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KOKNESES
Sama modināšanas svētki ir klāt! Tūrisma sezonu varam sākt!

Maijs ir plaukstošs ābeles 
zieds Latvijas brīvības kokā. 
Tas uzzied kā ticības apsolījums 
mūsu latviskajam spēkam – uz 
saimes galda klātam baltam 
galdautam pie kura pulcējas 
dzimta, rudzu apsētam tīru-
mam, garīgām vērtībām, kas 
mantotas no paaudzes paaudzē. 
Un ikviens, kas 4. maijā bija Lik-
teņdārzā Baltā galdauta svētkos 
vai savās mājās pie balti klāta 
galda, izjuta gaišo vienotības sa-
jūtu, ka mēs piederam baltai un 
stiprai tautai.

Arī mūsu izdevuma lappusēs 
stāstām, kā Kokneses novadā sa-
gaidīti Brīvības svētki, kādi jauni 
darbi gaidāmi novada attīstībā. 

Aprīļa beigās saņēmām prie-
cīgu vēsti – Kokneses pagasta 
bibliotēkas bibliotekāre Ingrīda 
Grūbe kļuvusi par titula „Pagas-
ta bibliotekārs – gaismas nesējs” 
ieguvēju Zemgalē. Bet sarunā 
Ingrīda uzsvēra, ka tas ir viņas 
un atsaucīgo kolēģu kopīgs no-
pelns koknesiešu atzinīgam vēr-
tējumam mūsu mazajai gaismas 
pilij.

Savukārt VPIV jauniešu deju 
kolektīvam „Kāre” jau 40 gadus 
dejot prieka un dejas gaismas 
nesēja ir vadītāja Sarmīte Plū-
me. To apliecināja arī emocijām 
bagātais dzimšanas dienas kon-
certs.

Maija otrajā svētdienā svinē-
sim vissaulainākos maija svēt-
kus – Mātes dienu. „Šai pasaulē 
viens riņķis – tas ir mūžīgs: lai 
ko jūs meklētu, jūs atradīsit – 
māti,” teicis maijā dzimušais ju-
bilārs Imants Ziedonis.

19. maijā Kokneses Tūrisma 
centrs atklās savas jaunās māj-
vietas telpas 1905. gada ielā 7. 
Bet jauno tūrisma sezonu mūsu 
novadā 20. maijā sagaidīsim ar 
Sama modināšanas svētkiem! 
Svētkus noteikti visvairāk gaida 
tie, kas piedalīsies retro tērpu 
un velosipēdu parādē – Tvīda 
braucienā. Ja iepriekšējās reizes 
tos organizēja Ita Lejiņa, tad šo-
reiz galvenā velo stūre nodota 
Martas Utānes rokās. Tik daudz 
notikumu, kuros noteikti jābūt 
klāt! Lai izdodas gan dārzus ap-
sēt, gan satikties Sama modinā-
šanas svētkos!

Priecīgu un darbīgu gada 
ziedošāko laiku!

Sarmīte Rode

Šopavasar, 4. maijā, ar Baltā galdauta 

svētkiem un akciju „Apskauj Latviju” iesākās 

Latvijas valsts simtgades svinības.  Saule 

debesīs augstu, saimes galdam pārklāts 

balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma 

simbols, brīvības dziesmas Daugavas krastā 

– tāda bija 4. maija diena Likteņdārza sirdī 

Amfi teātrī. Kokneses novada iedzīvotāji, cie-

miņi, ģimenes ar bērniem  – tik daudzi šajā 

dienā bija kopā pie balti klātā svētku galda.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Likteņdārza pārstāve Sanita Heins-
berga, uzrunājot svētku svinētājus, atgā-
dināja, ka Baltā galdauta svētki ir veids 
kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu 
– mūsu PAR dienu, pieminot 1990.gada 
4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā pa-
dome pieņēma deklarāciju Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu – lē-
mumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. 
Turpinājums 8.lpp. »»»

Likteņdārzā svin Baltā galdauta svētkusLikteņdārzā svin Baltā galdauta svētkus

Daugavas krastā skan Daugavas krastā skan 
veltījums likteņupei. veltījums likteņupei. 
Dzied jauktais koris Dzied jauktais koris 
„Alaine” un sieviešu „Alaine” un sieviešu 
koris „Anima”.koris „Anima”.

Kūku cepēju sacensības 
“KOKNESES DZIMŠANAS 
DIENAS TORTE – 2017”

Šogad Koknese svin 740 gadu ju-
bileju. Arī gadskārtējie Kokneses no-
vada svētki, kas norisināsies 30. jūnijā 
un 1. jūlijā, būs veltīti Senās Hanzas 
savienības pilsētas Kokneses dižajai 
gadskārtai. Kas gan būtu dzimšanas 
dienas svinības bez dzimšanas dienas 
tortes?! Svētku rīkotāji – Kokneses 
novada dome aicina kūku cepējus pie-
dalīties draudzīgās un ļoti gardās sa-
censībās „Kokneses dzimšanas dienas 
torte – 2017”!
SVARĪGA INFORMĀCIJA KŪKU 
CEPŠANAS ENTUZIASTIEM!

Norises vieta:  Kokneses estrā-
de Norises laiks:  2017.gada 1.jūlijs 
Rīkotāji:  Kokneses novada dome 
Dalībnieki: Kokneses novada kūku 
cepēji. Pieteikšanās: iesūtot pieteiku-
ma anketu uz e-pastu: inguna.straz-
dina@koknese.lv vai zvanot pa tālr. 
26574538.

Noteikumi: 1. Pieteikumi jāiesūta 
elektroniski vai telefoniski jāpiesakās 
līdz 2017.gada 15.jūnijam.

2. Cepot torti kūku cepēju sacen-
sībām “KOKNESES DZIMŠANAS 
DIENAS TORTE – 2017”, cepējiem 
jāizmanto pašu sarūpēti produkti. Vē-
lamais kūkas svars – 5 kilogrami vai 
lielums pēc saviem ieskatiem, lai kūku 
varētu sagriezt 200 mazos gabaliņos 
degustēšanai. Gardāko torti noteiks 
novada svētku dalībnieki, degustējot 
un atklāti balsojot. 

3. “Kokneses dzimšanas dienas tor-
tes – 2017” uzvarētāji tiks paziņoti 1.jū-
lijā Lielās loterijas noslēgumā un balvā  
saņems:

1. vietas ieguvējs – dāvanu karti 50 
eiro vērtībā. 2. vietas ieguvējs – dāvanu 
karti 30 eiro vērtībā. 3. vietas ieguvējs – 
dāvanu karti 20 eiro vērtībā

Balvas nodrošina SIA „Gemos”. 
Visi kūku cepēji saņems ielūgumus uz 
kādu no Kokneses kultūras nama or-
ganizētajiem maksas pasākumiem pēc 
savas izvēles. 



2KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 86 373 2017. gada 12. MAIJĀ 2

1. Atcelt 2017.gada 29.marta lē-
muma Nr.7.7. (protokols Nr.4)“ Par 
nekustamā īpašuma domājamo daļu 
1905.gada ielā 7 , Koknesē, pārdoša-
nu atklātā mutiskā izsolē”.

2.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošās  8/100 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 3260 013 0415 ar adresi 1905.gada 
ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā (turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums), nosakot tel-
pu izmantošanas mērķi: ar tūrismu 
saistītas infrastruktūras attīstība un 
pakalpojumu sniegšana.

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma 
izsoles sākuma cenu 20 930,00 euro 
(divdesmit tūkstoši deviņi simti trīs-
desmit eiro 00 centi) ar izsoles soli 
200,00euro (divi simti eiro).

2.3. Noteikt, ka izsolei var re-
ģistrēties līdz 2017.gada 12.jūnija 
plkst.10.00, Kokneses novada domes 
administrācijas ēkas 2.stāva 13.ka-
binetā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā 
un vienlaicīgi, ar iesniegumu un mak-
sājumu dokumentiem, iesniedzot ar 
tūrismu saistītas infrastruktūras at-
tīstības un pakalpojumu sniegšanas 
plānu pirmajiem 3 (trīs) gadiem. 

2.4. Noteikt, ka izsole notiks 
2017.gada 13.jūnijā plkst.10.00, 
Kokneses novada domes administrā-
cijas ēkas 1.stāva telpā Nr.1(apspriežu 
zālīte), Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

2.5. Apstiprināt Nekustamā īpa-
šuma izsoles noteikumus (pieliku-
mā).

3.1. Apstiprināt Kokneses  nova-
da domes 2016.gada pārskatu.

3.2. Apstiprināt  Kokneses no-
vada domes konsolidēto 2016.gada 

pārskatu, kurā konsolidēti:
- Kokneses novada domes kopsa-

vilkuma pārskats;
- pašvaldības aģentūras ”Kokne-

ses sporta centrs” pārskats;
- pašvaldības aģentūras ”Kokne-

ses tūrisma centrs” pārskats;
- Vecbebru Profesionālās un vis-

pārizglītojošās internātvidusskolas 
pārskats;

- Kokneses internātpamatskolas- 
attīstības centra pārskats;

- ģimenes krīzes centra „Dzeguzī-
te” pārskats.  

4. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par sociālās palīdzības pabalstiem 
plānoto līdzekļu izlietojumu Kok-
neses novadā 2017.gada 1.ceturksnī 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv)

5.1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pašvaldības aģentūras „Kokne-
ses Sporta centrs” fi nansiālo darbību 
2017.gada 1.ceturksnī (informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv)

5.2. Pieņemt zināšanai infor-
māciju par pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Tūrisma centrs” fi nansiālo 
darbību 2017.gada 1.ceturksnī (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv)

6.1. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par pašvaldības laikrakstu “Kok-
neses Novada Vēstis” un pašvaldības 
mājas lapu www.koknese.lv .

6.2. Turpināt sadarbību un slēgt 
jaunu līgumu ar SIA “VISS.LV” par 
Kokneses novada domes mājas lapas 
www.koknese.lv uzturēšanu un kon-
sultācijām.

7. Pieņemt zināšanai ekonomistes 
Inetas Sproģes sagatavoto informāci-
ju par savstarpējiem norēķiniem par 
pašvaldību sniegtajiem pakalpoju-

miem (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv)

8.1. Apstiprināt Valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa „Kokneses pils-
drupas” darbības stratēģiju 2017.-
2025.gadam.

8.2. Publicēt paziņojumu par 
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa 
„Kokneses pilsdrupas” darbības stra-
tēģijas 2017.-2025.gadam apstiprinā-
šanu Kokneses novada domes mājas 
lapā www.koknese.lv

8.3. Publicēt Valsts nozīmes kul-
tūras pieminekļa „Kokneses pilsdru-
pas” darbības stratēģiju 2017.-2025.
gadam Kokneses novada domes mā-
jas lapā www.koknese.lv

9.1. Piešķirt fi nansējumu no lī-
dzekļiem neparedzētajiem gadīju-
miem 2519,22 euro apmērā tehniskā 
projekta “Valsts kultūras pieminekļa 
“Kokneses pilsdrupas” konservācijas 
darbi un labiekārtošanas darbi”” sa-
dalīšanai kārtās (informācija pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv)

9.2. Kokneses novada domei slēgt 
līgumu ar SIA “Arhitektoniskā izpētes 
grupa” par tehniskā projekta “Valsts 
kultūras pieminekļa “Kokneses pils-
drupas” konservācijas darbi un labie-
kārtošanas darbi” sadalīšanu 8 kārtās.

9.3. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di Kokneses novada domes izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs.

10.1. Piešķirt fi nansējumu no 
līdzekļiem neparedzētajiem gadīju-
miem 2765,09 euro  (divi tūkstoši 
septiņi simti sešdesmit piecu eiro) 
apmērā precīzai siltuma padeves 
regulēšanas un uzskaites aparatūras 
iegādei un uzstādīšanai Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā ar mērķi sama-
zināt siltumenerģijas patēriņu, lai 
sasniegtu projektā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Ilmāra 

Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, 
Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses 
novadā, uzlabojot ēku energoefek-
tivitāti” norādītos rezultatīvos rādī-
tājus.

10.2. Kokneses novada domei 
slēgt līgumu ar SIA “Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” par apkures 
sistēmas remontu.

10.3. Atbildīgais par lēmuma iz-
pildi Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas direktors Māris Reinbergs.

11. Atcelt Kokneses novada do-
mes 2017.gada 29.marta lēmuma 
Nr.7.5 “Par aizņēmumiem Valsts kasē 
investīciju projektiem” pirmā punkta 
1.1. apakšpunktu.

12.1. Piešķirt fi nansējumu no lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
3595.00 euro (trīs tūkstoši pieci simti 
deviņdesmit pieci eiro) apmērā apku-
res katla remontam Iršu pagasta kat-
lumājā.

12.2. Atbildīgais par lēmuma iz-
pildi Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Raina Līcīte. 

13. Piešķirt Bebru pagasta pār-
valdei 900,00 euro (deviņi simti eiro 
00 centu) Ūdenstorņa jumta tehniskā 
projekta apmaksai.

14. Piešķirt Bebru pagasta pār-
valdei līdz 3000,00 euro (trīs tūkstoši 
eiro 00 centu) ūdens akas vietas izpē-
tei un akas ierīkošanai pie daudzdzī-
vokļu mājas “Pērses 1”.

15.1. Ar 2017.gada 26.aprīli par 
Komisijas lēmumu pieņemšanai par 
lauksaimniecības zemes iegūšanu 
īpašumā locekli apstiprināt Indru 
Zilgalvi.

15.2. Ar 2017.gada 26.aprīli par 
Administratīvās komisijas locekli ap-
stiprināt  Anitu Skrejāni.

16.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes Ģimenes atbalsta centra 

“Dzeguzīte” reorganizācijas plānu 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv)

16.2. Atbildīgā par lēmuma izpil-
di – Ģimenes atbalsta centra “Dzegu-
zīte” direktore Lāsma Ruža- Rieksti-
ņa.

17.1. Precizēt Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus 
Nr.5/2017“Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Kokneses novadā” (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv)

17.2. Saistošie noteikumi publi-
cējami izdevumā „Kokneses Novada 
Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un stājas spēkā nā-
košajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Kokneses Novada Vēstis”.

18.1. Piešķirt fi nansējumu no 
līdzekļiem neparedzētajiem gadīju-
miem 2 253,63 euro (divi tūkstoši 
divi simti piecdesmit trīs eiro un 63 
centi) apmērā izmaksu un ieguvumu 
analīzes izstrādei projektam „Kultū-
ras mantojuma saglabāšana un attīs-
tība Daugavas ceļā”.

18.2. Atbildīgā par lēmuma izpil-
di Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Anda Mikāla

Nākošā Kokneses novada do-
mes sēde notiks 2017.gada 31.maijā 
plkst.14.00 novada domē, Melioratoru 
ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā un tajā tiks izskatīti šādi pa-
matjautājumi:

1. Par Kokneses novada svētkiem; 
2. Par kultūras darbu novadā;
3. Par bibliotēku darbu novadā;
4. Par tēlnieka Voldemāra Jākob-

sona memoriālās mājas – muzeja 
„Galdiņi” darbu

Sagatavoja Kokneses novada
domes sekretāre Dz.Krišāne

2017. gada 19. aprīlī un 26. aprīlī Kokneses novada dome NOLĒMA:

I VISPĀRĪGIE 
JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Kokneses novada sociālās palīdzības 
pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) 
veidus un apmērus, kritērijus un ie-
nākumu un materiālā stāvokļa līme-
ni, lai noteiktu ģimenes vai personas 
- Kokneses novada iedzīvotāju - atbil-
stību pabalstu piešķiršanas un izmak-
sas kārtību personām (ģimenēm), 
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, 
kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēša-
nas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir 
noteikt novada sociālās palīdzības 
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālo 
atbalstu trūcīgām, maznodrošinā-
tām un citām sociāli mazaizsargā-
tām personām (ģimenēm), lai ap-
mierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu viņu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā.

3. Novadā noteikto pabalstu iz-
maksu organizē Kokneses novada 
domes sociālais dienests, kurš savā 
darbībā ievēro pastāvošo normatīvo 
aktu prasības.

4. Šie noteikumi ir saistoši vi-
sām Kokneses novada administra-
tīvajā teritorijā deklarētām perso-
nām.

5. Kokneses novadā ir noteikti 
šādi pabalstu veidi:

5.1. pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

5.2. dzīvokļa pabalsts iedzīvo-
tājiem, kuru apdzīvojamās platības 
tiek apkurinātas centralizēti;

5.3. dzīvokļa pabalsts iedzīvo-
tājiem, kuru apdzīvojamās platības 
tiek apkurinātas individuāli ar mal-
ku, elektroenerģiju, u.c. kurināmā 
veidiem; 

5.4. pabalsts veselības aprūpei;
5.5. pabalsts bērna izglītībai un 

audzināšanai;
5.6. pabalsts pilngadību sasnie-

gušam bārenim vai bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam; 

5.7. pabalsts audžuģimenēm;
5.8. vienreizējs pabalsts krīzes 

situācijā;
5.9. vienreizējs pabalsts dzīvo-

jamās telpas vai dzīvojamās mājas 
remontam;

5.10. pabalsts aprūpes nodroši-
nāšanai.

6. Šajos saistošajos noteikumos 
lietotie termini:

6.1. Ģimene- šo noteikumu iz-
pratnē vienā mājsaimniecībā dzī-
vojošas personas ar vai bez rad-
nieciskām saitēm, kurām ir kopēji 
izdevumi par mājokli un starp ku-
rām nepastāv dzīvojamās telpas īres 
attiecības;

6.2. Svītrots 
6.3. Izdevumus apliecinoši do-

kumenti- elektroniskā kases aparā-
ta čeka, stingrās uzskaites kvīts vai 
faktūrrēķina oriģināls, kurā norā-
dīts pabalsta pieprasītāja vai tā ģi-
menes locekļa vārds, uzvārds, per-
sonas kods, maksājuma mērķis un 
samaksas apmērs un kuri izsniegti 
ne agrāk kā pirms trīs mēnešiem uz 
iesniegšanas brīdi;

6.4. Līdzdarbības pienākumi- 
sociālā darba speciālista noteikti 
atbilstoši pasākumi klienta sociālās 
problēmas atrisināšanai vai mazi-
nāšanai;

6.5. Svītrots

II PABALSTS 
GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ 
IENĀKUMU LĪMEŅA 
NODROŠINĀŠANAI

7. Kokneses novadā noteiktais ga-
rantētais minimālo ienākumu līmenis 
un pabalsta apmērs garantētā minimā-
lā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
vienai personai mēnesī noteikts atbil-
stoši Latvijas Republikā spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem. 

8. Kokneses novadā garantētā mi-
nimālā ienākumu līmeņa apmērs atse-
višķām iedzīvotāju grupām ir sekojošs: 

8.1. vecuma un invaliditātes pensi-
ju saņēmējiem 128,00 euro mēnesī; 

8.2. bērniem 64,00 euro mēnesī.
9. Pabalstu piešķir, aprēķina un 

izmaksā ģimenei (personai), kurai 
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem. 

10. Vienojoties ar pabalsta piepra-
sītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai 
natūrā (apmaksājot izdevumus par pa-
kalpojumiem vai precēm, kas nepiecie-
šami personas vai tās ģimenes locekļu 

pamatvajadzību apmierināšanai).
11. Pabalstu par kārtējo mēnesi 

izmaksā līdz attiecīgā mēneša 25.datu-
mam.

III DZĪVOKĻA PABALSTS 
IEDZĪVOTĀJIEM, 
KURU APDZĪVOJAMĀS 
PLATĪBAS TIEK 
APKURINĀTAS 
CENTRALIZĒTI

12. Tiesības saņemt dzīvokļa pa-
balstu ir Kokneses novadā deklarētai 
personai (ģimenei), kuras īpašumā vai 
lietošanā atrodas dzīvoklis.

 13. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, 
izvērtējot personas (ģimenes) ienāku-
mus atsevišķi šādām grupām:

 13.1. trūcīgām un maznodrošinā-
tām ģimenēm pabalsta apmērs:

 13.1.1. vienas istabas dzīvoklī dzī-
vojošiem līdz 225,00 euro uz pieciem 
mēnešiem viena gada laikā;

 13.1.2. divu istabu dzīvoklī dzīvo-
jošiem līdz 255,00 euro uz pieciem mē-
nešiem viena gada laikā;

 13.1.3. trīs un vairāk istabu dzīvok-
lī dzīvojošiem līdz 285,00 euro uz pie-

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 29.marta lēmumu Nr.10.2 (protokols Nr.4)
PRECIZĒTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 12 (protokols Nr. 6)
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„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc  ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22. punktu
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ciem mēnešiem viena gada laikā;
13.2. trūcīgām un maznodroši-

nātām pensijas vecuma personām vai 
personām ar invaliditāti, kuras dzīvo 
vienas, pabalsta apmērs:

 13.2.1. vienas istabas dzīvoklī dzī-
vojošiem līdz 225,00 euro uz pieciem 
mēnešiem viena gada laikā ;

 13.2.2. divu istabu dzīvoklī dzīvo-
jošiem līdz 255,00 euro uz pieciem mē-
nešiem viena gada laikā;

 13.2.3. trīs un vairāk istabu dzīvok-
lī dzīvojošiem līdz 285,00 euro uz pie-
ciem mēnešiem viena gada laikā;

13.3. pensijas vecuma personām 
vai personām ar invaliditāti, kuras dzī-
vo vienas un kuru īpašums ir izvērtēts 
un atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statusam, bet ienākumi uz 
personu ir mazāki par 250,00 euro mē-
nesī, pabalsta apmērs:

 13.3.1. vienas istabas dzīvoklī dzī-
vojošiem līdz 175,00 euro uz pieciem 
mēnešiem viena gada laikā;

 13.3.2. divu istabu dzīvoklī dzīvo-
jošiem līdz 205,00 euro uz pieciem mē-
nešiem viena gada laikā;

 13.3.3. trīs un vairāk istabu dzīvok-
lī dzīvojošiem līdz 235,00 euro uz pie-
ciem mēnešiem viena gada laikā ;

 13.4. pensijas vecuma personām 
vai personām ar invaliditāti, kuras dzī-
vo vienas un kuru īpašums ir izvērtēts 
un atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statusam, bet ienākumi uz 
personu ir mazāki par 290,00 euro mē-
nesī, pabalsta apmērs:

 13.4.1. vienas istabas dzīvoklī dzī-
vojošiem līdz 125,00 euro gadā uz pie-
ciem mēnešiem viena gada laikā;

 13.4.2. divu istabu dzīvoklī dzīvo-
jošiem līdz 155,00 euro uz pieciem mē-
nešiem viena gada laikā;

 13.4.3. trīs un vairāk istabu dzīvok-
lī dzīvojošiem līdz 185,00 euro uz pie-
ciem mēnešiem viena gada laikā;

 13.5. trūcīgām un maznodrošinā-
tām personām darbspējas vecumā pa-
balsta apmērs: 

 13.5.1. vienas istabas dzīvoklī dzī-
vojošiem līdz 125,00 euro uz pieciem 
mēnešiem viena gada laikā;

 13.5.2. divu istabu dzīvoklī dzīvo-
jošiem līdz 155,00 euro uz pieciem mē-
nešiem viena gada laikā;

 13.5.3. trīs un vairāk istabu dzīvok-
lī dzīvojošiem līdz 185,00 euro uz pie-
ciem mēnešiem viena gada laikā;

 13.6. ģimenēm, kurās visi ģimenes 
locekļi ir pensijas vecuma personas vai 
personas ar invaliditāti un kuru īpa-
šums ir izvērtēts un atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statusam, 
bet ienākumi uz vienu personu ir ma-
zāki par 250,00 euro mēnesī, pabalsta 
apmērs:

 13.6.1. vienas istabas dzīvoklī dzī-
vojošiem līdz 125,00 euro uz pieciem 
mēnešiem viena gada laikā;

 13.6.2. divu istabu dzīvoklī dzīvo-
jošiem līdz 155,00 euro uz pieciem mē-
nešiem viena gada laikā;

 13.6.3. trīs un vairāk istabu dzīvok-
lī dzīvojošiem līdz 185,00 euro uz pie-
ciem mēnešiem viena gada laikā;

14. Dzīvokļa pabalstus pārskaita 
uzņēmumam, kurš sniedz attiecīgos 
komunālos pakalpojumus.

IV DZĪVOKĻA PABALSTS 
IEDZĪVOTĀJIEM, 
KURU APDZĪVOJAMĀS 
PLATĪBAS TIEK 
APKURINĀTAS 
INDIVIDUĀLI

15. Tiesības saņemt dzīvokļa pabal-
stu ir Kokneses novada mājsaimniecī-
bā dzīvesvietu deklarējušām personām 

(ģimenēm), kuru īpašumā vai lietošanā 
atrodas dzīvoklis vai privātā māja.

16. Pabalstu kurināmā iegādei vie-
nu reizi kalendārā gada laikā piešķir:

16.1. trūcīgām un maznodrošinā-
tām pensijas vecuma personām, per-
sonām ar 1.un 2.grupas invaliditāti, ku-
ras dzīvo vienas, pabalsts 285,00 euro 
apmērā vai piegādājot malku pabalsta 
vērtībā;

16.2. pensijas vecuma personām, 
personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti, 
kuras dzīvo vienas un kuru īpašums ir 
izvērtēts un atbilst trūcīgas vai mazno-
drošinātas personas statusam, bet ienā-
kumi uz personu ir mazāki par 250,00 
euro mēnesī, pabalsts 200,00 euro ap-
mērā vai piegādājot malku pabalsta 
vērtībā;

16.3. trūcīgām un maznodrošinā-
tām atsevišķi dzīvojošām personām ar 
3.grupas invaliditāti, pabalsts 170,00 
euro apmērā vai piegādājot malku pa-
balsta vērtībā;

16.4. trūcīgām un maznodrošinā-
tām ģimenēm, kurās visi ģimenes lo-
cekļi ir pensijas vecuma personas vai 
personas ar invaliditāti, pabalsts 170,00 
euro apmērā vai piegādājot malku pa-
balsta vērtībā;

16.5. trūcīgām un maznodrošinā-
tām ģimenēm ar bērniem, kā arī trūcī-
gām un maznodrošinātām ģimenēm ar 
bērniem, kuri nav sasnieguši 24 gadu 
vecumu un sekmīgi turpina vidējās 
vai augstākās izglītības ieguvi, pabalsts 
285,00 euro apmērā vai piegādājot mal-
ku pabalsta vērtībā.

16.6. trūcīgām un maznodrošinā-
tām atsevišķi dzīvojošām personām 
darbspējas vecumā vai ģimenēm, kurās 
visas personas ir darbspējas vecumā, 
kuras saskaņā ar vienošanos veic no-
teiktos līdzdarbības pienākumus, pa-
balsts 60,00 euro apmērā vai piegādājot 
malku pabalsta vērtībā.

V PABALSTS VESELĪBAS 
APRŪPEI

17. Pabalsts veselības aprūpei tiek 
piešķirts, izvērtējot personas (ģimenes) 
materiālo stāvokli atsevišķi šādām gru-
pām:

17.1. trūcīgām un maznodrošinā-
tām personām (ģimenēm);

17.2. pensijas vecuma personām 
vai personām ar invaliditāti, kuras dzī-
vo vienas un kuru īpašums ir izvērtēts 
un atbilst trūcīgas vai maznodrošinā-
tas personas statusam, bet ienākumi 
uz personu ir mazāki par 290,00 euro 
mēnesī;

17.3. ģimenēm, kurās visi ģimenes 
locekļi ir pensijas vecuma personas vai 
personas ar invaliditāti un kuru īpa-
šums ir izvērtēts un atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statusam, 
bet ienākumi uz vienu personu ir ma-
zāki par 270,00 euro mēnesī; 

18. Pabalsts ārstēšanās un medi-
kamentu, kuri nav iekļauti valsts kom-
pensējamo medikamentu sarakstā, 
iegādes vai veselības apdrošināšanas 
polises iegādes izdevumu segšanai tiek 
piešķirts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 
100,00 euro ģimenei gadā, un ne vairāk 
kā 80,00 euro gadā personai, kura dzīvo 
viena.

19. pabalsts operāciju, onkoloģis-
ku slimību, sirds un asinsvadu slimību 
ārstēšanās izdevumu segšanai tiek pie-
šķirts 50% apmērā, bet ne vairāk par 
220,00 euro vienai personai gadā.

20. Pabalsts briļļu iegādes izde-
vumu segšanai bērniem tiek piešķirts 
50% apmērā, bet ne vairāk par 60,00 
euro vienai personai gadā. 

21. Pabalsts zobu protezēšanas iz-

devumu segšanai tiek piešķirts 50% ap-
mērā, bet ne vairāk kā 75,00 euro vienai 
personai gadā.

22. Lai saņemtu šo noteikumu 18.-
21.punktā minētos pabalstus veselības 
aprūpei, personai jāatbilst kādai no 
17.1.- 17.3. apakšpunktos minētajām 
grupām un sociālajā dienestā jāie-
sniedz izdevumus apliecinoši doku-
menti, kuri izsniegti ne agrāk kā pirms 
trīs mēnešiem uz iesniegšanas brīdi.

VI PABALSTS BĒRNA 
IZGLĪTĪBAI UN 
AUDZINĀŠANAI

23. Tiesības saņemt pabalstu bērna 
izglītībai un audzināšanai ir trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm ar 
bērniem, kuri nav sasnieguši 24 gadu 
vecumu un sekmīgi turpina vidējās vai 
augstākās izglītības ieguvi: 

23.1. pabalsts skolas piederumu 
iegādei 30,00 euro apmērā vienam 
bērnam, kurš iegūst pamatskolas vai 
vidējo izglītību. Pabalstu izmaksā vienu 
reizi gadā vasaras brīvlaikā pirms jaunā 
mācību gada sākuma;

23.2. pabalsts ceļa izdevumu seg-
šanai bērniem, kuri nav sasnieguši 24 
gadu vecumu un sekmīgi turpina vidē-
jās vai augstākās izglītības ieguvi, līdz 
75,00 euro apmērā tiek piešķirts I mā-
cību semestrī (septembris-decembris) 
un II mācību semestrī (janvāris-jūnijs), 
iesniedzot sociālajā dienestā izglītības 
iestādes izziņu, ka ir sekmīgs audzēk-
nis, un ceļa izdevumus apliecinošus 
dokumentus. 

23.3. brīvpusdienas skolā tiek pie-
šķirtas I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
10.-12.klases audzēkņiem I mācību 
semestrī (septembris-decembris) un 
II mācību semestrī (janvāris-jūnijs), 
iesniedzot sociālajā dienestā izglītības 
iestādes izziņu, ka ir sekmīgs audzēk-
nis, un ja iztikas līdzekļu deklarācija 
noteiktajos termiņos tiek atjaunota. 
Pabalsta brīvpusdienas skolā apmērs 
vienai dienai noteikts saskaņā ar pakal-
pojuma sniedzēja noteikto komplekso 
pusdienu maksu. Pabalsta summa tiek 
pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam, 
kurš nodrošina ēdināšanu.

23.4. Pabalsts bērnu ēdināšanas iz-
devumu segšanai pirmsskolas izglītības 
iestādēs tiek piešķirts 100% apmērā se-
dzot faktiskos ēdināšanas izdevumus. 
Pabalstu piešķir uz trūcīgas vai mazno-
drošinātas ģimenes statusa laiku.

23.5. Pabalsts sociālās rehabilitāci-
jas pasākumiem sociālās rehabilitācijas 
plāna ietvaros tiek piešķirts 50% apmē-
rā, bet ne vairāk kā 100,00 euro vienai 
ģimenei gadā.

24. Pabalsts bērnu ēdināšanas iz-
devumu segšanai bērniem no daudz-
bērnu ģimenēm, kuri apmeklē Kokne-
ses novada pirmsskolas izglītības ies-
tādes, tiek piešķirts, sedzot faktiskos 
ēdināšanas izdevumus 100% apmērā. 
Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot 
ģimenes materiālo stāvokli, no piepra-
sījuma iesniegšanas līdz nākošā mācī-
bu gada sākumam. Ģimenei sociālajā 
dienestā jāiesniedz iesniegums un 
daudzbērnu ģimenes statusu aplieci-
noši dokumenti.

  
VII PABALSTS 
PILNGADĪBU 
SASNIEGUŠAM BĀRENIM 
VAI BEZ VECĀKU 
GĀDĪBAS PALIKUŠAM 
BĒRNAM

25. Pabalstu pilngadību sasniegu-
šam bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam piešķir Ministru 
kabineta 2005.gada 15.novembra no-

teikumu Nr.857 „Noteikumi par so-
ciālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” no-
teiktajā kārtībā.

26. Pēc ārpusģimenes aprūpes iz-
beigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa 
vai internātskolā pilngadību sasniegu-
šajam bērnam izmaksā pabalstu pa-
stāvīgās dzīves uzsākšanai divu valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu ap-
mērā. Šo pabalstu izmaksā vienu reizi, 
bērnam sasniedzot pilngadību.

27. Pēc ārpusģimenes aprūpes iz-
beigšanās pilngadību sasniegušajam 
bērnam izmaksā pabalstu sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra iegā-
dei 250,00 euro apmērā. Šo pabalstu 
izmaksā vienu reizi, bērnam sasniedzot 
pilngadību, vai par šo summu izsniedz 
sadzīves priekšmetus un mīksto inven-
tāru.

28. Pabalstu ikmēneša izdevumu 
segšanai viena valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta apmērā pilngadību 
sasniegušajam bērnam izmaksā katru 
mēnesi, ja bērns turpina mācības vispā-
rējās vai profesionālās izglītības iestādē, 
kā arī ja turpina studijas augstskolā vai 
koledžā un ir sekmīgs tās audzēknis. 
Pabalsta izmaksu aptur studiju pār-
traukuma laikā un to atjauno, ja studi-
jas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukša-
nu pilngadību sasniegušajam bērnam 
ir pienākums nekavējoties ziņot sociā-
lajam dienestam. 

29. Ja pilngadību sasniegušais bā-
renis vai bez vecāku gādības paliku-
šais bērns īrē pašvaldības dzīvokli vai 
sociālo dzīvokli un sekmīgi turpina 
mācības vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādē, kas ir tiesīga iz-
sniegt valsts atzītus vispārējās izglītī-
bas vai profesionālo kvalifi kāciju ap-
liecinošus dokumentus, kā arī ja tur-
pina studijas augstskolā vai koledžā, 
kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus 
diplomus, sociālais dienests sedz ar 
dzīvojamās telpas īri saistītos maksā-
jumus, kas ietver īres maksu, nepie-
ciešamos maksājumus par obligāti 
veicamajām pārvaldīšanas darbībām, 
kā arī maksājumus par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu (siltumenerģija apku-
res un karstā ūdens nodrošināšanai, 
patērētais ūdens, kanalizācijas vai 
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana), izņe-
mot izdevumus par patērēto elektro-
enerģiju un dabasgāzi. Lai saņemtu 
iepriekšminēto pabalstu, bārenis vai 
bez vecāku gādības palikušais bērns 
iesniedz Kokneses novada domes so-
ciālajā dienestā iesniegumu, īres tiesī-
bas apliecinošus dokumentus.

30. Ja pilngadību sasniegušais bā-
renis vai bez vecāku gādības paliku-
šais bērns līdz pašvaldības dzīvojamās 
platības piešķiršanai īrē pašvaldībā 
esošu privātu dzīvokli vai citā pašval-
dībā esošu privātu dzīvokli, sociālais 
dienests sedz faktiskos ar dzīvoja-
mās telpas īri saistītos maksājumus, 
kas ietver īres maksu ,nepieciešamos 
maksājumus par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām ,kā arī mak-
sājumus par pakalpojumiem, kas sais-
tīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (sil-
tumenerģija apkures un karstā ūdens 
nodrošināšanai, patērētais ūdens, 
kanalizācijas vai asenizācijas nodro-
šināšana, sadzīves atkritumu apsaim-
niekošana), tajā skaitā izdevumus par 
patērēto elektroenerģiju un dabasgāzi. 
Lai saņemtu iepriekšminēto pabalstu, 
bārenis vai bez vecāku gādības paliku-

šais bērns iesniedz Kokneses novada 
domes sociālajā dienestā iesniegumu, 
īres tiesības apliecinošus un maksāju-
mu dokumentus. 

 
VIII PABALSTS 
AUDŽUĢIMENĒM

31. Pabalstu audžuģimenēm pie-
šķir Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Au-
džuģimenes noteikumi” noteiktajā kār-
tībā.

32. Pabalstu audžuģimenē ievieto-
tā bērna uzturam 230,00 euro apmērā 
par katru bērnu audžuģimenei izmaksā 
katru mēnesi.

33. Pabalstu audžuģimenē ievieto-
tā bērna apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei 100,00 euro apmērā audžuģi-
menei izmaksā vienu reizi gadā. Minē-
tā pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, 
apavus un citas bērnam nepieciešamas 
lietas.

34. Pabalsts audžuģimenē ievietotā 
bērna sociālās rehabilitācijas pasāku-
miem tiek piešķirts 50% apmērā, bet ne 
vairāk kā 100,00 euro vienam bērnam 
gadā atbilstoši speciālistu izsniegtām 
rekomendācijām.  

IX VIENREIZĒJS 
PABALSTS KRĪZES 
SITUĀCIJĀ

35. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, 
neizvērtējot personas (ģimenes) ienā-
kumus, bet ņemot vērā iepriekš nepa-
redzamo apstākļu radīto zaudējumu 
sekas, un tikai tajos gadījumos, ja ne-
pienākas cits valsts noteiktais pabalsts 
vai tas ir nepietiekams minimālo izde-
vumu segšanai. Pabalstu piešķir 50% 
apmērā no kopējiem izdevumiem, bet 
ne vairāk par 700,00 euro vienai perso-
nai (ģimenei).

36. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pie-
prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā no krīzes situā-
cijas rašanās.

37. Pabalsts pārtikas iegādei krīzes 
situācijā nonākušām personām (ģime-
nēm) tiek piešķirts talona veidā, kura 
vērtība ir līdz 20,00 euro apmērā. 

38. Pabalstu krīzes situācijā per-
sonas nāves gadījumā piešķir mirušā 
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai 
personai, kura uzņēmusies apbedīšanu: 

38.1. pabalsts paredzēts minimā-
lo apbedīšanas pakalpojumu izmaksu 
segšanai (zārka iegāde, transporta pa-
kalpojumi u.c.) 385,00 euro apmērā;

38.2. gadījumā, ja Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā 
pabalsta summa nekompensē mini-
mālos apbedīšanas izdevumus, pabal-
sta apmēru aprēķina kā starpību starp 
385,00 euro un Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras izmaksāto pabalsta 
summu, ko apliecina Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras lēmums par 
pabalsta piešķiršanu.

39. Gadījumā, ja mirusi persona, 
kuras dzīvesvieta ir deklarēta novada 
administratīvajā teritorijā un kurai nav 
apgādnieku vai personas, kas uzņemtos 
apbedīšanu, novads vai tās deleģēta in-
stitūcija slēdz līgumu ar fi zisku (juridis-
ku) personu par šī pakalpojuma orga-
nizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistī-
tos izdevumus, bet ne vairāk par 385,00 
euro par vienas personas apbedīšanu.

40. Pabalsts atsevišķu situāciju risi-
nāšanai (dokumentu noformēšanai, at-
jaunošanai, sakarā ar bērna izlaidumu 
u.c.) līdz 50% apmērā no valstī noteik-
tās minimālās darba algas tiek piešķirts 
trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm (personām), individuāli izvērtējot 
situāciju. 
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KOKNESES NOVADA DOME
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5113
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631; e-pasts: dome@koknese.lv

Mājas lapa www.koknese.lv

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

Pašvaldības darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00–13.00; 14.00–18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00–13.00; 14.00–17.00

X VIENREIZĒJS PABALSTS 
DZĪVOJAMĀS TELPAS 
VAI DZĪVOJAMĀS MĀJAS 
REMONTAM

41. Tiesības saņemt pabalstu ir 
Kokneses novadā dzīvesvietu dekla-
rējušām trūcīgām personām (ģime-
nēm), kuru īpašumā vai lietošanā at-
rodas dzīvoklis vai privātā māja.

42. Ierobežojumi pašvaldības pa-
līdzības saņemšanā ir personām, kuru 
dzīvoklis vai dzīvojamā māja ir ierak-
stīta Zemesgrāmatā uz citas personas 
vārda un dzīvoklī vai mājā dzīves vie-
tu ir deklarējušas personas darbspējas 
vecumā. Palīdzības veids un apmērs 
tiek izvērtēts 48.punktā noteiktajā 
kārtībā.

43. Pabalsta apmērs tiek noteikts, 
izpilddirektoram, mājas apsaimnie-
kotāja pārstāvim un sociālajam dar-
biniekam apsekojot dzīvokli, māju un 
sastādot remonta izdevumu tāmi.

44. Pabalstu dzīvojamās telpas re-
montam piešķir līdz 215,00 euro ap-
mērā. Pabalsts var būt arī mantisks.

XI PABALSTS APRŪPES 
NODROŠINĀŠANAI

45. Tiesības saņemt pabalstu aprū-
pes nodrošināšanai ir Kokneses novadā 
dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām un 
maznodrošinātām pensijas vecuma 
personām, personām ar 1.un 2.grupas 
invaliditāti, kuras nesaņem valsts pa-
balstu invalīdam, kuram nepieciešama 
kopšana un kuriem saskaņā ar ģimenes 
ārsta un sociālā darbinieka atzinumu ir 
nepieciešama aprūpe. Pabalstu piešķir 
gadījumos, ja persona dzīvo viena un 
pamatotu apstākļu dēļ nevar izmantot 
sociālā dienesta aprūpes mājās pakal-
pojumu. 

46. Pabalsts aprūpes nodrošināša-
nai var tikt piešķirts līdz 100,00 euro 
mēnesī, individuāli izvērtējot konkrēto 

situāciju un likumīgo apgādnieku ie-
spējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi. 

XI PABALSTU 
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

47. Lai pretendētu uz šo noteikumu 
5.punktā paredzētajiem sociālās palī-
dzības pabalstiem, pabalsta pieprasītā-
jam sociālajā dienestā jāiesniedz iztikas 
līdzekļu deklarācija, deklarācijā sniegto 
ziņu apliecinoši dokumenti, un iesnie-
gums, kurā norāda vēlamo sociālās pa-
līdzības pabalsta veidu.

48. Pabalsta pieprasītājs likumdo-
šanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par 
deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.

49. Lai saņemtu 5.punktā minēto 
sociālo palīdzību, ģimenei (personai) 
pēc sociālā dienesta pieprasījuma ir 
jāveic līdzdarbības pienākumi, saska-
ņā ar noslēgto vienošanos starp sociālā 
darba speciālistu un personu.

50. Sociālais dienests pēc pabalsta 

pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 
10 darbdienu laikā novērtē personas 
vajadzības pēc sociālās palīdzības, pār-
baudot deklarācijā sniegtās ziņas, valsts 
datu reģistros pieejamo informāciju un 
apsekojot personu (ģimeni) dzīvesvie-
tā, un sociālā dienesta sēdē pieņem ko-
leģiālu lēmumu par sociālās palīdzības 
pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu.

51. Sociālais dienests pēc lēmuma 
pieņemšanas rakstiski informē perso-
nu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums 
negatīvs – pabalsta piešķiršana atteik-
ta – informācijā pabalsta saņēmējam 
norāda atteikuma pamatojumu, kā arī 
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

XII LĒMUMA 
APSTRĪDĒŠANAS 
KĀRTĪBA

52. Ja personu (ģimeni) neap-
mierina Sociālā dienesta pieņemtais 
lēmums, to var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam.

53. Kokneses novada domes 
priekšsēdētāja lēmumu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

XIII NOSLĒGUMA 
JAUTĀJUMI

54. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu atzīt par spēku zaudē-
jušiem Kokneses novada domes 2013.
gada 30.oktobra saistošos noteikumus 
Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Kokneses novadā”.

55. Saistošie noteikumi publicēja-
mi laikrakstā “ Kokneses Novada Vēs-
tis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks 

(personiskais paraksts) 
02.05.2017. M.Reinbergs

Izdarīt Kokneses novada domes 
2012.gada 20.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Kokneses novadā” 
šādu grozījumu:

Izteikt  5.punktu  šādā redakcijā :
“5. Ģimene (persona) tiek atzīta 

par maznodrošinātu, ja tās ienākumi 
uz vienu personu mēnesī  nepārsniedz 
ienākumu līmeni, kas atbilst 60% no 
valstī noteiktās minimālās algas”.

Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs  

(personiskais paraksts)
D.Vingris

Kokneses novada domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2017
Kokneses novada Kokneses pagastā 2017.gada 29.martā
APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 29.marta sēdes lēmumu 
Nr.10.1 (prot.Nr.4) 

Grozījumi 2012.gada 20.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Kokneses novadā”
Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 
33.pantu Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
14.panta sesto daļu Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4 apakšpunktu

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli 
tai piederošu nekustamo īpašumu 
-  8/100 domājamās daļas no nekus-
tamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 
013 0415 ar adresi 1905.gada ielā 7, 
Koknesē, ar izmantošanas mērķi 
– ar tūrismu saistītas infrastruk-
tūras attīstība un pakalpojumu 
sniegšana. Izsoles sākuma cena 20 

930,00 euro  (divdesmit tūkstoši de-
viņi simti trīsdesmit euro  00 centi). 
Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 
2017.gada 12.jūnija plkst.10.00 ir 
jāiesniedz iesniegums ar noteikumos 
minētajiem dokumentiem. Dalības 
maksa 30,00 euro  un  nodrošināju-
ma summa  2093,00 euro, iemaksā-
jamas pirms dokumentu iesniegša-
nas. Objekta izsole notiks 2017.gada 

13.jūnijā pkst.10.00  Kokneses no-
vada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva 1. Telpā (sēžu zālē). 
Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties internetā pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un Kokneses nova-
da domes 13.kabinetā vai kancelejā, 
Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta 
apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 
65128575.

Kokneses novada dome izsola 
nomas tiesības ar augšupejošu soli 
nekustamajam īpašumam Kokneses 
novada, Bebru pagasta  vēsturiskam 
apbūves kompleksam „Vecbeb-
ru Muiža”. Pieteikšanās izsolei līdz 
2017.gada 15.maija plkst.10.00. Izso-

les sākuma cena -  gada nomas maksa 
1620,94 euro plus PVN 21% . Izsoles 
solis –200,00 euro (divi simti eiro 00 
centi). Objekta nomas izsole notiks 
2017.gada 16.maijā pkst.10.00  Kok-
neses novada domes ēkā Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. Telpā (sēžu 

zālē). Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties internetā pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv un Kokneses 
novada domes 13.kabinetā vai kan-
celejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. 
Objekta apskati iepriekš saskaņot pa 
tālruni 65128575.

Vecbebru Muižas  nomas tiesību Izsole

Nekustamā īpašuma Izsole

Šogad platību maksājumu ie-
sniegšanas termiņš ir līdz 22. mai-
jam. Līdz 15. jūnijam var iesniegt 
labojumus un platību maksājumu 
pieteikumus ar atbalsta samazinā-
jumu. Kokneses novada lauku kon-
sultants Ineta Sproģe pieņems līdz 
17. maijam. Pēc 17. maija palīdzību 

iesniegumu sagatavošanā variet sa-
ņemt LLKC Aizkraukles birojā Aiz-
krauklē Bērzu ielā 7 vai Lielrīgas 
reģionālajā pārvaldē Ogrē, Brīvības 
ielā 48. Konsultācijas un palīdzī-
bu var lūgt arī Iršu pagasta lauku 
konsultantam Gundegai Skrupskai 
mob. 26642797

Par Platību maksājumu pieteikumu 
sagatavošanu

2016.gada nogalē Kokneses no-
vada dome sagatavoja un iesniedza 
Centrālajā fi nanšu un līgumu aģentū-
rā projektu par novada rūpnieciskās 
teritorijas (Darbnīcu laukums) caur-
braucošā ceļa un pievadceļu pārbūvi 
(Melioratoru iela un atzars no Austru-
mu ielas gar garāžām cauri Darbnīcu 
laukumam līdz Paugu ielai), projekta 
nosaukums „Uzņēmējdarbības veici-
nāšanai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Kokneses novada Kokne-
ses ciemā”. 28.februārī dome saņēma 
aģentūras lēmumu par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu ar nosacīju-
mu. 

Kopš šī gada aprīļa ir uzsākti būv-
darbi – Darbnīcu laukumā plānots 
pārbūvēt caurbraucošo ceļu 313 m 
garumā paaugstinot nestspēju, uzklāt 
valčbetona segumu, ierīkot ielas ap-
gaismojumu, veikt kanalizācijas un 

ūdensvada atjaunošanu, 
ierīkot lietus ūdens ka-
nalizāciju. Papildus rūp-
nieciskās zonas caur-
braucošā ceļa pārbūvei 
pašvaldība plāno pārbūvēt divus pie-
vadceļus: Melioratoru ielu 370 m ga-
rumā – esošās asfalta virsmas nofrēzē-
šana, ceļa pamata pastiprināšana, bru-
ģētas gājēju ietves izbūve. Otrs pārbū-
vējamais pievadceļš 270 m garumā ir 
atzars no Austrumu ielas gar garāžām 
cauri Darbnīcu laukumam līdz Paugu 
ielai. Šim posmam paredzēts veikt as-
falta seguma izbūvi, grants nobrauk-
tuvju konstrukciju, lietus ūdens ka-
nalizācijas sistēmas ierīkošanu, jauna 
ielas apgaismojuma izbūvi. Būvdarbus 
veic ceļu būves fi rma SIA “BINDERS”, 
būvdarbu izmaksas ir 329 330,99 EUR 
bez PVN. Būvuzraudzību nodrošina 
SIA “BaltLine Globe”.

Projekta mērķis ir attīstīt vietējo 
uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo 
uzņēmējdarbības vides un satiksmes 
infrastruktūru Kokneses novada 
Kokneses ciema industriālajā terito-
rijā, uzlabojot uzņēmumu darbinieku, 
klientu un novada iedzīvotāju piekļu-
ves iespējas komercdarbības teritori-
jai, sekmējot kvalitatīvas un sakārtotas 
infrastruktūras izveidi atbilstoši mūs-
dienu prasībām.

85% no projekta izmaksām fi nan-
sē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne,

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Pašvaldība uzsāk īstenot Kokneses rūpnieciskās 
teritorijas ceļa un pievadceļu pārbūvi

Valsts Kultūrkapitāla 
fonds apstiprinājis 2017. gada 
Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales 
Kultūras programmas projektu konkursa 
rezultātus. No konkursam iesniegtajiem 
105 projektu pieteikumiem programmas 
atbalsts piešķirts 45 projektiem, tai skaitā 
diviem Kokneses novada domes projek-
tiem un vienam Kokneses novada Tūris-
ma informācijas centra projektam. 

Apstiprinātie projekti: 
1. Amatierteātru saieta “Pērses kras-

tos 2017” organizēšanai Koknesē pie-
šķirti EUR 700; 

2. Kokneses novada domes projek-
tam “Kokneses parka labiekārtošana lat-
viskās zīmes” piešķirts fi nansējums EUR 
885 apmērā. Projekta ietvaros Kokneses 
parkā tiks izveidota jauna koka skulptū-
ra ar latvju rakstiem par godu Latvijas 
simtgadei. 

3. Kokneses novada domes aģentū-
ras “Kokneses tūrisma centrs” projek-
tam “Izzini viduslaikus Koknesē!” pie-
šķirts fi nansējums EUR 1730 apmērā. 
Projekta ietvaros Sama modināšanas 
svētkos 2017.gada 20.maijā notiks dažā-
das aktivitātes (Ludzas amatnieku cen-
tra aktivitātes, biedrības “Kroma Kolna 
bruoliste” demonstrācijas, postfolkloras 
grupas “Rikši”  koncerts), kas veicinās 
apmeklētāju izpratni par seno dzīvesvei-
du un specifi sko kultūrtelpas unikalitā-
tes saglabāšanu mūsdienās

Atbalstītie projekti tiks īstenoti 2017.
gadā.  Reģionā izstrādātās programmas 
mērķis ir sekmēt Zemgales specifi sko 
kultūras vērtību saglabāšanu, populari-
zēšanu, attīstību un pieejamību.

Attīstības nodaļas  Projektu vadītāja 
Marta Utāne

Apstiprināti trīs Kokneses novada 
projekti
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Lauku atbalsta dienests 13.martā ir 
apstiprinājis Kokneses novada domes 
projektu „Kokneses novada grants 
ceļu pārbūve un izbūve, 2.kārta”, kas 
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai Lauku attīs-
tības programmas pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros. Pasākumā tiek 
atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez 
cietā seguma būvniecība vai pārbūve. 
Pieejamā kvota Kokneses novadam ir 
EUR 800 000,00, kas izmantojama līdz 
2019.gada 1.decembrim. Kvotu plānots 
izmantot trijās ceļu pārbūves kārtās.

Kopš šī gada aprīļa ir uzsākti otrās 
kārtas būvdarbi Kokneses pagasta un 
Bebru pagasta ceļu posmos: Spīdolas – 
Ūsiņi (0,72 km), Bormaņi-Upeslīči (0,75 
km), Jaunceltnes-Šļakāni (0,9 km), Gri-
ķīši-Beņķi (0,7 km) un Griķīši  - Oši (1,2 
km). Darbus veic SIA “Mikor”, SIA “Bio-
stoker” un SIA “Baustelle”, būvuzraudzī-
bu nodrošina AS “Ceļu inženieri” un 
SIA “BaltLine Globe”. Autoruzraudzību 
veic SIA “K-RDB”. Kopumā otrajā kār-
tā līdz 2017.gada 31.oktobrim plānots 
veikt piecu ceļu posmu pārbūvi 2,96 km 
garumā un viena ceļa posma izbūvi 1,3 
km garumā.  

Projekta mērķis ir veicināt apdzī-
votības saglabāšanos un pašvaldību 
ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri 
nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecis-
ko ražošanu saistītām darbībām.

Projekta 2.kārtas kopējās izmak-
sas ir 234 043,81 eiro, ko veido Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) fi nansējums 209  922,52 
eiro apmērā  un  Kokneses novada do-
mes līdzfi nansējums – 24 121,29 eiro. 

Šobrīd apkopotajā pašvaldības 
grants ceļu sarakstā iekļauto pārbūvēja-
mo un no jauna izbūvējamo ceļa pos-
mu kopgarums ir 24.39 km (Bebru pa-
gastā 9.29 km, Kokneses pagastā 8.11 
km un Iršu pagastā 6.99 km). Ceļi sa-
rindoti prioritārā secībā, izvērtējot tos 
pēc 2015.gada septembrī domes sēdē 
apstiprinātajiem ceļu atlases kritērijiem 
(uzņēmēju skaits, lauksaimniecības 
zemju platības, dzīvojamo māju skaits, 
skolēnu maršruts (ir/nav) u.c.). 

Prioritāri pārbūvējamo Kokneses 
novada grants ceļu saraksts (iekavās 
pie katra ceļa norādīta tā atrašanās 
vieta, pārbūvējamā ceļa posma ga-
rums un darbu veikšanas kārta):

1. Bidēgi-Auliciems (Kokneses pa-
gasts, 4.74 km, 1.kārta)

2. Domēni-Vēži (Bebru pagasts, 
1.54 km, 1.kārta)

3. Rudzīši-Jaundzērvēni (Bebru pa-
gasts, 1.09 km, 1.kārta)

4. Jirjeni-Melderi (Iršu pagasts, 2.0 
km, 3.kārta)

5. Rožkalni-Birzes (Bebru pagasts, 
0.56 km, 1.kārta)

6. Riemeri-Vijas (Bebru pagasts, 

0.8 km, 1.kārta)
7. Slapsiles-Vilkāres (Iršu pagasts, 

3.57 km, 1.kārta)
8. Līdums-Auliciems  (Kokneses 

pagasts, 1.1 km, 1.kārta)
9. Jaunceltnes-Šļakāni (Bebru pa-

gasts, 0.9 km, 2.kārta)
10. Ausmas-Beņķi-Vilkāres (Gri-

ķīši-Beņķi) (Bebru pagasts, 0.7 km, 
2.kārta)

11. Tupiešēni-Kroglejas (Bebru pa-
gasts, 1.82 km, 1.kārta)

12. Vilkāres-Pamati (Iršu pagasts, 
1.42 km, 1.kārta)

13. Spīdolas-Ūsiņi (Kokneses pa-
gasts, 0.72 km, 2.kārta)

14. Bormaņi-Upeslīči + posms 
Upeslīči-Kastaņkalni (Kokneses pa-
gasts, 0.75 km, 2.kārta)

15. Blankas-Zemgaļi (Griķīši-Oši) 
(Bebru pagasts, 1.2 km, 2.kārta)

16. Blankas-Mucenieki (Bebru pa-
gasts, 0.68 km, 3.kārta)

17. Mazvecsviļi-Aizelkšņi (Kokne-
ses pagasts, 0.8 km, 3.kārta)

Par ELFLA: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne,

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 
Kokneses novada grants ceļu pārbūves 
2.kārtas projektu

Aprīlī sadarbojoties četriem part-
neriem no Latvijas un Lietuvas ir uz-
sākts jauns Latvijas – Lietuvas prog-
rammas 2014-2020 fi nansēts projekts 
Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pa-
kalpojumu attīstība un tūrisma infra-
struktūras pieejamības uzlabošana” 
(AttractiveFORyou).

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas 
un Lietuvas pilsētu pievilcību un kon-
kurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma 
pakalpojumu un infrastruktūras pie-
ejamību, palielinot interesi potenciālo 
tūristu vidū un reklamējot vienotus te-
matisko pārrobežu tūrisma maršrutus. 
Projekta vadošais partneris ir Kokneses 
novada dome, partneri – Jēkabpils pil-
sētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un 
tradicionālās amatniecības informāci-
jas un koordinācijas centrs un Pluņģes 
rajona pašvaldības administrācija.

Projekta ietvaros no aprīļa vidus 
līdz jūnija beigām notiek stāvlaukuma 
izveides un teritorijas labiekārtošanas 
darbi pie jaunajām Kokneses tūrisma 
centra telpām 1905.gada ielā 7, Kok-
nesē, izveidojot gājēju ietves, stāvlau-
kumu autobusiem un vieglajiem auto, 
ierīkojot soliņus, informatīvos tūris-
ma informācijas stendus. Darbus veic 
SIA “Kvinta BCL” par kopējo summu 
80 570,56 eiro. Būvuzraudzību nodro-
šina SIA „IR & VS”.

Vēl projektā paredzēts izveidot 

divus visiem partneriem kopīgus aktī-
vās atpūtas un gastronomiskā tūrisma 
maršrutus, izdot gidu rokasgrāmatu, 
izstrādāt katra partnera populārāko 
apskates objektu virtuālās tūres (360o), 
piedalīties tūrisma izstādēs  Balttour 
(Rīga) un Adventur (Viļņa), popula-
rizēt savu tūrisma piedāvājumu Kok-
neses, Jēkabpils, Pluņģēs un Rokišķu 
lielākajos novada pasākumos un žur-
nālistu vizītēs, uzlabot tūrisma centru 
infrastruktūru un pakalpojumus.  Vē-
rienīgi infrastruktūras darbi projekta 
ietvaros plānoti arī projekta partnera 
– Pluņģes rajona pašvaldības Tūrisma 
informācijas centrā. Paredzētas arī citas 
aktivitātes, lai palielinātu tūristu skaitu 
visa gada garumā. 

Projekta īstenošanas ilgums ir 21 
mēnesis, no 2017.gada 1.aprīļa līdz 
2018.gada 31.decembrim. 

Kopējās visu projekta aktivitāšu iz-
maksas ir 471 234,46 EUR, tajā skaitā 
400  549,29 EUR Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda fi nansējums. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Ei-
ropas Savienības fi nansiālo atbalstu. 
Par publikācijas saturu pilnībā atbild 
Kokneses novada dome un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas 
Savienības ofi ciālo nostāju. 

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļa

Koknesē uzsākti tūrisma centra 
stāvlaukuma izveides un teritorijas 
labiekārtošanas darbi pārrobežu 
sadarbības projekta ietvaros

Viena no aktivitātēm Sama modi-
nāšanas svētkos Koknesē š.g. 20.maijā 
būs viduslaiku amatnieku tirgus, kas 
tiek organizēts Centrālbaltijas prog-
rammas 2014-2020 projekta “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietva-
ros. Par projekta līdzekļiem pašvaldī-
ba ir iegādājusies viduslaiku stila teltis 
(piegādātājs SIA “TentTex”), gadatir-
gus aprīkojumu (piegādātājs SIA “IR 
WOOD) – galdus, krēslus, kanvu ar 
Kokneses novada karti, molbertus un 
stilizētus viduslaiku ratus, no kuriem 
daļa tiks izmantoti jau Sama modināša-
nas svētkos. Tirgus tiks rīkots Kokneses 
pilsdrupu pagalmā, piešķirot tam īpašu 
senatnes pieskaņu uz gadsimtiem seno 
pilsdrupu mūru un Daugavas ainavas 
fona. Viduslaiku tirgum raksturīgu 
rosību radīs Ludzas amatnieku cen-

tra piedalīšanās ar dažādu seno arodu 
prasmju demonstrējumiem, Kokneses 
kultūras nama amatierteātris izpildīs 
teatralizētas viduslaiku dzīves aini-
ņas, savukārt biedrība “Kroma Kolna 
bruolistes” atrādīs senās rotas, sagšas, 
karavīru ekipējumu un dažādus sen-
laicīgos ieročus. Viduslaiku atmosfēras 
radīšanai svētku noformējumam tiks 
izgatavotas arī karodziņu virtenes un 
vimpelis ar seno Kokneses zīmogu, 
kura izstrādē piesaistīta Evita Briņķe.  

Tirgus būs pieejams apmeklētā-
jiem no plkst. 8:00 līdz 15:00, 20.maijā, 
Kokneses pilsdrupu pagalmā. Aicinām 
izbaudīt viduslaiku atmosfēru

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, 

Kokneses novada dome, 
T. 65133636

Viduslaiku tirgus Sama 
modināšanas svētkos Kokneses 
pilsdrupās

Iršos 3. maijā, Latvijas neatkarības 

atjaunošanas svētku priekšvakarā, 

pateicoties pagasta sieviešu vokālā 

ansambļa vadītājai Valdai Kalniņai un 

dziedošajām meitenēm, iedibinājās 

jauna tradīcija „Baltā galdauta svētki”. 

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Muzikāli literārais pasākums 
pulcēja pagasta ļaudis un kaimiņus 
no Meņģeles un Vietalvas uz kopā 
būšanu, lai radītu svētku sajūtu sevī 
un citos.

Nelielā prezentācijā „Baltā 
galdauta svētkos” pagasta pārvaldes 
vadītāja Raina Līcīte klātesošos ie-
pazīstināja ar kultūras dzīvi Iršos. 
Pagājušais gads iršēniešiem ir bijis 
bagāts ar skaistiem un svarīgiem 
pasākumiem - sagaidīta vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Irši” 25. 
dzimšanas diena un vērienīgi atzī-
mēta Iršu vācbaltu kolonijas 250. 
gadadiena.

Sieviešu vokālie ansambļi no 
Meņģeles un Vietalvas skatītājus 
iepriecināja ne tikai ar skanīgām 
dziesmām, bet arī ar saistošiem 
stāstījumiem par saviem pagastiem.

Muzikālie priekšnesumi mijās 
ar aktivitātēm pie „veiksmes trau-
ka”. Nelielie pārsteigumi bija saistīti 
ar Iršu pagastu un Kokneses no-
vadu, tos rotāja novada logo zīme. 
Savukārt vinnētāji citēja  Kārļa 
Ulmaņa - vienas no spilgtākajām 
personībām Latvijas vēsturē, domu 
graudus un atziņas.

Ar svinīgi kopīgi dziedātu  lat-
viešu tautas dziesmu „Pie Dieviņa 
gari galdi”, ieinteresētām sarunām 
ar kaimiņiem un cienāšanos Iršos 
izskanēja „Baltā galdauta svētki”. 

Svētki izdevās pateicoties kopī-
gam darbam. K. Ulmanis ir teicis: 
„No sevis nekas nepiepildās. Vis-
karstāk izteiktās vēlēšanās un novē-
lējumi izskan debesu zilgmē, ja nav 
tāda spēka, kas visu iedzīvina. Šo 
spēku var meklēt ārpusē, bet tur to 
neatradīs un neatradīsim. Šis spēks 
jāmeklē un arī jāatrod pie mums 
pašiem, iekš mums pašiem.” Paldies 
visiem, kas piedalījās svētku orga-
nizēšanā un paldies arī tiem, kas 
atrada sevī spēku atnākt uz šo jauko 
pasākumu!

Baltā galdauta svētki Iršos

Iršu pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa sveiciens svētkos.

25. aprīlī jau ceturto reizi notika 
Bebru pagasta pārvaldes rīkotā tik-
šanās ar pagasta iedzīvotājiem. Jāuz-
teic tie bebrēnieši, kuri piedalījušies 
visās tikšanās reizēs. Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza pa-
stāstīja par jaunākajām aktualitātēm 

pārvaldes darbā, arī par to, ka notiks 
pagasta ceļu rekonstrukcija. Izska-
nēja dažādi iedzīvotāju jautājumi, uz 
kuriem pārvaldes speciālisti sniedza 
atbildes. Viena daudzdzīvokļu mā-
jas iemītniece vēlējās noskaidrot, 
kā rīkoties mājas iedzīvotājiem, ja ir 

dzīvokļi, kuros īpašnieki nedzīvo un 
tajos netiek nodrošināta apkure, tā-
dējādi radot problēmas citu dzīvok-
ļu uzturēšanā. Šādā situācijā mājas 
pārvaldniekam vai pašiem iedzīvo-
tājiem, savācot parakstus, jāraksta 
iesniegums administratīvajai komi-

sijai. Tika atzīts, ka iedzīvotāji nepie-
tiekami izmanto atkritumu šķiroša-
nas iespējas, atgādinot, ka konteineri 
atkritumu šķirošanai uzstādīti pie 
daudzdzīvokļu mājām „Dīķmalas”, 
„Kamenes”, „Jasmīni”, „Avoti” un 
„Saules”. Domes izpilddirektors Il-

mārs Klaužs informēja, ka Koknesē, 
Paugu ielā, šogad tiks ierīkots šķiro-
to atkritumu savākšanas laukums. 
Tika noskaidroti vēl daudzi citi jau-
tājumi, kas liecina, ka šādas tikšanās 
ir nepieciešamas, lai cilvēki labāk 
izprastu pašvaldības darbu.

Bebru pagasta iedzīvotājiem interesē pagasta pārvaldes darbs
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2017. gada 3. jūnija Kokneses novada domes vēlēšanām reģistrētie 
deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas

Priekšvēlēšanu programma:
Latvijas valsts uzplaukuma pamats ir 

patriotiski, izglītoti un sakārtoti novadi. 
Mūsu mērķis ir skaidrs – rūpes par sava 
novada iedzīvotājiem, izveidojot Kokne-
ses novadu par vienu no skaistākajām 
Latvijas vietām.

Pašvaldības pārvalde un budžets
Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā, organizējot iedzī-
votāju aptaujas un publiskās apsprieša-
nas, deputātu un atbildīgo darbinieku 
tikšanos ar iedzīvotājiem.

- aktīvi aizstāvēsim novada intereses 
ministrijās un Saeimā;

- veidosim līdzsvarotu fi nanšu resursu 

sadali katram pagastam;
- organizēsim pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību auditu;
- veiksim efektīvu izdevumu kontroli 

un atskaitīsimies par tās rezultātiem ie-
dzīvotājiem;

- noteiksim skaidras prioritātes nau-
das līdzekļu izmantošanai – attīstībai, 
sociālajai nodrošinātībai un izglītībai;

- ieviesīsim „Vienas pieturas aģentū-
ras” iedzīvotāju apkalpošanas principu

- Samazināsim novada pārvaldes iz-
devumus, uzstādīsim GPS iekārtas paš-
valdības autoparkam, padarot tā izman-
tošanu efektīvu un pārskatāmu.

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība

-Turpināsim attīstīt industriālo zonu 
Novada centrā - ražotņu un rūpniecības

objektu veidošana;
-stiprināsim sadarbību ar kaimiņu 

novadiem uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstībai;

-izveidosim Novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centru;

Izveidosim Novada uzņēmēju konsul-
tatīvo padomi;

- veicināsim mazās un vidējās uzņē-
mējdarbības attīstību, darba vietu ra-
dīšanu, atbalstīsim Novada zemnieku 
saimniecības;

Samazināsim nekustamā īpašuma no-
dokli iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ja 
viņu darbības rezultātā tiks radītas jau-
nas darba vietas novada iedzīvotajiem, 
labiekārtota sabiedriski izmantojamā 
teritorija, attīstīts nekustamais īpašums.

Izmantosim pašvaldības īpašumā eso-
šos īpašumus jaunu uzņēmumu piesais-
tei;

-Rīkosim konkursus “Sakoptākā sēta/
māja/iestāde” un „Gada uzņēmējs”

-veicināsim tūrisma attīstību un po-
pularizēsim Kokneses Novadu, atbalstī-
sim tūrisma objektu un maršrutu izveidi 
novada teritorijā;

-sniegsim atbalstu novada uzņēmē-
jiem projektu sagatavošanā;

-iesaistīsim Kokneses Novadu tādās 
nevalstiskajās sabiedriskajās organizā-
cijās, kas palīdzēs Novada attīstībai un 
līdzekļu piesaistei

Infrastruktūra, transports un vide

Sadarbībā ar kaimiņu novadiem un 
VARAM veidosim sadarbības teritori-
jas infrastruktūras uzlabošanas projektu 
efektīvai realizācijai.

-aktīvi atbalstīsim līdzekļu ieguldīša-
nu daudzdzīvokļu māju siltināšanu , ap 
tām esošo pagalmu labiekārtošanu;

-aktīvi organizēsim vides sakopša-
nas pasākumus, atjaunosim konkursu 
„Skaistākie īpašumi Novada centrā un 
pagastos”;

-uzbūvēsim velosipēdistu celiņu uz 
Likteņdārzu.

Sociālā palīdzība un drošība
-Nodrošināsim dzīvokļu un ārstē-

šanās pabalstus, aprūpi mājās veciem, 
vientuļiem pensionāriem, atbalstu au-
džuģimenēm, palīdzēsim pielāgot mā-
jokļus personām ar īpašām vajadzībām 
un sadarbosimies ar nevalstiskajām or-
ganizācijām, kas sniedz sociālo palīdzī-
bu.

-Vismaz par 10% palielināsim atbal-
stu represētajām personām un nacionā-
lās pretošanās kustības dalībniekiem;

-rūpēsimies par pensijas vecuma No-
vada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedris-
kajā dzīvē;

-nodrošināsim vasaras nometnes bēr-
niem un jauniešiem;

Ģimene
-veicināsim patriotisku un atbildīgu 

audžuģimeņu veidošanos;
-Pilnveidosim sociālo pabalstu sistē-

mu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem, 
audžuģimenes.

Izglītība , kultūra un sports
- Sadarbībā ar Kultūras ministriju ak-

tīvi realizēsim Latvijas 100 gades pasā-
kuma programmas

-aktīvi atbalstīsim un veicināsim pat-
riotisko audzināšanu Kokneses novada 
skolās;

-atbalstīt iedzīvotāju vēlmi organizēt 
sev interesējošus pasākumus un pieda-
līties organizatorisko jautājumu risinā-
šanā

-fi nansiāli atbalstīsim tautas deju ko-
lektīvus, korus, novadpētniecības pro-
jektus un nacionālpatriotisko organizā-
ciju darbību Novadā;

-veicināsim apmaksātu darba vietu 
radīšanu jauniešiem vasarā;

-Turpināsim Likteņdārza projektu, 
piesaistīsim tam valsts un privāto ziedo-
tāju fi nansējumu.

-atbalstīsim Novada sportistu un 
sporta veterānu piedalīšanos valsts un 
starptautiskā līmeņa sacensībās;

-aktīvi atbalstīsim Novada nevalstis-
kās organizācijas un uzņēmējus Latvijas 
un starptautiskā mēroga sacensību rīko-
šanā Kokneses novadā;

-organizēsim kultūras un izklaides 
pasākumus gan Koknesē gan Novada 
pagastu centros, piedāvājot iedzīvotā-
jiem kvalitatīvas atpūtas iespējas.

* Piezīme: priekšvēlēšanu programma 
publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai 
iesniegtajā redakcijā.

Priekšvēlēšanu programma:
1.Realizēsim Kokneses novada attīstī-

bas programmu.
2.Saglabāsim pakalpojumu centrus 

Bebros un Iršos, lai pašvaldības sniegtie 
pakalpojumi būtu pietuvināti iedzīvotā-
jiem.

3.Saglabāsim kultūrvēsturisko man-
tojumu, sadzīves un kultūras tradīcijas 

Kokneses novadā.
4. Piesaistīsim investīcijas estrādes 

labiekārtošanai un pilsdrupu konservā-
cijas darbiem.

5.Atbalstīsim Iršu un Bebru fi nansiālo 
patstāvību.

6.Atbalstīsim un sadarbosimies ar sa-
biedriskajām organizācijām.

Sociālā palīdzība

1.Vientuļajiem pensionāriem, daudz-
bērnu ģimenēm, trūcīgiem un mazno-
drošinātiem iedzīvotājiem no

pašvaldības budžeta līdzekļiem saska-
ņā ar sociālā dienesta saistošajiem notei-
kumiem:

1.1. piešķirsim pabalstus kurināmā un 
medikamentu iegādei;

1.2.daļēji segsim maksu par apkuri 
daudzdzīvokļu mājās;

1.3.daudzbērnu ģimeņu bērniem 
pirmskolas izglītības iestādēs apmaksā-
sim ēdināšanu; pārējiem audzēkņiem 
turpināsim apmaksāt pusdienas līdz 9. 
klasei ieskaitot, novada pamatskolnie-
kiem, kuri dzīvo skolas internātā, ap-
maksāsim brokastis un vakariņas;

1.4.nodrošināsim aprūpi mājās vien-
tuļiem pensionāriem un invalīdiem.

2.Apmaksāsim transporta izdevumus 
nokļūšanai skolā.

3.Izveidosim sociālos dzīvokļus, pie-
šķirsim tajos īres tiesības maznodrošinā-
tām un trūcīgām personām.

4.Budžeta iespēju robežās apmaksā-
sim kultūras pasākumus pensionāriem: 
Ziemassvētku pasākumu, ekskursijas, 
teātra apmeklējumu.

5.Atbalstīsim novada represētos.
6.Realizēsim siltināšanas un renovā-

cijas projektus krīzes centrā “Dzeguzīte”.
Veselības aprūpe
1.Nodrošināsim ar darba telpām me-

dicīnas darbiniekus Kokneses novadā.
2.Radīsim iespējas veselīgam dzīves-

veidam, īpaši bērniem un jauniešiem.
3.Atbalstīsim Černobiļas seku likvida-

torus.
Izglītība
1.Atbalstīsim skolu tīklu, jo mazāks 

bērns, jo tuvāk mācību iestāde.
2.Veiksim mācību procesa kvalitātes 

uzlabošanu mācību iestādēs, fi nansiāli 

atbalstot pedagogu tālākizglītību
un nodrošinot mūsdienīgu materiāl-

tehnisko bāzi.
3.Atbalstīsim mūzikas un sporta skolas.
4.Izveidosim robotikas, datorikas un 

amatniecības pulciņus skolās.
Kultūra un sports
1.Atbalstīsim:
1.1.kultūras, sporta aktivitātes atbil-

stoši iedzīvotāju pieprasījumam, tautas 
sportu, sporta klubu veidošanu;

1.2.pašdarbības kolektīvu darbu dažā-
dās vecuma grupās;

1.3.tradicionālo reliģisko konfesiju 
darbu.

2.Novada izglītības iestāžu audzēk-
ņiem nodrošināsim bezmaksas sporta 
infrastruktūras izmantošanu sporta 
stundu un treniņnodarbību laikā.

3.Turpināsim kultūras un sporta būv-
ju labiekārtošanu, Bebru pagastā iekār-
tosim jauniešu sporta spēļu telpu.

4.Atbalstīsim sadarbību ar Vitingenu 
un Hanzas savienības pilsētu aktivitātes.

5.Nodrošināsim ar transportu tautas 
sporta pasākumu apmeklējumus.

Uzņēmējdarbība
1.Sadarbosimies un atbalstīsim vietē-

jo uzņēmēju un lauksaimnieku darbu.
2.Veidosim uzņēmējdarbībai pievilcī-

gu infrastruktūru.
3. Veicināsim tūrisma attīstību un at-

balstīsim Kokneses novada tūrisma cen-
tra darbību.

4.Atbalstīsim lauksaimniecības kon-
sultantu darbu.

5.Piesaistīsim investorus esošās infra-
struktūras izmantošanai.

Komunālā saimniecība
1.Uzlabosim ceļu un ielu tīklu novadā.
2.Prasīsim atjaunot ceļu fondu.
3.Samazināsim maksājumus par at-

kritumiem, organizējot to šķirošanu, 

izbūvējot šķirošanas laukumu.
4.Uzturēsim kārtībā esošās kapsētas 

un labiekārtosim tās.
5.Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju sil-

tināšanu.
6.Turpināsim darbu pie komunālo 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas.
Labiekārtošana un vides aizsardzība
1.Turpināsim ierīkot un labiekārtot 

bērnu rotaļu laukumus.
2.Rosināsim iedzīvotājus un uzņēmē-

jus sakopt savus īpašumus un atbalstīsim 
teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu.

3.Sekmēsim vides prasību ievērošanu.
4.Turpināsim dabas taku labiekārto-

šanu.
5. Turpināsim atbalstīt “Likteņdārza” 

ierīkošanu uz Kokneses salas.
6.Turpināsim sadarbību ar medību 

koordinācijas padomi.
7.Organizēsim Pērses upes atbrīvoša-

nu no kritalām un koku sagāzumiem.
Sabiedriskās kārtības uzturēšana
1.Sabiedriskās kārtības uzturēšanā sa-

darbosimies ar valsts policiju un nodro-
šināsim valsts policistus ar darba telpām.

2.Atbalstīsim pašvaldības policijas 
darbu novadā.

3.Veicināsim profi laktisko darbu sa-
biedriskās kārtības nodrošināšanā, uz-
stādot videonovērošanas sistēmas.

Finanses
1.Racionāli un efektīvi izmantosim 

pašvaldības budžeta līdzekļus.
2.Pakalpojumu centru un to iestāžu 

uzturēšanai iedalīsim nepieciešamo fi -
nansējumu.

3.Novada attīstībai piesaistīsim valsts 
investīcijas, ES fondu līdzekļus un citus 
fi nansēšanas avotus.

* Piezīme: priekšvēlēšanu programma 
publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai 
iesniegtajā redakcijā.

Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds Nodarbošanās

1. Jānis Krūmiņš Z/S “Lejasvēži” īpašnieks, Kokneses 
novada domes deputāts

2. Maija Ancāne Ķīmijas skolotāja Vecbebru Profesionālā 
un vispārizglītojošā internātvidusskolā, 
I.Gaiša Kokneses vidusskolā

3. Aigars Zelčs SIA “AZ SYSTEM” valdes loceklis
4. Jolanta Nīcgale Direktora vietniece Vecbebru 

Profesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskolā

5. Lauris Miķelsons SIA “LEMMINKAINEN LATVIJA” ceļu 
strādnieks

6. Agita Eglīte Z/s “Krasti” īpašniece
7. Ainārs Vērdiņš Mājsaimnieks
8. Gita Kosmačevska Mājsaimniece
9. Gints Freibergs Z/S “Zeltiņi” īpašnieks

10. Ilgonis Grunšteins Z/S “Cīruļi” īpašnieks

Kandidātu saraksta nosaukums: Zaļo un Zemnieku savienība
Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds Nodarbošanās

1. Dainis Vingris Kokneses novada domes priekšsēdētājs
2. Māris Reinbergs I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktors, 

Kokneses novada domes deputāts
3. Pēteris Keišs Kokneses novada domes deputāts
4. Jānis Miezītis SIA Bormaņi valdes loceklis, Kokneses 

novada domes deputāts
5. Henriks Ločmelis A/S LVM  saimniecības pārvaldes 

Vidusdaugavas reģiona saimniecības pārzinis, 
Kokneses novada domes deputāts

6. Ivars Māliņš Fiziskās audzināšanas skolotājs I.Gaiša 
Kokneses vidusskolā, Kokneses novada 
domes deputāts, 
volejbola treneris sporta skolā

7. Edgars Mikāls SIA Pērles Būve valdes loceklis, Kokneses 
novada domes deputāts

8. Dāvis Kalniņš PA Kokneses sporta centra direktors
9. Lāsma 

Ruža-Riekstiņa
Ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” 
direktore

10. Artis Zvejnieks A/S LVM meža datu speciālists
11. Antra Vasiļevska Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre
12. Raina Līcīte Iršu pagasta pārvaldes vadītāja
13. Valdis Biķernieks VV būvnieks sertifi cēts būvdarbu vadītājs, 

Kokneses novada domes deputāts
14. Aigars Kalniņš SIA RRKP Būve valdes loceklis
15. Jānis Bērziņš SIA Kokneses Komunālie pakalpojumi 

siltumsaimniecības vadītājs
16. Valdis Silovs Fizikas skolotājs I.Gaiša Kokneses 

vidusskolā
17. Lidija Degtjareva Bebru pamatskolas direktore, Kokneses 

novada domes deputāte
18. Alla Svečikova SIA DOCEO valdes locekle
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Balsošanas kārtība. Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš.
31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00  1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00 2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Priekšvēlēšanu programma:
Partijas apvienība par svarīgāko uz-

skata mūsu novada cilvēkus - viņu va-
jadzības un intereses, ģimeni, darbu un 
atpūtu.

Mūsu partijas galvenie uzdevumi ir:
•veidot tādu vidi, lai novadā ienāktu 

jauni uzņēmēji, radot darbavietas un 
sniedzot atbalstu strādājošajiem;

•rūpēties par sociālo drošību sabied-
rības visvairāk neaizsargātajām grupām;

•sniegt atbalstu grūtībās nonākuša-
jiem;

•turpināt uzsākto darbu novada infra-
struktūras sakārtošanā.

Mēs solām tikai konkrētu, godīgu un 
mērķtiecīgu darbu, nodrošinot novada 
iedzīvotājiem pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību pašvaldībā un tās iestādēs.
Sociālā drošība un palīdzība
Turpināsim nodrošināt materiālo pa-

līdzību trūcīgiem un maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, 
invalīdiem, politiski represētajiem, pen-
sionāriem.

Nodrošināsim maznodrošināto ģi-
meņu bērniem brīvpusdienas Kokneses 
novada skolās un bērnudārzos, kā arī 
atlaides Mūzikas skolā.

Atbalstīsim pieaugušo mūžizglītības 
iespējas, pensionāru un invalīdu sabied-
risko dzīvi.

Izstrādāsim un īstenosim sociālās 
aizsardzības programmas, koncentrē-
jot resursus uz visneaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī krīzes cen-
tra un sociālas mājas izveide. Radīsim 
iespēju strādāt pagaidu algotu sezonas 
darbu. Veidosim sociālo pakalpojumu 
centru, paplašinot esošo pakalpoju-
mu klāstu. Veicināsim apsveikumus 
apaļās dzīves jubilejās senioriem. Pa-
lielināsim piedzimšanas pabalstus tos 
palielinot par katru nākamo bērnu. 
Veicināsim atbildīgu audžuģimeņu 
veidošanos.

kā arī krīzes centra un sociālas mājas 
izveide.

Veselības aprūpe
Turpināsim atbalstīt ģimenes ārstu 

sekmīgu darbību novadā.
Saglabāt esošās ārstu prakses. Nodro-

šināsim specializēta transporta iegādi 
vecu un slimu pacientu transportēšanai. 
Nodrošināsim iespēju izmantot speciā-
listu pakalpojumus un diagnostikas ka-

binetu darbību poliklīnikā. Pilnveidosim 
veselības aprūpes pakalpojumus mājās.

Uzņēmējdarbības atbalsts
Izveidosim uzņēmējdarbības un no-

darbinātības atbalsta centru.
Pilnveidosim atvieglojumu sistēmu 

publisko komunikāciju izbūvei investo-
ru piesaistes veicināšanai.

Atbalstīsim Kokneses Daugavas kras-
ta tūrisma attīstības projektus un veici-
nāsim plaša mēroga pasākumu norisi 
Kokneses estrādē.

Izglītība, kultūra, sports, reliģija
Strādāsim pie jauniešu centra izveides 

un atbalstīsim jauniešu darbu vasarā.
Nodrošināsim profesionālās izglītības 

ieguves iespējas Kokneses novadā.
Nodrošināsim Kokneses vidusskolu 

ar autobusu. Atbalstīsim alternatīvās iz-
glītības iespējas novada skolās. Nodroši-
nāsim kvalitatīvu kultūras pakalpojumu 
pieejamību un kultūrvidi. Atbalstīsim 
dažādu Sporta Skolu un aktivitāšu nori-
si, tautas sportu un sporta dzīvi novadā, 
Mākslas skolas izveidi Atbalstīsim baz-
nīcu draudzes.

Sabiedriskā drošība
Sakārtosim gājēju ceļus novadā, iespē-

ju robežās labiekārtosim pagasta ceļus 
drošai transporta satiksmei. Uzstādīsim 
video novērošanas kameras sabiedriskās 
kārtības uzraudzībai novadā. Moder-
nizēsim Pašvaldības policijas materiāli 
tehnisko bāzi.

Komunālā saimniecība, vides aiz-
sardzība

Sakārtosim Komunālo saimniecību:
Izstrādāsim novada siltuma apgādes 

stratēģiju siltumenerģijas izmaksu sa-
mazināšanai.

Labiekārtosim, kopsim un apzaļumo-
sim novada publisko teritoriju.

Paplašināsim centrālās ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklus, kā arī veicināsim 
iedzīvotājus izmantot esošās komunikā-
cijas.

Projekti
Atbalstīsim iesāktos projektus un at-

tīstīsim perspektīvos projektus, kā arī 
veicināsim Eiropas fondu līdzekļu ap-
guvi.

Motivēsim iedzīvotājus veikt ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumus, atbalstot iedzīvotājus līdz 5000 
eiro daudzdzīvokļu mājai tehniskās do-
kumentācijas sagatavošanai. Izbūvēsim 
gājēju ietvi 1905. gada ielā ar apgaismo-
jumu līdz pat pagasta robežai. Piesaistot 
ES struktūrfondu līdzekļus, turpināt 
ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Kok-
neses novadā. Uzskatām, ka tikai infor-
mēta sabiedrība var aktīvi līdzdarboties 
novada dzīves veidošanā, tāpēc padarī-
sim laikrakstu Kokneses novada vēstis 
par kvalitatīvu un aktuālu novada jau-
numu aptverošu izdevumu un

pilnveidosim interneta mājas lapas 
www.Koknese.lv darbu.

KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ !
* Piezīme: priekšvēlēšanu programma 

publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai 
iesniegtajā redakcijā.

Plašāka informācija par deputātu 
kandidātiem Centrālās vēlēšanu komisi-
jas mājaslapā www.cvk.lv 

Priekšvēlēšanu programma:
LABKLĀJĪBA. IZGLĪTĪBA. DROŠĪBA.

Mēs redzam plaukstošu, drošu Latvi-
ju un Kokneses novadu, kur izglītota un 
radoša sabiedrība kopā veido savu valsti 
un novadu. Ikvienam novada iedzīvotā-
jam ikkatrā pagastā jābūt līdzvērtīgām 
iespējām. Novada administrācijai jābūt 

vienlīdzīgai attieksmei pret visiem ie-
dzīvotājiem, pašvaldības darbam jābūt 
efektīvam, caurskatāmam, tiesiskam un 
veltītam visu iedzīvotāju labklājības pa-
augstināšanai.

Novada bagātība ir iedzīvotāji, 
daudzveidīgā teritorija, uzņēmējdar-
bības iespējas, kultūrvēsturiskais un 

dabas mantojums.
Novada pārvalde, budžets un fi nanses
Pašvaldības budžeta mērķis - iedzī-

votāju labklājības vairošana, akcentējot 
ekonomiskās attīstības, nodarbinātības, 
cilvēkresursu un demogrāfi jas jautāju-
mus.

Budžeta prioritātes - novada Attīstī-
bas programmas ieviešana (arī atbalsts 
uzņēmējdarbībai), izglītība, sociālā dro-
šība.

Tuvākie darbi:
1. novērsīsim interešu konfl iktu raša-

nās iespējas pašvaldībā un tās iestādēs;
2.izstrādāsim un ieviesīsim pašvaldī-

bas darbinieku vērtēšanas un motivā-
cijas sistēmu. Profesionalizēsim kadru 
atlasi;

3. turpināsim uzlabot pašvaldības 
darba un tās pieņemto lēmumu kvalitāti;

4. ieviesīsim novada pārvaldē kvalitā-
tes vadības sistēmas principus, attīstīsim 
e – pārvaldi, veidojot labvēlīgu

saziņas vidi. Vairāk iesaistīsim iedzī-
votājus novada pārvaldē un lēmumu 
pieņemšanā;

5. pilnveidosim novada budžeta vei-
došanas principus;

6. veicināsim pašvaldības policijas 
pakalpojumu pieejamību jebkurā dien-
nakts laikā.

Teritorijas attīstība, atbalsts uzņē-
mējdarbībai

Veidosim Kokneses novadu par uzņē-
mējdarbībai draudzīgu vietu. Attīstīsim 
teritoriju, lai sekmīgi līdzdarbotos lauk-
saimniecības, rūpniecības, tūrisma un 
citas nozares, harmoniski pilnveidotos 
apdzīvotās vietas un lauku viensētas.

Tuvākie darbi:
1. piesaistīsim Eiropas Savienības un 

citus pieejamos fi nanšu līdzekļus nova-

da attīstībai;
2. līdzsvaroti attīstīsim visus novada 

apdzīvoto vietu centrus (Koknesi, Beb-
rus, Iršus, Bormaņus);

3. meklēsim jaunus risinājumus uz-
ņēmējdarbības attīstībai un investīciju 
piesaistei novadā;

4. ierosināsim diferencēt nekustamā 
īpašuma nodokļa likmes;

5. veicināsim tūrisma attīstību;
6.nekavējoties meklēsim risinājumus 

atbrīvojušos telpu izmantošanai Bebros 
(pēc Vecbebru profesionālās un vispār-
izglītojošās skolas reorganizācijas);

7. veicināsim publiskas peldvietas iz-
veidi novadā;

8. veicināsim tauvas joslas prasību ie-
vērošanu pie ūdens objektiem;

9. veicināsim kooperācijas attīstību 
novadā.

Transports, infrastruktūra un ko-
munālā saimniecība

Sakārtota un efektīva infrastruktūra 
un transporta sistēma - priekšnoteikums 
novada attīstībai.

Tuvākie darbi:
1. panāksim ceļa kategorijas maiņu 

autoceļam Bebri – Irši (V922) ar mērķi 
uzklāt tam asfaltbetona segumu;

2. pievērsīsim uzmanību novadā eso-
šo ceļu ar grants segumu kvalitātes no-
drošināšanai;

3. veicināsim SIA Kokneses komunā-
lie pakalpojumi darbības caurspīdīgu-
mu, resursu racionālu izmantošanu un 
uzskaiti;

4. aizstāvēsim sabiedriskā transporta 
kustības saglabāšanu;

5. veicināsim māju siltināšanu un pie-
slēgšanos centralizētajiem ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem;

6. veicināsim pašvaldības transporta 

lietderīgu izmantošanu, panākot trans-
portlīdzekļu marķēšanu ar pašvaldības 
logo un GPS uzstādīšanu.

Veselības aprūpe, sociālā palīdzība 
un nodarbinātība

Mums rūp katrs novada iedzīvotājs. 
Īpašu uzmanību pievērsīsim senioriem, 
maznodrošinātajiem, daudzbērnu un 
jaunajām ģimenēm.

Tuvākie darbi:
1. rūpēsimies par veselības aprūpes 

pakalpojumu un veselības veicināšanas 
aktivitāšu pieejamību visos pagastos;

2. ierosināsim jaunu sociālās palīdzī-
bas veidu ieviešanu;

3. veicināsim informācijas pieejamību 
iedzīvotājiem (īpaši- senioriem) par paš-
valdības un tās iestāžu

sniegtajiem pakalpojumiem;
4. veicināsim darba vietu attīstīšanu 

arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Izglītība, kultūra un sports
Mērķis - izglītota, radoša, aktīva un 

vesela sabiedrība. Izglītības kvalitāte ir 
priekšnoteikums mūsu konkurētspējai, 
bet kultūras un sporta attīstība – cilvēku 
fi ziskajai un garīgajai veselībai.

Tuvākie darbi:
1. veicināsim kultūras darba attīstību 

un tradīciju saglabāšanu;
2. veicināsim iedzīvotāju iesaistīšanos 

sporta aktivitātēs un pieejamo sporta 
veidu dažādošanu;

3. veicināsim izgIītības kvalitātes pa-
augstināšanu, īpaši Kokneses vidusskolā;

4.meklēsim risinājumu tālākai bērnu 
bezmaksas ēdināšanas ieviešanai pirms-
skolas izglītības iestādēs;

5. veicināsim mūžizglītības attīstību.
* Piezīme: priekšvēlēšanu programma 

publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai 
iesniegtajā redakcijā.

Kandidātu saraksta nosaukums: Partija “VIENOTĪBA”
Nr. 
p.k.

Vārds, 
uzvārds Nodarbošanās

1. Gita Rūtiņa Kokneses novada domes deputāte, 
pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē

2. Jānis Liepiņš Kokneses novada domes deputāts, dienesta 
viesnīcas skolotājs Vecbebru profesionālā un 
vispārizglītojošā internātvidusskolā

3. Maruta Lāce-
Stalidzāne

Individuāli praktizējoša juriste

4. Velga 
Gredzena

Mūzikas skolotāja pirmsskolas izglītības 
iestādē „Bitīte”, mūzikas skolotāja, internāta 
audzinātāja    Vecbebru profesionālā un 
vispārizglītojošā internātvidusskolā

5. Rita Gabaliņa Kokneses novada pirmsskolas izglītības 
iestāde  „Gundega” vadītāja

6. Zenta 
Bērziņa

Pensionāre

7. Uldis 
Riekstiņš

Kokneses novada domes deputāts

8. Dzintars 
Meiers

SIA “ ELBRA” ēku celtnieks

9. Līvija Vindele SIA “BIOGS” valdes priekšsēdētāja
10. Mārtiņš 

Ruža-
Riekstiņš

Zemnieku saimniecības “Pumpuri” īpašnieks, 
pārvaldnieks

11. Vineta 
Grinšpone

Audzinātāja Rīgas pašvaldības Bērnu un 
jauniešu centrā

12. Solveiga 
Vikšere

SIA “ Euro Live Technologies” tiešsaistes spēļu 
zāles operators

13. Gita Birkāne Vecākā lietvede Vecbebru profesionālā un 
vispārizglītojošā internātvidusskolā, lietvede 
Kokneses mūzikas skolā

Kandidātu saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds Nodarbošanās

1. Ziedonis Vilde Ogres novada pašvaldība, Ogres Mūzikas 
skolas Saimniecības daļas pārzinis

2. Justīne Pastore Bebru pagasta pārvaldes kultūras darba 
organizatore, V. Jākobsona memoriālās 
mājas- muzeja krājuma glabātāja 

3. Ainārs Bajārs IK „RL Būvnieks” darbu vadītājs
4. Gaļina Kraukle Pērses sākumskolas direktore, Biedrības 

“Irsis” valdes locekle
5. Lauris Lazdāns IK “RL Būvnieks” būvdarbu vadītāja palīgs
6. Agnese Pulkstene Kultūras pasākumu organizatore, pulciņa 

skolotāja Aizkraukles pilsētas Bērnu 
un jauniešu centrā, Jauniešu biedrība 
“Galaktika” valdes locekle

7. Rihards Krauklis SIA “Hanza-elektro” darbu vadītājs
8. Māris Riekstiņš Autovadītājs SIA “Buisness vehicle 

services” kokvedēja šoferis Zs Ģērķēni  
9. Aija Rimša Sākumskolas skolotāja Vecbebru 

profesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskolā

10. Ināra Mačuļska Psihologs  1. Rīgas Medicīnas koledžā
11. Juris Malaševskis SIA “Optimconsult” valdes loceklis
12. Dainis Briģis A/s Latvijas Valsts meži plānotājs
13. Ingus Lazdāns SIA “LIL Projekts “ valdes loceklis
14. Raivis Vīgups SIA “Indāres” meža tehnikas operators
15. Sanita Kalniņa SIA “Astarte Nast a” operators
16. Guntars Ancāns IK “RL Būvnieks” tāmētājs
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««« Sākums 1.lpp.
Tā bija diena, kad izvēlējāmies 

brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas 
drīkst būt mūsu grāmatplauktos, PAR 
mūsu draugiem no visas pasaules, PAR 
brīvai informācijai, uzņēmīgumam un 
patiesai līdzdalībai.

Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris, sveicot klāteso-
šos svētkos, kā aculiecinieks atminējās 
1990. gada 4. maija vēsturiskos  notiku-
mus, tautas pacilātības sajūtu un gavi-
les, sagaidot balsojuma rezultātus. 

Savas dziesmas Latvijai un Baltā 
galdauta svētkiem veltītus stāstus dā-
vāja Kokneses kultūras nama kolektīvi: 
jauktais koris „Alaine”, sieviešu koris 
„Anima”, folkloras kopa „Urgas” un 
kapela „Aizezeres muzikanti”. Sanita 
Heinsberga pastāstīja, ka svētku galdu 
rotā tautiska josta, kura kādreiz piede-
rējusi Pēterim Tobem. Šo ģimenes dār-
gumu 2014. gadā Likteņdārzam uzdā-
vināja viņa meita Mudīte Paegle Tobe.

Jauktā kora „Alaine” vadītāja Sil-
vija Cīrule atcerējās, kā kora dziedā-
tāji Likteņdārzā pulcējušies vairākus 
rudeņus 11. novembrī. Dziedot vietā, 
kur tagad izveidota skatu terase, dzies-
mas pāršalca pāri Daugavai un kokne-
sieši tās varēja labi dzirdēt un dziedāt 
līdzi. „Arī manās mājās šodien ir uz-

klāts balts galdauts, kas mantojumā 
nācis no mana vīra vecāsmātes Irmas 
Cīrulis. Šo galdautu svētkos klāj mūsu 
dzimtas ceturtā paaudze,” atklāja Silvi-
ja Cīrule. Savu vēlējumu Latvijai visu 
dziedātāju vārdā izteica kora „Anima” 
dalībniece Liene Bešmenova. Visizjus-
tāk dziesmas par Daugavu skan vietā, 
kur mūsu likteņupē spoguļojas viszilā-
kais debesu jums. Starp labi zināmām 
abu koru dziedātām dziesmām ska-
nēja arī Andra Kristona komponētās 
melodijas ar Ārijas Āres un Veltas 
Evertas vārdiem – skaisti veltījumi 
Daugavai un Pērsei. Andris Kristons 
koknesiešiem kļuvis pazīstams kā iz-
cilā tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
skolnieks, skolēnu jaunrades konkur-
sa mecenāts Bebru pamatskolā.

Nav nekā svētāka par maizes klai-
piņu uz balta galda, savā izjustajā stāstā 

pauda kapelas „Aizezeres muzikanti” 
vadītāja Inese Skuja. Kapelas dziesmu 
pūrā ir daudz dziesmu par Daugavu un 
Pērsi. Un kā vienmēr klausītāji dziedāja 
līdzi Pērses dziesminieka Zigfrīda Put-
niņa melodijām.

Latviskās dzīvesziņas nesēja, fol-
kloras kopas „Urgas” vadītāja Inguna 
Žogota brīnišķīgi noraksturoja šīs die-
nas īpašo sajūtu: „Latviešiem ir vairāki 
mūža godi. Viens no pirmajiem ir krus-
tabu gods. Krustabās visi cieši sastājas 
pie balta galda, kā mēs šodien esam 
kopā Daugavas maliņā.” Saule rotāja 
debesīs, bet kopīgi dziedātās latviešu 
tautas dziesmas par sauli bija kā gaišs 
sveiciens šodienā. 

Pasākuma dalībnieki vēl ilgi bija 
kopā pie baltā galda ar Likteņdārza un 
saviem  sarūpētajiem cienastiem, bau-
dot saulainās dienas svētku sajūtu.

„Galdiņam bij četri stūri,” dzied folkloras kopa „Urgas” un kapela  „Aizezeres muzikanti”.

Likteņdārzā svin Baltā galdauta svētkus

Tradicionālo Kokneses Sama mo-
dināšanas svētku ietvaros 20. maijā 
no pulksten 14 līdz 18 Likteņdārzs 
aicina ciemos. Tā kā Likteņdārzs ir 
blakus mūsu lielākajai un varenāka-
jai upei Daugavai, galvenā uzmanība 
tiks veltīta tās noslēpumiem un bagā-
tībām. 

Ikvienam lielam un mazam Lik-
teņdārza apmeklētājam pulksten 15 
būs iespēja kopā ar Kasparu Zvaig-
zni no Makšķernieku radošā kluba 
uzzināt par Daugavā mītošajām zi-
vīm un klausīties īstus makšķernieku 
stāstus. Laivu piestātnē pie Dauga-
vas būs iespēja fotografēties ar Dau-
gavas Samu, kā arī jau no pulksten 
12 keramikas darbnīcā pie taciņas uz 
Sirdsakmeni kopā ar mākslinieci Zi-
grīdu Tauriņu varēsiet izveidot savu 
īpašo svētku simbolu – zivtiņu vai 
upes iemītnieku. Šajā dienā ar AS 
„Latvenergo” atbalstu tiks  atklāts arī 
informatīvs stends par Daugavā mī-
tošajām zivīm.

Būs padomāts arī par gardēžiem, 
jo papildus svētku tirgum ar zemnie-
ku ražojumiem no pulksten 15:30 
līdz 16 notiks “Road Cafe” šefpavā-
ra Gvido Jakobija īpašās Kokneses 
Gumbo zupas Luiziānas gaumē ga-
tavošanas meistarklase jeb receptes 

noslēpuma atklāšana. Ikvienam būs 
iespēja zupu nogaršot un iegūt tās 
recepti (ielūgums uz zupu un recepte 
– 2 eiro).

Likteņdārzā varēsiet iegādāties 
arī dažādus skaistus māla traukus un 
dizaina elementus ikdienai, svētkiem, 
svētku cienastam vai sava mājokļa 
izdekorēšanai, ko būs veidojusi kera-
miķe Zigrīda Tauriņa. Ieeja Likteņ-
dārzā 20.maijā būs par ziedojumiem, 
autostāvvieta – sākot no 2 eiro, kā arī 
būs iespēja no Kokneses pasākuma 
vietā nokļūt ar vikingu laivu “Namei-
sis”.

Likteņdārza aktīvā sezona šo-
gad tika uzsākta jau aprīlī ar aktīvā 
dzīvesveida – nūjošanas pasākumu, 
turpinājās darbīgi Lielajā talkā kopā 
ar aizsardzības ministru Raimondu 
Bergmani un jaunsargiem, kā arī 4. 
Maijā Baltā galdauta svētkos kopā 
ar vietējiem radošajiem kolektīviem 
“Animu”, “Alaini”, “Aizezeres muzi-
kantiem” un folkloras kopu “Urgas”. 

Paldies visiem par atbalstu un vie-
siem par ciemošanos, bet tas ir tikai 
sākums – Likteņdārza sezona ik gadu 
ilgst līdz pat 18.novembrim! Vairāk 
informācijas: www.liktendarzs.lv vai 
sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, 
draugiem.lv un Instagram).

Likteņdārzā atraktīvi 
un garšīgi svinēs Sama 
modināšanas svētkus

23.aprīlī Cesvainē notika Austrumlatvijas folkloras kopu „Baltica 2018” skate. Folkloras kopu vērtētāji nesteidzas ar 
vērtējumiem, tie tiek kārtīgi izvētīti un pārspriesti. Kas lēni nāk, tas labi nāk. Pēc nedēļas uzzinājām, ka mums piešķirta 
1.pakāpe – IZCILI! Šajā skatē Cesvainē piedalījās 27 folkloras kopas. 3 saņēma IZCILU vērtējumu, 6 – GANDRĪZ IZ-
CILI, 17 – LABI, 1 – VĀJI. Paldies visiem atbalstītājiem un „URGU” dziedātājām vislielākais!!! 

Inguna Žogota, folkloras kopas „Urgas” vadītāja

„Urgām” skatē 1.pakāpe!„Urgām” skatē 1.pakāpe!

Folkloras kopai „Urgas” izcils vērtējums!Folkloras kopai „Urgas” izcils vērtējums!

Jau 33.reizi Latvijā notiek Latvi-
jas bērnu un jauniešu folkloras svētki 
"Pulkā eimu, pulkā teku". Šoreiz tie 
norisinājās Rīgā, Vecpiebalgā, Tau-
renē un Dzērbenē. I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas folkloras kopa "Tīne" 
piedalījās šajos svētkos 2 dienas - Vec-
piebalgā, Taurenē un Dzērbenē, 5.un 
6.maijā.

Dažādas norises un brīnišķīgs 
laiks bija mūsu festivāla pavadoņi abas 
dienas! Saule nosauļoja mūsu vaigus 
un prieks par pieredzēto gan Vecpie-
balgas "Vēveros" svētku atklāšanā, kad 
visi, kopā ar mums dejoja Pļaviņās 

pierakstīto rotaļu "Trīs riņķīši dun-
durs grieza", gan izzinošās "Vēveru" 
takas ar atraktīvajiem uzdevumiem, 
gan danču vakars, stāsti Taurenē un 
6.maija Novadu koncerts Dzērbenē, 
kurā arī mēs, kopā ar citām Piedauga-
vas novada kopām rādījām savu prog-
rammu - tas viss bērniem palīdzēs vei-
dot viņu piederību savai zemei, savai 
sētai un savai dzimtai, jo šogad festi-
vāla tēma bija "Zinu, zinu tēva sētu". 
Liels paldies atbalstītājiem - I.Gaiša 
Kokneses vidusskolai un vecākiem!

Inguna Žogota,
 folkloras kopas "Tīne" vadītāja

„Tīne” Vecpiebalgā, 
Taurenē un Dzērbenē

„Tīne” svētkos.

Pamatojoties uz 2016. gada 19. 
aprīļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 
412. punktu un hidrometeorolo-

ģisko prognozi, ir noteikts meža 
ugunsnedrošā laikaposma sākums 
visā valsts teritorijā sākot ar 2017. 
gada 1. maiju.

Par meža ugunsnedrošo 
laikaposmu

Pasākuma noslēgumā folkloras kopa "Urgas" svētkus svinētājus 
aicināja lustīgos dančos un rotaļās.

Pašās aprīļa beigās Kokneses Mūzikas 

skolas vecāko klašu koris pēc 4 gadu pār-

traukuma atkal posās ceļā, lai piedalītos 

Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu 

XVI Koru festivālā – koncertā. 

Lelde Kamzole-Gagaine,

kora vadītāja

Festivālu organizē St. Broka Dau-
gavpils Mūzikas vidusskola, lai stipri-
nātu skolu kordziedāšanas tradīcijas. 
Festivālā – koncertā tika aicināti pie-
dalīties jebkura sastāva mūzikas skolu 
kori ar brīvi izvēlētu programmu un 
iestudētām kopkora dziesmām.

Šogad festivālā piedalījās 10 koru 
kolektīvi no St. Broka Daugavpils Mū-
zikas vidusskolas, Ilūkstes Mūzikas 
un mākslas skolas, Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas, Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas, Aglonas bazilikas Kora 
skolas, Krāslavas mūzikas skolas un 
Kokneses dziedātāji. Kokneses Mū-
zikas skolas kora audzēkņi ar rūpību 
gatavoja savu uzstāšanās programmu, 
ko klausītāji Koknesē varēja dzirdēt 
marta sadziedāšanās koncertā. Dzie-
dātās dziesmas izskanēja pārliecinoši 
un droši.

Koncerta saviļņojošākā daļa ir ie-

spēja dziedāt festivāla kopkorī Dau-
gavpils Mūzikas vidusskolas kameror-
ķestra pavadījumā. Atskaņoto dziesmu 
komponistu - Jevgeņija Ustinskova un 
Aivara Broka vadībā dziesmas izskanē-
ja skanīgi un krāsņi.

Pēc koru sadziedāšanās koncerta 
kora audzēkņi apmeklēja Latgales zoo-
dārzu, kura ekspozīcijā varēja apskatīt 
dažadus eksotiskos un vietējos dzīvnie-
kus.

Paldies mūsu atbalstītājiem - AS 
„Virši–A”, Kokneses novada domei, 
skolas direktorei par fi nansiālo atbalstu 
transporta nodrošināšanā.

Kokneses Mūzikas skolas dziedātāji Dienvidlatgales 
reģiona mūzikas skolu reģionā
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Tieši savā vārda dienā, 28. Aprīlī, Kokne-

ses pagasta pirmsskolas izglītības ies-

tāde „Gundega” Kokneses sporta centrā 

ar lieluzvedumu „Gundega zied” svinēja 

50. Dzimšanas dienu. Vecāki, atbalstītāji 

un draugi bija dzimšanas dienas viesi, 

kuriem saulainu svētku brīdi dāvāja lielā 

„dārziņa” saime.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Krāšņais uzvedums sākās ar svēt-
ku gājienu, kurā braši soļoja bērni, 

iestādes vadītāja, skolotājas un viņu 
palīdzes – viss draudzīgais kolektīvs. 
Savukārt Kamene un Taurenis bija 
ieradušies atrast visskaistāko un vis-
smaržīgāko puķi. „Tie bija kā mazie 
dziesmu un deju svētki!” – vērojot 
grandiozo koncertu, atzina ikviens 
skatītājs, jo pārliecinājās, cik ļoti ma-
zie un lielie „Gundegas” iemītnieki 
ir gatavojušies svētkiem. Arī skais-
tie pļavas ziedi, kas radīja vasarīgu 
noskaņu, bija pašu veidoti, apbrīnas 
vērti mākslas darbi.

Tas patiesi bija negaidīts pārstei-
gums – visos priekšnesumos dzie-
dāja un dejoja visu grupiņu bērni, 
sākot no vismazākajiem ķipariem 
līdz spriganajiem sešgadniekiem, kā 
arī kopā ar viņiem „dārziņa” vadītāja 
Rita Gabaliņa, skolotājas un auklītes. 
Mazajiem un lielajiem mākslinie-
kiem izdevās uzburt lietus mākoņus 
un varavīksni, aizlidot ar gaisa balo-
nu, griezties jautrā karuselī. Jāuzteic 
koncerta veidotāju radošums, kā, 
izmantojot dažādus palīgelementus, 

var tapt visskaistākie deju raksti.
Vārdam Gundega Raimonds 

Pauls ir veltījis dziesmu – skanot Jāņa 
Kurševa dziedātai „Gundega zied”, arī 
Kamene un Taurenis atklāja, kas ir tā 
smaržīgā puķe, kas Koknesē zied jau 
50 gadus.

„Šis ir mūsu laiks! Un te nu mēs 
ziedam un ziedam arvien krāšņāk, 
jo mums esat jūs – Kokneses nova-
da jaunā paaudze! Paldies vecākiem 
par mums dāvāto uzticību! Paldies 
mūsu radošajam kolektīvam!” – sa-
cīja PII „Gundega” vadītāja Rita Ga-
baliņa. Jubilārei „Gundegai” daudz 
baltu dieniņu vēlēja bērnu vecāki, 

Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris, izglītības dar-
ba speciāliste Lauma Āre, Kokneses 
pagasta bibliotēkas, Kokneses sporta 
centra, Kokneses mūzikas skolas pār-
stāvji, draugi no PII „Bitīte”. Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas direktors 
Māris Reinbergs izteica visu klāteso-
šo sajūtu: „Šajā lietus pelēkajā dienā 
jūs mums uzdāvinājāt saulainu vasa-
ras mirkli!”

Pasākums mazajiem svinētājiem 
turpinājās ar līksmu ballīti kopā ar 
mūziķiem Agnesi un Andri Šīran-
tiem.

„Gundega” zied jau 50 gadus

Kā mazajos dziesmu un 
deju svētkos!

 20.aprīlī Gētes institūtā Rīgā notika 

vācu valodas valsts olimpiādes laureātu 

apbalvošana. Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas 11.a klases skolnieks Otto 

Asmuss par iegūto 2.vietu saņēma me-

daļu un diplomu. 

Sarmīte Stepe,

I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāja

Tas ir teicams sasniegums, jo jā-
sacenšas bija gan ar Rīgas Valsts vācu, 
gan ar citu ģimnāziju skolēniem, ku-
riem vācu valodas stundu skaits nedē-
ļā ir daudz lielāks. Valsts olimpiādes 
3.posms notiek divās kārtās, pirmajā 
kārtā jāraksta domraksts, otrajā kārtā 
žūrija vērtē dalībnieku sarunvalodas 
prasmes. Skolēnam ir ne tikai jāprot 
labi runāt vāciski, bet arī labi jāorien-
tējas aktuālākajos notikumos politikā 
pasaulē un Latvijā, viņam jāprot lo-
ģiski pamatot un izteikt savu domu. 
Otto ir gandarīts par sasniegto, tikai 
žēl, ka pietrūka 2 punktu, lai būtu bi-
jusi iespēja piedalīties Baltijas valstu 
vācu valodas olimpiādē, bet vēl jau to 
iespējams izdarīt nākošajā gadā.

Vislielākais prieks Otto ir par ie-

spēju vasarā vienu mēnesi pavadīt 
Vācijā, tā ir balva par labajiem sasnie-
gumiem olimpiādē. Pirmās divas ne-
dēļas Otto dzīvos kādā vācu ģimenē 
un apmeklēs vietējo skolu, bet vēlāk 
iepazīsies ar Vācijas ievērojamākām 
vietām un, protams, pilnveidos savas 
vācu valodas zināšanas.

Otto Asmusam sudraba 
godalga vācu valodas 
valsts olimpiādē

Apsveicam Otto Asmusu ar augsto 
sasniegumu!

Izlaidumi  Kokneses novada izglītības iestādēs 
2016./2017.mācību gadā

Izglītības iestāde Datums Laiks 
(plkst.) Vieta

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Gundega” 26.maijs 16.00 Kokneses kultūras 

nams

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” 2.jūnijs 16.00 Iestādes zāle

Pērses sākumskolas pirmskolas grupa 29.maijs 10.00 Skolas zāle

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
9. klases

12. klases
8.jūnijs
9.jūnijs

19.00
19.00

Kokneses sporta 
centra halle

Bebru pamatskola 10.jūnijs 17.00 Skolas telpas
Kokneses  internātpamatskola- 

attīstības centrs 9.jūnijs 13.00 Skolas zāle

Vecbebru Profesionālā un 
vispārizglītojošā internātvidusskola

9.klases
Profesionālās grupas

9.jūnijs
21.jūnijs

13.00
14.00

Skolas zāle

Kokneses mūzikas skola 27.maijs 12.00 Kokneses 
kultūras nams

20.aprīlī Kokneses internātpamatskola 

– attīstības centrs organizēja metodisko 

dienu Ķekavas novada izglītības iestāžu 

atbalsta speciālistiem – speciālās izglītības 

pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, 

logopēdiem, psihologiem, kuri ikdienā 

sniedz atbalstu skolēniem ar speciālām 

vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs.

Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra

metodiskais dienests

Kolēģiem no Ķekavas bija iespē-
ja iepazīties un saņemt konsultācijas 
par atbilstoša un kvalitatīva izglītības 
procesa organizēšanu izglītojamiem ar 
speciālām vajadzībām. Metodiskās die-

nas ietvaros viņi iepazinās ar skolu un 
tās plašajām atbalsta pasākumu iespē-
jām, nodrošinot individuālu pieeju kat-
ram skolēnam, atbilstoši viņa speciāla-
jām vajadzībām. Skolotājas A.Kārkliņa, 
J.Rotkāja un D.Logina aicināja viesus 
pavērot savas vadītās mācību stundas, 
kurās dalījās pieredzē daudzveidīgu 
mācību metožu un paņēmienu pielie-
tošanā.

Direktores vietniece metodiskajā 
darbā E.Ivanāne iepazīstināja meto-
diskās dienas dalībniekus ar skolas 
kā speciālās izglītības attīstības centra 
darbu, funkcijām un sniegtajiem pa-
kalpojumiem, kā arī ar skolas pedago-
gu izstrādātajiem atbalsta materiāliem 

mācību procesa organizēšanai – atgād-
nēm, darba burtnīcām un citiem mācī-
bu materiāliem. Skolotāja A.Kārkliņa 
pastāstīja par atbalsta nodrošināšanas 
iespējām latviešu valodas stundās sko-
lēniem ar attīstības traucējumiem.

Skolas atbalsta komandas pārstāv-
ji – bibliotekāre, psiholoģe un sociālais 
pedagogs informēja viesus par savu 
darbu un atbalsta komandas darba or-
ganizāciju.

Metodiskās dienas noslēgumā 
abu skolu kolēģi diskutēja par iekļau-
jošas izglītības tendencēm Latvijā un 
individuāla atbalsta nodrošināšanas 
iespējām skolēniem ar speciālām va-
jadzībām.

Kokneses internātpamatskolā attīstības 
centrā – metodiskā diena Ķekavas novada 
izglītības iestāžu atbalsta speciālistiem

Kokneses Mūzikas skola uzņem audzēkņus
Kokneses Mūzikas skola 

2017./2018.m.g.uzņem audzēkņus 
šādās specialitātēs: 

 Akordeona spēle  Klavieru spēle  Kora klase 
 Saksofona spēle  Tubas spēle  Eifonija spēle 

 Vijoles spēle  Trombona spēle  Trompetes spēle 

Konsultācijas 29.maijā plkst.18.00. 
Iestājeksāmens 31.maijā plkst.18.00 

Kontakttālruņi: 65161292; mob.29856079.
Iestājeksāmens

Kontakttālruņi: 65161
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Šovasar, 17. Jūnijā, Vecbebru Profesio-

nālā un vispārizglītojošā internātvidus-

skolas kolektīvs svinēs mācību iestādes 

95 gadu jubileju. 40 gadi no skolas 

bagātā mūža pieder jauniešu deju ko-

lektīvam „Kāre”. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Pateicoties kolektīva vadītājai 
Sarmītei Plūmei, „Kāres” vārds ar 
zelta burtiem ierakstīts Bebru pagas-
ta un Kokneses novada kultūras dzī-
vē, neskaitāmi deju raksti no 1977. 
Gada ievīti uz lielās Dziesmu un 
deju svētku skatuves un vēl tālāk par 
Latvijas novadiem. „Kāre” vienmēr 
apliecinājusi – latviešu tauta deja ir 
tik jauna, cik tās dejotāji!

28. aprīļa vakarā Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās in-
ternātvidusskolas zālē 40 gadu ju-
bilejas koncerts „Kāres satuvinātie” 
kopā sasauca tos, kuri sirdī vienmēr 
palikuši uzticīgi savam deju kolektī-
vam, „Kāres” dejas draugus un no-
vada iedzīvotājus.

Dejot kāre 
satuvinājusi simtiem 
jauniešu

„Dejošana tevi pagriež pret de-
besīm, - vienalga, uz kuru pusi tu 
griezies. Dejot kāre ir tā, kas Vec-
bebros satuvinājusi simtiem jaunie-
šu, pat nesaskaitīt! Viņi, reiz dejas 
satuvinātie, aizvien paliek tādā īpa-
šā, maģiskā aplī – citiem neredza-
mā, vien pašiem jūtamā. Viņi atpa-
zīst viens otru, satiekoties tūkstošu 
dejotāju vidū lielajos Deju svētkos 
Daugavas stadionā. Viņi atbalsta cits 
citu, kaut konkurenti būdami. Viņi 
tālāk savās gaitās nes “Kāres” iedotās 
vērtības,” – sacīja Aija Rimša, kon-
certa programmas vadītāja.

Koncerta iesākumā dejā „Divas 
skudras” uz skatuves satikās vairāku 
paaudžu dejotāji ar vēstījumu: „No 
maziem, bikliem soļiem uz dejas 
laipas sākas ceļš un izaug plūstošā 
straumē, no paaudzes paaudzē nesot 
līdz tās nerimstošās alkas, ko sauc 
par dejas mīlestību.”

Ar latviešu dejas zelta pamatu 
– fragmentiem no A.Donasa „Visi 

ciema suņi rēja”, J.Stumbra „Jaut-
rā pāra” un M.Lasmanes „Cimdu 
pāra”, „Kāres” jaunieši atklāja, ka 
nav nekā skaistāka par latviešu pol-
ku un nav nekā patiesāka uz skatu-
ves par puišu un meitu attiecībām. 
„Jā, laikam ejot, aizvien ceļas latvie-
šu skatuviskās dejas meistarības la-
tiņa, tehniskā varēšana, izpildījuma 
kvalitāte. Bet ir pamatvērtības, kas 
paliek nemainīgas. Un „Kāre” tām 
kalpo jau četrdesmit gadus,” atzīst 
pieredzējusī kolektīva vadītāja Sar-
mīte Plūme.

Skolas absolventes 
– deju kolektīvu 
vadītājas

Skatītājiem bija brīnišķīga iespē-
ja baudīt divu īpaši „Kārei” pietu-
vinātu draugu: Mazsalacas kultūras 
centra jauniešu deju kolektīva „Ma-
gone” un Ventspils novada Ances 
kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Ance” priekšnesumus. 
Šos kolektīvus vada vienīgās divas 
no „Kāres” nākušās deju kolektīvu 
vadītājas, kurām tāpat kā Sarmītei 
Plūmei latviešu tautas deja ir sirds 
darbs.

Kādreizējā „Kāres” dejotāja Aija 
Vidovska jau divpadsmito gadu 
māca dejotājus Mazsalacā, bet Elita 
Kuģiniece vairāk kā divdesmit gadus 
ir deju kolektīvu vadītāja Ventspils 
novada Ances pagastā. Abām skolas 
absolventēm tā bija skaista atgrieša-
nās „Kāres” jaunībā un reizē satrau-
cošs brīdis, kad uz skatuves dejoja 
viņu dejotāji.

Arī nākamais stāsts par „Kāres” 
satuvinātiem bija īpašs. Jau tad, kad 
viņš dejoja „Kārē”, viņu nevarēja 
nepamanīt – artistisks, tehniski va-
rošs, emocionāli spilgts, aizrautīgs. 
Viņa pēdējā „Kāres” vasarā iekrita 
lielie Deju svētki, un Daugavas sta-
dionā norisinājās saruna starp viņu 
un vadītāju: kur tālāk iet dejot, stu-
dējot Rīgā? Viņš bija nodomājis iet 
uz “Rotaļu”, bet Sarmīte Plūme tei-
ca: „Ja reiz ko vēlies, tad mērķē uz 
pašu labāko – ej uz „Danci”!” Un 
tā jau devīto gadu Jānis Bardauskis 
ir Latvijas vislabākā deju ansambļa 
„Dancis” dejotājs. Šim koncertam 

viņš bija sagatavojis divas solo dejas 
„Raibie cimdi” un „Senais dancis”, 
kuras izpildīja kopā ar „Danča” part-
neri Alisi Rūju.

Bebru pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis „Nianse” ne reizi vien ir 
piedalījies „Kāres” koncertos. Arī 
šajā vakarā ansambļa dalībnieces un 
vadītāja Liāna Haritonova priecēja 
ar skanīgo dziedājumu.

Paldies šodienas 
„Kārei”!

„Ikviens, kurš atnāk dejot „Kārē”, 
vispirms tiek mācīts pakļauties ko-
lektīva disciplīnai, vadītājas prasī-
bām, vienota priekšnesuma izveidei. 
Šajos brīžos individuālais Es ir jāat-
stāj maliņā. Rit mēģinājumu mēneši, 
pat gadi. Un tad nereti pienāk pats 
skaistākais brīdis – „Kāres” dejotājs 
gluži kā tāds tauriņš ir izkārpījies no 
savas pelēkās vienādības čaulas un 
kļuvis par visiem redzamu, košu un 
krāsainu personību – par savu Es! 
Viņš ir pamanāms uz skatuves, viņš 
nāk tautas dejā ar savu Es! Viņš tikai 
paspilgtina kolektīva seju un dejas 
manieri. Tas ir mirklis, kura dēļ ir 
vērts strādāt gan pašiem dejotājiem, 
gan viņu vadītājai,” – šie vārdi kon-
certā tika veltīti ikvienam „Kāres” 
dejotājam. Paldies šodienas „Kārei”, 
jo tādus “Es” mēs koncertā ieraudzī-
jām!

Horeogrāfa Jāņa Purviņa deja 
„Zeme” ir viena no mīļākajām ko-
lektīva dejām, ko arī šajā vakarā 
jaunieši izdejoja ar godpilnu cieņu, 

apzinoties šīs dejas dzi-
ļāko būtību, bet Sarmītes 
Plūmes mazmeita Emī-
lija Plūme aizkustināja 
klātesošos ar dziesmu par 
dzimto zemi. Mēs nezinām 
par visiem „Kāres” dejotājiem, cik 
tālu dzīvē viņi ir tikuši, ko sasnie-
guši. Bet viennozīmīgi – pavadītais 
laiks „Kārē” viņus izveidojis par per-
sonībām, un tas ir kas daudz vairāk 
par iemācītu dejas soli.

Dejotāju mūžīgajā himnā „Es 
mācēju danci vest” uz skatuves sati-
kās visi koncerta dejotāji. Koncerta 
noslēgumā „Daudz baltu dieniņu” 
skatītāji veltīja jauniešu deju kolek-
tīvam „Kāre” un vadītājai Sarmītei 
Plūmei dzimšanas dienā.

Visskaistākā dāvana 
– Lielvārdes josta

Svētku brīdī jubilāri saņēma vis-
jaukākos laba vēlējumus. Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris kolektīva vadītājai Sarmītei 
Plūmei pasniedza Kokneses novada 
domes Atzinības rakstu par nozī-
mīgu ieguldījumu tautas mākslas 
attīstībā un sakarā ar jauniešu deju 
kolektīva „Kāre” 40 gadu jubileju. 
Vecbebru Profesionālās un vispāriz-
glītojošās internātvidusskolas direk-
tors Jānis Bakmanis kolektīva vārdā 
Sarmītei Plūmei dāvināja visskaistā-
ko, ko var saņemt pateicībā par dejai 
veltītiem četriem gadu desmitiem 
– Lielvārdes jostu, mūsu latviskuma 
simbolu. „Kokneses novads ir Lat-

vijas sirds, un šajā sirdī esam mēs – 
Irši, Bebri un Koknese. Jūs esat pašā 
viducī, un mēs esam lepni, ka mums 
ir tādi draugi! – kolektīvu „Mutulī-
tis”, „Liepavots” un „Irši” vārdā raitu 
dejas soli vēlēja vadītāja Inta Balode.

„Kāri” un tās vadītāju sumināja 
arī Bebru pagasta pārvalde, vokālais 
ansamblis „Nianse”, ciemos atbrau-
kušie bijušie dejotāji, kurus uzreiz 
varēja atpazīt pēc staltās dejotāju 
stājas, un daudzi jo daudzi mūsu 
novada iedzīvotāji. Savukārt Bebru 
pagastā dzīvojošie pirmās „Kāres” 
desmitgades dejotāji dāvināja vienu 
lustīgu danci, tā atgādinot, - „Kāres” 
laiks nav aizmirstams!

Saviļņojoši skanēja Sarmītes Plū-
mes sacītais: „Nekā skaistāka par šo 
dienu man nav. Esmu ļoti pateicīga 
savai skolai par atbalstu dejotājiem 
visu garo gadu ritējumā. Paldies ma-
nai ģimenei! Lepojos ar jums, mani 
dejotāji! Vienalga, kur jūs dzīvē esat 
aizgājuši, dejojat vai nē, vissvarī-
gākais, ka mēs esam bijuši kopā šo 
laika milzīgo nogriezni – pusi no 
skolas vēstures. Paldies par man šo 
neparasto un unikālo dāvanu manā 
šodienā!”

Savukārt skatītāju paldies par 
gaišo, emocionāli piepildīto satikša-
nos dejā – „Kāres” svētku dienu!

„Kāres” satuvinātie 40 gadu jubilejas koncertā

Lielvārdes josta – visskaistākā dāvana „Kāres” 
vadītājai Sarmītei Plūmei .

Skaista un cēla šodienas „Kāre”!

„Meita puišus dancināja” – soliste Renāte Jaudzema.

Svētku svecītes nopūstas un kliņģeris 

apēsts! Protams, paliek atmiņas! Paldies 

visiem, kuri sveica mūs bibliotēkas 

dzimšanas dienā – tālākām un tuvākām 

kolēģēm, draugiem un apmeklētājiem. 

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Paldies par labajiem vārdiem, 
novēlējumiem, ziediem un pašgata-
votajām dāvaniņām! Turam visus pie 
vārda, ka noteikti gaidīsim ciemos 
nākamgad, kad bibliotēkai būs tikai 
95!

Bibliotēkas dzimšanas dienā atce-
rējāmies arī savus pirmos iespaidus 

par bibliotekārēm, pieredzi biblio-
tēkā, atklājām dažādus kuriozus no-
tikumus, runājām par lasīšanu, ne-
lasīšanu, šodienas un nākotnes bib-
liotēku. Jā, ar mums ir noticis daudz 
interesanta! Nolēmām, ka visus stās-
tus sāksim pierakstīt, lai veidojas sava 
grāmatiņa! (Tāda jau ir tapusi Preiļu 

bibliotēkā-izlasāma pie mums!) 
Paldies mūsu meitām par sniegto 

koncertiņu! Luīze, Laura un Asnate 
ir daļiņa no mūsu bibliotēkas, tādēļ 
viņu domas par mums ir ļoti sva-
rīgas. Izrādās, ka meitām patīk, ka 
mammas strādā bibliotēkā, ka viņas 
ar to lepojas, ka te ir interesanti, ka 

mēs esam stilīgas un dzīvojam laikam 
līdzi! Tas ir augsts novērtējums!

Aplūkojot dažādās fotogrāfi jas, 
atcerējāmies arī tos, kuri kādreiz strā-
dājuši mūsu bibliotēkā, bijuši brīniš-
ķīgi apmeklētāji un ielikuši te savas 
dzīves daļiņu un sirdi! 

Uz tikšanos pēc gada!

Kokneses pagasta bibliotēkai 94. dzimšanas diena!
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Kokneses internātpamatskola – attīs-

tības centrs ir bagāta ar tradīcijām, bet 

viena no pastāvīgākām un pavasara 

vēstošajām ir pasākums ,,Jaunie amat-

nieki”. Tā mērķis palīdzēt skolēniem 

izzināt profesionālās karjeras iespējas, 

iepazīt un plānot savu nākotnes nodar-

bošanos.

Daina ogina,

Kokneses internātpamatskolas - 

attīstības centra 

metodiskas komisijas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” vadītāja

Pasākumā jaunie amatnieki tikās 
ar divām vidusskolniecēm Patrīciju 
Eiduku un Asnati Višķeri no I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas, kuras jau pa-
treizējā brīdī ļoti labi apzinās, ko vē-
las savā dzīvē sasniegt un mērķtiecīgi 
virzās uz to. Jaunietes iepazīstināja ar 
saviem dzīves mērķiem. Demonstrē-
ja savas prasmes un aicināja skolēnus 
izmantot ikvienu iespēju apgūt pro-
fesiju, jo amats ir dzīves pamats, tas 

ir  vienīgais ceļš, kā sākt savu dzīves 
un darba karjeru. Veiksmes ķīla ir 
paša cilvēka centība, savas misijas un 
mērķu apzināšanās, turklāt jābūt ga-
taviem intensīvi mācīties un pilnvei-
doties visu mūžu. 

Gatavojoties pasākumam, jaunie 
amatnieki skolas zālē iekārtoja savu 
radošo darbu izstādi, kurā bija skatā-
mi adījumi, tamborējumi, izšuvumi, 
dažādi izstrādājumi no koka un ādas. 
Svētku reizē tika paslavēti centīgākie, 
lai kāds no viņiem saņemtu nominā-
ciju ,,Jaunais amatnieks 2017”. Nomi-
nācija ,,Jaunais amatnieks 2017” tika 
piešķirta profesionālās pamatizglītī-
bas programmas ,,Kokizstrādājumu 
izgatavošana” pirmā kursa audzēk-
nim Naurim Rocēnam. 

Visa pasākuma gaitā notika pre-
zentācijas, kurās bija vērojamas jauno 
amatnieku daudzveidīgā un radošā  
darbošanās. Interesanta izvērtās tik-
šanās ar Latvijas Amatniecības kame-
ras meistari Intu Bodrovu. Meistare 

pastāstīja par ādas daiļamatniecības 
apstrādes nozari un novērtēja, ka 
amatnieks ir viens no cēlākiem vār-
diem, ko cilvēce izgudrojusi un amat-
niecība - ir viena no viscēlākajām no-
darbībām, kas cilvēkam dota. 

Svētku noskaņu rosināja atrak-
tīvi skolēni no Skrīveru mūzikas un 
mākslas skolas.

Kā vērtēja paši jaunie amatnieki, 
pasākums ,,Jaunie amatnieki 2017” 
sniedza lielu emocionālo gandarīju-
mu, pozitīvas emocijas, gūstot patie-
šām noderīgus padomus, iedrošinot 
nākotnes mērķu sasniegšanai.

Pasākuma organizatori, skolas 
metodiskās komisijas ,,Cilvēks un 
sabiedrība” pedagogi, ļoti  cer, ka 
skolēniem izdosies noticēt saviem 
spēkiem, lai uzdrošinātos spert pir-
mos soļus ceļā uz savu profesionālo 
mērķi, izvēlēties to specializāciju, kas 
vairāk patīk, padodas un ir piemērota 
raksturam un vērtībām. Viss ir iespē-
jams, ir tikai jāgrib un jādara!

Jaunie amatnieki 2017

29.aprīļa pēcpusdienā Kokneses pagasta 

bibliotēkā gaidīja jau nesen iepazītus 

viesus – Inesi Apsāni no Kokneses, Ingrī-

du Zepu no Gulbenes un Kasparu Krastiņu 

no Rīgas. Bet īpaša viešņa bija brīnišķīgā 

Gunita Sergunta no Īrijas. 

Ingrīda Grūbe, 

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Īrijā  Gunita ir nodzīvojusi 9 ga-
dus, nu viesojas Latvijā un pēc pasā-
kuma pie mums atkal posās atceļā uz 
Īriju, tādēļ šī dzejiskā pēcpusdiena 
pie mums bija viņai ceļamaize – pie-
pildīta ar mīlestību, rūpēm, sapņiem. 
Gunitas dzejas krājumiņā „Domu vē-
jos” mums ieklausīties palīdzēja Inese 
Apsāne, viņa arī vadīja tikšanos. Pal-
dies!

Ar Ingrīdas Zepas dzeju koknesie-

ši jau ir pazīstami. Prie-
cājamies, ka viņai nu ir 
sava grāmatiņa „Dzejas 
rozes dvēselei”- sie-
višķīga un izjusta. No 
apmeklētājām viņa sa-
ņēma komplimentus 
par grāmatas vizuālo 
noformējumu. Tā au-
tors – Ingrīdas brālēns.

Protams, īsts plāk-
steris dvēselei bija 
Kaspara izjustais dzie-
dājums. Katrai autorei 
bija īpaši piemeklētas 
dziesmas. Paldies!

Pēc pasākuma sa-
pratām, ka mūsos tiešām ir palikusi da-
ļiņa no Gunitas, ka gaidīsim atkal Lat-
vijā un Koknesē, ka ir vēl viens brīnu-
mains saulains zieds uz šīs Zemes! Lai 

T e v 
veicas, Gunitiņ! Gunita savu dzejas 
krājumiņu mums solīja atsūtīt, bet In-
grīdas dzejas krājums jau ir izlasāms 
pie mums!

Domu vējos Kokneses bibliotēkā

Īpaša viešņa pasākumā bija brīnišķīgā Gunita 
Sergunta no Īrijas. 

Atbalstījām Lielo 
talku

Lielās talkas dienas rītā Kok-
nesē puteņoja – lielas, pūkainas 
sniega pārslas virpuļodamas krītot 
zemē izkusa. Talciniekiem bija jā-
saņemas, lai varētu veikt iecerētos 
darbus. Senioru klubiņa “Pīlādzī-
tis” dalībnieki strādāja Likteņdār-
zā un Kokneses parkā Otrā pasau-
les kara piemiņas vietā, kura ierī-
kota 1947. gadā. Darbīgie talcinieki 
Kokneses parkā piemiņas vietas 
teritorijā notīrīja apsūbējušās gra-
nīta plāksnes, nokasīja sūnu klāju 
no celiņu plātnēm, nogrāba pērnās 
lapas, savāca izmētātās plastmasas 
pudeles. Šai vietai nepieciešams 
kapitālremonts, jo pieminekļa pa-
matnes laukumiņa pelēkās f līzes 
ir atlīmējušās un pakāpeniski krīt 
nost.

Seniori stāda 
priedītes Latvijas 
nākotnei

28. aprīļa rītā ap pulksten 9 
jautra sabiedrība pulcējās pie AS 
“Latvijas valsts meži” Vidusdauga-
vas reģiona Blaumaņa ielā 3. Mēs 
– 14 talcinieki tikāmies ar meža 
apsaimniekošanas plānošanas va-
dītāju Jāni Belicki. Tikām uzaici-
nāti iepazīties ar jauno konferenču 
zāli, tās  tehnisko aprīkojumu, no-
klausījāmies lekciju par uzņēmu-
ma darbu.

Tad mūsu autobusiņš sekoja 
instruktoru mašīnai uz izvēlēto 
Latvijas simtgades saimnieciskā 
meža stādīšanas vietu netālu no 
Meņģeles. Braucām pa nesen ierī-
kotiem meža grants ceļiem ar jau-
no grāvju trašu melioratīvām sis-
tēmām, kuru nogāzēs bagātīgi zie-
dēja māllēpenes. Galapunktā mūs 
sagaidīja mežkopis Jānis Zvaigzne, 
Jānis Belickis un meža meistars 
Agris Poberžens. Turpat bija saga-
tavota izcirtuma zeme jauno koku 
stādīšanai,no piekabes tika izņem-
tas LVM.

Nākošā tikšanās reize 24. maijā  
pulksten 12 Kokneses novada Sociālā 
dienesta zālē ar Kokneses novada do-
mes darbiniekiem.

Atgādinājums par 
ekskursiju 13. jūnijā

Šī gada 13.(trīspadsmitajā jū-
nijā) pulksten 7.05 no rīta pulcēsi-
mies pie Kokneses kultūras nama 
vai 7.15 pie veikala Elvi stāvlauku-
ma, lai dotos senioru ekskursijā uz 
Daugavas lokiem, Krāslavu un Pie-
druju. Līdzi jābūt derīgai pasei vai 
ID kartei un 5 eiro dalības maksai, 
ja šo dokumentu nebūs pie iekāp-
šanas autobusā – ekskursantam ce-
ļojums būs beidzies.

Informāciju sagatavoja:
Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa „Pīlādzītis” 
vadītāja

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” 
darbīgais aprīlis

Uzņēmīgie talcinieki gatavi darbam! Foto: Mārcis Briška

Par koknesieti Lolitu Loci zinātāji teic: 

„Viņai ir zaļie īkšķīši!” Tā patiesi ir, jo arī 

šopavasar viņas mājās Austrumu ielā 

5, gādīgu roku aprūpēti, aug puķu un 

dārzeņu stādi, lai teju tūlīt tos steigtu 

stādīt sasilušajā zemītē mazdārziņā vai 

siltumnīcā. 

Sarmīte Rode

Lolitas kundze ir dzimusi Kok-
nesē, te pagājušas skolas gaitas un 
visi dzīves gadi. „Dārza darbi man 
vienmēr bijuši mīļi. Prieks par kat-
ru izlolotu stādiņu, jo man patīk, ja 
apkārt plaukst un zaļo,” stāsta čaklā 
saimniece.

Šajā pavasarī labi padevušies kā-

postu stādi un dažādi garšaugi. Viens 
no iecienītākajiem garšaugiem ir pie-
cu šķirņu saldā paprika. Bet tomātu 
stādu dažādību nekas nevar pārspēt 
– 25 tomātu šķirņu stādi gaida mir-
kli, kad varēs ieaugt savā īstajā vietā. 
„Man ir saldu un miltainu šķirņu to-
māti,” stāsta to audzētāja. Arī dažādu 
puķu stādu un ziemciešu audzēšana 
ir viņas sirdslieta. Saimniece labprāt 
padalītos ar citiem dārziņu kopē-
jiem savā stādu bagātībā. Jums tikai 
jādodas ciemos, iepriekš piezvanot, 
tālr. 65161949 (vakaros) vai pa tālr. 
27186135.

Lai dārza darbiem vēlīgs pavasa-
ris!

Pavasaris sauc dārzā!

Bebrēnieši jau ir ielāgojuši, kad 
ir klāt pavasaris – skanīgā pasākumā 
Bebru pamatskolā satiekas dziedo-
šās ģimenes un draugi. 27. aprīlī jau 
sesto reizi turpinājās tradīcija, ko var 
raksturot ar dziesmas vārdiem: „Lai 
sasaucamies, lai dziedam! Un dziesma 
lai vieno mūs!” Koknesiešu Skuju ģi-
meni klausītāji jau iemīļojuši  no pir-
mās sadziedāšanās reizes. Inese, Nor-
munds un Monta ir piedalījušies visos 

dziesmotajos pasākumos, un ik reizi 
viņu priekšnesumos bijusi kāda „rozī-
nīte”. Arī šajā reizē tā bija! Raimonda 
Paula dziesmu popūrijā viņi atklāja 
savas aktieriskās dotības. Kapela „Aiz-
ezeres muzikanti” vienmēr bijusi viens 
no krāšņākajiem pasākuma ziediem. 
Arī sieviešu vokālā ansambļa „Nianse” 
dziedātājas vieno draudzība un dzie-
dāt prieks. Sadziedāšanās svētkiem 
vienmēr uzticīgs bijis Jānis Bots. Ja ie-

priekšējās  reizes viņš dziedāja kopā ar 
vecākiem, tad šajā reize skanēja Jāņa 
solo numurs – dziesma, kurai viņš pats 
radījis melodiju. Bebru pamatskolā 
līksmu dziedātāju netrūkst – arī šajā 
vakarā priecēja draugu dueti un trio. 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza sirsnīgi pateicās visiem kon-
certa dalībniekiem. Pasākuma vadītā-
ja Justīna Pastore teic: „Sadziedāšanās 
tradīciju pavasarī noteikti turpināsim!

Lai sasaucamies, lai dziedam!

 Paldies pasākuma  Paldies pasākuma 
dalībniekiem! dalībniekiem! 
Dzintras Sniedzes foto.Dzintras Sniedzes foto.
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Skolotāja Pētera Zvaigznes vārds vienmēr 

paliks ierakstīts Krievkalna sešklasīgās 

pamatskolas vēstures lappusēs. 

Sarmīte Rode

Foto no Veltas Neimanes ģimenes arhīva

Nesen, 96 gadu vecumā, mūžībā 
aizgāja viņa vecākā meita Guna Lēne, 
kura dzīves pēdējos gadus pavadīja 
Koknesē meitas Ineses Zvaigznes ģime-
nē. Dzīve mūs saved kopā ar cilvēkiem, 
kurus noteikti lemts satikt. Tā arī man 
bija iespēja satikties  ar mūžībā aizsauk-
tās Gunas Lēnes māsu Veltu Neimani, 

kura no četru meitu pulciņa mūsu vidū 
palikusi vienīgā. Brīvības svētkos, 4. 
maijā, tuvinieku un draugu lokā Talsos, 
viņa svinēja 90. dzimšanas dienu. Savus 
bagātos gadus Veltas kundze nes kā lie-
lu dzīves balvu, bet atmiņas par bērnu 
dienām Koknesē ir sirdij dārgas un ne-
aizmirstamas.

Paldies viņai par sarunu, kurā no 
maziem mozaīkas gabaliņiem cen-
tos izveidot Pētera Zvaigznes dzīves 
gleznu.

Pēteris Zvaigzne dzimis Bērzaunē 
1885. gada 22. septembrī.  Viņš ir jau-

nākais brālis četrām māsām. Pirmajā 
gadā stājoties Jāņa Cimzes skolotāju se-
minārā, netiek pie stipendijas, bet nā-
kamajā gadā ir studentu pulkā. Beidzot 
semināru, pirmās darba gaita jaunais 
skolotājs sāk Jāņukalna skolā. Viena no 
uzcītīgākajām skolniecēm ir Ksenija 
Cīrule. Kad Pēteris kļūst par skolotāju 
Lubānas ministrijas skolā, turp mācī-
ties dodas arī Ksenija. Kad darba gai-
tas aizved uz Striķu pamatskolu Saldus 
pusē, Ksenija no līgavas ir kļuvusi par 
sievu. Viņas tēva slimības dēļ jaunlau-
lātie atgriežas dzimtajā pusē. Pēteris 
turpina strādāt par skolotāju Lipšu sko-
lā Bērzaunē. 1921. gadā Kalsnavas pa-

gasta „Lāčos” pasaulē nāk viņu pirmā 
meita Guna, divus gadus vēlāk šūpulī 
dus otra meitiņa Ruta, bet 1927. gadā, 
kad Pēteris gaida piedzimstam dēlu, 
klāt ir trešā māsiņa Velta. 

1932. gada septembrī Pēteris Zvaig-
zne sāk strādāt par skolotāju Koknesē, 
Krievkalna sešklasīgajā pamatskolā. 
Veltas kundze stāsta: "Skolas ēkā mums 
bija dzīvoklis – divas lielas istabas un 
virtuve. Šķiet, tajā laikā skolā strādāja 
vēl četri skolotāji. Te, Koknesē, piedzima 
mūsu jaunākā māsiņa Rasma. Atminos 
kādu reizi, kad vecāki bija devušies uz 
luterāņu baznīcu, bet skolas apkopējai, 
kas dzīvoja blakus dzīvokli, bija lūgts 
mūsu pieskatīt. Pēkšņi durvīs parādījās 
baltā palagā ietinies spoks. Aiz bailēm 
kliedzām cik spēka, spoks tā nobijās, 
ka prom bija! Izrādās, apkopējas dēlēns 
Kārlis bija nācis mūs izjokot, bet nobijās 
arī pats! Man ļoti patika greznā Kriev-
kalna pareizticīgo baznīca. Reizēm bar-
gajā ziemas laikā mācītājs bērniņus kris-
tīja mūsu dzīvoklī. Mūsu tētis bija ļoti 
muzikāls, vadīja skolas kori. Mājās bieži 
viņš spēlēja klavieres, un mēs, māsiņas, 
dziedājām. Viņam patika mūs dzimša-
nas dienās pārsteigt ar pašsacerētiem 
dzejas vārdiem. Kā liels retums mums 
vieniem no pirmajiem mājās parādījās 
radioaparāts. Tētis Krievkalnā noor-
ganizēja pirmo kino seansu, kā šodien 
atceros redzēto fi lmu „Princis un ubaga 
zēns”. Bieži mēdzām pārcelties pāri Dau-
gavai un doties uz Staburagu.”

1935. gada 13. oktobrī Koknesē no-

tika Pļaujas svētki, kurus ar savu klātbūt-
ni pagodināja Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis. „Biju astoņus gadus veca, kopā 
ar māsām un vecākiem piedalījos liela-
jos svētkos. Man un vēl vienai meitenei 
bija uzticēts atbildīgs pienākums -  sa-
gaidot Valsts prezidentu, viņa ceļā no 
saviem groziņiem kaisījām puķītes. Šis 
brīdis tika iemūžināts fotogrāfi jā. Žur-
nāla „Atpūta” 1935. gada 18. oktobra 
numurā fotoreportāžā no Pļaujas svēt-
kiem ir arī foto, kurā esmu blakus Kār-
lim Ulmanim. Tieši šie manas bērnības 
četri gadi Koknesē bija vislaimīgākie,” 
stāsta bijusī Krievkalna meitene.

1936. gadā Pētera Zvaigznes ģime-
nes ceļš ved uz Daugavpili. Velta sāk 
pirmās skolas gaitas Daugavpils sko-
lotāju institūta pamatskolas 1. klasē, 
bet tēva darba gaitas turpinās Grīvas 
pamatskolā. Pēc kara,  nostrādājot vēl 
gadu Daugavpils pamatskolā, Pēteris 
Zvaigzne saka ardievas skolotāja dar-
bam.

Atgriežoties Kalsnavā, vēl kādu 
laiku strādā par piena vedēju kolhozā. 
Meita teic, ka tēvs savā sirdī vienmēr 
palika uzticīgs pirmās Latvijas brīv-
valsts ideāliem.

Visu mūžu viņš bija kaislīgs  šaha 
spēlētājs. 1977. gada rudenī, sava mūža 
pēdējā dienā, 92 gadus vecais vīrs devās 
uz šaha spēli kaimiņu mājās, bet atpa-
kaļceļā viņa soļi kļuva gurdi. Skolotāja 
Pētera Zvaigznes atdusas vieta ir  Kals-
navas Jāņukalna kapos.

Par savas dzīves aicinājumu – izglī-
tot jauno paaudzi, izvēlējās arī Pētera 
Zvaigznes divas meitas. Ruta Baldiņa 
par skolotāju ir strādājusi arī Koknesē. 
Latviešu valodas skolotājas Veltas Ne-
imanes  darba gadi pagājuši Ugālē un 
Talsu 2. vidusskolā. Viņas studiju bied-
rene ir Koknesē labi pazīstamā un ilg-
gadējā skolotāja Antoņina Streža. „Ar 
kursa biedriem esam bieži ciemojušies 
viņas viesmīlīgajās mājās Koknesē,” ar 
sirsnību teic Veltas kundze. Vairākas 
reizes Velta Neimane ir pabijusi Likteņ-
dārzā, kur aug viņas meitas iestādītais 
kociņš.

Arī Pētera Zvaigznes dzimta ir sa-
kuplojusi kā zaļojošs koks, ar lepnumu 
nesot viņa vārdu.

Atmiņas par skolotāju Pēteri Zvaigzni  

No vismazākā „Mutulīša” dejotāja līdz 

staltam „Kāres” dancotājam aizvijies 

dejas ceļš, kurā rasts daudz prieka un 

gandarījuma brīžu. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

10. maijā Vecbebru Profesionā-
lās un vispārizglītojošās internāt-
vidusskolas jauniešu deju kolektīva 
„Kāre” un deju kolektīva „Mutulītis” 
1. – 3. klašu grupas un 4. – 6. klašu 
grupas atskaites koncertā piedalījās 
arī Pērses sākumskolas pirmssko-
las un 1. klases grupas un  2. – 6. 
klašu grupas dejotāji. Koncerta 
pavasarīgajā noskaņā bija jūtama 
skumja nots, jo šis bija deju kolektī-
va „Mutulītis” beidzamais koncerts 
– vairākkārt izskanēja vēlējums, lai 
„Mutulīša” dejotāji turpinātu dejot 
citos kolektīvos, jo ar talantīgās un 
pieredzējušās vadītājas Intas Balo-
des pašaizliedzīgo darbu viņos ir 
atraisīts nerimstošs dejot prieks. Un 
viņiem visiem atmiņā paliekošs būs 
laiks kopā ar „Mutulīti”. 

Arī Pērses sākumskolā bērniem 
pirmos soļus dejas pasaulē māca 
Inta Balode. Koncertā mazie  dejo-
tāji jutās droši uz skatuves, par ko 
bija prieks viņu vecākiem un visiem 
skatītājiem.

 „Krakovjaks”, „Zeme” vai „Gov-
ju kazaks” – ikvienā dejā „Kāres” 
jaunieši dāvāja savu jaunības degs-
mi. Arī pēc mācību iestādes slēgša-
nas jauniešu deju kolektīvs „Kāre” 
ir apņēmības pilns turpināt darbu 
deju mēģinājumos un nākamajā 
vasarā būt Dziesmu un deju svētku 
dalībnieku vidū. 

Koncerta noslēgumā pateicībā 
par ieguldīto darbu un sasnieg-
tajiem rezultātiem deju kolektīva 
„Kāre” vadītāju Sarmīti Plūmi un 
deju kolektīva „Mutulītis” vadītāju 
Intu Balodi sveica Kokneses novada 
domes pārstāvji un VPIV direktors 
Jānis Bakmanis. 

Katram savam dejotājam Inta 
Balode veltīja vārdus: „Lai kurp jūs 
aizvedīs ceļš, novēlu jums izaugt par 
lieliem un skaistiem dejotājiem!” 

Dejot prieks lai nepazūd!
Lai turpinās šajā skolā iesācies dejas ceļš!Lai turpinās šajā skolā iesācies dejas ceļš!

Pērses sākumskolas 2. – 6. klases dejotāji jutās droši uz Pērses sākumskolas 2. – 6. klases dejotāji jutās droši uz 
skatuves un atklāja – mums patīk dejot!skatuves un atklāja – mums patīk dejot!Dejo 1. – 3. klašu „Mutulītis”. Dejo 1. – 3. klašu „Mutulītis”. 

Skolotājs Pēteris Zvaigzne trešajā rindā vidū.

Pēteris un Ksenija Zvaigznes un viņu "zvaigznītes": no kreisās Velta, Guna, 
Rasma un Ruta.

Pļaujas svētki Koknesē. Valsts 
prezidentam Kārlim Ulmanim līdzās 

kreisajā pusē astoņgadīgā 
Velta Zvaigzne.
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29. un 30. aprīlī Tepera trasē Smiltenē 

norisinājās Latvijas Automobiļu federā-

cijas (LAF) pirmais 2017. gada Latvijas 

autokrosa čempionāta posms. Ar jau-

niem spēkiem, komandas sastāvu, īpašu 

auto dizainu un jaunu enerģiju turp 

devās arī Sporta biedrības "Koknesis" 

komanda. 

Anita Šmite

Šogad pagājušā gada dalībnieku 
sastāvam - Edgaram Elstam (VAZ 
Klasika), Markusam Ūtēnam (Mini 
bagiji) un Andim Ūtēnam (1600) ir 
pievienojies koknesietis Didzis Mi-
rošņiks (2000 Super klase).

Pirms sezonas atklāšanas Smil-
tenē, ziemas periodā sapostie un at-
jaunotie automobiļi tika izrādīti arī 

sportistu atbalstītājiem, sponsoriem 
un līdzjutējiem, kuri vēlēja veiksmi 
un izturību šajā sezonā. "Ziemas lai-
kā strādāts ir daudz, izdarīts ir daudz 
un jums ir iespēja novērtēt komandas 
paveikto!" teica autosporta entuziasts, 
komandas atbalstītājs Andris Elsts, ar 
kura labvēlību sportistiem ir iespēja 
atbilstoši aprīkotās telpās remontēt 
savus spēkratus un tos sagatavot sa-
censībām. Veiksmi un panākumus 
sportistiem vēlēja arī Kokneses nova-
da domes priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris un izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Ar patīkamu satraukumu kok-
nesieši devās uz Smilteni. Jāteic, ka 
sagatavotajiem spēkratiem šis bija 
liels pārbaudījums, jo laikapstākļi 
šajā pavasarī mūs nelutina un ilg-

stošā lietus rezultātā trase sacensību 
dienas pirmajā daļā bija īpaši dub-
ļaina un grūti izbraucama. Dažādas 
tehniskas problēmas braucienos 
piemeklēja visus četrus mūsu ko-
mandas spēkratus, tomēr sezonas 
laikā viss vēl ir labojams, jo braucēju 
tehniskais sniegums līdzjutējus prie-
cēja un esam pārliecināti, ka arī labi 
rezultāti neizpaliks! Jāuzteic mūsu 
jaunākais sportists - Markuss Ūtēns, 
kurš (klasē - mini ) izturēja fi nāla 
sīvo konkurenci un ieguva godpilno 
VI vietu! Markusam šīs bija īpašas 
sacensības, jo 29. aprīlī, Tepera trasē 
viņš svinēja savu 9. dzimšanas die-
nu!

II sacensību posms Vecpils auto-
trasē norisināsies jau 27. maijā.

Koknesieši Latvijas autokrosa 
čempionātā

Šajā sezonā Kokneses vārdu pārstāv: no kreisās 
Andis Ūtēns, Didzis Mirošņika, Edgars Elsts un Markus Ūtēns.

 22. aprīlī Kokneses sporta centrā tika aiz-

vadīts Latvijas krosmintona līgas 5. posms 

- Kokneses sporta centra kausa izcīņa 

krosmintonā, kur sacensības norisinājās 

astoņās dažādās vecuma kategorijās, un 

kopskaitā dalību ņēma 68 krosmintonisti.

Mārtiņš Žogots, 

Latvijas Krosmintona federācijas 

prezidents

Santas Paegles foto

Sacensību diena iesākās ar pašu 
jaunāko krosmintonistu spēlēm, kate-
gorijās Bērni U12, Jaunieši un Jaunietes 
U14 un Jaunieši U18. U12 kategorijā 
pārliecinošu sniegumu rādīja rīdzinieks 
Rihards Barkovs, kas visās spēlēs preti-
niekus apspēlēja ar rezultātu 2:0. Tāpat 
pārliecinoša uzvara kategorijā Jaunieši 
U14 jēkabpilietim Artūram Dzirkalim 
un Jaunietēm U14 - Laurai Luīzei Kiļu-
pei no Brenguļiem. Jauniešiem U18 ka-
tegorijā par pārsteigumu parūpējās Ar-
tis Lauva no Jēkabpils, kas sīvā trīs setu 
spēlē (13:16; 17:15; 16:12) spēja pieveikt 
savu sīvāko pretinieku un esošo Latvijas 
čempionu Matīsu Cinātu.

Kokneses posms bija īpašs ar to, 
ka tika iekļauta jauna kategorija - ama-
tieriem, pirmajai sacensību pieredzei. 
Uzvaru saspringtā fi nālspēlē, pie savu 
līdzjutēju atbalsta izcīnīja mājinieks, 
koknesietis Niklāvs Vingris, kurš pēc 
zaudēta pirmā seta saņēmās un pār-
liecinoši vinnēja divus nākamos setus 
(13:16; 16:9; 16:7) un izcīnīja uzvaru 
amatieru kategorijā! Ap pusdienas lai-
ku sacensības uzsāka kategorija Vīrie-
ši O40 un Sievietes. Kategorijā Vīrieši 
O40 nevienam neizdevās izrādīt lielu 
pretestību spēcīgajam Uldim Dzirka-

lim no Jēkabpils, Uldim pārliecinoša 
uzvara šajā kategorijā. Sieviešu kate-
gorija arī bez pārsteigumiem, uzvara 
daudzkārtējai Latvijas čempionei San-
tai Paeglei no Brenguļiem.

Pēcpusdienā sacensības uzsāka 
vīriešu jeb Open kategorijā, kur par 
uzvaru sacentās 24 krosmintonisti! 
Grupu turnīrs tika aizvadīts bez lieliem 
pārsteigumiem, tālāk jau katras grupas 
divi labākie startēja izslēgšanas turnīrā, 
sākot ar astotdaļfi nāla spēlēm. Spraigās 
cīņas sākās līdz ar ceturtdaļfi nālu, kur 
gandrīz visās spēlēs bija nepieciešami 
trīs gari seti, lai noskaidrotu uzvarē-
tājus. Pusfi nālā pārliecinoši iekļuva 
Andrejs Krūmiņš, bet pārējiem nācās 
pacīnīties, Agnese Logoša tikai trešā 
seta pagarinātā galotnē pieveica savu 
kluba biedru Kasparu Sirmo (11:16; 
16:14; 19:17), juniors Matīss Cināts 
apspēlēja kādreizējo koknesieti Edga-
ru Rēķi (16:10; 11:16; 16:7) un kād-
reizējais koknesietis Mārtiņš Žogots 
pieveica kluba biedru Romanu Logošu 
(12:16; 16:13; 16:8).

Arī abām pusfi nāla spēlēm bija 
nepieciešami trīs gari seti, kā pirmais 
fi nālā iekļuva Mārtiņš Žogots, kurš 
neticami izglābās no jau gandrīz zau-
dētas spēles pret junioru Matīsu Cinā-
tu (10:16; 16:11; 17:15). Kā otrs fi nālā 
iekļuva Andrejs Krūmiņš, apspēlējot 
Latvijas sieviešu vicečempioni Agnesi 
Logošu (16:11; 14:16; 16:12).

Fināls atbilstoši Latvijas krosminto-
na reitingam, kur uzvaru izcīnīja reitin-
ga līderis un esošais Latvijas čempions 
Andrejs Krūmiņš no Jēkabpils, garā trīs 
setu spēlē apspēlējot Mārtiņu Žogotu, 
lai gan pašā spēles galotnē Andrejam 
nervi tika pakutināti, jo Mārtiņam gan-
drīz izdevās pagarināt trešo setu līdzīgi 
kā pusfi nāla spēlē.

Apsveicam Kokneses sporta centra 
kausa ieguvējus, lielais paldies sacensību 
organizatoriem, tiesnešiem, sporta cen-
tra vadībai un Kokneses novada domei 
un citiem atbalstītājiem par atbalstu! Un 
protams spēlētājiem, kuri uzstādījuši 
jaunu sacensību dalībnieku rekordu! 
Tiekamies Koknesē nākamgad!

Noskaidroti Kokneses sporta centra kausa 
ieguvēji krosmintonā

Kokneses sporta 
centrā pirmo reizi  
notika sacensības 

krosmintonā.

Arī neliela daļiņa entuziastu var 
paveikt daudz. Kokneses evaņģēlis-
ki luteriskā draudze pateicas visiem, 
kas atsaucās aicinājumam 6. maijā 
piedalīties dievnama un baznīcas 
teritorijas sakopšanas talkā. Ar lielu 
un mazu talcinieku darbošanos kļu-
va zaļāks Daugavas krasts, spodrākās 
dievnama logu rūtis. Par skaisti ap-
grieztu dzīvžogu tāpat kā citas reizes 
parūpējās Mārtiņš Zālītis ar saviem 
palīgiem. Ēriks Lejiņš, kurš kokne-
siešiem labi zināms kā izcili gardas 
Jaungada zupas vārītājs, šoreiz, drau-
dzes priekšnieka Edgara Veigura uz-
runāts, uz ugunskura vārīja īpašo tal-
kas zupu, kā arī paguva rosīties kopā 
ar pārējiem talciniekiem.

Saulainā maija diena, prieks par 
paveikto un kopīga gardās zupas bau-
dīšana deva ierosmi, ka šādas talkas 
jārīko arī turpmāk.  Šoruden baznīca 
sagaidīs 330. gadskārtu. Lai godam 
sapostos lielajiem svētkiem, ikviens 
ir laipni aicināts atbalstīt draudzes 
aktivitātes!

Šajā dienā, kamēr talcinieki da-
rīja savu darbu, baznīcā notika ie-
svētību ceremonija. Rīdzinieki Ģirts 
Grīnbergs un Sandra Fedotova ir lū-
guši mācītāju jūlija mēnesī dot svē-
tību viņu laulībai. Bet par iesvētību 
dienu Kokneses luterāņu draudzē 
liecinās viņu kopīgi iestādītais ozo-
liņš blakus dižajiem, simtgadīgajiem 
ozoliem.

Talkas 
dienā 

iestāda 
ozoliņu

Vecbebru Profesionālās un 
vispārizglītojošās internātvidusskolas

95 gadu jubileja, absolventu,
 pedagogu un darbinieku salidojums

2017.gada 17.jūnijā

no 
14.00 Reģistrēšanās. (Dalības maksa 5 EUR).

14.00 Piemiņas brīdis Zutēnu kapos

15.00 Ēdināšanas pakalpojumu skolotāju 
meistarstiķis „Bebru zupa Vecbebru gaumē”

17.00 Svinīgais pasākums skolas aktu zālē

19.00 Svētku kliņģeris

19.30 Absolventu tikšanās un atmiņu vakars 
skolas telpās, līdzi ņemot groziņus. 
(Skolas kafejnīcā darbosies bufete).

21.30 Balle

24.00 Salūts
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Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pureņu zeltainām galvām.
Un tu saproti – citas nebūs,
Šī ir visaugstākā balva.
/A.Līce/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
APRĪLĪ REĢISTRĒTI 5 
JAUNDZIMUŠIE: 
IEVA, RALFS, EDVARDS, 
KALVIS, RINALDS. 

Sirsnīgi sveicam 
jaundzimušo 
vecākus!

KOKNESES NOVADA APRĪLĪ 
REĢISTRĒTAS 1 LAULĪBA 
KOKNESES EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀ DRAUDZĒ.

Gribu diendienā izstaigāt
Savu mīļo, zaļbrūno zemīti,
Kur uz viņas visgarām ielokās
Mūsu māmuļu pēdas labās -
Tīrumā, mežnorā, dārza ielokā...
/E.Sudmale/

Daudz baltu dieniņu vēlam
Aleksandrai Baikovai
80 gadu jubilejā!

Senioru klubiņš „Pīlādzītis”

Kur vien skaties, 
Ko vien viedi – 
Visur ziedi, ziedi, ziedi.
/V.Plūdonis/

Sirsnīgi sveicieni maijā 
dzimušajiem jubilāriem: Maijai 
Blagovai, Zentai Zīlei

Kokneses novada politiski 
represēto nodaļa

Lēnām dvēsele nomet lieko
Un augšup  - uz gaismu ceļas,
Kur saules smaidā un zvaigžņu 
siekos
Jaunam sākumam spēku smeļas.
/A.Svētiņa/

Sirsnīga pateicība visiem, kas 
palīdzēja mums pārvarēt smago 
sāpju brīdi, sirmo māmulīti 
Gunu Lēni mūžībā pavadot. 
Paldies Inārai un Jānim Priedēm,  
draudzenei Aijai Rancovai, mūsu 
meitām un mazmeitām.
Gunas Lēnes meitas Inese un 
Anita. 

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Es gribēju uz vienu mūžu 
atnākt un būt par vēju, 
dziesmu un upi. 
Un tad, kad jāaiziet, kā gaisma klusi.
/M.Laukmane/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī reģistrēti 8 mirušie.

Aizsaulē pavadīti:

IDA PIČURA (1944.G.)

MODRIS BĒRZIŅŠ (1962.G.)

BIRUTA LIELDIENA (1930.G.)

VINCENTĪNA KURSĪTE (1918.G.)

BIRUTA STEPANOVA (1934.G.)

LILIJA KURŠE (1932.G.)

JĀNIS SUTKALNS (1953.G.)

GUNA LĒNE (1921.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

Aktuālie kultūras pasākumi
No 6.maija 

līdz 6.jūlijam Agitas Blauas foto izstāde “Tvert mirkli”.

Bebros, tēlnieka 
V.Jākobsona 
memoriālajā 
mājā-muzejā 

“Galdiņi”

13. maijā 
plkst. 8:00

Pavasara gadatirgus 
“Pirkt, pārdot, dāvināt vai iemainīt”

Laukumā 
pie pagasta 

pārvaldes ēkas
14. maijā 

plkst. 13:00
Kokneses amatierteātra izrāde F.Arnolds, E.Bahs 

“TRAKS NUMURS”. Iršu klubā

20.maijā Tūrisma sezonas atklāšana 
SAMA MODINĀŠANAS SVĒTKI Koknese

20.maijā 
plkst. 

19:00 - 01:00
Muzeju nakts pasākums “Pa laukiem jau 

ziedonis dvašo”.

Bebros, tēlnieka 
V.Jākobsona 
memoriālajā 
mājā-muzejā 

“Galdiņi”

1. jūnijā 
plkst. 12:00

Starptautiskai Bērnu aizsardzības dienai 
veltīts pasākums.

Pie Bebru 
pagasta 

pārvaldes ēkas

3. jūnijā 
plkst. 12:00

Bērnu svētki “Mūsu zilajā istabā”.
Pasākumā: 

*Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem 
“BURUNDUKA TV ŠOVS” (Burunduks uz 
savu TV šovu aicina labākos māksliniekus no 

visas pasaules. Kurš iegūs galveno balvu?) 
* Lielās koka spēles; 

* kārumi un krāsaini baloni; 
* aicinām nākt zilas krāsas tērpos. 

Interesantāko un zilāko tērpu īpašniekiem - 
pārsteiguma balvas. 

Kokneses 
kultūras namā

3.jūnijā 
plkst.22:00

Brīvdabas kinoplača pirmais seanss. Jautra, 
asprātīga un gaumīga igauņu komēdija “ĀTRIE 

IGAUŅU PUIŠI”. Stāsts par trim puišiem, 
kas 80.gados no padomju Igaunijas aizbēg uz 

Zviedriju. Vecuma ierobežojums: 12+ 
Ieejas maksa 2 eiro.

Pie Kokneses 
kultūras nama, 

nelabvēlīgos 
laika apstākļos 
kultūras namā

14. jūnijs plkst. 
10:30

Atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai

Bebros pie 
piemiņas akmens

14.jūnijs plkst. 
11:00

Atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai

Koknesē pie 
piemiņas akmens

22. jūnijā “Nāc nākdama Jāņu diena” Jāņu dienas 
ielīgošanas koncerts.

Pie Iršu muižas 
klēts (Magazina)

23. jūnijā 
plkst. 23:00

Līgo nakts balle. Spēlē: duets “Marika un 
Druvis”. Ieeja bez maksas. Kokneses estrādē

30. jūnijā un 
1. jūlijā Kokneses novada svētki. Kokneses novads

14. un 
15. jūlijā Amatierteātru saiets “Pērses krastos - 2017” Koknesē

19. augustā 
plkst. 19.00
plkst. 22.00

Koncerts: Santa Kasparsone un draugi. 
Ieejas biļetes maksa 4 eiro. 

Balle: muzicēs grupa “Pēc pusnakts”. Ieejas 
biļetes maksa 3 eiro. 

Iršu klubā

25. maijā Bebru pagasta pen-
sionāru padome „Mārtiņroze” 
organizē ekskursiju uz Jūrmalu 

un Rīgas Botānisko dārzu. 
Izbraukšana pulksten 7 no pa-
gasta centra autobusu pieturas. 
Dalības maksa 7 eiro (par eks-

kursiju un gida pakalpojumiem). 
Pieteikšanās līdz 19. maijam Beb-
ru pagasta pārvaldē pie sekretāres 

vai Mārītes Andersones, 
T. 28767663 vai pie 

Lības Zukules, T.26423431.

Bebru pamatskolas skolēni Eva un 
Juris Tomaševski jau vairākus gadus 
aizrautīgi nodarbojas ar fl orbola spēli. 
7. maijā Latvijas čempionātā fl orbolā 
U-14 grupā Eva un Juris ieguva zelta 

medaļas. Viņu vecāki pateicas Bebru 
pamatskolai par sapratni un atbalstu. 
Vēlēsim talantīgajiem fl orbolistiem 
veiksmi Latvijas Jaunatnes olimpiādē, 
kas norisināsies jūlija mēnesī Cēsīs.

Sveicam fl orbola Sveicam fl orbola 
čempionus!čempionus!

Eva un Juris vidū 
blakus trenerim.

Tikko noslēdzies makulatūras vākšanas 

konkurss 2016./2017. mācību gadā „Tīrai 

Latvijai”, kurā otro veiksmīgi piedalījās 

Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestā-

de  ,,Bitīte”. 

Dzintra Stārastiņa,

PII „Bitīte” metodiķe

Bērni papīra šķirošanu un vākšanu 
veica labprāt, jo zināja, kaka saudzēs 
mežā augušos kokus. Kā mums vei-
cās? Rudens pusē skolotāja Lauma Ru-
dzone  ar savas grupas bērniem iesāka 
veidot makulatūras krājumus, pārējie 
darbojās līdzi un priecājās, kā krājas 
makulatūras kalns. Valteru Riekstiņu 
noteikti var dēvēt par šī gada makula-
tūras vākšanas akcijas čempionu! Val-
tera ģimene akciju atbalstīja ar 400 ki-
logramiem makulatūras. Kopumā tika 
savākti 2295 kilogrami -  katrs bērns 
vidēji ir savācis 47.813 kilogramus. 
Liels paldies pagasta iedzīvotājam, kuri 
atbalstīja šo konkursu kaut ar mazu 

papīra sainīti! Mums ir izdevies pa-
saudzēt aptuveni 30 kokus! Piedaloties 
konkursā, kā pateicību mūsu radoša-
jiem darbiem ieguvām par katru tonnu 
5 kilogramus biroja papīra.

Līdztekus makulatūras vākšanai 
vācām arī izlietotās baterijas. Izlietoto 

bateriju krājums kopumā ir  48.65 ki-
logrami. Viscentīgākais bateriju vācējs 
bija Toms Arājs no 3. grupas.

Vērtējot dalību konkursā, ,,Bitītē” 
visaktīvākie ir bijuši 3. grupas bērni 
un  vecāki. Liels paldies ikvienam par 
iesaistīšanos konkursā!

„Bitītes” bērni konkursa „Tīrai Latvijai” 
dalībnieki

Čaklās „bitītes” 
darbojas! 
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbal-

sta biedrība jau desmito gadu aicināja 

lasītājus konkursam „Gaismas nesējs” 

ieteikt pašaizliedzīgus, radošus un ak-

tīvus mazo gaismas piļu darbiniekus. 

Konkursa jubilejas gadā godpilno „Pa-

gasta bibliotekārs – gaismas nesējs” 

titulu Zemgalē ieguvusi Kokneses 

pagasta bibliotekāre Ingrīda Grūbe. 

Svinīgā ceremonijā Gaismas pils Zie-

doņa zālē 24. aprīlī kopā ar Ingrīdu 

bija viņas kolēģes un Kokneses novada 

domes pārstāvji. 

Sarmīte Rode

„Joprojām dzīvoju gaišo emoci-
ju virpulī! No tik daudziem kokne-
siešiem esmu saņēmusi labus vār-
dus, ziedus un apskāvienus! Cilvēki 
nāk uz bibliotēku, zvana, apstājas 
parunāties uz ielas un veikalā. 
Esmu ieskauta tādā saulainā gais-
mas lokā!” – tikšanās reizē smaidot 
teic Ingrīda. 

Un mūsu sarunā kā grāmatā 
pāršķiras lappuses, un katrai no 
tām ir kāds mazs gaismas pieskā-
riens. 

Saglabāt garīgās 
vides atmirdzumu

Svinīgajā ceremonijā jūs bib-
liotekāru svētkos sveica LR kul-
tūras ministre Dace Melbārde: 
„Paldies visiem, kas darāt gais-
mas darbu un, Imanta Ziedoņa 
vārdiem runājot, saglabājat garī-
gās vides atmirdzumu!” – teica mi-
nistres kundze. Domājot par tavu 
darbu, arī tavs vadmotīvs varētu 
būt – saglabāt garīgās vides atmir-
dzumu: rūpēties par novada kul-
tūras dzīves mantojumu, neļaut 
zust aizmirstībā mūsu novada iz-
cilu personību vārdiem. Pēc tavas 
ierosmes no konkursa par skaistā-
ko dzejoli Koknesei piedzima bied-
rība „Mazā taka”.

Ingrīda: Bibliotēkas darbs ap-
joms ir milzīgs, un tevis minētais 
patiesi ir mūsu darbs, ko darām ar 
lielu prieku un atbildību. Mūsu no-
vads ir bagāts ar ievērojamiem cil-
vēkiem, par viņu dzīvi un paveikto 
var atrast mūsu savāktajā garīgajā 
pūrā. Savukārt „Mazā taka” ir ap-
liecinājums tam, ka no viena maza 
impulsa var rasties kaut kas vērtīgs 
un paliekošs.

Ceremonijas vadītājs Ojārs 
Rubenis, piesakot tevi Zemgales 
„Gaismas nesēja” titula saņemša-
nai, runāja pieteikuma rakstītājas 
Maijas Stepēnas vārdiem: „…citur 
pulcēšanās vieta varbūt ir tirgus 
laukums, citur – lielveikals... Kok-
nesē tāda vieta ir bibliotēka. Uz 
turieni iet pat biežāk kā uz veikalu 
pēc maizes. Kas vēl grib apgalvot, 
ka Latvijā cilvēki aizmirsuši smai-
dīt, lai atbrauc pie mums! ”

Garajos darba gados koknesieši 
ir pārliecinājuši, ka viņiem ir va-
jadzīga bibliotēka, un tas ir mūsu 
darba augstākais novērtējums. 
Smaids pieder mūsu ikdienai, ja 
mēs varam kaut vienu uzmundri-
nāt ar savu pozitīvo attieksmi, ko 
vairāk var vēlēties! 

„Es daudz esmu domājusi, cik 
dziļai jābūt akai, lai no tās gadiem 
smeltu un smeltu, bet tā - pilna kā 
pilna. Vai tā ir Dieva dāvana, vai 

paša cilvēka, pa graudam vien sa-
krāta, bagātība, kas pāri plūstot, 
dara bagātus arī citus,” savā pietei-
kumā teic Maija Stepēna, biedrības 
„Mazā taka” valdes priekšsēdētāja. 

Paldies Maijas kundzei par 
šiem vārdiem! Es domāju, ka mans 
iedvesmas avots, tā dziļā aka, ir 
cilvēki, kuri nāk uz bibliotēku ar 
labu vēlošām domām, kuri man ir 
atdevuši daļiņu no savas sirds ba-
gātības. Varbūt to nenogurstošo 
enerģiju esmu mantojusi no savas 
vecmāmiņas, pēc tautības polietes. 
Viņa, jauna meitene, Latvijā dar-
ba meklējumos uz pāris mēnešiem 
ieradās neilgi pirms Otrā pasaules 
kara sākuma un palika te uz mūžu. 
Viņai piemita neaprakstāma dzīves 
mīlestība par spīti grūtam darba 
mūžam. Mums, mazbērniem, viņa 
bērnībā katram uz 10. dzimšanas 
dienā dāvināja rokas pulksteni. 
Ciemojoties pie vecmāmiņas Liel-
vārdē, kur viņa kopa kolhoza kan-
tora telpas, man bija iespēja pasēdēt 
leģendārā Edgara Kauliņa krēslā!

Vēstule no 
komponista

Ja tev būtu jānoraksturo sa-
vas bērnības viena diena. Kāda tā 
būtu?

Mani pirmie bērnības gadi pa-
gāja dzīvojot dziļos laukos, Katrī-
nas ciemā aiz Ērgļiem. Varbūt 
šis bērnības dienas rīts sāktos ar 
pirmklasnieces pāris kilometru 
garo ceļu cauri mežam uz Katrīnas 
pamatskolu, kur bez manis 1. kla-
sē mācījās vēl viens zēns. Kopumā 
mazajā skoliņā bijām 11 bērni, mūs 
mācīja brīnišķīgi skolotāji Spalvi-
ņi. Kā viena ģimene ēdām pie pus-
dienu galda no smalkām terīnēm. 
Brālis Aigars ir piecus gadus par 
mani jaunāks, biju vecākā arī starp 
savām māsīcām, un mamma bieži 
saķēra galvu, jo es darīju, kas ienā-
ca prātā! 

Arī Kokneses vidusskolā tu sa-
tiki cilvēkus, kas deva savu gaismas 
starojumu.

Uz Koknesi pārcēlāmies tēva 
darba dēļ. Uzsākot mācības 2. kla-
sē, nonācu pavisam citā pasaulē – 
viena klasesbiedra vietā bija vairāk 
kā 30!  Izcili skolotāji bija mani 
gaismas devēji. Vidusskolas klasēs 
latviešu valodu mācīja Rita Gaiša, 
ilgāk gribējās pakavēties pie sko-
lotājas Blesītes skolas bibliotēkā. 
Ļoti cienījām savu ilggadējo klases 
audzinātāju Genovefu  Riekstiņu. 
Kā viņa mūs aizstāvēja, ja arī bijām 
vainīgi. Audzinātājas nopelns, ka 
mūsu klase turas kopā visus šos ga-
ros gadus. Ar kādu prieku viņa seko 
līdzi mūsu gaitām! 

Ar taviem vārdiem ir tapusi 
dziesma!

Jā, kad satieku skolotāju Ausmu 
Markavu, viņa to vienmēr atgādina. 
Mācoties 3. klasē, sūtīju dzejoļus 
avīzei „Pionieris”. Liels bija mans 
pārsteigums, kad saņēmu vēstuli 
no komponista Romualda Kalsona, 
par to, ka manam dzejolim „Septi-
ņi draiski velni” viņš ir uzrakstījis 
melodiju. Kokneses kultūras namā 
tika sarīkots pasākums ar kompo-
nista ierašanos, bija atnākusi visa 
skola, bet es jutos tik neērti.

Cilvēki ir 
visbrīnišķīgākās 
grāmatas

Vai dotības literatūrā rosināja 
studēt fi loloģiju?

Nē, abi ar brāli izaugām mam-
mas darbavietā  - veikalā stacijas 
laukumā. Man ļoti patika viņas 
darbs, lai arī redzēju, cik tas ir 
grūts. Mamma vēlējās, lai man ir 
vieglāka dzīve. Sāku mācīties Fi-
loloģijas fakultātē, un tā man bija 
iespēja satikt izcilas personības kā 
Gunārs Bībers, Skaidrīte Lasmane, 
Valda Čakare. Meitai Asnatei bieži 
atgādinu, ka izglītība ir nepiecieša-
ma, jo vairāk zini, jo augstāks top 
garīgais plauktiņš.

1987. gadā fi loloģijas studente 
sāka strādāt Kokneses pagasta bib-
liotēkā.

Tolaik bibliotēka atradās Kok-
neses kultūras nama ēkā, kur jau 
strādāja mana klasesbiedrene Aija 
Kārkliņa. Elvīra Bērziņa gatavo-
jās beigt darba gaitas un vajadzēja 
jaunu darbinieci. Kopā ar mums 
strādāja arī Valda Leitāne, kas kļu-
va manai sirdij tuvs cilvēks. Valdas 
vārda dienā vienmēr domas ir pie 
viņas. Sākumā darbs nelikās inte-
resants, cilvēku bija maz, jo varēja 
atļauties grāmatas nopirkt. Bet es 
gribēju rast to savu īpašo bibliotē-
kas sajūtu, kādu sajutu bērnībā bēr-
nu bibliotēkā pie Zaigas Reinsones.

Ir pagājuši gadi, bibliotēka sen 
ir citās telpās un ir mainījusies arī 
tās loma cilvēku dzīvē.

Jā, un man patīk mana šodie-
nas bibliotēka.  Pēc 30 gadu darba 
pieredzes varu sacīt, ka cilvēki ir 
mūsu brīnišķīgākās grāmatas. Es 
satieku cilvēkus, kuru dzīve patiesi 
ir grāmatas vērta. Daudzi no sirdī 
palikušajiem noraugās no māko-
ņa maliņas. Bet esmu pateicīga, ka 
viņi man ir bijuši. 

Katra diena ir savādāka, te jāpa-
līdz atrast tālrunim jaunu melodiju 
vai padomu magnoliju audzēšanā, 
vai jātiek galā ar bankas karti. Kur 
vēl labāka vieta lasītājam – nāc, kad 
gribi, ej, kad gribi, dari, ko gribi, 
prasi, ko gribi, un galvenais – viss 
ir! 

Jau piecus gadus Ēnu dienā tev 
ir bijusi sava „ēna”.

Tā ir vienreizēja iespēja skolu 
jauniešiem uz bibliotekāra profesi-
ju paskatīties ar citām acīm. Vienā 
no reizēm pati uzaicināju vienu 
puisi, jo zināju, ka viņš pats nekad 
neuzdrošināsies. Dienas noslēgu-
mā zēns bija lepns par paveikto, lai 
arī viņš nekad nekļūs par bibliote-
kāru, viņš te būs kā savējais.

Vajag tikai rosināt!
Maija Stepēna raksta: „Ingrī-

da pasviež atkal jaunu ideju, atkal 
ierosina ko nebijušu... - un cilvēki, 
priecīgi un  ieinteresēti atbalsta 
visu – kopēji veido jaunas un jau-
nas pat neiedomājamas izstādes. 
Taisa vaļā pūra lādes, velk ārā se-
nas lietas, nes senas fotogrāfi jas no 
kāda zināma laikmeta, apsveiku-
mu kartiņas, savas pirmās bērnī-
bas fotogrāfi jas... uzmini nu, kāds 
šis ķipars izaudzis šodien.... un 
apsveikumu pantiņus... traukus 
un rotas lietas, un katram pretī 

Ingrīda liek atbilstošu grāmatu un 
stāstījumu no bibliotēkas plauk-
tos guļošajiem grāmatu avotiem. 
Gleznu izstādes mainās viena pēc 
otras – gan vietējo mākslas skolas 
bērnu, gan nopietnāku mākslinie-
ku darbi, rokdarbu un retro izstā-
des, dažnedažādi konkursi – inte-
resanti un izdomu bagāti...”

Esam ļoti pateicīgi mākslinie-
kam Aldim Dobenbergam par glez-
nu izstāžu tradīcijas aizsākumu, vi-
ņam svarīgāk par savām izstādēm 
ir bijis piedāvāt audzēkņu darbus. 
Varbūt kādam tā būs pirmā un pē-
dējā izstāde, bet tā paliks mūsu vēs-
turē. Ļoti patīk veidot kopizstādes. 
Vajag tikai ierosināt! Un cilvēki at-
saucas! Ļoti laba sadarbība mums 
ir izveidojusies ar bērnudārzu un 
vidusskolu. 

Viens no jaukākajiem mir-
kļiem, kad bibliotēkā ir grāmatas 
atvēršanas svētki. 

Grāmata ir galvenā vērtība 
bibliotēkā, nav nekā skaistāka par 
jaunas grāmatas smaržu. Tā ir ne-
aprakstāma sajūta, paņemt rokās 
jaunu grāmatu un satikt pašu au-
toru! Rudenī ļoti gribētu uzaici-
nāt uz tikšanos lasītāju iemīļotās  
grāmatas „Ducis cara rubļu jeb no 
Svētdienas līdz svētdienai” autori 
Dainu Grūbi.

Kas ir tas pārsteidzošākais 
bibliotēkas darbā?

Tādu brīžu ir daudz. Piemē-
ram, kad datorlietotājs uzraksta 
haiku. Nesen aicinājām lasītājus 
piedalīties konkursā, cik labi viņi 
pazīst savu bibliotēku. Tas bija tik 
aizraujoši – kundzes ar tādu aiz-
rautību skaitīja soļus, durvis un 
plauktus. Uzvarēja kundze, kas 
sākumā nemaz nebija domājusi 
piedalīties. Ar kolēģes Antras roku 
tika izvilkta laimīgā loze un iegūta 
balva – pusdienas krodziņā „Rū-
dolfs”.

Kopā ceļam mūsu 
mazo gaismas pili

Apbalvošanas ceremonijā 
Gaismas pilī par katru titula 
ieguvēju redzējām video sižetu. Tu 
savā video stāstā citēji fragmentu 
no Māra Bērziņa grāmatas „Svina 
garša”. 

Jā, tā man ir īpaši mīļa grāmata. 
Man ir tuvas tās grāmatas, pēc kuru 
izlasīšanas vēl ilgi paliek „pēcgar-
ša”, kad varoņu likteņi nelaiž vaļā, 
gribas viņu dzīvēs pakavēties ilgāk. 
Vairs nelasu izklaides literatūru, 
esmu kļuvusi izvēlīga grāmatu iz-

vēlē. Esmu novērojusi, ka arī mūsu 
lasītāji rūpīgi izvēlas lasāmvielu. 
Inguna Bauere, Linda Šmite, Nora 
Ikstena ir autores, kuru daiļdarbos 
vienmēr atrodu jaunas atklāsmes. 

Visu jauno grāmatu klāstu nav 
iespējams izlasīt. Bet lasītāji bieži 
lūdz, lai bibliotekārs iesaka ko 
piemērotu.

Jā, tā ir, bet es aicinu talkā pa-
šus lasītājus. Saku, es šo grāmatu 
neesmu lasījusi, jūs būsiet pirmā 
lasītāja, pastāstīsiet kā patika! Un 
cilvēki labprāt dalās ar izlasīto un 
mums veidojas fantastiska domu 
apmaiņa.

Saņemot apbalvojumu Ziedo-
ņa zālē, tu sirsnīgus pateicības 
vārdus veltīji savām kolēģēm.

Man ir vislabākās kolēģes – 
Inta, Olga un Antra, ar kurām esam 
bijušas kopā baltās un nebaltās die-
nās. Iegūtais tituls ir mums visām, 
jo kopā ceļam mūsu mazo gaismas 
pili. Bibliotēkā ir izauguši mūsu 
bērni, trijām no mums ir sagaidīti 
mazbērni. Šī ģimeniskā saikne man 
ir ļoti dārga. 

Esmu lepna par 
savējiem!

Savā pateicības runā teici, ka 
tava ģimene ir tava spēcīgā aizmu-
gure, viņi tev ļauj darīt, ko vēlies,  
ir tāds lakmusa papīrītis visām 
iecerēm.

Esmu lepna ar viņiem! Mana 
vecākā meita Lana man ir dāvājusi 
burvīgu mazdēliņu Raulu. Viņš 
mani sauc nevis par omīti, bet savā 
izdomātā vārdā – bibka. Asnate 
mācās I.Gaiša Kokneses vidussko-
las 10. a klasē – viņas laiks ir ļoti 
piepildīts. Pēc Kokneses mūzikas 
skolas beigšanas meita turpina 
apgūt čella spēli A.Žilinska Jēkab-
pils mūzikas skolā. Bet es zinu, ja 
palūgšu, viņa būs klāt bibliotēkas 
pasākumos un palīdzēs visos dar-
biņos. Savukārt mēs ar Asnati esam 
kopā viņas koncertos un konkur-
sos. Ar Māri bieži pārrunāju savas 
ieceres, un viņš vienmēr teic: pa-
mēģini! Būdams aizrautīgs krust-
vārdu mīklu minētājs, nesen rīko-
tajā krustvārdu mīklu konkursā, 
uzņēmās galvenā eksperta lomu. 

Jums visiem ir kāds kopīgs va-
ļasprieks.

 Esam ceļotāji! Nesen iesaistī-
jāmies akcijā apceļot Latvijas pi-
lis un muižas. Tā atkal ir iespēja 
būt kopā un apzināties, cik daudz 
senatnes vērtību ir mums apkārt. 
Šovasar mūs gaida ceļojums uz 

Būt gaismas ielokā

Bērnības ģimenes foto.
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Sauso  būvizstrādājumu ražotne SIA „Bau-

mit” Kokneses pagastā darbojas no 2009.

gada. Astoņu gadu laikā uzņēmums kļuvis 

par pastāvīgu darbavietu vairākiem no-

vada iedzīvotājiem, tiek atbalstīti jaunie 

speciālisti, dodot iespēju viņiem gūt pirmo 

darba pieredzi. „Koknese ir labvēlīga uz-

ņēmējdarbības attīstībai. Vēlamies sadar-

boties ar pašvaldību un aktīvāk iesaistīties 

novada dzīves ritējumā,” teic SIA „Baumit” 

ražošanas direktore Inga Raubiška.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Vairāk kā 100 gadus vecais Aus-
trijas uzņēmums „Baumit” ir labi pa-
zīstams Eiropas valstu tirgū, lai arī ar 
šo nosaukumu zināms no 1980. gada. 
„Ja uzņēmums vēlas attīstīties kādā no 
valstīm, vispirms tiek pārdota produk-
cija un, ja ir pieprasījums, tiek veidota 

ražotne. Tā notika arī Latvijā. Pēc pie-
redzes bagātā uzņēmuma īpašnieku 
maiņas aktīvāka ir kļuvusi arī mūsu 
iesaistīšanās tirgus apritē. Mūsu priori-
tāte ir piedāvāt darbu ražotnes teritorijā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kļūt atpa-
zīstamākiem un vairāk iesaistīties no-
vada pasākumos,” stāsta Inga Raubiška.

 Šobrīd ražotnē Koknesē strādā 
10 cilvēki – vietējie novada iedzīvotāji 
no Kokneses un Iršiem. Uzņēmums 
pamatā nodarbojas ar betona un ce-
menta sauso izstrādājumu ražošanu. 
„Mēs piedāvājam būvmateriālus, kas 
nepieciešami mājas celšanai no pama-
tiem līdz jumtam – betona maisījumus, 
mūrjavas, siltumizolācijas sistēmas, 
saistvielas, apmetumus, apdares ma-
teriālus, fasādes apmetumus un fa-
sādes krāsas. Veiksmīga sadarbība ir 
izveidojusies ar būvmateriālu veikalu 

„Ataudze”, kur mūsu produkciju var 
iegādāties plašā klāstā, kā arī darbinieki 
sniedz konsultācijas. Protams, pēc rēķi-
na izrakstīšanas preci var saņemt arī pie 
mums uz vietas, bet pārsvarā pircējiem 
to ērtāk izdarīt veikalā,” skaidro ražoša-
nas direktore.

Jāuzteic uzņēmuma vēlme atbal-
stīt novada jauniešus. „Priecājamies 
par studenti, kura ir pieņēmusi mūsu 
piedāvājumu pēc studijām atgriezties 
Koknesē un strādāt laboratorijā. Tas ir 
viens pozitīvs piemērs, un ceram, ka 

tādi būs vēl, jo jauni, radoši speciālisti 
mums ir vajadzīgi,” teic Inga Raubiška, 
arī jauna un uzņēmības pilna darbinie-
ce. Arī viņas nokļūšana uzņēmumā ir 
iedvesmas pilns stāsts citiem jauniem 
cilvēkiem. Inga stāsta: „Studējot ma-
ģistratūrā, gribēju izrauties no vecāku 
atbalsta. Mana specialitāte ir ķīmijas 
inženierija,  sapratu, ka Rīgas apkaimē 
piemērotu darba vietu ir maz. Izlasīju 
sludinājumu par darba piedāvājumu 
SIA „Baumit”, kuru jau iepriekš zinā-
ju, kā ievērojamu uzņēmumu Eiropā. 

Vēl nezinot, kā man veiksies, iegādājos 
automašīnu līzingā, riskēju, un tā jau 
pusotru gadu mēroju ceļu uz Koknesi. 
Iesāku kā laboratorijas vadītāja, bet, 
uzņemoties arvien vairāk pienākumu, 
fi rmas vadība man uzticēja ražošanas 
direktores pienākumus.” 

Viesošanās reizē, tiekoties arī ar ci-
tiem darbiniekiem, vīri no Iršu pagasta 
atzina, ka ir ļoti apmierināti ar darbu 
uzņēmumā. Draudzīgais kolektīvs jau ir 
izlēmis -  šovasar Kokneses novada svēt-
ku gājienā redzēsim arī SIA „Baumit”!

Prioritāte – piedāvāt darbu novada cilvēkiem
SIA „Baumit” ražotne Koknesē. Uzņēmuma draudzīgais kolektīvs.

Grieķiju. Neaizmirstami iespaidi 
ir palikuši no redzētā Gruzijā un 
Romā. Mēs nebraucam grupā, jo 
patīk nesteidzīgi baudīt un iepazīt 
jaunu vietu. Drīzumā ar pārējām 
trim titulu ieguvējām dosimies 
mums uzdāvinātā ekskursijā uz 
Stokholmu, kur iepazīsim arī 

Stokholmas bib-
liotēku darba pie-
redzi.

Dzirdēju, ka tev ir sapnis par 
Džuljetas balkoniņu?

Jā, tāds balkoniņš varētu būt 
aiz loga. Un vēl kāda telpa ar ērtu 
kafi jas stūrīti mūsu apmeklētājiem. 

Bet ar lielu gandarījumu varam sa-
cīt paldies Kokneses novada domei, 
jo vienmēr mūsu darbs ir novērtēts 
un atbalstīts. Nākamgad svinēsim 
95.dzimšanas dienu, un noteikti 

centīsimies sagādāt svētkus saviem 
apmeklētājiem!

Svinīgajā pasākumā Karina 
Pētersone, LNB Atbalsta biedrī-
bas Uzticības padomes priekšsē-

dētāja, pasniedzot Ingrīdai balvu, 
sacīja Maijas Stepēnas vārdiem: 
„Kamēr būs tādi cilvēki kā Ingrī-
da, tikmēr grāmatai cilvēku mī-
lestības netrūks!”

Būt gaismas ielokā
Svētku brīdī Gaismas pilī ar kolēģēm un Kokneses 

novada domes izpilddirektoru Ilmāru Klaužu.

Esam uz viena Esam uz viena 
viļņa!viļņa!


