kartītēm 
ar vārdiem jāsaliek pareizi šā gada žūrijas 
grāmatu nosaukumi. Šajā uzdevumā jauni 
grāmatu nosaukumi neradās, bet bija mēģi-
nājums „uzpirkt tiesnesi’ par vienu latu, kurš 

14. novembrī Kokneses sporta centrā 
1. Kokneses novada sporta spēļu ietvaros 
notiks sacensības basketbolā un šaušanā ar 
pneimatisko šauteni. Reģistrācija no plkst. 
10., sacensību sākums plkst. 11.
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beidzās ar brīdinājumu.
„mūsu Vāverēns” – noklauso-

ties pasaku Kā vāverēns Kuplastis 
kļuva par Lipekli, jāizdomā savs 
stāsts par Vāveri. No dotā vāveres 
maketa un dabās materiāliem jāizvei-
do sava vāvere. Šeit nu bija vaļa iz-
domai un mākslai. (Izveidotās vāve-
res un stāstiņus var apskatīt un izlasīt 
Kokneses bērnu bibliotēkā.)

Tā kā šīs nebija sacensības, tad 
uzvarētāj komandas vietā visas bija 
uzvarētājas, jo visām komandām 
kādā uzdevumā veicās labāk kādā ne 
tik labi. Kopā draudzīgi vēl uzspēlē-
jām „Aklās blusas”, „Sargā vārtus!” 
un „Noķer trīskāji”. Pēc aktīvajām 
spēlēm bērni pacienājās ar Kokneses 
Novada Domes atbalstu sarūpētajiem 
saldumiem, atpūtušies un laimīgi de-
vās uz mājām. 

Kokneses bērnu bibliotēkas bib-
liotekāre antra Vasiļevska

NotiKumi peNsioNāru Klubiņā
„pīlādzītis”

Pīlādzītim jau četri gadiņi
Šis rudens pensionāru klubiņam „Pīlādzī-

tis” bijis īpaši ražīgs. Esam organizējuši eks-
kursiju Valle – Rundāle – Vecumnieki; pieda-
lījušies Bebru pensionāru priekšnieces Annas 
Bites organizētajā ekskursijā uz Rūjienu, kā 
arī ar prieku devušies daudzeviešu dāvinātajā 
ekskursijā uz „Likteņdārzu” un tēlnieka Vol-
demāra Jākobsona muzeju „Galdiņi” Bebros. 
Kopā priecājāmies visu trīs pagastu pensio-
nāri, un draugi no Daudzevas.

30. septembrī svinējām Miķeļdienu. Šo dienu 
pavadījām Jūrmalas aprūpes centrā, uz kuru mūs 
uzaicināja tā vadītāja Edīte Šenkeles kundze.

Visās ekskursijās uzzinājām par dzīvi ci-
tos novados; par satikto cilvēku lielo uzņē-
mību attīstīt dažādas nozares – tūrismu, lauk-
saimniecību, truškopību u.c. Šīs bija kopā 
pavadītas dienas ar brīnišķīgiem cilvēkiem, 
organizatoriem un gidiem: rūjienieti Līgu 
Siliņu, bebrēnieti Annu Biti, koknesieti Ilgu 
Sīli, vēstures materiālu vācēju, Daudzevas 
bibliotekāri Valiju Lucāni. Tikāmies arī ar 
dzejniecēm Āriju Āri un Sarmīti Rodi.

Visur, kur pabijām, saņēmām sirsnīgu un 
necerēti lielu labvēlību, kā arī šiem cilvēkiem 
bija interese par mūsu „Pīlādzīša” darbu un 
vēlme uzzināt par „Likteņdārza” tapšanu. 
Draugi izteica vēlēšanos nākošgad atkal tik-
ties pie mums Koknesē.

Akmeņi apsūno, avoti izžūst,
Bet mūsu draudzība zaļos mūžam!
sēņu balle un ražas svētki
7. oktobrī „Pīlādzīša” dāmas galdā cēla 

dažādus no sēnēm gatavotu ēdienus: salātus, 
pīrāgus un picas. Lielākā sēņu lasītāja Ņinas 
kundze balvā saņēma mūsu mākslinieces Vi-
jas brīnišķīgo ziedu un dārzeņu kompozīciju. 

Priecājāmies par jauno ražu – lieliski iz-
augušajiem burkāniem, lielo ogu – greznotu 
ķirbju dāmīti u.c. labumiem.

„Pīlādzītim” jauna padome
21. oktobrī „Pīlādzītī” notika jaunas pa-

domes vēlēšanas. Tās vadīja DC vadītāja 
Līva. Jaunajā padomē vienbalsīgi ievēlēja:

1. Bremzi Martu
2. Gerasimovu Terēzi
3. Viju Čunčuli – 3. Reizi
4. Rešķi Mrgaritu
5. Rušmani Ņinu – 2. Reizi
6. Sīli Ilgu
7. Siliņu Ainu
Notika arī 1 jaunās padomes sēde un pie-

nākumu sadale.
Vija Čunčule ierosināja ieteikt Ritu Lie-

piņu, klubiņa dibinātāju un vadītāju, Kok-
neses novada domei piešķirt Kokneses goda 
pilsones nosaukumu, ko ar ovācijām atbalstī-
ja pārējie kluba biedri.

Lai „Pīlādzītim” nākotnē piepildās iece-
res un labie nodomi, jaunās padomes vadībā!

Pateicība
Pensionāru klubiņš „Pīlādzītis” izsaka 

lielu pateicību par draudzīgu atbalstu visu 4 
gadu laikā daudzajos pasākumos:

Korim „Labākie gadi” un diriģentei Sil-
vijai Cīrulei, PII „Gundega” kolektīvam, tās 
vadītājai Daigai Dūniņai, folkloras kopas 
„Urgas” kolektīvam un vadītājai Ingunai 
Žogotai, mācītājam Valdim Baltrukam un 
priesterim Viktoram Stulpinam par svētību, 
Kokneses novada domei un tās priekšsēdētā-
jam Viesturam Cīrulim, tāpat visai Kokneses 
sabiedrībai: skolēniem un vecākiem par at-
balstu pensionāru ģimenēm.

Brīnišķīgu sadarbību arī turpmāk!
PK „Pīlādzītis” padomes vārdā,

Rita Liepiņa

25. novembrī pulksten 11 Kokneses ģime-
nes dienas atbalsta centrā visi interesenti 
aicināti mācīties gatavot adventes vainagus, 
līdzi ņemot nepieciešamos materiālus. Tuvāk 
interesēties pie centra vadītājas.

„liepavotS” koncertē
aizkrauklē un ogrē
Kokneses kultūras nama vidējās paaudzes 

deju kolektīvam „Liepavots” ir iesākusies 24. 
darba sezona. Pašreiz kolektīvā darbojas 25 
dalībnieki. Otrdienās un ceturtdienās mēģināju-
mos dejotāji apgūst jaunas dejas, bet ar saviem 
priekšnesumiem priecē skatītājus koncertos.

Lai gan sezona ir tikai sākusies, jau 31. 
oktobrī „Liepavots” piedalījās Aizkraukles 
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Aiz-
krauklis” 25 gadu jubilejas koncertā, 7. no-
vembrī Ogres kultūras centrā deju kolektīvu 
sadraudzības koncertā. 18. novembrī kolektīvs 
piedalīsies valsts svētku koncertā Koknesē.

Lai gan grūtā situācija valstī rada dažādas 
problēmas gan sadzīvē, gan kultūrā, dejotāji 
ir apņēmības pilni nodarboties ar sev tīkamo. 
Ja mīlat dejot un vēlaties mazliet aizmirst 
ikdienas rūpes, tad mēs gaidām Jūs vidējās 
paaudzes deju kolektīvā „Liepavots”.

Deju kolektīva „Liepavots” vadītāja
Inta Balode

pirmie danči šoruden
Šoruden pirmais danču vakars jau aiz mu-

guras, bet būs nākamais – jau 20. novembrī. 
Tad gaidīsim tos, kas nevarēja būt šoreiz. Un 
gaidīsim arī pastāvīgos nācējus un dancotājus! 
Bija sanākuši daudzi koknesieši, kā arī sa-
braukuši deju draugi no citurienes – Pļaviņām, 
Aizkraukles, Iecavas, Krustpils, Saldus, Rīgas, 
Limbažiem.... Nāc arī Tu! Dejas var iemācīties 
uz vietas un labs garastāvoklis garantēts!

Uz danču vakariem tiek gaidīts ikviens,
kurš vēlas izdejoties no sirds!

ZIņas no sadRaUdZīBas PILsĒTas 
VITInGenas (VĀCIJa)

Laikā no 2009. gada 17. līdz 27. jūlijam 
Lībenā (Vitingenas pilsētas apdzīvotā vieta) 
norisinājās 10. starptautiskā mākslinieku ne-
dēļa. Šajā mākslinieku plenērā piedalījās 24 
mākslinieki, kas pārstāvēja 11 nācijas. Viņu 
vidū bija arī koknesieši Aldis Dobenbergs un 
Linda Beitika.

Tagad visu novembri Vitingenas pilsētas 
rātsnamā apskatāmi darbi, kurus dažādu valstu 
mākslinieki radījuši mākslinieku nedēļas laikā.

Bebru pagasta pensionāri!
Tiksimies Ziemassvētku pasākumā

19. decembrī pulksten 12 Bebru 
pamatskolā! Dalības maksu Ls 3 samaksāt 
pie sociālās darbinieces Antras Ķimenes.

Pensionāru padomes priekšsēdētāja
anna Bite
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KoKneses sPeCIĀLaJĀ 
InTeRnĀTsKoLĀ – aTTīsTīBas CenTRĀ

Intensīva gatavošanās valsts svētkiem 
notiek visās novada izglītības iestādēs. Kok-
neses speciālajā internātskolā – attīstības 
centrā jau visa mēneša garumā notiek dažādi 
konkursi, izstādes bibliotēkā. Viens no tiem 
ir konkurss „Sapnis par Latviju”, kur bērni 
veidoja darbus no dažādiem dabas materiā-
liem un audumiem.

11. novembrī, Lāčplēša dienā, šeit tiks 
izveidota Latvijas kontūra no aizdegtām sve-
cītēm, bet 13. novembris būs veltīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai, un skolā 
notiks lielā svinīgā līnija, kurā uzstāsies sko-
las koris, daiļlasītāji un plānotas vēl dažādas 
aktivitātes.

I. GaIŠa KoKneses VIdUssKoLĀ
11. novembrī ar svinīgu uzrunu, karoga 

pacelšanu un svecīšu aizdegšanu tiks atzī-
mēta Lāčplēša diena. Svētku ietvaros notiks 
arī dažādas citas aktivitātes: 8. – 12. klašu 
skolniekiem gaidāmas sportiskas aktivitātes 
– stafetes; 6. – 7. klašu skolnieki piedalīsies 
konkursā par valsts vēsturi, kā arī skolā nori-
sinās datorgrafikas konkurss.

PII „BITīTĒ”
skolotājas iestudē izrādes bērniem

22. oktobrī Bebru pagasta PII „Bitītē” bēr-
ni noskatījās Z. Maršaka leļļu ludziņu „Zvēru 
namiņš”, kuru mazajām „bitītēm”’ bija iestu-
dējušas „dārziņa” skolotājas. Ar viņu izdomu 
un radīt prieku bija tapušas skaistas dekorā-
cijas, piemeklētas atbilstošas dziesmiņas par 
izrādes varoņiem. Pašreiz skolotājas gatavo 
jaunu leļļu teātra izrādi ar nosaukumu „Kup-
lastes medus karameles”. 

ar ķekatām sagaida mārtiņdienu
Mārtiņdienā, 1. un 2. grupiņas bērni gāja 

viens pie otra ķekatās. Minot mīklas, dziedot 
un ejot rotaļās, viņi daudzināja Mārtiņu. Pie 
3. grupiņas bērniem ķekatās bija atnākuši 
viņu vecāki, lai kopā svinētu Mārtiņa godus. 
Savukārt, 12. novembrī 4. grupiņas bērni, 
pārģērbušies par ķekatniekiem, dosies uz 
Bebru pamatskolu. 

svinēs Latvijas dzimšanas dienu
1. un 2. grupiņas bērni, kopā ar Sprīdī-

ti dosies pasaulē laimi meklēt, lai atgrieztos 
mājās – savā laimes zemē. 3. un 4. grupiņas 
bērni pasākumā „Skaista mana tēvu zeme” 
daudzinās Latvijas dabas skaistumu.

BeBRU PamaTsKoLĀ
Izvēlēs „skolas Lāčplēsi”

12. novembrī jau otro gadu notiks pasā-
kums 5. – 9. klašu zēniem, kurā viņi parādīs sa-
vas zināšanas Latvijas vēsturē, prasmi dažādos 
atjautīgos uzdevumos. Zēnam, kuram veiksies 
vislabāk, piešķirs titulu „Skolas Lāčplēsis”.

Lāčplēša dienā plīvos sveču liesmiņas
11. novembrī – Lāčplēša dienā Bebru pa-

matskolas skolēni kopā ar kultūras pasākumu 
organizētāju S. Rodi, Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru atdusas vietās Zutēnu kapos iedegs 

svecītes un pie brīvības cīņās kritušo varoņu 
pieminekļa godinās viņu piemiņu. Sveču lies-
miņas plīvos arī kurgānā pie Jaunbebru par-
ka, kur apbedīti Pirmā Pasaules kara upuri, 
Jaunbebru Kartupeļu dumpja atceres vietā. 

Bebru pagasta pārvalde aicina iedzīvotā-
jus Lāčplēša dienas vakarā ielikt logos dego-
šas svecītes mūsu brīvības cīnītāju piemiņai.

PĀRdomU sTUnda VeCBeBRU 
PRofesIonĀLaJĀ VIdUssKoLĀ

10. novembrī Vecbebru profesionālās 
vidusskolas visu kursu audzēkņiem notika 
Pārdomu stunda „Veltījums manai valstij Brī-
vības cīņu piemiņas dienā – Lāčplēša dienā”. 
Audzēkņi aizpildīja vēstures skolotājas Ievas 
Puniņas sagatavotās anketas, kurās tika rosi-
nāti atskatīties vēsturē un savas pārdomas iz-
teikt, atbildot uz trīs jautājumiem: 1.Vai man 
ir vienalga, kas notiek manā tēvu zemē? 2. Ko 
es gribu mainīt sevī, uz kādu mērķi iet, lai pa-
līdzētu sev, saviem tuvajiem, savai tautai? 3. 
Kāds gaišs vēlējums manai valstij. 11. novem-
brī – kopīgā pasākumā audzēkņi dalījās savās 
pārdomās, kuras tiks arī publicētas skolas avī-
zē. Sagaidīt Lāčplēša dienu, rosinot audzēkņus 
izteikt savus spriedumus, ir kļuvis par tradīci-
ju skolā, tādējādi aicinot jauniešus domāt par 
savu, savas dzimtas devumu Latvijai.

BeBRU VIsPĀRIZGLīToJoŠĀ 
InTeRnĀTPamaTsKoLĀ
„sadziedāsimies Latvijai!”

12. novembrī – pasākumā „Sadziedāsi-
mies Latvijai” internātpamatskolas dziedātāji 
kopā ar draugiem – Kokneses speciālās inter-
nātpamatskolas – attīstības centra skolēniem 
dziedās savas mīļākās dziesmas par Latviju. 
Abās skolās bērniem dziedāt māca mūzikas 
skolotāja Iveta Bērziņa.

Iedegs svecītes brīvības cīņās kritušajiem
11. novembrī pulksten 19.30 skolas pa-

galmā skolēni iedegs svecītes brīvībās cīņās 
kritušo varoņu piemiņai.

LmT dāvina grāmatas skolas bibliotēkai
Skolas bibliotēka savu krājumu papildi-

nājusi ar 100 daiļliteratūras grāmatām 1. – 4. 
klašu skolēniem. Par skaisto un vērtīgo grā-
matu klāstu skolas kolektīvs pateicas „Latvi-
jas mobilā telefona” darbiniekiem. LMT rī-
kotajā akcijā, kurā tika dāvināti mobilie tele-
foni pirmklasnieku vecākiem, tika saziedotas 
bērnu grāmatas, kuras nu ceļo pie lasītājiem 
arī uz internātskolu bibliotēkām.

Gūst jaunu pieredzi darbam ar jaunatni
Internātpamatskolas latviešu valodas sko-

lotāja Indra Rutka no 10. līdz 15. novembrim  
pabija Varšavā, kur piedalījās apmācībās „RE-
GIONETIC”, lai meklētu jaunas ierosmes dar-
bā ar jaunatni. Apmācību mērķis bija izstrādāt 
kopīgu projektu dalībniekiem no bijušajām 
NVS valstīm un Baltijas valstīm. Lai nokļū-
tu uz apmācībām skolotāja piedalījās projektu 
konkursā. Pēc viņas projekta apstiprināšanas 
nacionālajā organizācijā Polijā, tika piedāvāta 
šī iespēja – doties uz „REOGINETIC” apmā-
cībām, lai iegūtu jaunas zināšanas un pieredzi, 

Notikumi kokNeses Novada izglītības iestādēs ko izmantot ikdienas darbā ar skolēniem.
Savukārt, vasarā skolotājas Indras Rutkas 

vadībā skolēni piedalījās Rīgā, Annas Lindes 
eseju konkursā „Vardarbība”, kurā bērnu ko-
pīgi rakstītā eseja ieguva visaugstāko novēr-
tējumu, saņemot arī naudas balvu – Ls 100.

Pateicoties skolas direktores Mudītes Au-
liņas iniciatīvai un palīdzībai kā rast jaunas 
ierosmes darbam, direktores vietniece izglītī-
bas jomā Gunita Bajāre aizvadītā mācību gada 
nogalē pieteicās jaunatnes sabiedriskās orga-
nizācijas apmaiņas programmā „Streetwise”, 
sagatavojot nelielu aprakstu par savu skolu. 
Iegūstot pozitīvu vērtējumu, Gunita Bajāre 
kā vienīgā no Latvijas četras dienas pavadīja 
Nīderlandē, kur kopā ar dalībniekiem no Nī-
derlandes, Turcijas, Somijas iepazina iespējas 
kā pilnveidot darbu ar sociālā riska bērniem 
un veidot jaunus projektus. Iecerēts, ka 2010. 
gadā šīs programmas dalībnieki no jauna sa-
tiksies un dalīsies pieredzē ar izstrādātajiem 
projektiem, kuru mērķis ir saistīts ar veselīgu 
dzīvesveidu – dzīve bez atkarības vielām. 

PĒRses PamaTsKoLĀ
Zīmē un raksta veltījumus Latvijai

Pērses pamatskolas skolēni, gaidot Latvi-
jas valsts dzimšanas dienu, latviešu valodas 
stundās raksta domrakstus par to, ko viņiem 
nozīmē Latvija un izsaka vēlējumus svētkos, 
bet vizuālās mākslas stundās top bērnu zīmē-
jumi, kuros viņi atklāj, kādu redz Latviju. Zī-
mējumi būs skatāmi kopīgā izstādē.

BĒRnUnamĀ-PaTVeRsmĒ
„dZeGUZīTe”
skaistumkopšanas salons „elisandra” 
dāvā prieku bērnunama bērniem

1. novembrī bērnunamā-patversmē „Dze-
guzīte” viesojās ciemiņi no Rīgas – skaistum-
kopšanas salona „Elisandra” darbinieki ar 
lekciju ciklu par matu, sejas un ādas kopšanu 
pusaudžu vecumā. Notika arī praktiskas no-
darbības – meitenēm tika veidots meikaps, 
gan zēniem, gan meitenēm griezti mati un 
veidotas frizūras, pārbaudīta sejas āda un ie-
teikta vajadzīgā kopšana, kā arī firmas dar-
binieki uzdāvināja dažādus sejas un matu 
kopšanas līdzekļus. Vēl kā jauks pārsteigums 
visam „Dzeguzītes” kolektīvam tika uzdāvi-
nāts baleta izrādes „Kopēlija” apmeklējums 
2. decembrī. „Dzeguzītes” ir ļoti priecīgi par 
jaunajiem draugiem un viņu atbalstu!

Vāc materiālus par Lāčplēša dienu
11. novembrī 1. grupiņas bērni piedalīsies 

zīmējumu konkursā par Lāčplēša dienu. 2. un 3. 
grupiņas bērni vāks materiālus viktorīnai par Lāč- 
plēša dienu. Dienas noslēgumā notiks konkurss 
„Saturies, Lāčplēsi!”, kurā izvērtēs bērnu veiklī-
bu, atjautību un gudrību dažādos konkursos.

Latvijas dzimšanas dienu svinēs
kopā ar draugiem

Svētku nedēļā „Dzeguzītes” iemītnieki sadar-
bībā ar skaistumkopšanas firmu „Elisandra” svi-
nēs Latvijas valsts dzimšanas dienu. Bērni saviem 
draugiem sniegs nelielu koncertu, bet „Elisand-
ra” ar saviem atbalstītājiem dāvās bērniem īpašu 
svētku programmu. Svinības noslēgsies ar māks-
las filmas „Rīgas sargi” noskatīšanos.

Kokneses novada vēstis
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11. novembris ir nozīmīgākā diena, kas 
Latvijā tiek atzīmēta saistībā ar Brīvības cī-
ņām. Lāčplēša diena tiek uzskatīta par lat-
viešu karavīru – Latvijas brīvības izcīnītāju 
– piemiņas dienu. Šajā dienā, godinot un at-
ceroties drosmīgos karavīrus, Latvijā ir izvei-
dojusies tradīcija katrā mājas logā ielikt sve-
cīti, piedalīties lāpu gājienā un nolikt svecītes 
Rīgā, pie pils mūra Daugavmalā.

Koknesei ir notikumiem bagāta, interesan-
ta un aizraujoša vēsture, jau kopš laiku laikiem 
šeit ir norisinājušās cīņas par Kokneses iegū-
šanu savā pārvaldībā. Gan Krusta kara, gan II 
pasaules kara notikumi liecina, ka šī senā pil-
sēta ir ar savu vērtību un vēsturisko nozīmi, ko 
vajadzētu saglabāt. Arī „Likteņdārzs” ir kļuvis 
par visas tautas mīlētu vietu. Tas ir mīlestības, 
cerības un pārdomu dārzs, kas sniedz spēku un 

iedvesmu un ļauj veldzēties skaistajos dabas 
skatos, un dod spēku iet tālāk.

Tāpēc šogad vietā, kas tiek saukta arī par 
Latviešu sirdi un atrodas Latvijas un likteņupes 
Daugavas vidū, vēlamies ieviest tradīciju – aiz-
degt svecītes brīvības cīņās kritušo piemiņai. 

11. novembrī no pulksten 18 ikviens, kurš 
izjūt vēlmi atbalstīt savas tautas vēsturi un jūt 
iedvesmu Latvijai kļūt vienotākai un skaistā-
kai, ir aicināts „Likteņdārzā” iedegt svecīti un 
novietot to uz vecās Rīga – Daugavpils šose-
jas – Kokneses luterāņu baznīcas virzienā. 

Šādā veidā katrs no mums var justies 
lepns par neatkarīgu un brīvu valsti, kā arī 
kopīgi veidot skaistu, iedvesmu un pārdo-
mas raisošu vietu, kas sniegtu mierinājumu 
ikvienam.

Ilze Leona

ratnicēnu bibliotēkā 
alda dobenberga mākSlaS 
StudijaS audzēkņu izStāde

Ratnicēnu bibliotēkā Bormaņos no 28. 
oktobra līdz novembra beigām skatāma Alda 
Dobenberga mākslas studijas audzēkņu Lin-
das Melehovas un Alvīnes Reinicānes gleznu 
izstāde. Abas meitenes dzīvo Bormaņos un 
bieži apmeklē bibliotēku. Alvīnes darbi jau otro 
reizi aplūkojami mājīgajās bibliotēkas telpās, 
bet Lindai tā ir pirmā izstāde. Jaunietes mācās 
I. Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē, bet 
trīs reizes nedēļā pēc mācībām viņas dodas uz 
mākslas studijas nodarbībām. Vēlme zīmēt un 
sevi izteikt krāsu priekā, Alvīnei un Lindai jau 
radusies bērnībā. Tiekoties izstādes atklāšanā 
Alvīne pastāstīja: „Mākslas studiju pie A. Do-
benberga sāku apmeklēt, kad mācījos 5. klasē.”. 
Linda, pēc draudzenes Alvīnes pamudinājums, 
studiju apmeklē trešo gadu un savu izvēli nav 
nožēlojusi. Par sevi Linda saka: „Patīk gleznot 
kluso dabu, ziedus, dabas ainavas, viss atkarīgs 
no noskaņojuma. Ieklausos skolotāja vārdos, 
ka strādājot pie darba ir jāatbrīvojas un pēc ie-
spējas vairāk jāizsaka sevi”. Pārsvarā meitenes 
strādā ar eļļas krāsām, tas redzams arī izstādes 
darbos, kuros dominē dabas ainavas un klusā 
daba. Tieši rudens Alvīnei ir laiks, kad rodas 
jauna iedvesma jaunām iecerēm, bet Lindai 
tuvāka ziema, kad var ļauties apcerei un pārdo-
mām, kas jāizsaka uz audekla. Par savām auto-
ritātēm latviešu glezniecībā Linda uzskata Vil-
helmu Purvīti, Jani Rozentālu un savu skolotā-
ju, bet Alvīne viennozīmīgi atzīst: „Tas ir Aldis 
Dobenbergs!” Gleznošana ir meiteņu sirdslieta 
un aicinājums, bet viņas atrod laiku arī citām 
nodarbēm. Alvīne apgūst ģitāras spēli, apmeklē 
aerobikas nodarbības un pie Druvja Andriksona 
mācās spēlēt bungas, arī Linda aizraujas ar bun-
gošanu, dzied vidusskolas korī, piedalās jaun-
sargu kustībā un nodarbojas ar aerobiku. 

Ļoti iespējams, ka savu nākotni meitenes 
saistīs ar glezniecību un jauno mākslinieku 
vidū dzirdēsim vārdus: Linda Melehova un 
Alvīne Reinicāne!

sarmīte Rode

aizdegsim svecītes „likteņdārzā”

Šie vārdi aicina ikvienu apmeklēt soci-
ālās palīdzības istabu Bebru pagasta „Papar-
dēs” 1. stāvā, kuru svinīgi atvēra 23. oktobrī. 
Vieta, kur iedzīvotāji var atnest sev vairs ne-
pieciešamo apģērbu, apavus, sadzīves preces 
un no citu atnestā izvēlēties ko noderīgu sev, 
tapusi ar Latvijas Sarkana Krusta Aizkrauk-
les komitejas atbalstu. Ar LSK Aizkraukles 
komitejas gādību saņemts apģērbu un apavu 
sūtījums. Atklāšanas dienā ar sveicieniem 
bija ieradusies LSK Aizkraukles komitejas 
vadītāja Daina Bērziņa. Viņa novēlēja šajā 
grūtajā laikā vēl vairāk palīdzēt viens otram. 
Sociālo palīdzības istabu iekārtojusi un par to 
ir atbildīga LSK Aizkraukles komitejas brīv-
prātīgā darbiniece Lība Zukule. Pašreiz palī-

dzības istaba atvērta otrdienās un piektdienās 
no pulksten 9 līdz 13., šajās dienās istabā 
dežūrēs pensionāres, kas labprātīgi piekri-
tušas palīdzēt. Paldies visiem iedzīvotājiem, 
kas jau atsaukušies aicinājumam palīdzēt! Ja 
vēlaties atdot mēbeles, sadzīves preces, kuru 
atvešanai vajadzīgs transports, Lība Zukule 
lūdz iepriekš par to informēt. Tādos gadīju-
mos tiks sagādāts transports, lai jūsu dāvinā-
jumu uzreiz aizvestu cilvēkiem, kuriem tas 
nepieciešams. 

Iecerēts, ka divas reizes mēnesī pēc 
pulksten 13 sociālās palīdzības istabā ar 
iedzīvotājiem tiksies  ārsta palīdze Irma 
Eglīte.

Kokneses novada vēstis

Palīdzēsim viens otram!

„Jūtos labi”, „Jūtos novērtēts”, „Jūtos 
lieliski”! Tā atbildēja daudzi no Latvijas Re-
publikas Zemkopības Ministrijas izsludinātā 
konkursa „Sējējs – 2009” laureātiem konkur-
sa noslēguma pasākumā, 16. oktobrī,Tukuma 
novada Slampes kultūras namā.

Konkurss “Sējējs” šogad notika jau 18 gadu 
un tika rīkots ar mērķi noteikt labāko ieguldīju-
mu Latvijas lauku attīstībā. Konkursā tika iz-

dalītas vairākas grupas, kurās varēja piedalīties 
gan individuālās saimniecības, gan kooperatī-
vi: lauksaimnieciskā ražošanā (augkopība un 
lopkopība), saimniekošana laukos (augkopība, 
lopkopība un netradicionālā lauksaimniecība), 
ģimene lauku sētā; lauksaimnieku kooperācija 
un mūža ieguldījums lauksaimniecībā. Kon-
kurss norisinājās divās kārtās. Pirmajā kārtā 
dalībniekus vērtēja Latvijas Lauksaimnieku 

Kooperatīvā Asociācija, tālāk izvirzot 
līdz 4 dalībniekiem no katra plānošanas 
reģiona, kurus jau vērtēja Zemkopības 
ministrijas pārstāvji. 

Otrajā konkursa kārtā tika izvirzīti 
20 dalībnieki no 5 reģioniem (Vidzemes, 
Latgales, Kurzemes, Zemgales un Rīgas). 
No Kokneses novada Bebru pagasta, 
konkursa otrajā kārtā, grupā „Saimnieko-
šana laukos” piedalījās Jāņa Krūmiņa z/s 
„Lejasvēži”, saņemot veicināšanas diplo-
mu par sasniegumiem augkopībā, Jānis. 
Krūmiņš, pēc apbalvošanas teica: „Jūtos 
interesanti. Ne katru dienu zemniekam 
sanāk būt uz skatuves un piedalīties šā-
dos pasākumos!” Pasākumā sudraba me-
daļas saņēma četri laureāti, veicināšanas 
diplomus – 16 konkursa dalībnieki, kā arī 
tika pasniegta balva par mūža ieguldīju-
mu lauksaimniecībā.

Ilze Pabērza

konkursā „sējējs 2009” sveic zemnieku no bebru pagasta
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Vairāk kā 10 gadus Koknesi par savām 
mājām sauc Valts Puriņš. Lai arī savā mūžā 
daudz pārdzīvots un pieredzēts, sirmajam vī-
ram piemīt apskaužams dzīvesprieks. Šķiet, 
ka mežam atdotajos darba gados viņš smēlies 
spēkus no ozolu audzēm Ruskulovā. Koknesē, 
Dzeņu ielā, meitas Zaigas ģimenē Valts Pu-
riņš radis sirdsmieru. Tikai rudenī, kad debe-
sīs atskan dzērvju saucieni, domās viņš mēdz 
atgriezties tālā pavasarī Jeņisejas krastos. 
Latvijas valsts dzimšanas diena viņam ir gai-
dīti svētki. Dienu vēlāk savējie sveic arī viņu 
dzimšanas dienā. Tiekoties ar dižo gadu īpaš-
nieku, pārliecinājos, cik garā jauns var būt 
cilvēks, ja nav atkāpies no savas pārliecības, 
ieklausījies mīlestības balsī un dziļi sirdī turē-
jis ieslēgtu pašu dārgāko – savu Dzimteni. 

dzērvēm apsola atgriezties
 Valts Puriņš ir dzimis Tukuma pusē, 

Slampes pagastā. Visjaukākās bērnības atmi-
ņas viņam saistās ar makšķerēšanu Slocenes 
upē un Tukuma ezerā, ar skolas gaitām Tuku-
ma pamatskolā, uz kuru devies kopā ar četrus 
gadus vecāko brāli Arni. Taču bezrūpīgās bēr-
nu dienas kā pavedienā pārrautas vienā mir-
klī – 1941. gada 14. jūnija naktī. Valta tēvu, 
kurš strādāja Tukuma Talsu Zemesgrāmatas 
nodaļā un māti, kas bija skolotāja, apsūdzēja 
par darbošanos aizsargu organizācijā un no-
devībā pret padomju varu. Arī tagad sirmajam 
vīram grūti runāt par pārciesto: - ” Atceros, 
kā piepeši nakts vidū mūs pamodināja un lika 
steigšus saģērbties, mudinot līdzi paņemt ko 
siltāku. Nevar vārdos izstāstīt braucienu lopu 
vagonā, bērnu raudas, sieviešu kliedzienus, iz-
salkumu un slāpes. Tēvu no mums nošķīra jau 
pirms braukšanas, tāpat kā citus vīriešus. Man 
bija 12 gadu un tajā brīdī mana bērnība bei-
dzās. Nokļuvām Krasnojarskas apgabalā, kādā 
sādžā Jeņiseja upes krastā. Dzīvojām barakā 
kopā ar citām izsūtītām ģimenēm. Māte un 
brālis gāja meža darbos. Atceros bargās Sibīri-
jas ziemas, kad māju pagalmos sniegu veda ar 
ragavām laukā aiz žoga un sētu izklāja ar dē-
ļiem. Pēc kāda pusotra gada pārcēlāmies uz tu-
vāko sovhozu, kur ar mums kopā sāka dzīvot 
tēvs. Ar savu enerģiju un labajām krievu va-
lodas zināšanām viņš tika grāmatveža amatā. 
Dzīvojām pavisam tuvu neapdzīvotajai taigai. 
Šajā laikā mēs iepazināmies ar Latvijas armi-
jas ģenerāļa Virsaiša sievu un dēlu Ivaru, kurš 
bija mazliet vecāks par mani un tuvākajā skolā 
kā eksterns bija nokārtojis eksāmenus. Viņš 
mudināja arī mani atsākt mācības. Apmēram 
sešus kilometrus pa aizputinātiem ceļiem un 
metru dziļām kupenām bridu uz skolu. Latvijā 
biju pabeidzis 4. klasi un ļoti gribēju mācīties 
tālāk. Kā eksterns noliku 5. klases eksāmenus 
un direktors mani pārcēla 6. klasē, kuru arī 
ar labām sekmēm pabeidzu. Vairāk par Ivara 
Virsaiša likteni neesmu dzirdējis, bet pateicīgs 
viņam būšu vienmēr. Mēs abi sapņojām par at-
griešanos mājās. Nekad neaizmirsīšu pavasari 
Jeņisejas krastā, kad vēroju kā mājup laižas 
dzērvju kāši. Veroties debesīs teicu putniem: 
„Lidojiet mīļās dzērves, aiznesiet sveicienus 
manai Dzimtenei, es atgriezīšos! Solīto izpil-
dīju, pēc sešiem gadiem, kad 1947. gadā at-
griezāmies Latvijā”.

mācījos, cik bija manos spēkos
Kad zināšanu alkstošais jaunietis grib 

atsākt mācības savā skolā, bijušajā klasē 
viņu neuzņem. Tāpat kā daudzu citu izsūtī-
to ģimeņu bērni, viņš 7. klasi pabeidz krievu 

plūsmā. Tad seko mācību gadi Aizupes meža 
tehnikumā. Diemžēl Valta vecākiem  pēc ne-
ilga laika atkal jādodas atpakaļ uz izsūtījuma 
vietu un viņam vienam jāprot izdzīvot. Par 
šo laiku Valta kungs stāsta: „Sākot jau ar 1. 
kursu, vienmēr biju teicamnieks, par to saņē-
mu stipendiju, ar kuru varēju kaut kā iztikt. 
Lai cik grūti arī bija, mācījos, cik bija manos 
spēkos. Tagad nesaprotu tos jauniešus, kas 
negrib mācīties, lai arī viņiem doti visi nepie-
ciešamie apstākļi. Aizupes meža tehnikumu 
pabeidzu ar izcilību. Gribēju mācīties tālāk, 
taču kā izsūtītajam man šī iespēja tika lieg-
ta. Tiku norīkots darbā uz vistālāko Latvijas 
nostūri, uz Zilupi. Sāku strādāt Ludzas mež-
niecībā. Pateicoties Ludzas MRS direktoram 
Šimkēvica kungam, kurš savulaik strādājis 
arī Kokneses MRS, tiku iecelts par mežzini 
Ruskulovas mežniecībā. Ruskulovā nostrā-
dāju vairāk kā 40 gadus. Tur palicis manis 
aprūpētais mežs un aug mani stādītie koki”.

es izvilku laimīgo lozi!
No Ruskulovas itin bieži jaunais mežzi-

nis mēro tālo ceļu uz Pūri, kur dzīvo jau teh-
nikuma laikā sastapta meitene Lūcija, ar kuru 
iepazinies, pateicoties viņas māsai, studiju 
biedrenei. Jaunībā nekas nav par grūtu! Arī 
no Zilupes aizbraukt ar vilcienu uz Rīgu, lai 
apmeklētu operetes teātri, tad naktī ap trijiem 
atgriezties Zilupē un soļot 11 kilometrus uz 
mājām. 1955. gadā Valts un Lūcija mij gre-
dzenus un sākas viņu kopīgais dzīves ceļš. 
Atceroties šo laiku Valta kungs atminas: 
„Kad sākām dzīvot kopā, mums bija viena 
dzelzs gultiņa un viens krēsls. Mūsu dzīvok-
lītis bija tajā pašā ēkā, kur mana darbavieta 
un bibliotēka, kurā par vadītāju strādāja Lūci-
ja. Vasarās cītīgi lasījām ogas pārdošanai, par 
nopelnīto nopirkām gotiņu un pamazām ie-
kopām saimniecību. Arī bērnus: meitas Zaigu 
un Māru, dēlu Arni radinājām pie darba.” Tā 
ir māka, atrast dzīvei īsto cilvēku, Valta kungs 
saka: „Es izvilku laimīgo lozi, ar Lūciju no-
dzīvojām saticībā un mīlestībā 43 gadus”. 
1998. gadā, kad dzīvesbiedre aiziet mūžībā, 
Valts Puriņš pārnāk dzīvot uz Koknesi, kur 
jau no 1976. gada dzīvo meita Zaiga. Taču 
saites ar Ruskulovu nav zudušas, tur jopro-
jām dzīvo dēls ar ģimeni, bet meitas Māras 
mājvieta ir Rīgā. Vislielākais prieks viņam ir 
par 7 mazdēliem un mazmeitu. 

Par mednieka gaitām jāraksta
atsevišķs stāsts!

„Savs darbs ir jāmīl”, teic bijušais Lat-
vijas zaļā zelta kopējs. Arī tagad viņš domās 
mēdz pārstaigāt Ruskulovas mežu takas, ku-
rās iets darba gaitās. „Kad sāku strādāt, Rus-
kulovas muižas parks bija jau slavens ar sa-
vām lapeglēm, no visas Latvijas brauca ņemt 
no tām potcelmus, bet ozoli tur neauga, manā 
vadībā tika iestādīti vairāki hektāri ozolu au-
dzes”, ar lepnumu saka sirmais vīrs. 

Medības un darbošanās Ruskulovas med-
nieku kolektīvā, ir bijis Valta kunga lielākais 
vaļasprieks. Par mednieka gaitām būtu jāraks-
ta atsevišķs stāsts. Viņa istabā goda vietā stāv 
vareni aļņu ragi un citas vērtīgas trofejas. Ar 
aizrautību nu jau bijušais mednieks ar 35 gadu 
stāžu stāsta: „Lai aļņi neaplauztu jaunos koci-
ņus, katru gadu rīkojām medības. Kā mežzinis 
vislabāk zināju meža takas. Pats esmu nome-
dījis 100 aļņus, piecos gadījumos esmu nošā-
vis uzreiz divus. Nekur nav tik skaisti pavasa-
ri kā Latvijā, kad lido šnepes, kūko dzeguze, 

ūjina balodis, gaiss smaržo pēc plaukstošām 
bērza lapām. Tādos brīžos esmu juties patiesi 
laimīgs.” Pārsteidzošs ir stāsts par pieradi-
nāto alnenīti. 60. gadu sākumā kādā vasarā 
pie kolhoza govju ganāmpulka bijis pieklīdis 
mazs aļņa bērns. Lopkopējas to nogādājušas 
pie mežziņa, kura mājās aļņu meitene itin labi 
iejutusies. Valta kungs atminas: „Alnenīte 
kļuva par mūsu ģimenes locekli. Visur nāca 
man līdzi, arī medībās bija uzticama palīdze. 
Bijām iesaukuši viņu par Bambino. Reiz bija 
gadījums, kad viņa uz ceļa bija noturējusi sa-
tiksmes autobusu. Kad mūsu mīlule bija vai-
rāk kā gadu veca, sapratām, ka laiks šķirties. 
Aizvedu viņu uz tālāko meža nostūri un teicu: 
paliec sveika, Bambino!”

stiprais raksturs neļauj padoties
Kad Valta kungs pārcēlās uz dzīvi Kok-

nesē, viņš bija pārcietis insultu un puse 
ķermeņa bija paralizēta. Tikko bija zaudē-
ta dzīvesbiedre. Taču viņa stiprais raksturs 
un griba darīja savu. Viņš atveseļojās un nu 
turpina savu darbīgo dzīvesveidu. Katru rītu 
mundrais vīrs ar velosipēdu brauc uz pastu 
pēc avīzēm. „Droši vien, pastniecēm esmu 
apnicis, bet man gribas izkustēties un pir-
majam tikt pie avīzes”, smej čaklais lasītājs. 
Viņa mīļākā lasāmviela ir „Latvijas Avīze”. 
Kopš bērnības Valtu Puriņu interesējusi Lat-
vijas vēsture. Tikšanās reizē arī es varēju ap-
lūkot viņa savāktos materiālus un grāmatas 
par vēsturiskiem notikumiem un personībām. 
Meita Zaiga teic, ka tēvs joprojām nevar iz-
tikt bez darbošanās dārzā un sētā. Jau agrā 
jaunībā apguvis bitenieka prasmi, arī tagad ar 
lielu rūpību tāpat kā Ruskulovā viņš gādā par 
savām bišu saimēm. Vēl Valta kunga pārziņā 
ir trušu audzēšana, ķiploku un zemeņu dobes. 
„Zeme dod cilvēkam spēku. Ravēju nome-
ties uz ceļiem, kad esmu tā kārtīgi paravējis, 
sāpes vairs nejūtu. Ļoti gaidu pavasari, kad 
atkal varēšu ķerties pie darba”, smaidot saka 
vīrs, kam tūlīt būs klāt 81. dzīves gadskārta. 

Laimīgs savā tēvu zemē
Kokneses skaistā daba, Daugavas tuvums 

un apkārtējo cilvēku sirsnība, ik dienu iekrā-
so saulainās krāsās. Valts Puriņš ir iesaistījies 
pasākumos, kur tiekas pagasta represētie. Arī 
18. novembrī viņi satiksies kopīgā atceres 
brīdī, bet viņa mājas pagalmā Latvijas dzim-
šanas dienā plīvos valsts karogs. Atvadoties 
sirmais vīrs teic: „Esmu laimīgs, jo dzīvoju 
savā tēvu zemē. Un, ik pavasari varu sveici-
nāt dzērvju atgriešanos”.

sarmīte Rode

Dzērves, aiznesiet sveicienus Latvijai!
es atgriezīšos!
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BRīdInĀJUms
Sakarā ar to, ka ir samazināti pasta izdevumi, 

netiks izsūtīti atgādinājumi par nenomaksāto Ne-
kustamā īpašuma nodokli. 

Saskaņā ar LR likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, nodokļu mak-
sātājs ir atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa 
pilnīgu samaksu līdz 2009. gada 15. novembrim. 

Parāda nenomaksas gadījumā, saskaņā ar liku-
ma “Par pašvaldībām” 14. pantu un “Par nodokļiem 
un nodevām” 26. pantu, parāds tiks piedzīts bez-
strīda kārtībā.

Brīdinām, ka par izvairīšanos no nodokļu un 
tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas paredzēta 
administratīvā atbildība pēc Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksa 150. panta, kā arī krimināl-
atbildība pēc Latvijas Krimināllikuma 218. panta.

Informāciju par nenomaksāto NĪN un nokavē-
juma naudu var pārbaudīt pa tālr.:
• Koknese novada domes kasē, tālr.65133632
• Bebru pašvaldības pārvaldes kasē, tālr. 65164128 
• Iršu pašvaldības pārvaldes kasē, tālr. 65163681

Kokneses novada domes nodokļu inspektore 
Aija Āriņa, tālrunis 65133634

Laiks Pasākums Vieta
16. novembrī plkst. 18.00 Kokneses mūzikas skolas audzēkņu koncerts Kokneses kultūras nams. Sīkākas uzziņas - I. Strazdiņa, 

26574538
16. novembrī plkst. 19.00 Svētku koncerts Latvijas valsts neatkarības 91. 

gadadienai. Piedalīsies pagasta mācību iestāžu 
pašdarbības kolektīvi un pagasta vokālais ansamblis. 
Pēc koncerta tiks demonstrēta mākslas filma 
„Vienīgā fotogrāfija”.

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas zālē

17. novembrī plkst. 19.00 Jaunā latviešu mākslas filma “VIENĪGĀ 
FOTOGRĀFIJA” par Latvijas valsts dibināšanas 
dienu. Ieeja brīva.

Kokneses kultūras nams. Sīkākas uzziņas - I. Strazdiņa, 
26574538

18. novembrī plkst. 12.00 Koknese Goda pilsoņu godināšana un valsts svētku 
Koncerts. Piedalās pašdarbības kolektīvi.

Kokneses kultūras nams. Sīkākas uzziņas - I. Strazdiņa, 
26574538

18. novembrī plkst. 15.00 Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums. 
Tiks demonstrēta mākslas filma „Vienīgā 
fotogrāfija”.

Iršu klubā

20. novembrī plkst. 19.00 Danču vakars. Spēlē “Skutelnieki”. Ieeja par 
ziedojumiem.

Kokneses kultūras nams. Sīkākas uzziņas - I. Žogota, 
26575499

4. decembrī plkst. 15.00 Iršu pagastā sporta halles atklāšana. Plkst. 22.00 Iršu 
klubā – balle.

Iršu pagasts

Lai Bebru pagasta iedzīvotāji varētu apmeklēt svētku pasākumu Kokneses kultūras namā 18. novembrī, no pagasta centra autobusu pieturas 
pulksten 11.20 kursēs pašvaldības autobuss.

Pasākumi kokneses novadā

PaR aTKRITUmU IZVeŠanU
Sakarā ar rekultivāciju, Kokneses atkritumu 

izgāztuve ir slēgta! Ko darīt šajā situācijā, skaidro 
Komunālās nodaļas vadītāja Tamāra Baltmane.

„Iedzīvotājiem ir jāslēdz līgumi ar atkritumu izveša-
nas pakalpojuma sniedzējiem. Savus pakalpojumus Kok-
neses novada iedzīvotājiem piedāvā šādi uzņēmumi: 

• aizkraukles „Komunālo uzņēmumu kom-
bināts” Tālr. 65122266. Atkritumu izvešana notiek 
pēc līguma slēgšanas, ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 
Viena kubikmetra izvešanas cena Ls 6,85 (ar PVN). 
Ir konteineru nomas maksa, bet, ja atkritumi tiek iz-
vesti katru nedēļu, tad nomas maksu neiekasē.

• sIa „euro Concord” Tālr. 65123042. Izveša-
na notiek pēc līguma slēgšanas, ne retāk kā vienu reizi 
mēnesī. Maksa par vienu kubikmetru Ls 5,04. Kontei-
neru nomas maksas nav.

Sīkāku informāciju par katra uzņēmuma piedā-
vājumu variet iegūt, zvanot pa norādītajiem tālruņa 
numuriem!”

Paņem līdzi savas dziesmas,
pulkā dziedāt nāc!

Kurš gan no mums nav skolas un jaunības 
gados savas mīļākās melodijas pierakstījis 
dziesmu kladītē vai blociņā?! Rudens tum-
šākajā laikā aicinām uz kopīgu vakarēšanu, 
līdzi ņemot savas dziesmu kladītes! Gaidīsim 
visus, kas grib no sirds izdziedāties (arī, ja 
dziesmu kladīšu nav) 26. novembrī pulksten 
18 Bebru pagasta PII „Bitīte” zālē. Muzikā-
lais pavadījums būs!

sarmīte Rode

Cienījamie Kokneses novada iedzīvotāji!
Kokneses amatieru teātris jaunajai izrādei 
vēlas izīrēt 2-vietīgu sofā, izvelkamo krēs-
lu vai nelielu dīvāniņu. Ja saimniecībā tas 
vairs nav nepieciešams, variet to mums arī 
uzdāvināt!
Režisore Inguna Strazdiņa, tālr. 26574538, 
65161100; vakaros – 65161509

Vēlos iegādāties lauksaimniecības zemi 
virs 10 ha ceļa posmā Krape-Koknese. 

Tālr. 29577285

kokneses novada
dzimtsarakstu nodaļā

Aizeju, atstājot pēdas
Dzimtenē, ļaužu miņā.
Aizeju, meklējot pēdas
Uz mūžību, sevi pašu.
Viss Dieva ziņā.
                    A. Eglītis
Izsakām līdzjūtību Arvīda Grantiņa, 

Vladimira Žemozdzika tuviniekiem.
Bebru pagasta pensionāru padome

ŪdenS aerobikaS
kokneSeS Sporta centrā
Tiek atsāktas ūdens aerobikas
nodarbības Kokneses sporta centrā.
otrdienās plkst. 20.00
un sestdienās plkst. 18.00;
vadītāja ausma.
sīkāka informācija pa tālruni:
Ausma – 26534373

Aizkraukles Zemesgrāmatas nodaļa 
lūdz īpašniekus izņemt sagatavotās Zemes-
grāmatas apliecības. Adrese: Spīdolas iela 
4, 23. kabinets 2. stāvā. Darba laiks: dar-
badienās no 9 – 17, pusdienu pārtraukums 
12 – 13.

Katru trešdienu Kokneses ĢADC
notiek vēderdejas no pl.18.30 – 20.00; 
dalības maksa 3Ls. Aicinātas dāmas no 
jebkura pagasta un ar vai bez priekšzināšanām!


