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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

KOKNESE
BEBRI IRŠI

Zvaigžņu lietus nolīst klusi, Visa zeme mirdzēt sāk.
Griežas gads uz otru pusi un jau Ziemassvētki nāk!

Novada domes laikraksts

Nr. 12 (277) 2009. gada decembris

Esiet sveicināti
Ziemassvētku un Jaunā
gada gaidīšanas laikā!

Te nu mēs esam, klusajā un gaidpilnajā Adventes laikā, kad tuvojamies vēl viena dzīves gada virsotnei. Kāds bijis mums
aizejošais 2009. gads? To, veroties degošajās sveču liesmiņās, atbildēsim katrs
pats sev. Bet, mums visiem kopā – trīs
pagastu iedzīvotājiem tas ir bijis ir lielu
pārmaiņu gads. Un, lai cik grūti mums
klātos, svarīgākais par visu citu, ir mūsu
cilvēciskās attiecības, māka saprasties
un ieklausīties vienam otrā. Neviļus nāk
prātā Latvijas svētku pasākums 18. novembrī Koknesē, kad tika godināti jaunie
Kokneses novada Goda Pilsoņi. Lepnums
un saviļņojums pārņēma par katru no viņiem. Šajā avīzes numurā stāstām gan par
viņiem, gan arī par citiem – cieņas un apbrīnas vērtiem mūsu novada ļaudīm, par
godprātīgi paveiktu darbu, par mūsu bērniem, kas visvairāk gaida gaišos ziemas
saulgriežus.
Smaržīga egles skuja duras Latvijas
delnā. Ziemassvētki.
Visskaistākā ir svētku gaidīšana. Mazs
cilvēkbērns gaida svētku brīnumu zem eglītes skujām, bet kāds vecs un vientuļš cilvēks
cer sagaidīt līdzcilvēku sapratni. Mārtiņš
Luters dod padomu Kristus nākšanas laikā:
„Nepalieciet vieni! Neļaujieties vienatnē
skumjām domām, tad jau arī tumsas radītais izmisums nav tālu. Esiet kopā ar citiem!
Meklējiet draugus, īpaši tādus, ar kuriem,
jūs variet darīt labu tiem, kas ir vieni”.
Būsim kopā Kristus nākšanas laikā!
Vienalga kur – dievnama sienās vai lauku
sētā. Būsim kopā vienā lūgšanā. Par savējiem un Latviju. Par tiem, kas tālumā no
Dzimtenes.
Lūkosimies zvaigžņotās debesīs vecgada naktī! Varbūt tajās izlasīsim, cik
veiksmīgs un bagāts būs mūsu gājums nākošajā gadā!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

2009. gads tuvojas nobeigumam. Tas
lielākajai daļai no mums bijis sarežģīts un
nepatīkamiem pārsteigumiem bagāts – īpaši ģimenes budžeta sakarā. Visā pasaulē ir
finansiāli – ekonomiskā krīze, kas nevar
neatsaukties arī uz katru no Latvijas iedzīvotājiem.
Tomēr, neskatoties uz finansiālajiem sarežģījumiem, dzīve Kokneses novadā nav
apstājusies un šajā gadā ir padarīti vai uzsākti daudzi labi darbi. Bebru, Iršu un Kokneses pagastos ekspluatācijā ir nodotas jaunas
sporta būves, Koknesē ir uzsākts ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts. Bebros
ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts tuvojas nobeigumam. Šie padarītie darbi neapšaubāmi uzlabos novada iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.
Šajā gada tumšākajā un Ziemassvētku gaidīšanas laikā, Kokneses novada
domes vārdā novēlu jums prieku un labu
veselību!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2010. gadu!

Viesturs Cīrulis,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Uzsmaidiet viens otram! Kad tu uzsmaidi savam tuvākajam un piedāvā viņam savu roku, un ikreiz, kad tu apklusti,
lai kādu uzklausītu, iestājas tavi Ziemassvētki.
/Māte Terēze/
Pasaulē ir viens ritms, kam mēs visi esam
pakļauti. Tas ir zemes ceļš ap sauli gada garumā. Pavisam tuvu stāvam jaunā 2010. gada
iesākumam, kas nāk ar savu nezināmo, ar
jauniem notikumiem un pavērsieniem. Viss
mainās ik sekundi, ik minūti...
Tāpat kā visā Latvijā arī Iršu pagastā
2009. gads ir ienesis pārmaiņas. Pagasts iekļāvies Kokneses novadā. Daudzi bija pret
apvienošanos novadā, citiem bija vienalga.
Rit sestais mēnesis, kopš darbojamies kopā,
manuprāt, sadarbība rit veiksmīgi. Iedzīvotāji daudzus pakalpojumus var saņemt Iršu
pagasta pārvaldē. Prieks, ka Iršu bērni mācās
Pērses pamatskolā, par to paldies Kokneses novada domei. Dzīvokļos ir siltums... Ir
daudz ikdienas darbu, kurus ir jāveic, tas ir
pašsaprotami, un šodien svētku gaidās negribas uzskaitīt visu paveikto un veicamo darbu
sarakstu, darbi ir un būs. Tomēr vienu gribas
pieminēt – jauno sporta halli. Liels gandarījums par to ir Iršu pagasta jaunajai paaudzei
un it īpaši sportistiem. Šobrīd valstī ir krīze,
bet mēs Iršos atklājām halli. Šodien nerunāsim par problēmām, gan jau tās būs, bez tām
neiztiksim, bet centīsimies ar tām tikt galā.
Sagaidot svētkus, visiem Kokneses novada ļaudīm un, it īpaši, Iršu pagasta ļaudīm
novēlu Mīlestību, Veselību, Mieru un Svētību. Lai nekad cilvēkos nezūd cerība un ticība
labajam un Adventes vainagā aizdegto sveču
liesmiņas silda novada ļaužu sirdis un dara
gaišākas tumšās ziemas dienas!
Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu
2010. gadu!

Raina Līcīte,
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja
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Atvērsim sirdis!

Iedegsim sveces, lai to liesma sasilda mūsu
sirdis. Iedegsim sveces, lai pielietu sirdis ar gaismu. Iedegsim sveces, jo ir Ziemassvētku laiks!
Tik vien kā liesmiņa logā, lai aizgaiņātu
tumsu, lai iegūtu mieru un svētku noskaņu. Ne
jau krāšņi, zaigojoši bumbuļi, kristāla glāzes,
dāvanu kaudzes un no ēdiena lūztošs galds ir šo
svētku liecinieki. Ne jau saņemto apsveikumu
kartiņu, īsziņu, zvanu skaits ir būtisks. Tie esam
mēs, kas rada šos svētkus. Ar saviem smaidiem,
labajiem darbiem, mieru sirdīs un ticību brīnumam. Jā, kā agrāk bērnībā, kad sniegā veidojām eņgeļus un ticējām Ziemassvētku vecītim,
lai arī šoreiz šī viena nakts gadā, ir tā, kad varam atgriezties, atgriezties bezrūpībā. Noliksim
ikdienas rūpes malā, aizmirsīsim nepadarītos
darbus. Tas neprasa neko, nekādu piespiešanos,
vai pārkāpšanu pāri saviem uzskatiem, nekādu
noliegšanu, vai izdabāšanu citiem, vienkārši
atvērsim sirdis un iedegsim to bērnības mirdzumu acīs, kas ļauj ticēt brīnumiem. Šo vienu
nakti gadā! Lai Jums izdodas!
Uzsniga sniedziņs balts, smalks kā
vissmalkākie milti.
Uzsniga sniedziņš balts, un zemei palika silti!
Vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez
Tevis ir auksti,
Un pat aiz pasaules vēl vajaga siltu
plaukstu!
Ja Tevi nemīl neviens Tev taču ir ko mīlēt,
Labajā nosprūst naids, kā bulta ozola zīlē.
Šis ir piedošanas laiks! Piedosim sev un
citiem. Neturēsim rūgtumu sirdī un dzīvosim
gaišākai nākotnei. Neaizmirsīsim, ka pat smaids
spēj izkrāsot dienu. Nevajag gaidīt, jo dzīvojam
šeit un tagad. Gaidot, var arī nokavēt. Samīļojiet
savus mīļos šodien, pasakiet labu vārdu - šodien.
Nav jāmaksā miljoni, lai spētu iepriecināt otru –
ar gaišu smaidu, laipnu vārdu, mīļām domām.
Priecāsimies par sniegpārslām logā, par svecīšu
liesmiņām eglē, par tuvajiem cilvēkiem līdzās,
par piparkūku smaržu, mandarīnu aromātu, lēni
krītošo sniegu aiz loga, egļu skuju smaržu, par
prieku bērnu actiņās. Ir tik daudz lietu un mirkļu, kas spēj radīt prieku, un galvenais, tas no
mums neprasa neko. Vienkārši būt patiesiem
pret sevi un citiem.
Lai Jums gaiši un saticības pilni Ziemassvētki un veiksmīgs Jaunais 2010. gads!
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Pensionāru padome „Pīlādzītis” novēl
visiem novada iedzīvotājiem saticīgus
Ziemassvētkus un jauku notikumu bagātu
Jauno gadu!
* * *
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt !!!
  
Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā
gada cerībām!
Paldies visiem mūsu atbalstītājiem,
sponsoriem un domu biedriem!
Kokneses ĢADC kolektīvs
* * *
Amatu centrs ”Mazā kāpa” Ziemassvētku noskaņā, ar kamīnā sprakšķošām uguntiņām un baudot liepziedu tēju, aicina ciemos
darināt dāvanas kopā ZIEMASSVĒTKU
ROTĀJUMU UN DĀVANU RADOŠAJĀ
DARBNĪCĀ.
Ziemassvētku Radošā darbnīca darbosies
decembrī un janvārī. Grupas darbošanās laiks
2 - 4 stundas.
Eglīšu rotājumu gatavošana:
katrs gatavo 6 gab. eglīšu rotājumus no
ādas – ažūra, iededzināšanas tehnikā, ar klišejām un apglezno ar akrila krāsām.
Dāvaniņu gatavošana:
katrs izgatavo suvenīru grāmatiņu, grāmatzīmi un atslēgu piekariņu jau iepriekšminētajās tehnikās.
Cenas:
1. Ziemassvētku dāvanu gatavošana - 2,00
Ls/personai
2. Dāvaniņu gatavošana - 3,00 Ls/personai
Ja izvēlās abus piedāvājumus, cena - 4,00
Ls/personai
Adrese: Lakstīgalu ielā 4, Koknesē, informācija www.ada.viss.lv .Tālr.: 29227936
Inese Kāpiņa

Jaunumi sadraudzības
pilsētā Vitingenā
Ilze Pabērza,
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja
Informējam Kokneses novada iedzīvotājus: Kokneses novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju Silviju Vēzi atvaļinājumā
no 21. decembra līdz 2010. gada 21. janvārim aizvietos bāriņtiesas locekle Inga
Skrebele. Atvainojamies apmeklētājiem
par sagādātajām neērtībām.

Vitingenas reālskolā notikušas evakuācijas
mācības. Bija nepieciešamas tikai dažas minūtes, lai 700 skolēni un 40 skolas līdzstrādnieki
evakuētos. Ugunsdzēsības dienesta pārstāvis
bija ļoti apmierināts par skolēnu disciplinēto
izturēšanos. Evakuācijas mācības norisinājās
bez starpgadījumiem, tikai viena klase nebija
ieradusies tai norādītajā atrašanās vietā un 2
klasēm nebija līdzi klases žurnāls. Skolas vadība arī bija apmierināta, izsakot cerību, ka
reālajā dzīvē evakuācija nebūs vajadzīga.
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Tā kā domes deputāte R. Borislava nolika deputāta pilnvaras, Kokneses novada
domē ar 25.11.2009. strādā deputāte no
partijas „Sabiedrība citai politikai” Gaļina
KRAUKLE – Pērses pamatskolas direktore.
Viņa darbosies Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajā komitejā
un Finanšu komitejā.

2009. gada 25. novembrī
novada domes sēdē NOLĒMA:
1. Noteikt, ka jebkura dīķa rakšana novada teritorijā ir jāsaskaņo ar novada domi un
īpašuma pierobežniekiem.
1.1. Uzdot pašvaldību būvvaldei bez lēmuma 4. punktā minētā saskaņojuma neizsniegt arhitektūras plānošanas uzdevumu.
2. Apstiprināt Kokneses novada bāriņtiesas nolikumu.
3. 2009. gada 9. decembrī pl. 1400 sasaukt
ārkārtas attīstības un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sēdi, kurā izskatīt jautājumu
par plānoto darba organizēšanu novada domē,
tās iestādēs un struktūrvienībās.
4. Slēgt deliģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada domi par izglītības pārvaldes
funkciju izpildi līdz 2010. gada 31. decembrim un piedalīties Aizkraukles izglītības
pārvaldes uzturēšanā.
5. Pasludināt Kokneses novadu, kurš sastāv no Kokneses pagasta, Bebru pagasta un
Iršu pagasta, par teritoriju, kurā ir aizliegts
audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus.
Aizliegums ir beztermiņa.
5.1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 13
“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kokneses novadā”.
6. Ņemot vērā Bibliotēku padomes ieteikumu, piekrist, ka reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas veic Aizkraukles pilsētas bibliotēka līdz 2010. gada 31. decembrim.
6.1. Slēgt līgumu ar Aizkraukles novada
domi par Aizkraukles pilsētas bibliotēkas kā
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju izpildes nodrošināšanu Kokneses novadā, ar nosacījumu, ka novada līdzfinansējums tiek aprēķināts nevis pēc bibliotēku skaita, bet pēc
iedzīvotāju skaita.
6.2. Līguma slēgšanas gadījumā novada
2010. gada budžetā ieplānot līdzekļus reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju līdzfinansēšanai.
6.4. Ar 2009. gada 1. decembri bibliotēku vadītājai I. Poišai bez papildus samaksas
veikt novada bibliotēku darba koordinatora
pienākumus.
7. Uzdot novada domes administrācijai
sagatavot un nosūtīt vēstuli bērnu vecākiem,
kuri nav nomaksājuši dalības maksu Kokneses mūzikas skolā, ar brīdinājumu, ka parāds
tiks piedzīts tiesas ceļā, ja tas netiks nomaksāts līdz konkrētam datumam.
7.1. Uzdot Kokneses mūzikas skolas
direktorei S. Cīrulei sagatavot un iesniegt
priekšlikumus par apmaksas sistēmas sakārtošanu un uzlabošanu Kokneses mūzikas skolā.
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8. Ar 2009. gada 1. janvāri izveidot pašvaldības struktūrvienību “Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde”.
8.1. Līdz decembra novada domes sēdei
sagatavot pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu.
8.2. Novadu pašvaldībām izlemt jautājumu un līdz 15.12.2009. paziņot Kokneses
novada domei par iespējamo funkciju deliģēšanu un piedalīšanos Kokneses apvienotās
pašvaldību būvvaldes uzturēšanā. Pozitīva
lēmuma gadījumā noslēgt atbilstoši esošai
likumdošanai deliģēšanas līgumu.
8.3. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu novada domei, Jaunjelgavas novada domei un Skrīveru
novada domei, Neretas novada domei.
9. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 15 „Par izmaiņām
29.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par pašvaldības budžetu 2009. gadam”.
10. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Kokneses novadā”.
11. Lai nodrošinātu darba organizāciju
Kokneses novada domē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstiprināt iekšējās darba
kārtības noteikumu Kokneses novada domē
(noteikumi pievienoti pielikumā).
12. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 16 “Par izmaiņām
01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1
”Kokneses novada domes nolikums” (saistošie noteikumi pielikumā).
13. Apstiprināt Iršu pagasta bibliotēkas
nolikumu.
14. Piedzīt no REMII IK (Reģ. Nr.
45402014754) nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 184,59 nokavējuma naudu Ls 29,17
kopā Ls 213,76 ( divi simti trīspadsmit lati 76
santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
15. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu Ziemassvētku
paciņu iegādei (2,- Ls viena paciņa) visiem
pirmsskolas vecuma bērniem un 1. – 4. klašu
skolēniem Kokneses pagastā, Bebru pagastā
un Iršu pagastā.
15.1. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 17„Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses
novadā”.
16. Apstiprināt grozījumus Kokneses novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā.
17. Lai uzlabotu sporta darba organizāciju Kokneses novadā, izveidot darba grupu
sekojošā sastāvā:
1) Arvīds Vītols – P/A „ Kokneses sporta
centrs” direktors;
2) Andris Vītols – sporta darba organizators;
3) Dzintars Greļs – sporta darba organizators Iršu pagastā;
4) Jurijs Tomaševskis – sporta darba organizators Bebru pagastā;
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5) Jānis Dzenis – domes deputāts.
17.2. Risināt jautājumu par transporta
nodrošināšanu sporta nometņu dalībniekiem.
17.3. Novada izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot priekšlikumus par iespēju izmantot dienesta viesnīcas un transportu sporta nometņu dalībniekiem.
18. Uzdot P/A „Kokneses sporta centrs”
(direktors A.Vītols):
18.1. izstrādāt atlaižu sistēmu tiem sporta
centra apmeklētājiem, kuriem ir augsti sasniegumi sportā.
18.2. izveidot sporta centrā stendu ar
informāciju par tām personām, kuras ir ziedojušas līdzekļus un ieguldījuši savu darbu
sporta centra iekārtošanai.
19. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 18 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Kokneses novadā” (saistošie noteikumi pielikumā).
20. Izteikt aizrādījumu SIA “Kokneses
komunālie pakalpojumi” par nesaimniecisku
darbību, ļaujot īrniekiem uzkrāt nepamatoti
lielus komunālo pakalpojumu maksājumu
parādus dzīvokļos.
Nākošā novada domes sēde notiks 2009.
gada 30. decembrī pl. 1500 Kokneses novada
domes ēkā, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses
pagastā.
Domes sekretāre Dz. Krišāne

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

1. No 2009. gada 1. decembra Kokneses
novada teritorijā ir aizliegts audzēt jebkādus
ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums Kokneses novada teritorijā
audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus ir beztermiņa.
3. Saistošie noteikumi Nr. 13 darbojas
Kokneses novada robežās (Kokneses pagasts, Bebru pagasts, Iršu pagasts)
4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā.

1.2. Noteikumi nosaka personu loku, pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību.
2. PABALSTU SAŅĒMĒJI UN APMĒRS
2.1. Tiesības saņemt pabalstu ir Kokneses novadā pamata dzīvesvietu deklarējušām
personām.
2.2. Ziemassvētku pabalstu naudas izteiksmē ir tiesīgas saņemt šādas kategorijas:
2.2.1. bērni – invalīdi;
2.2.2. vientuļie pensionāri, invalīdi (kuriem nav apgādnieku);
2.2.3. politiski represētās personas, kuri
nesaņem citu Ziemassvētku pabalstu;
2.2.4. Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
2.3. Pabalsta apmērs vienai personai Ls
10,00
2.4. Ziemassvētku pabalstu mantiskā veidā (saldumu paciņu) tiesīgas saņemt šādas
kategorijas:
2.4.1. pirmsskolas vecuma bērni;
2.4.2. 1. - 4. klašu skolēni;
2.4.2. maznodrošināto ģimeņu 5. - 9. klašu skolēni;
2.4.3. sociālās aprūpes centros mītošie
Kokneses novada iedzīvotāji;
2.4.4. bērnu namā-patversme „Dzeguzīte” mītošie bērni;
2.4.5. biedrība „Latvijas SOS-bērnu ciemata asociācija” Īslīces SOS bērnu ciematā
mītošie bērni.
3. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Lēmumu par pabalsta atteikumu pieņem Kokneses novada dome atbilstoši personas deklarētajai pamata dzīvesvietai.
3.2. Pabalsts tiek piešķirts katru gadu decembrī bez iesnieguma un bez ienākumu un
materiālās situācijas izvērtēšanas.
Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu.
4. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
4.1. Kokneses novada domes lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.
5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā.
5.2. Sociālais dienests ir atbildīgs par noteikumu izpildi.

2009. gada 25. novembrī
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17
Kokneses novada Kokneses pagastā
(protokols Nr. 8 lēmums Nr. 7.13.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu;
15. panta 1. daļas 5. punktu

2009. gada 25. novembrī
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18
Kokneses novada Kokneses pagastā
(protokols Nr. 8, lēmums Nr. 7.19)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu;
15. panta 1. daļas 6. punktu

2009. gada 25. novembrī
Kokneses novada Kokneses pagastā
Saistošie noteikumi Nr.13
(lēmums Nr. 7.2. protokols Nr.8)
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta

Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Kokneses novadā

Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses
novadā
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1 Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts ar
mērķi sniegt atbalstu, atzīmējot Ziemassvētkus.

Par bērna piedzimšanas pabalstu
Kokneses novadā
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1 Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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atbalstu ģimenēm jaundzimušā bērna aprūpes vajadzību nodrošināšanai un audzināšanai.
1.2. Noteikumi nosaka pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību.
2. PABALSTU SAŅĒMĒJI UN APMĒRS
2.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu (papildus Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pabalstam) par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no viņa vecākiem, ja vismaz viena no vecāku un
bērna pamata dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā.
2.2. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi
aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un ja šīs pabalsts nav jau
izmaksāts vienam no bērna vecākiem.
2.3. Pabalsta apmērs ir Ls 60,00 (sešdesmit lati) par katru bērnu.
3. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA
3.1.Pabalsts pieprasāms viena mēneša laikā no bērna dzimšanas,
adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.
3.2.Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu, vai bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu vai tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu.
3.3.Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis
mazāk nekā septiņas diennaktis, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts
apgādībā.
3.4. Lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Kokneses
novada dome atbilstoši personas deklarētajai pamata dzīvesvietai.
4. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
4.1. Kokneses novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
5.2. Sociālais dienests ir atbildīgs par noteikumu izpildi.
KOKNESES NOVADA DOMES
2009. gada 25. novembra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16
Kokneses novada Kokneses pagastā

Par grozījumiem Kokneses novada domes 01.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Kokneses novada domes
nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma
                                     “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu

Izdarīt sekojošus grozījumus Kokneses novada domes 01.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Kokneses novada domes nolikums”:
1) Saistošo noteikumu nosaukumu izteikt sekojošā redakcijā:
“Kokneses novada pašvaldības nolikums”
2) svītrot 1.10.6. apakšpunktu
3) 1.10. punktu papildināt ar 1.10.8. apakšpunktu
1.6.17. civilās aizsardzības komisija
4) 1. 8. punktu papildināt ar 1.8.2. apakšpunktu
1.8.2. SIA „Vidusdaugavas SPAAO”;

Īstenots Eiropas Savienības
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Projekts „Iršu pagasta sporta zāles projektēšana un būvniecība”
īstenots paredzētā apjomā un termiņā. 2009. gada 26. novembrī sporta zāle nodota ekspluatācijā.
Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Projektētājs: A/S „Komunālprojekts”
Galvenais būvuzņēmējs: SIA „ RRKP-būve”
Objekta kopējās izmaksas 398604.69 Ls. Objekts izbūvēts par Eiropas Savienības, Latvijas Valsts un Kokneses novada domes līdzekļiem.
Kopējā platība, kurā veikti darbi 952.5 m²
Izbūvēta sporta zāle 652.5 m² ar aprīkotiem volejbola un basketbola laukumiem.

Izbūvētas sanitārās sadzīves telpas un telpas darbiniekiem un apkalpojošam personālam.
Siltumapgāde un ūdensapgāde tiek nodrošināta no Iršu ciemata
centralizētām sistēmām.
Veikta teritorijas labiekārtošana un visi projektā paredzētie darbi.
Objekta garantijas laiks 5 gadi.

Kokneses novada dome

Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113, Latvija,
+371 65133630, fakss+371 65133631,
e-pasts: pp@koknese.apollo.lv, reģ. Nr. 90000043494
Kokneses novada Kokneses pagastā
2009. gada 11. novembrī

LĪGUMA VIENOŠANĀS
Š. g. 11. novembrī, Kokneses novada dome un SIA „Valkas Meliorācija” noslēdz līgumu par „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Kokneses pagasta izgāztuves „Koknese” Nr.
22608/2832/PPV rekultivāciju”.
Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā
projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Kokneses pagasta izgāztuves „Koknese” Nr.22608/2832/PPV rekultivācija”.
Līguma kopējās izmaksas – 50 640.50 Ls, t. sk.
- projektēšana – 4065.60 Ls;
- būvdarbi – 45 259.63 Ls;
- būvuzraudzība – 1089.00 Ls;
- autoruzraudzība – 226.27 Ls.
Attiecināmās izmaksas – 50 640.50 Ls.
Līguma ietvaros tiek veikti sekojoši darbi:
- apkārt atkritumu izgāztuvei nepieciešamības gadījumā tiek izcirsti krūmi un koki;
- pēc koku un krūmu ciršanas tiek veikta atkritumu kompaktēšana
vienotā kaudzē, saskaņā ar projektu;
- izveidotā atkritumu kaudze tiek blietēta un izlīdzināta;
- apkārtējā teritorijā tiek veikta vēja izpūsto atkritumu savākšana
no visas izgāztuvei pieguļošās teritorijas;
- tiek izveidota virszemes ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma;
- izveidotā atkritumu izgāztuve tiek pārklāta ar pretfiltrācijas slāni
vismaz 0.5 m biezumā;
- pēc pretfiltrācijas slāņa izveides un planēšanas izgāztuve tiks
pārklāta ar auglīgas grunts vai līdzvērtīga maisījuma slāni;
- saskaņā ar vides pārvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, tiks ierīkots pazemes ūdeņu monitoringa tīkls;
- pēc monitoringa sistēmas ierīkošanas tiks veikta izgāztuves apzaļumošana;
- pēc atkritumu izgāztuves apzaļumošanas tiks uzstādīta informācijas zīme par atkritumu izgāztuves slēgšanu un rekultivāciju.
Projekta mērķis ir :
- izgāztuve tiks rekultivēta, izveidota monitoringa sistēma, lai
atbilstu Ministru kabineta 2006. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 474
„Atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un
rekultivācijas noteikumi” prasībām.
Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar domes izpilddirektoru Jāzepu Baltmani:
Tel. 65135644, mob.26435216
e-pasts: baltmanis@inbox.lv
projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses
novada Kokneses pagasta izgāztuves „Koknese” Nr. 22608/2832/
PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir
sia Kokneses novada dome.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās
VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

5
Mana dvēsele – ābeļu dārzi,
Purviem pārsegts dzērveņu sārts.
Mana dvēsele – dzimtenes daba,
Kurā staro Latvijas vārds.
/Kornēlija Apškrūma/
Godinot Latvijas neatkarības pasludināšanas 91. gadadienu, 18. novembrī Kokneses
kultūras namā notika svētku koncerts ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.
Par tradīciju kļuvis notikums, kas aizsākts jau 2002. gadā, ir Kokneses Goda Pilsoņu godināšana 18. novembra svētku pasākuma laikā.
Kopš 2002. gada Kokneses Goda Pilsoņu
pulkā ir 33 cilvēku, un šogad šim pulkam pievienojās vēl 5 Goda Pilsoņi – Astrīda GRANTIŅA, Pēteris KEIŠS, Igors LULLE, Antoņina MIDEGA, Skaidrīte UPMALE.
Šis pasākums īpašs ar to, ka šogad, izveidojoties Kokneses novadam, Kokneses Goda
Pilsoņa nosaukums tika piešķirts arī Bebru
un Iršu pagasta iedzīvotājiem.
Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu piešķir par īpašiem nopelniem Kokneses novada labā. Nopelni var izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, 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.
Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu personai piešķir vienreiz mūžā. Apbalvotās personas
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. Katru apbalvoto personu
ieraksta Kokneses Goda grāmatā ar kārtas numuru, kas tiek ierakstīts arī apliecībā.
Pasākums sākās ar Latvijas Valsts himnas nodziedāšanu un novada domes priekšsēdētāja uzrunu. Savā uzrunā Cīruļa kungs
atskatījās valsts vēsturē un ieskatījās šodienas politiskajos notikumos, kā arī runāja par
svarīgākajiem notikumiem un paveiktajiem
darbiem novadā.
Koncertu sniedza Kokneses pagasta pašdarbības kolektīvi, kuru sniegums bija veltījums arī jaunajiem Goda Pilsoņiem. Koncertā
iepriecināja gan Kokneses pūtēju orķestris,
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spēlmaņu kopa „Skutelnieki”, folkloras kopa
„Urgas”, senioru koris „Labākie gadi”, sieviešu koris „Anima”, arī vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Liepavots”, Kokneses jauniešu deju
kolektīvs un dāmu deju kolektīvs „Tik un tā”.
Iepazīsim mūsu jaunos Goda Pilsoņus:
Kokneses novada Goda Pilsoņa nosaukumu saņēma ilggadējā Bebru pagasta padomes sekretāre Astrīda Grantiņa. Viņa ir ne
tikai godprātīgi veikusi savu darbu vairāk kā
40 gadu garumā, bet arī aktīvi iesaistījusies
pagasta sabiedriskajā dzīvē. Liels ir viņas
nopelns Bebru pagasta represēto nodaļas izveidē. Ar lepnumu par savu dzimto pagastu
viņa vienmēr centusies atbalstīt katru jaunu
ieceri, kas pateicoties Astrīdas kundzes padomam un palīdzībai, pārtapusi kādā nozīmīgā
pasākumā visiem pagasta iedzīvotājiem.
Kokneses novada Goda Pilsoņa nosaukumu piešķīra arī Bebru pagasta iedzīvotājai PII „Bitīte” vadītājai Antoņinai Midegai,
kura vairāk kā 40 gadus veltījusi izglītības
darbam Bebru pagastā. Kopš „Bitītes” atvēršanas, viņa kā iestādes vadītāja ir ieguldījusi
lielu darbu tās izaugsmē, izveidojusi stipru
un saliedētu kolektīvu. Cieņas vērts ir viņas
paveiktais pagasta kultūras dzīvē, darbošanās
Bebru pagasta represēto nodaļā.
Par Kokneses novada Goda Pilsoni kļu-

vusi Bebru pamatskolas pensionētā skolotāja Skaidrīte Upmale, kura ar savu nesavtīgo
darbu iemantojusi Bebru pagasta cilvēku atzinību un mīlestību. Viņa ir mācījusi un izaudzinājusi vairākas skolēnu paaudzes, lielāko
darba mūžu atdevusi 1. klases skolēnu mācīšanai un audzināšanai. Viņas personības starojumu bijušie audzēkņi atminas arī pēc gadiem, kad jau sen pārkāpts skolas slieksnis.
Ar sirsnīgiem aplausiem gan Iršu pagasta
ļaudis, gan bebrēnieši un koknesieši ar Goda
Pilsoņa nosaukuma saņemšanu sveica bijušo
Iršu pagasta padomes priekšsēdētāju Pēteri
Keišu, kura pašaizliedzīgais darbs ir kā mīlestības apliecinājums savam Iršu pagastam
un mūsu novadam.
Par ieguldījumu sporta dzīves attīstībā,
par jauno sportistu audzināšanu spožu uzvaru gūšanai, Kokneses novada Goda Pilsoņa
nosaukumu saņēma koknesietis, sporta skolotājs un treneris Igors Lulle, kuram svētku
reizē pateikties bija ieradušies daudzi viņa
bijušie audzēkņi.
Kā teicis Marks Aurēlijs, „Mūsu dzīves
laime ir atkarīga no mūsu domu būtības. Dzīve ir tāda, kādu mēs paši ar savām domām to
veidojam.”
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Kokneses Goda pilsoņu pulkam piebiedrojās arī bebrēnietes (no kreisās):
Antoņina Midega, Skaidrīte Upmale un Astrīda Grantiņa.

Sākusies autoceļa Viskāļi – Koknese rekonstrukcija
Šā gada 23. septembrī sākusies ātrgaitas autoceļa E22 posma Viskāļi – Koknese rekonstrukcija. Darbi noritēs posmā no
40,6. līdz 63,6. kilometram. Šobrīd jau
veiksmīgi īstenots pirmais šī ceļa rekonstrukcijas posms no Rīgas apvedceļa līdz
Tīnūžiem.
Objektā tiek no jauna būvēti 20 kilometri maģistrālā un trīs kilometri vietējā
ceļa, kā arī sešpadsmit mākslīgās būves,
no kurām četras būvē ģenerāluzņēmējs
akciju sabiedrība „A.C.B.”. Pārējos pa-
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redzētos infrastruktūras objektus būvē
apakšuzņēmējs AS „Dienvidu Tilts”. Ceļa
rekonstrukcijas darbiem piesaistīti arī citi
apakšuzņēmēji, tostarp SIA „8CBR” un
SIA „Ceļdaris”.
Šosejas rekonstrukcijas darbi tiek veikti pēc A/S „Latvijas valsts ceļi” pasūtījuma. Būvdari tiek līdzfinansēti no Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem.
Saskaņā ar paredzēto būvdarbu plānu autoceļa Viskāļi – Koknese rekonstrukciju plānots paveikt 25 mēnešos, pabeidzot darbus

2011. gada rudenī.
Pārvietošanās ierobežojumi rekonstrukcijas laikā būs nelieli, jo ceļš tiek būvēts no jauna. Vietās, kur jaunveidojamais
autoceļs šķērsos esošus ceļus ir uzstādītas
ceļazīmes par ātruma ierobežojumiem.
Ceļu būves kompānija AS „A.C.B.” aicina
autovadītājus un kājāmgājējus būt uzmanīgiem un saprotošiem. Savukārt, par darbu
gaitas iespējamām izmaiņām būvnieki informēs atsevišķi. AS „A.C.B.” aicina autovadītājus un iedzīvotājus sekot līdz informācijai par būvdarbu gaitu.
Ketija Ozoliņa
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Sporta dzīve novadā

Kokneses novada sporta spēles turpinās
28. novembrī Bebru pagastā norisinājās
Kokneses novada 1. sporta spēles dambretē
un novusā, kurās priecēja kuplais dalībnieku
skaits no visa novada!
Sieviešu konkurencē dambretē bez zaudējumiem cīnījās Kintija Dupuša, kas arī
pelnīti ieguva 1. vietu, aiz sevis otrajā vietā
atstājot savu māsu Madaru Dupušu, bet trešajā vietā palika Māra Tomaševska.
Vīriešiem dambretē nepārspēts palika
bebrēnietis Valdis Jaunozoliņš, kas lika kapitulēt arī Kokneses labākajam dambretes spēlētājam Jānim Bērziņam, kurš ieņēma otro
vietu. Trešo vietu ieguva Aigars Lācis.
Nesagādājot nekādus pārsteigumus, par 1.
novada čempioni novusā kļuva Skaidrīte Bērziņa, kas aiz sevis atstāja māsas Dupušas – 2.
vieta Madarai, bet 3. vietu izcīnīja Kintija.
Viskuplākais dalībnieku skaits bija vīriešu konkurencē, kur dalībnieku skaits sasniedza 15 spēlētājus, un sacensībām lika beigties
tikai vēlā vakara stundā. Sīvajā konurencē ne
reizi nepārspēts palika koknesietis Vitolds

Teniss! Sev un citiem par pārsteigumu 2.
vietu ieguva šo sacensību galvenais tiesnesis
Juris Tomaševskis, bet trešais palika Oskars
Plaudis.
Beigušās Kokneses novada 1.sporta spēles arī šaušanā ar pneimatisko šauteni un basketbolā.
Šaušana notika mērķī no 10 m attāluma
stāvus no rokas. Par sacensību uzvarētājiem
sieviešu konkurencē kļuva Aija Vītola, bet
vīriešiem – Zigmārs Ozoliņš.
Basketbolā pārliecinošu uzvaru izcīnīja
„Bilstiņu” komanda, kuras sastāvā spēlēja
Dāvis Kalniņš, Didzis Bērziņš, Aigars Kalniņš, Uldis Bērziņš, Artis Šipkēvičs, Andrejs
Pavļenkovs un Bruno Cīrulis.
5. decembrī medaļas sadalīja arī svarcēlāji un
galda tenisisti. Svaru stieņa spiešanā guļus svaru
kategoriju secībā par čempioniem kļuva: Dairis
Utāns, Igors Orlovs, Kristaps Ādamsons, Andris
Mateša, Armands Zeilāns, Ludis Dupušs.
Galda tenisā par uzvarētāju sievietēm
kļuva Marija Tenisa, bet vīriešu konkurencē
– Aivis Ščerbinskis.
Informēju, ka, šo sporta
spēļu ietvaros, 19. decembrī plkst. 13.00 Iršu jaunajā
sporta hallē notiks volejbola
sacensības sievietēm un vīriešiem. Tāpat šajā pašā datumā
plkst. 10.00 Kokneses sporta
centrā notiks peldēšanas sacensības!
Ar sporta spēļu nolikumu
un citiem interesējošiem jautājumiem Jūs variet iepazīties
Kokneses novada mājas lapā
www.koknese.lv, vai pa tālruni
26554559.
Kokneses sporta darba
organizators, Andris Vītols

Ziemassvētku akcija pensionāriem Kokneses sporta centrā
PA „Kokneses Sporta centrs” no š. g. 01.12. līdz 30.12. rīko Ziemassvētku akciju pensionāriem: uzrādot pensionāra apliecību, peldbaseina apmeklējums tikai par Ls 0.50. Peldbaseins
būs slēgts 24.12., 25.12., 31.12.
Kokneses bērnu bibliotēkā
16. Decembrī plkst. 16:00 notiks
“Bērnu žurijas 2009 noslēguma
pasākums”.
* * *
Kokneses pagasta bibliotēkā
no 16. novembra līdz 16. janvārim
apskatāmas 8. klases skolnieces
Marikas Teilānes gleznas. Apmēram gadu Marika mācās gleznot
pie Alda Dobenberga, bet jau šobrīd pārsteidz ar savu   talantu un
darbaspējām. Visi laipni gaidīti!
Gleznu izstāde
Kokneses bibliotēkā.
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Kokneses pagasta bibliotēkā

Ziemeļu bibliotēku nedēļa
Kokneses bērnu bibliotēkā

Šogad jau 13. gadu novembra otrajā nedēļā (9. – 15. novembrī) visās Ziemeļvalstīs
– Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā, Islandē, Grenlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
- risinājās Ziemeļu bibliotēku nedēļa ar Rītausmas stundas (bērniem) un Krēslas stundas
(pieaugušajiem) lasījumiem. Tie ir bibliotēkās un skolās notiekoši literāri lasījumi un
sarunas par tematu, kas skartas šajos darbos,
literatūras izstādes un daudz kas cits. Šogad
projektā ir iesaistījušās 350 bibliotēkas no
visiem Latvijas novadiem.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros
arī Kokneses bērnu bibliotēkā notika divi
Rītausmas stundas pasākumi pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” vecākajām grupiņām. 11. novembrī „Kamenītēm” un 12.
novembrī „Zvaniņiem”. Kokneses bērnu
bibliotēka piedalās trešo reizi.
Šāgada tēma bija „Karš un miers Ziemeļvalstīs”, un šajā nedēļā iekrita arī Latvijai nozīmīgā Lāčplēša diena, tāpēc, izmantojot latviešu tautas pasaku „Zvēru karš”, mēģinājām ar
bērniem diskutēt par kara un miera jēdzieniem
mūsdienās, pieminot arī Latvijas brīvības cīņas.
Pasākuma iesākumā bērniem pastāstījām
par to, kas ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā,
kur kartē atrodas Ziemeļvalstis, kur Baltijas
valstis un Latvija. Pārrunājām, ka arī senie
latvieši tumšajos ziemas un rudens vakaros
pie skaliem vai svecēm lasīja grāmatas, minēja mīklas, stāstīja teikas. Visa saime bija
kopā vakarā un īsināja garos, tumšos vakarus.
Noskaidrojām, ka mūsdienās to darīt traucē
elektrība, televizors, dators. Bet dažiem bērniem vecāki tomēr lasa pasakas pirms gulētiešanas, kas ir ļoti labi un kaut nedaudz bērni
pierod pie grāmatas un to novērtē, jo skatīties multiplikācijas filmas var arī viens, bet
grāmatu lasa mamma un tā ir iespēja pabūt
nesteidzīgi kopā un mierīgi noslēgt dienu.
Vienkāršoti bērniem izstāstījām, kāpēc
Latvijā svin Lāčplēša dienu – uzvara pār Bermonta karaspēku. Vēlāk sekoja diskusija par
strīdiem, kā tos risināt un kurš risināšanas
veids ir vislabākais. Bērni domāja, ka, risinot
strīdus, vajag izrunāties, nevis kauties. Un
vislabāk dzīvot draudzīgi.
Pēc diskusijas bibliotekāre lasīja latviešu
tautas pasaku „Zvēru karš” un bērnu uzdevums bija ļoti uzmanīgi klausīties, jo pēc tam
būs spēle, kurā būs iesaistīti pasakas varoņi.
Spēles noteikumi – pa vienam bērnam
nāk un no aploksnes izvelk vienu attēlu ar
pasakas varoni. Par izvilkto pasakas varoni
jāpastāsta pārējiem tā, lai viņi uzminētu, kurš
pasakas tēls tas ir.
Nobeigumā vēl pārrunājām pasaku un
bērni izteica viedokļus, ko viņi darītu savādāk, lai sunim un lapsai karā nebūtu jāiet.
Kokneses bērnu bibliotēkas bibliotekāre
Antra Vasiļevska
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

SIA “Aizkraukles slimnīca” speciālistu darba laiki
Ārsts
K. Vizule
R. Opincāne
B. Valtere
A. Šurpicka
A. Šurpicka
A. Pāvila
A. Pāvila
A. Pāvila
S. Zirnīte
S. Zirnīte
B. Reinšmite
L. Volkova
I. Petuškova
A. Šurpicka
L. Grīnvalde
Krišjāne
Gavare
J. Romanovska
B. Brinkmane
L. Grīnvalde
V. Bruzgule
Ē. Vizulis
A. Leidums
I. Bruņenieks
Z. Mauliņš
J. Pauriņa

Specialitāte
Zobārsts
Zobārsts
Endokrinologs
Ftiziopneimonologs
bron. Astmas kab
Usk vēdera
R-D
kompjūitertom.
Usk vēdera
kompjūitertom.
ehokardiogrāfija
Okulists
Okulists
Endoskopija
usk ginek.
neirologs
neirologs
Lors
EKG
Ginekologs
Ginekologs
Traumatologs
Ķirurgs
Ķirurgs
Onkologs
Pediatrs

Kab.
419
419
415
414
414
413
413
44
413
44
413
312
312
407
404
403
403
316
315
313
313
307
307
307
307
306

Pirmdiena
9-15
9-15
9-13
12-15
8-12
11-14
8-10
14-17

V. Ārgule

Psihiatrs

112

12-18

V. Ārgule
A. Lisovska
I. Vanaga

Narkologs
psihiatrijas māsa
Fizik m/m

112
112
102

9-12
7,30-17,30
8-15

Otrdiena
9-15
13-17
10-14

Trešdiena
9-15
9-15
9-13
8-15
8-12
8-10
14-17

8-10
9-12

9-15
9-13
10-11
11-14,30
8-10

Piektdiena
9-15
9-15

11-14
8-10

9-12
9-13

8,30-14

9-12
12-15
12-15
9-14

14-18
13-17,00
9-13
8-10
9,30-13
13-16
9-13
9-14
8-14

8,30-14

8,30-15

8,30-13
14-17
8-10

9-12

9-12
12-16

12-15

12-15
9-12

8,30-15
11-14

8,30-14

9,30-13
9-11
11-14
12-14
8,30-14

9-13

11-13

14-17
10-12
8-11,1417
11-14
7,30-17,30
8-15

8-11
10-12

10-13
13-17

8-14

8-14

8-14

14-17
7,30-17,30
8-15

14-17
7,30-17,30
8-15

14-17
7,30-17,30
8-15

IZSOLE

Vecbebru Profesionālā vidusskola paziņo, ka 2009. gada 21. decembrī plkst.10.00 skolas
Informācijas centrā notiks šādu nekustamo īpašumu objektu nomas izsole:
Ēkas nosaukums
Telpu kopējā
Atrašanās vieta
platība, m2
degvielas bāze-noliktava
126,4
noliktava
403,7
Objekti atrodas 1,4 km attālumā no
remonthalle
1034,3
Bebru pagasta centra, autoceļa Bebrišķūnis
380,7
Odziena abās malās.
angāra tipa šķūnis
911,1
svari
65,4
angārs
432,2
graudu kalte
280,8
Objekts atrodas 0,7 km attālumā no
Bebru pagasta centra, autoceļa Bebripagrabs
1270,6
Ozoli labajā pusē.
Nepieciešamības gadījumā par objektu nomas atkārtotu izsoli informācija skolas mājas lapā
www.vecbebri.lv
Kontaktinformācija par nekustamo īpašumu objektu nomas izsoli pa tālruni 6516433

Kapi ir mūsu mūžībā aizsaukto tuvinieku atdusas
vieta. Diemžēl, daudzas kapu kopiņas gadu gaitā tiek
pamestas un nekoptas. Bebru pagasta Zutēnu kapsētā šoruden novērota vairāku kapu kopēju bezatbildīga rīcība,
kas liecina, ka arī apklusušo mūžu dārzā cilvēki atļaujas
necienīgi izturēties pret citu darbu. Kopš jūlija mēneša
par Zutēnu kapu pārzini strādā Albīna Soloveika. Viņa
„Kokneses novada vēstīm” pastāstīja, ka sākoties lapkri-

Ceturtdiena

tim daudzi kapu kopēji, kopjot savu tuvinieku atdusas sagrābto lapu kaudzes nav vīžojuši aiznest uz atkritumiem
paredzētājām vietām, bet tās atstājuši turpat netālu no sakoptajām kapu kopiņām, vai vēl nekaunīgāk – citu kapa
vietu teritorijā. Daži kopēji lapu kaudzes sagrābuši ap
tuvākajiem kokiem, citi sākuši ierīkot jaunas atkritumu
vietas. Albīna Soloveika atgādina, ka ikvienam kapu kopējam sagrābtās lapas jāaiznes uz norādītajām atkritumu
vietām. Rūpēsimies par savu tuvinieku atdusas vietām un
ievērosim kārtību kapsētā!

Vairākkārt „Kokneses novada vēstīm” ir
zvanījuši koknesieši un sūdzējušies par
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”
darbu. Neapmierināts ar šīs iestādes darbību
ir arī koknesietis Jānis Dobriks, kurš par
novērojumiem iestādē ir sacerējis šādas
rindas:
Apkures sezona
Namu pārvaldē dzīve tāda –
Nauda nāk šur un tur.
Siltumsūknis tas mums labs,
Naudu kačā tā kā traks.
Ja nu gadās kļūme kāda,
Tad palīdz glābt rēķins labs.
Mums ir aprēķini tādi,
Kurus nesaprotam nu nekādi!
Ja klients grib risināt jautājumu kādu,
Tad problēmu mums nav nekādu,
Ja jautājums ir grūts un neatbildāms,
Varbūt jaunā gadā tas būs zināms?
/Jānis Dobriks/
„Kokneses novada vēstis” novēl Jaunajā
gadā SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” un iestādes klientiem rast savstarpēju
sapratni un domstarpībām draudzīgu
risinājumu!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Izglītības iestādēs

VI Starptautiskā P. Čaikovska
klaviermūzikas izpildītāju
konkursa atskaņas

2009. gada konkurss nu jau ierakstīts skolas vēsturē. Ierakstīts kā satraukumā un neziņā
gaidīts, bet noslēdzies ar uzteicamu konkursa
dalībnieku sniegumu pašu dalībnieku, viņu
pedagogu un konkursa rīkotāju priekam.
Satraukti un apmulsuši uzsākām jauno
2009./2010. mācību gadu.
Bijām sašutuši par mazo valsts dotāciju,
kura „pārvilka strīpu” daudzām lieliskām jaunā mācību gada iecerēm. Vēl oktobrī šaubījāmies – vai spēsim ar niecīgiem finansiālajiem
līdzekļiem, tik pat kā bez tiem – noorganizēt
kārtējo konkursu. Pateicoties Kokneses novada domes atbalstam, žūrijas komisijas locekļu atsaucībai – konkurss notika!
Latvijas mūzikas skolu šogad bija krietni
mazāk kā citiem gadiem.
Juglas, J. Mediņa Rīgas 1., Tukuma, Špoģu, Jelgavas, Limbažu, Skrīveru, Ķekavas,
Talsu, Madonas, Baldones mūzikas skolu audzēkņi pārstāvēja Latviju. Paņevežas Mākslas
skola – Lietuvu, Sankt – Pēterburgas Kolpino mūzikas skola un Kaļiņingradas mūzikas
skola – Krieviju. Piedzīvojām patīkamu pārsteigumu sagaidot Minskas 4. mūzikas skolas
audzēkņus, jo Baltkrievijas audzēkņi līdz šim
mūsu konkursā nebija piedalījušies.
Žūrijas lēmumu var redzēt konkursa rezultātu tabulā. Arī šogad žūrijas komisijas
priekšsēdētāja bija profesore Nora Lūse. Konkursu vērtēja arī Sankt – Pēterburgas Kolpino
P. Čaikovska Mākslu skolas klavieru nodaļas
vadītāja, Krievijas federācijas Nopelniem bagātā Mākslas darbiniece, Nopelniem bagātā
skolotāja Ludmila Piotrovskaja un Kokneses
Mūzikas skolas klavieru nodaļas skolotāja
Oksana Smelnaka.
Kopumā šī gada konkursa dalībnieku sniegums tika novērtēts atzinīgi. Īpaši jāizceļ klavieru ansambļi. Kolektīvā muzicēšana nepārprotami sagādā audzēkņiem lielu prieku, kurā
viņi dāsni dalījās ar žūriju un klausītājiem.
Mēs, konkursa rīkotāji, izsakām visdziļākos cieņas apliecinājumus mūzikas skolu pedagogiem, audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un
esam pateicīgi par kopējo vēlmi – atbalstīt mūsu
konkursu, turpināt dialogu krievu klaviermūzi-
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kas valodā arī finansiāli grūtajos apstākļos.
Iepriecina fakts, ka Latvijas mūzikas skolu
audzēkņi ir līdzvērtīgi konkursa partneri Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas audzēkņiem. Tātad Latvijas mūzikas skolu audzēkņu augstais
profesionālais līmenis nav mīts, bet realitāte.
Latvijas kultūrizglītība patreiz atgādina
izdegušu ugunskuru, kurā zem pabiezas pelnu
kārtas gail oglītes. Mūzikas skolu pedagogi
cik spēdami cenšas nepieļaut oglīšu izdzišanu
pilnībā, uzturot šo gailēšanu kā spēdami. Jāsglabā cerība, ka ugunskuru koši degam vēlas
redzēt ne tikai kultūrizglītībā strādājošie, viņu
audzēkņi un audzēkņu vecāki, bet arī valsts.
Sirsnīgā pateicībā par 2009. gada VI
Starptautiskā P. Čaikovska klaviermūzikas
izpildītāju konkursa gara uzturēšanu un cerībā uz tikšanos 2010. gada 4. decembrī!
Kokneses Mūzikas skolas direktore
Silvija Cīrule

Mārtiņu darbnīcas I. Gaiša
Kokneses vidusskolā

Tā jau ir tradīcija – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Mārtiņos baudām, garšojam,
pētām, izzinām un priecājamies Mārtiņu
darbnīcās. Arī šogad 3.a klases skolēni bija
atnesuši uz skolu ļoti daudz ievārījumu, un
OGU LĀCIS visus gaidīja ciemos. Bija gardi!!! Dažādas sakņu un augļu garšas varēja
izbaudīt 3.b klases skolēnu dārzeņu pagrabā...
2.b klases skolēni vārīja tēju un trīs saimnieces visus pacienāja ar kumelīšu, piparmētru,
kaķpēdiņu, māllēpju, raudenes, asinszāles un
liepziedu tējām. Pie 2.a klases bērniem varēja
iet tikai spēka vīri, jo tur bija jāmērās, kurš
stiprāks un varenāks. Tad, kad visas darbnīcas bija izstaigātas, kopā ar vistiņu devāmies
rotaļās! Nu ir ziemai vārti vaļā! Kaut tik tā
atnāktu balta un skaista, tāda, kā gaidām!

Kokneses skolēni STĀSTNIEKU
KONKURSĀ

Jau trīspadsmito gadu notiek Stāstnieku
konkurss “Teci, teci, valodiņa”. Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolēni arī ir čakli stāstnieki. Pirmā kārta notika skolā, 3. novembrī.
Dalībnieku vidū bija skolēni no 1. - 6. klasei.
Tālāk uz pusfinālu Madonā aizbrauca seši labākie. Konkurss notika 7. novembrī Madonas
novadpētniecības muzejā. Tur mūsu skolēni
sacentās ar Lielvārdes, Madonas, Cesvaines,
Ļaudonas, Mārcienas, Lubānas,
Varakļānu puses skolēniem. Paši
labākie tika tālāk uz finālu Rīgā,
kas notika 28. novembrī Rīgas
Latviešu Biedrībā. Nu arī fināls
ir beidzies. Un mūsu skolas 4.a
klases skolniece Sanija Sonora
Jankovska ir atgriezusies mājās
ar “Lielās stāstnieces” titulu. Finālā piešķir Mazā stāstnieka, Lielā stāstnieka un Dižā stāstnieka
titulus. Paši paši labākie, kas jau
vairākus gadus ir saņēmuši Dižā
stāstnieka titulu, var cīnīties par
Stāstnieku ķēniņa nosaukumu. Sanijai palīdzēja gatavoties konkursam viņas skolotāja Irisa Karosa.

Paldies viņai! Bet vislielākais paldies Sanijas
vecmāmiņai, jo viņa bijusi lielā pasaku stāstītāja jau no mazotnes. Vēlāk šī stāstīt prasme
Sanijai labi noderēs!
Inguna Žogota, stāstnieku organizatore

Dziedi ar skolotāju!

Jau trešo reizi I. Gaiša Kokneses vidusskolā
notika pasākums “Dziedi ar skolotāju”, kuru organizēja grupas “Nodokļu inspekcija” vadītājs Druvis
Andriksons un grupas dalībnieks Jānis Balodis.
Koncertā piedalījās skolotāji ar skolēniem un izpildīja iemīļotas dziesmas – tādas
kā Mežrozīte, Mammu, es gribu!, Cūkas
driķos, Divi eņģeļi u.c. Kā ierasts, pavadošā
grupa dalībniekiem bija “Nodokļu inspekcija”, kuras sastāvs gada laikā gan nedaudz ir
izmainījies: Druvis (vadītājs,sintezators); Ivo
(bungas); Jāzeps (bungas); Norberts (basģitāra); Jānis (ritma ģitāra); Līva (saksafons).
Koncertā varēja dzirdēt gan jautras un humoriskas dziesmas, gan ļoti dvēseliskas. Koncerta
nobeigumā arī “Nodokļu inspekcija” iepriecināja
klausītājus ar uzstāšanos jaunajā sastāvā.
Anita Šmite

Dziesmu par diviem eņģeļiem dzied
skolotāja Ingrīda un Norberts.
Pirmsskolas izglītības iestādē “Gundega”

ZIEMAS IESKAŅAS KONCERTI

Kad adventes vainagā deg pirmā svecīte,
PII “Gundega” notiek Ziemas ieskaņas koncerti. Skatītāji priecājās par skanīgām dziesmām,
jautrām dejām un ritmisku muzicēšanu, ko bērniem iemācīja ritmikas un deu pulciņa vadītāja
Agrita Zālīte, mūzikas skolotāja un muzicēšanas pulciņa “Spēlmanīši” vadītāja Marija Vilde,
mūzikas skolotāja Aija Auziņa un angļu valodas pulciņa vadītāja Dzidra Žmuidena.

PII „GUNDEGA” ZIEMASSVĒTKU
VECĪTIS CIEMOS NĀKS:

• 16. DECEMBRĪ PLKST. 15.00 GRUPIŅĀ
„SPRĪDĪTIS”
◦ 16.30 GRUPIŅĀ „ZVANIŅŠ”
• 17. DECEMBRĪ PLKST. 10.00 GRUPIŅĀ
„PELĪTE”
◦ 14.30 GRUPIŅĀ „ZAĶĪTIS”
◦ 16.30 GRUPIŅĀ „KAMENĪTE”
• 18. DECEMBRĪ PLKST 10.00 GRUPIŅĀ
„CĀLĪTIS”
◦ 14.30 GRUPIŅĀ „VĀVERĪTE”
◦ 16.00 GRUPIŅĀ „LĀCĪTIS”
• 21. DECEMBRĪ PLKST 14.30 GRUPIŅĀ
„EZĪTIS”
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7. JANVĀRĪ PLKST 10.00 PII „GUNDEGA” AUDZĒKŅI UN PEDAGOGI MĪĻI
AICINA KOKNESES NOVADA PENSIONĀRUS UZ TEĀTRA RĪTU „TAS NOTIKA
ZIEMASSVĒTKOS”.

Bebru pamatskolā
18. decembrī pulksten 10 Ziemassvētku
eglīti iedegs 1. – 4. klašu skolēni. 21. decembrī pulksten 15 kopīga Ziemassvētku sagaidīšana 5. – 9. klašu skolēniem.

PII „Bitīte”
21. decembrī pulksten 16.00 uz koncertu
„Nāk Ziemassvētku vakars kluss” aicinās 3.
grupiņas bērni.
22. decembrī pulksten 10 vecākus un
draugus uz uzvedumu „Pelīšu Ziemassvētki”
gaidīs 2. grupiņas bērni.
22. decembrī pulksten 13, 4. grupiņas
bērni Ziemassvētku vecīti iepriecinās ar Ziemassvētku pasaku „Jautrais pavārs”.
22. decembrī pulksten 15.30 kopā ar Zie-

massvētku vecīti „Baltajā pasakā” nokļūs 1.
grupiņas bērni.
15. decembrī bērnudārza bērni devās
ķekatu gājienā „Laid iekšā, saimeniece!” uz pagasta bibliotēku, kur ar dziesmām un dejām iepriecināja vientuļos
pensionārus, kā arī mazos ķekatniekus
ar prieku gaidīja Bebru vispārizglītojošā
internātpamatskolā.
Mīļie bērnu vecāki!
Ir kādreiz jāuzskaņo
Dvēsele
Ar mīlestības glāstu,
Jūtu skaidrību
Un labestību.
/V. Kokle-Līviņa/
Ar baltu mieru un sirsnību lai jūsu mājās ienāk Ziemassvētki! Lai Jaunajā gadā
darbiniekiem un vecākiem pietiek spēka
un saprāta labestīgai saskarsmei, veidojot
mūsu bērnos pozitīvas emocijas!
Jūsu Bebru pagasta pirmsskolas
izglītības iestāde „Bitīte”
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21. decembrī pulksten 11.30 pirmsskolas
izglītības iestādē „Bitīte” Ziemassvētku vecītis gaidīs Bebru pagasta pirmsskolas vecuma
bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
23. decembrī Iršu pagastā bērnunamā –
patversmē „Dzeguzīte” lieli un mazi svinēs
Ziemassvētku atnākšanu.
18. decembrī pulksten 19 Ziemassvētku
pasākums visiem Pērses pamatskolas skolēniem.

Bebru vispārizglītojošā
internātpamatskolā
21. decembrī Bebru vispārizglītojošā internātpamatskolā skolēni kopīgā pasākumā
iepazīs Kristus Ziemassvētkus.
22. decembrī svētku sagaidīšana kopā ar
Ziemassvētku vecīti.
17. decembrī pulksten 18.00 Ziemassvētku pasākums Vecbebru profesionālajā vidusskolā.

Izveidota Kokneses novada represēto nodaļa Ceļā uz Ziemassvētkiem
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienu, Kokneses novada represētie saņēma ielūgumus piedalīties šai dienai
veltītajos pasākumos.
18. novembrī Kokneses kultūras namā
piedalījāmies goda pilsoņu godināšanā un
noklausījāmies svētku koncertu, kuru sniedza
novada pašdarbības kolektīvi. Izsakām lielu
pateicību kolektīviem par daudzveidīgo un
labo sniegumu. Īpaši patika pūtēju orķestris.
Pēc tam, mēs represētie, devāmies uz tikšanos ĢADC, lai dalītos atmiņās un izveidotu Kokneses novada represēto nodaļu un ievēlētu valdi.
Kopā bijām sanākuši 21 represētais. Ļoti priecājāmies, ka Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Viesturs Cīrulis, arī kā represētā persona, savā aizņemtībā atrada laiku pabūt mūsu vidū.
Piedalīties mūsu saietā bija uzaicināta arī jaunā pensionāru padomes priekšsēdētāja Ilga Sīle,
kura mums ļoti sīki un izsmeļoši izstāstīja par
„Likteņdārza” būtību, tapšanu un perspektīvām.
Tādu skaidrojumu nekur nebijām dzirdējuši. Arī
Cīruļa kungs daudz stāstīja par „Likteņdārzu” un
Kokneses novada perspektīvām. Bijām ļoti gandarīti un pateicīgi viņiem par visu dzirdēto.
Represētais Valts Puriņš pastāstīja par
savu izsūtīšanu, kas visiem lika atcerēties savus sāpīgos pārdzīvojumus.
Lība Zukule iepazīstināja ar LPRA statūtiem
un ieteica, ka ir nepieciešams izveidot Kokneses
novada represēto nodaļu.
Kopā Kokneses novadā ir
60 represēto. Koknesē –
50, Bebros – 8, Iršos – 2.
Nodaļu var veidot no 10
biedriem. Kopīgi pārrunājot visus „par” un „pret” un
represētajiem vienojoties
savā starpā tika nolemts par
Kokneses novada represēto
nodaļas izveidošanu. Notika
balsošana un tika ievēlēta
valde 7 cilvēku sastāvā, kā

arī vēl daži amati:
1. Antoņina Midega
2. Lība Zukule
3. Jānis Veide
4. Biruta Butāne
5. Jānis Priede
6. Andris Freimanis
7. Ērika Gailāne
Par atbildīgo saziņai ar avīzi vai citām
iestādēm – Aina Blūzmane.
Revidente būs Terēzija Gerasimova.
Kā turpmāk veidosies nodaļas darbība,
atkarīgs no visu nodaļas biedru līdzdalības.
Par Kokneses novada represēto nodaļas
valdes priekšsēdētāju ievēlēts Andris Freimanis, par izpilddirektori Lība Zukule.
Mūs visus vieno kaut kas kopīgs – kopīgas atmiņas par pārdzīvoto likteņa posmu.
Tāpēc, sēžot pie kafijas tases, mēs varējām
aprunāties par pagātni, par tagadni. Bet, kas
mūs gaida nākotnē, to neviens nevarēja pateikt, jo katra diena nes kaut ko jaunu, bet ne
tikai labu. Tauta atkal tiek pazemota un nīcināta. Vai kaut kas neatkārtojas?!
Kokneses novada represēto nodaļā
atbildīgā saziņai ar avīzes redkolēģiju
Aina Blūzmane

un Jauno gadu

Esiet sveicināti, Bebru pagasta pensionāri
2009. gada nogalē! Atkal viens gads nemanot
būs aizsteidzies. Garajos vakaros ir ko pārdomāt un atcerēties. Atmiņā nāk šī gada skaistākie mirkļi un arī tie, kas likuši skumt. Tomēr
prātā gribas paturēt tikai tos labākos. Esmu
ļoti pateicīga visiem pensionāriem par šī gada
kopīgajām tikšanās reizēm pasākumos un
ekskursijās. Paldies par to, ka esat savās sirdīs jauni un mundri! Mīļi aicinu visus uz Ziemassvētku pasākumu 19. decembrī pulksten
12 Bebru pamatskolā. Kad satiksimies, sīkāk
informēšu par šajā gadā padarīto. Izsaku lielu
pateicību Kokneses novada domes deputātiem
un domes priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim
par atbalstu un finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Bebru pagasta
pensionāriem. Sirsnīgi sveicu visus Kokneses
novada pensionārus klusajā Adventes laikā
un novēlu gaišus Ziemassvētkus! Lai Jaunais
gads katrā ģimenē ienes saticību, labestību un
mīlestību un, lai visiem pensionāriem Jaunajā
gadā turas stipra veselība!
Bebru pagasta pensionāru padomes
vārdā Anna Bite
Vienā rokā zvaigžņu sveces,
Otrā – sarmots egles zars.
Pārnācis no gadu trimdas
Stāv aiz vārtiem svētvakars
/L. Vāczemnieks/
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu
2010. Tīģera gadu! Labu veselību, možu
garu un izturību vēlam visiem Kokneses
novada, it īpaši Iršu, pensionāriem!
Iršu pensionāru padome
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Iepazīstam novada ļaudis!

Dzīvot ar gaismu un ticību sirdī
Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad tik
ļoti ilgojamies gaismas, arī mēs paši varam
kļūt viens otram par gaismas un prieka nesējiem. Vajag tikai noticēt sev un savam gara
spēkam. Pavisam nesen, decembra sākumā
tikos ar garā stipru un dvēselē bagātu cilvēku – Sarmīti Bakmani, kuras trauslajiem
pleciem uzlikts smags pārbaudījums. Kopš
1985. gada viņas mājas ir Bebru pagasta
„Mālkalnos”, kur par viņu rūpējas brāļa Jāņa
ģimene, jo no brīža, kad Sarmīte mīt Bebros,
slimības dēļ viņa ir zaudējusi spējas staigāt.
Gleznā tēva mājas
Rāmi aizrit viņas dienas mājīgajā istabiņā, bet veroties gleznā pie sienas, viņa bieži
mēdz atgriezties bērnības dienās Piebalgā. Šo
gleznu Sarmītes jaunības dienās uzgleznojis
kāds Latvijas Mākslas akadēmiju beidzis
mākslinieks, kurš vienu vasaru atpūties viņas
vecāku mājās. Gleznā redzamas lauku mājas saulainas dienas vidū un aiz tām paveras
Brežģu kalns. Liekas, tik nesen viņa staigājusi pa mājas pagalma zaļo zālīti, barojusi savu
trušu saimi vai palīdzējusi mātei vākt medu.
9. decembris ir ne tikai Sarmītes vārda
diena, bet arī dzimšanas diena. Viņai piedzimstot, tēvs vēlējies viņu nosaukt vārdā,
kas kalendārā ierakstīts tieši šajā dienā. Šogad, 9. decembrī, Sarmītes vistuvākie cilvēki
sveica viņu 61. dzimšanas dienā.
Raksta par to, kas iepriecina
Par skolas gadiem Taurenes pamatskolā
un Raiskuma sanatorijas internātskolā viņai ir
visjaukākās atmiņas, jo mācīties ļoti paticis.
Mācoties Raiskuma internātskolā Sarmīte apguvusi aušanas prasmi, vēl tagad viņa mēdz
pārcilāt noaustās sedziņas un prievītes. Pēc
skolas gadiem Raiskumā Sarmīte ar labām
sekmēm pabeidz Vecpiebalgas vidusskolu.
Tad sākas skaistie studiju gadi Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā, ekonomikas fakultātē. Taču vairāk par ekonomikas zinātnēm
viņu interesē žurnālistika. Sarmīte atceras:
“Biju jau nodomājusi studijas pamest un doties uz Rīgu studēt žurnālistiku, bet mamma
atrunāja, pārliecinot, ka iesāktais ir jāpabeidz
līdz galam”. Tomēr kaut ko no izsapņotā
viņai izdodas piepildīt, uzņēmīgā jauniete
turpat akadēmijā paralēli ekonomikas studijām, pabeidz sabiedrisko attiecību fakultāti
un iegūst korespondenta specialitāti. Tolaik
akadēmijā darbojusies studentu avīze „Plēsums”, kurā publicējusies arī Sarmīte. Viņa
smaidot atminas gadījumu, kad piedalījusies
avīzes izsludinātajā stāstu konkursā un ieguvusi 2. vietu, kā arī naudas balvu - 10 rubļus,
kas toreiz lieti noderējis studentei, dzīvojošai
kopmītnēs. Savas pārdomas un izjūtas viņai
joprojām patīk izteikt dienasgrāmatā, kurā arī
viņa ik dienas pieraksta laika apstākļus un dabas vērojumus. Tāpat tiek izrakstītas ievērojamu cilvēku paustās atziņas vai tuvas dzejas
rindas. Itin bieži Sarmīte pārlasa un ikreiz ko
jaunu atrod Imanta Ziedoņa epifānijās, Ārijas Elksnes un Kornēlijas Apškrūmas dzejā.
Gadu gaitā sakrājušās vairākas klades, kurās

skaistajā
autores
rokrakstā
mājvietu
radušas
visgaišākās domas.
„Es rakstu
tikai par to,
kas mani
iepriecina,
par to, ka
ik
diena
man atnes
kādu jaunu
cerību”, atklāj Sarmīte. Vēl viena viņas aizraušanās ir piedalīšanās
dažādos konkursos, kuros guvusi labus panākumus un saņēmusi balvas.
Vecāku mīlestība silda un sargā
Kad 1972. gadā viņa ar izcilību pabeidz
akadēmiju, pasniedzēji piedāvā turpināt
studijas aspirantūrā. Studējošo skaits aspirantūrā ir ierobežots un viņa savu vietu
atdod kādam kursa biedram, kurš ļoti vēlas
turpināt studijas, bet pati dodas strādāt uz
Cēsu rajona kādu stipri atpalikušu kolhozu
par ekonomisti. Darbs prasa daudz spēka, jo
jaunā speciāliste ar visu grib tikt galā pati
un paveikt pēc iespējas labāk. Veselībai
pasliktinoties, Sarmīte atgriežas dzimtajās
mājās, kur cik iespējams palīdz mātei. Nu
viņas mīļie – tēvs un māte atdusas Piebalgas
kapsētā, bet viņu mīlestība joprojām silda
un pasargā.
Paldies visiem labajiem cilvēkiem!
“Mēs, piebaldzēni, nemīlam īpaši svētkus svinēt un sevi pasaulei atklāt, mums
tuvs ir darbs un ikdienas mierīgais ritējums”, teic Sarmīte. Tomēr viņa priecājās
par katru, kas viņu atceras un apciemo. Adventes laikā, kad vēl vairāk vēlamies teikt
citiem labus vārdus, Sarmīte no sirds saka
paldies Jāņa ģimenei. Ar prieku viņa gaida
atbraucam brāļa dēlus Jāni un Gati, kurus no
mazotnes palīdzējusi izauklēt un audzināt.
Vislielākais prieks, kad kopā ar Gati un viņa
sieviņu atbrauc divgadīgā meitiņa Evelīna.
„Viņa kā mazs saulesstariņš liek man negribot pasmaidīt par visu, kas apkārt”, smaidot
stāsta Sarmīte. Viņa novēl priecīgus Ziemassvētkus jaukajiem kaimiņiem, kas tik bieži
viņu ir iepriecinājuši ar labiem vārdiem un
mīļiem pārsteigumiem. Vislielāko paldies
un svētku gaišumu sirdī Sarmīte novēl mediķei Irmai Eglītei, kura kopš 1985. gada,
kad Sarmīte sākusi dzīvot Bebros, ir viņas
labais sargeņģelis. „Ja nebūtu Irmas, nebūtu
arī manis”, saka Sarmīte.
Kur cilvēks rod spēku un patvērumu, kad
jāpārkāpj sāpju slieksnis? Tikai sevī un sev
tuvos cilvēkos. Patiesi skan Ē. M. Remarka
vārdi: „Kamēr cilvēks nepadodas, viņš ir kaut
kas vairāk par likteni”.
Sarmīte Rode
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„Pumpuros” mainās
paaudzes, dzimtas
pavards neizdziest
Kokneses pagasta „Pumpuros” 15. decembrī noslēdzies skaists un bagāts mūžs.
Savas 99. dzimšanas dienas rītā Kokneses
pagasta vecākā iedzīvotāja Zelma Dāboliņa
pārkāpusi mūžības slieksni. Decembra sākumā, ciemojoties „Pumpuros” man bija tā
laime sirmo māmuliņu skatīt vaigā. Meitas
Martas un mazmeitas Ievas aprūpēta viņa
baudīja saulainu mūža novakari.
No ganu gaitām līdz īstai jaunkundzei
1910. gada 15. decembrī, mazajai Zelmiņai piedzimstot, Andreja un Ievas Auzānu ģimenē Rīteros, pie šūpuļa Laimes māte
stāvējusi un vēlējusi ilgu un laimīgu mūžu.
Kuplajā Auzānu bērnu pulciņā Zelma ir pati
jaunākā starp 4 māsām un 3 brāļiem. Viņas
pirmās skolas gaitas sākušās Bormaņu sešklasīgajā pamatskolā, jo ģimene tolaik dzīvojusi Bormaņos pie „Kalniešu” saimniekiem Purgaiļiem. Meita Marta zina stāstīt, ka
saimniece Ede Purgaile bijusi Pētera Stučkas
māsīca un arī to, ka 1905. gadā „Kalniešos”
uz neilgu laiku bija apmeties Pēteris Stučka
un viņa sievas Doras brālis dzejnieks Rainis.
Kad Zelmai ir tikai 13 gadu, nomirst māte
un pusaugu meitenei jāizaug bez mātes gādības un agri jākļūst patstāvīgai. Meitene iemācās visus lauku darbus, izstaigā ganu gaitas.
Pirmā Pasaules karā bojā aiziet brāļi
Andrejs un Kārlis, kuru vārdi ierakstīti piemiņas plāksnē Kokneses luterāņu baznīcā.
30. gadu sākumā apņēmīgā jauniete pabeidz Feldmaņu kulinārijas skolu Rīgā un
sāk strādāt par mājkalpotāju turīgu pilsētnieku ģimenēs, arī pie diplomāta Nukšes. 1938.
gadā viņa ar Nukšes ģimeni aizbrauc uz Čehiju. Atgriežoties mājās viņa māsām pārved
koraļļu krelles un greznas rokassprādzes.
Martas kundze man rāda albumu, kurās senu
dienu fotogrāfijās pretī raugās glīta un smaidoša jaunkundze, tērpusies elegantā kostīmā
un cepurē. „Mana mammīte jaunībā bija īsta
dāma, strādājot diplomāta ģimenē, viņai tika
dāvātas dārgas drēbes un apavi, pret viņu izturējās kā pret savu ģimenes locekli”, mātes
stāstīto atceras Marta Upeniece.
Māk radīt svētku sajūtu
Drūmajos kara gados uzplaukst Zelmas
un jaunsaimnieka no Kokneses pagasta,
Aleksandrs Dāboliņa mīlestība, 1942. gadā
viņi mij gredzenus un sākas kopīgais dzīves
ceļš 39 gadu garumā „Pumpuru” mājās, kuras
1932. gadā Aleksandrs uzcēlis kopā ar brāli.
„Pumpuros” Zelma ienāk ar bagātīgi pielocītu pūru, vēl tagad saglabājušies viņas izšuvumi rišeljē tehnikā. Ģimenē piedzimst meita
Marta. Ar sirsnību meita stāsta par saviem
vecākiem: „Tēvam bija zelta rokas, viņš bija
labs amatnieks un galdnieks, vēl tagad mūsu
saimniecībā izmantojam viņa darinātos darba
rīkus. Jau tūlīt pēc kāzām un vēl ilgus gadus
mammīte gāja par saimnieci dažādos godos.
Prasmes, ko viņa bija apguvusi kulinārijas
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skolā un jaunības gados strādājot Rīgā, viņai
lieti noderēja tālākā dzīvē. Arī „Pumpurus”
viņa iekārtoja tā, kā bija noskatījusi kungu
namos. Lai cik daudz spēka prasīja darbs sētā,
mājā ik stūrītis bija sakopts un tīrs. Viņa prata
radīt svētku sajūtu svētdienas rītos, kad visa
ģimene brokastoja pie glīti uzklāta brokastu
galda. Ģimenē svinējām jubilejas, kurās tika
aicināti radi un kaimiņi. Tad mammīte visus
pārsteidza ar skaisto galda dekorējumu un
savām ceptajām tortēm un gardajiem kliņģeriem. Varu tikai apbrīnot viņas uzņēmību, no
bērnības atceros, kā nakts stundās mammīte
sēdēja pie stellēm. Ar viņas rokām noausti
neskaitāmi audekli, linu dvieļi un palagi, bet
no pašaustās vadmalas grūtajos pēckara gados tika pašūti mēteļi un kleitas.”
Neprot glaimot un lūgt
Lai arī 1949. gadā Marta vēl ir maza meitene, viņa atceras kā vecāki jau bija sakaltējuši
maizes grauzdiņus, jo pieļāva iespēju, ka arī
viņu ģimeni izvedīs uz Sibīriju, bet par laimi
tas gāja secen. Nodibinoties kolhozam, Zelma
Dāboliņa strādā par laukstrādnieci, bet pēdējos gados līdz aiziešanai pensijā, par pastnieci.
Ar lepnumu viņas meita teic, ka māte nekad
nav pratusi glaimot, lai gūtu sev labumu. Piemēram , negāja pie kolhoza brigadiera ar pīrāgu grozu, lai lūgtu zirgu dārza apstrādei, tikai
nesaprata, kāpēc lūgums tiek noraidīts.
Neizmērojama ir sirmās māmuļas labestība un sirdssiltums, ko viņa dāvinājusi saviem
tuvajiem. Ar pašaizliedzību viņa savulaik
rūpējusies un savās mājās uzņēmusi mātes
māsu Martu, kurai nebija savas ģimenes. Arī
krustmeitu Rasmu mīlējusi kā pašas meitu.
Vienmēr labi satikusi ar māsām un vīra radiem
un katram atradusi labu vārdu ko pasacīt. Ciemošanās reizē, jubilāre bija mazliet apslimusi,
tāpēc galvenās stāstītājas bija meita un mazmeita.
Ēdienu receptes nevar aizmirst!
Kad jautāju, kas varētu būt Zelmas kundzes ilga mūža noslēpums, meita un mazmeita viennozīmīgi atbild: ”Māmulītes labā sirds
un domas, viņas nerimtīgā darbošanās. Vēl
95 gadu vecumā viņa varējusi adatā ievērt
diegu un lāpīt zeķes, kā irbīte tecējusi pa virtuvi un palīdzējusi ik darbiņā. Ja arī reizēm
māmulītei aizmirsušies neseni notikumi, ir
lietas, ko viņa varēja pateikt bez vilcināšanās.
Pavisam nesen Ieva pajautājusi kādu ķirbju
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salātu recepti un vecmāmiņa
tūlīt arī visu pateikusi gluži
kā no pavārgrāmatas. Arī
pagājušajā, 98. dzimšanas
dienā, pati nosaukusi jubilejas tortes recepti, meitai un
mazmeitai atlicis tikai to izcept. Veselības uzturēšanai
gadiem regulāri vingrojusi,
bet nekādus īpašus medikamentus viņa nelietoja. Visu
mūžu viņu pavadījusi mīlestība uz dziesmu un tāpat
kā tautasdziesmā bēda noglabāta zem akmens.
Māmulītes nopelns –
nesēdēt bez darba dīkā
„Pumpuru” pirmais
saimnieks – Zelmas dzīves biedrs jau 28 gadus atdusas kapu kalniņā Atradzes kapos, par
māju rūpējas meita Marta un mazmeitas Ievas ģimene, daudz palīdz mazdēls Ervīns ar
ģimeni, kā arī otra mazmeita Silva. Arī tagad
mājā notiek remonts. „Pumpuri” ir tā vieta,
kur visiem sanākt kopā, kur ik pavasari uzzied jubilāres iekoptās puķes, kur ik stūrītis
sētā liecina par kārtīgiem saimniekiem.
Vēl kavējoties atmiņās, Marta stāsta, ka
māmulīte, kamēr veselība atļāva, bijusi cītīga
ogotāja un sēņotāja, arī meitu un mazmeitas
modinājusi agri no rītiem, lai kopīgi dotos uz
mežu. „Mēs nezinām kā tas ir, ja nav ko darīt,
mums vienmēr atrodas ko darīt un tas ir mammītes audzināšanas nopelns – nesēdēt bez darba dīkā”, ar lepnumu saka meita Marta.
Ar vislielāko pateicību Marta atminas
laiku, kad bērni bijuši mazi un māmulīte tos
palīdzējusi izaudzināt: „Kad man piedzima
dēls Ervīns, studēju klātienē Latvijas valsts
universitātē, kad dēliņam bija tikai trīs mēneši, devos uz studijām, jo mammīte uzņēmās
bērnu aprūpēt. Arī vēlākos gados strādājot
par vēstures skolotāju Kokneses vidusskolā,
mammīte uzņēmās rūpes par bērniem. Mazbērnos viņa ieaudzinājusi godīgumu un darba
mīlestību. Būdama pēc rakstura stingra un
precīza arī no manis un mazbērniem prasīja
kārtīgi paveiktu darbu. No viņas esmu iemācījusies visus lauku darbus, arī maizīti cept”.
Dzimtas pavards neizdziest
Mainās paaudzes, bet dzimtas pavards neizdziest. „Pumpuros” rit rosīga dzīve. Jubilāres
meita Marta, lai arī darba gaitas skolā beigusi,
šķiet, no saviem darbīgajiem vecākiem mantojusi neizsīkstošu enerģiju. Viņa ir bioloģiskās
zemnieku saimniecības „Pumpuri” īpašniece,
galvenā saimniekošanas nozare ir piena lopkopība. Lai viņai būtu vieglāk tikt galā ar darbu,
pateicoties dēlam Ervīnam, visi darbi kūtī ir
mehanizēti. „Pumpuru” saimniece ar pienu
apgādā 20 koknesiešu ģimenes. Uzņēmīgai
kundzei izdevies saimniecības vajadzībām
iesaistīt ES finansējumu, viņas izstrādātais
projekts guva atbalstu un par iegūto finansējumu tika izrakta dziļurbuma aka un uzcelta
jauna piena māja. „Tikai pateicoties bērnu un
mazmazbērnu atbalstam varu saimniekot un
īstenot savas ieceres”, atzīst Marta Upeniece.
To, ka mani bērni izauguši par krietniem cilvēkiem, ir manas mammītes nopelns. Neviens
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no viņiem nav pametis Latviju labākas dzīves
meklējumos. Dēls Ervīns dzīvo tepat Koknesē, viņa ģimenē aug dēls Aldis un meita Lelde.
Meitas Ievas un Silva izvēlējušās skolotājas
profesiju. Ievas dēls Jēkabs, kurš šogad mācās
Kokneses vidusskolas 9. klasē un brīvajā laikā
palīdz vecmāmiņai saimniecībā, nesen viņai
teicis: „Cik labi, ka mums ir lauku māja un
man ir ko darīt!” Arī Silva ar dēlu Dāvi dzīvo Koknesē un ir bieži ciemiņi un čakli palīgi
„Pumpuros”. Retajos atpūtas brīžos Martas
kundze apmeklē bibliotēku, aizraujas ar adīšanu, bet svētdienas rītos mēro ceļu uz luterāņu
baznīcu Daugavas krastā.
Novēl dvēselei vieglu aizsaules ceļu
15. decembrī „Pumpuros” Zelmas Dāboliņas tuvie cilvēki viņu pieminot, iededza
svecīti un domās vēlēja māmulītes dvēselei
vieglu aizsaules ceļu.
Sarmīte Rode

Iršos atklāta sporta halle
Iršu pagastā īstenots projekts „Iršu pagasta sporta zāles projektēšana un būvniecība”, un 2009. gada 26. novembrī sporta zāle
nodota ekspluatācijā.
4. decembrī notika jaunuzbūvētās sporta
halles svinīgs atklāšanas pasākums. Uz to
kuplā pulkā bija ieradušies gan iršēnieši, gan
viesi no kaimiņu pagastiem. Pasākums sākās ar lentes griešanu, svinīgām uzrunām un
sporta halles iesvētīšanu. Jauno halli iesvētīja
priesteris Viktors Stulpins.

Kā atzina bijušais Iršu pagasta padomes
priekšsēdētājs Pēteris Keišs, domājot par bērnu nākotni, šis bija īstais laiks projekta realizācijai. Šis ir iršēniešu sapņu piepildījums
– par šādu sporta halli sapņots jau sen, bet ar
saviem sasniegumiem sportā tās nepieciešamību pierādījuši iršu volejbolisti. Sporta veterāni pasākuma laikā pateicās Keiša kungam
par ieguldīto darbu sporta dzīves attīstībā un
piešķīra Iršu sporta patrona titulu.
Ar jaunās sporta halles atklāšanu iršēniešus
sveica arī novada domes priekšsēdētājs Viesturs
Cīrulis, Kokneses sporta centrs, SIA RRKP
būve, Bebru pagasta pārvalde u.c. ciemiņi.
Par godu jaukajam pasākumam priekšnesumus sniedza gan Pērses pamatskolas audzēkņi,
bērnunams “Dzeguzīte”, gan Iršu vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši”, kā arī priecēja viesi
no Kokneses – spēlmaņu kopa “Skutelnieki”.
Pēc svinīgā pasākuma sākās sporta aktivitātes – notika pirmās volejbola spēles, kurās
sacentās Iršu un RRKP komandas. Veiksme bija
iršēniešu pusē, un šoreiz uzvarēja mājinieki.
Lai panākumi un spraiga sporta dzīve
jaunajā sporta hallē!
Anita Šmite
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Pasākumi Kokneses novadā
Datums, laiks
16. decembrī
plkst. 18.00
17. decembrī
plkst. 17.00

Pasākums
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas skolēnu Ziemassvētku ieskaņas
koncerts
Kokneses kultūras namā darbosies ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCAS. Apgūsiet:
• latvisku rotājumu veidošanu,
• pīrāgu un piparkūku cepšanu,
• dziesmas un rotaļas.
Vada: folkloras kopa «URGAS». Aicināti mazi un lieli!

19. decembrī
plkst. 12.00

Mazajiem koknesiešiem ZIEMASSVĒTKU ROTAĻU KARUSELIS.

19. decembrī
plkst. 17.00

KOKNESES NOVADA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU ZIEMASSVĒTKU
KONCERTS un PAŠDARBNIEKU BALLE. Spēlē “Sikspārnis”.

19. decembrī
plkst. 12.00
20. decembrī,
ceturtajā Adventes
svētdienā,
plkst.15.00
21. decembrī
26. decembrī
plkst. 14.00
27. decembrī
plkst. 15.00

Norises vieta
Vecbebru katoļu dievnamā
Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Žogota,
26575499
Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
26574538
Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
26574538

Pasākums Bebru pagasta pensionāriem „Kad pensionāri sanāk kopā”.

Bebru pamatskolā

Bebru pagasta vokālais ansamblis ielūdz uz koncertu „Lai Ziemassvētki iededz
sirdī gaismu”

Vecbebru katoļu baznīcā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
Ziemassvētku eglīte pensionāriem. Papildus informācija un pieteikšanās pa
tālruņiem - Margaritai (tālr.65161269, mob.28830099), Terēzei (tālr.65161698)
vai Sociālais dienests (65133636). Pieteikšanās līdz 17. decembrim!

Iršu pagastā, Pērses pamatskolā

Ziemassvētku dievkalpojums

Vecbebru katoļu baznīcā

Kokneses kultūras nams

Otrdien, 29. decembrī RIČU ĢIMENE, čigānu ansamblis ‘’Dzheski Gloss’’
Biļešu iepriekšpārdošana no 1. decembra. Ieeja: Ls 4,- pensionāriem; bērniem
plkst.19.00
līdz 12.g.v. - Ls 3,-.Koncerta dienā Ls 5,-.
30. decembrī
Iršu klubā balle. Spēlē: Marika un Druvis. Ieejas maksa: Ls 2.
plkst. 22.00
JAUNGADA DISKO BALLE “TIE SALDIE 70. - 80. GADI”. Dress code: 70.1. janvārī
80. gadu stilā.Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā no
plkst. 1.00
7.12.2009. Ieeja : Ls 2,-

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

1. janvārī plkst.
21.00

Jaungada balle. Spēlē: grupa “Titāniks” no Rīgas. Ieejas maksa - Ls 2

22. janvārī plkst.
19.00

Grupas “BALTIE LĀČI” koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana no 14.12. Ieeja Ls
3,-, koncerta dienā 4,-.Varēs iegādāties arī grupas jauno CD.

12. februārī
plkst.19.00

ATA AUZĀNA un Oranžā kora JAUNĀ koncertprogramma “ATVER
ACIS”.  Ieeja Ls 4,- , Koncerta dienā Ls 5,-.Biļešu iepriekšpārdošana janvārī.

Vecbebru Profesionālās
vidusskolas zālē
Sīkākas uzziņas – S. Rode, 65164294
Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
26574538
Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
26574538

Ar ūdens aerobiku var nodarboties ikviens!
Ar ūdens nodarbībām tiek panākta pilnīga muguras atslābināšana, uzlabojas pašsajūta un darbaspējas!
Aicinām apmeklēt ūdens aerobikas nodarbības
Kokneses sporta centrā arī decembrī!
Otrdienās pulksten 20 un sestdienās pulksten 18
nodarbības vada Ausma, tālr. 26534373.
Trešdienās, ceturtdienās un svētdienās pulksten 19
nodarbības vada Alla, tālr. 29121154.
Laipni gaidīti visi novada iedzīvotāji par īpašām
Ziemassvētku cenām!
Ģimenes atbalsta dienas centrā
Trešdienās notiek vēderdejas
no pl.18:30-20:00 (nodarbības cena 3 Ls)
Ceturtdienās notiek līnijdejas no pl.18:00 – 19:30
(nodarbības cena 1 Ls)
Kā arī dažādas radošās darbnīcas!
Sīkāka informācija pa tālr. 65161740 vai atnākot uz
DC –Vērenes ielā 1.
Laipni aicināti visi dejot gribētāji un cilvēki, kuri grib
ko radoši darboties!

Iršu klubā
Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa,
26574538

Kokneses sociālajam dienestam nepieciešams bērnu auto sēdeklītis, lai bērnus nepieciešamības gadījumā varētu nogādāt ārstniecības iestādēs. Jā kādam šāda lieta saimniecībā vairs nav nepieciešama un ir iespēja auto
sēdeklīti uzdāvināt, būsim ļoti pateicīgi!
Sociālā dienesta tālr. Nr. 65133636.

Pateicamies visiem, kas bija kopā ar
mums, pavadot mūsu māmiņu Lidiju Jēgeri pēdējā gaitā, guldot kapu kalniņā Jēkabpils kapos. Paldies Lidijas draugiem
no Iršiem, kas viņu atcerējās un dalīja ar
mums bēdu smagumu.
Ingrīda un Sergejs ar ģimenēm, brālis Jānis.

Kļūdas labojums!
„Kokneses novada vēstis” 2009. gada
novembra numurā, rakstā „Pīlādzītim” jauna
padome, ieviesusies kļūda, uzskaitot pensionāru padomes sastāvu. Pensionāru padomē
ievēlēta PUŠĶE MARGARITA. Atvainojamies PUŠĶES kundzei par sagādātajām neērtībām, kuras radušās dēļ kļūdaini ievietotās
informācijas.
Kokneses novada vēstis

Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Oktobrī reģistrētas 3 laulības.
Dzimuši 5 bērni.
Miruši:
Bremere Inta (1942. g.);
Kūla Ēriks Romans (1942. g.);
Beļinska Dzintra Biruta (1944. g.).
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