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

Katrs, kam sava dziesma, var sevi nākotnē iedziedāt. /V. Ļūdēns/

Darboties šodien, domājot par rītdienuEsiet sveicināti jūlijā! Ir pats 
vasaras vidus, laiks, kad gluži kā latvju 
dainā sacīts: Dieviņš brien rudzu lau-
ku. Šķiet, ik smilga, ik puķe izdzied savu 
skaistāko vasaras dziesmu, tāpat kā mēs 
sajutām, kā gaisma līgoja Latvijā Dzies-
mu un Deju svētkos, kad atkal no jauna 
pārliecinājāmies, cik esam bagāti, stip-
ri un diženi, jo mums pieder Dziesmas 
un Dejas dvēsele. Tikai no katra viena 
dejotāja un dziedātāja sirds degsmes, 
grūtpilnā ikdienas darba var piedzimt 
svētki, kuros gaismai līgot. Lai mums 
izdodas šo brīnišķīgo sajūtu saglabāt 
līdz nākošajiem svētkiem Latvijas valsts 
simtgadē! Mācīsimie sirds gudrību un 
gara spēku no izcilā svētku goda virsdi-
riģenta Roberta Zuikas, kurš sagaidījis 
savu 100. dzimšanas dienu, ieradās savā 
tēvu zemē, lai kopkori vienotu mūsu tau-
tas lūgšanā.

Jūlijs bijis bagāts arī ar citiem nozī-
mīgiem notikumiem, par kuriem stāstām 
šajā avīzes numurā. Darbu ar apņēmību 
sākuši jaunie Kokneses novada domes 
deputāti. Par viņu iecerēm uzzināsiet, 
šķirot avīzes lappuses. Lai ikviens labais 
nodoms piepildās visu kopīgā darbā!

Jūlijs ir laiks, kad tik daudzi no 
mums bauda atvaļinājumu. Lai jums iz-
dodas izjust visu, ko sniedz vasara! Būt 
kopā ar bērniem, ģimeni, tuviem cilvē-
kiem! Atcerieties, arī tepat Latvijā ir pa-
sakainas vietas, kuras vērts iepazīt vai 
apceļot vēlreiz! 

Vasaras vidus. Saule debesīs aug-
stu. Vai jūtat, kā laime smaržo plauksto-
šā lilijas ziedā!?

Anita Šmite, Sarmīte Rode

19. jūnijā Kokneses no-
vada domes priekšsēdētāja 
amatā atkārtoti ievēlēja Daini 
Vingri, kurš pašvaldību vēlē-
šanās Kokneses novadā iegu-
va vislielāko balsu skaitu.

Sākoties jaunam darba 
cēlienam, „Kokneses Novada 
Vēstis” domes vadītāju aici-
nāja uz sarunu.

- Ar kādām izjūtām 
pēc pašvaldību vēlēšanām 
turpināt iesākto darbu?

- Ar sajūtu, ka priekšā 
gaidāms liels darbs, jo esmu saņēmis uzticības 
mandātu no vēlētājiem un saviem kolēģiem, 
kas ir apliecinājuši gatavību strādāt vienotā 
komandā. Paldies Kokneses novada iedzīvotā-
jiem par atbalstu, kopā ar pārējiem deputātiem 
centīsimies godprātīgi un mērķtiecīgi strādāt, 
lai viņi varētu lepoties, ka dzīvo šeit – Kokne-
ses novadā.

- Kādi ir nozīmīgākie darbi, kas tuvākā 
nākotnē jāpaveic?

- Jāturpina visi iesāktie darbi. Pirmkārt, 
izglītības iestāžu renovācija, ko nevar paveikt 
vienā gadā. Pašreiz intensīvi notiek Kokneses 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” ēkas 
pamatu, sienu un jumta siltināšana. Daudz da-
rāmā jāpaveic ceļu sakārtošanā, jāmeklē lī-
dzekļi mazo ieliņu remontiem. 

- Kas ir svarīgākais, lai iedzīvotāji pa-
liktu dzīvot Kokneses novadā?

- Jāveicina jaunu darbavietu radīšana, tas 
nozīmē – jāatbalsta uzņēmējdarbība. Mūsu 
priekšrocība ir jaunā ceļa Tīnūži-Koknese būv-
niecība un otro dzelzceļa sliežu izbūve. Kopīgā 
darbā jāizstrādā plāns, kā piesaistīt uzņēmējus 
un pārliecināt viņus, ka te ir vērts ieguldīt lī-
dzekļus un izveidot industriālo zonu. Mēs at-
rodamies Latvijas centrā, ceļu krustpunktā, kur 
varētu izveidoties loģistikas bāzes.

- Kas, jūsuprāt, ir lielākā Kokneses no-
vada vērtība?

- Lielākā vērtība ir mūsu novada cilvēki, 
kuri izvēlējušies te dzīvot un strādāt. Daudzās 
jomās,  gan izglītībā un kultūrā, gan tautsaim-
niecībā varam lepoties ar augstiem sasniegu-
miem. 12 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
absolventi saņēma Ministru prezidenta Valda 

Dombrovska Pateicības rakstus 
par teicamām sekmēm un pie-
dalīšanos mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Vai tas nav labākais 
pedagogu darba apliecinājums? 
Veiksmīgu attīstību saskatu tū-
risma jomā. Viens no perspek-
tīviem uzdevumiem varētu būt 
tūrisma klāstera izveide, kas 
veicinātu tūrisma nozares veik-
smīgu attīstību. Neskatoties uz 
fi nansiālajām grūtībām,  turpi-
nāsim atbalstīt Likteņdārza ie-
ceres, jo tā ir vieta, ar kuru kļūs-

tam atpazīstami arī aiz Latvijas robežām.
Svarīgi ir nodrošināt iedzīvotājiem mieru 

un drošību, tāpēc esam ieguldījuši līdzekļus vi-
deonovērošanas kameru iegādē.  Ar 1. augustu 
pašvaldības policijā darbu sāks vēl viens darbi-
nieks, kas uzraudzīs kārtību arī novada izglītī-
bas iestādēs. Gan ar pašvaldības policijas, gan 
ar sabiedrības atbalstu jāturpina rīkot reidi.

- Kā vērtējat dažādas iedzīvotāju akti-
vitātes?

- Apsveicami, ka visos trīs pagastos aktīvi 
darbojas pensionāru padomes vai klubiņi, arī 
turpmāk atbalstīsim viņu iniciatīvu pasākumu 
rīkošanā. Arī Kokneses novada Politiski repre-
sēto nodaļas biedri dara vērtīgu darbu pagātnes 
liecību saglabāšanā un jaunās paaudzes izglīto-
šanā.  Koknesē, Bebros un Iršos ir atklāti plud-
males volejbola laukumi, jo mūsu novadā dzī-
vo sportiski jaunieši, kuri izvēlas brīvo laiku 
veltīt sportiskām aktivitātēm. Tikko aizvadītie 
Dziesmu un Deju svētki apliecina, ka Kok-
neses novada pašdarbības kolektīvi nes tālāk 
tautas mākslas tradīcijas. Ikviens, kurš vēlas 
radoši pavadīt brīvo laiku, var atrast savu vietu 
pašdarbnieku pulkā. Kokneses novada domes 
vārdā saku vēlreiz paldies kolektīvu dalībnie-
kiem un vadītājiem par entuziasmu un izturību, 
ar savu ieguldījumu daudzinot Kokneses nova-
da vārdu!

- Jūsu vēlējums mūsu novada iedzīvo-
tājiem.

-  Novēlu mums visiem nepadoties grū-
tībām, darīt pēc iespējas labāk savu darbu un 
palikt uzticīgiem Kokneses novadam!                   

Kokneses Novada Vēstis
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Darbu sākuši jaunie Kokneses novada domes deputāti 
Darbu sākuši jaunie Kokneses novada 

domes deputāti, vairākiem no viņiem jau ir 
pieredze pašvaldības darbā. Kokneses No-
vada Vēstis aptaujāja deputātus, lai atklātu, 
kādu viņi redz Kokneses novada attīstību 
turpmākajos četros gados, un kā ar savu dar-
bību palīdzēs to īstenot.

Mudīte Auliņa
Nodarbošanās: Bebru internātvidusko-

las direktore. Deputātes pieredze darbojoties 
iepriekšējā sasaukumā.

Novada attīstības redzējums: lai visos 
trīs pagastos noritētu vienlīdzīga attīstība 
un radīti labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbības 
veicināšanai un jaunu darbavietu radīšanai. 
Lai novadā darbotos visas esošās izglītības,  
kultūras un sporta iestādes. Novada jaunajai 
paaudzei jānodrošina kvalitatīva vispārējā 
un profesionālā izglītība.

Pildot deputātes pienākumus, godprātī-
gi darbošos iedzīvotāju interesēs, atbalstīšu 
iesākto kultūras un sporta tradīciju turpinā-
šanu.

Valdis Biķernieks
Nodarbošanās:  SIA „RRKP-būve” 

būvdarbu vadītājs.
 Novada nākotnes redzējums:  paaug-

stināt pašvaldības iestāžu energoefektivitāti. 
Budžeta ietvaros veikt ceļu remontus. Da-
līta atkritumu vākšana un pārstrāde. Fosilā 
kurināmā aizstāšana ar atjaunojamo. Zaļš 
novads.

 Pildot deputāta pienākumus, strādāšu 
finanšu un attīstības, sociālo lietu un veselī-
bas aprūpes komitejās.

Jānis Dzenis
Nodarbošanās: zemnieku saimniecības 

„Kalnavoti” īpašnieks, Latvijas Peldēšanas 
federācijas viceprezidents.

Uzskatu, ka iepriekšējos gados esam 
dzīvojuši uz esošām vērtībām, tagad mums 
jārada kaut kas jauns, fundamentāls un pa-
liekošs. Šobrīd novada perspektīvu saskatu 
tūrisma attīstībā, jo īpaši Likteņdārza izvei-
des atbalstīšanā, meklējot iespējas līdzekļu 
piesaistei, radot jaunas darbavietas novada 
iedzīvotājiem.

Pildot deputāta pienākumus, darbošos 
finanšu un attīstības komitejā, izglītības, 
sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajā ko-
mitejā. 

Pēteris Keišs
Nodarbošanās: pensionārs. Pieredze de-

putāta darbā 25 gadi.
 Novada attīstības redzējums: Koknesē 

ir labvēlīga vide un infrastruktūra novada tā-
lākai attīstībai. Jāizmanto iespējas, ko rada 
otro dzelzceļa sliežu izbūve un jaunā ceļa 
Tīnūži – Koknese izmantošana.

Jāīsteno novada attīstības plāns un par-
tiju dotie priekšvēlēšanu solījumi.

Pildot deputāta pienākumus, 
strādāšu novada iedzīvotāju intere-
sēs, īstenojot dotos solījumus novada 
cilvēkiem.

Jānis Krūmiņš
Nodarbošanās: zemnieku saim-

niecības „Lejasvēži” īpašnieks. Par 
deputātu ievēlēts pirmo reizi.

Nākotnes redzējums: veiksmīga 
attīstība lauksaimniecībā, rūpnieciska-
jā ražošanā,  tūrismā, novada iedzīvo-
tāju dzīves līmeņa celšanā.

Pildot deputāta pienākumus, prioritāte 
būs lauku iedzīvotāji un viņu dzīves labklā-
jība.

Henriks Ločmelis
Nodarbošanās: AS „Latvijas valsts 

meži” Vidusdaugavas reģiona saimniecības 
pārzinis.

Viena sasaukuma pieredze deputāta 
darbā.

 Svarīgākais novada attīstībā –  lai eso-
šie, dzīvotspējīgie uzņēmēji varētu attīstī-
ties. Jādomā par jaunu darba vietu, ražotņu 
izveidošanu Kokneses novadā. Ceļu, ielu, 
laukumu infrastruktūras uzlabošana Kok-
neses, Bebru un Iršu pagastos. Zaļā gaisma 
sporta un kultūras dzīvei novadā.

Pildot deputāta pienākumus, strādāšu 
finanšu un attīstības komitejā, kā arī kul-
tūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu 
pastāvīgajā komitejā.

Ivars Māliņš
Nodarbošanās:   Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas sporta skolotājs, volejbola tre-
neris. Par deputātu ievēlēts pirmo reizi.

Darbojoties Kultūras, izglītības, sporta 
un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sa-
stāvā, ieguldīšu savu pieredzi un zināšanas 
Kokneses novada izglītības iestāžu turpmā-
kā attīstībā.

Visiem Kokneses novada bērniem jānod-
rošina laba izglītība un veselīgs dzīvesveids.

Pildot deputāta pienākumus, pēc labā-
kās sirdsapziņas strādāšu sava novada pozi-
tīvai attīstībai.

Edgars Mikāls
Nodarbošanās: būvniecība, SIA „Pērles 

būve” valdes loceklis.
Pieredze deputāta darbā 8 gadi.
Novada nākotnes redzējums: veiksmī-

ga uzņēmējdarbības attīstība, iedzīvotāju 
nodarbinātības veicināšana, vispārizglītojo-
šo skolu un profesionālās izglītības sistēmas 
nostabilizēšana.

 Pildot deputāta pienākumus, uzklausī-
šu iedzīvotāju priekšlikumus Kokneses no-
vada domes darba uzlabošanai. Ar savu dar-
bību atbalstīšu Kokneses novada stratēģiski 
svarīgu jautājumu risināšanu un iedzīvotāju 
drošības uzlabošanas pasākumus,  medību 
saimniecību attīstību Kokneses novadā.

Jānis Miezītis
Nodarbošanās: SIA „Bormaņi” valdes 

priekšsēdētājs.  Piekto sasaukumu novada 
domes deputāts.

Novada attīstības redzējums: Kokneses 
novadu redzu kā vienu no skaistākajiem un 
zaļākajiem novadiem Latvijā, kur ikviens 
vēlas dzīvot, strādāt, atpūsties un sportot. Ar 
savu pieredzi uzņēmuma vadīšanā palīdzēšu 
attīstīt novada darbību dažādās jomās.

Pildot deputāta pienākumus, aizstāvēšu 
iedzīvotāju intereses.

Artūrs Plūme
Nodarbošanās: Auditors uzņēmumā 

Domes deputāti pirmajā sēdē 19. jūnijā.
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2013. gada 10. jūlijā  
Kokneses novada domes nolēma:

„Pricewaterhouse Coopers” SIA. Par depu-
tātu ievēlēts pirmo reizi.

Būtiskākie attīstības virzieni:
Attīstīt un maksimāli atbalstīt uz-1. 

ņēmējdarbības vidi. Ikviens domes lēmums 
jāskata caur šo prizmu.

Uzņēmumu attīstība radīs darba 2. 
vietas, kas savukārt veicinās iedzīvotāju ak-
tivitāti un atgriešanos Kokneses novadā.

Celt izglītības līmeni novada sko-3. 
lās, veicinot novada konkurētspēju.

Kokneses novads kā tūrisma centrs 4. 
(Pilsdrupas, Likteņdārzs).

Pildot deputāta pienākumus, ziedošu 
savu laiku, zināšanas un enerģiju godīgai, 
caurspīdīgai un sekmīgai novada attīstībai.

Uldis Riekstiņš
Nodarbošanās: A/S „Swedbank” filiāles 

vadītājs.
Novada attīstībā saskatu lielu potenciā-

lu mazo uzņēmumu darbībai vietējo resursu 
izmantošanā, stabilāko darbību sasniedzot 
ar kooperācijas palīdzību. Pašvaldībai ne-
pieciešams atbalstīt mazo uzņēmumu sadar-
bību.

 Pildot deputāta pienākumus, iesaistīšos 
pašvaldības efektīvā atbalsta nodrošināšanā 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Māris Reinbergs
Nodarbošanās: Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas direktors. Deputāts no 1989. 
gada.

Novada attīstības redzējums: novads, 
kurā tiek saglabātas esošās kultūras, vēstures 
un sporta tradīcijas. Tiek turpināta izglītības 
iestāžu renovācija un nodrošināta iespēja sa-
ņemt labu izglītību. 

Pildot deputāta pienākumus, par priori-
tāti izvirzīšu izglītības darba jautājumus.

Gita Rūtiņa
Nodarbošanās:  Juriste, lektore LU un 

RSU.
Pieredze pašvaldības darbā:  1. sasauku-

ma Iršu pagasta padomes deputāte 90. gadu 
sākumā; Kokneses novada domes deputāte 
iepriekšējā periodā.

  Kokneses novada attīstības redzējums:   
līdzsvaroti attīstās visi novada pagasti un 
attīstības centri (Koknese, Bebri, Irši, Bor-
maņi). Visu pagastu centros ir pieejamas pa-
matskolas un pirmsskolas izglītība. Ir sagla-
bājusies sabiedriskā transporta pieejamība 
novadā. Kvalitatīva un iedzīvotājiem viegli 
pieejama novada pārvalde. Visur ir aktīva 
kultūras un sporta dzīve.

Pildot deputātes pienākumus, veicinā-
šu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu domē. 
Ņemot vērā to, ka esmu vienīgā Iršu pa-
gasta iedzīvotāja – deputāte domē, īpaši 
aizstāvēšu šī pagasta intereses. Kopumā rū-
pēšos, lai attīstība notiktu līdzvērtīgi visos 
pagastos.

1. Lūgt atļauju ņemt aizņēmumu in-
vestīciju projektiem :

1.1. „Energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi Kokneses novada pirms-
skolas izglītības iestādē „Gundega” un 
Kokneses novada mūzikas skolā” LVL 
334 180.00 apmērā uz 20 gadiem ar divu 
gadu atlikto maksājumu un Valsts kases 
noteikto gada procenta likmi.

1.2. „Remontdarbu 2.kārta I. Gaiša 
Kokneses vidusskolā” LVL 59 715.23 
apmērā uz 20 gadiem ar divu gadu atlikto 
maksājumu un Valsts kases noteikto gada 
procenta likmi.

1.3. „Remontdarbi Pērses pamatsko-
lā” LVL 84 416.34 apmērā uz 20 gadiem 
ar divu gadu atlikto maksājumu un Valsts 
kases noteikto gada procenta likmi.

2. Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā aiz-
devumu gada procentu likme. Aizņēmu-
ma pamatsummas atmaksa tiks uzsākta ar 
2015. gadu un tiks atmaksāta līdz 2033.
gadam, atbilstoši aizņēmuma atmaksas 
grafikam (pielikums nr. 1).

3. Aizņēmuma daļas atmaksu Kok-
neses novada pašvaldība garantē ar savu 
budžetu.

2. Pamatojoties uz Kokneses nova-
da domes deputātes Rainas Līcītes per-
sonisku rakstisku  iesniegumu par savu 
pilnvaru nolikšanu, ņemot vērā  likuma 
„Republikas pilsētas domes un novada 
domes  deputāta statusa likuma” 3. panta 
1. daļu, ar 2013. gada 10. jūliju izbeigt  
deputāta pilnvaras Kokneses novada do-
mes  deputātei Rainai Līcītei.

3. Ievēlēt Kokneses novada domes 
deputātu Jāni Krūmiņu par Sociālo jau-
tājumu un veselības aprūpes pastāvīgās 
komitejas locekli.

4. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 8 „Kokneses novada pašvaldības No-
likums” (informācija www.koknese.lv).

5. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes Publisko pārskatu par 2012. gadu 
(informācija www.koknese.lv).

6.1. Pieņemt zināšanai domes izpild-
direktora I. Klauža informāciju par spor-
ta darbu novadā un  aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs”  iespējamo reorganizāciju.

6.2. Atcelt Kokneses novada domes 
24.04.2013.  lēmumu Nr. 6.7 „Par pašval-

dības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” 
reorganizāciju”.

7.1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs”  finansiālo darbību 2013. 
gada 1. pusgadā (informācija www.kok-
nese.lv).

7.2. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Tūrisma centrs” finansiālo darbību 2013. 
gada 1. pusgadā “(informācija www.kok-
nese.lv )

8. Pieņemt zināšanai nodokļu in-
spektores A. Āriņas informāciju par ne-
kustamā īpašuma iekasēšanas gaitu 2013.
gada pirmajā pusgadā  (informācija www.
koknese.lv).

9.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu 
izlietojumu Kokneses novadā 2013.gada 
pirmajā pusgadā  (informācija www.kok-
nese.lv).

9.2. Sociālajam dienestam sagatavot 
priekšlikumus grozījumiem 28.04.2010. 
Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par so-
ciālās palīdzības pabalstiem Kokneses 
novadā” par pabalsta garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) 
apmēru atsevišķām iedzīvotāju kategori-
jām.

10.1. Ņemot vērā, ka no 2008. gada 
darbinieku darba algas nav palielinātas 
un pašvaldības budžeta 2013. gada 1. 
pusgada ieņēmumus, no 2013. gada 1. jū-
lija Kokneses novada domes, tās iestāžu, 
struktūrvienību un aģentūru darbiniekiem 
(izņemot pedagoģiskos darbiniekus), ku-
riem pēdējos 12 mēnešos nav palielinā-
ta darba alga,  palielināt darba algu par  
12,5%.

10.2. Līdz 2013. gada 30. novembrim 
uzdot domes izpilddirektoram I. Klaužam 
izstrādāt kritērijus, pamatojoties uz kuriem 
tiek veikta turpmāka algu palielināšana un 
prēmēšana   Kokneses novada domes, tās 
iestāžu, struktūrvienību un aģentūru darbi-
niekiem.

10.3. Uzdot domes priekšsēdētājam 
līdz augusta domes sēdei izstrādāt priekš-
likumus par algas palielināšanu atseviš-
ķām domes amatpersonām.

 turpinājums 4  lpp. 
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11.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Finanšu un attīstības pastāvīgās 
komitejas Nolikumu (informācija www.
koknese.lv).

11.2. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Kultūras, izglītības, sporta un sa-
biedrisko lietu pastāvīgās komitejas Noli-
kumu (informācija www.koknese.lv).

11.3. Apstiprināt Sociālo jautājumu 
un veselības aprūpes pastāvīgās komite-
jas Nolikumu (informācija www.koknese.
lv).

12.1. Atsevišķu pašvaldības funkciju 
pildīšanai izveidot šādas komisijas:

Vēlēšanu komisiju, Administratīvo 
komisiju, Centralizēto iepirkumu ko-
misiju,  Zvejas licencēšanas komisiju, 
Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma pie-
šķiršanas komisiju, Mantas vērtēšanas un 
objektu apsekošanas komisiju, Civilās 
aizsardzības komisiju, Dzīvokļu komi-
siju,  Komisiju izglītojamo atbrīvošanai  
no valsts  pārbaudījumiem, Pedagoģiski 
medicīnisko komisiju,  Interešu izglītības 
programmu licencēšanas komisiju, Ne-
formālās un interešu izglītības program-
mu licencēšanas komisiju.

12.2. Pamatojoties uz Republikas pil-
sētu un novadu vēlēšanu komisiju un vē-
lēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta 
pirmo daļu, izsludināt pārstāvju izvirzīša-
nu un pieteikšanu Kokneses novada  vēlē-
šanu komisijā. 

12.3. Pieteikumus iesniegt Kokneses 
novada domes kancelejā līdz 2013. gada 
15. augustam (ieskaitot).

13. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 32609000542 dzīvokļa 
Nr. 2 ar adresi „Liepas” - 2, Bormaņos, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 
2013. gada 20. jūnija izsoles rezultātus. 

14. Precizēt Kokneses novada domes  
2013. gada 27. marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5 „Saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā”, saskaņā ar 
pielikumu un pieņemt zināšanai paskaid-
rojuma rakstā minēto informāciju. 

15.1. Ar 2013. gada 1. augustu  Kok-
neses novada domē izveidot jaunu amata 
vietu – pašvaldības policijas inspektors 
(profesijas kods 3355 14).

15.2. Noteikt  pašvaldības policijas 
inspektora darba algu Ls 550  mēnesī.

16. Aizstāt līdz šim lietoto nosauku-
mu „Vecbebru amatu internātvidusskola” 
ar nosaukumu šādā redakcijā „Vecbebru 
Profesionālā un  vispārizglītojošā inter-

nātvidusskola”.
17.1.  Jautājuma  par siltumenerģi-

jas, ūdens un notekūdeņu novadīšanas un 
karstā ūdens tarifa noteikšanu  dzīvojamā 
mājā „Liepas”, Kokneses pagastā  izska-
tīšanu atlikt līdz augusta domes sēdei.

17.2. Uzdot SIA „Kokneses komu-
nālie pakalpojumi” līdz 15. augustam 
novērtēt siltumtrases stāvokli un iesniegt 
savu atzinumu novada domei.

18. Apstiprināt Kokneses internātpa-
matskolai –attīstības centram piederoša 
autobusa VW CRAFTER, valsts reģis-
trācijas Nr. LD 1096 šādu izmantošanas  
pakalpojuma izcenojumu trešajām perso-
nām – Ls 5,00 stundā (pieci lati oo santī-
mi),  un maksa par izlietoto degvielu par 
nobrauktajiem kilometriem.

19. No ceļu fonda līdzekļiem un paš-
valdības budžeta piešķirt līdz Ls 20 000 
ceļa Bilstiņi – Atradze  posma autoceļa 
A6  Rīga – Daugavpils – Atradze remon-
tam.

 20. Jautājumu par papildus finansē-
jumu daudzdzīvokļu māju apsaimnieko-
šanai  sagatavot un izskatīt  augusta ko-
mitejas sēdē, pieaicinot  SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” valdes locekli 
A. Preisu  un ekonomistu.

21.1. No sadzīves tradīcijas līdzek-
ļiem piešķirt Ls 1000 nodibinājumam 
„Kokneses Fonds”, reģ. Nr. 40008092535, 
vienam Godasardzes ozolam Likteņdārzā 
Latvijas politiski represēto vārdu iemūži-
nāšanai, saskaņā ar piestādīto rēķinu. 

21.2. Piekrist, ka uz autoceļa A6 
Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrie-
vijas robeža „Paternieki) pieturvietas, kas 
valsts  SIA „Autotransporta direkcija” 
datu bāzē reģistrēta ar kodu 1756, nosau-
kums „Ziediņi”  tiek mainīts uz nosauku-
mu  „Likteņdārzs”.

22. No  naudas līdzekļu atlikuma  
piešķirt līdz Ls 5200 (pieci tūkstoši divi 
simti latu) Bebru pamatskolas sociālo zi-
nātņu kabineta un 3. klases telpas kosmē-
tiskajam remontam.

23. I. Gaiša Kokneses vidusskolai  
mēbeļu iegādei no pašvaldības budžeta 
piešķirt līdz Ls 20 000 (divdesmit tūksto-
šiem latu), t.sk. līdz Ls 10 000 no vidus-
skolas budžeta, līdz Ls 10 000 no  budže-
ta pārpildes līdzekļiem uz 01.07.2013.

24.1. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem 
finansētā, Kokneses novada domes ie-
sniegtā projekta iesnieguma „Energo-
efektivitātes paaugstināšanas pasākumi 
Kokneses novada pirmskolas izglītības 
iestādē „Gundega” un Kokneses novada 

mūzikas skolā” īstenošanai   finansēju-
mu:

24.1.1. Ls 337 994,60 (trīs simti 
trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit četri lati un 60 santīmi), no 
kurām Ls 252 521,85 (divi simti piec-
desmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit 
viens lats  un 85 santīmi) ir attiecināmās 
izmaksas un Ls 85 472,75 (astoņdesmit 
pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit 
divi lati un 75 santīmi) ir neattiecināmās 
izmaksas. 

24.1.2. No attiecināmajām izmak-
sām KPFI finansējums ir Ls 123 254,38 
(viens simts divdesmit trīs tūkstoši divi 
simti piecdesmit četri lati un 38 santīmi) 
un Kokneses novada domes finansējums 
ir Ls 129 267,47 (viens simts divdesmit 
deviņi  tūkstoši divi simti sešdesmit sep-
tiņi lati un 47 santīmi).

24.2. Kokneses novada pirmskolas 
izglītības iestādes „Gundega” un Kok-
neses novada mūzikas skolas projekta 
līdzfinansējumu  Ls 214 740,22 (divi 
simti četrpadsmit tūkstoši septiņi simti 
četrdesmit lati un 22 santīmi) nodrošinās 
Kokneses novada dome, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē.

24.3. Apliecinām, ka Kokneses no-
vada pirmskolas izglītības iestādei „Gun-
dega” un Kokneses novada mūzikas sko-
lai,  projekta iesniegumā norādītajai ēkai, 
kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstī-
bas un investīciju stratēģija ir saskaņota 
un  ēkai 5 gadus pēc projekta īstenošanas 
netiks mainīts lietošanas veids un tā ne-
tiks demontēta.

24.4. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāju Andu Mikālu, tālrunis 
65133636; fakss 65133631; e-pasts: 
anda.mikala@koknese.lv. 

25.1. Piešķirt daļu ikgadējā atvaļi-
nājuma Kokneses novada domes priekš-
sēdētājam Dainim Vingrim divas kalen-
dāra nedēļas un sešas dienas no 2013. 
gada 12. augusta līdz 2013. gada 31. 
augustam.

25.2. Domes priekšsēdētāja D. Vin-
gra atvaļinājuma laikā no 2013. gada 
12. augusta līdz 31.augustam (ieskaitot) 
priekšsēdētāja pienākumus veikt domes 
priekšsēdētāja vietniekam Mārim Rein-
bergam.

Nākošā sēde notiks 
2013. gada  28. augustā.

Dzintra Krišāne, 
Kokneses novada domes sekretāre

 turpinājums no 3. lpp. 
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Valsts zemes dienests (VZD) no 4. jūlija 
atver informatīvo uzziņu tālruni, kur zemes 
īpašniekiem iespēja saņemt detalizētu infor-
māciju un skaidrojumus par sava īpašuma 
robežu un robežzīmju sakārtošanu un atjau-
nošanu. 

Kampaņas uzziņu tālrunis 67038677 at-
vērts un zemes īpašnieki var  saņemt konsul-
tācijas jūlija mēneša pirmdienās un otrdie-
nās (15., 16., 22., 23., 29., 30. jūlijā). Zvani 
tiek pieņemti laika posmā no plkst. 14:00 
līdz plkst. 15:30.

Kopš uzziņu tālruņa atklāšanas 4. jūli-
jā, ik darba dienu tiek saņemti vairāki zvani, 
un zvanu skaitam ir tendence palielināties. 
Visbiežāk zemes īpašniekus interesē robežu 
atjaunošanas izmaksas, robežu atjaunošanas 
process, kādos gadījumos nepieciešama ze-
mes vienības atkārtota uzmērīšana, kā arī citi 
specifiski jautājumi, kas saistīti ar konkrētu 
zvanītāja gadījumu.

VZD sniedz atbildes uz dažiem no jau-
tājumiem:

VZD neveic robežu atjaunošanu, bet gan 
reģistrē zemes kadastrālajā uzmērīšanā serti-
ficēta mērnieka iesniegtos zemes kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentus Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra informācijas sistēmā, kas 
apliecina veikto darbu tiesiskumu.

Robežu atjaunošana nav bezmaksas pa-
kalpojums, tāpat tas netiek finansēts no valsts, 
jo saistīts ar privāta īpašuma uzturēšanu, to-
mēr tas ilgtermiņā atrisinās daudzus nepatīka-
mus gadījumus un saglabās labas attiecības ar 
kaimiņiem. Izcenojumus robežu atjaunošanai 
var noskaidrot, vēršoties pie jebkura zemes 
kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta mērnieka. 

VZD nav pieejama informācija par to 
zemes vienību robežzīmēm, kas būtu jāat-
jauno. Šādu informāciju var sniegt sertificēts 
mērnieks pēc zemes vienības robežas apseko-
šanas.

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem 
jautājumiem var lasīt VZD tīmekļa vietnē 

Svarīgi katram zemes īpašniekam – robežām jābūt kārtībā 
www.vzd.gov.lv sadaļā „E-konsultants”.

Robežas un robežzīmes
Ikviena zemes īpašnieka pienākums ir 

uzturēt sev piederošās zemes vienības ro-
bežas. Tur, kur ir īpašuma robežas, beidzas 
īpašnieka darbības tiesības. Zemes vienību 
robežzīmju uzturēšana un to savlaicīga at-
jaunošana apvidū ir zemes īpašnieku iespē-
ja izvairīties no nepatīkamiem gadījumiem, 
piemēram, robežu strīdiem vai netīšas būv-
niecības un saimnieciskās darbības kaimiņa 
īpašumā.

Laika gaitā robežzīmes var tikt bojātas 
– tās izzūd, robežstigas mežos aizaug vai 
tās pazūd, veicot kādu saimniecisko 
darbību. Tādēļ īpašniekam vēlams 
regulāri apstaigāt sava īpašuma 
robežas, pārbaudīt, kā robežzīmes 
saglabājušās un, ja nepieciešams, 
nodrošināt robežzīmju savlaicīgu 
atjaunošanu.

Mēdz gadīties, kad nepareizi 
sagatavotu robežu plānu dēļ zemes 
vienības robežas un platība robežu 
plānā un dabā atšķiras, vai arī – ro-
bežu plāns sagatavots pareizi, bet 
dabā robežzīmes nepastāv, jo ir iz-
nīcinātas, pārvietotas vai vispār nav 
bijušas ierīkotas.

VZD dati liecina, no iepriekš 
ierādītām robežzīmēm Latvijā izzu-
duši 49%, bet no uzmērītām robež-
zīmēm – izzuduši teju 30%.

Platību precizēšana
VZD aicina pievērst uzmanību 

zemes vienību kopplatībām, jo gadī-
jumos, kad robežas noteiktas ar ierā-
dīšanas metodi, vai atsevišķos gadī-
jumos, kad noteiktas ar instrumentā-
lo metodi, atkārtotas uzmērīšanas gadījumā 
zemes vienību kopplatības var atšķirties. 

Zemes reformas sākumā, 90. gadu pir-
majā pusē zemes robežu ierādīšana lauku 
apvidū bija vienīgais tehnoloģiskais mēr-

niecības darbu izpildes veids. Tikai vēlāk 
zemes vienību robežas tika noteiktas ar 
instrumentālo uzmērīšanas metodi – uz-
mērīšanu apvidū, izmantojot precīzākus 
datus. Kopumā Latvijā kopš 1990. gada 
zemes vienības – ir ierādītas 52% gadīju-
mu, 33% gadījumu – ir uzmērītas, bet 15% 
gadījumu – projektētas (nav veikta zemes 
kadastrālā uzmērīšana, robežu noteikšana 
apvidū, raksturojošo datu iegūšana zemes 
kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sa-
gatavošana un aktualizācija Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sis-
tēmā).

Detalizētu informāciju par robežu un 
robežzīmju atjaunošanu vai zemes vienību 
platību precizēšanu un aktualizēšanu var 
saņemt pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā 
sertificētiem mērniekiem.

Kohēzijas fonda ūdensprojekta ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu izbūves daļa 
Koknesē noslēdzās 2010. gada rudenī. Pro-
jekta ietvaros ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli tika izbūvēti līdz „sarkanajām līnijām”.

Tālāk privātmāju īpašniekiem attiecīgo 
tīklu izbūve ir jāveic pašiem. Šāda veida pa-
kalpojumus sniedz:

Andris Gailītis, tālrunis – 26369749;• 
IU „Mite”, Ainārs Utāns, tālrunis – • 
29105520;

IK „RL Būvnieks”, Juris Lazdāns, • 
tālrunis – 27079062, 26821496.

Pieslēgšanās kārtība:
Iesniegumu par pieslēgšanos centralizē-

tajiem ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas 
sistēmām adresēt SIA „Kokneses Komunā-
lie pakalpojumi”.

SIA „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” izsniedz tehniskos noteikumus un nosa-
ka piederības robežas.

Mājas īpašnieks izbūvē ūdensapgādes 

Atgādinājums par pieslēgšanās kārtību centralizētajai 
ūdensapgādes un notekūdeņu aizvadīšanas sistēmai

un (vai) kanalizācijas tīklus līdz sarkanajai 
līnijai.

Tiek noslēgts līgums par attiecīga pa-
kalpojuma sniegšanu (ūdensapgāde, kana-
lizācija).

SIA „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” pieslēdz mājas ūdensapgādes un (vai) 
kanalizācijas sistēmu pie centrālās ūdensap-
gādes un (vai) kanalizācijas sistēmas.

Armands Preiss, SIA „Kokneses Komunā-
lie pakalpojumi” valdes loceklis 
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Ģimenes ārstes Andas Elstes prakses 
telpās pabeigti aprīlī uzsāktie būvdarbi. 
Projekta ietvaros veikta uzgaidāmās telpas 
un pacientu reģistrācijas telpas vienkāršo-
ta renovācija.

Pacientu uzgaidāmajā telpā nomainī-
tas septiņas durvis, veikta grīdas betona 
pamatnes sagatavošana un grīdas flīžu 
ieklāšana, iekārto griestu konstrukcijas 
montāža, kā arī sienu izlīdzināšana un ap-
dare, un elektroinstalācijas pārbūve. 

Pacientu reģistrācijas telpā demontēti 
iebūvētie skapji, nomainītas kabineta dur-

Īstenots  projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”, 

Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151

vis, veikta sienu izlīdzināšana un apdare, 
veikta griestu rekonstrukcija, izmantojot 
iekārto griestu sistēmu. Nomainīts grīdas 
segums – ierīkota klona grīda un ieklāts 
linolejs. Telpā iebūvēta jauna keramiskā 
izlietne un veikta elektroinstalācijas, gais-
mas ķermeņu un rozešu nomaiņa.

Prakses telpu vienkāršotās renovāci-
jas darbus saskaņā ar 2013.gada 19. aprīlī 
noslēgto līgumu veica IK „RL Būvnieks” 
par kopējo summu Ls 10 638,36. Projekta 
ietvaros tika slēgts līgums arī ar uzņēmu-
mu SIA „Būve LKP” par darbu būvuzrau- IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pamatojoties uz Atkritumu apsaim-
niekošanas likumu un 2011. gada 31. au-
gusta Kokneses novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 8 „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Kokneses 
novadā”, 2013. gada  27. maijā noslēdzies   
25. martā izsludinātais konkurss par Atkri-
tumu apsaimniekošanu Kokneses novadā. 
No iesniegtajiem piedāvājumiem komisija 
izvēlējās atkritumu apsaimniekotāju ar pie-
dāvāto zemāko cenu par  Ls 7,79/m3 plus 
PVN 21%. 

2013. gada 6. jūnijā Kokneses novada 
dome ar konkursa uzvarētāju SIA „L & T” 
noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanas uzsākšanu Kokneses novadā ar 
2013. gada 1. septembri, par ko Kokneses 
novada dome apņemas rakstiski informēt 
pašreizējos atkritumu apsaimniekotājus 

SIA „KUK” un SIA „EuroConcord A”. 
Līdz 2013. gada  1. septembrim 

ir spekā jūsu noslēgtie līgumi ar SIA 
„KUK” vai SIA „EuroConcord A” un 
lūdzam samaksu par atkritumu izvešanu 
ar šiem apsaimniekotājiem turpmāk veikt 
tikai par  2013. gada jūniju, jūliju un au-
gustu. Ja gadījumā kāds ir  veicis apmaksu 
jau līdz 2013. gada beigām, tas ir tiesīgs pie-
prasīt  no apsaimniekotāja (ar kuru noslēgts 
līgums un kuram ir samaksāts) atmaksāt 
samaksāto par 2013. gada septembra līdz 
decembra mēnešiem.

Vienlaicīgi informējam jūs, ka pārejas 
periodā līdz 2013. gada 31. augustam   SIA 
„L & T” turpmāk sniegs informāciju no-
vada mājas lapā www.koknese.lv, vietējā 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un 
nodrošinās jaunu līgumu noslēgšanu ar uz-

Ar 2013. gada 1. septembri Kokneses novadā jauns 
atkritumu apsaimniekotājs

ņēmumiem un privātpersonām. 
Noslēdzamo Līgumu formas būs pie-

ejamas sekojoši:
Kokneses pagastā – Ģimenes atbalsta 

dienas centrā –Vērenes ielā 1, tālrunis uzzi-
ņām: 65161740; 26525901;

Bormaņu c. – veikalā „MIKI”;
Bebru pagastā – pagasta pārvaldē 

„Papardēs”, tālrunis uzziņām: 65164275; 
26411238;

Iršu  pagastā – pagasta pārvaldē „Kūlē-
nos”, tālrunis uzziņām: 65163538.

Aicinām savlaicīgi slēgt līgumus ar 
jauno atkritumu apsaimniekotāju SIA 
„L & T”.

Neskaidrību gadījumā zvanīt Kokne-
ses novada domes Komunālās nodaļas va-
dītājai  Tamārai Baltmanei, t. 26403430.

Aptuvenās izmaksas individuālo dzīvojamo māju 
pieslēgšanai Kokneses pagasta centralizētajiem 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

tēmai – katrai mājai individuāli.
Kanalizācija:

Polietilēna ūdens caurule Ø110 ≈ 2.60 • 
Ls/m
Rakšanas darbi ar „Bobcat” ekskava-• 
toru ≈ 1.70 Ls/m
Pievienojums centralizētajai kanalizā-• 
cijas sistēmai (pēc skatakas) ≈ Ls 6.00

Minimums viena skataka ≈ Ls 72.00 • 
(plastmasas) līdz Ls 95.00 (izbūvēta):
Skatakas izbūve: • 
2 (divi) grodi Ø1000 ≈ 30.00 Ls/gab• 
2 (divi) vāki mazākajam grodam (viens • 
augšā, otrs apakšā) ≈ 15.00 Ls/gab
Hidroizolēšana ≈ Ls 5.00• 
Izbūvējot ārējos kanalizācijas tīklus, 

jāparedz vismaz viena skataka uz katriem 
30 m un katra kanalizācijas cauruļvada 
pagrieziena.

Pievienojums mājas iekšējai kanalizā-
cijas sistēmai – katrai mājai individuāli.

Tālrunis konsultācijām: 29904196

Ūdensvads:
Polietilēna ūdens caurule Ø25 ≈ 0.55 • 
Ls/m
Rakšanas darbi ar „Bobcat” ekskava-• 
toru ≈ 1.70 Ls/m
Pievienojums centralizētajam ūdens-• 
vadam ≈ Ls 6.00
Pievienojums mājas ūdensapgādes sis-• 

dzību,  tās izmaksas – Ls 495,00. 
Projekta mērķis ir sakārtot Andas Els-

tes ģimenes ārsta prakses infrastruktūru, 
tādējādi uzlabojot ģimenes ārsta pakalpo-
jumu pieejamību Kokneses novada Kok-
neses pagasta teritorijas iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
11 241,25, no tām attiecināmās izmaksas 
Ls 11 128,84, neattiecināmās – Ls 112,41. 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) finansējums šim projektam ir Ls 
9 459,51,  Kokneses novada domes līdzfi-
nansējums – Ls 1 669,33. 

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēne-
ši – no 2011. gada 1. decembra līdz 2013.
gada 30. novembrim.

Projekta īstenošanas vieta: Meliorato-
ru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kok-
neses nov.
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XXV Vispārējos Latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkos gaisma līgoja Latvijā!

„Gaisma līgo Latvijā!” – šie vārdi no 
30. jūnija līdz 7. jūlijam vienoja XXV Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svēt-
ku dalībniekus un skatītājus. No Kokneses 
novada skaistākajos mūsu tautas svētkos 
piedalījās 221 pašdarbnieks. Svētku atklā-
šanas dienā Koknesē, Bebros un Iršos plī-
voja Dziesmu un Deju svētki karogi. Šajās 
dienās mūsu sirdis gavilēja kopīgā dziesmu, 
deju un gaismas ritā! 

Paldies pašdarbības kolektīvu dalīb-
niekiem un vadītājiem par ieguldīto sirds 
darbu, paldies par atbalstu viņu tuvinie-
kiem! Mēs lepojamies ar jums!

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Irši” Dziesmu un Deju svētkos piedalījās 
piekto reizi, bet, kā atzina dzīvespriecīgie 
dancotāji – vārdos neizsakāmā svētku sajūta 
vienmēr ir kā pirmo reizi. Kolektīvā vairāki 
dejotāju pāri ir pāri arī dzīvē. Vadītāja Inta 
Balode teic, ka patiesi dejot prieks ir aizrāvis 
veselas ģimenes, bet mājās palikušie ķipari 
noteikti izaugs par dejotājiem! Taču šajās 
svētku dienās par viņiem rūpējās vecvecāki, 
vecāku draugi un citi savējie. Atgriežoties 
no svētkiem, dancotāji nemaz nealkst atpū-
tas, bet ir ar mieru turpināt doties uz mēģi-
nājumiem arī vasarā, jo bez dejas un kopā 
būšanas neiztikt!

Vidējās paaudzes deju kolektīvu 
„Liepavots” arī vada Inta Balode un arī 
viņi ir kā viena ģimene. Visi par vienu un 
viens par visiem! „Liepavots” savu danci 
šajos svētkos veda jau septīto reizi. Dejotā-
ji viennozīmīgi atzīst, ka piedalīšanās Deju 
svētkos ir viņu vasaras skaistākais piedzī-
vojums. „Rīgā mūs uzņēma ļoti viesmīlī-
gi un ēdināja ļoti garšīgi!” – teic viņi. Inta 
Balode pastāstīja: „Šie bija ļoti emocionāli 
un piepildīti svētki. Pirmo reizi mums bija 
jādejo piecos koncertos, nekad iepriekšējos 
svētkos tik daudz koncertu nav bijis. Divās 
nedēļās pirms svētkiem mums dejas bija jā-
iemācās gandrīz no jauna, jo bija jāapgūst 
laukuma zīmējumi. Svētku nedēļā divās 
dienās divu stundu mēģinājumos bija jā-
saprot, kā izveidosim zīmējumu. Uzskatu, 
ka svētku virsvadītājs Jānis Purviņš ir izcils 
horeogrāfs, laukumā varējām apbrīnot viņa 
mieru, stingrību un māku uzvest uz lauku-
ma vienlaicīgi 14 500 dejotāju.”

Kokneses amatierteātris 4. jūlijā uz 
Dailes teātra skatuves rādīja skatītāju augsti 
novērtēto Sandijas Kalniņas lugas „Metāla 
ziedi” iestudējumu. Režisore Inguna Straz-
diņa ir gandarīta par aktieru veikumu, savu-

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”.

Kokneses amatierteātris.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” .

kārt lomu tēlotājiem bija liels satraukums 
un prieks spēlēt uz profesionāla teātra ska-
tuves.

Kokneses jauniešu deju kolektīva va-
dītājai, pieredzes bagātajai pedagoģei Kor-
nēlijai Reisnerei kā deju kolektīva vadītājai 
šie bija 12. Dziesmu un Deju svētki, Skolēnu 
Dziesmu un Deju svētkos ar saviem tautas 
deju mīlošiem jauniešiem piedalījusies sešas 
reizes. Viņa smaidot teic „Tas bija īsts deju 
maratons! Pēc trešā koncerta jauniešiem at-
pūsties laika vairs nebija. 6. jūlijā Daugavas 
stadionā bija jādejo divos deju lieluzveduma 
„Tēvu laipas” koncertos, jālustējas nakts 
ballītē, bet nākamajā rītā jādodas svētku gā-

 turpinājums 8. lpp. 
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Kokneses jauniešu deju kolektīvs.

Kokneses kultūras nama sieviešu koris „Anima”.

Folkloras kopa „Urgas”. Spēlmaņu kopa „Skutelnieki”.

jienā. Jaunieši ir malači, viņi nesūrojās par 
noberztiem papēžiem, saulē apdegušiem 
pleciem un teica, ja vajadzēs – dejosim vēl! 
Pēc svētku noslēguma koncerta Mežaaparkā, 
pieciem 12. klases skolēniem Kristai, Līvai, 
Kitijai, Paulam un Elvim pirmdienas rītā I. 
Gaiša Kokneses vidusskolā bija jāierodas 
saņemt vidusskolas sertifikātus ar eksāmenu 
rezultātiem. Jaunībā var pagūt visu, īpaši tie, 
kuri dejo!”

Kokneses kultūras nama sieviešu 
koris „Anima” Mežaparka Lielajā estrādē  
ar savām balsīm kuplināja divus noslēgu-
ma koncerta „Līgo” ģenerālmēģinājumu 
koncertus un noslēguma koncertu 7. jūlija 
vakarā. „Dziesma mūs vieno un dara lai-
mīgas”, atceroties svētkus, saka „Animas” 
dziedātājas. Pirmo reizi svētku repertuārā 
iekļauto Kārļa Lāča dziesmu „Es bij meita” 
viņas iemīļojušas tāpat kā skatītāji, jo noslē-
guma koncertā tā bija jādzied otrreiz. „Ērika 
Ešenvalda  ar Anitas Kārkliņas vārdiem ra-
dītā „Dvēseles dziesma” koncerta noslēgu-
mā vienoja mūs visus un deva pārliecību – 
kamēr vien būs latvieši, tālu pasaulē skanēs 
viņu dziesmas,” ar gandarījumu pauž „Ani-
mas” vadītāja Aija Liepiņa. Viņa no sirds 
pateicas savām dziedātājām par izturību un 
degsmi sevi ziedojot Dziesmai, jo vislielā-
ko svētku grūtumu uz saviem pleciem iznes 
tieši dalībnieki, bez viņu pacietības un uzti-
cības savam aicinājumam mums šo svētku 
nebūtu. Aija Liepiņa „Animas” meitenēm 
novēl jauki atpūsties, lai jaunajā sezonā ru-
denī atkal sāktos spraigs mēģinājumu darbs. 
Korī laipni gaidītas būs jaunas dziedātājas!

Iedvesmotas un gandarītas mājup 

atgriezušās folkloras kopa „Urgas” dalīb-
nieces. „Urgu” vadītāja Inguna Žogota pa-
stāstīja: „6. jūlijā – folkloras dienā mēs kopā 
ar vēl 29 folkloras kopām vienlaicīgi sākām 
vienu rotaļu – zibrotaļu, kuru izgājām no 

Ministru padomes līdz Sidraba birzij. Es-
planādē piedalījāmies koncertā „Ar tautie-
ti saderēju”, bet Bastejkalnā, kur satikās 
stāstnieki, arī mēs dalījāmies savos stāstos. 
Dienas noslēgumā Daudzinājumu koncertā 

Esplanādē dziedājām saules dziesmas un 
smēlāmies spēku uguns rituālā.”

Spēlmaņu kopa „Skutelnieki”, ska-
not dūdām, bungām un vijolei, ar savu mu-
zicēšanu aizrāva ikvienu, kas pabija tautas 

 turpinājums no 7. lpp. 
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mūzikas ansambļu maratonā  5. jūlijā Vēr-
manes dārzā.

Senioru koris „Labākie gadi” 5. jū-
lijā Ķīpsalā piedalījās senioru koru un deju 
kolektīvu koncertā „Zem treju loku vara-
vīksnes tilta”. Kora vadītāja Silvija Cīrule 
atzīst, ka koncerts bija emocionāli svinīgs 
un saviļņojošs, kurā viņu dziedātā Mārtiņa 
Brauna dziesma „Saule, Pērkons, Daugava” 
izskanēja kā gaišs gaviļu sauciens Latvi-
jai. Skatītāji ar sajūsmu uzņēma gan koru 
priekšnesumus, gan senioru deju kolektīvu 
sniegumu, priecājās par bērnu deju kolektīva 
„Dzintariņš” ņiprajiem dejotājiem. „Labāko 
gadu” dziedātāji klātienē vēroja noslēguma 
koncertu Mežaparkā un uzskata, ka kon-
certs programma bija par garu, bet tik un tā, 
piedzīvotā svētku sajūta un tautas vienotība 
apliecina – mūsu gara vērtības nezudīs!

Kokneses pūtēju orķestris kopā ar 
savu vadītāju Ziedoni Puķīti muzicēja vi-
sos pūtēju orķestru koncertos un lika Rīgai 
dimdēt, jo mēs zinām ar kādu aizrautību un 
mūzikas mīlestību ir apveltīti Ziedoņa Pu-
ķīša orķestranti! Arī viņi pavadīja Dziesmu 
svētku karogu pūtēju orķestru svinīgajā 
„Karogu gājienā” un svētku dalībnieku gā-
jienā lepni nesa Kokneses vārdu!

BRīDI PēC SVēTKIEM
Mēs tikko esam nogājuši ( lasi – nodan-

cojuši) Dziesmu svētku gājienu. Tūlīt aiz 
Dailes teātra ēniņā fotografējamies un paķe-
ram pa ūdens pudelei no  rīkotāju sagādātā 
ūdens kalna. Smaidi un prieks visapkārt! 
Un pēkšņi viens no „Kāres” dejotājiem, 
kurš svētkos ir pirmo reizi, saka: „Vadītāj, 
man gribas vēlreiz to gājienu noiet!”. Viņam 
piebalso  citi: „Arī man to gribas! Vēlreiz! 
Vēlreiz!”. 

Tā ir vissspilgtākā svētku epizode, kas 
uzplaiksnī  šajā brīdī tūlīt pēc svētkiem. Jo 
manī tā  ir radījusi  pārliecību, ka  šie jaunie-
ši, kurus es pirmo reizi viņu dzīvē aizvedu 
uz Dziesmu svētkiem, gribēs (un pūlēsies) 
tajos būt klāt atkal pēc pieciem gadiem. Un 
tas ir šo svētku visbūtiskākais pamats – pēc-
tecība.

Īsajā atelpas brīdī starp Dziesmu svētku 
dalībnieku gājienu un došanos uz noslēgu-
ma koncertu Mežaparkā izjautāju „Kāres” 
dejotājus par svētku nedēļas visspilgtāka-
jiem iespaidiem. Lūk, dažas atziņas. 

„Man vislielākais pārsteigums bija pir-
mā mēģinājumu diena. Nekad nevarēju ie-
domāties, ka tik daudz dejotāju var sanākt 
kopā vienā laukumā un dejot vienu deju.” 
(Māris).  

„Mani visvairāk pārsteidza skatītāju 
sajūsmas saucieni un priecīgās acis, kad 
paskatījos uz viņiem gājienā, dejojot „Kā-
res” parādes soli. Viņi bija man tik tuvu, un 

priecājās par mums, to skaļi pasakot. Tieši 
acu kontakts ar skatītājiem ielas malā mani 
iejūsmināja.” (Emīlija)  

„Nemaz nebija tik grūti nodejot tos 
piecus koncertus. Vienubrīd mēģinājumos, 
laikam tā bija ceturtdiena, likās, ka kājas 

„piedegs” pie stadiona klājuma, saule cepi-
nāja nežēlīgi. Bet kopumā grūti nebija. Visu 
izturējām.” (Reinis)

„Milzīgs prieks, ka mēs tur bijām kopā 
ar tik daudziem  citiem kolektīviem. Prieks 

Kokneses pūtēju orķestris.

Senioru koris „Labākie gadi”.

Vecbebru Profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Kāre”.

 turpinājums 10. lpp. 
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Kapela „Aizezeres muzikanti”.

Paldies par „Atmiņu Daugavu”!
No kreisās: Mārtiņš Mintaurs, Jānis Ivars 

Padedzis.

un pirmreizējs piedzīvojums – tās ir galvenās 
emocijas, kas paliek. Un vakara deju kon-
certu atmosfēra, kas ir pavisam citāda nekā 
dienas koncertos. Šķiet, ka vakarā tu saplūsti 
ar kokiem apkārt, ar izgaismoto laukumu, ar 
milzu spoguļiem dekorācijā. Tu ieplūsti de-
jotāju pulkā un riti, riti...”(Agrita)

Savukārt es ar savu lielo Dziesmu svēt-
ku pieredzi vēlos emocionālo papildināt ar 
lietišķo: šajos svētkos Kokneses novads un 
viss Aizkraukles rajons bija nodrošinājuši 
dejotājiem izcilu ēdināšanu un izcilu orga-
nizāciju Ingunas Strazdiņas virsvadībā.  Pal-
dies par to! 

Kā zināms, nākamie Dziesmu svētki sā-
kas jau nākamajā dienā pēc tikko  notikuša-

jiem. Domājam un strādājam uz priekšu!
Sarmīte Plūme, 

Vecbebru profesionālās vidusskolas 
deju kolektīva „Kāre” vadītāja

5. jūlijā Vērmanes dārzā tautas mūzikas 
ansambļu maratonā  daudzu citu kolektīvu 
vidū dziesmas draugus priecēja arī kapela 
„Aizezeres muzikanti”, kurā dzied un mu-
zicē Velga Feldmane un Dzintra Stārastiņa 
no Bebriem , koknesieši – Inese, Normunds 
un Monta Skujas, un Balvu novada Vīksnas 
pagasta muzikanti. Piedaloties tautas muzi-
kantu un kapelu skatē Medņevā, viņi žūrijas 
vērtējumā ieguva 1. kategoriju,  no iespēja-
majiem 50 punktiem, iegūstot 43 punktus, 
tādējādi arī iespēju koncertēt Dziesmu svēt-
kos. „Mums tik ļoti patīk muzicēt –  iespēja 

piedalīties šajā maratonā un izjust svētku 
gaisotni, mums bija liels pagodinājums un 
patiess prieks”, teic „Aizezeres muzikanti”.

Kokneses Novada Vēstis

„Atmiņu Daugavas” atvēršanas svētki Likteņdārzā
Smaržojot jāņu zālēm un mierīgi plūs-

tot Daugavs viļņiem, 22. jūnija pēcpusdie-
nā, Koknesē, Likteņdārzā, daudzu gaidītie 
grāmatas „Atmiņu Daugava” atvēršanas 
svētki kopā sasauca vērienīgā izdevuma sa-
stādītājus, atbalstītājus, koknesiešus, tuvus 
un tālus ciemiņus.

Kopīgiem spēkiem tapis veltījums 
Likteņupei

Biedrība „Koknese” grāmatu izdevusi 
Jelgavas tipogrāfijā, tās izdošanu finansiāli 
atbalstījušas piecas pašvaldības: Kokneses 
novada dome, Aizkraukles novada dome, 
Pļaviņu novada dome, Salas novada dome, 
Staburaga pagasta pārvalde, kā arī Latvijas 
Pašvaldību savienība, MEDILINK, zemnie-
ku saimniecība „KalnAvoti” un AS Diena. 
Izdevuma sastādītāji – grāmatas idejas au-
tors, kolekcionārs Jānis Ivars Padedzis un 
vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs paveikuši mil-
zīgu darbu, lai taptu atmiņu stāsts par Dau-
gavu – veltījums mūsu tautas Likteņupei. 

Atšķirot „Atmiņu Daugavu”, kuru grū-
ti noturēt rokās un no kuras vāka uz mums 
noraugās zudis dārgums – Staburaga klints, 
lasām: „Grāmatā ir apkopoti materiāli, kas 
tika iegūti, trīs gadu garumā vācot atmiņas, 
dokumentus un fotoliecības par Daugavas 
senleju posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei 
pirms senlejas appludināšanas. Šajā laikā 
tika pierakstītas neskaitāmas aculiecinieku 
liecības, kā arī ieskenētas apmēram 4000 
fotoattēlu kopijas, kas deva iespēju paska-
tīties uz Daugavu gadsimta griezumā. Cil-
vēku atmiņas papildināja rakstītie vēstures 
avoti: arhīvu dokumenti, preses publikāci-
jas, apraksti un pētījumi. Tā ir neliela, taču 
ļoti būtiska Daugavas vēstures daļa. Grāma-
ta ir veltīta tiem likteņiem, kas tika salauzti 
mūsu kopējās labklājības celšanas vārdā, un 
tai paaudzei, kurai nekad nebūs lemts skatīt 

Daugavu tādu, kādu to savām acīm skatījuši 
mūsu vecāki un vecvecāki.”

Grāmatas krustvecāki – Māra Svīre 
un Dainis īvāns

Spēlmaņu kopas „Skutelnieki” dūdām 
skanot, meitenes viduslaiku tērpos, goda 
vietā ienesa ozollapu vītni, lai ikviens, kas 
piedalījies grāmatas tapšanā, tajā ievītu 
jāņuzāļu pušķi ar labu domu vēlējumu „At-
miņu Daugavas” ceļam pie lasītājiem.

Mēs, šī svētku mirkļa aculiecinieki, sa-
jutāmies kā Pļaviņu kultūras nama kora „Lo-
releja” (vad. Staņislava Kalniņa) un Kokne-
ses kultūras nama kora „Anima” (vad. Aija 
Liepiņa) kopīgi dziedātajā Valtera Kamins-
ka dziesmā „Vasaras vakars un vīgriežu vāli 
smaržo pēc laimes pie Daugavas…” 

„Katram no mums ir sava Daugava – 
atmiņu apvīta, skarba un mutuļojoša, skais-

tuma un mīlestības upe”, sacīja grāmatas 
atvēršanas svētku vadītāja Inguna Strazdiņa. 
Jānis Ivars Padedzis uz jautājumu, kāda ir 
viņa atmiņu Daugava, klātesošajiem atklā-
ja: „Grāmata radās vienkārša iemesla dēļ, 
gremdējoties atmiņās, vēlējos vēlreiz iebrist 
tajā Daugavā, kura vēl nebija zaudējusi savu 
krāšņumu pirms Pļaviņu HES būvniecības. 
Bet grāmatas nosaukumu man pateica priek-
šā Dainis Īvāns, kad, ciemojoties pie viņa, 
lūdzu padomu, kādu vārdu dot grāmatai. 
Tātad Daini Īvānu varam saukt par grāma-
tas krusttēvu, bet tās ceļa vārdu autori Māru 
Svīri par „Atmiņu Daugavas” krustmāti.” 
LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents 
un Daugavas muzeja galvenais speciālists 
Mārtiņš Mintaurs, papildinot savu kolēģi, 
sacīja: „Paldies visiem, kas dalījās atmiņās, 
deva fotogrāfijas, visiem, kas palīdzēja gan 
ar padomu un darbu, gan finansiālu atbalstu. 
Visus šos vārdus un pateicību jūs varat izla-
sīt grāmatā. Atmiņu Daugava ir vajadzīga ne 
tikai tiem, kas redzējuši to pirms gadu des-
mitiem, bet mums visiem, kamēr vien mums 
būs svarīga tautas vēsture.” Kokneses nova-
da domes deputāts, zemnieku saimniecības 
„KalnAvoti” īpašnieks Jānis Dzenis, kurš 
grāmatas tapšanu atbalstījis no tās pirmsā-
kumiem, līdzi bija paņēmis grāmatas pirmo 
eksemplāru vēl ar baltām, neaprakstītām la-
pām, atzina: „Ja nebūtu šo atmiņu un pārdzī-
vojumu, grāmatas nebūtu. Paldies visiem, 
kas ļāva atdzīvoties atmiņām un piedzimt 
„Atmiņu Daugavai”. Tā man ir pirmā zinā-
mā grāmata, par kuru grāmatu tirgotāji bija 
pārsteigti, jo lasītāji to meklēja grāmatnīcu 
plauktos vēl krietni pirms izdošanas. Paldies 
par profesionālo veikumu Jelgavas tipogrā-
fijai un Valdim Villerušam par māksliniecis-
ko iekārtojumu, starpcitu, grāmatas papīrs ir 
nācis no Itālijas, Gardas ezera.”
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„Atmiņu Daugavas” atvēršanas svētki Likteņdārzā

Paldies par Daugavas jaunību!
Biedrības „Koknese” valdes priekšsē-

dētāja Dace Grīsle ar gandarījumu uzsvēra: 
„Biedrībai „Koknese” tas bija liels gods, 
pieredze un uzdrīkstēšanās – vadīt grāmatas 
izdošanu.” Svētkos ar mums kopā domās 
bija un sveicienus sūtīja Dainis Īvāns un 
Armands Melnalksnis, kuri devuši arī savu 
ieguldījumu „Atmiņu Daugavai”.

Ar saviļņojumu ieklausījāmies tautā 
iemīļotās rakstnieces Māras Svīres teiktajā, 
kurai ar dzīvesbiedru Vladimiru Kaijaku ir 
laime būt pavisam tuvu dzelmē grimušajam 
Staburagam. „Kad cilvēks ir dzīvojis kriet-
nu laiku, rodas jautājums, kur palikusi mana 
jaunība? Nevar būt, ka tā ir pagaisusi, jāzina 
kur meklēt – uz zemes vai debesīs. To pašu 
var sacīt arī par upi, par Daugavas jaunību. 
Likās, ka Daugavas jaunība ir pazudusi, ka 
tā rodama tikai dažu atmiņās un ģimeņu al-
bumos. Tagad zinām, kur atrast Daugavas 
jaunību. Neliesim asaras par bijušo. Re, kā 
Daugava mirguļo zeltā šajā dienā! Paldies 
abiem Jāņiem un Mārtiņam! Jūs esat mums 
uzdāvinājuši Daugavas jaunību! Novē-

lu upei laimīgu ceļu uz jūru! Būtu labi, ja 
arī mēs katrs un mūsu valdība zinātu savu 
ceļu.” Rakstniecei, ievijot jāņuzāles ozo-
lu vītnē, skanēja Antras Ķimenes dziedātā 
dziesma par Staburagu. Savus vēlējumus 
„Atmiņu Daugavai” un pateicību grāmatas 
autoriem veltīja Aizkraukles, Pļaviņu, Salas 
un Kokneses pašvaldību vadītāji, Sniedze 
Sproģe no Latvijas Pašvaldību savienības. 
Arī viņu puķu pušķi atrada vietu ziedošajā 
ozollapu vijumā. Dejojot Kokneses kultū-
ras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam 
„Liepavots” (vad. Inta Balode), klausoties 
dziesmās, kurās cildināts Daugavas vārds, 
nepameta sajūta, ka ikvienā no mums at-
balsojas Daugavas likteņa stāsts, tikai tas ir 
jāprot saklausīt ar sirdi.

Lai gaišs ceļš grāmatai pie lasītājiem!
Kā patīkams pārsteigums izskanēja 

ziņa, ka „Atmiņu Daugava” ir saņēmusi pir-
mo dāvanu – Armanda Birkena (grupa „Či-
kāgas piecīši”) dziesmu ar Valda Krāslavie-
ša vārdiem „Rokas nost no Daugavas”, kuru 
noteikti nākotnē dzirdēsim arī Likteņdārzā.

Pasākuma izskaņā ozollapu vītni atde-

vām Daugavai, lēni līgodama tā aizpeldēja 
uz Staburaga pusi, aiznesot sveicienus Dau-
gavas jaunības dienām. Bet Likteņdārzā 
no šīs dienas kuplos vēl viens kociņš, kuru 
kopīgi iestādīja grāmatas veidotāji. Ielīgo-
jot vasaras saulgriežus, Daugavas krastā 
vēl ilgi skanēja Aizkraukles folkloras ko-
pas „Karikste” (vad. Anita Ostrovska) līgo 
dziesmas.

Lai piepildās Māras Svīres sacītais: 
„Lai gaišs ceļš mūsu Likteņupei uz jūru, lai 
gaišs ceļš grāmatai pie lasītājiem!”

Kokneses Novada Vēstis

„Atmiņu Daugava” 
ceļā pie lasītājiem
Kokneses Tūrisma centrā iespē-

jams saņemt iepriekšējā rezervācijā pa-
sūtītās grāmatas „Atmiņu Daugava” vai 
tās iegādāties. Cena grāmatai – Ls 12. 
Vairāk par Kokneses Tūrisma centru: 
http://www.kokneseturisms.info/

Šogad jūnija beigās Likteņdārza automa-
šīnu stāvvietā tika uzstādīts 12 metru augsts 
karoga masts, ko fi nansēja vairāki Latvijas 
uzņēmēji, šim mērķim ziedojot līdzekļus 
AS „Antalis” 20 gadu jubilejā. Šis ir pirmais 
gadījums, kad uzņēmums savā pastāvēšanas 
gadadienā aicina savus viesus ziedot Likteņ-
dārzam. AS „Antalis” aicināja atbalstīt jauna 
karoga masta iegādi Likteņdārzā un infor-
matīvo norāžu izgatavošanu. Karoga masts 
ar SIA „Latvijas Tekstils” dāvināto karogu 
jau ir uzstādīts Likteņdārzā, un informatīvo 
norāžu projekts ir tapšanas procesā. 

Jūlijā un augustā Likteņdārzā plānots 
turpināt dārza centrālās daļas – amfi teātra 
– būvniecību. Šā gada būvniecības mērķis 
ir amfi teātra pelēko akmeņu krāvums „Sir-
mais saulriets”. Tas tapis pamazām – kopš 
2010. gada vasaras dārza apmeklētāji ved uz 
Likteņdārzu savus tumši pelēkos laukakme-
ņus un atstāj tos autostāvvietā. Šovasar šos 
ap 11 000 atvestos akmeņus plānots izvie-
tot tiem paredzētajā vietā akmeņu krāvumā. 
Vislielāko atbalstu akmeņu vākšanā devušas 
politiski represēto grupas no Strenču puses 
ar Dzintras Lezdiņas un Alūksnes ar Dzidras 
Mazikas iniciatīvu, kas vairākkārt ir organi-
zējušas to vākšanu uz vietas un vešanu uz 
Likteņdārzu. Ar mērķi vākt līdzekļus ak-
meņu krāvuma „Sirmais saulriets” izbūvei 
23. augustā Likteņdārzā notiks arī piektā 
Latvijas Televīzijas ziedojumu akcija „Top 
Latvijas Likteņdārzs!”. Tā tradicionāli šajā 
dienā būs skatāma arī tiešraidē LTV1. 23. 

Likteņdārza jaunumi
augustā plānots iestādīt arī Latvijas pašval-
dību atbalstīto Ozolu goda sardzi, ko dārza 
centrālajā daļā veidos 38 VAS „Latvijas 
valsts meži” gādāti ozoli, kas tiks veltīti kat-
ra novada politiski represētajiem cilvēkiem. 
Šajā dienā plānots turpināt arī Ābeļu alejas 
ceļa bruģēšanu. Uz šo brīdi ir reģistrēti ap 
5 000 bruģakmeņu, un pirmie 2 500 no tiem 
ir iebruģēti Likteņdārzā. Augustā paredzēts 
iebruģēt bruģakmeņus no 2 501 līdz 3 773.    

13. jūlijā Likteņdārzā notika Latvijas 
sporta veterānu (senioru) savienības pasā-
kums – piemiņas vietas „Latvijas sportis-
tiem – dažādu represiju upuriem” izveido-
šana Likteņdārzā. 

Savukārt 19. jūlijā Likteņdārzu apmek-
lēt plāno bijušais Japānas vēstnieks Latvijas 
Republikā Takashi Osanai ar kundzi Keiko 
Osanai, lai apskatītu ar Japānas fonda „Com-
memorative Organization for the Japan 

Annas dienā, 26. jūlijā, Bebros, 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memo-
riālajā mājā-muzejā „Galdiņos” jau 
sesto vasaru svinēsim Saimnieču dienu! 
Šoreiz īpaši godināsim saimnieces – siera 
sējējas, jo labi zinām, ka Bebros joprojām 
netrūkst čaklu roku, no kurām top zeltains 
saules simbols – siera ritulis. Pulksten 17 
sirsnīgi gaidīsim saimnieces uz mazajiem 

siera svētkiem un visus, kuri godā sieru! 
Pasākumā muzicēs vokālais ansamblis 
„Pīlādzītis” no Liepkalnes. 

Svētku turpinājumā pulksten 19 mu-
zeja dārzā Vietalvas dramatiskais kolek-
tīvs rādīs Baibas Jukņevičas lugas „Ak, šī 
jaukā lauku dzīve!” iestudējumu.

Sarmīte Rode, muzeja vadītāja

Saimnieču dienā 

svinēsim mazos siera svētkus!

World Exposition (70)” atbalstu tapušo Ska-
tu terasi. 

Šajā sezonā apmeklētājiem ir iespēja 
apmeklēt Likteņdārzu Kokneses gidu Daigas 
Dūniņas, Spodras Briedes un Anitas Liepiņas 
vadībā. Vēl šīs sezonas jaunums ir iespēja 
par 5 latu ziedojumu apskatīt Likteņdārzu arī 
ar četrvietīgu elektromobili, un elektromobi-
ļu braucienu maršrutus ir plānots paplašināt. 
Savukārt tiem pāriem, kas izvēlas laulāties 
Likteņdārzā, ir iespēja šī svarīgā notikuma 
dekorēšanai izmanot SIA „ALANDEKO” 
dāvinātos kāzu dekorus.  

Laipni aicināti apmeklēt Likteņdārzu! 
Tuvāka informācija – www.liktendarzs.lv. 
Sekojiet mums arī www.draugiem.lv/Lik-
teņdārzs, www.twitter.com/Likteņdārzs un 
www.facebook.com/pages/Likteņdārzs.

Valda Auziņa,
„Kokneses Fonda” valdes priekšsēdētāja
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Vecbebru Svētās Ģimenes Ro-
mas katoļu baznīcu Vecbebru mui-
žas parkā vasaras vidū ieskauj za-
ļojoši, simtgadīgi koki, acis priecē 
draudzes locekļu čaklo roku darbs. 
Dižajiem kokiem savs dzīvesstāsts, 
bet 8. jūlijs dievnama dzīvē un 
vēsturē paliks kā skaists un ne-
aizmirstams notikums. Šajā dienā 
piemiņas plāksni pirmajam pāvesta 
sūtnim Latvijā Antonio Cekini un 
priesterim Umberto Miniusi iesvē-
tīja un Svēto Misi vadīja Vatikāna 
apustuliskais nuncijs Baltijas val-
stīs arhibīskaps Luidži Bonaci. Uz 
dievkalpojumu saulainajā dievna-
mā bija sapulcējušies ne tikai vie-
tējās draudzes locekļi, bet ticīgie 
no tuvākās apkaimes draudzēm, Kokneses 
novada domes pārstāvji un bērni no Rīgas 
Sv. Jēkaba katedrāles rīkotās nometnes Vec-
bebros. Svētajā Misē piedalījās draudzes 
prāvests Māris Zviedris, priesteris Ilmārs 
Tolstovs, Rīgas Sv. Franciska draudzes vi-
ceprāvests Viktors Stulpins un Latvijas Uni-
versitātes profesors priesteris Andris Priede, 
kurš no itāļu valodas tulkoja arhibīskapa 
Luidži Bonaci sacīto. Arhibīskapa Luidži 
Bonaci vizīte bija veltīta pirmā priekšgājē-
ja nuncija piemiņas iemūžināšanai un Rīgas 
Sv. Jēkaba katedrāles rīkotās bērnu nomet-
nes atklāšanas dienai, par ko priecājās gan 
bērni, gan nometnes vadītāja Laine Tabore 
un pārējās skolotājas.

Dieva priekšā mēs visi esam vienādi
Svētā Mise, skanot kristīgās nometnes 

bērnu dziedātajām dziesmām, bija kā sirsnī-
ga saruna ar klātesošajiem. Ik vārdā un smai-
došajā acu skatienā Luidži Bonaci, atgādinot 
līdzību no Vecās Derības par brāļiem Jēkabu 
un Ēzavu, mums atklāja vienkāršu, bet bieži 
aizmirstu patiesību – Dieva priekšā mēs visi 
esam vienādi. „Es bērnībā biju tāds pats kā 
jūs, bet es ieklausījos Dieva balsī un sapratu 
savu dzīves uzdevumu. Svarīgākais – ap-
jaust, ko Dievs no mums vēlas”, uzrunājot 
jauno paaudzi, uzsvēra arhibīskaps. Uz viņa 
jautājumu: „Kas ir kāpnes starp debesīm un 
zemi?” – bērni zināja atbildi: „Šīs kāpnes ir 
Jēzus Kristus.” Bija saviļņojoši dzirdēt arhi-
bīskapa vārdus: „Es esmu laimīgs, ka šeit ir 
tapusi baznīca un esmu laimīgs, ka varu te 
būt kopā ar jums.” Ikdienā viņš mīt Viļņā, 
bet, kad ir nepieciešams, dodas pārstāvēt 
pāvestu.

Es mīlu Latviju un vēlos tajā palikt 
uz visiem laikiem

Vecbebros iesvētīta piemiņas plāksne pirmajam 
pāvesta sūtnim Latvijā – Antonio Cekini

sava ilggadējā prāvesta Umberto 
Miniusi un izvēlējās ar labiem 
darbiem iemūžināt arī viņa pie-
miņu. Pēc tolaik Romā studējošā 
priestera A. Priedes ciemošanās 
pirmā nuncija dzimtajā draudzē, 
iniciatīvas grupa profesora F. 
Tasini vadībā nolēma savāktos lī-
dzekļus novirzīt nevis votīvās ka-
pelas celtniecībai Sv. Miķeļa ka-
pos, kur jau stāv viena Sv. Misēm 
praktiski neizmantota baznīca, bet 
gan jaunas baznīcas celtniecībai 
Latvijā. Divus gadus vēlāk Vec-
bebru draudze atpirka vienu pēc 
Atmodas pamestu Vecbebru mui-
žas kompleksa saimniecības ēku. 
2001. gadā kardināls Jānis Pujats 

apstiprināja baznīcas projektu, ko izstrādāja 
arhitekte Irēna Rumpāne. Pateicoties papil-
dus ziedojumiem no Vācijas, 2004. gadā 
varēja uzsākties dievnama izveide Vecbeb-
ru muižas vēsturiskajā kultūrvidē. Baznīcas 
būvdarbos roku pielika daudzi Vecbebru un 
tuvējās apkārtnes iedzīvotāji, palīdzot kur 
vien varēdami, sākot no ēkas sienu un jum-
ta izbūves un beidzot ar altāri, kas ir pašu 
vietējo iedzīvotāju pielāgots euharistiskā 
upura vajadzībām. Retabla centrā ievieto-
ta Baznīcai Latvijā dāvinātu svētlietu vidū 
kardinālam J. Pujatam iepatikusies vitrāža 
ar Sv. Ģimeni. Tādēļ likumsakarīgi, ka tā-
laika ordinārijs dievnamu iesvētīja Sv. Ģi-
menes godam 2008. gada 28. decembrī, tie-
ši Sv. Ģimenes dienā. Baznīcas oriģinālais 
eklektiskais iekārtojums bija un ir kardināla 
J. Pujata, priestera Viktora Stulpina, nunci-
ja Cekini ģimenes un Vecbebru iedzīvotāju 
svētīgas sadarbības spoža liecība.’’

Pēc svinīgās daļas Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Beb-
ru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza 
un Vecbebru draudze ar ziediem, piemiņas 
veltēm sveica jauno nunciju L. Bonaci un 
viesus un pavadīja patīkamus draudzības 
mirkļus pie mielasta galda un prāvesta M. 
Zviedra grilētām desiņām. 

  Šogad, 28. decembrī, Vecbebru diev-
namam svinēsim piekto dzimšanas dienu. 
Lai šī vieta, kas tapusi, pateicoties cilvēku 
nesavtībai un lūgšanām, mūs aicina meklēt 
un atrast katram savu ceļu pie Dieva.

Kokneses Novada Vēstis, 
izmantoti materiāli no priestera Andra 

Priedes un Vincenta Tabora publikācijas 
11.07.2013. www.kbvestnesis.lv.

Dzintras Sniedzes foto

Pēc pirmā nuncija piemiņai veltītās 
Svētās Mises pie baznīcas ieejas durvīm 
arhibīskaps Luidži Bonaci iesvētīja sarka-
nā granīta piemiņas plāksni. Plāksnes krā-
su un izmērus izvēlējās Rīgas arhidiecēzes 
Sakrālās Mākslas komisija, lai šī epitāfija 
iespējami labi iekļautos celtnes eksterjērā. 
Uzraksts latīņu valodā vēstī, ka plāksne 
veltīta pirmā pāvesta sūtņa Antonio Cekini 
(1864–1935) un viņa dzimtās draudzes prā-
vesta monsinjora Umberto Miniusi (1911–
1997) godam, jo ar abu šo garīdznieku 
vārdiem cieši saistīta baznīcas tapšana. Ar-
hibīskaps Antonio Cekini, ilgus gadus bū-
dams Latvijas un Vatikāna starpnieks, bija 
iemīlējis šo zemi un atrazdamies uz nāves 
gultas, bija izteicis vēlēšanos dusēt Latvi-
jas smiltājā. Viņa atdusas vietā Rīgā, Svētā 
Miķeļa kapos, uz kapakmens ir rakstīti viņa 
teiktie vārdi: „Es mīlu Latviju un vēlos tajā 
palikt uz visiem laikiem.” 

Paldies visiem, kas palīdzēja dzimt 
baznīcai

Pēc pirmā nuncija piemiņai veltītās 
mises Vecbebru baznīcā piemiņas plāksnes 
iesvētīšanas laikā izskanēja liecības par to, 
kas A. Cekini saista ar šo vietu. Vispirms 
klātesošos uzrunāja Rīgas Sv. Franciska 
draudzes viceprāvests Viktors Stulpins, 
kas bija vadījis baznīcas izbūvi Vecbebru 
draudzē. Priesteris Andris Priede klātesoša-
jiem atklāja: „Doma par dievnama celšanu 
Vecbebros radās jau 1998. gadā. Tas lab-
vēlīgi sakrita ar laiku, kad Goricijas diecē-
zes Visko draudzē, kurā dzimis un vasaras 
brīvdienās vienmēr atgriezies arhibīskaps 
A. Cekini, izlēma vākt ziedojumus kapelas 
celtniecībai uz viņa kapa Rīgā Sv. Miķeļa 
kapsētā. Tobrīd Visko draudze atvadījās no 

Piemiņas plāksnes iesvētīšanas brīdī.
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No 4. līdz 9. jūlijam Koknesē vieso-
jās sadarbības pilsētas Vitingenas (Vācija) 
delegācija. Šīs vizītes laikā, iepazīstot no-
vadu un daloties pieredzē, partnerpilsētas 
viesi apmeklēja ievērojamākos objektus 
Kokneses, Bebru un Iršu pagastos, kā arī 
devās uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku pasākumiem Rīgā. 

Tikšanās laikā Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Vitin-
genas pilsētas birģermeistars Karls Riders 
pārrunāja līdzšinējo sadarbību un sprieda 
par turpmākās sadarbības iespējām. 

„1996. gada 31. maijā Koknesē tika 
parakstīts līgums par sadarbību, bet Vā-
cijā to svinīgi parakstīja 27. jūnijā Vitin-
genas pilsētā uz Vasaras svētku skatuves. 
Šo gadu laikā izveidojusies sirsnīga un uz 
savstarpēju paļaušanos balstīta draudzība. 
Aizvien tiek gūta jauna pieredze un sav-
starpēji iegūti jauni draugi gan Vitingenā, 
gan Koknesē. 2016. gadā svinēsim 20 gadu 
sadarbības jubileju, kurā plānosim īpašus 

Vitingenas pilsētas delegācija ar Kokneses novada domes pārstāvjiem un 
viesuzņēmējiem.

Pārrunā turpmākās sadarbības iespējas

svētku pasākumus abās sadarbības pilsētās,” vizītes laikā atzina abu pilsētu vadītāji.
Kokneses Novada Vēstis

Jūnija mēnesis Ģimenes atbal-
sta dienas centrā  bijis bagāts –dažā-
dām aktivitātēm. Kokneses novada 
svētku ietvaros notika pasākums 
„Kad bērni aug un puķes zied”, kur 
kopā ar mazo puķu meitenīti Īkstīti 
ceļojām pa Puķu valstību.

Katra jūnija nedēļa  aizritēja ra-
došā gaisotnē. Iegrimām pašu radī-
tajos mākoņu vālos, rīkojām izstādi 
„Jāņu ugunskura liesmās”, ieburbu-
ļojām prieku Burbuļu pasaulē, mek-
lējām, pētījām Jānu zāles pie un ap 
mums.

Jūnijs Ģimenes dienas atbalsta centrā

Bebru internātvidusskola maija mēnesī 
saņēma humāno palīdzību no Altenburgas 
benediktīņu klostera Austrijā. Tas ir jau sim-
tais sūtījums uz Latviju no Austrijas. Šī ir 
vieta, kura jau vairāk nekā 20 gadus ir cieši 
saistīta ar Latviju.

Bebru internātvidusskola ir viena no 
vairāk kā 10 mācību iestādēm, kuras saņem 
humāno palīdzību no Altenburgas draudzes. 
Sūtījumā bija apģērbs pieaugušajiem un bēr-
niem, matrači, gultas veļa, dvieļi, segas, apa-
vi, bērnu ratiņi, rotaļlietas un spēles, trauki, 
dzija u.c. lietas. Mantas pārsvarā tika atstātas 
skolas bērnu vajadzībām, kā arī piedāvātas 
pagasta iedzīvotājiem. Šo sūtījumu mēs sa-
ņēmām, pateicoties Maijas Grundas kundzei 
un Austrijas pārstāvei Ingeborg Lentochig.

Bebru internātvidusskolas informācija

Pirmais vasaras mēnesis pa-
skrējis nemanot, darbojoties spa-
rīgi un aktīvi kopā ar bērniem un 
viņu vecākiem. Paldies Maijai 
Ancānei par atsaucību un fantas-
tiskajiem ķīmijas eksperimentiem, 
ieinteresējot bērnus un ļaujot noti-
cēt, ka brīnumi notiek, ja vien tiem 
tic, saprotot,  ka tos varam radīt arī 
paši!

Uz tikšanos Dienas centrā! 
Esat mīļi gaidīti gan lieli, gan 
mazi!

 Aija Rimša, ĢADC vadītāja

Humānās palīdzības sūtījums no Austrijas
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Kokneses novada jaunie sportisti Latvijas 
Jaunatnes vasaras olimpiādē

No Latvijas Jaunatnes vasaras olim-
piādes ar atzīstamiem panākumiem ir at-
griezusies Kokneses novada jauno spor-
tistu delegācija. Latvijas Jaunatnes vasaras 
olimpiāde notiek reizi divos gados, kur 
labākie jaunie sportisti sacenšas pašvaldību 
komandu sastāvos 26 olimpiskajos sporta 
veidos, izcīnot ceļazīmi uz Eiropas Jaunat-
nes olimpiādi. Šovasar Latvijas Jaunatnes 
vasaras olimpiāde notika no 12. jūnija līdz 
15. jūnijam Ventspilī, Liepājā, Brocēnos, 
Jūrmalā un Usmā. Olimpiādei kopumā bija 
pieteikušās 86 Latvijas novadu pašvaldī-
bas, kas kopā pulcēja aptuveni 2500 jauno 
sportistu.

Tā kā no 26 olimpiskajiem sporta vei-
diem 17 notika Ventspilī, tad Ventspils bija 
uzņēmusies galvenā olimpiādes organiza-
tora pienākumus. Jau 12. jūnijā Ventspils 
zilā karoga pludmalē notika svinīga olim-
piādes lāpas iedegšanas ceremonija. Lāpas 
nešanas ceļu klātesošie varēja vērot uz lielā 
ekrāna olimpiskā centra „Ventspils” stadio-
nā atklāšanas ceremonijā 13. jūnija vakarā, 
kura sākās ar jauno sportistu, delegāciju va-
dītāju, treneru, pašvaldību vadītāju gājienu 
un noslēdzās ar grandiozu uguņošanu un 
koncertu stadionā.

No Kokneses novada šajā teicami or-
ganizētajā pasākumā piedalījās seši viegl-
atlēti un divi riteņbraucēji. Labāko panā-
kumu sacensībās uzrādīja trenera Viktora 
Ņuhtiļina audzēkne Jana Fedotovska, kura 
izcīnīja sudraba medaļu 3000 m soļošanā 
un bronzas medaļu 2000 m šķēršļu skrējie-

Treneris Viktors Ņuhtiļins un 
Jana Fedotovska.

nā. Olimpiādes diplomu par 4. vietu 5000 
m soļošanā saņēma arī Janas treniņgrupas 
biedrs Kalvis Lāzers. Apbalvojumus par 
olimpiādē izcīnītajām sestajām vietām sa-
ņēma arī trenera Igora Lulles audzēkņi: 
Agnese Vilcāne šķēpa mešanā un Mārcis 
Bīmanis lodes grūšanā. Riteņbraucējus sa-
censībām trenēja Dzintars Višķers. Par at-
balstu šīm sacensībām sportisti ir pateicīgi 
Kokneses novada domes priekšsēdētājam 
Dainim Vingrim. Lielu organizatorisko sa-
gatavošanās darbu pirms olimpiādes veica 
novada izglītības darba speciāliste Lauma 
Āre un I. Gaiša Kokneses vidusskolas spor-
ta skolotājs Ivars Māliņš.

Kokneses novada sportistu rezultāti
Izcīnītā 

vieta Vārds, uzvārds Disciplīna Rezultāts

2. Jana Fedotovska 3000 m soļošana 17:52.55 min
3. Jana Fedotovska 2000 m šķēršļu skriešana 17:52.55 min
4. Kalvis Lāzers 5000 m soļošana 31:37.80 min
6. Agnese Vilcāne Šķēpa mešana 41.50 m
6. Mārcis Bīmanis Lodes grūšana 13.75 m
7. Everita Glazirina Šķēpa mešana 40.69 m
7. Ilmārs Kalniņš Trīssoļlēkšana 12.71 m
8. Edvards Višķers MTB riteņbraukšana (4,4 km x 4 apļi) 0:52:45 st.
10. Edvards Višķers Grupas brauciens 50 km 1:18:26 st.
10. Edvards Višķers Individuālais brauciens 10 km 15:42 min
14. Emīls Višķers MTB riteņbraukšana (4,4 km x 4 apļi) 0:55:39 st.
16. Emīls Višķers Individuālais brauciens 10 km 16:41 min
17. Emīls Višķers Grupas brauciens 50 km 1:19:30 st.

Arvīds Vītols, Kokneses novada delegācijas vadītājs 

Panākumi Latvijas 
čempionātā 
vieglatlētikā

28. un 29. jūnijā Jēkabpilī norisinā-
jās Latvijas čempionāts vieglatlētikā A 
grupai (1996. un 1997. g. dzimušajiem 
jauniešiem un jaunietēm), kurā piedalī-
jās arī Aizkraukles novada Sporta skolas 
Kokneses novada audzēkņi. Vislabāk 
veicās Janai Fedotovskai, kura 2000 m 
kavēkļu skrējienā izcīnīja sudraba god-
algu, bet 1500 m skrējienā bronzas me-
daļu. Škēpa mešanā Agnesei Vilcānei 
sudraba medaļa, trīssoļlekšanā Ilmāram 
Kalniņam 4. vieta, lodes grūšanā Mār-
cim Bīmanim 5. vieta, šķēpa mešanā 
Everitai Glazirinai arī 5. vieta.

3. augustā sacensības medniekiem
3. augustā Koknesē, Ozolkalnu šautuvē, norisināsies mednieku kluba „Ķepainis” 

organizētās atklātās sacensības „Kokneses kauss 2013”. Sacensībās drīkst piedalīties 
ikviena fiziska persona, kura samaksājusi sacensību dalības maksu, apguvusi nepie-
ciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci. Informācija par sacensībām: MK „Ķepai-
nis” vadītājs Jānis Bērziņš, tel. 29253546.

Aicinām Kokneses novada Politiski represēto nodaļas biedrus un viņu ģime-
nes, skolēnus, kuri piedalījās represēto nodaļas rīkotajā konkursā un kuriem interesē 
izsūtīto likteņgaitas, 29. augustā doties ekskursijā, lai iepazītu ievērojamākas un 
skaistākās vietas Jaunpiebalgas novadā. Pieteikties līdz 17. augustam pie Monikas 
Dzenes: T. 65161106; 26191982 vai Lības Zukules: T. 26423431.

17. augustā pulksten 13 Ikšķilē ikgadējais Latvijas Politiski represēto personu 
salidojums.

Kokneses novada Politiski represēto nodaļa

Kokneses novada represētie!
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Kokneses novada domes sociālais 
dienests

aicina pastāvīgā darbā

sociālo darbinieku/-ci 
darbam Kokneses novada Bebru pagastā

Galvenie darba pienākumi:
Novērtēt klientu vajadzības pēc sociāla-• 
jiem pakalpojumiem un sociālās palīdzī-
bas;
Organizēt sociālo pakalpojumu un soci-• 
ālās palīdzības sniegšanu;
Organizēt sociālo resursu sistēmu piesais-• 
ti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
Sniegt klientam psihosociālu palīdzību • 
sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
Veidot klientu personu lietas un nodroši-• 
nāt to uzglabāšanu atbilstoši normatīva-
jiem aktiem;
Organizēt sociālā gadījuma risināšanu, • 
piesaistot tajā nepieciešamos profesionā-
ļus un citus resursus.

Prasības pretendentiem:
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglī-• 
tība sociālajā darbā (var būt vēl nepa-
beigta);
latviešu valodas zināšanas augstākajā lī-• 
menī, angļu un krievu valodu zināšanas 
vismaz saziņas līmenī;
zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas • 
reglamentē sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības sniegšanu;
prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt • 
mērķi, adekvātus uzdevumus;
zināšanas lietvedībā;• 
spēja strādāt komandā;• 
labas datorprasmes, • 
precizitāte, komunikabilitāte, augsta • 
atbildības sajūta, spēja novērtēt savu 
darbu.

Piedāvājam:
pilnu darba slodzi;• 
intensīvu un atbildīgu darbu;• 
iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;• 
stabilu atalgojumu un sociālās garanti-• 
jas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas 
vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba piere-
dzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu 
dokumentu kopijas līdz 2013. gada 9. au-
gustam iesniegt personīgi Kokneses novada 
domes Sociālajā dienestā 1905.gada ielā 7, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses no-
vadā, LV-5113, sūtīt pa pastu uz iepriekšmi-
nēto adresi vai uz e-pastu baiba.talmane@
koknese.lv  Papildus informāciju var sa-
ņemt pa tālruni 65161812, 65161811.

Vecbebru Profesionālā vidusskola
2013./2014. mācību gadā piedāvā apgūt šādas licencētas, akreditētas 

izglītības programmas un iegūt kvalifi kāciju:

Kvalifi kācija Iepriekšējā izglītība, mācību ilgums
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists Pamatizglītība, 4 gadi
Viesmīlības pakalpojumu speciālists Pamatizglītība, 4 gadi
Datorsistēmu tehniķis Pamatizglītība, 4 gadi
Programmēšanas tehniķis Pamatizglītība, 4 gadi
Biškopis Pamatizglītība, 4 gadi
Konditors ESF grupa (17 – 25 gadi) Pamatizglītība, vidējā izglītība, 1 gads
Restorānu pakalpojumu speciālists  
ESF grupa (17 – 25 gadi)

Vidējā, profesionālā vidējā izglītība, 1,5 
gadi

Biškopis ( tālmācības programma) (bez 
vecuma ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, augstākā 
izglītība, 1 gads

Lauksaimnieks (tālmācības programma) 
(bez vecuma ierobežojuma)

Pamatizglītība, vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības maksas grupā. Dzīvokļu tipa dienes-
ta viesnīca (maksa Ls 6 mēnesī), ēdnīca, mācību kafejnīca, informācijas centrs, sporta 
angārs, stadions. Valsts stipendija Ls 7 – 20 mēnesī, ESF grupu audzēkņiem mērķstipen-
dija Ls 50 – 80 mēnesī.  Dokumentu pieņemšana: no 2013. gada 10. jūnija līdz 31. 
jūlijam. Uzņemšana 1. augustā. Papilduzņemšana līdz 22. augustam.                                                                                                                                       

 Kontakttālrunis: 65133606, 65133600, e-pasts: vecbebrupv@gmail.com, www.vec-
bebri.lv

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA – Tavs ceļš uz profesiju
Nāc un apgūsti profesiju ESF grupās ar 2013. gada 2. septembri!

Saņem stipendiju no Ls 50 līdz Ls 80 mēnesī!

Rādītāji Konditors Restorānu pakalpojumu 
speciālists

Kvalifi kācijas līmenis 2. 3.
Mācību ilgums 10 mēneši 12 mēneši
Izglītojamo vecums 17 – 25 gadi 17 – 25 gadi
Dokuments pēc profesijas 
iegūšanas

Profesionālās kvalifi kācijas 
apliecība

Diploms par profesionālo 
vidējo izglītību

Mācību priekšmeti Profesionālie Profesionālie
Kvalifi kācijas prakse 14 nedēļas 14 nedēļas

Uzņemot mācību iestādē ņem vērā arī šādus kritērijus:
1. vismaz vienu gadu pirms uzņemšanas nav saņemta ESF mērķstipendija,
2. pēc profesionālās kvalifi kācijas iegūšanas vismaz vienu gadu nav bijuši darba ņēmē-

ji, mācoties var vienlaicīgi saņemt bezdarbnieka pabalstu,
3. nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ESF aktivitāšu ietvaros 

īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

Dokumentu pieņemšana: no 2013. gada 10. jūnija līdz 31. jūlijam. Uzņemšana 1. augustā.
Papilduzņemšana līdz 22. augustam.

Kontakttālrunis: 65133606,65133600, 
e-pasts:vecbebrupv@gmail.com, www.vecbebri.lv
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Vēl viena vasara smeldzīgu šķidrautu
Klusām uz zemes liek.
 /O. Vācietis/

Mūžībā pavadīti:
Juris Kukrevics-Krutkovskis (1953.g.);
Valentīna Doniņa (1946.g.);
Lidija Ludborža (1939.g.).

KOKNESES NOVADA VēSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz „Kokneses Novada Vēstis” obligāta.

Iespiests SIA „Erante”, www.erante.lv

pasākumi kokneses novadā Ziņas no Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļas
Par 2013. gada jūnija mēnesi

Reģistrētas 3 laulības.
Reģistrēti 2 jaundzimušie.

Muzikants (balss, sintezators) spēlē 
latviešu mūziku  kāzās, jubilejās un 

citos privātos un publiskos pasākumos, 
arī diskotēka,karaoke,apskaņošana, 

gaismas. Tel. 25985566.  
    

Datums, laiks Pasākums Norises vieta

17.07. – 31.08. Induļa Burkas fotogrāfiju izstāde

Bebros, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājā - 
muzejā

26. jūlijā  plkst. 
17.00

Saimnieču mazie siera svētki. Laipni 
gaidītas saimnieces – siera sējējas un 
visi, kuri godā sieru! Muzicēs ansamblis 
„Pīlādzītis”’no Liepkalnes

Bebros, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājā - 
muzejā

26. jūlijā plkst. 
19.00

Vietalvas dramatiskā kolektīva Baibas 
Jukņevičas lugas „Ak, šī jaukā lauku dzīve!” 
iestudējums. Ieeja par ziedojumiem.

Bebros, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājas – 
muzeja dārzā

27. jūlijā plkst. 
20.00

ROMANTISKAIS NAKTS KONCERTS. 
Piedalās vijolnieks Raimonds Ozols un 
Raimonds Macats. Ieeja Ls 3,-. Biļešu 
iepriekšpārdošana no 11.07. kultūras nama 
kasē.

Kokneses pilsdrupās

10. augustā 
plkst. 18.00

Čigānzēni” koncertā „Mēs jūs mīlam”. 
Kvartetā „Čigānzēni” apvienojušies tautā 
iemīļoti dziedātāji – brālēni Dzintars Čīča un 
Kaspars Antess, un brāļi Riči. Ieeja Ls 3,-, 
bērniem līdz 12. g.v. Ls 2.-. 

Kokneses estrādē

10. augustā 
plkst. 22.00

Zaļumballe. Spēlē: duets „Marika un 
Druvis”. Ieeja līdz plkst. 23.00. Ls 1,-; no 
plkst. 23.00 Ls 2,-.

Kokneses estrādē

Kapusvētki Kokneses novada kapsētās
Kapsēta Datums Luterāņu Katoļu

Bebru pagasta Zutēnu kapos  20. jūlijā  –  plkst. 13.00
Kokneses pagasta Ūsiņu kapos  3. augustā  plkst. 14.00  plkst. 14.00
Kokneses pagasta Atradzes kapos  10. augustā  plkst. 14.00  plkst. 14.00
Kokneses pagasta Kaplavas kapos  17. augustā  plkst. 14.00  plkst. 14.00
Iršu kapos  17. augustā  plkst. 17.00  plkst. 17.00
Bebru pagasta Zutēnu kapos  18. augustā  plkst. 12.00  –

Pašvaldības transports uz Atradzes kapiem 2013. gada vasarā
Datums Atiešanas laiks no 

Stacijas laukuma
Atiešanas laiks no 

vidusskolas vārtiem
Izbraukšana no 

Atradzes kapiem
24. jūlijā  15.00  15.05  16.00
7. augustā  15.00  15.05  16.00
21. augustā  15.00  15.05  16.00
11. septembrī  15.00  15.05  16.00
25. septembrī  15.00  15.05  16.00

Ar bērniem, mazbērniem un 
padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
  /E. Vēveris/

Skumstam par Artura Jaunmaizes 
aiziešanu mūžībā Izsakām dziļu 
līdzjūtību ģimenei un pārējiem 

tuviniekiem.
Iršu pensionāru klubiņš „Vālodzīte”

Kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
 /J. Sirmbārdis/

Izsakām līdzjūtību Gurija Golubova 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome 

„Mārtiņroze”

Daudz darāmā bija, un ciešanu daudz…
Paldies par Dzīvi.
 /B. Martuževa/

94. mūža gadā mūžībā aizgājis 
Arturs Jaunmaize. Cieņā un pateicībā 

par bagāto mūžu, kas ziedots tēvzemes 
brīvībai, izsakām visdziļāko līdzjūtību 

viņa tuviniekiem.
Kokneses novada Politiski represēto 

nodaļas biedri
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