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Mēs nosargājām Latvijas brīvību

Pasākuma dalībniekus uzrunā koknesietis Jānis Rudaks.

Pagājuši 26 gadi kopš vēsturiski svarīgiem notikumiem Rīgā, kad piecdesmit tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, esot
kopā uz barikādēm, aizstāvēja sapni
par mūsu valsts neatkarību. Ar gara
spēku pret karaspēku drosmīgo barikāžu aizstāvju vidū bija arī Kokneses
novada iedzīvotāji.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Ir ugunskuri, kuri tautas atmiņā liesmo un neizdziest. 13. janvārī
Kokneses kultūras namā pie atmiņu
ugunskura tikās 1991. gada janvāra
barikāžu dalībnieki. Atceres pasākumā gaidīts viesis bija Romualds
Ražuks - 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs un
valdes loceklis, barikāžu laika Latvijas Tautas frontes (LTF) priekšsēdētājs un Saeimas deputāts.
Tolaik stipri vīri labākajos gados - tagad sirmi kungi ar vīrišķīgi
staltu stāju, kuri ar godu pie krūtīm
nes barikāžu dalībnieka piemiņas
zīmi, šajā tikšanās reizē apliecināja:
„Mēs nosargājām Latvijas brīvību.”
„Paldies, ka bijāt kopā mūsu
tautai izšķirīgā brīdī. Arī es, būdams Rīgas Tehniskās universitātes
students, biju notikumu epicentrā.
Atceros cilvēku vienotību un pacilātības sajūtu,” atklājot pasākumu,
klātesošos uzrunāja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris. Ar klusuma brīdi godināt
barikāžu dalībnieku piemiņu, kuru
vairs nav mūsu vidū, aicināja viens

no šī pasākuma organizētājiem Jānis Rudaks.
„Kāpēc mums ir svarīgi atcerēties šos notikumus? Tas, ko mums
iemācīja barikādēs, noderēs arī
turpmāk. Tikai nevajag gausties
par šodienas situāciju valstī, kā arī
nevajag baidīties pieņemt nepopulārus lēmumus. Joprojām ir barikāžu dalībnieki, kuri nav apzināti.
Aicinu pieteikt šos cilvēkus, lai mēs
šogad arī viņus varam apbalvot,” sacīja Romualds Ražuks. 1991. gada
barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes vairs nepiešķir, bet ir pieņemts
lēmums par pateicības raksta piešķiršanu. Ierosinājumu (aizpildītu
anketu) par pateicības raksta piešķiršanu var iesniegt jebkura persona, izņemot pašu apbalvojamo,
sūtot 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai (Rīga, Krāmu ielā
3). Anketas veidlapas varēs saņemt
arī Kokneses novada domē.
Ar muzikāliem priekšnesumiem
klātesošos sveica Kokneses Mūzikas skolas saksofonistu kvintets, bet
jauno mūziķu skolotājs Ziedonis
Puķītis, arī barikāžu dalībnieks, dalījās savā atmiņu stāstā.
Atceres pasākuma vadītāja Inguna Strazdiņa aicināja noskatīties
dokumentālo filmu „Tēvu barikādes”. Režisors Zigurds Vidiņš, barikāžu notikumu aculiecinieks un
dokumentētājs, šajā filmā septiņos
stāstos atklāj, kā 1991. gada janvāra dienas izmainīja viņa un daudzu
citu dzīvi. Filmā vissmeldzīgākie

ir kadri, kuros tuvinieki un draugi
slimnīcā ir līdzās kinooperatoram
Gvido Zvaigznem, kuram nebija lemts izdzīvot pēc ievainojuma
Bastejkalnā. Šī filma var būt par
vērtīgu mūsu tautas vēstures stundu jaunajai paaudzei.
Pēc filmas noskatīšanās turpinājās dalīšanās atmiņās, atzīstot, ka
1991.gada janvāra notikumi Baltijā
ir neatņemama Padomju Savienības
sabrukuma sastāvdaļa - ja tie būtu
risinājušies citādāk, tad arī padomju režīma sabrukums būtu norisinājies citādāk.
Romualda Ražuka vadībā LTF
Domes sēdē 1991. gada 12. janvārī
tika pieņemts lēmums par stratēģiski svarīgu objektu sargāšanu un
tautas manifestācijas rīkošanu Rīgā.
Pēc padomju režīma karaspēka uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa
aizstāvjiem, 13. janvāra rītā, uzrunājot cilvēkus Latvijas Radio, Latvijas Tautas frontes vadītāji Dainis
Īvāns un Romualds Ražuks aicināja
pulcēties protesta manifestācijās.
Pasākuma dalībniekiem Ražuka
kungs atgādināja: „Līdz barikāžu
notikumiem tika ieguldīts liels sagatavošanās darbs, tika izstrādāts
plāns X stundai. Barikāžu celtniecībā galveno lomu nospēlēja valdības
pārstāvju iesaistīšanās tajā. Zemkopības un Satiksmes ministrijas deva
savu smago tehniku un būvmateriālus šķēršļu izveidei. Tolaik taču neviens traktors nebija privātīpašumā!
Īpaši nozīmīga bija vietējo pašval-

dību loma barikāžu aizstāvju organizēšanā. Ar savu lielo entuziasmu,
kopības sajūtu un bez ieročiem mēs
pārspējām profesionāļus – Valsts
drošības komiteju un izlūkošanas
dienestus. Dzīvosim tālāk uz priekšu, domājot, kā barikāžu pieredzi
var izmantot nākotnē. Mums ir dotas ļoti daudz mācības. Paldies, ka
izdarījāt to, kas bija jāizdara katram
krietnam Latvijas pilsonim!”
Noslēgumā Romualds Ražuks
pateicās Jānim Rudakam par dāvinājumu – uzrakstītajām barikāžu
laika atmiņām: „Tas ir ķieģelītis
mūsu neatkarības būvē, ko glabāsim barikāžu muzejā.”
Nenovērtējama loma barikāžu
notikumos ir LTF nodaļu biedriem
visā Latvijā. Pirmais LTF nodaļas
vadītājs Koknesē bija Pēteris Stuburs, kurš pasākumā izteica savas
atmiņas: „Viss notika ļoti strauji –
rīkojām sanāksmes, rakstījām rezolūcijas, izplatījām LTF informatīvos
izdevumus. Vairāk kā darbā ceļu
pārvaldē Aizkrauklē biju aizņemts
ar nodaļas vadītāja pienākumiem.
Atceros, kā katoļu dievnamā iesvētījām Latvijas valsts karogu.” Šis
karogs tagad pieder Kokneses kultūras namam, un atceres pasākumā
stāvēja goda vietā. Arī karogam noteikti būtu savs stāsts ko izstāstīt.
Lielāko daļu LTF nodaļas materiālu Stubura kungs ir atdevis Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejam „Kalna Ziedi”.
Turpinājums 9.lpp. »»»

Aicinām Kokneses daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izvērtēt iespēju piedalīties daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu konkursā.
Kokneses novada domes mājaslapā ihttp://www.koknese.lv/?o=6803r publicēta aptaujas veidlapa, kuru aizpildītu daudzdzīvokļu mājas pārstāvis
līdz 2017. gada 23. janvārim var iesniegt SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” lietvedei, 1905.gada ielā 7, Koknesē (3.stāvā), tālrunis 65161838.

Esiet sveicināti 2017. gada sākumā! Lai piepildās izteiktie laimes
vēlējumi, kurus veltām cits citam
sākot jaunu gada gājumu. Arī „Kokneses Novada Vēstis” dodas ceļā pie
jums, lai ik mēnesi stāstītu par notikumiem novada dzīves ritējumā, par
cilvēkiem, kuri ar savu darbošanos
aizrauj citus, izlolo visneprātīgākās
idejas, rod apliecinājumu, ka mūsu
novads ir vieta, kur veidot ģimenes
un audzināt bērnus, ticēt, ka laimes
zeme nav jāmeklē tālumā, bet jāatrod tepat - savās mājās.
Mūsu galvenais uzdevums ir informēt par Kokneses novada domes
lēmumiem un aktualitātēm, par jaunumiem pašvaldības iestāžu darbā.
Arī šajā gadā vairāk centīsimies vēstīt par īstenotajiem un iecerētajiem
projektiem novada attīstībā.
Šī gada pirmā izdevuma numurā
stāstām par jauniešiem Martu
Puniņu un Danu Jākobsoni, kuri ar
savu talantu un dejas mīlestību nes
Kokneses vārdu pasaulē. Atskatoties
uz aizvadīto gadu sporta jomā, Kokneses sporta centrs sveica gada labākos sportistus. Lepojamies ar viņiem
un vēlam jauniem sasniegumiem
izcilu gadu! Savukārt intervijā ar Ingunu Strazdiņu, Kokneses kultūras
nama direktori, uzzināsiet, kā viņa
vērtē pagājušo gadu kultūras dzīvē
un kādi jauni pārsteigumi gaidāmi
šogad.
„Dziesma ir dzīvesprieka un veselības recepte” – teic Vija Vilmane,
kura pagājušajā gadā reizi mēnesī ar
pansijas iemītniekiem Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” Iršu pagastā
tikās „Tautasdziesmu stundā”.
TV 3 organizētajā „Latvijas
lepnums” apbalvošanas ceremonijā
nominācijā „No ērkšķiem uz zvaigznēm” Valsts prezidents Raimonds
Vējonis balvu pasniedza bebrēnietim Gatim Caunītim. Ja mums katram būtu tik daudz garīga spēka un
spīts kā Gatim, tad daudzi no mums
neuzdrošinātos sūkstīties par dzīves
grūtībām.
Šis ir Hanzas savienības pilsētas
Kokneses 740. jubilejas gads. Tik
sens ir Kokneses mūžs divu upju
krastos, tik jaunu un izaugsmes
stipru to redzam šodien. 2017. gads
solās būt kultūras pasākumiem un
paveicamiem darbiem bagāts. Būsim kopā un dāvāsim daudz prieka
mūsu jubilārei!
Sarmīte Rode
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2016. gada 28. decembrī novada dome NOLĒMA:
1. Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes locekli ar 2017.
gada 2. janvāri uz pieciem gadiem –
līdz 2022.gada 1.janvārim (ieskaitot)
ievēlēt Aigaru Zīmeli.
2. Pieņemt zināšanai informāciju
par sporta darbu Kokneses pagastā,
Bebru pagastā, Iršu pagastā (informācija mājas lapā www.koknese.lv)
3. Pieņemt zināšanai informāciju
pašvaldības par aģentūras “Kokneses Sporta centrs” finansiālo darbību
2016.gada trīs ceturkšņos (informācija mājas lapā www.koknese.lv)
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Aizkraukles novada Sporta
skolas darbu.
4.2. Novērtēt Aizkraukles novada
sporta skolas darbu ar atzīmi „ teicami”.
4.3. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
45. un 46.pantu deleģēt Aizkraukles
novada pašvaldībai veikt likumā „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.un 6.punktā noteiktās funkcijas, slē-

dzot deleģēšanas līgumu.
5. Jautājuma par Vecbebru profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu izskatīšanu atlikt līdz
2017.gada februāra domes sēdei.
6. Saglabāt Bebru pamatskolu un
Pērses sākumskolu kā patstāvīgas izglītības iestādes.
7.1. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali novada vispārizglītojošajām
skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām 2017.gada janvāra-augusta
mēnešiem (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
7.2. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali novada interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gada janvāraaugusta mēnešiem (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
7.3. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas
un Kokneses internātskolas-attīstības centra internātskolu programmu
pedagogu darba samaksai un valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un uzturēšanas izdevumiem 2017. gada janvāra-augusta
mēnešiem (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
7.4. Atbalstīt naudas līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšanai Kokneses novada izglītības iestādēs (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
8.1. Samazināt dotāciju saimnieciskiem izdevumiem Kokneses internātskolai- attīstības centram par
4235.00 euro (četri tūkstoši divi simti
trīsdesmit pieci euro) par 2016. gadu.
8.2. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas izslēgt no Kokneses novada
domes bilances un iekļaut Kokneses
internātskolas bilancē projektēšanas
darbu vērtību par kopējo summu
4235.00 euro (četri tūkstoši divi simti
trīsdesmit pieci euro) .
9.1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus trešajām personām ko sniedz Kokneses internātpamatskola- attīstības centrs (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
9.2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.

gada 1.janvāri.
10.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei
piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 900 0539 – trīs istabu dzīvokli, platība 71,7 m2 ar adresi
„Liepas”- 7, Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads.
10.2. Noteikt nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 3260 900 0539 dzīvokļa ar adresi: „Liepas”- 7, Bormaņi,
Kokneses pagasts, Kokneses novads,
izsoles sākumcenu 2900,00 euro (divi
tūkstoši deviņi simti euro 00 centi).
10.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 2017.gada 20.februāra
plkst.10.00 un izsole notiks 2017.
gada 21.februārī plkst.10.00, Kokneses novada domes administrācijas
ēkas 1.stāva telpā Nr.1(apspriežu zālīte), Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
11. Ar 2017.gada 1.janvāri apstiprināt pakalpojuma izmaksas par
klientu uzturēšanos ĢKC „Dzeguzīte”
Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem
19,69 euro (deviņpadsmit euro 69 centi) diennaktī vienai personai.

12. Lūgt Centrālo vēlēšanu komisiju apstiprināt vēlēšanu iecirkņa
Nr.276 Iršu pagastā, Kokneses novadā
atrašanā vietu – Pērses sākumskolā
(aktu zālē), Iršu pagastā, Kokneses
novadā, LV-5108.
13.1. Nodot nodibinājumam
“Kokneses fonds” bez atlīdzības
daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas
pamatu ierīkošanas 1.kārtas būves
vērtību par kopējo summu 110 000.00
euro ( viens simts desmit tūkstoši euro)
ar 2016.gada 30.decembri.
13.2. Sastādīt nodošanas pieņemšanas aktu par daudzfunkcionālās
sabiedriskās ēkas pamatu ierīkošanas
1. kārtas būves nodošanu nodibinājumam “Kokneses fonds” bez atlīdzības.
14. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus
Nr.12/2016 „Par grozījumiem Kokneses novada domes 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2/2016 ”Par
Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2016.gadam” (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
Sagatavoja domes sekretāre
Dz. Krišāne

Par SIA „Koknese Komunālie
pakalpojumi” valdes locekli apstiprināts
Aigars Zīmelis

Atliek jautājuma
izskatīšanu par VPIV
nākotni

2016. gada 28. decembrī Kokneses novada domes sēdē apstiprināts jaunais
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Aigars Zīmelis.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto

2016. gada 28.decembrī Kokneses novada domes sēdē, ievērojot Izglītības
likuma 23. panta 5.daļu, bija paredzēts izskatīt jautājumu par Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas pedagogu, darbinieku un audzēkņu vecāku informēšanu par iespējamo mācību procesa
nesākšanu 2017. gada 1. septembrī, ja
tam nebūs nepieciešamā valsts finansējuma.
Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Uz šo amatu Kokneses novada
dome bija izsludinājusi pieteikšanos, jo iepriekšējais SIA „Kokneses
Komunālie pakalpojumi” valdes
loceklis Ilmārs Britāns personīgu
iemeslu dēļ lūdza atbrīvot no darba
pirms noteiktā termiņa beigām.
Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs informē:
"Valdes locekļa vakancei saņēmām
11 pieteikumus, bet uz pārrunām
tika uzaicināti trīs pretendenti. Komisija, kuras sastāvā bija domes deputāti un administrācijas pārstāvji,
par vispiemērotāko atzina Aigara
Zīmeļa kandidatūru.
Domes sēdē deputāti vienbalsīgi
pieņēma lēmumu par viņa apstiprināšanu SIA „Kokneses Komunālie

pakalpojumi” pilnvarnieka - valdes
locekļa amatā.
Aigars Zīmelis ir dzimis 1975.
gadā, viņa dzīvesvieta ir Aizkraukles novada Aizkraukles pagastā.
2000. gadā viņš ieguvis maģistra
grādu jurisprudencē Latvijas Policijas akadēmijā. Pirmās darba
gaitas uzsācis Valsts policijas Aizkraukles rajona policijas pārvaldē.
No 2010.gada līdz 2014.gadam Aigars Zīmelis veicis Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa priekšnieka pienākumus.
Domes sēdē, atbildot uz deputātu jautājumiem, Zīmeļa kungs atzina, ka viņam nav darba pieredzes
komunālo pakalpojumu sniegšanas
nozarē, bet ir apņēmības pilns apgūt jauno darbības sfēru un sniegt
savu ieguldījumu šī uzņēmuma
darbībā un attīstībā. „Viens no pirmajiem uzdevumiem stājoties amatā, būs iepazīšanās ar uzņēmuma
struktūru, darbības organizēšanas

Aigars Zīmels ir pārliecināts, ka
jaunajā darbā lieti noderēs viņa
vairāk kā desmit gadus ilgā pieredze
vadošos amatos.

pamatprincipiem un veicamo pasākumu plānu 2017.gadam,” atklāja
Aigars Zīmelis. Darbu jaunajā amatā viņš uzsācis ar šī gada 2. janvāri.

Svarīgi zināt!
Kokneses novada centralizētā
grāmatvedība lūdz iedzīvotājus
salīdzināt norēķinus ar Kokneses novada domi pēc stāvokļa uz
2016.gada 31.decembri, par sekojošiem maksājumu veidiem:
● Kokneses mūzikas skolas mācību maksām – saraksti par parāda
vai pārmaksas summām atrodas
mūzikas skolā;
● Pirmskolas izglītības iestādes
„Gundega” ēdināšanas maksāmsaraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas PII „Gundega”
bērnu grupiņās;
● Pirmskolas izglītības iestādes
„Bitīte” ēdināšanas maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas PII „Bitīte” bērnu

grupiņās.
● Zemes nomas maksām – Kokneses novada domē grāmatvedībā;
● Komunālo pakalpojumu maksām Bebru pagastā – saraksti par
parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
● Skolēnu ēdināšanas maksas
Bebru pamatskolā – saraksti par
parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
● Komunālo pakalpojumu maksām Iršu pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
● Skolēnu ēdināšanas maksas
Pērses pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.

Norēķinus salīdzināt no 2017.
gada 17.janvāra līdz 28. februārim.
Ja līdz noteiktam termiņam norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim
Kokneses novada domes norēķinu
atlikumus par pareiziem.

Neskaidrību
gadījumā var
vērsties:
• Kokneses novada domes grāmatvedībā vai zvanīt pa tālruni 651
33639;
• Bebru pagasta pārvaldē pie
grāmatvedes vai zvanīt pa tālruni
651 64128 un
• Iršu pagasta pārvaldē pie
grāmatvedes vai zvanīt pa tālruni
651 63681.

Šajā dienā pirms Kokneses novada domes sēdes pie pašvaldības
ēkas pulcējās Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas skolotāji, skolēnu vecāki
un citi Bebru pagasta iedzīvotāji, lai
piketējot paustu savu nostāju pret
mācību iestādes slēgšanu.
Piketa dalībniekus, pārtraucot
domes sēdi, uz diskusiju un jautājuma skaidrojumu aicināja Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris, domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs un deputāti. Piketētāji
izteica pārmetumus domes vadībai,
ka netiek meklēts risinājums skolas turpmākai pastāvēšanai. Domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris informēja, ka jau no brīža, kopš uzzināts
par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plāniem nefinansēt internātskolas no valsts budžeta, ir mēģināts pārliecināt ministrijas, valdības
un Pašvaldību savienības pārstāvjus
par to, ka pašvaldība bez valsts atbalsta mācību iestādi uzturēt nevar.
2016. gada vasarā Ministru kabinetā
pieņemti noteikumi, kas paredz, ka
pašvaldību internātskolās valsts finansējumu pilnā apmērā nodrošina
tikai līdz 2017. gada beigām.
Pašlaik skolā ir apmēram 160
audzēkņu, kas apgūst vispārējās,
profesionālās un tālmācības izglītības programmas. Reorganizācija

paredz atstāt tikai tālmācības programmas, kas apgūstamas par maksu. Tāpat pašvaldībai jāvienojas ar
IZM par atbalstu tiem audzēkņiem,
kas jau sākuši apgūt profesionālās
programmas.
Reorganizējamās internātvidusskolas audzēkņiem tiks nodrošināta
izglītība gan novada vispārējās izglītības iestādēs, gan Kokneses internātpamatskolā-attīstības centrā.
Nepieciešamības gadījumā pašvaldība nodrošinās arī transporta izdevumu segšanu atkarībā no situācijas
katrā ģimenē.
„Latvijas Pašvaldību savienībā
izveidota darba grupa saistībā ar internātskolu finansēšanu un pastāvēšanu nākotnē, kurai esam snieguši
informāciju par pašreizējo situāciju.
Savulaik skolā mācījās pat 190 bērni, šogad internātskolas daļā zinības
apgūst 100 skolēni. Bērnu skaits
samazinās un klāt nāk ļoti minimāli. Ja novadiem, kuru bērni mācās
mūsu skolā, par viņu uzturēšanu
būs jāmaksā, tad tie maksāt nepiekritīs. Vairāki novadi jau pateikuši,
ka šo naudu nepiešķirs,” skaidroja
Mudīte Auliņa, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas direktora vietniece.
Par situāciju Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā pašvaldība ir informējusi IZM un Ministru prezidentu
Māri Kučinski (ZZS). IZM ir izveidojusi darba grupu, kura līdz šī gada
martam sagatavos priekšlikumus par
pašvaldību un internātskolu finansēšanas kārtību no 2018. gada janvāra.
Arī Latvijas Pašvaldību savienībā izveidotā darba grupa gatavo priekšlikumus par internātskolu uzturēšanu
un darbību nākotnē.
Deputāti nolēma šī jautājuma
izskatīšanu atlikt līdz Kokneses
novada domes sēdei 2017. gada
februārī.
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Likteņdārzā aizvadīts
notikumiem bagāts gads
Līdz ar sabiedriskās daudzfunkcionālās
ēkas pamatu ielikšanu aizvadīts Likteņdārzam nozīmīgs gads. 2016. gada
nogalē sākta sabiedriskās ēkas un Lielā
kalna būvniecība, kas ir liels solis Likteņdārza attīstībā, papildinot jau esošās
būves un simbolisko vides koncepciju.
Sabiedriskās ēkas pamatu būvniecība
veikta par valsts piešķirto finansējumu
un Vācijā dzīvojošā latvieša Gaida Graudiņa 60 000 eiro ziedojumu.
Diāna Grudule,
Baltic Communication Partners
Projektu koordinatore
Šobrīd aktīvi turpinās Lielā kalna
būvniecība, kas tiek īstenota ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas finansiālu atbalstu.
Uzsākta arī Virtuālās Piemiņas
ēkas īstenošana, sadarbībā ar SIA
„Dd studio” veidojot digitālu, multimediju stāstu taku.
2016. gadā Likteņdārzā ar pašvaldības atbalstu tapusi arī jauna laivu
piestātne, no kuras iespējams doties
braucienā pa Daugavu ar vikingu liellaivu „Nameisis”.
Pagājušajā gadā Likteņdārzā
viesojušies vairāk nekā 60 tūkstoši
Latvijas un citu valstu iedzīvotāju,
apmeklējot ekskursijas, talkas, ziedojumu akcijas un pasākumus. Aizvadītajā gadā dārzs kļuvis par iecienītu ģimeņu pulcēšanās vietu - arvien
vairāk pāru izvēlējušies teikt jāvārdu
tieši dārza amfiteātrī un skatu terasē.
Likteņdārzā notikušas arī bērnu kristības un ģimenes un dzimtu tikšanās.
Pieaudzis arī to cilvēku skaits, kas

izvēlējušies iegravēt savu vārdu Likteņdārza draugu alejas bruģakmenī.
Pateicoties ziedojumiem, veiktas vairākas bruģēšanas darbu kārtas, kopā
gada laikā iebruģējot ap 5000 bruģakmeņu.
2016. gadā aktīvāka kļuvusi arī
starptautiskā sadarbība – Likteņdārzā viesojās Japānas vēstniece Latvijā Mariko Fudži, kā arī pirmo reizi
Likteņdārza īstenotāja - „Kokneses
fonda” - pārstāvji devušies vizītēs
uz Zviedrijas Karalisti un Amerikas
Savienotajām Valstīm, prezentējot
dārza ideju ārvalstīs dzīvojošajiem
latviešiem.
Šogad Likteņdārzā notiks gan pasākumi, kas kļuvuši jau par tradīciju,
piemēram, 18. novembra saulrieta
sagaidīšanas svētki, Lielā talka, Sajūtu diena un Ābolu balle, gan arī jauni
un iepriekš nebijuši pasākumi. Jaunās
skaņās izskanēs Latvijas Televīzijas
ziedojumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs”, kā arī pirmo reizi tiks atzīmēta Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas diena, 4. maijā svinot
Baltā galdauta svētkus.
„Pateicamies visiem, kas ziedojuši
Likteņdārza attīstībai 2016. gadā. Arī
jaunais 2017. gads solās būt spilgts
un notikumiem piesātināts - šogad
plānots pabeigt daudzfunkcionālo
sabiedrisko ēku. Turpināsim darbu
pie Virtuālās Piemiņas ēkas, amfiteātra, Lielā kalna un Likteņdārza
draugu alejas. Aicinām visus atbalstīt
topošās ieceres, lai Likteņdārzs kļūtu
par mūsu kopīgo dāvanu Latvijai tās
simtgadē,” stāsta „Kokneses fonda”
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa.

Likteņdārzs ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un
nākotne, – tas ir dabā veidots simbols tautas nemitīgai
izaugsmei. Likteņdārza idejas īstenošanu kopš 2005.
gada vada bezpeļņas organizācija „Kokneses Fonds”,
ko dibinājuši 14 Latvijā un ārpus tās robežām dzīvojoši
ievērojami cilvēki un Kokneses pašvaldība.

Labas pārvaldības saukļi
sabiedrības informēšanai
5. sauklis: Esi atbildīgs!
Ja kāda jautājuma izskatīšana
neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē, tā nekavējoties par to informē iesniedzēju, iespējami norādot par jautājuma
izskatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja
tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka

iesniegumu kompetentajai iestādei.
Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei
ir jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde ir
tā, kura patiesi var palīdzēt.
Evita Berķe
Informācijas centra vadītāja
Latvijas Republikas Tiesībsarga
birojs
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Skati dāmu no cepures!

Ikviena dāma ziemas sezonā vēlas atrast
piemērotu galvassegu, kura gan lieliski
piestāvētu, gan būtu ērta un silta.
Sarmīte Rode
27. janvārī no pulksten 10 līdz 15
Kokneses novada domes zālē būs apskatāma dāmu cepuru izstāde, kuru
autore ir Latvijā pazīstamā cepuru
māksliniece Sanda Ezeriņa.
28. janvārī no pulksten 10 - 15 daiļā
dzimuma pārstāves būs gaidītas amatu,
atpūtas un mācību centrā „Mazā kāpa”
Koknesē, kur varēs apskatīt un iegādāties Sandas Ezeriņas cepuru darbnīcā

Rīgā radītās dāmu cepures. Uzņēmuma
īpašniece pati cepures gatavo jau vairāk
kā 20 gadus. Viņai ir Rīgas dizaina un
mākslas vidusskolā iegūta izglītība. Pēc
tam vairākus gadus Sanda Ezeriņa strādājusi pie vairākiem modes dizaineriem un pašmācības ceļā, eksperimentējot, kļūdoties un tās labojot, apguvusi
cepurnieka arodu, jo Latvijā citādi šo
arodu nemaz nevar apgūt. „Cepuru
kolekciju veidošanai iedvesmu un idejas iegūstu, sadarbojoties ar klientiem,
tāpēc pati braucu uz gadatirgiem vai
citiem publiskiem pasākumiem tirgot

savas cepures. Esmu ievērojusi, ka pircējiem patīk redzēt pašu darbu autoru
– mākslinieku, no kura viņi pērk produktu,” stāsta Sanda Ezeriņa. Arī mums
Koknesē būs lieliska iespēja satikties ar
Latvijā pazīstamo cepuru meistari.
„Riskējot un lēnītēm pieradinot
modes sekotājus pie dažādiem fasoniem, Sanda gājusi cauri vairākiem
cepuru modes periodiem. Sākumā izmantojot labi saglabājušos gabaliņus
no vecāsmātes mētelīšiem un mammas svārkiem un kombinējot tos ar
jauniem audumiem, viņa darinājusi
visdažādākās cepures, pēc tam sekojis
filca eksperimentu periods – ģeometriskas galvassegas, līdz pamazām cepures kļuva vienkāršākas, un tagad tie ir
gandrīz jau nemainīgi fasoni: žokejcepure, berete, panama u.c. Uzsvars tiek
likts uz audumu un rotājošām detaļām.
Sandai Ezeriņai ir arī savs meistarstiķis
– ar atlasa audumu pārvilkts cilindrs,”
tā viņas veikums raksturots intervijā
„Cepures ar dvēseli”, Kapitāls, 8/2016
Būsiet laipni gaidīti uz tikšanos ar
cepuru meistari Sandu Ezeriņu!

Labdarības koncerts Skrīveros
- Mēs redzējām acīs asaras! Mums klusi pateica paldies! Tā Bebru pamatskolas skolēni stāstīja, kad
bija atgriezušies no Skrīveru sociālās
aprūpes centra “Ziedugravas”, kur pagājušā gada 13. decembrī sniedza labdarības koncertu. Dziesmas, dzejoļi,
tautiskās dejas – viss, kas apgūts šajā
mācību gadā, priecēja vecļaudis un
jaunos māksliniekus pašus. Koncerta
programmu sagatavoja muzikālā teātra programmas vadītāja Dz. Sniedze,
tautisko deju programmas vadītāja L.
Antoneviča un vokālā ansambļa vadītāja L. Haritonova. Visu kopā saistīja
skolotāja A. Romanovska, kurai izdevās radīt skaistu pāreju no patriotiskajiem valsts svētkiem uz siltajiem, latviskajiem saulgriežu svētkiem. Transportu kuplajai mākslinieku saimei

Bebrēnieši Skrīveros ir mīļi gaidīti!

gādāja skolas direktore L. Degtjareva.
Šis bija otrais labdarības koncerts
“Ziedugravās”, kur bebrēnieši bija
mīļi gaidīti. Par to liecināja afiša ar
fotogrāfiju no Bebru pamatskolas

skolēnu pērnās uzstāšanās.
Lai labo darbu laiks nav tikai Ziemassvētku laiks!
Bebru pamatskolas informācija,
Dz. Sniedzes foto

Aicinām
Jaunajā gadā jaunas grāmatas!
atsaukties KNĪPAS Šī gada sākumā apgādā„Zvaigzne ABC” Maijas Stepēnas dzejas grāmata „Kā
klajā nākusi grezna lasāmgrāmata 5 līdz
vaļā palaists rīta vējš”. „Šī dzejas grāmaUN KNAUĶUS!
8 gadus jauniem lasītājiem „Kāpēc laikam
tiņa ir mīlestības veltījums man tuvam
Kokneses kultūras namā jaunajā gadā atsākas gatavošanās un
turpinās pieteikšanās Mazo talantu
atrastuves “KNĪPA un KNAUĶIS”
pasākumam.
Pagājušajā gadā pasākumam bija
pieteicies nepietiekams dalībnieku
skaits un daži pieteicās novēloti, tāpēc tika nolemts to pārcelt uz 2017.
gada 4.martu.
Šobrīd esam 3 knīpas un 2 knauķi, bet labprāt savā pulkā redzētu vēl
kādu 4-6 gadus jaunu dalībnieku.
Pirmā tikšanās kultūras namā
būs otrdien 24.janvārī plkst. 18.00.
un tad sāksies aktīva gatavošanās,
mācīšanās noslēguma pasākumam.
Pieteikties pa e pastu: inguna.
strazdina@koknese.lv, vai t.26574538
līdz 20.janvārim.

vajag laiku”.
Sarmīte Rode
Jaunajā izdevumā ir apkopoti Latvijā pazīstamu un ievērojamu autoru,
kā piemēram, Ojāra Vācieša, Māras
Cielēnas, Ārijas Elksnes, Jāņa Baltvilka,
Maijas Laukmanes, Ineses Zanderes,
Vitauta Ļūdēna, Jāzepa Osmaņa veltītie
dzejoļi un pasakas bērniem. Grāmatā,
kura apbur ar mākslinieces Agijas Stakas skaistajām ilustrācijām, atradīsiet
arī koknesietes Maijas Stepēnas pasaķu „Ziemassvētki mežā”, kas iepriekš
publicēta pasaku grāmatā „Rūķīši pret
raganām”. Maija Stepēna stāsta, ka pēc
grāmatas saņemšanas vislielāko prieku
sagādājis piecgadīgais mazmazdēliņš
Krišjānis, kurš šo pasaku pats izlasījis!
Šis gads iesācies ar divkāršu prieku – izdevniecībā „Jumava” izdota arī

un dārgam cilvēkam – manu mazmeitu, Lindas un Agneses, māmiņai Laimdotai Stepēnai,” grāmatas sākumā teic
autore. Uzrunājot lasītājus, viņa teic:
„Šķiet, sievieti radījusi Māte Zeme, atdodama savai meitai no sevis visu labāko – neatkārtojamu skaistumu, spēku,
izturību, auglības svētību un daļu no
sevī dziļi slēptajiem, vēl neatklātajiem
dzīļu noslēpumiem? Lai kā tas arī būtu
– patiesība ir un paliek viena – viņa ir
tik vienkārša kā Zeme un reizē tik neizzināma kā Pasaule... Izlasi! Garām
skrejoši mirkļi pavērs pa lodziņam lielajā noslēpumā, kas saucas Sieviete.”
Abas jaunās grāmatas var kļūt par
jaukām dāvanām gan mazajiem lasītājiem, gan dzejas cienītājiem. Tās būtu
vērts arī iegādāties Kokneses novada
bibliotēkām.

Paldies par prieka brīžiem!
Liels paldies par Vecgada pasākuma vadīšanu Inesei Skujai un
viņas palīdzēm lielajai Montai un
mazajai Montai par dziesmām, kuras viņas spēlēja un dziedāja. Tāpat
sakām paldies par jauko dziedāšanu

pagasta sieviešu ansamblim (vadītāja
Valda Kalniņa). Vecļaudis ir priecīgi
par sagādāto pārsteigumu un ir pateicīgi Kokneses novada domei, Iršu
pagasta pārvaldei, mācītājam Valdim Baltrukam, sponsoriem Sandim

Liepiņam un Ingunai Cenciperei.
Paldies par prieka brīžiem un dāsnumu! Lai jaunajā gadā piepildās jūsu
ieceres, lai valda mīlestība un saskaņa
ģimenē, lai ir laba veselība!
Iršu pagasta pensionāri
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Zvaigžņu mirklis gadu mijā
„Tas bija zvaigžņu lietus dejas un mūzikas pasaulē!” – atzina sajūsminātie
koncerta skatītāji Kokneses kultūras
namā aizvadītā gada nogalē. Talantīgie
Kokneses novada jaunieši – sporta deju
dejotāji, trīskārtēji Latvijas čempioni 10
dejās, daudzu starptautisku sacensību
finālisti Marts Puniņš un Dana Jākobsone un Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi
dāvāja skaistu svētku brīdi.
Sarmīte Rode
Aivara Berga foto
Marts un Dana ir vienīgais deju
pāris valstī, kas dejo visas trīs sporta
deju programmas: 10 dejas, standartdejas un Latīņamerikas dejas. Jau vairākus gadus viņi ir pirmajā vai otrajā
vietā valstī un Eiropas un Pasaules
sacensību finālos ieņem godalgotas
vietas.

Pārī jau piecpadsmit
gadus
Danas bērnības gadi pagājuši
Koknesē, bet Marts lielajā dzīvē devies no vecāku mājām Bebru pagastā.
Jau septiņpadsmit gadus jaunieši ir
uzticīgi dejai, bet kopā vienā pārī ir
piecpadsmit gadus. Deju pasaulē nav
daudz pāru, kuri tik ilgi dejo kopā.
Pirmos dejas soļus viņi apguvuši pie
deju skolotājas Ingūnas Kalniņas Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā,
turpinājuši Aizkrauklē, sporta deju
klubā Aizkrauklīte, bet pēc tam slavenajā Rihtera deju skolā Rīgā. Šobrīd
jauniešu treneris ir Rihards Dūša, kā
arī viņi paši strādā par deju treneriem
viņa vadītajā „Dūšas deju skolā” Jelgavā. Mērķtiecība, neatlaidība, nenogurstošs darbs četras dienas nedēļā
un sacensības sestdienās un svētdienās, un tikpat trauksmaini kā Latīņamerikas dejas viņi izdejo savu dzīvi.

Kā teatrāls
priekšnesums
Šī bija otrā reize, kad Marts un

Martam un Danai ir tikai 24 gadi – viņiem vēl priekšā skaists ceļš dejas pasaulē
un savu mērķu piepildīšanā.

Dana dejoja savās mājās – Kokneses
kultūras namā. Jaunieši nekad neaizmirsīs 2010. gada koncertu Ziemassvētkos tikko izremontētajā kultūras
nama zālē un toreizējā novada domes
priekšsēdētāja Viestura Cīruļa sacītos vārdus: „Es nezināju, ka viss ir tik
nopietni, ka ir ieguldīts tik liels darbs
un jūsu līmenis dejas mākslā ir tik
augsts! Lai katra diena nes jums panākumus!”
Ar lepnumu varam sacīt – Koknese ir dejas tradīcijām bagāta. „Kokneses vidusskolas absolventi, kuriem
bija laime mācīties direktora Ilmāra
Gaiša laikā, vienmēr atcerēsies, kā direktors un viņa dzīvesbiedre Rita Gaiša mācīja skolēniem moderno deju
soļus, un skolas ballēs uzsāka pirmo
valsi,” – skatītājiem atgādināja Inguna
Strazdiņa.

Pirmajā koncerta daļā Marts un
Dana skatītāju aplausu pavadījumā dejoja standartdejas: lēno valsi,
trauksmaino tango, kas ir Danas mīļākā deja, Vīnes valsi, lēno fokstrotu,
Marta mīļāko deju, un straujo kvikstepu. Otrā daļa aiztraucās Latīņamerikas deju ritmos. Katra deja - samba,
ča – ča – ča, jauniešu iemīļotākā deja
– rumba, passadoble un džaivs bija
kā teatrāls priekšnesums: ar degsmi
izstāstīts stāsts.

Godalgu birums
Šajā vakarā dejas mijās ar Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu skanīgajām dziesmām un muzikālajiem
priekšnesumiem. Paldies par ieguldīto darbu Kokneses Mūzikas skolas
direktorei Ivetai Bērziņai, pedagogiem Ziedonim Puķītim, Gundegai

Tikšanās pie Ziemassvētku eglītes

Svētku svinētāji vēro bērnu priekšnesumus.

Bebru pamatskolā aizvadītā gada nogalē, 17. decembrī, satikās pagasta vecākā
paaudze, lai sirsnīgā noskaņā atcerētos
gada svarīgākos notikumus un baudītu
tikšanās prieku pie Ziemassvētku eglītes.
Sarmīte Rode
Lības Zukules foto
Pasākums iesākās ar Bebru pamatskolas skolēnu priekšnesumiem
un skolotājas Annas Romanovskas
laba vēlējumiem gada baltākajos svētkos. 2016. gadā darbu uzsāka pensionāru padomes „Mārtiņroze” jaunais
sastāvs Mārītes Andersones vadībā.

„Šajā gadā kopīgi svinējām Sveču
dienu pagasta bibliotēkā, Saimnieču
dienu „Galdiņu” muzejā, daudz jauna iemācījāmies radošajās darbnīcās,
braucām ekskursijās pavasarī un rudenī,” aizejošā gada jaukākos mirkļus
atminējās Mārīte Andersone.
Stipru veselību, dzīvesprieku,
tuvu cilvēku pleca sajūtu Jaunajā gadā
klātesošajiem novēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris, domes izpilddirektors Ilmārs
Klaužs, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza un pamatskolas
direktore Lidija Degtjareva.
Šobrīd no Bebru pagasta iedzī-

votāju kopējā skaita 170 iedzīvotāji
ir pensionāri, uz kopīgo tikšanos bija
ieradušies apmēram 70. Jau ilgus gadus viņu tikšanās vieta ir nemainīga
– ar viesmīlību vecļaudis tiek gaidīti
Bebru pamatskolā.
Par tradīciju ir kļuvis kopīgajā
tikšanās reizē godināt apaļo gadskārtu jubilārus, kā arī savā pulkā sveikt
jaunos pensionārus. Šoreiz daudzus
iepriecināja „Mārtiņrozes” dāmu
darinātie konfekšu pušķi un skaistie
apsveikumi. Ar klusuma brīdi un iedegtām svecītēm egles zarā tika pieminēti 2016. gadā mūžībā aizsauktie
septiņi bebrēnieši.
Mīļi gaidītas viešņas bija Vija
Vilmane un Aina Grīva. Arī šajā reizē skanēja dziesmas no viņu bagātā
pūra. Laimīgu un mīlestības bagātu
gadu bebrēniešiem novēlēja arī Ziemassvētku vecītis un daudzo dziesmu
zinātājs Ziemassvētku rūķis.
„Priekam jau nevajag daudz,
brīdi pabūt kopā, ļauties atmiņām
un pasapņot par rītdienu,” – atzina
tie, kuri, nebēdājot par gadiem, prot
priecāties par dzīvi. Svētku svinētāji
teic paldies kapelai „Aizezeres muzikanti” par dāvāto līksmību un atgriešanos jaunības dienās!

Ermičai un Ilonai Makareni.
Inguna Strazdiņa, piesakot katru
deju, pastāstīja par jauniešu izcilākajiem panākumiem: „2010. gadā Eiropas čempionātā 10 dejās iegūtā sestā
vieta jauniešiem bija vēl nebijis Latvijas sasniegums. 2010. un 2011.gadā
Marts un Dana kļuva par Latvijas
vicečempioniem 10 dejās, bet 2012.,
2013., 2014. gadā - par Latvijas čempioniem 10 deju programmā. 2012.
gads atnesa Eiropas Savienības vicečempionu titulu un bronzas medaļas
Maskavā pasaules kausa sacensībās.
2013. gadā jaunieši piedalījās pasaules sporta deju spēlēs Ķīnā, Taivānā,
kur starp pasaules labākajiem deju
pāriem ierindojās 14. vietā Latīņamerikas deju programmā. Šajā gadā
iegūta arī sestā vieta Eiropas kausā
un septītā vieta pasaules kausā. 2014.
gadā Dānijā 10 deju programmā tika
izcīnīta trešā vieta, bet standartdeju
programmā piektā vieta. 2015. gadā
un 2016. gadā Marts un Dana kļuva
par Latvijas vicečempioniem 10 deju
programmā un ieguva trešo vietu
Latīņamerikas un standartdeju programmās. Viņu radošajā dzīvē 2015.
gads paliks atmiņā arī ar Kanādā
pasaules kausā izcīnīto trešo vietu.
Aizvadītājā gadā Austrijā Pasaules
čempionātā iegūta astotā vieta, bet
2016. gads noslēdzies ar divām spožām uzvarām Rīgā: pasaules kausā
10 dejās izcīnīta otrā vieta, bet Baltic
Grand Prix sacensībās 10 deju programmā godpilnā pirmā vieta pasaules
reitinga mērogā!” Martam un Danai
ir tikai 24 gadi – viņiem vēl priekšā skaists ceļš dejas pasaulē un savu
mērķu piepildīšanā.

„Esam atšķirīgi!”
Dana ir ieguvusi bakalaura grādu
horeogrāfijas specialitātē Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā un turpina
studijas maģistrantūrā mākslas terapijā Rīgas Stradiņa universitātē. Viņas

darbadienas paiet, strādājot pirmsskolas izglītības iestādē Babītē un kā
deju skolotājai „Dūšas deju skolā”. Arī
Marts ir izvēlējies pedagoga profesiju un ar lielu aizrautību māca jaunos
dejotājus „Dūšas deju skolā”. Viņš ir
pārliecināts: „Dejošana sakārto cilvēku — gan ārēji, gan iekšēji. Pats
elementārākais, ko tā iemāca — kā
izturēties pret sievieti, inteliģenci,
manieres, stāju.”
Kur gan slēpjas jauniešu veiksmes
atslēga? „Varbūt tajā, ka esam pilnīgi
atšķirīgi. Visu darām un domājam
atšķirīgi. Mūsu panākumu atslēga
noteikti ir veiksmīgā sadarbība ar
treneri Rihardu Dūšu, kurš iemācījis
ticēt un uzticēties. Un mūsu ģimenes!
Bez savējo atbalsta mēs nebūtu tur,
kur esam,” – atklāj jaunieši.
Gatavojoties sacensībām, dejotājiem ir sava atbalsta komanda – šuvēja, frizieris, vecāki un citi palīgi. Danai gadā ir nepieciešams uzšūt vismaz
divus jaunus tērpus. Dejošana un piedalīšanās sacensībās ir dārgs prieks,
bet, pateicoties vecāku ieguldījumam
un atsaucīgu cilvēku vēlmei palīdzēt,
viss ir iespējams.
Uz jautājumu - vai dejotājiem ir
kāds konkrēts mērķis nākotnē? – atbilde skan: „Laikam jau vissvarīgākais
ir tas, lai spējam kādu iedvesmot ar
savu deju. Un, protams, nekad neapstāties savā attīstībā – vienmēr augt!”
Koncerta noslēgumā Marts un
Dana sirsnīgi pateicās saviem vecākiem. Arī skatītāju aplausi un dāvātie
ziedi bija cieņas apliecinājums par
krietni izaudzinātiem bērniem.
„Liels paldies par uzaicinājumu
dejot savās mājās, par atbalstu un siltumu, ko deva ikviens skatītājs zālē.
Arī dejotāja lepnums ir redzēt visu
zāli stāvam kājās tevis dēļ!” pēc koncerta sacīja iepriecinātie jaunieši.
Lai 2017. gads Martam un Danai,
nesot Kokneses vārdu pasaulē, dāvā
daudz zvaigžņu mirkļu!

Visi uz slidām!
„Visi uz slidām! Jāsteidz baudīt ziemas
prieki!”, teic tie, kuri jau paguvuši apmeklēt slidotavu Zaļā tirgus laukumā Koknesē.
Sarmīte Rode
Paldies jāteic Kokneses Komunālās
nodaļas darbiniekiem, kuri no 9. līdz
11. janvārim čakli rosījās slidotavas ierīkošanā. Jau ceturto ziemu slidot gribētāji šajā vietā var pavadīt brīvo laiku.
Laukums ir apgaismots, tāpēc līdz pat
vēlam vakaram zib slidas un skan prie-

cīgas čalas. Lūgums ziemas prieku baudītājiem un viņu vecākiem parūpēties
par kārtību ledus laukumā!
Būsim atbildīgi un novērtēsim
cilvēku ieguldīto darbu. Pavisam
nesen no lielas samīļošanas bija nogāzies viens no eņģelīšiem, kuri uzstādīti līdzās laukumam. Diemžēl neviens neuzdrošinājās viņam palīdzēt
piecelties.
Kamēr sals un kamēr sniegs, lai uz
slidotavu doties prieks!

Koknesē izveidotas
slēpošanas trases
Janvāra pirmajās dienās, sakot
paldies laika apstākļiem un vairākām
citām apstākļu sakritībām, Kokneses
sporta centram izdevās izveidot dažas
slēpošanas trases stadionā, parkā un
pie sporta centra.
Pateicoties anonīmiem labdariem,
kuri palīdzēja ar sniega blietēšanas tehniku ir izveidota trase Kokneses stadionā, kura vakaros būs apgaismota. Tāpat
ir neliels aplis pļavā pie sporta halles
un arī vairākas sablietētas sniega joslas
Kokneses parkā. Uzreiz gan jāteic, ka

parkā sniega vēl ir pamaz un trases nav
diez ko līdzenas un vietām spraucas ārā
zari un zāle, bet, ja nevilksiet savu labāko slēpju pāri, tad paslēpot varēs un
nebūs arī žēl par dažām švīkām.
Drīzumā informēsim par slēpju
nomas pakalpojumu Kokneses sporta
centrā, kurš būs pieejams jau tuvākajā
laikā. Gaidiet ziņas par to un slēpojiet,
jo laika apstākļi šobrīd slēpošanai ir ļoti
piemēroti!
Kokneses sporta
centra informācija
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Senioru klubiņam „Pīlādzītis” jauna
vadītāja
Kokneses seniori aizvadītā gada nogali
pavadīja kopīgā svētku pasākumā. 17.
decembrī Kokneses kultūras namā pie
izgreznotas svētku egles par pasākuma
dalībnieku lielisko noskaņojumu gādāja
mūziķu grupa „Trīs vīri laivā”.
Sarmīte Rode
Jaunais gads senioru klubiņam „Pīlādzītis” iesākās ar sapulci 4. janvārī,
kurā līdzšinējā klubiņa vadītāja Marita
Radvila atteicās no pienākumu pildīšanas un par jauno „Pīlādzīša” vadītāju
ievēlēja Zenta Bērziņu, kura pēc darba
gadiem cituviet ir atgriezusies uz dzīvi
Koknesē. Klubiņa biedri sirsnīgi pateicās Maritai Radvilai par paveikto, kā arī
novēlēja veiksmīgu darbošanos jaunajai vadītājai. Sapulcē klubiņa biedri apsprieda turpmāko darbību, nolemjot,
ka ikviens no viņiem centīsies noorganizēt vienu pasākumu, tādējādi darot
krāsaināku klubiņa radošo dzīvi.
„18. janvārī ar satiksmes autobusu pulksten 11.44 dosimies ciemos uz
Bebru pagastu - Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvi-
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23. februārī pulksten
19 Kokneses kultūras
namā aicinām
apmeklēt izrādi
„SILVIJA”!

Marita Radvila nodod „Pīlādzīša” telpu atslēgas Zentai Bērziņai.

dusskolā apmeklēsim dabas un vides
estētikas studiju, kur mums tiks piedāvāta smilšu terapijas nodarbība. Pēc
tam tiksimies un dalīsimies pieredzē
ar Bebru pagasta pensionāru padomes
„Mārtiņroze” pārstāvjiem,” par tuvāko
pasākumu stāsta Zenta Bērziņa. Par
nākamajiem pasākumiem un klubiņa

jaunajām aktivitātēm tiks sniegta informācija nākamajā „Kokneses Novada
Vēstis” izdevumā.
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vārdā
Zenta Bērziņa visiem novada iedzīvotājiem novēl: „Jaunajā gadā labu omu,
gaišas domas un daudz jauku, patīkamu dienu!”

21. janvārī piedalīsimies
Pasaules sniega dienā!

Sniega dienā visi uz slēpēm! Daces Svētiņas foto.

Beidzot arī šajā ziemas sezonā ir
iestājušies īsti ziemīgi laika apstākļi,
kas nozīmē lielisko iespēju baudīt ziemas priekus pēc pilnas programmas
– slēpot, slidot, braukt ar ragavām,
plēvi, ābolīti, snovbordu vai vienkārši
atrasties ārā sniegā un baudīt dzestro
un veselīgo ziemas gaisu.
Jau trešo gadu pēc kārtas arī Koknesē notiks vispasaules sporta notikums – Pasaules sniega diena, kurā
kopumā visā Latvijā piedalīsies ap
30000 dalībnieku. Šī pasākuma mērķis

ir iesaistīt cilvēkus, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās meistarības, ziemas sporta aktivitātēs un
parādīt, cik vienkārši un aizraujoši ir
pavadīt brīvo laiku ārā, gūstot lieliskas
emocijas un uzlabojot veselību.
Šogad pasākums norisināsies sestdienā, 21.janvārī, un tā sākuma laiks
būs plkst. 11:00. Pasākuma programmā būs kopīga iesildīšanās, jautrie
stafešu skrējieni, distanču slēpošana
un jau ierastais tradicionālais biatlons.
Pasākums visticamāk notiks Kokne-

ses stadionā, bet, ja sniega daudzums
turpinās palielināties, tad iespējams
pasākums tiks pārcelts uz kādu slēpošanai piemērotāku apvidu, bet par to
ziņosim nākamnedēļ.
Kas jādara Tev? Tev ir jāieplāno
brīva 21.janvāra sestdienas pirmā
puse, lai varētu ierasties uz sniega
dienu. Ja Tev mājās ir slēpošanas inventārs, tad droši ņem to līdz. Ja Tev
mājās ir kāds cits sniega apstākļiem
piemērots inventārs (piemēram ragavas vai šļūkšanas vanna) tad ņem līdzi
arī to. Uzvelc siltas drēbes, paņem līdzi
arī kādu draugu un radu un nāc uz pasākumu. Būs forši un interesanti!
Un arī labas ziņas tiem, kuriem
nav savu slēpju – Kokneses sporta
centrs ir sarūpējis iespēju pasākuma
dienā tikt pie slēpju komplekta (pavisam būs pieejami 10 komplekti), lai
izmēģinātu slēpošanu un varbūt arī
biatlonu. Par slēpju rezervēšanas procesu informēsim tuvāko dienu laikā.
Kokneses sporta centra informācija

Amerikāņu dramaturga Alberta Ramsdela Henrija lugas ''SILVIJA'' darbība sākas ar to, ka bankas
ierēdnis Gregs sastop parkā noklīdušu suni un atved to uz māju.
Intriga slēpjas neparastā mīlas
trīsstūrī : sieva, vīrs un suns. Iesākumā pieklīdenis, ko pievāc Gregs
kļūst par ģimenes katastrofu, taču
beigu beigās tieši suns palīdz saglabāt pašu svarīgāko – attiecības
starp tuviem cilvēkiem. „Silvija” ir
komēdija par mīlestību un nemī-

lestību, par to kā šodienas pragmatisma vilnī saglabāt jūtu pilnību,
tuvību ar dabu un dzīves prieku.
Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni - izrādē ar skumjām, bet laimīgām
beigām.
Izrādē piedalās: Aīda Ozoliņa,
Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars
Puga, Voldemārs Šoriņš.
Režisors: Voldemārs Šoriņš
Komponists: Valdis Zilveris
Mākslinieks: Jānis Jansons

Ar dvēseles pieskārienu dzejā un mūzikā
14. janvāra pēcpusdienā Kokneses pagasta bibliotēkā ar dzejas cienītājiem
tikās grāmatas „Dvēseles pieskāriens”
autores – koknesiete Inese Apsāne,
gulbeniete Ingrīda Zepa, Aija Balode-Šilde no Valmieras. Ar muzikālo
pavadījumu priecēja dziedātājs, komponists un dzejnieks Kaspars Krastiņš
no Rīgas.
Sarmīte Rode
Jaunā grāmata „Dvēseles pieskāriens”
tapusi
izdevniecībā
„Domu pērles” Varakļānos. Tā piedāvā iespēju vairākiem autoriem
apvienoties kopīgos krājumos.
Bibliotekāre Ingrīda Grūbe, aicinot baudīt satikšanos dzejā un
mūzikā, sacīja: „Rūdolfs Blaumanis,
par šo saulaino ziemas dienu varētu
sacīt: „Ak, Dieva pasaule, cik skais-

ta tu esi!”, bet viņš noteikti teiktu,
ka pasaules skaistums nāk no cilvēkiem, kuri spēj radīt un dalīties ar
citiem savā radīt priekā.”
Trīs šarmantu dāmu izjustajā dzejas lasījumā izskanēja gada
baltāko svētku tuvums, mūžsenās
ilgas pēc mīlestības un aicinājums
novērtēt dzīvi, kurā par daudz steidzamies.
Pagājušajā gadā „Domu pērles”
lasītājiem piedāvājušas sešas grāmatas, kurās iekļautas Ineses Apsānes domu vārsmas. Viņas darba
dienas paiet sociālās aprūpes centrā
„Ziedugravās” Skrīveros. Daudzi
koknesieši iepazinuši Ineses sirsnību, bet viņa pati teic, ka iedvesmojas no labiem cilvēkiem sev apkārt.
Skolas gados radusies interese par
rakstīšanu no jauna uzplaukusi pa-

teicoties domubiedriem, kuri viņas
vārsmās saklausījuši sev tuvu dvēseles pieskārienu. Pagājušajā gadā
Ineses dzejojumi izdoti arī grāmatā
„Baltais klusums”.
Ingrīda Zepa ikdienā ir grāmatvede, bet Aija Balode-Šilde izvēlējusies militāro karjeru, bet sirdī ir
vieta arī radošām izpausmēm. Šādi
dzejas lasījumi jau notikuši Gulbenē un Valmierā. Katrai autorei ejams savs radošais ceļš, bet tikšanās
kopgrāmatā izdevusies veiksmīga
un no lasītājiem saņemtas labas atsauksmes.
Pasākumā dzejas lasījumi mijās
ar skaistas balss īpašnieka Kaspara
Krastiņa izpildītajām gan labi pazīstamām melodijām, gan viņa paša
radītajām romantiskajām dziesmām.

Satikšanās dzejā un mūzikā. No kreisās: Inese Apsāne, Kaspars Krastiņš,
Ingrīda Zepa, Aija Balode-Šilde. Ingrīdas Grūbes foto.
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Zvaigznes dienā atklāj Jauniešu māju „Irši”
Zvaigznes dienā, 6. janvārī, Iršu pagasta
daudzdzīvokļu mājā „Madaras” svinīgi
atklāja Ģimenes krīzes centra (ĢKC)
„Dzeguzīte” Jauniešu mājas „Irši” jaunās
telpas. Līdz šim Jauniešu māja darbojās
vienā no ĢKC ēku korpusiem. Blakus
esošā daudzdzīvokļu mājā „Madaras”
Iršu pagasta pārvaldei piederošais
četristabu dzīvoklis Nr. 9 tagad ir
mājvieta septiņiem „Dzeguzītes”
jauniešiem.
Sarmīte Rode
Initas Bērzkalnas foto
Ticējums vēsta, ja Zvaigznes dienā spīd saule, visi darbi labi izdosies
un, sākot dzīvi jaunā namā, līdzi nāks
svētība un prieks. Izsakot sirsnīgus
vēlējumus, Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris un
ĢKC „Dzeguzīte” direktore Lāsma
Ruža-Riekstiņa pārgrieza lentu, un
mājvietas iemītnieki aicināja klātesošos iepazīties ar viņu jaunajām
mājām.
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja
Raina Līcīte pastāstīja: „Pateicoties
Kokneses novada domes piešķirtajiem aptuveni 5000 eiro, Iršu pagasta
komunālās nodaļas strādnieki nodaļas vadītāja Normunda Jirgena vadībā
pusotra mēneša laikā veica vērienīgu
dzīvokļa remontu. Mājoklim ir nomainīti logi, durvis, grīdas segums,
katra telpa ieguvusi gaišu un mājīgu
izskatu. Darbi tika paveikti aizvadītā
gada nogalē. ĢKC „Dzeguzīte” ir no-

slēgusi nomas līgumu ar Iršu pagasta
pārvaldi. Iepriekšējās Jauniešu mājas
telpās „Dzeguzītē” arī aizvadītā gada
nogalē komunālās nodaļas strādnieki pabeidza remontu un tagad tajās
dzīvo pansijas iemītnieki, kuru skaits
šajā iestādē palielinās, tāpēc papildus
telpas bija nepieciešamas.
„Dzeguzītes” direktore Lāsma
Ruža-Riekstiņa pateicās par sapratni
un atbalstu Kokneses novada domes
priekšsēdētājam Dainim Vingrim,
Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai
Līcītei un pagasta komunālās nodaļas
strādniekiem par apzinīgi paveiktu
darbu. „Paldies, ka noticējāt mūsu idejai un devāt iespēju jauniešiem dzīvot
ģimeniskā vidē!” – sacīja direktore.
Lai jaunieši visu pagūtu izdarīt laikā
un ievērotu režīmu, viņiem lieti noderēs Kokneses novada domes vārdā
priekšsēdētāja Daiņa Vingra dāvātais
pulkstenis ar Kokneses logo.
Mājokļa iekārtošanā izmantotas
mēbeles no iepriekšējām Jauniešu
mājas telpām, bet viesistabai iegādāts
jauns dīvāns, kā arī septiņas jaunās
gultas ir fonda „Gloria Patria” dāvinājums.
Lāsma Ruža-Riekstiņa pastāstīja, ka mācību laikā jaunieši „Madarās” uzturēsies trīs dienas nedēļā:
„Piektdienas vakaros viņi atgriezīsies katrs no savas mācību iestādes:
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra, Ērgļu Profesionālās
vidusskolas, Vecbebru profesionālās

un vispārizglītojošās internātvidusskolas, Adamovas speciālās internātpamatskolas un Tiskādu speciālās
internātpamatskolas, bet pirmdienas
rītos jaunieši dosies uz savām mācību
vietām. „Madarās” nepārtraukti ar
viņiem būs kopā audzinātājas Sandra Goldberga vai Tatjana Sošņikova.
Viņas ļoti mīl savu darbu un lieliski saprotas ar jauniešiem. Tāpat kā
jau iepriekš, dzīvojot Jauniešu mājā
„Dzeguzītes” telpās, pastāvīgās dzīves
sācēji mācīsies paši saimniekot un
kā ģimenē plānot savu budžetu. No
„Dzeguzītes” virtuves viņi saņems
noteiktu produktu daudzumu un,
ievērojot mediķa sastādīto ēdienkarti, audzinātāju vadībā apgūs prasmi
ēdiena gatavošanā. Protams, varēs
pagatavot arī kaut ko citu, piemēram,
uzcept savas iecienītās picas! Jaunieši
paši rūpēsies par savu drēbju un telpu tīrību., mācīsies nolasīt elektrības
rādījumus un citas ikdienišķas prasmes, ko apgūst ģimenē.”
Jauniešu mājā var dzīvot jaunieši
no 15 gadu vecuma. Ja jaunietis ir sasniedzis pilngadību, bet turpina mācīties un viņam nav uzvedības problēmu,
Jauniešu mājā iespējams uzturēties
līdz 24 gadu vecumam. Pašlaik jaunajā
mājvietā dzīvo jaunieši, kuri „Dzeguzītē” nonākuši no Liepājas, Ventspils,
Pļaviņām, Rīgas un turpat no Iršiem.
„Mēs lepojamies ar katru bērnu, kurš
pie mums ir atradis motivāciju sākt
jaunu dzīvi. Prieks par Jauniešu mājā

Lai jaunieši jaunajās mājās sajūt ģimenes siltumu!

dzīvojošo Jāni, kuram ir 18 gadi. Viņš
Ērgļu Profesionālajā vidusskolā apgūst
būvstrādnieka specialitāti un ir apņēmības pilns turpat tālāk mācīties par
namdari. Pēc mācību stundām viņš
dodas strādāt uz jaunceļamo ugunsdzēsēju depo. Ar Ērgļu Profesionālo
vidusskolu mums ir izveidojusies laba
sadarbība. Šajā mācību iestādē sagatavo arī auklītes, meitene, kura pie mums
bija praksē, tagad strādā pastāvīgi,” ar
gandarījumu pavēstīja Inita Bērzkalna,
sociālā pedagoģe.
Jauno telpu atklāšanas brīdī vispriecīgākie jutās paši jaunieši. Ar

viesmīlību viņi aicināja ciemiņus
pie ēdnīcas čaklo pavārīšu sarūpētā
svētku galda un lūdza uzrakstīt savus
vēlējumus Jauniešu mājas nākotnei.
Savukārt audzinātājas katram jaunietim dāvināja Antuāna de Sent- Ekziperī atziņas. Lūk, viena no tām: „Dod
man drošu roku, lai es pareizi sadalītu savu laiku, dod man smalku izjūtu,
lai es saprastu, kas ir svarīgs un kas ir
svarīgāks.”
Lai jaunieši jaunajās mājās sajūt
ģimenes siltumu un Zvaigznes dienas
labais vēstījums dod spēku piepildīt
savus sapņus!

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba,
sociālās aizsardzības, bērnu tiesību
aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu,
kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu
iespēju jomā, Labklājības ministrija
informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā.

No 2017. gada
1. janvāra:
• Minimālā mēneša darba alga
normāla darba laika ietvaros būs
380 eiro.
• 2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar
Nolikumu „Par izdienas pensijām”
piešķirtās izdienas pensijas), kuras
piešķirtas vai pārrēķinātas 2011.
gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas
sāka saņemt ekonomiskās krīzes
laikā, piemērojot negatīvus pensijas
kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins
notiks automātiski, un senioriem
papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2017.
gada 1. janvāra un par periodu no 1.
janvāra to izmaksās līdz 2017. gada
jūnijam.
• Slimības pabalstu izmaksās
cilvēkiem, kuriem darba nespēja
iestājusies nodarbinātības periodā.
Pēc darba attiecību pārtraukšanas
cilvēkiem ir tiesības iegūt bezdarbnieka statusu, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka pabalstu.

• Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas
periodu - sociālās apdrošināšanas
iemaksām bezdarba gadījumam
būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12
mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā (šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bezdarbnieka statusa
iegūšanas dienas. Personai, kura
bezdarbnieka statusu būs ieguvusi
līdz 2017. gada 31. martam, tiesības
uz bezdarbnieka pabalstu noteiks
saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu, kas ir spēkā līdz šī gada
beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem,
lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt veikušiem sociālās
iemaksas vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu periodā.
• Tiesības uz vecāku pabalstu
būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai
dzemdību atvaļinājuma iestāšanās
brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma
laikā.
• Ģimenes valsts pabalsts par
ceturto un nākamajiem bērniem
būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo
34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks
nekā par pirmo bērnu ģimenē).
Lai Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas
sistēmās, paredzēts pārejas periods.
Proti, VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un
starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz
2017. gada 1. maijam.

• Valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no tiesību rašanās dienas.
• Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vecāku pabalsta saņēmējiem un bērna kopšanas
pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret
bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no 171 eiro (šobrīd no 142,29 eiro). Savukārt bērna
pirmsadopcijas aprūpes laikā par
personu turpmāk veiks sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas arī
invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd
invaliditātes apdrošināšanas stāžā
šo laiku neieskaita), un šīs iemaksas
veiks no 171 EUR (šobrīd - no 71,14
eiro).
• Valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu (šobrīd – 64,03 eiro, personai ar invaliditāti kopš bērnības
- 106,72 eiro) piešķirs personai, kurai nav tiesību uz valsts pensiju, nav
nodarbināta un ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu (iepriekš – pabalstu
piešķīra, ja persona bija par 5 gadiem pārsniegusi vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamo vecumu).
• Vienam no adoptētājiem, kurš
adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim gadiem,
piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā

no vidējās apdrošināšanas iemaksu
algas un par šo laiku tiks veiktas
iemaksas sociālajai apdrošināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
• Vecāku pabalsta un bērnu
kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks
veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai no 171 eiro
(līdz šim no 142,29 eiro).
• Pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta piešķiršanai – no 2017.
gada 1.janvāra tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās
attiecības ir bijušas uz grūtniecības
vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz
vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums
bija atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi).
• Pabalsts aizbildnim par bērna
uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam
būs 95 eiro, par bērna uzturēšanu
no septiņiem līdz 18 gadiem – 114
eiro (līdz šim 45,53 eiro). VSAA no
2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās
līdz 2017. gada 1. jūlijam (pārejas
periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
• Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171
eiro (līdz šim 49,80 eiro) Turklāt
tiks veiktas arī sociālās apdrošinā-

šanas iemaksas par periodu, kurā
bērns atrodas adoptētāja aprūpē.
VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim (pārejas periods nepieciešams
izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

No 2017. gada
1. aprīļa
• Palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem
- apgādnieka zaudējuma pensijas,
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka
zaudējumu minimālos apmērus.
Par bērnu līdz 6 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs būs
92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti
kopš bērnības - 106,72 eiro), bet pēc
bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas
- 111 eiro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1.aprīļa to
izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada
30.septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA
informācijas sistēmās).

No 2017. gada
1. oktobra:
• Pensiju indeksācijā piemēros
50% (iepriekšējo 25% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā
pieauguma procentiem.
Informācija no Labklājības
ministrijas mājas lapas
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Ar dziesmu pa dzīvi!
„Dziesma ir dzīvesprieka un veselības
recepte!” – smaidot teic Vija Vilmane, kura
dāsni dalās ar bagātīgi pielocīto dziesmu
pūru. Vijas kundze ar savu akordeonu ir
biežs ciemiņš pie vecļaudīm Ģimenes krīzes
centrā „Dzeguzīte” un cituviet, kur cilvēki
grib sasildīties viņas dziesmās kā pie
dzirkstoša jaunības dienu ugunskura.
Sarmīte Rode
„Tā, māmiņa, tava vaina, ka es liela dziedātāj’. Kam tu kāri šūpulīti, kur
pogoja lakstīgal’?” Šie tautasdziesmas
vārdi izteic Vijas Vilmanes lielo dzīves
aicinājumu – dziesmā dāvāt prieku
citiem. Viņa ir dzimusi 1943. gada 8.
maijā Iršu pagastā, un lai arī ir drūmais
kara laiks, Vijas piedzimšanas brīdī
dabā ir ziedonis un gavilē putnu balsis.

Tēvs iemāca spēlēt
akordeonu
„Manas jaukākās bērnības atmiņas
saistās ar tēvu. Vakaros lielajā istabā viņš
spēlēja akordeonu un es, klausoties viņa
spēlēšanā, nodomāju – es arī tā kādreiz
spēlēšu!” – atceras Vijas kundze. 1948.
gadā viņas tēvu arestē un izsūta uz Sibīriju, Kolimas apgabalu. Pēc viņa skumst
arī vecākais brālis Aldis un jaunākais
brālis Ēriks. Tēva prombūtnes astoņos
gados akordeons neklusē, mazā Vija, apveltīta ar labu muzikālo dzirdi, pašmācības ceļā iemācās to spēlēt.
Pirmās skolas gaitas ņipro meitēnu
aizved uz Pērses septiņgadīgo skolu,
pēc tam turpinās Pļaviņu vidusskolā,
bet 1962. gadā Vija sāk mācīties Vecbebru lauksaimniecības skolā.
„No agrām bērnu dienām man ir
mīļi zirgi. Ne jau puiši, zirgi bija mana
pirmā mīlestība! Vecāki savā saimniecībā turēja divus zirgus. Četru gadu
vecumā man vislabāk patika rotaļāties
vāgūzī, kur stāvēja zirglietas. Pati iemācījos gan sajūgt, gan vadīt zirga pajūgu. Kad nodibinājās kolhozs un sākās
mantas aprakstīšana, vienu zirdziņu
bija jāatdod. Manas bērnības vasaras
pagāja kolhoza pļavās, kur ar zirga grābekli kasīju sienu. Priecājos, ka varēju
strādāt ar mūsu kādreizējo bērīti. Tiku
galā arī ar siena gabanu vilkšanu uz
šķūni,” stāsta zirgu mīļotāja.

Vecbebru
lauksaimniecības
skolas absolvente
Divi gadi Vecbebru lauksaimniecības skolā ir skaists un neaizmirstams
laiks. Tas redzams arī senā fotogrāfijā,

„Ak, ja varētu atgriezties
jaunībā un atkal rūpēties par
saviem mīļajiem zirdziņiem!”
– teic Vija.

dā”. Evija Millere, ĢKC
kurā pie Vecbebru muižas
„Dzeguzīte” pansijas soēkas durvīm stāv meitene ar
ciālā darbiniece, stāsta:
garu bizi un uzņēmības pilnu
„Ar Vijas kundzi esam
skatienu doties lielajā dzīvē.
pazīstamas no laika, kad
No 1962. līdz 1964. gadam Vija
Arī pēc 53 gadiem nekas nav
strādāju „Kastaņās”. Apmācās Vecbebru lauksaimniecības
mainījies. Vijas kundze var
brīnoju viņas enerģiju
skolā. Par šo laiku sirdī mīt
dižoties ar skaisto matu rotu
un vēlmi citu ikdienā
visskaistākās atmiņas.
un arī uzņēmības viņai pieienest tik daudz gaišuma
tiek! „Vecbebros šajos divos gados Audzina
un prieka. Atminos, kā
apguvu gan bērnudārza audzinā- mazbērnus
Liepkalnes pansionāta
tājas profesiju, gan prasmi ēdiena dziesmas
iemītnieki kopā ar Viju
Draudzenes dziesmā un dzīvē. Vija Vilmane un Aina Grīva.
gatavošanā un rokdarbos. Praksē mīlestībā
uzstājās pansionātā Ogrē
Pēc aiziešanas pensijā, kad jau majā dziedošo ģimeņu un draugu pa- un dziedāja „Pie Dieviņa gari galdi”.
bija jādodas uz topošo Pļaviņu HES
– vietējā ēdnīcā gatavoju maltītes pirms gadiem desmit mūžībā aizvadīts sākumā Bebros Aina un Vija bija gadu Sirmgalvji ar nepacietību gaida dziestā būvētājiem. Sirds sāp, ka tagad dzīvesbiedrs un dēli izveidojuši ģime- ziņā visdižākās dziedātājas. Tieši viņām motās tikšanās reizes. „Tautasdziesmu
Vecbebru muižas ēka stāv tukša, ka, nes, 1999. gadā sākas jauns posms Vi- publika uzgavilēja visskaļāk un lūdza stundas” vienmēr ir labi apmeklētas.
laikiem mainoties, izzūd tradīcijas, jas dzīvē - atgriešanās dzimtajā pusē.
dziedāt vēlreiz! Viņu repertuārā ir lat- Pie zālēs durvīm pieliktā informācija
Visnadzīgākā skubinātāja atgriez- viešu tautasdziesmas, tautā iemīļotas par šī gada „Tautasdziesmu” pasākumu
ar kurām Vecbebri bija slaveni visā
Latvijā,” – teic skolas bijusī absol- ties laukos bijusi bērnības draudzene ziņģes, kā arī maz zināmas dziesmas, datumiem tiek rūpīgi izpētīta. Vija ir
Aina Grīva, jo kopā labāk dziesmas kas atrastas un celtas gaismā no jaunī- gatava visādām avantūrām! Viņa vēl
vente.
Jaunā speciāliste tiek nosūtī- skan un darbi sokas.
bas dienu dziesmu kladēm. Tāpat sev nezina, ka februārī es atkal lūgšu viņu
Tā arī pa šiem gadiem Vijas dzīve tuvas melodijas tiek izdzirdētas Radio iesaistīties vienā interesantā notikuta darbā uz bērnudārzu Lielvārdē.
„Tajā laikā mēs ar tēvu aizbraucām griezusies kā vāveres ritenī – dziedot 2 ēterā.
mā!”
uz Rīgu un viņš man nopirka akor- un palīdzot saviem tuvajiem. Dēls AiPagājušā gada novembrī viesojodeonu „Weltmeister”. Tā man bija nārs ar sievu Ivetu un trim meitām Tautasdziesmu stunda ties „Dzeguzītē” pārliecinājos ar kādu
pati vērtīgākā dāvana, ko varēju dzīvo Bebru pagastā. Simona, Samanta „Dzeguzītē”
aizrautību un sirsnību Vijas kundze
Abas dziesmu mīļotājas jau vairāk aicina dziedāt līdzi un sajust to dvēsesaņemt,” ar lepnumu teic viņa. Itin un Jolanta no vecmāmiņas mantojušas
bieži akordeons spēlēts bērnudārza dziedāt prieku. Ar Simonu un Saman- kā 15 gadus dzied Liepkalnes vokālajā les spēku, ko dāvā dziesma. No „Kur tu
tu savulaik Vijas kundze dziedājusi ansamblī „Pīlādzītis”, kuru vada an- teci, gailīti”, „Strauja, strauja upe tecēj”
pasākumos.
Tas ir jaunības laiks, kad uz- PII „Bitīte” pasākumos, tēlnieka Vol- samblī vienīgais kungs Ernests Āders. līdz „Zilajam lakatiņam” un daudzām
plaukst mīlestības puķe. 1966. gadā demāra Jākobsona memoriālās mājas Pagājušajā pavasarī „Pīlādzīša” 15 gadu citām melodijām par jaunību - Vija
Vija Klemme un Hermanis Vilma- – muzeja rīkotajos svētkos. Dēls Jānis jubilejas koncertā Vijas kundze dziedā- spēj cilvēku sejās uzplaucēt smaidu un
nis sāk kopīgu dzīves ceļu. Jaunā ģi- ar ģimeni, kurā izaudzināti dēli Guntis ja kopā arī ar vecāko mazmeitu Simo- arī pelēkā dienā ieraudzīt saules starus.
mene pārceļas uz dzīvi Rīgā, pasaulē un Andžejs, dzīvo Rīgā. Visvairāk Vijas nu un jaunāko – Jolantu. Iepriekšējos „Kad redzu, ka cilvēks ir priecīgs, tad
nāk divi braši dēli Ainārs un Jānis. sirdi silda pasaulē nākušais mazmazdē- gados viņa ar savu akordeona spēli un arī man pašai kļūst vieglāk. Bet pats
dziesmām vairākkārt ciemojusies Liep- galvenais – dziedāšana izvēdina plaušas
Kamēr bērni vēl mazi, Vija no dzī- liņš Kaspars.
To, ka Vijai un Ainai balsis labi kalnes pansionātā „Kastaņas”, bet 2016. un sakārto domas. Dziesma ir vislabāvesvietas Imantā ik dienu mēro ceļu
uz darbu bērnudārzā Iļģuciemā. Zē- kopā saskan, bebrēnieši pārliecināju- gadā katru mēnesi uzņēmīgā kundze kās zāles!” – atzīst Vija.
niem sākot skolas gaitas, Vija maina šies gan pensionāriem veltītajos pasā- savu dziedāt prieku dāvājusi ĢimeLai arī šajā gadā dziesmas vara vidarbavietu – ilgi gadi nostrādāti 8. kumos, gan Annas dienas un Mātes nes Krīzes centra „Dzeguzīte” pansijas sus Vijas Vilmanes dziesmu draugus
dienas svinībās „Galdiņu” muzejā. Pir- iemītniekiem „Tautasdziesmu stun- laimīgus dara!
Bērnu poliklīnikas reģistratūrā.

Koknese – skaisto dzīves mirkļu mājvieta
“Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā
aizvadītais 2016. gads bijis labiem notikumiem bagāts – daudz laimes vēlēts kopīgā
dzīves ceļa sācējiem un sirsnīgi sveikti
vecāki, kuru ģimenēs piedzimuši bērniņi,”
teic Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Ozola.
Sarmīte Rode
Koknesi ar lepnumu varam dēvēt
par skaisto dzīves mirkļu mājvietu. Ar
katru gadu arvien vairāk jaunie pāri izvēlas teikt jā vārdu Latvijas sirds vietā
– Koknesē.
“Dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā
veikti 63 laulību registri. No tiem 17
reģistri liecina par noslēgtām laulībām
baznīcā: Kokneses ev.luter. draudzē
bijušas 13 laulības, Kokneses Romas

katoļu draudzē - 4 laulības. Kokneses
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 46 laulības, no tām 21 ceremonija
notikusi brīvā dabā.
Kokneses viduslaiku pilsdrupās
gredzenus mijuši 6 pāri, 9 laulību ceremonijas notikušas Likteņdārzā: vēl 6
laulību ceremonijas notikušas cituviet
Kokneses novada teritorijā. 25 pāri gredzenus mijuši Kokneses novada domes
zālē vai laulību reģistrējuši Dzimtsarakstu nodaļas kabinetā.
No noslēgto laulību kopskaita 19
pāri ir Kokneses novada iedzīvotāji:
2 laulības noslēguši bebrēnieši bet 17
pāri ir Kokneses pagasta iedzīvotāji.
Koknesi par vietu vienam no nozīmīgākajam dzīves brīdim aizvadītajā
gadā bija izvēlējušies jaunie pāri no da-

žādām Latvijas vietām: Jelgavas, Madonas, Rīgas, Bauskas, Daugavpils, Ogres,
Neretas, Jēkabpils, Aizkraukles, Līvāniem, Ķekavas, Siguldas, Skrīveriem,
Vecumniekiem, Priekuļiem, Talsiem,
Jaunjelgavas, Limbažiem, Vietalvas,
Mazzalves, Stopiņiem, Mārupes, kā arī
dažiem par dzīvesvietu bija norādītas
ārvalstis: Lielbritānija, Kipra un Meksika,” informē Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja.
Dzimtsarakstu nodaļā nākas saskarties ar cilvēku sāpēm par tuvu
cilvēku zaudējumu. 2016. gadā reģistrēti 60 mirušie: 9 Iršu pagasta iedzīvotāji, 8 Bebru pagasta iedzīvotāji, 43
koknesieši. To gan nevar uzskatīt par
precīzu mūžībā pavadīto Kokneses
novada iedzīvotāju skaitu, jo saskaņā

ar izmaiņām Civilstāvokļu akta likumā
noteikts, ka personas miršana nav jāreģistrē pēc deklarētās dzīvesvietas.
Priecājamies par Kokneses novada
iedzīvotāju ģimenēm, kurās 2016. gads
atnesis vislielāko laimi un brīnumu –
bērniņa ienākšanu pasaulē. Kokneses
novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā reģistrēti 52 jaundzimušie: 26
meitenītes un 26 zēni. Iršos aug 2 bērniņi, Bebros – 13 bērniņi, bet Koknesē
šogad pirmā gadiņa jubileju svinēs 35
mazie novadnieki.
Meitenēm populārākie vārdi aizvadītajā gadā bijuši: Estere, Beāte, Viktorija, bet zēniem – Dominiks, Marks,
Emīls un Maikls. Šajos vārdos nosaukti
vairāki bērniņi. Tāpat vecāki savām
atvasītēm izvēlējušies latviskus vārdus:

Rūta, Anna, Ance, Maija, Emīlija, Dārta, Līva, Madara, Jānis, Valdis, Klāvs,
Jēkabs un citus. Mazo ķiparu vidū ir
bērniņi, kam doti arī skanīgi vārdi:
Sāra, Greisa, Karolīna, Nikija, Deizija,
Elīza, Violeta, Karīna, Ramona, Loreta,
Rēzija, Ralfs, Everts, Martins, Gustavs,
Olafs, Marats, Gvido, Bruno, Uvis,
Toms, Justs, Patriks, Arno, Salvis, Adrians.
Novēlam mūsu visjaunākajiem novadniekiem augt veseliem un stipriem
gādīgu vecāku ģimenēs!
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Anita Ozola atgādina:
“Arī šogad Kokneses novada svētkus
30. jūnijā iesāksim ar pasākumu, kurā
godināsim jaundzimušos bērniņus un
viņu vecākus.”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Atim Ārem zelta godalgas
sacensībās Polijā
Aizvadītā gada decembris īpaši veiksmīgs bija koknesietim Atim
Ārem. Viņš ar zelta godalgām atgriezās mājup no starptautiskajām peldēšanas sacensībām Polijas pilsētā
Olštinā (Olsztyn). Vērienīgajās sacensības piedalījās ap 800 dalībnieku
no dažādām valstīm.
Priecājamies par Ata sasniegumiem! Trīs zelta medaļas viņš izcīnīja individuālajos peldējumos 16-gadīgo peldētāju grupā 50 m peldējumā uz muguras (27:28), 100 m peldējumā uz muguras (1:00:90), 50 m
brīvā stila peldējumā (24:26). 200 m
peldējumā uz muguras iegūta ceturtā
vieta (2:16:30). Kopā ar Daugavpils
un Jēkabpils peldētājiem izcīnīta pirmā vieta komandu 4x50m peldējuma

stafetēs (1:40:81, Ata laiks 23:87).
Atis mācās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē. Pirmos
soļus peldēšanas apguvē 2009. gadā
deviņu gadu vecumā viņš uzsāka pie
trenera Jāņa Dzeņa.
2012. gadā Atis Kokneses sporta centrā sāka trenēties pie treneres
Jolantas Grugules no Jēkabpils. Neatlaidīgi strādājot, Atis šī gada maijā
izpildīja sporta meistara kandidāta
normatīvus Rēzeknē. Vairākkārt
viņš ir piedalījies dažādās valsts
mēroga sacensībās ar labiem rezultātiem.
Atis un trenere Jolanta Grugule
ir priecīgi un gandarīti par panākumiem Polijā un apņēmības pilni turpināt iesākto!

Patrīcija Eiduka startēs
Eiropas jaunatnes ziemas
olimpiādē

Novēlam Patrīcijai un Edijam veiksmīgu 2017. gadu!

Aizvadītā gada 18. decembrī Igaunijā,
Panjervē, norisinājās jauniešu un junioru
distanču slēpošanas sacensības “Swedbank un Hawaii espress kauss”.
Sarmīte Rode
Patrīcija Eiduka U18 grupā 6 km
distancē brīvajā stilā izcīnīja zelta godalgu, bet viņas brālis Edijs Eiduks V14
grupā 2 km distancē brīvajā stilā ieguva otro vietu. Abi sportisti, kuri mācās
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā,
pārstāvēja Aizkraukles sporta skolu.
Sakarā ar sniega trūkumu Latvijā, 2. un 3. janvārī Igaunijā, Joulumē,
notika divu dienu atlases sacensības,
kurās tika noskaidroti dalībnieki, kuri
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no 12. līdz 17. februārim piedalīsies
Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē.
Pirmajā sacensību dienā Patrīcija Eiduka uzvarēja savā vecuma grupā
sprintā brīvajā stilā. Nākamajā dienā
viņai veicās tikpat labi – 5 km distancē
klasiskajā stilā Patrīcija izcīnīja pirmo
vietu.
Pateicoties ieguldītajam darbam un augstajiem sasniegumiem
mūsu novadniece ir to četru jauniešu vidū, kuri pārstāvēs Latviju
Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē. Uz olimpiādi dosies Patrīcija
Eiduka, Vineta Pētersone, Raimo
Vīgants un Reinis Upens.

Kokneses sporta centrs sveic
gada labākos sportā
2016. gada 17.decembrī Kokneses
sporta centrs rīkoja novada labāko
sportistu godināšanas pasākumu.
Gada nogalē tika sveikti labākie
Kokneses novada sportisti, kuri uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus 2016.
gadā.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Irēnas Žabinskas foto
Apkopojot novada sportistu
sasniegumus, kuri atbilda KSC
izvirzītajiem sportiskajiem kritērijiem (izcīnīta vismaz 6.vieta
Latvijas čempionātā vai analogās
sacensībās, vai vismaz trešā vieta
Latvijas sporta veterānu spēlēs)
tika secināts, ka pavisam apbalvojamo pulkā tikuši vairāk nekā
100 sportisti, kopumā pārstāvot 14 sporta veidus (autokross,
motokross, basketbols, biatlons,
distanču slēpošana, florbols, futbols, galda teniss, hokejs, peldēšana, riteņbraukšana, spēka trīscīņa, volejbols un vieglatlētika).
Visus koknesiešu sasniegumus
2016.gadā var aplūkot Kokneses
sporta centra oficiālajā mājaslapā, bet šeit atzīmēsim tikai pašus
labākos.
Pirmkārt vēlamies izcelt distanču slēpotāju un biatlonisti
Patrīciju Eiduku, kura 2016.gadā
ne tikai guva uzvaras LČ biatlonā
savā vecuma grupā, bet arī startēja divus Pasaules līmeņa turnīros.
Patrīcija bija kvalificējusies gan
Pasaules čempionātam biatlonā
junioriem (augstākā 40.vieta 6 km
sprintā) gan Pasaules jaunatnes
Olimpiādei distanču slēpošanā (21.
vieta 5km brīvajā stilā). Tāpat pērn
Latvijas čempiona godā biatlona D
grupā zēniem pirmā vieta Patrīcijas brālim Edijam Eidukam. Abus
iepriekšminētos sportistus startiem gatavo viņu tēvs un treneris
Ingus Eiduks.
Kalnu riteņbraukšanā jeb MTB
riteņbraukšanā dubultuzvaru SEB
maratona kopvērtējumā junioriem
izcīnīja brāļi Edvarts (1.vieta) un
Emīls (2.vieta) Višķeri. Edvartam
arī Latvijas čempiona nosaukums
MTB maratonā junioriem.
Latvijas čempionātā klasiskajā

Mirkļi no apbalvošanas ceremonijas.

spēka trīscīņā čempiona nosaukumu izcīnīja Didzis Bērziņš, kurš
bija labākais svara kategorijā līdz
120kg, bet Kokneses sporta centra komanda kopvērtējumā ieguva
2.vietu.
Ar lieliskiem panākumiem
priecēja volejbolisti un vieglatlēti. Volejbola U-16 vecuma zēnu
komanda (treneris Ivars Māliņš)
2016.gadā izcīnīja Latvijas kausu
un ieguva 2.vietu Latvijas čempionātā, bet U19 vecuma komandai
7.vieta Latvijas čempionātā, kuras
spēlētājs Edgars Glāznieks arī pārstāvēja Latvijas U19 izlasi Baltijas
kausā, kur komandai 1.vieta. Savukārt veterānu volejbola komanda
startēja K35+ grupā LSVS spēlēs
un ieguva zelta medaļas. Tāpat ar
bronzu LSVS spēlēs pludmales volejbolā K50+ grupā izcēlās Kokneses novada komanda.
Kā jau ierasts, lieliski panākumi mūsu vieglatlētiem. Dažādu
vecumu Latvijas čempionātos izcī-

Atgādinājums suņu īpašniekiem!
Atgādinām, ka no 2017.gada 1.
janvāra suņiem jābūt obligāti čipētiem un reģistrētiem. Visiem, kuri to
vēl nav izdarījuši, lūgums sākt Jauno
gadu ar vērtīgu un labu darbiņu - veterinārārsta apmeklējumu un suņa
reģistrēšanu. Pārējo mājdzīvnieku čipēšana un reģistrēšana ir brīvprātīga.
Biežāk uzdotie jautājumi
 Kā cilvēkiem jārīkojas, ja viņu
mājdzīvnieki vēl nav čipoti un reģistrēti? Vai ir noteikts kāds termiņš,
kurā tas jāizdara?
Obligātā suņu, kuri vecāki par 6
mēnešiem, apzīmēšana ar mikroshēmu (čipošana) un suņa reģistrācija
LDC datubāzē bija jāveic līdz 2017.
gada 1.janvārim. Ja mājdzīvnieka čipošana vēl nav veikta, vēlams to izdarīt pēc iespējas ātrāk, pretējā gadījumā varat tikt sodīti!

Kontrolējošās iestādes - PVD un
pašvaldības policija - var piespriest
sodu - fiziskajām personām ir 7–210
euro, atkārtoti līdz 350 euro, juridiskajām personām: 15–350 euro, atkārtoti līdz 700 euro. (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, 107.
pants. Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites).
Mājdzīvnieku apzīmēšanu ar
mikroshēmu (čipošanu) var veikt tikai praktizējošs veterinārārsts, kurš
izsniedz sunim pasi. Par procedūras
cenām un veterinārārstu pieņemšanas laikiem interesēties:
Koknesē - Valērija Žabinska veterinārārsta prakse, tālr. 29474209
Aizkrauklē - DK Vetmed plus”
SIA veterinārā klīnika, tālr. 65113999
 Kā reģistrēt suni LDC da-

tubāzē?
Ja suns ir apzīmēts ar mikroshēmu (čipots) un sunim ir pase, to LDC
datubāzē reģistrēt var: praktizējošais veterinārārsts, LDC darbinieks
klientu apkalpošanas centros, mājas
(istabas) dzīvnieka īpašnieks (pēc
tam, kad spēkā stāsies grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija
noteikumos Nr.491 «Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība»).
Dzīvnieka īpašniekam, reģistrējot
suni LDC datu bāzē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un dzīvnieka pase. Lai suns tiktu piereģistrēts datubāzē, dzīvnieka īpašniekam
ir jāsamaksā LDC reģistrācijas maksa
3,50 euro saskaņā ar LDC publisko
maksas pakalpojumu cenrādi.
Dzīvnieka drošībai un aizsardzībai čipēšana un reģistrēšana ir ļoti

svarīga. Tā ļaus ātri atrast saimnieku
nejauši noklīdušam dzīvniekam un
viņam vairs nebūs jānīkst patversmē.
Tā palīdzēs pierādīt saimnieka īpašuma tiesības, ja notiks nelaime un kāds
cits piesavināsies jūsu dzīvnieku. Reģistrēts čips dzīvniekam ir kā valoda,
lai spētu nelaimē pateikt, kurš ir viņa
īstais saimnieks un kur viņš dzīvo.
Atgādinām, ka iegādājoties suni, tam
jau ir jābūt čipētam un reģistrētam.
Bebru pagasta iedzīvotāju ievērībai! 30. janvārī Bebru pagastā veterinārārste Daiga Semjonova piedāvā
veikt suņu čipošanu un reģistrāciju
LDC datu bāzē. Mājdzīvniekiem ir
jābūt vakcinētiem. Čipošana un reģistrācija LDC 20 eiro, ja nepieciešams vakcinācija 6 eiro, ceļa izdevumi 3 eiro. Pieteikties pa telefonu 200
24 297, lai vienotos par vietu un laiku.

nītas augstvērtīgas vietas (pavisam
sešiniekā bijuši 20 vieglatlēti), tai
skaitā arī viens čempions – Otto
Asmuss vesera mešanā U-18 vecuma grupā. Reinis Nungurs uzvarēja Baltijas U-18 čempionātā
lodes grūšanā, bet Agnesei Vilcānei un Ilmāram Kalniņam 2.vietas
Baltijas U-20 čempionātā attiecīgi
šķēpa mešanā un trīssoļlēkšanā.
Šo sportistu treneris ir Igors Lulle,
bet otra vieglatlētikas trenera Viktora Ņuhtiļina audzēkņu labākie
sasniegumi šajā sezonā Līnai Gražulei un Dominikam Liopam, kam
otrās vietas Latvijas čempionātā
soļošanā.
Kā jau ierasts, tad arī vieglatlēti veterāni guvuši ierasti augstus
sasniegumus LSVS spēlēs. Vismaz
vienu pirmo vietu 2016.gadā izcīnījuši 9 sportisti (Anna Lulle, Māris Eglītis, Aivars Dambītis, Aija
Vītola, Ainars Kvedaravičs, Evita
Galviņa, Dita Martinsone, Sandra
Eglīte un Antra Vītola).

Ja esi domājis cik labi būtu, ja
varētu mācīties
zīmēt, tad šī
iespēja ir tieši TEV!
Atnāc uz Radošo
māju 31.janvārī
un 14.februārī!
Mācīsimies un
gūsim prieku no tā,
ko darām! Mūsu
skolotāja būs Dace
Biķerniece. Sākums
plkst.18.00!
Inguna Žogota,
biedrības "Baltaine"
priekšsēdētāja
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Mēs nosargājām Latvijas brīvību

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris dalās savās atmiņās par
barikāžu laiku.
««« Sākums 1.lpp.

„Uz barikādēm devās ap 250 koknesiešu. Mūs LTF nodaļa bija norīkota pie Ministru padomes, kā arī daļa
no mums atradās ēkas iekšienē. Man
uzticēja štāba priekšnieka vietnieka
pienākumus, lai katrs zinātu savu
vietu, zīmēju izvietojuma shēmu.
Rīgā pavadīju vairāk kā nedēļu. Varu
droši sacīt, kā viens no varoņiem tikko redzētajā filmā: Latvijas lauku cilvēki bija tie, kas uzcēla barikādes un
nosargāja Rīgu,” ar pārliecību sacīja
Pēteris Stuburs. Vēlāk viņa pienākumus turpināja veikt Jānis Rudaks.
Arī Rudaka kungam bija ko pastāstīt.
Viņš atminējas, kā pirmajā barikāžu
dienā braucēji pulcējušies pie Kok-

neses katlu mājas. Ceļā devušies ar
Kokneses PMK piederošo autobusu, ko iepriekš ar priekšnieka Daiņa
Putniņa gādību bija dabūjuši kā vairs
neizmantojamu no Rīgas autobusu
parka un saviem spēkiem saveduši
kārtībā. „Barikāžu dalībniekiem atbalstu sniedza arī Kokneses iestādes
un uzņēmumi. Uz Rīgu vedām gan
malku, gan pārtiku. Kopā ar mums
bija pagasta padomes priekšsēdētājs
Viesturs Cīrulis. To dienu sajūtas nav
izstāstāmas, mēs visi sajutāmies kā
paveikuši kaut ko lielu un nozīmīgumu,” sacīja Jānis Rudaks.
Par piedzīvoto atmiņās dalījās
arī koknesieši Jānis Mārtinsons un
Artūrs Zariņš. Dzintra Liepiņa visu

Koknesiešiem medaļas
Latvijas čempionātā
soļošanā telpās

Uz goda pjedestāla zelta medaļas ieguvēja Estere Vingre.
Daiņa Vingra foto

Ir sākusies vieglatlētu ziemas
sezona un noticis pirmais Latvijas
čempionāts – soļošanā telpās, kurā
piedalījās arī vairāk kā 10 vieglatlēti
no Kokneses, kuri ikdienā trenējas
pie trenera Viktora Ņuhtiļina.
Vislabākie panākumi meitenēm
U-14 grupā, kur uzreiz iegūtas divas medaļas. Zelta medaļa Esterei
Vingrei, kura uzvarēja 1000 metru
distancē ar rezultātu 5:46. Trešā
vieta šajā pat distancē Evelīnai Vitenbergai ar rezultātu 6:04. Vēl šajā
distancē sestā vieta Sandijai Baronei, 8.vieta Elizabetei Bērzkalnai un
11.vieta Alisei Krūmiņai.

Medaļa izcīnīta arī 2000 metru
soļojumā U-16 grupā meitenēm,
kur trešā vieta Natālijai Zeicai ar
rezultātu 12:20. Šajā grupā 4.vieta
Megijai Čakstei, 7.vieta Elīzai Matušonokai, bet 8.vieta Lindai Līcei.
Sudraba medaļu ieguva arī Līna
Gražule, kura ar rezultātu 17:53 bija
otrā labākā 3000 metru soļojumā
U-18 grupā. Šajā pašā vecuma grupā
jauniešiem 3.vieta Dominikam Liopam 5000 metru distancē, bet U-16
grupā zēniem 5.vieta 2000 metru
distancē Evaram Geršebekam.
Kokneses sporta centra
informācija

Atceres pasākuma dalībnieki.

tā laika pastnieku vārdā atzina, ka
arī pastnieki bija barikāžu aizstāvju pusē, jo viņu atnestās jaunākās
ziņas katrā mājā bija ļoti gaidītas.
Savukārt Zenta Bērziņa piebilda:
„Mēs, barikāžu dalībnieku sievas,
sargājām savus bērnus un gaidījām
mājās vīrus, sekojot līdzi visiem notikumiem pa radio un televīzijā.”
Bebrēnietis Edgars Mikāls atminējās gan piedalīšanos LTF 2. kon-

gresā, kas ildzis vairāk kā diennakti,
un spilgti atmiņā palikušo mācītāja
Jura Rubeņa uzstāšanos.
Viņš kopā ar citiem Vecbebru
tehnikuma speciālistiem un LTF
biedriem uz Rīgu devās barikāžu
pirmajā dienā 13. janvārī. „Esmu
pārliecināts, ka liela nozīme ir tam,
ka visa pasaule, pateicoties ārzemju
ziņu dienestiem, redzēja notikumus
Rīgā un tas atturēja PSRS no tālākas

vardarbības. Bija patīkami no žurnālistes Sarmīte Plūmes dzirdēt, kā
intervējot barikāžu laika lieciniekus, izskanējuši vārdi: „Mēs atceramies zēnus no Vecbebriem!”’
Vēlējums katram barikāžu dalībniekam uzrakstīt savu atmiņu
stāstu, kas būtu kā mazs ķieģelītis
ne tikai savas dzimtas balstā, bet,
Ražuka kunga vārdiem sakot, Latvijas valsts neatkarības būvē.

„Latvijas lepnums” – Gatis Caunītis
2016. gada nogalē, 26. decembrī, laikraksta Diena un telekompānijas TV3 rīkotajā
pasākumā „Latvijas lepnums 2016”
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
nominācijā Caur ērkšķiem uz zvaigznēm
balvu pasniedza bebrēnietim Gatim
Caunītim.
Sarmīte Rode
Lepns, stiprs un pamanāms –
tāds ir mūsu novadnieks, kurš ar lielu
mērķtiecību ir pierādījis, ka viņa dzīve pēc nelaimes gadījuma 1994. gadā
neapstājās.
„Ne jau es esmu Latvijas lepnums,
bet gan jūs - visi tie, kuri mani vienmēr ir atbalstījuši un bijuši apkārt!
Paldies!” – teic Gatis Caunītis.
Šķiet, viņa dzīvē neeksistē lietas,
kuras nebūtu paveicamas, jo ir pierādījis, ka var iegūt izglītību, vadīt automašīnu, slēpot un skriet pusmaratonu. Viņš ir pirmais cilvēks Baltijā,
kuram nav roku, bet ir autovadītāja
apliecība.
Šobrīd Gatis ir RISEBA students,
mācās tālmācībā ar interneta palīdzību un 2019. gadā cer iegūt bakalaura
grādu uzņēmējdarbības vadībā.
Kā brīvprātīgais viņš darbojas
Eiropas līmeņa organizācijā ENIL.
Tās mērķis ir cīnīties par personu ar
invaliditāti tiesībām un integrāciju

"Latvijas lepnums" apbalvošanas ceremonijā Valsts prezidents Raimonds
Vējonis sveic Gati Caunīti.

sabiedrībā. Gatis lepojas ar paveikto
- pirms diviem gadiem viņš Strasbūrā piedalījās projektā kā dalībnieks,
tagad ir ieguvis iespēju, lai arī bez
maksas, tur strādāt. Vēl viņš ir aktīvs
cilvēktiesību aizstāvis, iesaistījies organizācijā The European Network on
Independent Living (Eiropas tīkls par
neatkarīgu dzīvi), kas izvietota Briselē, ir brīvprātīgais koordinators un,
pateicoties European Youth Fondation finansiālajam atbalstam, pagājušajā vasarā noorganizēja četru dienu
apmācības jauniešiem ar invaliditāti

Latvijā par neatkarīgu dzīvi, tādējādi
motivējot dzīvot pēc iespējas patstāvīgāk un paplašinot viņu redzesloku
un zināšanas par to, kā cilvēki dzīvo
citviet.
Pirms diviem gadiem pēc Gata
ierosmes Kokneses novada domē bija
skatāma foto izstāde „Lepns. Stiprs.
Pamanāms.”.
Jautāts par nākotnes mērķiem,
Gatis vien nosmej: „Kas zina, varbūt
desmit gadu griezumā iegūšu pilota tiesības. Man nekas nav neiespējams!”

Kokneses pagasta bibliotēkas abonētie preses izdevumi 2017. gadam
1. Avene; 2. Astes; 3. Una; 4. Klubs;
5. Ieva; 6. Ilustrētā Pasaules Vēsture; 7. Ilustrētā Junioriem; 8. Latvijas
Avīze; 9. Mājas Viesis; 10. Ievas Stāsti; 11. Avenīte; 12. Ilustrētā Zinātne;
13. Dārza Pasaule; 14. 9 Vīri; 15. Santa;

16. Citādā Pasaule; 17. Ievas Virtuve;
18. Ievas Māja; 19. Veselība; 20. Ko Ārsti Tev Nestāsta; 21. Leģendas; 22. Privātā Dzīve; 23. OK!; 24. Lilit; 25. Mistērija; 26. Staburags /bez pielikumiem/;
27. Diena.

Aicinām ikvienu, kurš personīgai
lietošanai 2017.gadā abonē kādu šajā
sarakstā neminētu laikrakstu vai žurnālu, pēc izlasīšanos to neizmest makulatūrā vai sadedzināt, bet uzdāvināt
bibliotēkai. Mums tie var noderēt!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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„Latviskā mantojuma” kultūras
zīme biedrībai „Baltaine”

Pateicība Uldim Krievāram
Eiduku ģimene izsaka pateicību zemnieku saimniecības
„Pilslejas” īpašniekam Uldim Krievāram par finansiālo atbalstu
Patrīcijas Eidukas dalībai atlases sacensībās un gatavojoties startam
Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē Turcijā.

Pateicība Kokneses
sporta centra kolektīvam
Liels paldies Kokneses sporta centra kolektīvam un visiem tiem, kuri
šo centru izveidoja. Ir radīta brīnišķīga iespēja ikvienam uzlabot
savu veselību, smelties spēkus pēc garas darba nedēļas. Kur vēl labāk,
kā ziemā aiziet uz baseinu, izkustināt ierūsējušos kaulus! Miesa un
dvēsele gavilē. Tas ir daudz! Paldies centra darbiniecēm par pacietību, laipnību un sapratni! Laimīgu Jauno Gadu!
Iesūtīta pašvaldības mājaslapai www.koknese.lv

Apbalvošanas ceremonija Kultūras ministrijā. Paldies biedrībai „Baltaine”! Apbalvošanas pasākumā - Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, biedrības „Baltaine” priekšsēdētāja Inguna Žogota, kultūras ministre Dace
Melbārde, LPS vadītājs Andris Jaunsleinis un biedrības „Baltaine” pārstāves Anna Dzalbe un Elga Grigāne.

11. janvārī kultūras ministre Dace
Melbārde, “Latvijas Pašvaldību savienības” vadītājs Andris Jaunsleinis
un LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente
Asnāte Ziemele pasniedza zīmi „Latviskais mantojums” 19 lauku tūrisma
uzņēmējiem.
„Latviskā mantojuma” zīmi par
latvisko tradīciju kopšanu saņēma
Kokneses novada biedrības „Baltaine”
Radošā māja. Apbalvošanas ceremo-

nijā Kokneses novada domes vārdā
priekšsēdētājs Dainis Vingris sirsnīgi
sveica biedrības „Baltaine” priekšsēdētāju Ingunu Žogotu un pateicās par radošo darbību un ieguldījumu latvisko
tradīciju popularizēšanā.
Kultūras zīme "Latviskais mantojums" tiek pasniegta Latvijas tūrisma
uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina
latvisko kultūras mantojumu, rādot to
apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc

„Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās.
Pēc šīs zīmes var pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un
stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem,
mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.
Lepojamies, ka biedrības „Baltaine”
Radošā māja arī būs atpazīstama pēc
„Latviskā mantojuma” kultūras zīmes!

Lai piepildās visi labie vēlējumi!
Par ilggadēju tradīciju ir kļuvusi
Bebru pagasta represēto biedru tikšanās Otrajos Ziemassvētkos Bebru pagasta PII „Bitīte” mājīgajās telpās. Iededzot svecītes egles zaros un kopīgi
nodziedot „Klusa nakts, svēta nakts”,
kopā sanākušie kavējās pārdomās
par pavadīto gadu. Par jaunumiem

Latvijas politiski represēto apvienībā
(LPRA) pastāstīja Andris Freimanis,
Kokneses novada politiski represēto
nodaļas vadītājs. „Nav nekā siltāka
par sniega piku, ko cilvēks nes dāvināt otram,” ar šiem Imanta Ziedoņa
vārdiem represēto kopas vadītāja Antoņina Midega aicināja sveikt apaļo

gadskārtu jubilārus un veltīt viens
otram vēlējumus jaunam un veiksmīgam gadam. Lai arī represēto kopas
biedru skaits nav liels, tajā aktīvi darbojas apmēram 10 cilvēki, svarīgākā
ir vēlme darboties, būt kopā pagasta
un novada rīkotajos atceres pasākumos.

Sporta pasākumi Bebru pagastā

28. janvāris
“Visi uz slēpēm” – V. Jākobsona 118.
Uzrunas, atmiņas. Rotaļas un spēles sniegā,
plkst. 12:00
Dzimšanas dienai veltīts pasākums
slēpošana, stafetes slēpojums. Ugunskurs.
11. februāris
“Telpu sportiskā pēcpusdiena”
Novuss, dambrete, šautriņas
plkst. 13:00
12. marts
“Sērsnu rallijs” *
Slēpošana Vecbebru laukos
plkst. 10:00
*pasākuma formāts/notikšana atkarīga no laika apstākļu piemērotības.

17.janvāris
no 18:00 19:00
28.janvāris
plkst.11:00

Aktuālie kultūras pasākumi

5.februāris
plkst.14:00
11.februāris
plkst.16:00

Teņa dienas danči

Radošā māja

Novada amatierkolektīvu Lustīgās sporta spēles
“VIENS PAR VISIEM, VISI PAR VIENU!”
METEŅI. Ierašanās makskās, līdzi latviski cienasti, būs laišanās no
kalniņa, uguns kuršana, Meteņa zupa, spēkošanās, lielīšanās, sveču
liešana

Kokneses
sporta centrs

Sieviešu kora “ANIMA” un sadraudzības koru koncerts
“DZIESMU VIRPULIS”

Atpūtas vakars kopā ar grupu “MUSTANGS”,
ieeja 5 EUR, pasākuma dienā 6 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana un
galdiņu rezervēšana kultūras namā, tālr.65161100
Komēdija “SILVIJA” pēc A.Ramsdela Henrija lugas motīviem, režisors
23.februāris
Voldemārs Šoriņš. Ieeja 6 EUR, pensionāriem un Silvijām (uzrādot
plkst.19:00 personu apliecinošu dokumentu) 5 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana no 10.
janvāra.

17.februāris
plkst.21:00

25.februāris
plkst.18:00
17.marts
plkst.21:00
20.marts
plkst.6:00

Deju kolektīvu sadancošana “Ar mīlestību sirdī, ceļā uz deju
svētkiem”, piedalās VPDK “Liepavots” un draugu kolektīvi
Atpūtas vakars kopā ar grupu “GALAKTIKA”,
ieeja 5 EUR, pasākuma dienā 6 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana un
galdiņu rezervēšana kultūras namā, tālr.65161100
LIELĀ DIENA, kursim uguni, būs spēles, rotaļas, olu ripināšana,
šautriņu mešana. Līdzi jāņem pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi rauši,
dzērvenes

Kokneses
“Būnīšos”
Kokneses
kultūras
nams
Kokneses
kultūras
nams
Kokneses
kultūras
nams
Kokneses
kultūras
nams
Kokneses
kultūras
nams
Baznīcas
kalns,
Koknese

Kokneses novada
domes darba laiks
Pirmdien:
8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien:
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien:
8.00 – 15.00

Skanīgus prieka mirkļus krāt,
Lai dienā kad skumji – dvēsele var
padziedāt.
Vislabākās domas atmiņā krāt,
Lai diena kad vēsi – sirds nāk ar
tām parunāt.
Sirsnīgi sveicieni Birutai Balogai
70 gadu jubilejā un Rasmai
Taukulei 75 gadu jubilejā!
Senioru klubiņš „Pīlādzītis”

31. janvārī
no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00
Koknesē, Zaļā tirgus laukumā

MOBILĀ
DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
* ar Nacionālā veselības
dienesta uzaicinājuma vēstuli BEZ MAKSAS
* ar ģimenes ārsta
nosūtījumu - 2,85 EUR
* bez nosūtījuma - 20,00 EUR
Rentgens
(plaušām, locītavām u.c.):
* 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)

Laime nāk ar zvaigzni rokā.
Tiem, kam laba, silta sirds.
Viņas maigā staru lokā
Dzīves ceļi gaiši mirdz.
/K.Skalbe/
Sirsnīgi sveicieni janvārī
dzimušajiem jubilāriem
Mārai Lijai Dandēnai un
Lībai Zukulei!
Kokneses novada politiski
represēto nodaļas biedri

D vitamīna noteikšana 4,50 EUR
PACIENTU PIEŅEMŠANA
PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA
Tālr. 25431313

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2016. GADA DECEMBRĪ
REĢISTRĒTAS 2 LAULĪBAS.

Ārstniecības reģisdtrācijas
kods 0100-64111
Pakalpojumu nodrošina:

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
mūsu mīļie nemirst:
vien apsedzas ar puteni
un kļūst par tēvu zemi.
/J.Peters/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2016. gada decembrī
reģistrēti 4 mirušie.
Aizsaulē pavadīti:
VALERIJA GORECKA (1920.G.)
VLADIMIRS MATVEJEVS LARIONOVS (1963.G.)
BROŅISLAVS VIRZA (1942.G.)
STAŅISLAVS BRUŽIKS (1930.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2016. GADA DECEMBRĪ
REĢISTRĒTI 3 JAUNDZIMUŠIE:
MARKS ADRIANS, MARKS,
RĒZIJA.
Sveicam bērniņu
vecākus!
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Nospēlēt savas dzīves
galveno lomu
Dziļi sirdī īstena koknesiete. Kokneses
kultūras nama direktore, amatierteātra režisore, ceļotāja, daudziem
jauniem cilvēkiem, kuriem caur teātra
mākslu palīdzējusi saskatīt pareizo ceļa
virzienu, arī dzīves skolotāja. Vecākās
paaudzes koknesiešiem viņa vienmēr
būs Ādama Gavrovska mazmeita. Tik
krāsainas ir Ingunas Strazdiņas dzīves
lomas. Vairāk kā divus gadu desmitus
viņa tur roku uz pulsa Kokneses kultūras dzīves ritējuma. Saruna ar Ingunu
šī gada sākumā ir kā rosinājums mums
katram atrast un nospēlēt savas dzīves
galveno domu.

Izaicinājums 22 gadu
garumā
Vai Kokneses kultūras nams ir
tava pirmā darba vieta?
Inguna: Kokneses kultūras
namā sāku strādāt 1994. gadā,
bet pirms tam man jau bija pieredze kultūras darbā. Pēc Kokneses
vidusskolas beigšanas gribēju studēt
kultūras jomā, bet vecvecāki mani
atrunāja, jo ar to maizi nenopelnīšot. Iesniedzu dokumentus Latvijas
Valsts universitātē fi loloģijas fakultātē, bet tiekot līdz pirmajam iestājeksāmenam sapratu: es negribu
skolotāja – tas man neder! Pabeidzu
vecāko pionieru vadītāju skolu un
neilgu laiku pastrādāju savā bijušajā skolā. Tad pieņēmu darba piedāvājumu toreizējā Pionieru namā,
tagadējā Bērnu un jauniešu centrā
Aizkrauklē, kļūt par bērnu sektora
vadītāju. Esmu strādājusi arī Aizkraukles kultūras namā par bērnu
pasākumu organizatoru, vienu gadu
biju arī direktore. Sagādāju vecvecākiem pārsteigumu, paziņojot, ka
esmu neklātienē iestājusies Latvijas
Valsts konservatorijā. Pēc pieciem
gadiem diploms kā masu svētku
organizatorei bija kabatā. 90. gadu
sākumā Kokneses pagasta padomes
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis aicināja kļūt par Kokneses kultūras
nama direktori. Pirmajā reizē atteicu, jo biju pārliecināta – savās mājās
strādāt nebūs viegli. Tomēr otrajā
reizē ļāvos šim izaicinājumam un tā
ir pagājuši 22 gadi.
Kā šajā laikā mainījies pašdarbības kolektīvu sastāvs?
Pa šiem gadiem pašdarbības kolektīvu skaits ir nedaudz palielinājies, manā darbības laikā izveidojās
folkloras kopa „Urgas”, spēlmaņu
kopa „Skutelnieki” un Kokneses pūtēju orķestris. Un no šī gada mūsu
paspārnē ir arī kapela “Aizezeres
muzikanti”

Bez teātra neiztikt!
Vai teātra mīlestība jau radās
skolas gados? Koknese izsenis lepojusies ar teātra spēlēšanas tradīcijām.
Es mācījos Pļaviņu mūzikas skolā spēlēt vijoli, bet skolu nepabeidzu, jo par mūziku stiprāka izrādījās teātra spēlēšana. Tajā laikā Koknesē amatierteātri vadīja Raimonds
Kugrēns, aktrises Lāsmas Kugrēnas
tēvs. Atminos, kā savu pirmo lomu
nospēlēju lugā „Ir gan svētki”. Skolas gados liela aktīviste nebiju, bet
ar labiem panākumiem piedalījos
daiļlasīšanas konkursos. Vidussko-

las laikā, kad kolektīvu vadīja Ona
Bitāne, viņas iestudējumā „Trīnes
grēki” nospēlēju Emīlijas lomu.
Vienu brīdi darbojos Aizkraukles
Tautas teātrī, no kura mēs, daži aktieri: Aivars Gusevs, Aija Sproģe,
Rita Čerkovska , atdalījāmies un
izveidojām Aizkraukles Mazo teātri. Aija un Rita ir ilggadējas aktrises
mūsu amatierteātrī – manas cīņu
biedres visu šo gadu garumā. 1992.
gadā Koknesē amatierteātri atjaunoja Tomass Cīrulis ar Blaumaņa
iestudējumu „No saldenās pudeles”. Tuvojoties pirmizrādei, man
piezvanīja kultūras nama direktore
Kornēlija Reisnere un lūdza glābt
izrādi – prom aizgājušas aktrises
vietā uzņemties Lavīzes lomu. Tā
arī es paliku šajā kolektīvā. Laika
gaitā kolektīvam mainījās režisori.
Kad biju jau kļuvusi par kultūras
nama direktori, Aizkraukles Tautas teātra režisors Juris Kalvišķis
skubināja, lai uzņemos Kokneses
amatierteātra vadīšanu un es esmu
viņam ļoti pateicīga, jo tieši viņš
bija tas, kas manī saskatīja režisora
dotības. Pirmā izrāde, ko iestudēju, bija Mārtiņa Zīverta luga „Ķīnas
vāze”. Pašreizējā situācijā, lai iestudētu izrādes, dotos viesizrādēs, visgrūtākais ir saskaņot aktieru darba
un mācību laika grafi kus, tāpēc arī
paralēli iestudēju divas lugas mazākiem sastāviem.
Vai pašreiz top jauns iestudējums?
Marta mēnesī aicināsim uz
pirmizrādi „Traks numurs” – vācu
autoru Franča Arnolda un Ernesta
Baha situāciju komēdiju, tomēr man
tuvākas ir psiholoģiska rakstura izrādes, kur varu „urbināties”, kā senāk iestudētie darbi „Metāla ziedi”,
„Kreisais pagrieziens”, „Roze”, “Leģenda par lauru koku”. Arī kolēģis
režisors Kārlis Lišmanis mani ir nosaucis par kamerizrāžu iestudētāju.
Aktieri nogurst no psiholoģiskā
žanra izrādēm, tāpēc vajag kaut ko
pamainīt, bet patiesībā komēdiju ir
nospēlēt daudz grūtāk nekā drāmu
vai traģēdiju. Es pati esmu noilgojusies pēc spēlēšanas, ļoti priecātos, ja
kāds kolēģis man piedāvātu kaut ko
nospēlēt.
Šobrīd amatierteātrī top arī viena „urbinoša” izrāde – Pēra Ulofa
Enkvista darbs „Vectēva māja”, kurā
darbojas trīs personāži.

Prieks par jauniem
aktieriem
Tev lieliski izdodas teātra virpulī
ieraut jaunus spēlētājus. Kā tu viņus
atrodi, ja viņi paši neatnāk?
Bieži iznāk piedalīties žūrijā
skatuves runas konkursos vai svētku pasākumos skolās. Un tad ir tā,
ka pēkšņi izdzirdu, ieraugu un sajūtu – tur var iznākt lietaskoks! Tā
savulaik acīs iekrita Sandis Migla,
mani apbūra viņa vīrišķīgās balss
materiāls. Pašreiz mums ir divi
jauni atradumi, par kuriem milzīgs
prieks! „Vectēva mājā” vienā no lomām iejūtas Reinholds Sprukulis.
Biju ievērojusi viņu skatuves runas
konkursā. Pirms divām vasarām
amatierteātra aktieri piedalījās

masu skatos krievu seriālā „Saldā
dzīve”, kura fi lmēšana notika Reinholda vecāku mājās Bebru pagasta
„Vecsiljāņos”. Toreiz viņš izteica
vēlmi izmēģināt spēkus aktierspēlē.
Izvēloties iestudēt „Vectēva māju”,
atcerējos par Reinholdu. Un, lūk,
mēs jau strādājam mēģinājumos.
Viņam ir cita – dziedātāja, skatuves runas konkursu pieredze, tagad
speram pirmos soļus aktiermākslā.
Priecājos, ka pie mums atgriezusies
un atsākusi spēlēt Evita Briņķe. Arī
viņu redzēsim šajā jaunajā iestudējumā. Trešajā lomā iejutīšos es pati
vai Aija Sproģe, jo es nevaru tikai
spēlēt, man arī no malas jāredz izrādes kopaina. Par scenogrāfu piekritis būt savas jomas profesionālis
Ivars Noviks, kuram jau prātā ir
savdabīgs skatuves vizuālais ietērps.
Arī „Trakajā numurā” redzēsim
jaunu seju.
Jā, izrādās, ka Dzintars Meiers
no Iršiem ir ne tikai izcils dejotājs,
viņam piemīt arī aktieriskas dotības. Dzintars nelielu skatuves pieredzi ieguvis jaunībā, darbojoties
amatierteātrī Sērenē. Ar lielu atbildības sajūtu un aizrautību viņš sācis
apgūt savu lomu.
Janvāris ir Rūdolfa Blaumaņa
dzimšanas dienas mēnesis. Divi viņa
mūža gadi pieder Koknesei. Arī koknesieši ir iestudējuši viņa lugas.
Mums ir bijuši trīs dižā klasiķa
lugu iestudējumi: „Trīnes grēki”,
„Indrāni” un „No saldenās pudeles”. Blaumanis nav tas vieglākais
autors kuru iestudēt, bet katrs amatierteātris par savu godu uzskata
parādīt kaut ko no viņa – cilvēka
dvēseles pazinēja atstātā mantojuma.
Pēdējo gadu izrādes amatierteātru skatēs ir augstu novērtētas.
Ar iestudējumiem „Gredzens
gredzenā”, „Metāla ziedi” esam
piedalījušies amatierteātru skates
„Gada izrāde” fi nālos Rīgā. Pagājušajā gadā uz kamerizrāžu festivālu
Rīgā tika izvirzīta mūsu jaunākā
izrāde „Dāmas”. Apzinos, ka katra
izrāde „pirms laišanas tautā” ir līdz
galam jānoslīpē. Uzceltā latiņa jānotur līmenī vai jāceļ vēl augstāk.
Vai pašlaik uz profesionālo teātru skatuvēm ir kāda režisora izrāde,
kurai liktu izcilu vērtējumu?
No pēdējā laika redzētajām izrādēm uz mani vislielāko iespaidu
atstājusi Vladislava Nastavševa iestudējums „Mēdeja” Krievu drāmas
teātrī un Gunas Zariņas izcilais tēlojums. Augstu vērtēju senāk redzēto Elmāra Seņkova iestudēto „Antigoni”. Noteikti vēl Nacionālajā teātrī noskatīšos atzinīgi novērtēto arī
Nastevševa iestudēto darbu „Asins
kāzas” un Elmāra Seņkova „Ezeriņu”. Mani fascinē, kā jaunie režisori
eksperimentē, liek skatītājam kādu
klasiķa darbu ieraudzīt pavisam necerētā skatījumā, piemēram, tikko
pirmizrādi piedzīvojušais „Kaijas”
iestudējums Elmāra Seņkova režijā.
Esmu apmeklējusi viņa vadītos kursus amatierteātra režisoriem, man
patīk viņa redzējums.
Turpinājums 12.lpp. »»»
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Biedrības "Baltaine"
kopsapulcē izvērtē padarīto
Dienā, kad no rīta termometra
stabiņš rādīja -31 grāds, 7.janvārī, paši
izturīgākie "Baltaines" biedri bija ieradušies uz ikgadējo kopsapulci, kad tiek
runāts un izvērtēts padarītais un domāts arī par nākošajiem pasākumiem.
Esam ievēlējuši arī jauno darba grupu, kas šajā gadā organizēs biedrības
darbu. Viss notiek! Aktīvi rosāmies!
Esam saplānojuši pasākumus visam gadam. Aicinām ikvienu, kam ir vēlmes,
mums pievienoties!

Plānotie pasākumi
2017
Teņa dienas danči otrdien,
17.janvārī plkst.18.00 – 19.00 Radošajā
Mājā
Meteņi Kokneses“Būnīšos” svētdien, 5.februārī plkst.14.00 – vēlams
nākt maskās, līdzi latviski cienasti, būs
laišanās no kalniņa, uguns kuršana,
Meteņa zupa, spēkošanās, lielīšanās,
sveču liešana
Lielā diena pirmdien, 20.martā
plkst.6 no rīta Baznīcas kalnā – kursim
uguni, būs spēles, rotaļas, olu ripināšana, šautriņu mešana, jāņem līdzi
pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi rauši,
dzērvenes
Satiec Savu Meistaru 1.aprīlis Radošajā Mājā plkst.10.00 – 18.00

(piesakies pie meistariem uz salmu virtenes gatavošanu, aušanu stellēs, prievīšu aušanu bez stellēm, šķeterēšanu,
tamborēšanu ar dakšiņu, kokles spēli
un kulinārā mantojuma gudrībām)
Kokneses Ziņģe sestdien,
8.aprīlī plkst.15.00 Kokneses kultūras
namā
Ūsiņi otrdien, 9.maijā Radošajā
Mājā
Sama modināšana, Tūrisma
sezonas atklāšana 13.maijā Kokneses
parkā un Kokneses pilsdrupās
Jāņu mācības sestdien, 10.jūnijā Likteņdārzā
Kokneses novada svētki
1.-2.jūlijā
Annas diena trešdien, 26.jūlijā
Radošajā Mājā
Rudens Saulgrieži piektdien,
22.septembrī Radošajā Mājā
Veļu vakars sestdien, 21.oktobrī Kokneses pilsdrupās
Mārtiņi piektdien, 10.novembrī
Radošajā Mājā
Bluķa vakars trešdien, 20.decembrī Radošajā Mājā
Par visiem pasākumiem un biedrības „Baltaine” aktivitātēm var interesēties: Inguna Žogota, tālr.26575499, ingunazogota@inbox.lv

No 9. janvāra - 9.martam
Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļā ciemojas
Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājas,
Jūrmalas leļļu teātra mākslinieciskās
vadītājas un aktrises

Ingunas Radziņas
darinātās lelles!

Ja vēlaties kopā ar klasi vai grupiņu aplūkot izstādi,
uzzināt un lasīt tās grāmatas, no kurām lelles izkāpušas,
tad piesakieties klātienē, pa tel. 26309980 vai
e-pastu bibliotekas@koknese.lv
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Nospēlēt savas dzīves galveno lomu
««« Sākums 11.lpp.

Kokneses novada
svētki – vasaras
gaidītākais notikums
Atskatoties uz aizvadīto gadu Kokneses kultūras dzīvē – vai izdevās piepildīt visas ieceres?
Ir mērķi, kas sasniegti, bet ir kas
palicis, ko centīsimies realizēt šajā
gadā. Uzskatu, ka šobrīd kultūras
pasākumu piedāvājums ir pietiekami
plašs un dažādām gaumēm gan par
maksu, gan bez maksas. Mēs, protams,
nevaram uzņemt ļoti izcilus māksliniekus, to neļauj zāles ietilpība un
mūsu iedzīvotāju maksātspēja. Lielas
cerības liekam uz brīvdabas estrādes
vērienīgo atjaunošanu. Pasākumus
kultūras namā apmeklē ne tikai novada iedzīvotāji, bet kultūras baudītāji
no Pļaviņām, Jaunjelgavas, Daudzevas
un Jēkabpils.
Novada iedzīvotāji un viesi vienmēr priecājas par Kokneses novada
svētku norisi.
Arī man ir milzīgs prieks par šiem
gadskārtējiem svētkiem un radošo
komandu kura ar lielu entuziasmu
piedalās svētku organizēšanā. Domājam par jaunumiem svētku programmā, bet tos visticamāk realizēsim
atjaunotajā estrādē. Jau ir zināms, ka
gaidāmajos svētkos balli spēlēs grupa
„Roja” un priecēs koncerts „TU UN ES”, kas
uzreiz atsauc atmiņā
labi pazīstamo dziesmu
Alex izpildījumā. Šis ir
izcilās roka leģendas,
komponista un ģitārista
Harija Zariņa 60 gadu
jubilejas gads. Viņš ar
draugiem ir izveidojis
koncertprogrammu, ko
arī mēs baudīsim svētku
vakarā. Tajā piedalīsies
Alex, Aija Andrejeva,
Dināra Rudāne, Antra
Stafecka, Atis Ieviņš, Jānis
Buķelis un grupa „COLT”.
Kokneses pilsdrupās klausīsimies “Latvian Sound
Quartet” koncertu “Vīnes
galma meistardarbi”. Skanēs Mocarta, Haidna, Bēthovena mūzika .Domāju, ka
mums atkal izdosies skaisti
svētki - gaidītākais vasaras
notikums Koknesē!
Kādi ir tuvākie pasākumi,
kurus aicini apmeklēt?
28. janvārī Kokneses
sporta centrā īstenosies mana
sen izlolota ideja – novada amatierkolektīvu Lustīgās sporta spēles „Viens
par visiem, visi par vienu!” Paldies
Dāvim Kalniņam par atsaucību un
palīdzību spēļu organizēšanā. Kolektīviem vēl priekšā skates, bet pirms
šī saspringtā laika īstais brīdis pabūt
kopā. Pasākums nav domāts kā sacenšanās nopietniem sportistiem, bet
nenopietnā un priecīgā noskaņā būs
jāparāda savi spēki komandās un individuālajos startos. Laipni aicināti ne
tikai pašdarbnieki, bet arī viņu radi,
draugi un paziņas, jo arī līdzjutējiem
būs pārsteiguma balvas, bet pašiem
dalībniekiem sarūpētas medaļas, kausi
un diplomi.

Kopā ar savējiem pēc izrādes „No saldenās pudeles”.

Ceļojumi iedvesmo!

Kā dzirkstošs prieks

ir teātris!

23. februārī gaidīsim uz profesionālu aktieru izrādi „SILVIJA”, kurā varēs gan pasmieties, gan padomāt. Izmantojiet šo iespēju. Neatlieciet biļešu
iegādi uz pēdējo brīdi. Februārī atpūtīsimies un dancosim, kopā ar grupu
“Mustangs”, bet martā ar “Galaktiku”.
Vasaras vidū – 15. jūlijā teātra spēlētāji Koknesē satiksies amatierteātru
festivālā „Pērses krasti”, kā arī vasaras
sezonā piedāvāsim koncertus estrādē.

Mums ir paši labākie
kolektīvi un vadītāji!
Ko tu novēlētu visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem un mūsu pašdarbības kolektīviem Jaunajā gadā?
Gribu pateikt paldies visiem no-

vada iedzīvotājiem, kuri atbalsta mūsu pasākumus un
neskatoties uz svārstīgo finansiālo situāciju, izdara izvēli par labu
kultūras nama apmeklējumam. Prieks
par mums uzticīgajiem koknesiešiem,
kuri nāk regulāri un prieks par tiem,
kuri varbūt atnāk pirmo reizi un pēc
pasākuma pasaka paldies. Tas ir lielākais gandarījums - kad saņemam
pateicību, jo viss mūsu darbs ir veltīts,
lai cilvēkos raisītu pozitīvas emocijas.
Pirmkārt, novēlu visiem labu veselību,
jo tad būs viss pārējais! Otrkārt, nākt
uz mūsu rīkotajiem pasākumiem –
mums ir svarīgs katrs apmeklētājs.
Visiem pašdarbības kolektīviem
un to vadītājiem šajā gadā vēlu lielu
izturību un spēku, jo nākamais – Latvijas valsts simtgades un dziesmu un
deju svētku gads būs viens traks skrē-

jiens! Bet svētkus mēs veidojam paši,
jo vairāk darīsim, jo vairāk mums
veiksies. Ar lielu pārliecību varu sacīt
– mums ir vislabākie pašdarbības kolektīvi un kolektīvu vadītāji! Sirsnīgs
paldies arī manai kolēģei – kultūras
darba metodiķei Astrīdai Saimenai un
saimniecības daļas vadītājam Guntim
Saukantam, Silvijai Tarasovai un Ingai Kančai, kuras rūpējas par kultūras
nama telpu kārtību un apkārtnes sakoptību, arī Edgaram Hamiduļinam
un Sarmītei Ķerpei, bez kuru darbošanās kultūras nama darbība nebūtu
iespējama.
Kur tu gūsti iedvesmu un spēku radoši darboties?
Tas laiks, kad varēju skriet no rīta
līdz vakaram, ir pagājis. Tagad esmu
apjautusi, ka vairāk ir jādomā par sevi.
Vienreiz vai divreiz gadā uzdāvinu sev
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ceļojumu ārpus Latvijas. Es varu atteikties no jauna apģērba iegādes vai
citas sevis palutināšanas, bet doties
ceļojumā vajag! Iespēja ieraudzīt jaunu
zemi un iepazīt tās kultūru mani uzlādē! Tajos brīžos mans telefons ir atslēgts, jo es tāpat šeit uz vietas neko nevaru līdzēt. Jau zinu, kur ceļošu šogad
un tam gatavojos! Vēl man ļoti patīk
lasīt – vairs nelasu tik daudz kā agrāk,
bet izvērtējot, kas man tiešām būtu vajadzīgs, pārsvarā gan iznāk lasīt lugas.
Laimīgs ir tas, kurš dara darbu, kas
patīk un rod tajā piepildījuma sajūtu.
Nevienu dienu neesmu nožēlojusi savu profesijas izvēli. Vienīgais, ko
varu teikt, es absolūti neesmu menedžeris, kas šajā direktora darbā būtu
vajadzīgs. Ja man ļautu tikai iestudēt
izrādes un domāt pasākuma scenārijus
– būtu patiesi laimīga!

