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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Latvijai būt zaļai! 23. aprīlī tiksimies Lielajā talkā!

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošu nekustamo īpašumu – divu  
istabu dzīvokli  35,2 m2 ar kadastra 
Nr. 32609000710 Parka ielā 16 dzīvok-
lis Nr.27,Koknesē,  Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā. Izsoles sākumce-
na 2810,00 euro (divi tūkstoši astoņi 
simti desmit euro).  Lai piedalītos Ob-
jekta izsolē līdz 2016.gada 23.maija 
plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums 
ar dokumentiem par dalības maksas 
50,00 euro,  nodrošinājuma naudas 

281,00 euro  nomaksu un izziņu, ka 
nav nodokļu parādu Kokneses nova-
dā. Objekta izsole notiks 2016.gada 
24.maijā pkst.10.000  Kokneses no-
vada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva 2.  telpā (sēžu zālē). 
Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties internetā  pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un Kokneses nova-
da domes administrācijas ēkās 13.ka-
binetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 
1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš 
saskaņot pa tālruni 65128575.

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošu nekustamo īpašumu - trīs 
istabu dzīvokli renovētā mājā 73,4 
m2 ar kadastra Nr. 32609000541 „Lie-
pas”-19, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā. Izsoles sākumcena 2000,00 
euro ( divi tūkstoši euro).  Lai pieda-
lītos Objekta izsolē līdz 2016.gada 
23.maija plkst.10.00 ir jāiesniedz 
iesniegums ar dokumentiem par 
dalības maksas 50,00 euro, nodroši-
nājuma naudas 200,00 euro  nomak-

su un izziņu, ka nav nodokļu parādu 
Kokneses novadā. Objekta izsole no-
tiks 2016.gada 24.maijā pkst.11.000  
Kokneses novada domes ēkā  Me-
lioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 2.  
telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties internetā  pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv un 
Kokneses novada domes administrā-
cijas ēkas 13.kabinetā vai kancelejā, 
Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta 
apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 
65128575.

Divu dzīvokļu Izsole

Tuvojoties pavasarim, Kokne-
ses novada iedzīvotājiem tiek dota 
lieliska iespēja – pilnīgi bez maksas 
atbrīvoties no sadzīvē nederīgām, 
savu laiku nokalpojušām elektris-
kām un elektroniskām iekārtām! 

Elektriskās un elektroniskās ie-
kārtas pieņemsim 17.aprīlī: 

• Iršos pie skolas ēdnīcas – 
plkst.08:00 – 09:30
• Bebros pie ambulances – 
plkst.10:00 – 11:30
• Koknesē pie Katlumājas – 
plkst.11.45 – 13:15
• Koknesē Stacijas laukumā – 
plkst.14.30 – 15.30
• Bormaņos pie veikala – 
plkst.15:30 – 17:00
Atceries! Elektriskās un 

elek troniskās iekārtas, ir videi kai-
tīgie atkritumi, un šos priekšmetus 
nedrīkst mest sadzīves atkritumu 
konteineros. Minētās iekārtas satur 
sastāvdaļas, kas nonākot vidē vai 

saskarē ar cilvē-
ku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot 
šos priekšmetus mums, Jūs ne tikai 
atbrīvosiet savu mājokli no nederī-
gām lietām, bet arī saudzēsiet dabu! 
Nodotā tehnika tālāk nonāks spe-
ciālajos pārstrādes cehos, kur tā tiks 
izjaukta, atdalot plastmasu un citas 
pārstrādei derīgās sastāvdaļas. Clean 
R Ekodienā aicinām nodot ledus-
skapjus, veļas un trauku mazgājamās 
mašīnas, elektroniskās krāsnis un 
radiatorus, putekļu sūcējus, fēnus, 
gludekļus, kafi jas automātus, toste-
rus, datorus, monitorus, printerus, 
televizoros, radioaparātus, urbjus, 
mobilos telefonus un citas iekārtas. 
Uzmanību! Iekārtām jābūt neiz-
jauktām vai droši iepakotām, lai 
tās neizdala cilvēka veselībai un 
dzīvībai kaitīgās vielas! 

Aprīlis – Clean R tīrības mēnesis 
Kokneses novadā tiek organizēts sa-
darbībā ar Kokneses novada domi!

Aprīlis – Clean R tīrības mēnesis 
Kokneses novadā

Par gadskārtēju tradīciju ir 

kļuvis Kokneses novada domes 

organizētais svētku pasākums, 

kurā pašvaldība pateicas nova-

da uzņēmējiem par ieguldījumu 

Kokneses novada attīstībā un 

labklājības veicināšanā, kā arī ap-

balvo uzņēmumus dažādās nomi-

nācijās.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Šoreiz gada nenopietnākajā die-
nā – 1.aprīlī Kokneses novada dome 
sumināja 2015. gada veiksmīgākos 
uzņēmējus. Pasākuma pirmā daļa 
norisinājās Kokneses kultūras namā 
- Vita Brakovska, lektore ar desmit 
gadus ilgu pieredzi darbā ar inovatī-
vas uzņēmējdarbības jautājumiem, 
lekcijā - „Lai ko tu domā, domā ci-
tādi!”, izmantojot radošās domāšanas 
metodes un piemērus, deva ierosmi 
kā radošumu un vienkāršību padarīt 
par jēgpilnu uzņēmēja sabiedroto iz-
aicinājumiem un konkurences piesā-
tinātajā biznesa pasaulē.

Kokneses novada domes zālē 
pavasarīgā noskaņā notika uzņēmē-
ju godināšanas ceremonija, kurā ar 
muzikāliem priekšnesumiem priecē-
ja grupa „Zāle” – 2015. gada „Zelta 
mikrofona” ieguvēja balvu kategorijā 
„Tautas un pasaules mūzikas albums”.

  „Uzņēmējdarbība ir pamatu pa-
mats novada attīstībā. Pateicamies 
par veiksmīgu sadarbību 2015. gadā!” 
- Kokneses novada domes vārdā sacī-
ja pašvaldības vadītājs Dainis Vingris.

Ar Kokneses novada domes Attīs-
tības nodaļas sagatavoto prezentāciju 
par paveikto aizvadītajā gadā un tu-
vākajā nākotnē plānoto iepazīstināja 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs. „Sācies 
jaunais Eiropas Savienības (ES) fondu 
plānošanas periods, un mēs cenša-
mies maksimāli  apgūt ES līdzekļus. 
Iesākto projektu, kurs plānots realizēt 
līdz 2020. gadam, kopēja summa ir 
2,5 miljoni eiro. Aptuveni 250 tūk-
stošu eiro plānoti Kokneses pilsdrupu 
konservācijai un jaunu tūrisma objek-
tu izveidei. 
Turpinājums 6.lpp »»»

Kokneses novada dome 
pateicas uzņēmējiem14. maijā Koknesē Sama modinā-

šanas svētki!
Pasākuma norises vieta Kokneses 

estrāde un tās apkārtne.
No 8:00 laukumā pie estrādes 

PAVASARA GADATIRTGUS (pie-
teikšanās līdz 13.maijam pa tālruni 
28355381), radošās teltis un darbnī-
cas, atrakcijas, loku šaušana, sportis-
kas aktivitātes

10:00 Lielā Sama modināšana, 
starts loterijai

10:45 Mūku futbols 
TVĪDA BRAUCIENS:
• No 11:00 brīvdienu piestātnē 

„Pērsejas” reģistrēšanās Tvīda brau-
cienam (vairāk informācijas pa tālr. 
29119882 Ita)

• 12:00 Tvīda brauciena starts no 
brīvdienu piestātnes “Pērsejas”

• 13:00 Kokneses pilsdrupās - 

Tvīda brauciena fi nišs un apbalvoša-
na

13:00 Vikingu laivas „Nameisis” 
svinīga maršruta Pilsdrupas – Lik-
teņdārzs atklāšana

13:00 – 14:00 Senā dzīves veida 
un cīņu kluba „Heiligenberg” pa-
raugdemonstrējumi 

15:00 Kokneses pūtēju orķestra 
koncerts 

16:00 Sama Loterijas balvu izloze 
(galvenā balva – velosipēds) 

22:00 Zaļumballe, spēlē grupa 
“Ilūzija”

Pasākumu organizē Kokneses 
Tūrisma centrs un Kokneses novada 
dome

Informācija: 

www.koknese.lv, 

tālr.29275412

Mosties, celies, piedalies!

no

- 

www.ko

tālr.2

Esiet sveicināti aprīlī! Tikai 
Latvijā ir tāds pavasaris. Pēc sil-
ta aprīļa lietus lauki atviz spirg-
tā zaļumā.  Debess zilām vizbu-
ļu acīm nosēts Daugavas krasts. 
Kā dziesmā „man aprīlī ir jā-
būt mājās”, mājup atgriežas arī 
gājputni. Tikai mazliet žēl, ka 
mūsu tautieši, devušies tālumā 
darba un labākas dzīves meklē-
jumos, nevar kā putni pavasarī 
atgriezties savās ligzdās.

 Līdz ar kārklu un vītolu 
ziedēšanu, aprīlī bitēm sākas 
darba gads un zemniekam ze-
mes darbu un agrās sējas laiks. 
Tieši šajā laikā Kokneses nova-
da dome uzņēmējiem veltītajos 
svētkos pateicās par veiksmīgu 
sadarbību novada attīstības vei-
cināšanā. „Koknese ir labākā 
vieta, kur dzīvot un radīt!” – ar 
pārliecību šajā pasākumā teica 
viena no uzņēmējām. Lai katrs 
no mums varētu sacīt šos vār-
dus un piepildīt savus sapņus te 
– Kokneses novadā.

Šajā numurā stāstām par 
notikumiem, kas daudziem no 
mums likuši atcerēties un pie-
minēt, arī uzgavilēt un lepoties. 
Turpinot stāstus par stiprām 
ģimenēm, šoreiz tikāmies ar 
Kokneses zudušo dārgumu ie-
mūžinātāju mākslinieku Pāvilu 
Karpu un viņa kundzi Zandu. 
Kā ar spilgtiem otas triepieniem 
atklājās viņu dzīves glezna, ku-
rai pāri staro uzticība Pērses un 
Daugavas krastam.

Pavasarim darba pilnas ro-
kas. 23. aprīlī – Lielajā Talkas 
dienā palīdzēsim Latvijai kļūt 
zaļākai! Kokneses novada paš-
valdība aicina iedzīvotājus pie-
dalīties ne tikai Lielajā Talkā, 
bet visa mēneša garumā rūpē-
ties par kārtību un tīrību savā 
tuvākajā apkārtnē. Mēs taču 
vēlamies dzīvot tīrā un sakoptā 
vidē – apliecināsim to ar savu 
attieksmi! 

Darbīgu un siltu pavasari!
Sarmīte Rode
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1. Apstiprināt sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību „ Vidusdaugavas SPA-
AO” Gada pārskatu par 2015.gadu .

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada Bebru pagasta 
pārvaldes darbu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

2.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada Iršu pagasta pār-
valdes darbu (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par 2015.gada 2.pusgadā pieņemto lē-
mumu izpildi (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

4.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par plānotajām investīcijām elektro-
enerģijas apgādē Kokneses novadā.

4.2. Uzdot novada domes elektri-
ķim apsekot 1905.gada ielu un Blauma-
ņa ielu, lai konstatētu iespējamās prob-
lēmas ar elektropadevi.

5.1. Ar 2016.gada 31.martu izbeigt 
darba tiesiskās attiecības ar Kokneses 
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Itu Lejiņu.

5.2. Ar 2016.gada 1.aprīli par Kok-
neses novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju iecelt Anitu Ozolu.

6.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumus un noteikumus to sa-
ņemšanai jaunā redakcijā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

6.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.
gada 1.aprīli.

6.3. Publicēt informāciju laikrakstā 
“Kokneses Novada Vēstis” un pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv .

6.4. Noteikt, ka līdzekļu uzskaiti 
veic Kokneses novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa.

6.5. Ar noteikumu stāšanos spēkā 
spēku zaudē Kokneses novada domes 
2013.gada 25.marta  lēmums 5.3. „Par 
Kokneses novada Dzimtsarakstu noda-
ļas sniegtajiem pakalpojumiem”

7.1. Ar 2016.gada 31. martu atbrīvot 
Itu Lejiņu no Kokneses novada domes 
Izsoles komisijas, Iepirkumu komisijas, 
Mantas vērtēšanas un objektu apse-
košanas komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas.

7.2. Ar 2016.gada 1.aprīli apstipri-
nāt Anitu Ozolu par Kokneses novada 
domes Izsoles komisijas, Iepirkumu ko-
misijas, Mantas vērtēšanas un objektu 
apsekošanas komisijas locekli.

8. Kokneses pagasta Komunālās 
nodaļas traktora ANTONIO CARRA-
RO SP 4400 HST remontam piešķirt 
līdz 11  140,00 euro (vienpadsmit tūk-
stoši viens simts četrdesmit euro) no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

9. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.5/2016 
„Par grozījumiem Kokneses novada 

domes 27.01.2016. saistošajos noteiku-
mos Nr.2/2016 ”Par Kokneses novada 
pašvaldības budžetiem 2016.gadam” 
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv).

10.1. Lūgt atļauju ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē sekojošiem investīciju pro-
jektiem:

10.1.1.Pašvaldības noteiktais prio-
ritārais projekts „Projektēšanas darbi 
un autoruzraudzība Kokneses novada 
grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lau-
ku attīstības programmas (LAP) pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” 
44079.24 EUR apmērā (četrdesmit čet-
ri tūkstoši septiņdesmit deviņi euro 24 
centi),

Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā 
aizdevumu gada procentu likme aiz-
ņēmumam euro ar fi ksēšanas periodu 
ik pēc 5 gadiem . Aizņēmuma pamat-
summas atmaksu uzsākt ar 2017.gadu 
un atmaksāt līdz 2021.gadam atbilstoši 
aizņēmuma atmaksas grafi kam (pieli-
kums Nr.1).

10.1.2. Pašvaldības noteiktais prio-
ritārais projekts “Ūdensvada izbūve 
Kokneses novada Bebru pagasta Vec-
bebru ciemā” 1.posms 19442.58EUR 
apmērā (deviņpadsmit tūkstoši četri 
simti četrdesmit divi euro 52 centi).

Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā 
aizdevumu gada procentu likme aiz-
ņēmumam euro ar fi ksēšanas periodu 
ik pēc 5 gadiem . Aizņēmuma pamat-
summas atmaksu uzsākt ar 2017.gadu 
un atmaksāt līdz 2026.gadam atbilstoši 
aizņēmuma atmaksas grafi kam (pieli-
kums Nr.2).

10.1.3. Aizdevums Investīciju 
veikšanai valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļos projektam “Valsts kultū-
ras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” 
konservācijas darbu un labiekārtoša-
nas darbu tehniskā projekta izstrāde 
un autoruzraudzība ERAF fi nansētās 
darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība”5.5.1. specifi skā mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmī-
gu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
25 146,22 EUR apmērā (divdesmit pieci 
tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro 
22 centi),

Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā 
aizdevumu gada procentu likme aiz-
ņēmumam euro ar fi ksēšanas periodu 
ik pēc 5 gadiem . Aizņēmuma pamat-
summas atmaksu uzsākt ar 2017.gadu 
un atmaksāt līdz 2021.gadam atbilstoši 
aizņēmuma atmaksas grafi kam (pieli-

kums Nr.3).
10.1.4. Aizdevums Izglītības iestāžu 

investīciju projektam “Telpu remonts 
I.Gaiša Kokneses vidusskolā” 78391.39 
EUR apmērā (septiņdesmit astoņi tūk-
stoši trīs simti deviņdesmit viens euro 
39 centi).

Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā aiz-
devumu gada procentu likme aizņēmu-
mam euro ar fi ksēšanas periodu ik pēc 
5 gadiem. Aizņēmuma pamatsummas 
atmaksu uzsākt ar 2018.gadu un atmak-
sāt līdz 2036.gadam atbilstoši aizņēmu-
ma atmaksas grafi kam (pielikums nr.4).

10.2. Aizņēmuma atmaksu garantēt 
ar Kokneses Novada pašvaldības bu-
džetu.

11.1. Pilnvarot Kokneses novada 
domes izpilddirektoru parakstīt Grā-
matvedības un fi nanšu nodaļas (no-
dokļu administratora) sagatavotos lē-
mumus - izpildrīkojumus par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrī-
da kārtībā.

11.2. Pilnvarot Kokneses novada 
domes Grāmatvedības un fi nanšu no-
daļas nodokļu administratori parakstīt 
sagatavotos piedziņas procesa doku-
mentus, par nokavēto nodokļu maksā-
jumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

11.3. Kokneses novada domes Grā-
matvedības un fi nanšu nodaļas nodok-
ļu administratori informēt Kokneses 
novada domi divas reizes gadā.

12.1. Piedalīties Latvijas valsts 
mežu atbalstītās „Zemgales kultūras 
programmas 2016” atklātajā projektu 
konkursā un iesniegt projekta „Sams 
modina viduslaiku Zemgali” (turpmāk 
– Projekts) iesniegumu.

12.2. Projekta kopējas izmaksas ir 
EUR 1700, tajā skaitā Zemgales plāno-
šanas reģiona fi nansējums EUR 1500 
un Kokneses novada domes līdzfi nan-
sējums EUR 200.

12.3. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt priekšfi nansē-
jumu EUR 1700 apmērā. 

12.4. Par projekta vadītāju nozīmēt 
pašvaldības aģentūras „Kokneses Tū-
risma centrs” direktori Dainu Liepiņu, 
pilnvarojot veikt darbības, kas saistītas 
ar projekta realizāciju un uzraudzību, 
kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā 
parakstīties un saistībā ar iepriekš mi-
nēto kārtot visas formalitātes. 

13.1. Piedalīties Latvijas valsts 
mežu atbalstītās „Zemgales kultūras 
programmas 2016” atklātajā projektu 
konkursā un iesniegt projekta „Aužam 
Iršu pagasta unikālo stāstu” (turpmāk – 
Projekts) iesniegumu.

13.2. Projekta kopējas izmaksas 
ir EUR 2640,00, tajā skaitā Zemgales 
plānošanas reģiona fi nansējums EUR 

2340,00 un Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums EUR 300,00.

13.3. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt priekšfi nansē-
jumu EUR 2640,00 apmērā. 

13.4. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja p.i. Māru Bitāni, piln-
varojot veikt darbības, kas saistītas ar 
projekta realizāciju un uzraudzību, kur 
ir nepieciešams pašvaldības vārdā pa-
rakstīties un saistībā ar iepriekš minēto 
kārtot visas formalitātes. 

14.1. Apstiprināt autoceļu vai to 
posmu uzturēšanas klases sarakstu 
2016.gada vasaras periodam (no 01.04. 
līdz 31.10.) Kokneses pagastā (1. pieli-
kums) , Iršu pagastā (2.pielikums) un 
Bebru pagastā (3.pielikums).

15.1.Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.6/2016 Grozījumi Kokneses novada 
domes 2010.gada 30.jūnijā  saistošajos 
noteikumos Nr. 10  “Par kapsētu uztu-
rēšanu un lietošanu Kokneses novadā” 
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv).

15.2. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Kokneses novada bezmaksas laikrakstā 
“Kokneses Novada Vēstis”. 

16. Apstiprināt maksu par Kokne-
ses novada domes administratīvās teri-
torijas kapsētu pakalpojumiem.

17. Ar 2016.gada 1.jūliju Kokneses 
novada dzīvojamo māju apsaimnie-
kotājam Bebru pagastā noteiktajai ap-
saimniekošanas maksai piemērot Pie-
vienotās vērtības nodokļa standartlikmi 
21 procenta apmērā. 

18. Ar 2016.gada 1.jūliju Kokneses 
novada dzīvojamo māju apsaimnieko-
tājam Iršu  pagastā  noteiktajai apsaim-
niekošanas maksai piemērot pievieno-
tās vērtības nodokļa standartlikmi 21 
procenta apmērā. (pielikumā maksas 
aprēķins)

19.1. Kokneses novada domes 
pirmsskolas izglītības iestādi “Gundega” 
Kokneses pagastā  slēgt  laika posmā no 
2016. gada 18. jūlija līdz  2016.gada 5. 
augustam. 

Šajā laikā  nodrošināt audzēkņu uz-
turēšanos pirmsskolas izglītības iestādē 

“Bitīte” Bebru pagastā.
19.2. Kokneses  novada domes  

pirmsskolas  izglītības  iestādi “Bitīte” 
Bebru pagastā slēgt  laika posmā no 
2016. gada 13. jūnija līdz 2016.gada 15. 
jūlijam. 

Šajā laikā  nodrošināt audzēkņu uz-
turēšanos pirmsskolas izglītības iestādē 
“Gundega” Kokneses pagastā.

20.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar  ka-
dastra Nr. 3260 900 0710 – divu istabu 
dzīvokli, platība 35,2 m2 ar adresi Parka 
iela 16 dzīvoklis Nr.27, Koknesē, Kok-
neses pagastā, Koknese novadā (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv).

20.2 Noteikt nekustamā īpašuma  
ar  kadastra Nr. 3260 900 0710 dzīvokļa 
ar adresi:  Parka iela 16 dzīvoklis Nr.27, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Koknese 
novadā, izsoles sākumcenu  2810,00 
euro (divi tūkstoši astoņi simti  desmit 
euro 00 centi).  

20.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrē-
ties līdz 2016.gada 23.maija  plkst.10.00 
un izsole notiks 2016.gada 24.maijā 
plkst.10.00, Kokneses novada domes 
administrācijas ēkas 1. stāva  telpā 
Nr.2(apspriežu zālītē), Melioratoru ielā 
1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā.

21.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar  ka-
dastra Nr. 3260 900 0541– trīs istabu 
dzīvokli, platība 73,4 m2 ar adresi  „Lie-
pas”- 19, Bormaņi, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads(informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

21.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar  kadastra Nr. 3260 900 0541 dzīvokļa 
ar adresi:  „Liepas”- 19, Bormaņi, Kok-
neses pagasts, Kokneses novads, izsoles 
sākumcenu  2000,00 euro (divi tūkstoši 
euro 00 centi).  

21.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrē-

ties līdz 2016.gada 23.maija plkst.10.00 
un izsole notiks 2016.gada 24.maijā 
plkst.11.00, Kokneses novada domes 
administrācijas ēkas 1.stāva  telpā 
Nr.1(apspriežu zālīte), Melioratoru ielā 
1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā.

2016.gada 30.martā novada dome NOLĒMA:

Pielikums Kokneses novada domes 2016.gada 30.marta lēmumam Nr.5.14

Pakalpojuma nosaukums
Mērvie-

nība

Izceno-

jums bez 

PVN

PVN 

21 %

Maksa 

kopā EUR

Apsaimniekošanas maksa euro/m2 0,21 0,04 0,25

Pielikums Kokneses novada domes 2016.gada 30.marta lēmumam Nr.5.15

Pakalpojuma nosaukums
Mērvie-

nība

Izceno-

jums bez 

PVN

PVN 

21 %

Maksa 

kopā EUR

Apsaimniekošanas maksa 
labiekārtotiem dzīvokļiem

Euro/m2 0,17 0,04 0,21

Apsaimniekošanas maksa daļēji 
labiekārtotiem dzīvokļiem un 
dzīvokļiem bez ērtībām

Euro/m2 0,06 0,01 0,07

„Tāds koncerts sen nav bijis 

Koknesē! Tik daudz pozitīvu emo-

ciju!” Tā par brašo kuldīdznieku – 

„Rumas kvarteta” koncertu „Jaunī-

bas atmiņas” 8. aprīlī Kokneses kul-

tūras namā teica ne tikai tie, kam 

matos sudrabs, bet visi kam sirdī 

jaunības dienu prieks. 

Sarmīte Rode

Pagājušajā pavasarī „Rumbas kvar-
tets” Koknesē muzicēja pirmo reizi. Tas 
laikam bija zvaigznēs ierakstīts, lai no-
tikumi sakārtotos pareizā secībā. 2014. 
gada novembrī biedrības „Mazā takas” 
veltītajā atmiņu vakarā, kurā pieminēja 

mūžībā aizsauktos Kokneses dzejnie-
kus, koknesietis Juris Siliņš pastāstīja 
par tautā iemīļotās melodijas „Upe Pēr-
se” vārdu un mūzikas autoru rīdzinieku 
Zigfrīdu Putniņu, kuram ne gluži pēc 
savas gribas bija lemts nonākt Kokne-
sē, vietā, kur piedzima viņa dziesmas 
Pērsei un pagāja visi turpmākie dzīves 
gadi. Toreiz ar nožēlu Juris Siliņs atzi-
na, ka Pērses dziesminieks ir nepelnīti 
aizmirsts. 2015. gada pavasarī, uzzinot, 
ka kurzemnieku repertuārā ir dziesma 
„Upe Pērse”, pirms viņu ciemošanās 
Koknesē, mūziķiem tika nosūtīts Jura 
Siliņa atmiņu stāsts. Koncertā Kokne-
sē, izpildot dziesmu „Upe Pērse”, Artis 

Šimpermanis pirmo reizi uz skatuves 
nosauca tās autoru, sakot: „Tas ir emo-
cionāls brīdis, tas ir tikpat kā atrast 
pazaudētu bērnu”. Pēc koncerta Juris 
Siliņš diktofonā iedziedāja vēl vienu 
sava drauga Zigfrīda Putniņa dziesmu 
„Uz Pērses krasta stāvu es…” Kuldīdz-
nieki apsolīja: „Mēs šo dziesmu iemā-
cīsimies!”

 Atkal esot Koknesē un, prezentē-
jot jauno disku „Cita dziesma”, kurā ie-
kļauta arī Zigfrīda Putniņa „Upe Pērse”, 
solists Artis Šimpermanis ar pateicību 
sacīja: „Mīļie, koknesieši, paldies par 
divām mums dāvātām dziesmām!” 
Vīri bija turējuši Jurim Siliņam doto 

vārdu – koncertā skanēja arī Zigfrīda 
Putniņa „Uz Pērses krasta stāvu es…”.  
Šīs nav vienīgās dziesmas, kuras kul-
dīdznieki izcēluši saulītē, uzzinājuši au-
torus un devuši tām otru mūžu. 

Ziemas posma šlāgeraptaujas fi nā-
lā „Rumbas kvarteta” dziedātā dziesma 
„Kumeliņš” ir ieguvusi pirmo vietu. 
„Tas ir arī jūsu nopelns!” – klātesoša-
jiem pateicās mūziķi, vēl nezinot, kāds 
pārsteigums viņus sagaida. Pēc dzies-
mas „Kumeliņš” izpildīšanas divi kun-
gi, negaidot koncerta noslēgumu, droši 
kāpa uz skatuves. Viens ar ziediem, otrs 
ar stāstu par šīs dziesmas svarīgumu 
viņa dzīvē un, lai uzdāvātu dzīvesprie-

cīgajiem Kurzemes vīriem Kokneses 
spēka un veselības eliksīru.

Jau pēc pirmā aicinājuma dziedāt 
līdzi, kungiem uzlūgt dāmas, drosmī-
gākie jau virpuļoja dejā, bet zāle viļ-
ņojās un dziedāja līdzi – dziesmas par 
Ventu, Gauju, Daugavu, jo, lai kurā 
vietā mēs dzīvotu, dziesma vieno vi-
sus krastus! Sajūsmināti par atsaucību 
„Rumbas kvarteta” vīri aplaudēja klau-
sītāju korim piepildītajā zālē un apsolīja 
citugad atkal dziedāt Koknesē!

Dziesmu mīļotāji māksliniekiem 
dāvāja ziedus, bet Kokneses kultūras 
nama kolektīvam pateicās par iespēju 
baudīt lielisku koncertu.

„Rumbas kvartets” aplaudē klausītājiem
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APSTIPRINĀTI jaunā redakcijā 

ar Kokneses novada domes 2016.

gada 30.marta sēdes lēmumu Nr. 

5.2 (protokols Nr.3).

I. Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumi

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās daļas 14. 
punkta  g) apakšpunktu.

1. Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas maksas pakalpojumu 
veidi un apmērs:

* Pakalpojumu sniedz saskaņā ar 
Kokneses novada domes Noteikumiem 
par svinīgu laulības reģistrāciju ārpus 
Kokneses novada Dzimtsarakstu no-
daļas telpām

2. Par svinīgu ceremoniju vietu 
tiek noteikta Kokneses novada do-
mes administratīvās ēkas aktu zāle.

3. Iekasētās naudas summas tiek 
ieskaitītas pašvaldības budžetā.

4. Maksa par pakalpojumu ie-
maksājama Kokneses novada paš-
valdības kasē, vai veicot bezskaidras 
naudas norēķinu vismaz 10 dienas 
pirms tā izmantošanas.

5. Pakalpojuma maksā nav ie-
kļauta noteiktā valsts nodeva par lau-
lības reģistrāciju.

6. No pakalpojuma maksas par 
svinīgu ceremoniju sakarā ar kāzu 
jubilejām atbrīvo Zelta kāzu jubilā-
rus.

7. Par svinīgu laulības reģistrā-
ciju ārpus Dzimtsarakstu noda-
ļas un laulības reģistrāciju ārpus 
Dzimtsarakstu nodaļas (bez svinī-
gas ceremonijas) noteiktā pakalpo-
juma maksa tiek samazināta:

7.1. 50% apmērā, ja viena vai abu 
laulājamo dzīvesvieta ir deklarēta 

Kokneses novadā (vismaz seši mēne-
ši pirms laulības pieteikuma iesnieg-
šanas);

7.2. 30% apmērā, ja kāds no jaun-
laulāto vecākiem deklarēts Kokneses 
novadā (vismaz seši mēneši pirms 
laulības pieteikuma iesniegšanas).

II. Noteikumi par svinīgu 
laulības reģistrāciju 
ārpus Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
telpām

8. Šie noteikumi reglamentē Kok-
neses novada Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojuma - svinīgas laulī-
bas reģistrācijas organizēšana ārpus 
Dzimtsarakstu nodaļas vai Kokneses 

Novada domes telpām nosacījumus 
(turpmāk – ārpus Dzimtsarakstu no-
daļas telpām).

9. Laulības reģistrācija ārpus 
Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek 
veikta pēc personu lūguma, rakstiski 
vienojoties par izbraukuma laulību 
reģistrāciju Kokneses Novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

10. Pakalpojums ietver:
10.1. ceremonijas vadītāja nokļū-

šanu izvēlētajā vietā Kokneses nova-
da teritorijā;

10.2. laulības reģistrācijas pro-
cedūru ar apsveikuma uzrunu dzejā 
un/vai prozā;

10.3. tehnisko apskaņošanas no-
drošinājumu, ja ir elektrības pieslē-
gums;

10.4. muzikālo pavadījumu. 
11. Pakalpojums neietver:
11.1. maksu par ceremonijas vie-

tas nomu;
11.2. vietas atbilstošu un drošu 

iekārtojumu, noformējumu;

11.3. elektrības pieslēguma no-
drošināšanu; 

11.4. citus papildus pakalpoju-
mus.

12. Par izvēlētās vietas piemēro-
tību lemj Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītājs.

13. Ceremonijas datums un laiks, 
izvēlētās vietas piemērotība, atbil-
stoši apstākļi un nepieciešamais no-
drošinājums jāsaskaņo ar Kokneses 
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tāju, parakstot rakstisku vienošanos 
par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus 
Dzimtsarakstu nodaļas telpām (1. 
pielikums). 

Vienošanos no Kokneses novada 
domes puses paraksta Kokneses no-

vada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, 
no otras puses - viens no jaunlaulāta-
jiem, viens no jaunlaulāto vecākiem 
vai cita pilnvarota persona.

14. Ja, ierodoties noteiktajā laulī-
bu reģistrācijas vietā, pirms svinīgās 
ceremonijas tiek konstatēta neatbils-
tība atrunātiem apstākļiem un tas var 
traucēt drošai laulību reģistrācijai, 
ceremonijas vadītājam ir tiesības at-
teikt laulību reģistrāciju nepiemērotu 
apstākļu dēļ, sastādot par to aktu.

15. Vienošanās par laulību reģis-
trāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas 
telpām jānoslēdz vismaz 1 (vienu) 
mēnesi pirms laulību reģistrācijas. 

16. Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa svinīgas laulību reģis-
trācijas ceremonijas piedāvā piekt-
dienās un sestdienās. Par īpašiem 
gadījumiem citās darba dienās, svēt-
dienās un svētku dienās lemj ceremo-
nijas vadītājs.

Sagatavoja domes sekretāre 

Dz.Krišāne

Kokneses novada domes Dzimtsarakstu 

nodaļas maksas pakalpojumi un 

noteikumi to saņemšanai

N
r.

p
.k

Maksas pakalpojuma nosaukums
Mēr-

vienība

Izcenojums 

bez PVN 

EUR

PVN 

21%

EUR

Maksa 

kopā

EUR

1. Laulības reģistrācija, ja tajā piedalās 
tikai laulības reģistrācijas dalībnieki 
(laulības slēdzēji un liecinieki) 
Dzimtsarakstu nodaļas telpās 

viena 
ceremonija nav nav nav

2. Svinīga ceremonija - laulības 
reģistrācija, dzimšanas reģistrācija vai 
kāzu jubilejas atzīmēšana, piedaloties 
ceremonijas dalībniekiem un viesiem 
(ar apsveikuma uzrunu dzejā un prozā, 
muzikāla pavadījuma  nodrošināšanu)

viena 
ceremonija 16.53 3.47  20,00

3. Laulības reģistrācija ārpus 

Dzimtsarakstu nodaļas (bez svinīgas 
ceremonijas) citā laulības reģistrācijai
piemērotā vietā

viena 
ceremonija 49.59 10.41  60,00

4. Svinīga laulības reģistrācija ārpus 

Dzimtsarakstu nodaļas *
citā laulības reģistrācijai piemērotā 
vietā (ar apsveikuma uzrunu dzejā un
/vai prozā, muzikāla pavadījuma un ap-
skaņošanas  nodrošināšanu)

viena 
ceremonija 115.70 24.30 140,00

5. Svinīgās ceremonijas tulkošana, ja to 
nodrošina Dzimtsarakstu nodaļa
(krieviski, angliski, vāciski u.c.) 

viena 
ceremonija 20.66 4.34  25,00

APSTIRINĀTI ar Kokneses novada domes 2016.gada 
30.marta sēdes lēmumu Nr.5.12

N
r.

p
.k

.

Pakalpojuma nosaukums
Mērvie-

nība

Izceno-

jums 

bez 

PVN 

(euro)

PVN 

21%

Maksa 

kopā

(euro)

1. Kapavietas ierādīšana 

1.1. Kapavieta 3.00x3.00 metri 3.00x3.00 
metri

Bez 
maksas

- Bez 
maksas

1.1.2. par katru nākošo 
metru

 1 metrs 70,00 - 70,00

2.* “Atradzes” kapsētā 

2.1. * Kapličas izmantošana 
bēru ceremonijai

1 4.13 0.87 5.00

3. Iebraukšana kapsētā
fi ziskām personām

1 1.65 0.35 2.00

3. Iebraukšana kapsētā apbe-
dīšanas  pakalpojumu snie-
dzējiem un  amatniekiem:

3.1. Vienreizēja 1 6.61 1.39 8.00

3.2. Fiksētā mēneša maksa 1 29.75 6.25 36.00

4. Darbarīku iznomāšana 
(ķerra, lāpsta, grābeklis)

1 1.65 0.35 2.00

*piemēro tikai “Atradzes” kapsētā
Pakalpojuma maksa maksājama vai nu kapu pārzinim, pretī saņemot stin-

gra norēķina kvīti, vai domes kasē Melioratoru ielā 1, Koknesē, vai ar pārskaitī-
jumu domes kontā: AS „SEB” banka, UNLALV2X, LV22UNLA0035900130701

Maksa par Kokneses novada domes 
administratīvās teritorijas kapsētu 
pakalpojumiem

Izmaiņas Pievienotās vērtības 
nodokļa likumā (Saeima 2015.gada 
30.novembrī galīgā lasījumā pieņēma 
likumu ,,Grozījumi Pievienotās vēr-
tības nodokļa likumā, kas 2015.gada 
18.decembrī publicēts ofi ciālajā iz-
devumā  ,,Latvijas Vēstnesis” Nr.248 
(5566))  paredz, ka no 2016.gada 
1.jūlija pievienotās vērtības nodoklis 
ir jāpiemēro dzīvojamo māju pārval-
dīšanas pakalpojumiem, kas sniegti 
iedzīvotājiem, un dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvo sabiedrību sniegtajiem 
dzīvojamo māju uzturēšanas un pār-
valdīšanas pakalpojumiem, to bied-
riem.

Ievērojot izmaiņas mājas pār-
valdniekam, kas reģistrēts pievie-
notās vērtības nodokļa maksātāju 
reģistrā, sākot ar 2016.gada 1. jūliju 
ir pienākums par savā vārdā sniegta-

jiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
pakalpojumiem izrakstīt rēķinu ie-
dzīvotājiem, piemērojot pievienotās 
vērtības nodokļa standartlikmi 21 
procenta apmērā.

Dzīvojamo māju apsaimniekotājs 
saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā no-
teikto 2016.gada ikmēneša apsaim-
niekošanas maksu, kas noteikta piem. 
0.40 euro par vienu kvadrātmetru, 
ar 2016.gada 1.jūliju noteiktajai ap-
saimniekošanas maksai 0.40 euro būs 
piemērojama pievienotās vērtības 
nodokļa standartlikme 21 procenta 
apmērā, t.i. 0.08 euro [21% no 0.40 
euro].

Tādējādi kopējā apsaimniekoša-
nas maksa iedzīvotājiem par vienu 
kvadrātmetru  0.40 euro vietā tiks ap-
rēķināts 0.48 euro [ 0.08 euro + 0.40 
euro]. 

SIA ,,KOKNESES KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI”  informē par pievienotās 

vērtības nodokļa piemērošanu dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas pakalpojumiem ar 

2016.gada 1.jūliju

Kokneses novada dome kā sa-
darbības partneris ir iesaistīju-
sies Zemgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas projektā 
„Atver sirdi Zemgalē”.

Ir uzsākts pirmais projekta 
posms, kas ietver situācijas izpēti, 
plānošanu, tajā skaitā, mērķgrupu 
personu vajadzību izvērtēšanu un 
individuālu sociālās rehabilitācijas 
plānu sastādīšanu. Šajā projektā 
vienas no galvenajām mērķgrupām 
ir bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem un pieaugušas personas 
ar garīga rakstura traucējumiem. 
Projekta mērķis ir palielināt ģi-
meniskai videi pietuvinātu sociālo 
pakalpojumu pieejamību minēto 
mērķgrupu personām. Lai plānotu 
un veiktu esošās situācijas izpēti 
un personu vajadzību izvērtēša-

nu, projekta ietvaros Zemgales 
plānošanas reģionā tiek piesaistī-
ti speciālisti, kas šo darbu veiks. 
Darba grupas sastāvā būs vairāki 
eksperti, tajā skaitā - klīniskais 
psihologs, psihiatrs, ergoterapeits, 
sociālais darbinieks u.c. Pašvaldī-
bām ir dots uzdevums apzināt savā 
teritorijā dzīvojošās pieaugušās 
personas ar garīga rakstura traucē-
jumiem un ģimenes, kurās ir bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuri vēlas iesaistīties un piekrīt 
personu vajadzību izvērtēšanai šī 
projekta ietvaros. Personas, kuras 
vēlas piedalīties, lūdzam līdz 2016.
gada 6.maijam pieteikties Kokne-
ses novada domes Sociālajā dienes-
tā klātienē vai telefoniski uz soci-
ālā dienesta telefona nr. 65161811; 
65161812; mob.t.29142149. 

Aicinām pieteikties

ATVĒRTO DURVJU DIENA
 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola aicina vispārizglītojošo 
skolu 9.klašu, 12.klašu skolēnus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienu.
10.00 Aktu zālē: 

• Filma par skolu gadalaiku griežos
• Mācību iestādē apgūstamās izglītības programmas, mācību materiālā bāze
• Interešu izglītība, skolas tradicionālie pasākumi
• Valsts stipendija, ESF mērķstipendija
• Jautājumi, atbildes

10.45 Iepazīšanās ar skolas mācību kabinetiem, mācību virtuvēm, dienesta viesnīcu
11.15 Nodarbība – degustācija mācību virtuvē, kafejnīcā

i i i ā i lī j š

2016. gada 20. aprīlī 
plkst. 10.00
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Projekta “Hanzas vērtības ilgtspē-
jīgai sadarbībai” (HANSA) partneri, 
to skaitā arī Kokneses novada domes 
pārstāvji, 10.–15. aprīlī viesosies Vācijā 
un Luksemburgā, kur mācību braucie-
na ietvaros pētīs piemērus, kā uzlabot 
Hanzas pilsētu tūrisma piedāvājumu. 

 Mācību brauciena programma 
sāksies ar Luksemburgas apmeklēju-
mu, kur projekta partneri tiksies ar 
Eiropas Kultūras maršrutu institūta 
direktoru un citiem organizācijas pār-
stāvjiem. Institūts ir Eiropas Padomes 
iestāde, kas ir atbildīga par Eiropas 
kultūras maršrutu koordinēšanu. 
Projekta partneri iepazīs sertifi cēto 
kultūras maršrutu konceptu un ar 
to saistītās kvalitātes prasības. Tā kā 
Hanza arī ir viens no sertifi cētajiem 
Eiropas kultūras maršrutiem, partne-
riem būs lieliska iespēja uzzināt, kādas 
priekšrocības tas viņiem sniedz. Brau-
ciena turpinājumā projekta partneri 
apmeklēs Vācijas pilsētu Lemgo, kur 
pētīs vietējo pieredzi, kā izcelt Hanzas 
mantojumu, sadarbojoties ar vietējiem 
iedzīvotājiem un citām iesaistītajām 
pusēm.

Vācijā projekta partneri vieso-
sies arī Hanzas galvaspilsētā Lībekā. 
Brauciena dalībnieki apmeklēs Eiro-
pas Hanzas muzeju un pilsētas arhīvu, 
kurā ir atrodams plašs vēstures liecī-
bu un citu nozīmīgu materiālu klāsts. 
Projekta pilsētu pārstāvjiem būs iespē-
ja uzzināt, kāda informācija par tām ir 
atrodama arhīvu materiālos, kas palī-
dzēs veikt padziļinātu pilsētu Hanzas 
laika vēstures izpēti. Projekta partneri 
apmeklēs arī semināru, ko organizēs 
“Lībekas-Travemindes Mārketings”, 
uzņēmums, kas darbojas visās tūris-
ma jomās. Brauciena laikā pieņemša-
nu rīkos arī Lībekas pilsētas mērs un 
Hanzas prezidents Bernds Sakse, kurš 
tiksies ar Hanzas attīstībā iesaistītajām 
pusēm. Mācību brauciena mērķis ir 
sniegt projekta partneriem dažādas 
idejas, kā viņu pilsētās attīstīt Hanzas 
zīmolu, koncentrējoties uz piedāvāju-
mu kvalitāti.

Šis būs otrais mācību brauciens 

projektā HANSA. Pašā projekta sāku-
mā dalībnieki apmeklēja visas deviņas 
projekta pilsētas. Katrā pilsētā tika ap-
meklēts tūrisma informācijas centrs, 
muzejs un vietējie apskates objekti. 
Abas mācību tūres palīdzēs projekta 
dalībniekiem sekmīgāk strādāt pie 
jaunu tūrisma produktu un pakalpo-
jumu veidošanas un veicināt Hanzas 
mantojuma atpazīstamību Baltijas jū-
ras reģionā.

Sadarbojoties 11 Latvijas, Igauni-
jas un Zviedrijas partneriem, no 2015. 
gada oktobra līdz 2018. gada decem-
brim tiek ieviests projekts “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”. Pro-
jekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionā-
lā attīstības fonda Centrālās Baltijas 
programmas 2014-2020. gadam at-
balstu, un tā mērķis ir stiprināt vēstu-
riskās Hanzas savienības vērtības. No 
Latvijas projektā piedalās Cēsu Kultū-
ras un tūrisma centrs, Kokneses, Lim-
bažu, Pārgaujas un Kuldīgas novadu 
pašvaldības, kā arī Valmieras pilsētas 
pašvaldība un Vidzemes plānošanas 
reģions, savukārt no Igaunijas pro-
jekta partneri ir Pērnavas un Vīlandes 
pilsētu pašvaldības, bet no Zviedrijas 
– Gotlandes reģions un Gotlandes tū-
risma attīstības aģentūra “Inspiration 
Gotland”, kas ir arī projekta vadošais 
partneris. Sekojiet līdzi projekta ak-
tualitātēm arī projekta Facebook lapā!

Papildus informācija:

Māra Bitāne

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Tālr.: +371 65133636

E-pasts: mara.bitane@koknese.lv

Informāciju sagatavoja:

Jānis Rubulis

Sabiedrisko attiecību speciālists 

Vidzemes plānošanas reģionā

Mob.: +371 28735705

E-pasts: janis.rubulis@vidzeme.lv

www.vidzeme.lv

HANSA projekta pilsētas 

pētīs labākos piemērus, kā 

veicināt Hanzas mantojuma 

atpazīstamību

Pateicība
Sirsnīga pateicība Bebru pamatskolas skolēnu vecākiem 

un vecvecākiem: Liānai Teplovai, Evitai Tomaševskai, Agitai 
Leķei, Gitai Kosmačevskai, Ērikam Mozgam, Mārim Rieksti-
ņam, Mārim Knēģerim, Ilvaram Rūnim, Antonam Ornicā-
nam par atbalstu un sapratni, palīdzot ar transporta pakal-
pojumiem, vedot skolēnus uz dažādiem pasākumiem.

Pateicība
Artim un Diānai Belickiem par dāvinājumu – trenažieri 

Bebru pamatskolai.
Bebru pamatskolas kolektīvs

Pateicība
Liels paldies Komunālās nodaļas pārzinim Aldim Neijam 

par operatīvi noorganizētu palīdzību ceļa sakārtošanā.
Kokneses iedzīvotāja Marika

Bērna disciplinēšana

Apvienotajā Karalistē ir aizliegta bērnu fiziska sodīšana un nav pieņemamas bērnu pašcieņu 

pazemojošas audzināšanas metodes. 

Vecākiem ir ieteicams izmantot citas bērna savaldīšanas metodes: 

• konkrētu noteikumu formulēšana un stingrs aizrādījums to pārkāpšanas gadījumos,

• bērna sūtīšana nomierināties uz viņa istabu vai uz stopkrēsliņu (ilgums atkarīgs no bērna  

 vecuma – viena minūte par katru bērna gadu),

• bērna ierobežošana, neļaujot darīt kaut ko, kas viņam patīk (piemēram, skatīties televīziju),

• bērna sodīšana, piemēram, neļaujot doties ikdienas izklaidēs ārā,

• bērna kabatas naudas samazināšana. 

Plašāka informācija par bērna attīstības posmiem un pozitīvās disciplinēšanas metodēm 

pieejama http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/pozitivas_disciplinesanas_metodes/

Bērna pasargāšana

Vecāku dzīvesvietai jābūt pielāgotai mazu bērnu drošībai – jāierīko kāpņu vārtiņi, logi ar 

slēdzenēm, dūmu signalizācija, kontaktligzdas jānosedz ar vāciņiem, kamīnam ir jāuzstāda 

drošības režģis, indīgas vielas jānovieto bērniem nepieejamā vietā, automašīnās jālieto auto 

sēdeklīši. Bērns jāsargā arī emocionāli. 

Bērna izglītošana

Apvienotajā Karalistē bērniem ir jāsāk apmeklēt skolu no četru gadu vecuma. Līdz 12 gadu 

vecumam bērns ir jāpavada uz skolu un jāsagaida pēc skolas. 

Ko darīt, ja esat nonākuši sociālā dienesta redzeslokā
Var būt vairāki iemesli, kuru dēļ ģimene var nonākt sociālā dienesta redzeslokā, piemēram: 

• kaimiņu ziņojumi par novārtā pamestiem bērniem; 

• ārstniecības personu bažas par bērna traumu izcelsmi vai nepietiekamu bērna aprūpi; 

• izglītības iestādes ziņojums, ja bērnam ir uzvedības vai citas problēmas skolā,

 kurām cēlonis varētu būt ģimenē, u. c.

Šādās situācijās ir svarīgi sadarboties ar sociālo dienestu pārstāvjiem!

Jāatceras, ka uzbrukums nav labākā aizsardzības forma – nesadarbošanās un sociālo darbinieku 

apvainošana var radīt iespaidu, ka persona neizprot situāciju. 

Ja persona nonāk sociālo dienestu redzeslokā un kopā ar bērnu atgriežas Latvijā, pašvaldība 

ziņos par to Latvijas kompetentajām iestādēm, kuras iesaistīsies, lai pārliecinātos, vai bērns ir 

drošībā.

Ja bērns ievietots audžuģimenē un uzsākta tiesvedība par bērna turpmāko aprūpi
Jāinformē Latvijas vēstniecība Londonā (consulate.uk@mfa.gov.lv; darba laikā tālrunis +44 (0) 
20 772 59 212; ārkārtas situācijās diennakts tālrunis +371 26337711) un Latvijas Tieslietu ministrija 

(tm.kanceleja@tm.gov.lv) par ierosināto tiesvedību; jānorāda savi un bērna dati, kā arī sociālā 

darbinieka un advokāta kontaktinformācija. Jāmeklē juridiskā palīdzība pēc iespējas agrīnā 
lietas stadijā. Jānosauc sociālajam darbiniekam vairāki ģimenes locekļi vai citas piemērotas 

personas, kas varētu uzņemties rūpes par bērnu, ja secināts, ka bērnu nevar nodot atpakaļ 

vecāku aprūpē.

JĀŅEM VĒRĀ!

Bērnu atstāšana bez uzraudzības
Apvienotajā Karalistē tikai no 12 gadu vecuma bērnu varētu uz kādu brīdi atstāt bez 

pieaugušo uzraudzības, taču nekādā ziņā nav pieļaujams bērnu, kas jaunāks par 16 

gadiem, atstāt vienu pa nakti. 

Piemērs
Tēvs, kurš atstāja divgadīgo meitu vienu mašīnā, kamēr iegāja aptiekā uz 10 minūtēm, 

tika arestēts un sodīts par apzinātu bērna pakļaušanu būtiskam riskam.

Alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošana nav savienojama ar bērna 

pieskatīšanu, jo tā bērns tiek pakļauts nopietnam riskam. 

Piemērs
Kāda veikala vadītājs izsauca policiju, jo viņam radās bažas par kādas mātes, kura 

bija acīmredzamā reibuma stāvoklī, divgadīgo bērnu, kas bija kopā ar māti veikalā. 

Māte tika arestēta, un viņai tika piespriests naudas sods.

Ja policija konstatē, ka bērns bijis atstāts viens veidā, kas varēja radīt ciešanas vai 
kaitējumu veselībai, vecākiem par to iestājas kriminālatbildība. 

Piemērs
Māte atstāja mājās savu 14 gadus veco dēlu, liekot viņam pieskatīt trīs gadus veco jaunāko 

brāli, kamēr pati uz 30 minūtēm devās uz veikalu iepirkties. Lai gan šajā laikā bērniem 

nekas slikts nenotika, māte saņēma policijas brīdinājumu par nežēlību pret bērniem. 

Pirms izceļošanas  jānodrošina, lai: 

• bērnam un vecākiem ir derīgi personu apliecinoši dokumenti;

• pārceļoties uz ilgāku laiku, ir parakstīts darba līgums, noteikta dzīvesvieta;

• bērnam jau iepriekš ir atrasta piemērota izglītības iestāde;

• ir apzināta veselības aprūpes iestāde, kurā var vērsties saistībā ar bērna veselību; 

• ģimenē ir apzināts radu, draugu vai paziņu loks, kas var sniegt atbalstu, ja tas nepieciešams.

Ierodoties Apvienotajā Karalistē,  vecākiem jābūt gataviem:

• noteikt par prioritāti bērna vajadzības;

• nodrošināt bērna veselības un attīstības vajadzības;

• nodrošināt noteiktu dienas ritmu, ieradumus un stabilu aprūpi;

• atzīt jebkuru problēmu bērna audzināšanā un sadarboties ar iestādēm, kas nodrošina valsts 

atbalstu.

KAS JĀZINA PAR BĒRNU APRŪPI, 
PĀRCEĻOTIES UZ APVIENOTO KARALISTI

© Valsts kanceleja, 2016

lību; 

s nepieciešams
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Bebru pagastā 
(3.pielikums Kokneses novada domes 2016.gada 30.marta lēmumam Nr. 5.10)

Nr.p.k. Autoceļa nosaukums
Posma ga-

rums km

Uzturēša-

nas  klase

1. Ozoli – Lobe 8,81 D
2. Lobes ezers – tilts 0,90 D
3. Jaunkalnieši – Lanti 3,00 D
4. Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli 0,35 D
5. Lobes ceļš – Bāliņi 1,00 D
6. Lobes ceļš – Dubļaines 0,50 D
7. Kalnāji – Rudiņi 0,47 D
8. Ošāji – Aļēni 0,78 D
9. Ošāji – Aliņas 0,51 D

10. Gregersons– purvs 0,68 D
11. Bebrupes tilts – Purmaļi 1,66 D
12. Cenši – Grīvas 1,09 D
13. Cenšu izgāztuve – Sūnas 0,43 D
14. Rudzīši – Jaundzērvēni 1,09 D
15. Senči – Siliņi – Sūnas 0,90 D
16. Senči – Dzērvēni 0,26 D
17. Ozolu ceļš – Vītoli 0,40 D
18. Zutēnu kapi– Lidlauks 0,59 D
19. Zutēnu kapi – Virši 0,58 D
20. Rožkalni – Birzes 0,56 C
21. Skaras – Madaras 0,23 C
22. Mežaparks – Pīlādži 0,94 C
23. Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes 0,47 D
24. Ataugas – Lācīši   (m.s.) 0,11 D
25. Lācīši – Romas katoļu baznīca 0,15 D
26. Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi (m.s.) 0,52 D
27. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi 3,15 D
28. Gāzenieki – gāzes stacija 0,34 D
29. Spārniņi – Kasparīši – Plepi – Mirtes 2,39 D
30. Plepu ferma – Plepi – Margas 0,42 D
31. Jaunceltnes – Šļakāni 0,39 D
32. Ausmas – Kalnamitri 0,73 D
33. Ausmas – Cūkkalni 1,25 D
34. Lauciņi – Vidusmitri 1,52 D
35. Jaunbebru parks – Audēji 0,25 D
36. Pērses tilts – Āpšukalns 2,02 D
37. Grābiņas – Bērziņi 0,49 D
38. Blankas – Zemgaļi 2,12 D
39. Blankas – Sviķi 0,43 D
40. Vilkāres – Beņķi – Ausmas 5,19 D
41. Blanku ceļš – Purva Siljāņi 0,55 D
42. Blankas – Mucenieki 0,28 D
43. Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni 0,98 D
44. Gaidupes – Priežukalns 1,04 D
45. Ceļš –Zālītes (m.s.) 0,05 D
46. Ceļš – uz bērnudārzu/gar Ziediem/(m.s.) 0,15 D
47. Pagastmāja – Kalnieši 0,46 D
48. Domēni – Vēži 1,54 D
49. Koknese –Ērgļi ceļš – Vīndedzes 0,50 D
50. Tupiešēni – Kroglejas 3,32 D
51. Meņģeles ceļš – Vijas 0,50 D
52. Riemeri – Vijas 0,65 D
53. Riemeri – Bebriņi 1,51 D
54. Irbītes – Audzēres 0,48 C
55. Ceļš – gar Avotiem uz bērnudārzu (m.s.) 0,19 D
56. Brencēni – Stalidzēni 1,51 D
57. Saulaines – Pasiles – Mežaparks 1,87 D
58. Saulaines – Lejasbrencēni 0,46 D

                              Kopā:

t.sk. ar melno segumu

63,71

2,15

Sagatavoja J. Bārs  

Kokneses pagastā 
(1.pielikums Kokneses novada domes 2016.gada 30.marta lēmumam Nr. 5.10)

Nr.p.k. Ceļa nosaukums
Ceļa garums

/km/
Seguma veids

Ceļa 

klase

1. Kaplava –Gailīši 3.58 grants D
2. Lipši –Lazdas 3.05 grunts uzlabots D
3. Vecā šoseja –Kaplava 2.58 grants D
4. Līdums Auliciems 1.10 grants D
5. Bidēgi–Auliciems 4.74 grunts uzlabots C
6. Rožlejas –Dolieši 0.49 grunts D
7. Bilstiņi–Atradze 2.78 grants C
8. Mētras–Heltes 0.51 grants D
9. Ķerkavas –Salas 0.77 melnais segums D

10. Ratnicēni–Austrumi 3.00 grunts D
11. Bitenieki–Circeņi 0.62 grunts D
12. Ratnicēni –Ragāļi 3.62 grunts D
13. Vītoliņi–Estrāde 0.73 melnais segums D
14. Gaiļi –Atradze 2.27 grants C
15. Reiņi–Noras 0.95 grunts D
16. Spruļi– Birznieki –Pauliņi 5.63 grunts D
17. Bormaņi –Upeslīči 4.71 grants C
18. Mazvecsviļi–Aizelkšņi 2.56 grunts D
19. Vecā šoseja–Kalnavoti 2.26 melnais/grunts uzl. D
20. Ziediņi– Sala 1.30 grunts uzl. D
21. Alēni–Ieviņas 0.52 grunts D
22. Spīdolas –Ūsiņi 4.29 grunts D
23. Karjers–Urgas–Grotēni 3.01 grunts D
24. Bormaņi–Līvānu mājas 0.38 grants D
25. Lakstīgalu iela–Kalna Asmi 0.33 grunts D

Kopā: 55.78

Sagatavoja Kokneses Komunālās nodaļas vadītāja  B.Peciņa

Iršu pagastā 
(2.pielikums Kokneses novada domes 2016.gada 30.marta lēmumam Nr. 5.10)

Nr.p.k. Autoceļa nosaukums
Posma garums, 

km

Uzturēša-

nas klase

1. Meņģele – Zirnīši 0,89 D
2. Meņģele – Liepkalne 1,27 D
3. Krustojums – Magones 1,08 D
4. Slapsiles – Vilkāres 3,57 C
5. Jirjeni – Melderi 4,68 C
6. Aizas – Krastmaļi 0,45 D
7. Laidas – Sauleskalni 0,74 D
8. Pērles – Blāzmas 0,23 D
9. Pērles – Mežāres 2,75 C

10. Upesgrīvas – Dzelmes 1,96 D
11. Dūjas – Niedrītes 1,72 C
12. Ilgneši – Mežvidi 0,65 D
13. Kapi – Aizupes 0,50 D
14. Robiņi – Aijas 0,19 D
15. Ūdenskrātuve – Jaunrobiņi 0,56 C
16. Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš 0,28 C
17. Irši – Mētras 0,10 C
18. Mētras – Krustupji 0,81 C
19. Centrs – Doktorāts 0,41 C
20. Akācijas – Attīrīšanas iekārtas 0,26 C
21. Sarmas – Granīti 0,12 C
22. Saulstari – Bočs 0,20 D
23. Laimdotas – Dālderi 0,11 C
24. Bluķi – Rāceņi 0,11 D
25. Aizupes – Sausnēji 1,50 D

Kopā: 25,14

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km

Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 9,77 km

Iršu pagasta ceļu – servitūtu saraksts 
26. Mētras – Krustupji 0,32 C
27. Dzidras – Melderi 0,22 C
28. Aizas – Krastmaļi 0,37 D
29. Namiķi – Gobas 1,19 D
30. Vilkāres – Pamati 1,42 C
31. Pamati – Gravas 0,32 C
32. Surmīši – Pērles 0,70 C
33. Dzeguzes  – Pārupes – Tropiņi 1,34 D
34. Krustojums – Meņģele 1,00 D
35. Palejas – Lielkalni 1,33 C
36. Lielkalni – Pērles 0,71 D
37. Lielkalni – Silkalni – Pērles 1,39 C
38. Ceplīši – Ķirši 0,29 C

Laidas – Saulītes 0,75 D
49. Kapi – Ieviņas – Ābelītes 1,10 D
40. Ielejas – Indrāni 0,13 D
41. Druviņas – Kurtuve 0,07 C
42. Ūdenskrātuve – Vietalvas c. 0,13 C
43. Upesgrīvas – Kalnupes 0,78 D
44. Upesgrīvas – Dambīši 1,70 D
45. Auzāni – Dambīši 0,51 D
46. Vaivieši – Kārkliņi 1,37 D
47. Upeslīči – Dzelmju ceļš 0,30 D
48. Līgotnes – Pumpuri 0,86 C
49. Sumbri – Zemitāni 2,65 C
50. Sapnīši – Gaidēni 0,17 D
51. Sapnīši – Zemgaļi 0,32 D
52. Spuldzenieki – Vālodzes 0,54 C
53. Spuldzenieki – Ķieģeļnie 1,13 D
54. Dzirnavas – Ezerkalni 0,25 D
55. Laimdotas – Dālderi –kapi 0.63 C
56. Granīti – Saulstari 0,21 D

Kopā: 24,20

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 10.87 km

Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 13.33 km

Sagatavoja:  Ikdienas autoceļu uzturēšanas speciālists A.Martuzāns

Ceļu klases 2016. gada vasaras periodā (01.04. – 31.10.) KOKNESES NOVADA CEĻIEM

Aicinām 
iedzīvotājus uz 

tikšanos ar 
Bebru pagasta 

pārvaldes 
darbiniekiem
šī gada 28.aprīlī 
pulksten 16:00 
Bebru pagasta 
pārvaldes ēkā 

“Papardes” 
3. stāva zālītē.

LSK Kokneses 
novada nodaļas 
aktuālākā 
informācija 
 Patīkama 
ziņa!!! LSK Kokne-
ses nodaļa tikusi pie 
patstāvīgām telpām Vē renes 
ielā 1, 5.dzīvoklī. Telpu atklā-
šana 13. aprīlī pl. 15:00. 

 Lūgums!!! LSK Kokneses 
nodaļai ļoti nepieciešami 
stabili galdi, ja Tev mājās 
pažobelē, verandā vai garāžā 
kāds galds “vientuļi 
skumst” – mēs viņam dotu 
otro elpu – atved pats, vai 
zvani mums – aizbrauksim 
pakaļ!

 Atsākam dalību 
Labdarības projektā 
“Palīdzēsim trūcīgiem 
mazuļiem”. Ja esi trūcīga, 
maznodrošināta vai krīzes 
situācijā nonākusi ģimene ar 
bērniem (no dzimšanas līdz 
2.gadu vecumam) ir iespēja 
rakstīt iesniegumu un 
saņemt pamperus un bērnu 
putras (ja nepieciešama 
speciālā putra – vajadzīga 
ģimenes ārsta izziņa) 
atbalstu. Nākot rakstīt 
iesniegumu (Koknesē – 
Vērenes ielā 1, Bebros- 
Sociālās palīdzības istabā) 
līdzi jāņem pase un trūcīgā 
vai maznodrošinātā izziņas 
kopija.
Paldies visiem Kokneses 
novada Asins donoriem un  
iedzīvotājiem par aktīvu 
līdzdalību LSK dzīvē!

Kokneses novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Gundega” paziņojums:

Sākot ar 2016. gada 2. maiju, 
lūdzam pieteikt 2011. gadā dzimušos bērnus 

(kuri neapmeklē PII) 
Kokneses novada pirmsskolas izglītības 

iestādes “Gundega” piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu obligātās apmācības grupās 2016./2017. 

mācību gadam.

Iesniegumus pieņem katru darba dienu no plkst 9.00-16.00 
Kokneses novada pirmsskolas izglītības 

iestādē “Gundega”, Koknesē, Lāčplēša ielā 7.
Tālrunis uzziņām: 

mob. 26363672

Sapulce Kokneses novada 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Gundega”
Š.g. 28. aprīlī plkst.17.00 
aicinām vecākus uz sapulci 
”Bērnu traumatisma 
profi lakse”
LEKTORI:
Pediatre Daina Eglīte 
(Bērnu traumatisma profi lakse 
vasaras periodā);
Aizkraukles policijas 
inspektore 
Sanita Zīmele 
(Izmaiņas 
likumdo-
šanā).

iestādē “Gundega”, Koknesē, Lāčplēš
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«««Sākums 1.lpp
Ap 800 tūkstošiem tērēs rūpnie-

ciskās zonas, kas ir Melioratoru ielā,  
sakārtošanai. Pavisam nesen ar a/s 
„Sadales tīkls” panākta vienošanās, 
ka Koknesē, iepretim Ragāļu krogam, 
būvēs apakšstaciju, kā rezultātā rūpnie-
ciskajā zonā būs pietiekami liela  elek-
troenerģijas jauda. Apakšstacijas izbūvi 

plānots pabeigt 2017. gada otrajā pusē,” 
– prezentācijas gaitā informēja Ilmārs 
Klaužs. 

Pirmajiem četriem nomināciju ie-
guvējiem – novada lielākajiem nodokļu 
maksātājiem Kokneses novada dome 
bija sarūpējusi īpašas balvas – amat-
niecības centrā „Mazā Kāpa” darinā-
tus greznus fotoalbumus ādas vākos ar 
uzrakstu: „Kokneses novada uzņēmējs 
2015”. Nomināciju ieguvēji tika izvēlēti 
ņemot vērā uzņēmējdarbības rādītājus 
un VID datus aizvadītajā gadā.

Inguna Strazdiņa, piesakot pirmo 
nomināciju, jautāja: „Ar ko viss sākas? 
Ar ideju vai pirmo paveikto soli tās īs-
tenošanā? Kas ir ātrāks? Spēkrata riteņi 

vai domas lidojums? Ar iegūto nomi-
nāciju „Kokneses novada Gada uzņē-
mējs pakalpojumu nozarē” sumināja 
SIA „EIDZ transports”. Par „Kokneses 
novada Gada uzņēmēju ražošanas no-
zarē” atzīts uzņēmums SIA „Kūdras 
enerģija”. Jāpiebilst, ka abi uzņēmumi 
šajās nominācijās bija labākie arī 2014. 
gadā.

No paaudžu paaudzēs mantotā 
sentēvu gudrība rokrokā ar mūsdie-
nīgu tehnoloģiju pielietojumu – lūk, 
veiksmes un panākumu atslēga. Nomi-
nācijā „Kokneses novada Gada uzņē-
mējs lauksaimniecības nozarē” - balvu 
saņēma z/s „Vecsiljāņi”.

Jau pirmās brīvvalsts laikā Latvijas 
zaļais zelts tika augstu novērtēts ārpus 
mūsu zemes robežām. Koknesē jau 
ilgstoši darbojas uzņēmums, kurš ar 
vērienu attīsta savu darbību un droši 
raugās nākotnē, bet uzņēmumā strā-
dājošie noteikti var sacīt: „Profesija vēl 
neko nenozīmē, darbavieta tas ir viss! 
Nomināciju „Lielākais darba vietu ra-
dītājs” –  piešķīra SIA „PALLOGS”. Arī 

šis uzņēmums otro gadu pēc kārtas no-
minēts par lielāko darbavietu radītāju 
Kokneses novadā.

Viss ir dabā – veselība, enerģija un 
spēks! Un, ja vēl ir ideja, kā to piedāvāt 
veselīga dzīvesveida piekritējiem – ro-
das jauns veiksmes stāsts! Nominācijā 
„Gada jaunievedums” - par inovatīva 
pārtikas produkta - ogu pulveru ražo-

šanu balvu saņēma koknesietis Ģirts 
Ločmelis.

„Atšķirībā no iepriekšējās reizes, 
kad apbalvojām klientam draudzīgāko 
uzņēmumu katrā no pagastiem, šogad 
vēlējāmies izcelt saulītē skaistumkopša-
nas pakalpojumu sniedzējus,”  pastāstī-
ja Ilmārs Klaužs.

Pēc iedzīvotāju aptaujas rezultā-
tiem nominācijā "Prasmīgākais skais-
tumkopšanas speciālists" piešķīra divas 
balvas, jo aptaujā iegūts neizšķirts re-
zultāts. Par prasmīgākajām skaistum-
kopšanas speciālistēm iedzīvotāji atzi-
nuši kosmetoloģi Inesi Vitenbergu un 
manikīra speciālisti Sanitu Ērmani. Lai 
klientu novērtējums pieredzējušajām 

sava amata pratējām ir labākā dāvana 
šajā pavasarī!

Apvienojot zināšanas un prasmes, 
radīts veiksmīgs tūrisma produkts. 
Kokneses tūrisma centra balvu: "2015. 
gada veiksmīgākais jaunais tūrisma 
produkts – Radošā māja" saņēma bied-
rības „Baltaine” priekšsēdētāja Inguna 
Žogota un viņas domubiedriem. Pa-

sākumā godināja arī Kokneses novada 
domes rīkotā biznesa ideju konkursa 
„Esi uzņēmējs!” pirmo trīs vietu iegu-
vējus 2015. gadā.

No Ērenpreisa laikiem līdz šodie-
nai nav izgudrots labāks un veselīgāks 
pārvietošanās līdzeklis kā velosipēds. 
Kokneses tūristiem un arīdzan pašiem 
novadniekiem šopavasar gaidāms jau-
ns tūrisma piedāvājums - pa Kokneses 
ielām un parka celiņiem ripos krāsaini 
kā tauriņi, viegli kā putna spārni - ar 
unikālu dizainu apveltīti velosipēdi! 
Atzinības rakstu par iegūto 1.vietu 
Kokneses novada iedzīvotāju biznesa 
ideju konkursā – radīto unikāla dizaina 
velosipēda nomu saņēma Juta Miglāne.

Latviskā dzīvesziņa ir neizsme-
ļams avots. Ingunas Žogotas ideja 
par pasākumu vadīšanu, mācot sen-
latviešu spēles, ir apliecinājums vi-
ņas gadiem ilgajai pieredzei folkloras 
tradīciju kopšanā un popularizēšanā. 
Svētku brīdī viņai tika pasniegts At-
zinības raksts par iegūto 2.vietu Kok-
neses novada iedzīvotāju biznesa ideju 

konkursā.
Viss neiespējamais ir iespējams! Ti-

kai jānotic savam sapnim! Varbūt jums 
ir sapnis par savu tautas tērpu? Vai 
sapņojat par kaut ko oriģinālu un tikai 
jums veltītu? Laiks doties uz Gitas Te-
nisas dizaina darbnīcu! Atzinības raks-
tu par iegūto 3.vietu Kokneses novada 
iedzīvotāju biznesa ideju konkursā 
Gitas Tenisas vietā saņēma viņas māsa 
Dace Grīsle, kura ar prieku atbalsta Gi-
tas radošās aktivitātes.

Turpinājumā kopā ar grupu „De-
fi cīts” pasākuma dalībnieki baudīja 
jauku atpūtu. Lai arī šis gads mūsu 
novada uzņēmējiem atnes veiksmi 
un pasākumus!

Kokneses novada dome pateicas uzņēmējiem

 Ieva Midega Ieva Midega Ģirts LočmelisĢirts Ločmelis Sanita ĒrmaneSanita Ērmane Inguna ŽogotaInguna Žogota Juta MiglāneJuta Miglāne

23.martā Valdekas pilī Kok-

neses novada domes izpilddi-

rektoram Ilmāram Klaužam, 

Projektu vadītājai Martai Vīle-

Bērziņai un Komunālās nodaļas 

vadītājai Benitai Peciņai tika 

prezentēti LLU Vides un būvzi-

nātņu fakultātes Ainavu arhi-

tektūras un plānošanas specia-

litātes 4.kursa studentu kursa 

darbi.

Natalija Ņitavska,

Marta Vīle-Bērziņa

Kursa projektu ietvaros studen-
ti veica ainavas izpēti un izstrādāja 
priekšlikumus teritorijai, kurā ie-
kļaujas Kokneses parks, Kokneses 
pilsdrupas, dabas taka gar Daugavas 
krastu līdz Likteņdārzam. Ainavas 
izpētes laikā ir analizētas teritori-
jas kultūrvēsturiskās vērtības, izcili 
ainavas elementi un iezīmes, skatu 
līnijas, esošas takas un esošais lab-
iekārtojums, vides pieejamība visa 
teritorijā, reljefa īpatnības un citi 
ainavas dabīgie un cilvēku veidotie 

elementi. Savos darbos studenti ak-
centēja teritorijas kultūrvēsturisko 
vērtību un vairāku objektu nozīmi 
gan Kokneses mērogā, gan valsts 
mērogā. Topošie ainavu arhitekti 
izstrādāja teritorijas attīstības kon-
cepciju, kas ir kā vadlīnijas kopējai 
teritorijas attīstībai, veidojot vie-
notu taku tīklu, piekļuves shēmu, 
apstādījumu un labiekārtojuma 
elementu vienotu dizaina risināju-
mu. Vislielākā nozīme ir visas teri-
torijas konceptuālām motīvam, jeb 
kā ar ainaviskiem risinājumiem var 
akcentēt vietas identitāti un sagla-
bāt tās kultūrvēsturiskas un dabas 
vērtības. Savu ainavas attīstības 
koncepciju izstrādāja trīs studentu 
grupas.

1.grupa: Krista Levica, Mārtiņš 
Rūtenbergs, Līva Menģelsone, Lina 
Burova ir balstījuši savu koncepciju 
uz esošo vērtību daudzfunkcionālo 
izmantošanu un kultūrvēsturisko 
elementu akcentēšanu. Studenti 
paredz izveidot jaunas pastaigu ta-
kas, ar instalācijām akcentēt mui-

žas pilsdrupas, izveidot ziedošus 
akcentus pie Jāņu vārtiem, uzstādīt 
izzinošus un interaktīvus stendus 
visā teritorijā, paplašinot rekreā-
cijas iespējas, veidojot piknika un 
telšu pilsētiņas, laivu piestātnes un 
skatu terases, kā arī paredzēta estrā-
des atjaunošana un autostāvvietas 
paplašināšana.

2.grupa: Kitija Naika, Madara 
Zīle, Aira Medne, Kristīne Kam-
pusa ainavas attīstības koncepciju 
balsta uz dabas un kultūrvēsturisko 
vērtību savienojumu, kas ainavā iz-
paužas caur sajūtām, izzināšanu un 
sniedz atpūtas iespējas. Savā darbā 
studenti uzsvēra kādreizējo Pērses 
ūdenskritumu, muižas drupas, mul-
tifunkcionālo pļavas izmantošanu 
pie estrādes – piknikam, slēpošanai, 
vieta brīvdabas kino, putnu vēroša-
nas vietas, putnu un zivju fi gūru in-
stalācijas, atpūtas vietas ar šūpuļtīk-
liem, skatu rāmjiem, vienotā dizaina 
labiekārtojuma elementi. 3.grupa: 
Agnese Kauliņa, Anna Raģe, Pau-
la Cvetkova savu ainavas attīstības 

koncepciju balstīja uz Hanzas pilsē-
tas motīviem, izceļot tām periodam 
raksturīgus elementus un aktivitātes. 
Studenti plāno visā teritorijā ievest 
labiekārtojuma elementus, norādes 
un instalācijas, kas būtu ka vienotais 
dizains Hanzas pilsētās tēla akcen-
tēšanai. Vairāku vietu attīstību stu-
denti balsta uz vietējām teikām un 
nostāstiem, kas piedod vietai mistis-
ku un noslēpumaino tēlu – Hanzas 

kalns, velna pagrabs, tirgotāju placis, 
pārcēlāju plosts, lielgabalu krustce-
les, Hanzas taka.

Kokneses novada domes pār-
stāvji atzinīgi novērtēja studentu 
izstrādātos darbus un inovatīvo te-
ritorijas attīstības redzējumu, kā arī 
pateicās par jaunām idejām, kuras 
varētu realizēt, lai padarītu Koknesi 
pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvo-
tājiem, gan viesiem.

LLU studenti prezentē Kokneses ainavas attīstības koncepciju

1.aprīlī Rīgā Gētes institūtā notika 
valsts vācu valodas olimpiādes uzva-
rētāju godināšana. No Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas uz pasākumu 
tika uzaicināts 10.a klases skolēns Otto 
Asmuss. Otto saņēma bronzas medaļu 
par iegūto 3.vietu 10.-12. klašu grupā. 
Apsveicam Otto ar lielisko panākumu!

Bronza Otto Asmusam

18. aprīlis – Kokneses pagasta 
bibliotēkas dzimšanas diena!

No 11. – 18. aprīlim, pēcpus-
dienās (13:00 – 16:00), darbosies “stop 
kadru video studija”– kurā visa vecuma 
interesentiem būs iespēja iemācīties un 

izveidot īsus video! Video tēmas – bib-
liotēka, grāmatas, lasīšana utt.  

No 11. – 20. aprīlim kopīgi  vei-
dosim  radošo darbu izstādi “Biblio-
tēka”.  Izstādē var būt zīmējumi, bib-
liotekāru portreti, pasakas, esejas vai 

dzejoļi par bibliotēkas nozīmi Tavā 
dzīvē.

Ceturtdien, 21. aprīlī no 
16:00 – 19:00  Prezentāciju  un spē-
ļu vakars ! Video prezentācijas, radošo 
darbu apbalvošana un spēles.

Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļā no 
18. – 24. aprīlim Bibliotēku nedēļa Latvijā
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Aicinām Kokneses novada ie-
dzīvotājus piedalīties Lielajā Talkā 
23.aprīlī,  kad no plkst. 9:00 līdz 
15:00 vienlaicīgi talkos visā Lat-
vijā!  Talkas norisi kopumā (tajā 
skaitā savākto atkritumu izvešanu) 
katrā novadā un republikas pilsētā 
pārrauga Lielās Talkas koordina-
tors, Kokneses novadā Lielās Tal-
kas koordinatore ir Komunālās no-
daļas vadītāja Benita Peciņa, tel.: 
29421728

Talkošanas vietas 
Kokneses novadā:
Kokneses pagasts

1. Likteņdārzs
- krasta un teritorijas sakopšanas 

darbi, krūmu izzāģēšana un savākša-
na un citi darbi

- talkas noslēgumā cienasts – 
zupa un citi gardumi

- talkas atbildīgais Jānis Bergma-
nis tel. 26543015

2. Atradzes kapi 

- upītes krasta sakopšana, taciņu 
ierīkošana un citi darbi

- ar darba rīkiem un cimdiem no-
drošinās

- možumam un darba sparam – 
tēja, cepumi un labs garastāvoklis

- atbildīgais Vera Rubule tel. 
28654118

3. PII „Gundega”
- talkos 21. un 22. 04., veicot teri-

torijas sakopšanas un labiekārtošanas 
darbus

- maijā notiks lielāks pasākums, 
kurā iesaistīsies arī bērnu vecāki

- atbildīgais Rita Gabaliņa tel. 
26363672

Bebru pagasts
1. Zutēnu kapu teritorijas sa-

kopšana
- atbildīgais: Jānis Soloveika,  tel.: 

28700332
2. Mežaparka estrāde
- atbildīgais: Artis Zvejnieks, tel.: 

26417257
3. Vecbebru katoļu baznīcas te-

ritorijas sakopšana
- atbildīgais: Regīna Madelāne, 

tel.: 26328578

Iršu pagasts
1. Valsts aizsargājamā kultūras 

pieminekļa Lielkalna pilskalna sa-
kopšana

- veiks pilskalna sakopšanas un 
labiekārtošanas darbus

- talkas noslēgumā cienasts 
- līdzi jāņem darba rīki, darba 

griba un labs garastāvoklis,
- atbildīgais Normunds Jirgens 

tel.: 28735729
2. Skolas bērni palīdzēs sakopt 

pagasta teritoriju un vāks atkritu-
mus.

Iedzīvotāji un pārējās 
iestādes un organizācijas 

aicinātas iesaistīties talkas 
pasākumos, kā arī sakopt 

savas teritorijas.

Latvijai būt zaļai!

Lielā Talka 23. aprīlī!
Pēc ziemas perioda, kad ko-

lektīvs darbīgi gatavojas jaunajai 

sezonai, Likteņdārzs kopš Lieldie-

nām uzņem apmeklētājus. 

Benita Rugaine

Likteņdārza Administratīvā 

direktore

Šajā sezonā būtiski papildināts 
ekskursiju piedāvājums. Sagatavotas 
jaunas, tematiskas ekskursijas sko-
lām. Likteņdārzs iesaista skolēnus 
aizraujošā, interaktīvā spēlē, ar kuras 
palīdzību var uzzināt būtisku infor-
māciju par Likteņdārzu un Koknesi. 
Skolēnu ekskursijas paredzētas di-
vām vecuma grupām – 1.- 4. klasei 
un 5. -12. klasei. Pirmie jauno eks-
kursiju piedāvājumu pārbaudīja Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas 7. 
klases skolēni. Pēc ekskursijas bērni 
atgriezās sasārtušiem vaigiem, priecī-
gi un atzina to par aizraujošu.

Esam padomājušu par tematiska-
jām ekskursijām ģimenēm, dzimtām, 
draugu kopām, darba kolektīviem, 
dzimšanas dienu u.c. svētku svinētā-
jiem. Piedāvājam iepazīt “Radu raks-
tus Likteņdārzā”, izstaigāt Stiprinieku 
maršrutu basām kājām un iepazīt 
“Nakts radu rakstus”, kad tumsas aiz-
segā Likteņdārzā ir tik romantiski...

Arī jaunajiem pāriem un kāzu 

viesiem Likteņdārzā būs interesan-
ti, jo esam pilnveidojuši kāzu eks-
kursiju. 

Piedāvājam uz Likteņdārzu pa-
skatīties no pavisam cita skatu pun-
kta un gūt neaizmirstamu baudīju-
mu, izbraucot ar kuģīti pa Daugavu. 
Ar pašvaldības atbalstu plānots iz-
būvēt jaunu laivu piestātni. Tāpat kā 
iepriekšējā sezonā no 1. jūnija kursēs 
kuģis “Vīgante” (26 vietas), un šogad 
14. maija sezonu uzsāks vikingu liel-
laiva “Nameisis” (20 vietas). 

Sezonas atklāšana būs Lielā Tal-
ka 23.aprīlī, kad kopīgiem spēkiem 
sakopsim Likteņdārza teritoriju un 
dārza tuvāko apkārtni.

Talkas sākums pulksten 10. Pul-
cēšanās vieta – Likteņdārzs. Aicinām 
visus interesentus, Kokneses patrio-
tus un Likteņdārza atbalstītājus pie-
dalīties Lielajā Talkā! Ņemiet līdzi 
darba cimdus, grābekli, labu gara-
stāvokli un darba sparu! Talkas no-
slēgumā cienāsimies ar gardu zupu 
pie ugunskura! Esam padomājuši 
par Kokneses novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem – katrs, kurš piedalās 
Lielajā Talkā Likteņdārzā tiks reģis-
trēts un vēlāk saņems ieejas brīvbiļeti 
Likteņdārzā 2016. gada sezonā! 

Esi aktīvs, piedalies! Kopīgiem 
spēkiem palīdzi tapt Likteņdārzam!

Likteņdārzs sezonu iesāk ar 

Lielo Talku 23. aprīlī

Vides aizsardzības un reģionā-

lās attīstības ministrija  ir vērsusies 

pie pašvaldībām, lai tās pievērstu 

pastiprinātu uzmanību pasāku-

miem kūlas ugunsgrēku skaita sa-

mazināšanai.

Dace Svētiņa

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu 
pašvaldības autonomā funkcija ir gā-
dāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 
ceļu un laukumu būvniecība, rekons-
truēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 
un citu publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēša-
na; atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu 
un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 
izveidošana un uzturēšana).

Ņemot vērā iepriekšminēto, un 
to, ka kūlas neatļauta dedzināšana ap-
draud cilvēka dzīvību, radot kaitējumu 
dabai un nodarot zaudējumus valsts, 
pašvaldību un privātajam īpašumam, 
Siguldas novada Pašvaldības policija 
veic pastiprinātu kontroli pār zemes 
apsaimniekošanu novada administra-
tīvajā teritorijā.

Vienlaicīgi aicinām iedzīvotājus 

aktīvi iesaistīties šīs problēmas risinā-
šanā un kopt savus īpašumus, lai no-
vērstu iespējamās sekas.

Ugunsdrošības noteikumos ir pare-
dzēts, ka ikvienas personas pienākums 
ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai 
darbības, kas var novest pie ugunsgrē-
ka un tie nosaka, ka objekta teritorija 
sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem 
atkritumiem, bet ap ēkām desmit met-
ru plata josla jāattīra no sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atliekām.

Atgādinām, ka par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, kā arī par kūlas dedzinā-
šanu, ir paredzēta atbildība saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu (51. un 179.pants).

Administratīvo pārkāpumu kodek-
sā par kūlas dedzināšanu naudas sods 
fi ziskajām personām ir no 280 līdz 700 

eiro, par zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles nepļau-
šanu, lai novērstu kūlas veidošanos, 
– fi ziskajām personām no 140 līdz 700 
eiro, juridiskajām personām – no 700 
līdz 1900 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikumiem par ugunsdrošību zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepie-
ciešamie pasākumi, lai objekta teritori-
jā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs 
prasības pārkāpšanu VUGD piemēro 
naudas sodu fi ziskajām personām no 
30 līdz 280 eiro, juridiskajām –  no 280 
līdz 1400 eiro.

Aicinām iedzīvotājus sakopt sev 
piederošās teritorijas bez kūlas dedzi-
nāšanas un gadījumos, ja ir izcēlies 
kūlas ugunsgrēku – nekavējoties zvanīt 
VUGD uz tālruni 112!

Saskaņā ar VARAM, VUGD un 
LAPK datiem

Pašvaldības policija aicina nededzināt 
kūlu un kopt savus īpašumus

Pirmdien, 25. aprīlī, pulksten 

19 „Mūzikas namā Daile” ar Mā-

tes dienas ieskaņas koncertu 

uzstāsies Latvijas aktieri. Likteņ-

dārzam veltītajā īpašajā koncer-

tā uz vienas skatuves satiksies 

Latvijas vadošo teātru aktieri no 

Dailes teātra, Latvijas Nacionālā 

teātra, Liepājas teātra un Val-

mieras drāmas teātra - Varis Vēt-

ra, Evita Zālīte, Dita Lūriņa, Zane 

Dombrovska, Sigita Jevgļevska, 

Viktors Ellers, Kārlis Neimanis, 

Rūta Dišlere, grupa „Ilga” un citi. 

Valda Auziņa,

„Kokneses fonda”

Valdes priekšsēdētāja

„Likteņdārzs ir ģimeni, dzimtu 
un tautu vienojošs dārzs, kas kopā 
tiek radīts Latvijas simtgadei. Latvi-
jas aktieri ir bijuši dārza atbalstītāji 
un viesi gan koncertos un pasāku-
mos, gan arī kopā ar ģimenēm strā-
dājuši dārzā. Šoreiz viņi ir apvieno-
jušies, lai sniegtu iedvesmojošu Mā-
tes dienas ieskaņas koncertu,” aicina 
Likteņdārza īstenotāji. 

Pirms koncerta būs apskatāmas 
Likteņdārza tapšanas fotogrāfi jas un 
būs iespēja reģistrēt savu bruģak-
meni Likteņdārza draugu alejā. Arī 
katram māksliniekam, kas uzstāsies 
koncertā, draugu alejā būs savs bru-
ģakmens. Visi koncerta ienākumi 
tiks ieguldīti Likteņdārza būvniecī-
bas turpināšanā. 

Kopš 2011. gada Likteņdārza īs-
tenotāji ik pavasari organizē Likteņ-
dārzam veltītu labdarības pasāku-

mu. Iepriekšējos gados pēc koncerta 
tradicionāli notika mākslas darbu 
labdarības izsole. Šogad visi izsoles 
darbi no 11. maija būs apskatāmi ga-
lerijā „Antonija”, un izsole interneta 
tiešsaistē notiks no 22. maija līdz 2. 
jūnijam.

Ar katru gadu Likteņdārzs pulcē 
arvien vairāk apmeklētāju, tai skai-
tā – arī no Eiropas, Amerikas, Āzijas 
un Austrālijas. Kopš dārza tapšanas 
pirmsākumiem to apmeklējuši gan-
drīz pusmiljons cilvēku no vairāk 
nekā 44 pasaules valstīm. Kopā esam 
izbūvējuši Likteņdārza ceļu un Lai-
vu piestātni ar skatu terasi, iesākuši 
amfi teātra un apmeklētāju stāvvietas 
un Lielā kalna būvniecību, iestādī-
juši 2 500 koku, amfi teātra akmeņu 
krāvumā iestrādājuši vairāk nekā 
50  000 pelēko laukakmeņu, Liela-
jam kalnam atveduši ap 632 tonnas 
zemes un Likteņdārza draugu alejā 
iebruģējuši vairāk nekā 13 000 bru-
ģakmeņu ar atbalstītāju vārdiem. 
Šo gadu laikā 59 pāri ir izvēlējušies 
Likteņdārzu par vietu savai laulību 
ceremonijai. 

Koncertu atbalsta AS „Latvijas 
valsts meži”, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, LTV1, „Mūzikas nams Dai-
le”, www.draugiem.lv, modes un iz-
klaides centrs „Rīga Plaza” un TV24 
Rīga.

Ieeja uz 25. aprīļa koncertu – ar 
ielūgumiem par ziedojumu no 15 
EUR (bērniem – 10 EUR), rakstot 
uz e pastu info@koknesesfonds.lv, 
zvanot pa tālruni 2923 1376 vai 2947 
6146 un „Mūzikas namā Daile”.

Likteņdārzam veltītajā 

Mātes dienas ieskaņas 

koncertā dziedās Latvijas 

vadošo teātru aktieri

ja Blaus, Ausma Markava, 
Biruta Blaua, Elza Jakovele, 
Elga Grigāne, Anna Dzalbe, 
Ņina Rušmane, Mirdza Els-
te.

Pasākumi notika divas 
dienas - 2. un 3.aprīlī un tika 
plaši apmeklēti. Radošajā 
mājā gaiss virmoja un visap-
kārt lidinājās "radošums"!

Vēl šajās dienās pie 
mums ciemos bija arī Inese 
Kāpiņa, un mēs mācījāmies 
gatavot ādas grāmatiņas. Esiet radoši! To var katrs! Tikai jāgrib un jāsāk!

Latvijā ik gadu aprīlī norisinās 

projekts "Satiec savu Meistaru". Arī 

biedrība "Baltaine" jau otro gadu 

tajā aktīvi piedalās. 

Inguna Žogota

biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Šogad ar ļoti plašu piedāvājumu: 
kokles, ermoņikas, mandolīnas spēle, 
dziedāšana, tamborēšana, latviskais 
kulinārais mantojums, mauču darinā-
šana, šķeterēšana un izšūšana.

Meistari: Inguna Žogota, Anni-

Satiec savu meistaru!
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Kad pirmie cīruļi sagaidīti un 

moža pavasara saulīte sāk modi-

nāt dabu, sportot gribošie kokne-

sieši un ciemiņi no tālākiem no-

vadiem, devās Kokneses tūrisma 

centra organizētajā  nūjošanas 

pārgājienā pa Kokneses dabas 

takām. 

Daces Svētiņas teksts un foto

3.aprīļa rītā 51 ar nūjām “bruņo-
jies” aktīvists pulcējās pie Kokneses 
sporta centra, kur starptautiskās nū-
jošanas Meistarklases instruktores 
Zigrīdas Spruktes vadībā apguva un 
pilnveidoja nūjošanas vingrojumus 
un tehniku. Pirms starta pasākuma 
dalībnieki tika sadalīti divās grupās  
- lietpratējos (nūjotāji, kas to dara 
regulāri) un iesācējos. Pirmie pārgā-
jienu uzsāka lietpratēju grupa vietējās 
instruktores Itas Lejiņas vadībā. No 
Kokneses sporta centra devāmies uz 
parku un mērojām ziliem vizbuļiem 
nosēto taku līdz Pērses meitenei un 
tālāk līdz graviņai, lai grieztos atpa-
kaļ un atvilktu elpu Tējas namiņā, kur 
varējām baudīt brīnumaino skatu uz 
Kokneses pilsdrupām. 

Šogad pārgājienā piedalījās ne 
tikai koknesieši, bet arī ciemiņi no 
Siguldas, Raunas, Rīgas, Ropažiem, 
Vestienas, Skrīveriem un Vecbeb-
riem, tāpēc vietējie ar prieku iepa-
zīstināja pārējos ar Kokneses kul-
tūrvēsturiskajām vietām un dalījās 
iespaidos par citiem pasākumiem 
Kokneses novadā. Viesi bija patīkami 
pārsteigti par mūsu skaisto dabu, vēs-
turiskajām vietām un iespējam inte-
resanti un aktīvi pavadīt brīvo laiku. 
Pēc atpūtas tējas namiņā devāmies 
tālāk garām Zviedru laiku lielgaba-
liem un krustiem, garām Kokneses 
viduslaiku pilsdrupām, līdz luterāņu 
baznīcai.

 Tālāk nogriezāmies pa Dabas 
taku un baudījām pavasarīgās saules 
peldes, kas draiski iesārtoja visu pār-
gājiena dalībnieku vaigus. Vairāk kā 2 
kilometrus garā Dabas taka raitā solī 
aizveda līdz Likteņdārzam, kur līks-
mos nūjotājus sagaidīja balts gulb-
ju pāris. Nūjām zibot, garām bru-
ģa rindām un lielajiem akmeņiem, 
steidzām apskatīt Likteņdārza terasi, 
kurā daļa pārgājiena dalībnieku mek-
lēja un arī atrada Slēpņošanas kastīti 
(geocaching [geokešing]), kas  ir visā 
pasaulē spēlēta GPS spēle. Šī spēle 
ietver «dārgumu» paslēpšanu, un to 
meklēšanu, publicējot koordinātes 
internetā. Tādā veidā citi šīs spēles 
dalībnieki var meklēt šos „dārgumus”. 
Koknesē ir vairākas šādas Slēpņošnas 
vietas, nāc un sameklē!

Pēc nosoļotajiem 7 kilometriem 
uz Likteņdārza saimes galda nūjotājus 
gaidīja Kokneses tūrisma centra sarū-
pēts cienasts, ko laipni bija sagatavo-
jis SIA “Kokneses Miesnieks”. Kamēr 
tika veldzētas slāpes un atvilkta elpa, 
Likteņdārza administratīvā direktore 
Benita Rugaine iepazīstināja ar šīs 
vasaras pasākumiem un notikumiem 
Likteņdārzā, kā arī aicināja piedalīties 
Lielajā pavasara talkā un pielikt roku 
apkārtnes sakopšanā. Kad gardie pī-

rādziņi bija nogaršoti, instruktore 
Zigrīda visus aicināja uz veiklības un 
izturības vingrinājumiem, lai atkal 
varētu ņemt rokās nūjas un doties at-
pakaļceļā.

Nu jau mazliet lēnākā tempā, iz-
baudot pavasarīgo vējiņu un vērojot 
plaukstošo māllēpju saulītes takas 
malā, veiksmīgi sasniedzām pārgā-
jiena fi nišu, nonākot galamērķī pie 
Kokneses sporta centra. Instruktoru 
pavadībā izstiepām nogurušos mus-
kuļus un dalījāmies iespaidos par 
nūjošanas tehniku, vingrojumiem un 
plaukstošo pavasara skaistumu Kok-
neses takās. Secinājums visiem viens 
- nūjošana ir draudzīga un droša, tajā 
nav vecuma ierobežojumu un nūjot ir 
iespējams visos gadalaikos. Nūjošana 
nodarbina ap 90% cilvēka muskuļu, 
turklāt tā ir efektīvāka par intensīvu 
iešanu bez nūjām. 

Pirmais nūjošanas pasākums ir 
noslēdzies. Paldies visiem, kuri neno-
slinkoja un svētdienas rītā bija gatavi 
izaicinājumam nosoļot 10 kilometrus, 
ko ar atpūtas pauzēm  pieveicām maz-
liet vairāk kā divās stundās.  Paldies 
organizatoriem un instruktoriem, par 
ieguldīto darbu mūsu iekustināšanai 
uz sportiskām aktivitātēm. Tiekamies 
nākamajos pārgājienos!

Nūjošanas pārgājiens pa Kokneses 

dabas takām

Ar saviem draugiem un dzies-

mai uzticīgajiem koknesiešiem 

Kokneses pagasta sieviešu koris 

„Anima” 2. aprīlī Kokneses kultū-

ras namā svinēja 18. dzimšanas 

dienu.

Sarmīte Rode,

Mārča Briškas foto

Pirmos četrus gadus kora diriģen-
te bija Silvija Cīrule, nākamos divpad-
smit – Aija Liepiņa, veiksmīgi iesākto 
turpina diriģente Lelde Kamzole-Ga-
gaine.

„Man šodien 18 gadu” – savulaik 
populārā Ģederta Ramana melodija 
jubilejas koncerta repertuārā bija kā 
saulains veltījums visiem, kuri tic, ka 
dziesma ir jaunības un dzīvesprieka 
eliksīrs. Koncerta vadītāja – koriste 
Ilona Miglāne atklāja: „Animas” ra-
došās dzīves formula ir: „Mainīties!” 
Jo kā gan citādi ceturtdienas vakaros 
„Animas” meitenes, nogurušas no 
darbadienas, pēc pāris stundu gariem 
mēģinājumiem jūt sevī tauriņa spārnu 
vieglumu.

Jubilejas reizē sirsnībā pateicības 
vārdi tika veltīti kora diriģentēm un 
dalībniecēm Rajai Šreiberei, Daigai 
Veigurei, Guntai Kursītei un Ingai 
Strežai, kuras „Animai” ir uzticīgas no 
pirmās dienas.

Dziesmotajos gados pūrs bagātīgi 
pielocīts, tāpēc arī koncertā ar lepnu-
mu varēja skandēt: „Man dziesmiņu 
nepietrūka!” Pirmo reizi „Anima” 
dziedāja kapelas „Aizezeres muzikan-
ti” pavadījumā, un skatītāju aplausi 
viennozīmīgi pauda – sadarbība jātur-
pina! Vēl koncertā jubilāres sveica un 

savas dziesmas dāvāja 
Kokneses jauktais ko-
ris „Alaine”, (diriģente 
Silvija Cīrule), Pļavi-
ņu novada kultūras 
centra sieviešu koris 
„Loreleja”, (diriģente Diāna Kadiša), 
sieviešu koris „Daudzeva”, (diriģente 

Silvija Tomaševska), Bērzaunes pagas-
ta vīru koris „Gaiziņš”, (diriģente Rita 

Briņķe). Daudz laimes gaviļniecēm 
vēlēja arī vīru kora „Staburags” pār-
stāvji.

Silvija Cīrule, sveicot „Animas” 
meitenes svētkos, sacīja: „Ar prieku 
atceros kopā pavadīto laiku, mūsu 
braucienu uz Holandi. Palieciet vien-
mēr kopā ar dziesmu!   Lai Ērika 
Ešenvalda dziesma „Manas mājas” 
ir kā aicinājums mums visiem nekad 
nepamest savu tēvzemi.” Bērzaunes 
pagasta vīru kora „Gaiziņš” dziedātāji 
atzina - šo dzimšanas dienu gaidījām 
desmit gadus! „Nav dzimusi meitene 
skaistāka…” – R.Paula dziesma „Teic, 
kas esi” no mūzikla „Meža gulbji” bija 
īpašs veltījums jubilārēm.

„Caur sidraba birzi gāju” un vēl ci-
tās melodijās kopīgi savijās „Animas”, 
„Lorelejas” un „Daudzevas” dziedātā-
ju balsis, bet, pievienojoties pārējiem 
koncerta dalībniekiem, kā mazos 
dziesmu svētkos skanēja „Mazs bij 
tēva novadiņis”.

Skatītāju aplausi, Kokneses kultū-
ras nama kolektīva un citu apsveicēju 
suminājumi vēlreiz apliecināja - sie-
viešu koris „Anima” ir kā krāšņs zieds 
novada kultūras dzīves vainagā. Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, katrai kora meitenei, 
dāvinot sārtu rozi, novēlēja, lai „Ani-
mai” vienmēr būtu 18!

Dzimšanas dienu svin kopā ar draugiem

Eiropas Savienības Erasmus+ prog-
rammas Pamatdarbības Nr.1(KA1)
profesionālās izglītības sektorā projekta 
„Vecbebru profesionālās un vispārizglī-
tojošās internātvidusskolas audzēkņu 
mācību prakses Vācijā un Igaunijā ” 
Nr.2015- 1-LV01-KA102-013241 ie-
tvaros audzēkņi gūst jaunu un vērtīgu 
pieredzi.

No 14. marta līdz 15. aprīlim prak-
sē Vācijā, Osterholcā praktizējas II kur-
sa audzēkņi.

No 21. marta līdz 21. aprīlim prak-
sē Igaunijā, Tallinā, atrodas III kursa 
audzēkņi.

No 4. aprīļa līdz 6. maijam Vācijā, 
Brēmenē, strādā IV kursa praktikanti.

Prakses laikā audzēkņi strādā lielā-
kos un mazākos sabiedriskās ēdināša-
nas uzņēmumos, kur gatavo ēdienus, 
apkalpo banketus.

No kreisās: pavadošā persona Ilga Beķere, 3. kursa audzēkņi: 
Līga Akula, Marta Zālīte, Eduards Freidenfelds, Elvis Solovjovs un 4. kursa 

audzēkne Madara Vilere.

Jaunu pieredzi gūst 

Vācijā un Igaunijā

Projekta vadītāja Ināra Bakmane, 
2. kursa audzēkņi: Ilvija Bormane, 

Ieva Vāsule,  Karīna Kozlovska, Reinis 
Augusts, Aija Cāne.

No kreisās : 4. kursa audzēkņi: 
Aija Ruža, Uģis Spridzāns, Artis 

Pudulis, Valters Maksimovičs, 
Sandis Āboliņš un pavadošā 
persona Ineta Gerasimova.

"Animas" jubilāres un diriģente 
Lelde Kamzole-Gagaine.
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Šī nav pasaka par trīs tēva 

dēliem, kur jaunākais ir pozi-

tīvākais tēls. Šis būs stāsts par  

trīs tēva meitām, kur jaunākā 

ir šī stāsta galvenais personāžs 

un viņu sauc Inese Stičinska no 

Kokneses novada Kokneses pa-

gasta ZS Bļodiņas.

Saimniecībā pie Ineses vieso-

jās un sarunājās Kokneses nova-

da  lauku attīstības konsultants 

Ineta Sproģe, lai uzzinātu kā 

Inesei veicas sadarbība ar tiešās 

pirkšanas pulciņiem un ko viņa 

domā par kooperēšanos.

Kokneses novada lauku

konsultants Ineta Sproģe

Ineta: Tu jau vairākus gadus 
ved produkciju uz Rīgu tiešās pirk-
šanas pulciņus. Pastāsti par savu 
saimniecību un kā šī sadarbība 
sākās.

Inese: Manu vecāku saimnie-
cība ir bioloģiskā saimniecība no 
2004. gada. Saimniecība nodar-
bojas ar piena lopkopību. Gotiņu 
skaits vidēji mums ir bijis ap 10 
slaucamām govīm. Vienmēr esmu 
palīdzējusi vecākiem saimniecībā. 
Saimniecībā no trīs māsām esmu 
palikusi strādāt saimniecībā es ar 
savu ģimeni. Pagājušo gadu mācījos 
Vecbebru profesionālajā vidusskolā 
pa lauku īpašuma apsaimniekotāju. 
Ar to esmu papildinājusi zināšanas 
un esmu drošāka, ka varu palīdzēt 
saimniekot un arī pārņemt saim-
niecību.

Ineta: Kā sākās sadarbība ar 
tiešās pirkšanas pulciņiem?

Inese:Tā kā piena cenas ir mai-
nīgas un maza saimniecībai ir grūti 
pastāvēt tikai nododot pienu, tad 
meklēju iespējas kā ieguldot papil-
dus darbu iegūt vairāk ienākumus. 
Pirmais, ko atradu 2008.gadā   bija 
IK Vērtību maiņas veikaliņš “Uzko-
du namiņš” Rīgā, kas jau tirgoja ve-
selīgu un bioloģisku uzturu. Pirms 
manis jau bija viens piena produk-
tu piegādātājs no Gulbenes puses 
saimniecības “Purmaļi”. Bet tā kā 

pieprasījums bija pietiekami liels, 
tad izveidojās pieprasījums un sā-
kām piegādāt savu produkciju. Tad 
parādījās tiešās pirkšanas pulciņi, 
kuri jau paši mūs meklēja un pie-
dāvāja sadarbību. Sākām ar vienu 
pulciņu, bet nu jau vedu produkciju 
uz Rīgu 8 gadus, tagad jau  uz 14 
pulciņiem un 3 veikaliem. Jāsaka 
paldies man zināmām šīs kustības 
aizsācējām un entuazistēm Latvijā 
Elīnai Zušai, Inesei Ozerei un Zanei 
Ruģēnai. Sadarbība ir laba arī tāpēc, 
ka šī meitenes ir organizējušas gan 
mācības, gan braukušas pie mums 
uz saimniecību, gan dalījušās ar pa-
domiem. Visu par tiešās pirkšanas 
pulciņiem var izlasīt mājas lapā: tie-
sapirksana.lv

Ineta: Vai tu ved tikai svaigu 
pienu?

Inese: Mēs esam reģistrējušies 
kā mājražotāji. Vedam pienu, svies-
tu, biezpienu, krējumu, sieru. Pa-
pildus vedam arī vēl citu bioloģisko 
saimniecību produkciju uz Rīgu. 
Kooperējoties transporta izmaksas 
un laiks ekonomējas. Vedam ZS 
Janavas produkciju un SIA Sēļu ze-
mes Aldas Pauras cepto maizi. Kād-
reiz vedām arī ZS Sidrabi kaņepes 
un SIA Bormaņu rapšu eļļu. Sāku-
mā vedām ar vieglo mašīnu, tagad 
vedam ar busiņu, kurš ir piekrauts 
tik pilns, ka, ja vēl kāda saimniecība 
pievienotos, mēs to nespētu. Trans-
ports ir sāpīgs jautājums. Derētu 
jauna ietilpīga mašīna. Pie pašreizē-
jiem ienākumiem paši to nevaram 
atļauties un projektos pagaidām 
arī nav bijusi iespēja to izdarīt. Ir 
doma iestāties Kokneses bioloģisko 
saimnieku un mājražotāju koopera-
tīvā “Kokneses agrofirma”, kas no-
dibināts pagājušo gadu. ZS Janavas 
un ZS Sidrabi tur jau ir iestājušies. 
Varbūt tad, pavērsies kādas iespē-
jas. Paskatīsimies, ko nākotne nesīs.

Ineta: Ko tu domā par kooperē-
šanos? Kāda ir tava motivācija par 
stāšanos kooperatīvā?

Inese: Mums jau iznāk tāds 
mazs kooperatīvs dzīvē. Sadarbība 

ir laba. Pašreiz nav tādas nopietnas 
motivācijas oficiālam kooperatī-
vam. Iespējams, ka pietrūkst zinā-
šanu šajā jautājumā. Iepirkumos  
izglītības iestādēm tāpat domāju, 
ka nevarētu startēt. Mēs novadā 
esam kādas 4 bioloģiskās saimnie-
cības, kam ir 10 un vairāk slauca-
mas govis. Vienā no tām ir ap 200 
slaucamām gotiņām. Vienīgi derētu 
kāds kopīgs veikaliņš tepat uz vie-
tas Koknesē, kur būtu algots dar-
binieks, jo mums pašiem nav laika 
stāvēt aiz letes. Iespējams, ka ar 
laiku tam pieķersimies, bet pašreiz 
man daudz laika paņem līdzšinē-
jā darbība un mājās ir arī pusgadu 
jauna meitiņa. Es gan arī nedomāju, 
ka veikals varētu laukos iznākt ren-
tabls. Laiks rādīs.

Ineta: Kāpēc?
Inese: Ir sarežģīti, jo nevar 

prognozēt cik produkcijas pirks. 
Tad ir jāliek augstākas cenas, lai at-
maksātos zudumi. Kā arī pirktspēja 
un pieprasījums pēc veselīgākas, 
bet dārgākas produkcijas laukos ir 
zemāks kā Rīgā.

Ineta: Vai visu pienu realizē 
Rīgā tiešajā tirdzniecībā?

Inese: Apmēram pusi. Pārēju 
nododam SIA Aizkraukles piens. 
Piena iepirkuma cena pašreiz ir 
zema, 10 centi par litru pluss PVN. 
Tiešajā tirdzniecībā varam pārdot 
70 centi par litru.

Ineta: Starpība ir liela?
Inese: Jā, bet darbs tiek ieguldīts 

liels. Aizkraukles piensaimnieks 
maksā kā par konvenciālajā lauk-
saimniecībā ražotu pienu, nevis kā 
par bioloģiski sertificētu. Arī mazie 
apjomi nosaka savu. Kā arī izslau-
kumi bioloģiskajās saimniecības 
un pašizmaksa atšķiras no kon-
venciālajā lauksaimniecībā ražotā 
piena. Piens Rīgai tiek fasēt stikla 
tarā. Loģistika, lai sadalītu pasūtī-
jumu nelielos daudzumus katram 
pircējam un katram pulciņam. Lai 
izvestu produkciju uz Rīgu, gatavo-
jam to 2 dienas. Katru reizi vedot uz 
Rīgu nobraucam apmēram 350 km. 

Braucam uz Rīgu katru pirmdienu. 
Ceļos 5 no rīta un vēlu vakarā esam 
mājās. Rīgai piegādā diezgan daudz 
saimniecības pienu produktus un 
cenas mums ir līdzīgas. Arī tāpēc 
sadarbība ir laba ar pulciņiem, ka 
viņi saprot kā veidojas cenas. 

Ineta: Vai saimniecība izmanto 
ES finansējumu? 

Inese: Savulaik izmantojām 
Standartizācijas projekta finansē-
jumu. Tas bija pasen. Mūsu saim-
niecības ir par lielu, lai pieteik-
tos Atbalstam uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. Ļoti ceram uz jauno 
lauksaimnieku programmu, ka 
mūs atbalstīs.

Ineta: Vai ir arī kādas problē-
mas sadarbībā ar tiešajiem pirkša-
nas pulciņiem?

Inese: Sadarbība ir laba. Grūtāk 
ir ar tiem pulciņiem, kuri pirmdie-
nās preci pieņem  tikai īsu laiku, 
piemēram no 14.00-15.00. Bet mēs 
saprotam, kāpēc šādas situācijas ir 
un jautājumi tiek atrisināti.

Ineta: Kā nodrošiniet piena 
produktu kvalitāti? Vai to veicina 
sadarbība ar pulciņiem.

Inese: Jā. Jo ir tieša atgriezenis-
kā saite par produktu kvalitāti. Visu 
laiku piedomājam pie dažādām ni-
ansēm. Galvenais, protams, ir tīrība 
gan kūtī, gan virtuvē. Šī atgrieze-
niskā saite liek mums domāt, kādi 
uzlabojumi veicami. Nododot pie-
notavā viss aiziet vienā kopējā kat-
lā. Tad nevienu tik ļoti neuztrauc 
pienam ir kāda nevajadzīga smarža 
vai nav. Šāda atgriezeniskā saite ir 
novedusi pie tā, ka gotiņas tagad 
turam visu gadalaiku ārā, izņemot 
aukstās ziemas naktis. Visu laiku 
mācamies.

Ineta: Ar to arī pieliksim pun-
ktu mūsu sarunai. Jo iespēja un 
vēlme mācīties visa mūža garumā 
ir laba lieta. Paldies par sarunu. 
Esmu priecīga par katru saimnie-
cību, kur bērni paliek un pārņem 
vecāku iesākto. Lai izdodas iece-
rētais!

Trešā tēva meita Latvijas laukos draudzējas ar tiešās 
pirkšanas pulciņiem

Ja Tu kaut ko vēlies, visa pa-

saule slepus sadodas rokās, lai 

tev palīdzētu. 30. martā Vecbebru 

Profesionālās un vispārizglītojo-

šās internātvidusskolas zālē lab-

darības koncertā „Sēd uz sliekšņa 

pasaciņa” ikviens labas gribas cil-

vēks bija aicināts ziedot ilggadē-

jās Vecbebru tehnikuma darbinie-

ces veselības uzlabošanai. 

Sarmīte Rode

Dzintras Sniedzes foto

Lība Zukule, šī labdarības koncer-
ta ierosinātāja, uzrunājot klātesošos, 
vēlēja atvērt savas sirds durvis labes-
tībai, jo mums katram dzīvē var pie-
nākt brīdis, kad ir nepieciešama citu 
palīdzība.

 Daiga Andersone, Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās in-
ternātvidusskolas skolotāja, koncertu 
iesāka ar visiem labi zināmo Aspazijas 
dzejoli par pasaciņu, jo pagasta jaunā 
paaudze šajā vakarā skatītājiem aici-

nāja doties līdzi pa pasakas un dzies-
mas ceļu, lai ikviens noticētu brīnu-
mam. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” 4. grupiņas bērni muzikālajā 
izrādē „Lācītis Rūcītis” droši un ar lie-

lu prieku atklāja, cik ļoti viņiem patīk 
būt uz skatuves! Bebru pamatskolas 
skolēniem lieliski izdevās mūzikas 
skaņās atklāt Sniegbaltītes un septiņu 
rūķīšu draudzību, bet Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās inter-

nātvidusskolas skolēni savu dziedāt 
prieku atklāja mūziklā „Īkstīte”. Savus 
muzikālos priekšnesumus dāvāja arī 
VPIV pirmsskolas grupas bērni, 3., 5., 
un 6. klašu kolektīvi, kā arī ģitāras spē-
les pulciņa dalībnieces Maruta Kve-
ska, Daniela Valainaite un skolotāja 
Malda Sokolovska. „Nesaki man neko, 
paklusē, ir vienkārši ļoti labi, ka tu esi 
pasaulē…” – tā vienā no dziesmām vē-
lējās pasacīt VPIV vokālais ansamblis, 
kurā dzied skolēni un skolotājas. Dau-
dzi no koncerta skatītājiem varbūt at-
cerējās, kā Daiga Andersone ar meiti-
ņu Esteri, pirms dažiem gadiem dzie-
došo ģimeņu svētkos Bebros, brālītim 
Valteram dziedāja dziesmu „Circenīša 
Ziemassvētki”, šajā reizē šo skaisto un 
mīļo melodiju viņi dziedāja visi kopā. 

Katrs kolektīvs kā mazu pateicību 
saņēma Latvijas Sarkanā krusta un 
VPIV sarūpētās  balviņas.

Koncerta noslēgumā ar sirsnīgiem 
aplausiem tika uzņemta vēsts par ko-
pīgi saziedoto naudas summu – 230 

eiro un 80 centiem. „Devēji šajā vaka-
rā bija visi – mazie mākslinieki, viņu 
skolotāji un ikviens koncerta skatītājs. 
Paldies visiem – mēs kopā varam kļūt 
kādam par sargeņģeli! Sirsnīgs pal-
dies arī tiem, kuri izmantoja iespēju 
un pirms koncerta uz sagādātajām 
apsveikuma kartītēm uzrakstīja savus 
vēlējumu un stiprinājuma vārdus, ku-
ras nodosim bebrēnietei, apciemojot 
viņu slimnīcā, arī saziedotā naudas 
summa tiks pārskaitīta ārstēšanās 
izdevumiem stacionārā,” – teic Lība 
Zukule.

Lai piepildās Daigas Andersones 
aicinājums pasākuma izskaņā: „Lai 
mūsu prāts mācās domāt pateicības 
domas, tad mazāk vietas paliks rūg-
tumam, lai mūsu lūpas mācās runāt 
pateicības vārdus, būs mazāk jāraud, 
jākurn, jāsūdzas.”

Iecerēts, ka 21. aprīlī notiks labda-
rības koncerta otrā daļa, kurā ar prie-
ku piekrituši piedalīties Bebru pagasta 
izglītības iestāžu deju kolektīvi.

Labdarības koncerts Bebros

Alda Paura, Aizkraukles rajona 
partnerības koordinatore un Inese Stičinska.
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Kokneses Mūzikas skola savu 

25. jubilejas gadu iesākusi ar vērie-

nīgiem koncertiem, kuros piedalās 

ne tikai tie, kuri pašlaik apgūst zinī-

bas mūzikas pasaulē, bet arī skolas 

absolventi, kuri, pateicoties savam 

veiksmīgajam sākumam, ar panā-

kumiem turpina ceļu mūzikā. 

Sarmīte Rode 

Anitas Liepiņas foto

12. martā Kokneses kultūras namā 
mēs, skatītāji, vairāk kā divu stundu 
garumā baudījām Kokneses Mūzikas 
skolas Pūšaminstrumentu spēles noda-
ļas audzēkņu un absolventu koncertu. 
Pilnā skatītāju zāle – bērnu vecāki un 
vecvecāki, pārējie atbalstītāji un mūzi-
kas mīļotāji uzgavilēja katram priekš-
nesumam. Uz skatuves goda vietā bija 
Kokneses Mūzikas skolas karogs, kurā 
simboliski atainots melnbaltu taustiņu 
ceļš, kurš no dzimtās vietas aizvijas pla-
šajā pasaulē.

Koncerta vadītāju lomās lieliski ie-
jutās Flautas klases skolotāja Gundega 
Ermiča un Pūšaminstrumentu klases 
skolotājs Ziedonis Puķītis. Viņi atgādi-
nāja par laiku, kad 1991. gadā no Pļavi-
ņu Mūzikas skolas fi liāles savu patstāvī-
go dzīvi uzsāka Kokneses Mūzikas sko-
la. Pa šiem gadiem pūšaminstrumentu 
spēli mācījuši 10 skolotāji. Ziedonis 
Puķītis un Gundega Ermiča Kokneses 
Mūzikas skolā strādā no 2000. gada, 
bet Katarinai Ignatovičai šis ir pirmais 
darba gads. „Kokneses Mūzikas skolā 
Flautas klasi ir absolvējuši 20 audzēkņi, 
bet Saksofona klasi beiguši 12 audzēk-
ņi, un skolas vēstures lappusēs viņi pa-
liks atmiņā kā spilgti solisti un ansam-
bļu dalībnieki. Vairāki no absolventiem 
ir turpinājuši mācīties vēl otru instru-
mentu,” pastāstīja koncerta vadītāji.

Šobrīd Pūšaminstrumentu nodaļā: 
fl autas, trompetes, saksofona un trom-
bona klasēs mācās 32 audzēkņi, daļa no 
viņiem muzicēja arī koncertā. Mazie 
un lielie mākslinieki izpildīja pasaulē 
zināmu mūzikas klasiķu skaņdarbus 

un latviešu tautas melodijas.
Svētku brīdis iesākās ar visjaunā-

kās koncerta dalībnieces - Saksofona 1. 
klases audzēknes Renātes Skābarnieces 
spēlēto latviešu tautas dziesmas melo-
diju „Aijā, Ancīt, aijā”, tikpat droši savu 
pirmo prasmi atklāja 2. klases audzēk-
ņi Mārcis Briģis ar trompetes spēli un 
fl autistes Rūta Midere un Sandija Zizlā-
ne. Saksofona klases audzēkņi Marika 
Sproģe (2.kl.), Edijs Puišelis (4.kl.), Una 
Gadzāne (5.kl,) un Līva Liepiņa (6.kl.) 
patīkami pārsteidza klausītājus ar savu 
teicamo sniegumu.

Flautas klases skolotājas Katarinas 
Ignatovičas skolnieču Annas Ziediņas 
izpildītā K.V. Gluka „Ārija” un Paulas 
Užules atskaņotā J.Brāmsa „Ungāru 
deja” bez vārdiem izteica – meitenes 
savā spēles izaugsmē ir sasniegušas 
daudz! Jaunos māksliniekus pavadī-
ja koncertmeistari Alla Puķīte, Ilona 
Makareni un Jānis Bumbišs.

Koncerts bija kā skolas absolven-
tu salidojums, kurā bijušie audzēkņi 
apliecināja, ka viņu dzīve bez mūzi-
kas nav iedomājama. Gaišu pavasara 
sveicienu dāvāja absolventes: Asnate 
Višķere, Nora Krēgere, Tīna Sipčenko 
un Renāte Zjukova.

Skolotājas Katarinas Ignatovičas 
atskaņotā H.Mančini „Pīrāgu polka” 
bija baudījums visiem fl autas spēles 
cienītājiem.

Pēc solo priekšnesumiem sekoja 
kvartetu un ansambļu uzstāšanās – 
sirsnīgi aplausi tika veltīti 2014./2016.
mācību gada saksofonu kvartetam 
un 2015./2016.mācību gada sakso-
fonu ansamblim. „Gatavojoties kon-
certam absolventi atsvaidzināja skolas 
gados spēlēto repertuāru. Ar pāris 
mēģinājumiem tikām veiksmīgi galā,” 
klausītājiem atklāja Ziedonis Puķītis. 
Ar absolventiem kopā spēlēja arī taga-
dējie audzēkņi. Spilgtas un atraktīvas 
bija 2013. – 2016. mācību gada meite-
ņu saksofonu kvarteta meitenes (Elza 
Lācīte, Solveiga Vikšere, Līva Bitnere, 
Laura Vilcāne).

Tāpat kā senāk, atminoties skolas 
gadus, gan saksofonu kvartetā, gan 
ansamblī satikās absolventi: Ilmārs 
Kalniņš, Eduards Jubels, Solveiga Vik-
šere, Līva Bitnere, Laura Vilcāne. Ar 
lepnumu Ziedonis Puķītis pieminēja 
zelta saksofonu kvartetu, kurā savulaik 
spēlējuši Dairis Ozols, Magnuss Eriņš, 
Sandis Ungurs un Jānis Kursītis. Šoreiz 
uz skatuves redzējām 2002.- 2006. gada 
absolventu kvartetu: Dairi Ozolu, Edu-

ardu Jubelu, Jāni Jansonu un Jāni Kursī-
ti – talantīgus mūziķus, kuriem ir bijuši 
izcili pedagogi!

Tā bija skanīga un neaizmirstama 
satikšanās mūzikā – tā gribas sacīt par 
saksofonu kori, kurā apvienojās absol-
venti un tagadējie audzēkņi.

Koncerta noslēgumā instrumentā-
lās mūzikas cienītājus priecēja Kokne-
ses Mūzikas skolas absolvents - profe-
sionāls mūziķis - trombonists Nauris 
Strežs ar džeza trio: Aigars Paulis 
(taustiņi), Rolands Stepanovs (bass) un 
Edgars Avakovs (drums). Nauris Strežs 
šobrīd darbojas Latvijas Radio bigben-
dā un Liepājas simfoniskajā orķestrī, 
bet ar siltām atmiņām atceras savus 
skolas gadus Kokneses Mūzikas skolā, 
kur vispirms apguvis trompetes spēli. 
Lūk, Naura novēlējums visjaunākajiem 
Kokneses Mūzikas skolas audzēkņiem: 
„Es zinu, mazie ķipari, ka nevienam 
nepatīk gammas un etīdes, tas ir grū-
ti un dažreiz apnicīgi, bet viss ir vaja-
dzīgs. Ticiet saviem skolotājiem! Es 
jums novēlu pēc iespējas vairāk redzēt 

un dzirdēt klātienē koncertus ar māks-
liniekiem no Latvijas vai ārzemēm. Ja 
ir tāda iespēja - klausieties, un jūs no 
tā iegūsiet!” Bet šajā reizē mazajiem 
māksliniekiem un visiem pārējiem bija 
patiess baudījums sajust Naura un viņa 
draugu virtuozo spēli!

Sirsnīgus pateicības vārdus un ap-
sveikumus saņēma Pūšaminstrumentu 
spēles pedagogi un visi koncerta dalīb-
nieki. Sveicējiem pievienojās arī ciemi-
ņi no Pļaviņu, Skrīveru un Lielvārdes 
Mūzikas skolām. „Tas ir visskaistākais, 
ko varam piedzīvot – redzēt, kā no 
maziem, tikko savu mūzikas ceļu sāku-
šiem bērniem, izaug tādi mūziķi, kurus 
dzirdējām koncerta noslēgumā! Mums 
ir prieks redzēt sava darba augļus! Pal-
dies mūsu skolas savu darbu mīloša-
jiem pedagogiem!” – sacīja Silvija Cīru-
le, Kokneses Mūzikas skolas direktore.

Kokneses novada iedzīvotājiem 
un viesiem tagad ar nepacietību jāgai-
da 15. aprīlis, kad mūzikas mīļotājus 
priecēs Akordeonu klases prezentācijas 
koncerts Kokneses kultūras namā.

Talantīgiem pedagogiem talantīgi audzēkņi

Lieldienu nedēļas ietvaros Kok-
neses Ģimenes atbalsta dienas centrs 
rīkoja „Lieldienu misiju”, kurā dienas 
centra apmeklētājiem bija jādodas 
misijā pa Koknesi. Pirms došanās 
misijā, komandām tika iedota karte, 
kurā bija jāielīmē ielu un vietu nosau-
kumi, lai saprastu, pa kādiem ceļiem 
jādodas. Kopā bija jāapmeklē četri 
kontrolpunkti, kuros bija jāveic kon-
krēti uzdevumi. Viens no tiem bija 
pats Dienas centrs un trīs veikaliņi – 
„Volta”, „Sēnīte” un „Kokneses Mies-
nieka gardumi”. Bērnu atziņas liecina 
par to, ka misija patika gan pašiem, 
gan arī veikalu pārdevējas bija priecī-
gas un pretimnākošas. Dienas centrs 
izsaka lielu pateicību visiem trim vei-
kaliem par šāda veida sadarbību.

„Mūsu komandai patika, ka visas 
pārdevējas bija priecīgas, it īpaši pār-
devēja „Kokneses Miesniekā” bija ļoti 
jauka.” – Annija, Laura, Daniels. 

„Man ļoti patika veikalā „Volta” 

taisīt vingrinājumus, arī pārdevēja 
bija ļoti jauka. Pārdevējas „Miesnie-
kā” un „Sēnītē” arī bija ļoti jaukas un 
smaidīgas.” – Samanta. 

„Man vislabāk patika veikalā „Vo-
lta”, jo vajadzēja izdomāt vingrināju-
mus, vēl vairāk man patika pārdevēja, 
jo viņa bija ļoti interesanta un jauka. 
Man šķiet, ka visos veikalos pārdevē-
jas bija priecīgas, ka mēs ieradāmies.” 
– Everita.

„Man patika viss!” – Beāte.
Dina Bardinska

ĢADC vadītāja

„Lieldienu misija” Koknesē
Pie Bebru pamatskolas, kur 

atrodas komunistiskā genocīda 

terora upuriem celts piemineklis, 

žēli raud kokle, deg svecīšu lies-

mas un mirdz pūpolzaru sudrabs. 

Ir Māras dienas priekšpusdiena. 

Linda Šmite,

Dzintras Sniedzes foto

Pulcējas skolēni, skolotāji, Bebru 
pagasta iestāžu darbinieki un draus-
mo notikumu vistiešākie liecinieki 
– cilvēki, kuri piedzīvojuši prātam ne-
aptveramos, necilvēcīgos notikumus 
1941. gada 14. jūnijā un 1949. gada 25. 
martā. Lai viņiem mūžīga mūsu cieņa 
un līdzjūtība!

Skan kopīga lūgšana Dievam, tad 
– klusuma brīdis, drausmo notikumu 
atceres vārdi, pateicības visiem, kuri 
mācās no vēstures un kopj piemiņu. 
Runā Bebru pamatskolas direktore 
Lidija Degtjareva, kultūras pasākumu 
organizatore Daila Riekstiņa, Bebru 

pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabēr-
za, atvaļinātais Gaisa spēku pulkvedis 
Uldis Filipsons, vēstures skolotāja Ieva 
Puniņa, Antoņina Midega un Bebru 
pamatskolas skolnieces Linda Saldava 
un Eva Tomaševska. Skan Velgas Gre-
dzenas un Dzintras Stārastiņas dzie-
dātas dziesmas “Es dziedāšu par tevi, 
tēvu zeme” un “Svētvakars”.

Kokneses novada represēto noda-
ļas izpilddirektore Lība Zukule sveic 

skolēnus, kuri piedalījās konkursā 
“Par ieguldījumu Likteņdārzam”.

Pelēkais granīta akmens paliek 
košu ziedu, pūpolzaru un svecīšu 
liesmiņu skavās. Par nepārnākuša-
jiem nomodā esošā akmens sirds ir 
sasildīta un miera pilna – šī tauta par 
nezināmiem grēkiem ir samaksājusi 
pašu augstāko cenu un bez naida, bez 
atriebes kāres izstāstījusi nākamajām 
paaudzēm.

Akmens sirds sasildīta un miera pilna

Drīzumā sāksies saulainais pavasa-
ra un vasaras laiks, un atkal mūsu ceļi 
vedīs uz skaistākajām vietām Latvijā.

Šovasar dodamies uz Kurzemi – 
uz pilsētu pie jūras - Ventspili. 8. jūni-

jā pulksten 6 izbraukšana no stacijas 
un veikala Elvi, mājup atgriešanās ap 
pulksten 23. Ekskursijas dalības mak-
sa nebūs liela, pusdienosim bistro. 
Apskatīsim vecpilsētu, Lemberga hūti, 

Reņķa dārzu, Zilā karoga pludmali, cie-
mosimies arī pie stāstnieces Ziednīcā 
(maksa 1 eiro). Gides pakalpojumi iz-
maksās 90 eiro. Atpakaļceļā  - pabūsim 
pie jūras un dienvidu mola. Pieteikties 

līdz 5. jūnijam pie Maritas Ravilas, T. 
65161361; 26173691.

Jāņem vērā, ka šajā braucienā būs 
diezgan liela slodze kājām, jo būs pa-
staigas. 

Nākošais brauciens būs dārgāks, 
bet arī ļoti jauks – 19. jūlijā dosimies 
apjūsmot Latgales daiļumu.

Marita Radvila, 

senioru klubiņa vadītāja

Dodamies jaunos piedzīvojumos!

Ziedonis Puķītis sveic Nauri Strežu.

Saksofonu koris.Saksofonu koris.

Bebru pagasta represētie atceres dienā.
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24. marta pievakarē Koknesē 

pie Piemiņas akmens aizvesta-

jiem gaiši dega svecītes un atce-

res brīža dalībnieku noliktie ziedi 

akmens pakājē bija kā pateicības 

apliecinājums tiem, kuri ar sapni 

par tēvzemi atdusas svešā zemē. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Dainis Vingris, Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs, klātesošos uz-
runājot, sacīja: „Šodienas paaudzei 
pagātnes notikumus ir grūti aptvert, 
bet tautas atmiņa ir dzīva. Paldies 
Kokneses novada represēto nodaļas 
biedriem par aktīvo darbošanos, lai 
mēs ik gadu pulcētos piemiņas pasā-
kumos Koknesē un Bebros, paldies 
par kopīgajām vēstures stundām ar 
mūsu novada jauno paaudzi! Pateico-
ties jūsu gara spēkam un sirds gudrī-
bai mēs apzināmies savas tautas lik-
teņgaitas un rodam spēku nākotnei.”

Latvijas armijas Gaisa spēku at-
vaļinātais pulkvedis Uldis Filipsons 
atzina: „Pieminot to dienu skaudros 
notikumus mums jādomā vai šodien 
tiek darīts viss, lai pagātne nekad ne-
atkārtotos. Nesen mani uzaicināja 
uz Lielvārdes  aviācijas bāzi novadīt 
nodarbības par Latvijas kara aviācijas 
vēsturi Nacionālās aizsardzības aka-
dēmijas kadetiem. Patīkami vērot, 

kā Lielvārdes aviācijas bāze veido-
jas par mūsdienīgu visām prasībām 
atbilstošu aviācijas bāzi. Taču, lai 
cik moderna nebūtu tehnika, lai cik 
labi nebūtu sakārtota infrastruktūra, 
pamatu pamats valsts drošībai un 
aizsardzībai ir augstu motivēts, labi 
apmācīts un izglītots Latvijas armi-
jas karavīrs. Un tādi karavīri mums 
ir. Šodien mums jādomā par Latvijas 
armijas papildinājumu un rezervēm. 
Mans aicinājums Kokneses novada 
vidusskolēniem ir padomāt par stu-
dijām Nacionālās aizsardzības akadē-
mijā vai Policijas akadēmijā, jo mēr-
ķis mums visiem ir viens  - spēcīga, 
plaukstoša Latvija. Un tā būs labākā 
piemiņa represijās cietušajiem Latvi-
jas iedzīvotājiem.”

Jau vairākus gadus Kokneses no-
vada politiski represēto nodaļas biedri 
izsludina konkursu novada izglītības 
iestāžu skolēniem, lai rosinātu jauno 
paaudzi pētīt un izzināt mūsu tautas 
traģiskos vēstures notikumus. Šogad 
šim aicinājumam bija atsaukušies arī 
Bebru pamatskolas skolēni. Lība Zu-
kule novada represēto vārdā pateicās 
par piedalīšanos Bebru pamatskolas 
9. klases skolēniem: Annai Bitenbin-
derei, Lienei Jaunozoliņai, Sabīnei 
Šernai, Elīnai Pukinskai, Viesturam 
Dupušam, Raimondam Petrikam, 7. 
klases skolniecēm: Lindai Saldavai un 

Danielai Caunītei, 6. klases skolniecei 
Evai Tomaševskai. Pateicību par iegul-
dījumu konkursa atbalstīšanā saņēma 
vēstures skolotāja Ieva Puniņa.

Atceres brīdī tika nosaukta šīgada 
represēto izsludinātā konkursa labākā 
darba autore – Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 9.a klases skolniece Beāte 
Beatrise Brūvere. Par piedalīšanos kon-
kursā viņai tika dāvāta Kokneses sporta 
centra dāvanu karte, bet vēstures sko-
lotājai Dainai Kuzmai pateicības raksts. 
Beāte Beatrise Brūvere savā konkursa 
darbā stāsta par to, kā represijās cietusi 
viņas vecmāmiņas māsas ģimene. „25. 

martā iedegsim sve-
ces… Apstāsimies 
uz mirkli… Noliek-
sim galvas to cilvē-
ku priekšā, kas vēl 
ir mūsu vidū, kuri 
ar mums vēl var da-
līties atmiņās…” – 
darba nobeigumā teic 
Beāte Beatrise.

Atceres brīži šajā dienā Bebros un 
Koknesē bija kā patriotisma stunda 
mūsu jaunajai paaudzei, kā svēta pie-
miņa tiem, kuru gara spēks bija stip-
rāks par ļaunuma spēku.

Kokneses kultūras namā Aijas 
Eidintas un Agitas Damlicas-Ķeres 
koncerts, šoreiz gan bez otras Legzdi-
ņu māsas – Gundegas Strazdas,  bija 
kā dzirkstoša optimisma deva visam 
pavasarim!

Atceres brīdis – patriotisma stunda jaunajai paaudzei

Kokneses Ziņģe jau piekto 

pavasari no Latvijas malu malām 

sasauca kopā ziņģēt gribētājus. 9. 

aprīlī Kokneses kultūras namā kā 

skanīgā bišu stropā zumēja prie-

cīgas gaviles par atkal satikšanos 

un jaunu iepazīšanos, acis žilba no 

krāšņajiem tērpiem, no sajūtas, ka 

šo brīdi tik daudzi ir gaidījuši! 

Sarmīte Rode

Žannas Žakas foto

Piektajā Kokneses Ziņģē satikās 
koknesiešiem jau labi zināmi un ie-
mīļoti dziesmu zinātāji, gan tie, kuri 
pirmo reizi ziņģēja mūsmājās. 18 ko-
lektīvi un viena stāstniece – kopumā 
vairāk kā 200 dalībnieki – tāda ir Kok-
neses Ziņģes 2016 bilance. Paldies par 
ziņģēšanu no sirds: Viļānu folkloras 
kopai „Bumburneicys”, „Teikas muzi-
kantiem” no Rīgas, Lielvārdes folklo-
ras kopai „Josta”, Mārcienas ziņģētā-
jiem „Dziedam, kad gribam, dziedam, 
ko gribam, dziedam, kur gribam”, Gio 
Saulem-Upneram ar daiļajām mūzām, 
Kokneses folkloras kopai „Urgas”, 
stāstniecei Agitai Lapsai no Valmie-
ras, tautas tradīciju kopai „Budēļi”, 
Ogres folkloras kopai „Artava”, Isnau-
das folkloras kopai, Suntažu folkloras 
kopai „Saule”, Bārtas etnogrāfi skajam 
ansamblim, Raseiņu folkloras kopai 
„Degule”, Dobeles folkloras kopai 
„Leimaņi”, Svitenes folkloras kopai, 
Vecsaules folkloras kopai, kapelai 
„Aizezeres muzikanti”, Dekšāres fol-
kloras kopai „Kūzuls” un folkloras ko-
pai „Dreņģeri” no Codes. 

Šoreiz Kokneses Ziņģe tika atklā-
ta neierasti – staltie Kokneses, Rīgas, 
Dekšāres un Zemgales vīri aicināja 
dejā griezties šarmantās ziņģētājas, jo 
"Kokneses Ziņģes" tēma bija:

"Priekš tevis, priekš tevis, 
it visu, kas man,
Priekš tevis visskaistākā 
dziesma lai skan".

Inguna Strazdiņa, šajā vakarā 
Kokneses pils saimniece, piesakot ziņ-
ģētājus, katram deva kādu uzmundri-
nošu vēlējumu, kādu var saņemt tikai 
Kokneses Ziņģē! 

Katru gadu šajā pasākumā pie-
dalās kapela „Aizezeres muzikanti”. 
Šoreiz ar viņiem kopā dziedāja arī 
koknesietis Juris Siliņš. Jau iepriekš 
kapelas repertuārā bija Zigfrīda Put-

niņa dziesma „Upe Pērse”. Tas bija 
saviļņojošs brīdis, kad „Aizezeres 
muzikanti” kopā ar Juri Siliņu izpil-
dīja viņa drauga dziesmas „Uz Pērses 
krasta stāvu es…” un „Upe Pērse”. Pēc 
daudziem gadiem Pērses dziesminie-
kam ir atdots pelnītais gods. Arī citi 
kolektīvi pastāstīja, kā mantojuši vai 
izcēluši no aizmirstības sen aizmirs-
tas melodijas. Tas apliecina, ka ziņģe 

nezudīs, tās dzīvespriecīgais raksturs 
dzīvos cauri laikiem, tāpat kā senie 
mūzikas instrumenti. 

Neviena no dāmām nevarēja pa-
likt vienaldzīga, klausoties Dekšāres 
folkloras kopas „Kūzuls” brašo kungu 
dziedājumu un viņu vēlējumu: „Lai 
vēl daudzus gadus Kokneses sirmajās 
pilsdrupās atbalsojās ziņģe!

Kokneses Ziņģes rašanās iedves-

motāja, folkloras kopas „Urgas” va-
dītāja Inguna Žogota sacīja: „Esmu 
laimīga, ka šī raibā ziņģu buķetīte ir 
atkal pilna ar tik skaistiem un košiem 
ziediem, kādus vien varējām sagādāt!” 
Katrs kolektīvs no mājiniekiem saņē-
ma ceļa maizes kukulīti, lai visiem at-
kal būtu spēks nest pasaulē savu dzies-
mu un nākamgad, 8. aprīlī, satikties 
Kokneses Ziņģē!

Kokneses Ziņģei piektā dzimšanas diena!
Folkloras kopa „Urgas” pārsteidza ar pārdomāto un teatrālo priekšnesumu. Cik bēdīga Folkloras kopa „Urgas” pārsteidza ar pārdomāto un teatrālo priekšnesumu. Cik bēdīga 
bija ziņģe „Izeju es tumsā vēlu”, tik humora pilna „Reiz Jāzeps velnam prasīja”.bija ziņģe „Izeju es tumsā vēlu”, tik humora pilna „Reiz Jāzeps velnam prasīja”.

Lieliskie, atraktīvie jaunieši - „Teikas muzikanti” no Rīgas, kur muzicē arī 
bijušais bebrēnietis Jānis Feldmanis,  atklāja, kā var ziņģēt, liekot lietā 

radošu garu un izdomu.

Vistālāko ceļu uz Koknesi pirmo reizi bija mērojuši ciemiņi no Lietuvas – Raseiņu 
folkloras kopa „Degule”. Skaistajām balsīm apveltītās lietuvietes divu jaunu 

akordeonistu pavadījumā dāvāja ziņģes par pavasari un mīlestību. 

Kokneses un Bebru pagastu iedzīvotāji kopīgā atceres brīdī.

Klātesošos uzrunā Uldis Filipsons, Latvijas armijas Gaisa 
spēku atvaļinātais pulkvedis.
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Īstenojot mākslinieka, ārsta 

un V. Jākobsona skolnieka Andra 

Kristona ideju veicināt skolēnu 

kreativitāti kādā no mākslām, 

piecos gados Bebru pamatskola 

kopā ar V. Jākobsona memoriālo 

māju-muzeju “Galdiņi” un Beb-

ru pagasta pārvaldi kopš 2012. 

gada skolēniem sarīkojusi pie-

cus dažādus konkursus, kura no-

likums vienmēr bijis izsludināts 

publiski. Tie skolēni, kuri sāka 

startēt sākumskolas grupā, šo-

gad jau bija vecāko klašu skolē-

nu vērtēšanas grupā.

Bebru pamatskolas informācija, 

Dzintras Sniedzes foto

Pirmajā gadā un šogad jaunie 
mākslinieki visdažādākajās tehni-

kās zīmēja Bebru pagastu. Pirmoreiz 
bērni lepojās ar pagasta nozīmīgāka-
jām vietām, cilvēkiem un objektiem, 
šoreiz attēloja, kāds tas izskatīsies 
pēc 50 gadiem. Vairāk nekā puse 
skolēnu, pavisam 55, zīmēja to, ko 
saskatīja savā iztēlē. Ikviens tagad 
var pārliecināties, kādā vidē vēlas 
dzīvot mūsu bērni.

Konkursa rezultātu paziņošana 
ir gaidīts un satraucošs notikums. 
Pasākumā vienmēr piedalījies mece-
nāts Andris Kristons, Bebru pagas-
ta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, 
muzeja “Galdiņi” krājumu glabātāja 
Justīne Pastore, Kokneses novada sa-
biedrisko attiecību speciāliste Sarmī-
te Rode. Katru gadu šajā dienā ska-
nējušas Andra Kristona komponētās 
dziesmas, šoreiz pagasta sieviešu 
vokālā ansambļa “Nianse” skanēju-
mā. Komponists Liānas Haritonovas 
vadītajam ansamblim novēlēja iegūt 
augstāko kategoriju ansambļu skatē, 

bet skolēniem –ikvienu darbu dzīvē 
darīt no sirds, ar vislielāko atbildību 
un atdevi.

Skolas direktore Lidija Degtjare-
va konkursa jubilejas piemiņas vel-
tes pasniedza Andrim Kristonam, 
Ilzei Pabērzai un vizuālās mākslas 
skolotājai Dzintrai Sniedzei, kura 
ieguldījusi visvairāk darba, lai šie 
konkursi notiktu kvalitatīvi un labi 
organizēti.

Bez konkursa žūrijas izraudzīta-
jiem uzvarētājiem Andris Kristons 
vēlējās sveikt vēl daudzus talantīgus 
skolēnus: A. K. Kosmačevsku, E. 
Tomaševsku, K. Karlsonu, M.Elsti, 
J. Kmitu, R. Grinšponi, D. Rieksti-
ņu, K. Lavrovu, K. Leķi, L. Saldavu, 
P.Popovu, Krišu Kristoferu Vīksni, 
D. Kusiņu, R. Kosmačevski, E. Suho-

tinu, V. Mozgu, E. Pukinsku, V. Kno-
deļu, A. Leķi, A. Dumpi, īpaši izceļot 
Amandu par aktuālo tēmu un Ketiju 
par jaunradīto Mīlestības dārzu.

Sākumskolas uzvarētāji ir Agi-
ja Vērdiņa (“Vecbebru parks”) – 1. 
vieta, Kate Kondrāte (“Krāsainais 
pagalms”) – 2.vieta, Keisija Vidiņa 
(“Vecbebru muiža-viesnīca”) – 3. 
vieta.

Pamatskolas grupā 1. vietu iegu-
va Ralfs Riekstiņš ar mākslinieciski 
augstvērtīgu zīmējumu “Jaunbebri”, 
2. vietu – Rolands Lipenītis ar ļoti 
niansētu zīmējumu “Labais nemai-
nās”, 3. vietu – Rinalds Lipenītis ar 
novatoriskiem elementiem bagātu 
zīmējumu “Laipni lūgti nākotnē”.

Visiem pārējiem konkursa da-
lībniekiem tika mierinājuma balvas. 
Tiem, kuriem šoreiz nepaveicās, būs 
iespēja censties sevi izpaust nākam-
gad – jau 6. konkursā “Mans lep-
nums – Bebru pagasts”.

Konkursam 
„Mans lepnums – Bebru 
pagasts” 5 gadi

Lieldienas ir viens liels un skaists 

notikums dabā un cilvēku dzīvēs. 

Ap šo laiku dienas top garākas un 

saulainākas, putnu kāši pieklaigā 

pilnas debesis ar atkalredzēšanās 

prieku, sniegpulkstenīši iezvana pa-

vasari un pirmie ieraudzītie tauriņi 

liek aizdomāties – kāda būs vasara? 

Dace Grele

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Lieldienas ir saules svētki. Šajos 
svētkos ir daudz simbolikas un izdarī-
bu.

Iršu pagasta bibliotēkā izliktā izstā-
de rosināja apmeklētājus iepazīties ar 
Lieldienu svinēšanas tradīcijām. Pērses 

sākumskolas skolēni izstādē iegūtās zi-
nāšanas uzreiz lika lietā un minēja Kur-
mīša krustvārdu mīklu par olu krāsoša-
nu. Visus minēt gribētājus gaidīja salds 
pārsteigums. Savukārt „Dzeguzītes” 

pansijas klienti ar prie-
ku pulcējās pasākumu 
zālē, kuru rotāja pašu 
darbinieku veidotā Liel-
dienu izstāde. Vecajiem 
ļaudīm ļoti patīk saru-
nas par dažādām viņiem 
interesējošām tēmām. 
Šoreiz tās tika saistītas 
ar Lieldienām un no-
skaidrots, kā Lieldienu 
olas kļuvušas raibas. Vēl 
tika minētas mīklas un 

atsaukti atmiņā saulgriežu ticējumi. Jā-
cer, ka šī kārtējā tikšanās bija kā gaišs 
pārsteiguma mirklis pansijas ļaudīm 
viņu ikdienas ierastajā ritmā.

Lieldienas saules svētki

2016.gada 2.aprīlī hallē „IRŠI” 

notika ikgadējais ģimenisks spor-

ta pasākums „Iršu zelts. Sacen-

sībās varēja piedalīties jebkurš 

Iršos dzīvojošais jeb strādājošais 

iedzīvotājs ar savu radu saimi (sa-

skaņā ar nolikumu) . 

Olita Ruža,

pasākuma vadītāja

Šajā saulainajā rītā hallē „Irši pul-
cējās sportisti ar savām lielajām un 
mazajām atvasēm. Netrūka arī atbal-
stītāju. Kopumā pieteicās 3 koman-
das- „Dzeguzīte”, „Melnās panteras” 
un „Riekststāri”.

Sacensības  sākās ar klasisko vo-
lejbolu, tad basketbolu, kuram para-
lēli noritēja individuālās disciplīnas 
- „varenais šāvējs”, „rotu meistars”, 
pērļu zvejnieks”, „baņķieris”, galda 
hokejs un komandas tāllēkšana.  Pa-
sākuma beigu daļā notika veiklības 
stafete.

Prieks, ka sacensību laikā azarts 

un vēlme uzvarēt neaizēnoja ģime-
niskumu un sirsnīgumu.  

Noslēgumā tika apbalvoti pasā-
kuma uzvarētāji- individuāli un ko-
mandās: 

„Rotu meistars”- 1.vieta Gunta 
(Riekststāri), 2.vieta Daiga (Riekst-
stāri), 3.vieta Sandra (Dzeguzīte).

„Pērļu zvejnieks”- 1.vieta Viktori-
ja (Dzeguzīte), 2.vieta Elita( Dzeguzī-
te), 3.vieta Daiga (Riekststāri).

„Baņķieris”- 1.vieta Līga (Melnās 
panteras), 2.vieta Viesturs (Melnās 
panteras), 3.vieta Zanda (Riekststāri).

Galda hokejs- 1.vieta Ralfs (Dze-
guzīte), 2.vieta Ralfs (Riekststāri), 
3.vieta Viesturs (Melnās pantēras). 

Kopvērtējumā- 1.vieta „Riekst-
stāri”, 2.vieta „Melnās panteras”, 
3.vieta „Dzeguzīte”. 

Paldies viesiem dalībniekiem, 
līdzjutējiem, tiesnešiem par atbalstu 
un atsaucību!

Tradīciju „Iršu zelts” izdosies no-
sargāt, ja būs atsaucība no mums pa-
šiem – Iršu ļaudīm- dzimtām un ģi-
menēm.  Tiekamies, nākošgad, 2017.
gada martā! 

Joprojām spīd „Iršu zelts”

3. aprīlī Kokneses sporta centrā 

notika vienas no plašākajām galda 

tenisa sacensībām, kurās piedalījās 

2. vietas ieguvēji Latvijas veterānu 

sacensībās 2015. un 2016. gadā un 

sacentās ar labākajiem Aizkrauk-

les – Skrīveru un Kokneses tenisis-

tiem. Kopā startēja 20 dalībnieki 

un katrs izspēlēja vidēji 16 spēles.

Ernests Skopāns, 

sacensību organizētājs

Individuāli uzvarot visās spēlēs, 1. 
vietu ieguva Vitālijs Glazunovs. Zau-
dējot tikai Vitālijam, 2. vietu izcīnīja 
Nikolajs Kuļbins. Abu šo tenisistu fi nāl-
spēle bija arī visinteresantākā. 3. vietā, 

zaudējot tikai Vitālijam un Nikolajam, 
ierindojās Irina Paščenko.

Komandu cīņās pārliecinoši uz-
varēja Kokneses veterānu tenisisti, ie-
gūstot kausu. Komandas sastāvā spē-
lēja: Irina Paščenko, Ārija Ansveriņa, 
Vitālijs Glazunovs, Nikolajs Kuļnins, 
Ernests Skopāns, Alberts Veigurs un 
Ēvalds Immerfreijs.

Pārsteigumu sagādāja Kokneses 
otrā komanda, kas par vienu punktu 
apsteidza Aizkraukles – Skrīveru ap-
vienoto komandu un ierindojās 2. vie-
tā. Komandas sastāvā spēlēja: Antons 
Kursītis, Raivo Niedrītis, Oļegs Petju-
kēvičs, Rihards Jēcis, Ilmārs Klaužs un 
Andrejs Česlis.

3.vietu izcīnīja Aizkraukles – Skrī-
veru apvienotā komanda. 

Sacensības augstā līmenī palīdzēja 
noorganizēt, pateicoties KSC direkto-
ram Dāvim Kalniņam, SIA „Baltplat” 
vadītājam Andrim Lipskim, labvēļiem 
Mārcim Briškam, Jānim Dzenim, Jā-
nim Miezītim, Jānim Kirovānam un 
Jurim Sprukulim.

Paldies arī Aizkraukles sporta dzī-
ves vadītājam Jānim Plintam par tenisa 
galda aizdošanu un šī galda pārvadā-
tājiem  SIA "Hanza-elektro” šoferiem 
Raitim Strautniekam, Nikolajam Ba-
hromkinam un Ivanam Krukam.

Paldies tiesnesim Atim Ārem par 
kvalitatīvu un raitu sacensību vadīšanu!

Veterāni uzvar pārējos

Koknesietim Visvaldim Sīlim 

1. aprīlī apritēja 90. dzimšanas 

diena. Kokneses Novada Vēstis 

dažas dienas pēc jubilejas svinī-

bām ciemojās pie dižo gadu īpaš-

nieka viņa mājās Kokneses pagas-

ta „Migliņās”. 

Sarmīte Rode,

Daces Svētiņas foto

Sasveicinoties ar stalto kungu ne-
gribējās ticēt viņa gadu skaitam – vai 
tiešām ir tā, kā pasē ierakstīts?! Visval-
da kungs izskatās jaunāks par saviem 
gadiem, ir možs un garā stiprs, neska-
toties uz to, ka dzīve, tāpat kā daudziem 
no viņa paaudzes, nav bijusi viegla. 

Jubilāra dzimtā puse ir  kādreizējais 
Viskāļu pagasts, tur arī pirmās brīv-

valsts laikā sākušās skolas gaitas Viskā-
ļu sešklasīgajā pamatskolā, bet, sākoties 
karam - „krievu laikā” pabeigta 7. klase 
un Skrīveru divgadīgā lauksaimnie-
cības skola. Viņam nav garām gājis 
tolaik daudzu latviešu puišu skarbais 
liktenis – 1944. gadā iesaukts leģionā, 
kara beigās nokļuvis Polijā, piedzīvojis 
ielenkumu pie Dancigas. Vēlāk nonācis 
lēģerī Komi, bet 1947. gadā aizsūtīts uz 
Igauniju, uz Silamē pilsētas celtniecī-
bu. Pēc septiņiem gadiem, 1951. gadā, 
atgriezies Latvijā. Ar tādu pagātni bijis 
grūti atrast darbu. Iesākumā strādājis 
Skrīveros – remontējis elektrolīnijas, 
bet kadru daļai nav patikusi viņa bio-
grāfi ja. 1954. gadā atnācis uz Koknesi, 

pirmie darba gadi pagājuši Kokneses 
MTS, bet viss turpmākais darba mūžs 
pavadīts strādājot kolhozā par elektriķi.

Te Koknesē apprecējies ar meiteni 
no Bebriem, ar kuru iesākās vēstuļu 
draudzībā vēl esot Igaunijā. Jaunā ģi-
mene tiek pie vienas istabiņa „Migli-
ņās”, tolaik kolhozam piederošā mājā, 
kuru vēlāk atpērk savā īpašumā. Patei-
coties bērniem un mazbērniem gadu 
gaitā „Migliņas” top arvien jaunākas 
un sakoptākas. Lai arī sirmajam vīram 
sāp sievas aiziešana mūžībā, kopā izau-
dzināti krietni bērni - meita Rudīte un 
dēls Guntars, kurš gājis viņa pēdās  un 
arī kļuvis par elektriķi. Jubilārs lepojas 
ar saviem trim mazdēliem Ģirtu, Māri 

un Lauri. Dzimšanas dienā viņu mīļi 
sveica mazmazmeitiņas Gerda un Līva. 
Nu jau kādu laiku „Migliņās” saimnie-
ko mazdēls Ģirts Ločmelis, kurš aktīvi 
nodarbojas ar veselīgu pārtikas pro-
duktu radīšanu, bet viņa brālis Māris 
koknesiešiem pazīstams kā Latvijā ta-
lantīgs foto mākslinieks. „Viss jau būtu 
labi, ja nebūtu vāja redze, vairs nevaru 
lasīt avīzes, ne skatīties televīziju. Ne-
varu arī piedalīties represēto nodaļas 
pasākumos, bet priecājos, ka mani ne-
aizmirst,” teic jubilārs. Kā atgādinājums 
par dzimšanas dienām svinībām, vāzēs 
vēl smaržo ziedi un daudzie laimes vē-
lējumi dod jaunu sparu iet pretī vēl vie-
nam pavasarim. 

Pavasaris liek aizmirst gadu skaitu

Andris Kristons un konkursa uzvarētāji.
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Kā ik gadu, līdztekus mācību 

darbam, skolēni pievēršas zināt-

niski pētniecisko darbu izstrādei. 

Lauma Āre

Kokneses novada domes

Izglītības darba speciālists

Kokneses un Pļaviņu novadu ap-
vienības zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē šogad skolēni prezentēja 
darbus par ārstniecības augu popu-
laritāti, par sintētiskajām pārtikas 
piedevām gaļas izstrādājumos un to 
ietekmi uz cilvēka organismu, cilvē-
ku saimnieciskās darbības ietekmi 
uz apkārtējās vides temperatūru, par 
pilskalniem un tūrisma iespējām Pļa-
viņu novadā, par ķīmisko reakciju 
norisi un produktiem pirotehnikā, 
par skaņas reverberāciju Kokneses 
sporta centra hallē, par elektroener-
ģijas ekonomijas iespējām apgaismes 
jomā I. Gaiša Kokneses vidusskolā, 
par jēra gaļas realizācijas izdevīguma 
izvērtējumu.

Uz Zemgales reģionālo skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu 7. konfe-

renci tika izvirzīti pieci I. Gaiša Kok-
neses vidusskolēnu darbi. Starp 158 
dalībniekiem no 23 pašvaldībām, 23. 
martā Jelgavā notikušajā konferencē 
piedalījās trīs dalībnieki no Kokneses 
novada, I. Gaiša Kokneses vidussko-
las 12. klases skolēni. Vides zinātnes 
sekcijā Armands Kravcevs ieguva at-
zinību, inženierzinātņu sekcijā Krists 
Kučinskis ieguva atzinību un darbs ir 
izvirzīts uz valsts zinātniski pētniecis-
ko darbu konferenci, Ilmārs Kalniņš 
ekonomikas sekcijā ieguva 2. vietu 
un darbs izvirzīts uz valsts zinātniski 
pētniecisko darbu konferenci. Sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu iz-
strādē lielu atbalstu sniedza skolotāji, 
zinātniski pētniecisko darbu vadītāji 
Sandra Māliņa, Ņina Kivleniece, In-
gūna Ozoliņa, Ņina Kivleniece, Elvīra 
Broka. Latvijas 40. Skolēnu zinātniskā 
konference notiks 22.-24.aprīlī Rīgā.

Zemgales reģiona skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu 7. konferences 
rezultāti aplūkojami : http://www.zr-
kac.lv/dev_webadm/doc/skolenu_sa-
raksts_zinatnu_cikli_gala2.pdf 

Skolēnu zinātniski 
pētnieciskā darbība

19. martā Jelgavas sporta hal-

lē notika starptautiskais džudo 

turnīrs „Džudo Olimpiskās cerības 

2016”, kurā piedalījās jaunie spor-

tisti no Latvijas, Lietuvas, Igauni-

jas, Baltkrievijas un Vācijas.

Sarmīte Rode

Liānas Teplovas foto

Ar labiem panākumiem no nozī-
mīgajām sacensībām mājup atgriezu-
šies Bebru pamatskolas skolēni, kuri 
apmeklē džudo nodarbības pie trene-

ra Bogdana Kmita un viņa palīdzes 
Liānas Teplovas. Uz turnīru devās as-
toņi jaunie džudisti,  četri no viņiem 
ieguva godalgotas vietas. Savā vecuma 
grupā otro vietu un sudraba medaļu 
izcīnīja Amanda Kosmačevska,  trīs 
trešās vietas un bronzas medaļas iegu-
va Ketija Jekaterina Kmita,  Juris Biten-
binders un Rendijs Šerna. Jāpiebilst, ka 
Rendijs, atšķirībā no pārējiem, sacen-
sībās piedalījās pirmo reizi. Treneris 
Bogdans Kmita ir gandarīts 
ar sacensību rezultātiem, jo 

viņa audzēkņi, būdami iesācēji, cīnījās 
ar pieredzes ziņā pārākiem konkuren-
tiem. 

Liāna Teplova pastāstīja, ka vēl la-
bākam treniņu darbam ar Kokneses 
novada domes fi nansiālu atbalstu ie-
gādāts tatami paklājs. Džudo nodarbī-
bu vadītāji pateicas Kokneses novada 
domei par sniegto atbalstu un sapratni!

Lai džudo cīņas iesācējiem izturība 
un veiksme nākamajās sacensībās!

Bebrēniešiem godalgas 
starptautiskajā džudo turnīrā

Kokneses Mūzikas skola savu 

25. dzimšanas dienu ik mēnesi 

sagaida ar koncertiem, kuros cil-

dina kādu no mūzikas instrumen-

tiem. 15. aprīlī pulksten 18 Kok-

neses kultūras namā tiksimies 

Akordeona klases prezentācijas 

koncertā. 

Sarmīte Rode

5. aprīlī Kokneses Mūzikas skolā 
akordeonistu mēnesi ar brīnišķīgu 
koncertu atklāja skolas absolvents, 
jaunais un talantīgais akordeona 
virtuozs Artūrs Noviks un Latvi-
jā pazīstami mūziķi - LNSO stīgu 
kvintets: Sandis Šteinbergs (vijole), 
Raimonds Melderis (vijole), Arigo 
Štrāls (alts), Ainārs Paukšēns (čells), 
Raivo Ozols (kontrabass). 

Koncerta apmeklētāju vidū bija 
arī Bebru pagasta iedzīvotāji, jo 
Artūrs Noviks ir dzimis Kokneses 
novada Bebru pagastā un mācījies 
Bebru pamatskolā. Pirmā, kas plaši 
pavēra mūzikas durvis ir Kokneses 
Mūzikas skola, kur akordeona spēle 
apgūta pie skolotāja A. Miķelsona. 
2000. gadā pēc Mūzikas skolas ab-

solvēšanas, iesākto ceļu turpinājis 
Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā 
un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmi-
jā. Šobrīd Artūrs Noviks ir maģis-
tratūras students akordeona specia-
litātē un akordeona spēles studentu 
pedagogs Mūzikas akadēmijā. Para-
lēli akordeona spēles solista gaitām, 
Artūrs ir lielisks kameransambļa 
saspēles meistars, vairāku starptau-
tisko konkursu, festivālu dalībnieks 
un laureāts, piedalījies daudzos ie-
rakstos kopā ar valsts kamerorķes-
tri Sinfonietta Rīga, Latvijas Radio 
kori. No 2005. gada viņš ir  salonan-
sambļa Tango sin quinto dalībnieks. 
Arī mēs, skatītāji, šajā pavasara va-
karā pārliecinājāmies, ka Artūrs ir 
aizrautīgs un talantīgs akordeonists 
gan klasiskajā repertuārā, gan laik-
metīgajā mūzikā.

„Man ir prieks atkal būt savā 
skolā!” – tikšanās sākumā sacīja Ar-
tūrs Noviks.  Kopā ar pieredzējuša-
jiem LNSO stīgu kvinteta mūziķiem 
viņš aicināja doties līdzi muzikālā 
pastaigā iedvesmojošajā tango pa-
saulē. Koncerta „atslēga” bija stīgu 
instrumentu saspēle ar akordeonu.

Kā godinājums izcilajam ban-
doneonistam, tango nuevo virziena 
izveidotājam Astoram Pjacollam 
izskanēja viens no dižā argentīnie-
ša pēdējiem opusiem Five Tango 
Sensations. Miegs, mīlestība, ne-
miers, izmisums un bailes – šādā 
spektrā būvētas piecas tango sajūtas, 
lai mēs spētu noticēt – mūzikai pie-
mīt brīnumaina vara atklāt cilvēka 
dvēseli.

Mums bija vienreizēja iespēja 

dzirdēt Ksenijai Sidorovai veltīto 
Artura Maskata skaņdarbu “Pus-
nakts Rīgā” Artūra Novika un San-
da Šteinberga izpildījumā. „Tas ir 
stāsts par Rīgas pirmskara periodu, 
par Žani Lipki un viņa sievu Jo-
hannu, tur saklausīsiet Māras dīķi 
un Ojāra Vācieša ielu,” – pastāstīja 
Artūrs.

Koncerta noslēgumā Artūra 
akordeons un stīgu kvintets mums 
dāvāja Latvijā iemīļotā Rišāra Galjā-
no skaņdarbu Opale Concerto – kā 
sveicienu Parīzei un tās muzikālajai 
gaisotnei. 

Silvija Cīrule, Kokneses Mūzi-
kas skolas direktore, uzrunājot klāt-
esošos, sacīja: „Man ir bezgala liela 
laimes sajūta un prieks, ka no mazā 
Kokneses zēna ir izaudzis talantīgs 
mākslinieks! Mēs lepojamies un vē-
lam veiksmi!” 

To izteica arī apsveicēju ziedi  
un vēlējumi Artūram un viņa drau-
giem. Sirsnīgus sveicienus saņēma 
arī Artūra mamma, kurai šis vakars 
bija saviļņojošs brīdis.

Modra Šuriņa, Artūra kādreizē-
jā mūzikas skolotāja, smaidot teica: 
„Nemaz neticas, ka pagājuši 16 gadi, 
toreiz mūsu repertuārā šovakar 
dzirdētie autori vēl nebija. Prieks, ka 
Artūru redzam aktieru vidē, dzir-
dam Latvijas Radio korī, un atšķi-
rībā no citiem jauniem mūziķiem, 
viņam ir svarīgi muzicēt Latvijā!”

Aprīlis – akordeona mēnesis 
Kokneses Mūzikas skolā iesācies ar 
vērienu! Uz tikšanos 15. aprīlī, kad 
savu muzicēt prieku atklās Kokne-
ses Mūzikas skolas akordeonisti!

Artūra Novika un LNSO stīgu 
kvinteta koncerts – sveiciens 
koknesiešiem

Bebrēnieši pēc sacensībām.
Sudraba godalgas ieguvēja - Amanda 

Kosmačevska.

9.aprīlī Rīgā Skonto sporta 

kompleksā notika populāro vo-

lejbola sacensību “LĀSES KAUSS 

2016” finālturnīrs. Šī bija arī ju-

bilejas reize, jo tās notika jau 

piecpadsmito reizi. Latvijas vis-

pārizglītojošo skolu skolnieki 

sacentās divās vecuma grupās 

zēniem un meitenēm. Priekšsa-

cīkstēs piedalījās 5880 skolnie-

ki no 262 skolām. Finālā Rīgā 

piedalījās 123 komandas no 

93 Latvijas skolām. Kopā 1353 

sportisti.

Ivars Māliņš,

Sporta skolotājs

Kokneses vidusskolas vo-
lejbolisti bija izcīnījuši tiesī-

bas startēt abās zēnu grupās- 
1996.-1999.g.dzimušie un 2000.-
2003g.dzimušie. Spraigas cīņas 16 
volejbola laukumos norisinājās no 
11:15 līdz 18:00.Kokneses vidus-
skolas vecāko zēnu komanda sprai-
gā pusfināla cīņā zaudēja Daugav-
pils PIKC tehnikuma komandai un 
līdz ar to neiekļuva fināla četrinie-
kā, kas cīnās par “LĀSES” kausiem. 
“Mazajā “ finālā mūsu komanda 
pārliecinoši uzvarēja visus preti-

niekus un izcīnīja turnīrā 5. vietu 
(piedalījās 31.komanda). Koman-
dā spēlēja Edgars Glāznieks, Edijs 
Lutinskis, Niklāvs Vingris, Artis 
Dandēns, Krists Kučinskis, Ralfs 
Uškāns, Ģirts Lasmanis un Alvis 
Voitkunskis.

Jaunākās grupas zēni pārlieci-
noši uzvarēja apakšgrupas spēlēs, 
pēc tam uzvarēja divās pusfinā-
la spēlēs un tika fināla četriniekā. 
Tur savukārt uzvarēja Skrundas 
1.vidusskolas komandu un Dunda-
gas vidusskolas komandu. Pēdējā 
spēle izvērsās ļoti emocionāla un 
dramatiska, jo tikai spēles beigās 
noskaidrojās uzvarētājs. Ar rezul-
tātu 16:14 uzvarēja Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas volejbolistu komanda. 

Koknesieši otrajā vietā un Skrundas 
1.vidusskola trešajā vietā. Komandā 
spēlēja Kristers Dardzāns, Matīss 
Petjukēvičs, Aldis Sproģis, Edgars 
Kalnozols, Helmuts Sokolovs, Dā-
vis Derkačs, Matīss Šumskis un 
Otto Bērziņš.

16.-17. aprīlī Kokneses nova-
da komanda startēs LVF jaunatnes 
čempionāta finālā volejbolā Jēkab-
pilī. Novēlu arī tur sasniegt augstus 
rezultātus!

Jaunākās grupas zēni.

Panākumi sacensībās 

„Lāses kauss 2016”
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KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ:
Martā reģistrēta 1 laulība.

Mazi bērni pēc cālēniem smaržo, 
Pēc pieneņu pūkainām galvām. 
Un tu saproti, citas vairs nebūs- 
Šī ir vislielākā balva.
/A.Līce/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
MARTĀ REĢISTRĒTI 4 
JAUNDZIMUŠIE: 

Karīna, Elīza, Klāvs Krists, 
Emīlija.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus!

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Dzimtene, lai tev tas paldies,
Kad par tavu zemi kļūšu,
Tu jau tālāk aizvedīsi
Baltus manu bērnu mūžus.
/D.Avotiņa/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā martā reģistrēti 4 
mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

ALEKSANDRINA GUDS (1925.)

NIKODEMS BROKS (1931.)

AINA PRIEDĪTE (1948.)

ROMUALDS DOBROVOĻSKIS (1944.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA
Tukša paliek lauku sēta,
Klusa paliek istabiņa.
Apklusuši tēva soļi, 
Nav vairs tēva padomiņa.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Agritai, tēti smilšu kalniņā 

guldot.

PII “Gundega” kolektīvs

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis gaisma mirdz.
Tomēr skaistākais no visiem
Mātes svētums, mātes sirds.
/V.Mora/

Izsakām līdzjūtību Ainas 
Priedītes tuviniekiem, viņu 

mūžībā pavadot.

Iršu pagasta senioru klubiņš 
„Vālodzīte”

Lai laimes daudz,
Lai bēdas steidzas garām....
/V.Toma/

SVEICAM PAVASARA 
APAĻOS JUBILĀRUS:
Dižajā 90 gadu jubilejā
Visvaldi Sīli
70 gadu jubilejā
Arvīdu Ozolu
60 gadu jubilejā
Silviju Skladņevu

SVEICIENI ARĪ PAVASARĪ 
DZIMUŠAJIEM: 
Jānim Priedem, 
Leonardam Grundmanim, 
Sarmītei Buldurei, 
Annai Daukštai.

Kokneses novada 
represēto nodaļa

Aktuālie sporta pasākumiAktuālie sporta pasākumi
16.aprīlis plkst. 11:30 Peldēšanas sacensības. Peldēšana Kokneses sporta centrs
18.aprīlis plkst. 18:45 Koknese sporto, 8.pasākums NOBALSO!  Kokneses sporta centrs

24.aprīlis plkst. 12:00 Velo / Moto diena Mežaparkā
drošas braukšanas 

sacencības
Vecbebri, Mežaparks

6.maijs plkst. 16:00 Sacensības Skeitparkā stadionā  skeitošana Vecbebri

28.maijs
Pludmales volejbola sacensību 

atklāšana
Pludmales volejbols Vecbebru stadions

4.jūnijs plkst. 12:00 Viestura kauss vieglatlētikā veterāniem Vieglatlētika Kokneses stadions
17.,18.jūnijs Kokneses novada sporta svētki Dažādi Kokneses stadions

25.jūnijs Futbola diena Futbols Vecbebru stadions

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
13.aprīlis 

plkst.9:30 un 
16:00

Latviešu animācijas fi lmu programma “LUPATIŅI UN DRAUGI”, 
ieeja bez maksas

Kokneses 
kultūras nams

15.aprīlis 
plkst.18:00

Kokneses mūzikas skolas Akordeona klases prezentācija, ieeja brīva
Kokneses 

kultūras nams
15.aprīlī 

plkst.17:00 un 
plkst.19:00

Zīmējam kopā ar Daci Biķernieci. Aicināts ik viens, kam patīk zīmēt un 
gleznot. Maksa 7 EUR. pieteikties pa tālr.26575499

Radošā māja

17.aprīlis
10:00 -16:00

Gitas Tenisas praktisko nodarbību cikls MANS TAUTAS TĒRPS, 
1.nodarbība. Maksa 7 EUR. 

Radošā māja

21.aprīlī 
plkst.19:00

STAND-UP izrāde “Cita opera”, autors un izpildītājs Maksims Trivaškevičs, 
ieeja 1 EUR

Kokneses 
kultūras nams

24.aprīlis 
plkst. 17:00

DANČU VAKARS, dalības maksa 2 EUR. Vēlams nākt ar deju partneri. 
Mācīsimies jaunus un atkārtosim vecos dančus. Ļoti gaidīti arī muzikanti!

Radošā māja

27.aprīlis 
plkst.18:00 - 

20:00

Ziepju gatavošana no dabas materiāliem, 
maksa 2 EUR, katrs ziepju gab.1EUR

Radošā māja

29.aprīlis 
plkst.18:00

Bebru pagasta ģimenes aicinātas uz sadziedāšanos “Dziesmas manā 
ģimenē”. Līdz 20. aprīlim, piesakot dalību koncertā, informēt par 

priekšnesuma apskaņošanas nepieciešamību. T. 29322966

Bebru 
pamatskola

4.maijs 
plkst.12:00

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā BALTĀ GALDAUTA 
SVĒTKI kopā ar folkloras kopu “Urgas”, Kokneses jauniešu deju kolektīvvu 

un vidējās paudzes deju kolektīviem “Liepavots” un “Irši”

Kokneses 
kultūras nams

6.maijs 
plkst.17:00 - 

20:00

Gitas Tenisas praktiskko nodarbību cikls 
MANS TAUTAS TĒRPS, 2.nodarbība. 

Radošā māja

14.maijs no 
plkst.8:00

SAMA MODINĀŠANAS SVĒTKI Koknese

19.maijs 
plkst.19:00

Raimonda Paula 80.gadu jubilejai veltīts koncerts “LATERNU STUNDĀ”, 
īpašie viesi Rūta Dūduma un Andris Ērglis, pie klavierēm Jānis Ķirsis. 
Ieeja 5-6 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē no 11.aprīļa

Kokneses 
kultūras nams

29.maijs 
plkst.10:00 - 

16:00

Gitas Tenisas praktisko nodarbību cikls 
MANS TAUTAS TĒRPS, 3.nodarbība. 

Radošā māja

1.jūnijs 
plkst.16:00

Bērnu svētki “MŪSU SARKANĀ ISTABĀ”, programmā “Lielo ziepju 
burbuļu šovs” kopā ar pelīti Minniju, radošās darbnīcas

Kokneses 
kultūras nams

23.jūnijs 
plkst.23:00

LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “NOVADNIEKI”, ieeja brīva
Kokneses 
estrāde

Viņi viens otru pirmo reizi ie-

raudzīja Koknesē. Trīspadsmit ga-

dus vecs Rīgas zēns nobučoja des-

mitgadīgu meitēnu. Pēc gadiem 

astoņiem viņi apprecējās un kopš 

tā brīža kopā noiets mīlestības ceļš 

gandrīz 50 gadu garumā. Lieldienu 

nedēļā  Koknesē, Paugu ielā 6, sava 

nama durvis man un kolēģei Dacei 

viesmīlīgi atvēra mākslinieks Pā-

vils Karps un viņa sieva Zanda. 

Sarmīte Rode,

Daces Svētiņas foto

2013. gada vasarā Kokneses no-
vada domē tika atklāta pirmā Pāvila 
Karpa gleznu izstāde, kurā nemirs-
tību, pateicoties mākslinieka otas 
pieskārieniem, ieguvuši Kokneses 
zudušie dārgumi. Šobrīd domes fo-
ajē ikvienu uzrunā gleznotāja otrā 
izstāde. Itin bieži nākas dzirdēt, kā, 
vērojot Kokneses ainavas, cilvēki 
teic: „Cik skaista ir bijusi Koknese!” 
Pāvila un Zanda bērnības laiks un 
jaunības gadi pieder laikam, kuru 
tagad redzam tikai mākslas darbos 
un fotogrāfijās. Un tā ir viņu bagā-
tība.

Katram savs vaļasprieks
Pārkāpjot mājas slieksnim, šķiet, 

ka esam nonākušas izstāžu zālē, kur 
līdzās ir mākslinieka darbnīca ar eļļas 
krāsu un terpentīna smaržu. Vienā no 
gleznām visā godībā Krievkalna pa-
reizticīgo baznīca, kur 30. gados kal-
pojis Pāvila vectēvs – Jelgavas bīskaps, 
Kokneses virspriesteris, Kokneses svē-
to apustuļu Pētera un Pāvila pareizti-
cīgās draudzes mācītājs, skolotājs un 
skautu vadītājs Jēkabs Karps, tad acu 
skats apstājas pie Altenes un Kokneses 
pilsdrupām, pasakainas ainavas, kas 
tapusi iedvesmojoties no Jūlija Federa. 
Ievērības cienīgs ir Pāvila izveidotais 
dzimtas koks, kura zaros ievijušies tik 
dažādi cilvēku likteņi. Ielūkojoties ma-
zajā istabiņā, kur top Pāvila  gleznas, 
sajūtamies tomēr kā īstā mākslinieka 
darbnīcā, kurā katrai lietai sava vieta. 
Skatienu piesaista vēl nepabeigts darbs 
– saulespuķes, kuras drīzumā kļūs par 
dāvanu vienam labam draugam. „Ka-
mēr Paulītis glezno, es tamborēju,” 
atklāj dzīvespriecīgā saimniece, kuras 
čaklās rokās ir radījušas savus māks-
las darbus – tamborētas segas, rakstu 
rakstos izrakstītas zeķes un čības. Ide-

jas rokdarbiem un ēdienu receptēm 
visbiežāk viņa atrod internetā – apgū-
tā datorprasme lieti noder arī saziņai 
ar māsas meitu, kura dzīvo Izraēlā. 

Meitene no „Atmiņu 
Daugavas”

Mājīgajā viesistabā mūs gaida 
sarūpētas gardas pusdienas un 
saimnieces pašceptais kliņģeris. Pārla-
pojot biezos foto albumos, kā uz balta 
audekla pamazām iekrāsojas Pāvila un 
Zandas dzīves glezna. Par sevi mājas 
saimniece teic: „Esmu Kokneses mei-
tene, dzimusi mājās iepretim dzelzceļa 
stacijai ar nosaukumu „Tulpes”. Mans 
tēvs Augusts Bērziņš bija frizieris un 
labi prata arī citus amatus. Ar Paulīti 
satikāmies jau bērnībā, viņa brālēns 
lenca manu māsu Kitiju, bet apprecēja 
otru māsu Brigitu. Vienā reizē, kad biju 
pie māsas Bilstiņos, kur bija arī Paulis 
un daudzi citi radu bērni, viņš mani, 
desmitgadīgu skuķēnu, ņēma un  no-
bučoja, bet pārējie bērni skrēja sūdzē-
ties manai mammai! 

Atminos, kā ar draugiem ar paštai-
sītiem āķiem gājām gar Daugavas kras-
tu riekstot. Man šķita – nav skaistākas 

vietas par Koknesi. Diemžēl māte, ne-
varēdama izturēt tēva dabu, paņēma 
bērnus un aizgāja dzīvot uz Gostiņiem. 
Pēc skolas gaitām Gostiņu septiņgadī-
gajā skolā mācījos Pļaviņu vidusskolā 
un gaļas kombināta tehnikumā Rīgā. 
Bet tā meitene pie Altenes pilsdrupām 
grāmatas „Atmiņu Daugava”  368. un 
369. lappusēs esmu es!” 

Induļa Zariņa audzēknis
Pāvilam, ko ģimenē dēvē par Pauli, 

arī savs atmiņu stāsts. Viņa vectēvs Jē-
kabs Karps, kalpojot Krievkalna pareiz-
ticīgo baznīcā, 30. gadu vidū Koknesē 
savai kuplajai ģimenei uzcēla pagaidu 
māju, dodot tai vārdu „Vizbulītes”, jo tās 
bijušas viņa sievas mīļākās puķes. 1943. 
gadā Jēkabs Karps pavadīts mūžībā, bet 
„Vizbulītēs” ilgus gadus dzīvoja Pāvi-
la tēva māsa un  tēva brālis ar ģimeni. 
„Mans tēvs Pāvils Karps ar manu māti 
apprecējās Rīgā 1944. gada sākumā, es 
piedzimu tā paša gada oktobrī.  Tēvs, 
būdams leģionārs, kara beigās nokļu-
va gūstā pie jeņķiem, atpakaļceļā uz 
mājām viņu apcietināja un nosūtīja 
uz Komsomoļsku pie Amūras. Par lai-
mi viņam bija lemts atgriezties mājup, 

nodzīvot garu mūžu, piedzīvot Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanu. Kokne-
sē pagāja visas manas bērnības vasaras. 
Mācījos Rīgas 6.vidusskolā, skolotājs 
un  mākslinieks Romis Bēms, pama-
not manas dotības zīmēšanā, mudināja 
mācības turpināt Jāņskolā. Man veicās 
ar lieliskiem pedagogiem – Induli Za-
riņu un kursa audzinātāju Ezernieku. 
Starp maniem kursa biedriem bija arī 
Jānis Anmanis, Kira Liede un Imants 
Melderis. Vislabāk man patika plenē-
ri skaistās Latvijas vietās. Protams, kā 
jau jaunībā, netrūka trakulību, vasaras 
naktis pagāja līksmās ballītēs, bet pēc 
darbu nodošanas skatei neklājās viegli.” 
Stāstījumu par šo laiku papildina Pāvila 
rādītās fotogrāfi jas no skolas plenēru 
laukiem. Vienā no tām pretī raugās 
Indulis Zariņš ar vērīgu skatu un līdzās 
viņa audzēknis – ar tikpat nopietnu 
skatienu. Kas zina, kā būtu izvērtusies 
dzīve, ja būtu bijusi iespēja studēt Lat-
vijas Mākslas akadēmijā, bet 1963. gadā 
pēc Jāņskolas beigšanas Pāvils zīmīgā 
datumā – 18.novembrī sāk dienestu 
padomju armijā trīs gadu garumā Ros-
tovā pie Donas. 
Turpinājums 16.lpp »»»

Ar uzticību KokneseiAr uzticību Koknesei
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DZIDRA ČUMAKEVIČA
Kaut es spētu... 
Kaut es spētu aiztaupīt tev sāpes,
Tās, kas uzglūnēt kā ēnas mēdz,
Nelūgtas, bet dvēselē cērt rētas,
Seko līdz, lai kurp tu arī bēdz.
 
Kaut es spētu viņu ceļā stāties,
Satverot tās ciešā mezglā siet,
Tomēr nespēšu, jo zinu vienu,
Katram sāpju ceļš savs jānoiet.
 
Varu tikai mierināt un balstīt,
Stāstīt to, ka visu dziedē laiks,
Dzīve nesastāv no raibām svītrām,
Tajā ievīts tiek kāds tonis maigs.
 
Katra sāpe māca atkal celties,
Rūdījums, kas gūts ir zelta vērts,
Tikai ļoti žēl, ka ne jau vienmēr,
Vainīgs tas, kas likteņrīkstēm pērts.

ĀRIJA ĀRE
***
Nesaki, ka manās plaukstās
par maz maiguma,
par maz mīlestības.
Mans maigums mīt ziedos
mūsu vasaras ziedu dārzā,
kurā katrs zieds ar gaismiņu sēts,
no vējiem un lietiem pasaudzēts.
Es saplūkšu ziedus un nesīšu tev.
Ieklausies,tajos pat sapņi dzied!
Ziedu valodā,ziedu gaišumā-
tavās plaukstās uzziedēs vārdi,
par maigumu,par mīlestību.
Nesaki ,ka manās plaukstās
par maz maiguma,
par maz mīlestības.

OLGA KĻAVIŅA
Gulbju pāra tilts...
Ar skatu gulbju pārim līdzi vizinos,
domāju, cik viegli tie uz krastu airē,
bet viņu vieglumam ar 
jūtām pieķeros,
saprotu, kāpēc tik viegli ūdens šķiras.

Tā viņu mājvieta, tas 
viņu sapņu tilts,
vai citādi tur putni justies spētu,
bet ūdens kurā abi peldas 
saudzējoši silts,
lai tieši šajā krastā pieairētu.

Ir upju daudz, gan ezeru, 
gan meldru līču,
viņus saista vien senais 
Daugavas krasts,
putnu mīlestībai dzejā ligzdu viju,
jo baltie gulbji ir kas īpašs, 
neparasts!

Cik spulgs atspulgs...
Cik spulgs! Saules atspulgs ir 
Daugavā spulgs
kā zelts. 
Brīžam liekas tas viļņu atvelts.
Jau mirdz Daugavas vidū 
burvīga sirds.
Slīd viļņi, šķiet viņi to visu jūt, dzird.

Šis stāsts pieder Daugavai,
 viņai tas glāsts
silts, maigs. Tas ir ūdens un 
saulstaru laiks.
Mums lemts tajā iegrimt 
priekš sevis ko smelt
cik vien spēj paša sirds un 
dvēsele dzert.

Bet krasts saņem vēja
atdzītās putas.
Tās skan kā būtu kāds sadevis sutu.
Kā prieks tās uzplaiksnī 
mirkli un pazūd.
Nāk atkal vilnis jaunas sajūtas radīt!

ANITA LIEPIŅA
***
Tāds ļoti agrs, rūpju 
nepiebradāts rīts.
Kaut kur tālu debess pamalē 
dzimst diena.
Saullēkts vēl miglas autos tīts,
Pār pļavu nāk māte ar krūzīti tikko 
slaukta piena.
 
Zeme elpo, svēts noslēpums 
viņas dvašā,
Vēl neesi sastapis pat sevi pašu...
Ir tik agra skaidrā rīta stunda, kad 
esi vēl gluži nevarīgs
Un nepazīsti vēl trauksmaino jundu.
 
Laiks neapturami rit.
 
Gadu vērpetēs pluinīts un saraustīts,
Atkal caur tumsas un miglas 
vāliem aust rīts.
Atmiņās rasainām kājām pa 
ziedošu pļavu skrienu:
Māti sagaidīt ar putām pārklātu 
krūzīti silta piena...

***
Mīļā Mūza, esi ar mani pacietīga.
Tagad mums jāvāra maizes zupa, 
Jāaizved bērneļu bariņš uz upi,
 Jānorauj zemenēm garās stīgas,-
 
Esi ar mani pacietīga...
 
Mīļā Mūza, es sieviete esmu
Augstākā sūtība – būt man mātei.
Pieskaries man ar savu dvesmu 
Naktīs, kad bērni guļ sātināti!
 
Esi ar mani pacietīga...
 
Ikdienas solī skaņojas dvēsele
Uztvert, ko dzied tavas liras stīgas.
Klausos to skaņās kā šifrētā vēstulē,
Minu pa zilbei – dzimst Bezgalība.
 
Mīļā Mūza, esi ar mani pacietīga...

MAIJA STEPĒNA
***
Tikai nesakiet, 
ka tas bij`manā zemē,
kur latvju dainas stiprākas 
par svētiem rakstiem ir.
Tas bija tur, kur, tronī iesēdusi,
cietsirdība varaskārē smej.

Klusē mātes, kuras savus bērnus
atstāj glābējsilītē vai liktenim...
Klusē tēvi, kurus izmisuma cilpa
svešumā dzen lūgt un zemoties.

Tikai nesakiet, 
ka tas bij`manā zemē,
kur latvju gars kā tērauds
likteņkalvē rūdījies.
Tas bija tur, kur augstprātībai
tauta dvēselē ļauj kājas noslaucīt.

Klusē mātes, kuras mācās bērniem
maizes riecienu uz visiem sadalīt,
klusē vīri, kuru tēvutēvu zeme
izvarota, pievilta...  un pārdota.

Nepalaid vējos 
Nepalaid vārdus, nepalaid vējos,
ja nezini, kur saknes tie dzīs...
vai kalpos priekam, atplaukstot 
ziedos, 
vai par ko citu,  vēja iesēti, dīgs?

Nepalaid vārdus,  nepalaid vējos -
ne jau visi tos sagaidīt skries.
Cits pamētās no rokas rokā,
cits meklēs iespēju paglābties.

Nepalaid vārdus, nepalaid vējos -
vēl daudziem, tici, tos vajadzēs... 
Vai maz būs ceļā samītu ziedu?
Vai maz būs koku... bez galotnes?
 

JURIS SILIŅŠ
Nenosūtītā vēstule
Mans mīļais draugs, mans senais 
draugs
Caur Koknesi drīz ziedons brauks.
Sēs māllēpjziedus grāvmalās
Un vizbulītes birztalās.
Liks zilpuķītēm parkā augt,
Uz klintīm vijolītēm plaukt,
Bet Pērses krastam ievziedos
Ļaus atkal noreibt vakaros.

Alkst mana griba, lai vēl tā,
Viss būtu kā tai pasakā, -
Kad vienots bija mūsu gars
Kā debess jums un zvaigznes stars.
Kad tavas acis dzelmainās
Tā ilgi manī raudzījās, -
No atmiņām tās neizgaist,
Vēl sapņot liek un ilgās kaist.

Ja tevi sasniegs vārsmas šīs,
Kaut arī tobrīd lietus līs,
Draugs, manu balsi atceries
Un teiktos vārdos ieklausies:
Sen mana sirds pēc vietām skumst,
Kur kādreiz tikties lemts bij mums,
Turp atgriezties sev neaizliedz,
Ar skatienu man laimi sniedz.

Kā putniņš gaisā loku met – 
Tā klīstu viens kurp diena ved
Un mājās šajā sakarā
Es būšu vēlu vakarā.
Tur mani negaidīs neviens,
(Būs tikai domu pieskāriens),
Jo arī runcis nu jau drīz,
Kā pazudis, būs dienas trīs.

Pie vaļā loga stāvu es – 
Uz koku galiem – pilnmēness.
Kaut kur skan dziesma minorā,
Nakts līksmo savā krustpunktā.
Pavisam tuvu durvis klaudz
Kāds ievaidas… cits  - kādu sauc…
Viss tomēr beidzot klusi kļūst,
Vien mēness gaisma telpā plūst…

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ 
UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ 
INTERNĀTVIDUSSKOLA

2016./2017.mācību gadā piedāvā licencētas un 
akreditētas profesionālās izglītības programmas:

KVALIFIKĀCIJA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA, 
MĀCĪBU ILGUMS

Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists

Pamatizglītība, 4 gadi; Vidējā 
izglītība-uzņem 3.kursā, 2 gadi

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists

Pamatizglītība, 4 gadi

Konditors, 
ESF grupa (17-29 gadi)

Pamatizglītība, vidējā izglītība,
1 gads

Restorānu pakalpojumu 
speciālists, 
ESF grupa (17-29 gadi)

Vidējā, profesionālā vidējā 
izglītība, 1,5 gadi

Biškopis (tālmācības 
programma, bez vecuma 
ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Lauku īpašuma apsaimniekotājs 
(tālmācības programma, bez 
vecuma ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca, 
B kategorijas autovadītāja apmācība.  

Valsts stipendija EUR 10 – 150 mēnesī,  ESF grupas 
audzēkņiem mērķstipendija EUR 115 mēnesī. 
Kontakttālrunis 65133606, 65133600, 65164282
Dokumentu iesniegšana no 2016.gada 13.jūnija

e-pasts: vecbebrupv@gmail.com; 
Video par skolu mājas lapā: www.vecbebri.lv

Ja Tev patīk darbs ar cilvēkiem, 
esi komunikabla(-s), atvērta(s), 

nodibinājums „Kokneses fonds” aicina 
pievienoties Likteņdārza īstenotāju komandai 

pozitīvu, enerģisku un atsaucīgu 

GIDU
Galvenie darba pienākumi: 
• Korekta tūrisma informācijas sniegšana par Koknesi, 
Likteņdārza projektu, pakalpojumiem
• Tiešais kontakts ar Likteņdārza apmeklētājiem: grupu 
sagaidīšana, ekskursija pa Likteņdārzu, gupu pavadīšana
• Regulāra sekošana apmeklētāju rēgistrācijas datu bāzei, 
Likteņdārza aktualitātēm un tūrisma informācijai
• Komunikācija ar Likteņdārza administrāciju un sadarbības 
partneriem

Prasības:
• uz klientu orientēta attieksme
• labas komunikācijas, organizācijas un sadarbības prasmes
• laba atmiņa, spēja atcerēties faktus un māka tos koncentrēti, 
saprotami izklāstīt
• augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme
• vēlme pieņemt izaicinājumus
• patstāvība un mērķtiecība izvirzīto mērķu sasniegšanā
• vēlamas angļu, vācu, krievu valodas zināšanas
• pieredze tūrismā tiks uzskatīta par priekšrocību
• var būt vidusskolniece/-ks, studente/-s

Mēs piedāvājam:
• iespēju strādāt vēsturiski nozīmīgā projektā, kas top kā 
dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā
• apmācību
• iespēju gūt unikālu pieredzi un iepazīties ar daudziem 
gaišiem cilvēkiem 
• sadarbību labā komandā

CV un motivācijas vēstuli, kurā norādīts Jūsu vecums un 
pašreizējā nodarbošanās gaidīsim uz e pastu līdz 2016. gada 
24.aprīlim: info@koknesesfonds.lv 

Darba laiks:  vasaras sezonā, atkarībā no grupu pieprasījuma
Darba vieta:  Koknese, Kokneses novads
Kontaktinformācija: 25 15 32 60
Kontaktpersona: Benita Rugaine
E pasts: info@koknesesfonds.lv 
Adrese: Likteņdārzs, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
URL  http://www.liktendarzs.lv
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«««Sākums 14.lpp
Rādot fotogrāfi ju, kurā redzams 

glīts jauneklis karavīra formā, Paulis 
pastāsta: „Te ir mana darbnīciņa, kurā 
arī čaļiem rīkojām rautiņus. Atminos, 
kā kursantu augstskolā, kur bija arī 
virsnieku kopmītnes, viesojās Vladi-
mirs Visockis. Man bija šī ēka jāap-
sargā, no tās dziesmotās nakts arī man 
tuvas viņa dziesmas.” Dienesta laikā 
Pāvils un Zanda apmainās vēstulēm un 
starp rindiņām skaidri salasāmas divu 
jaunu cilvēku jūtas.

Dzimšanas dienā 
uzdāvina meitu

Pāvilu mājās gaida ne tikai mīļo-
tā meitene. 1963. gada vasarā kopā ar 
draugiem, minot velosipēda riteņus, 
viņš aizbrauc līdz Staburagam un no-
kaļ mazu gabaliņu no varenās dolomīta 
klints, vēl nenojaušot, ka atgriežoties 
no dienesta, Staburags jau dusēs Dau-
gavas dzelmē. Mazais Staburaga ak-
mentiņš sagaida viņu mājās un līdz šai 
dienai ir kā Pāvila un Zandas ģimenes 
relikvija. Tas mums ar Daci ir saviļņo-
jošs brīdis, kad arī mēs varam paturēt 
savās plaukstās daļiņu no Staburaga. 
Bet mirklis, kad to savās sastrādātajās 
rokās paņem Pāvils, tiek iemūžināts 
fotogrāfi jā.

Turpinot sarunu, Zanda atminas: 
„Astoņpadsmit gadu vecumā man 
nomira mamma. Tas bija 1966. gada 
rudens,  Paulis bija tikko atnācis no 
dienesta. Pēc mātes bērēm viņš mani 
aicināja līdzi uz Rīgu. Braucu, vēl 
nezinot, kas gaidāms nākotnē. Klusi 
un vienkārši 1967. gada 13. februārī 
sarakstījāmies dzimtsarakstu nodaļā, 
pēc tam bija neliels svētku mielasts,” 
atceras Zanda. Sākotnēji viņi dzīvo pie 
Pāvila vecākiem vienistabas dzīvoklītī 
Ļeņina ielā (tagad Brīvības). Pēc meita 
Kristīnes un dēla Kaspara piedzimša-
nas ar lielu cīņu mazā dzīvoklīša visiem 
iemītniekiem izdevies tikt pie trīsistabu 
dzīvokļa Tapešu ielā. „Kristīne piedzi-
ma 23. oktobrī, bet Paulītim dzimšanas 
diena ir 24. oktobrī. Teicu vīram: „Es 
tev uzdāvinājusi dāvanu visiem turp-
mākajiem gadiem!”

Hipiju laiki un 
Pits Andersons

Pāvilam gari darba gadi pagājuši 
strādājot par mākslinieku noformē-
tāju reklāmfi rmā „Sojuztorgreklam”. 
„Mani kolēģi bija arī pazīstami glez-
notāji, kuriem pēc LMA beigšanas bija 

obligāti jānostrā-
dā divi gadi. Vie-
nu brīdi ar mani 
kopā strādāja Pits 
Andersons,” vīra 
stāstīto papildina 
sieva: „Pitiņš man 
ļoti patika. Viņš 
bija biežs ciemiņš 
mūsmājās. Mūsu 
durvis bija vienmēr 
atvērtas draugiem. 
Kādas tik rokenrola ballītes netika rī-
kotas!” Pāvils turpina: „Hipiju gados 
ar Pitiņu sēdējām kafejnīcās, toreiz vēl 
nenojautu, ka viņš kļūs par Latvijas 
rokenrola karali. Mums abiem Mār-
staļa iela bija kopīga darbnīca.”

„Paulis jaunības gados daudzām 
patika un es biju greizsirdīga. Ta-
gad domāju, kāpēc cilvēki jaunībā 
ir tik greizsirdīgi?  Pēc savas piere-
dzes jaunajiem gribu teikt, ka nav 
vērts izniekot savu laiku pārmetu-
mos, veltiet viens otram vairāk labus 
vārdus!” – atzīst Zanda.

Jaunības gados Pāvilam glez-
nošanai nav daudz laika atlicis, bet 
tomēr darbi radušies un gleznas 
arī pārdotas. Par savu darbu Pāvils 
stāsta: „Veidojām veikalu skatlogu 
noformējumus. Darba devējs 
bija Tirdzniecības ministrija. 
Idejas bija jāizstrādā mājās, 
tad īpaša komisija tās izskatīja 
un deva atļauju izpildījumam. 
Pēdējie darba gadi pagāja 
strādājot „Rīgas dizainā”, kur 
gatavojām dažādus vimpeļus 
visai Padomju Savienībai, bet 
sākās Atmoda, pārmaiņu laiks 
un uzņēmumu likvidēja.”

Savukārt Zanda savulaik 
strādājusi slavenajā „Mārā” par 
adītāju. „Kādās darba sacensībās vin-
nēju igaunieti un nokļuvu avīzē kā la-
bākā darbiniece. Starp citu arī skolas 
gados vinnēju igauņu meiteni šaha 
spēlē!”

Dabūt to, kā citiem nav
Pāvilam visu dzīvi tiecies ko jau-

nu iemācīties. Jaunības gados aizrā-
vies ar fotografēšanu un pat uzņēmis 
kino, bet grūtības sagādājušas dažādu 
palīgierīču un trūkstošo detaļu iegū-
šana. Par vēl citiem vaļaspriekiem 
viņš stāsta: „Jau no skolas gadiem 
man patika staigāt pa antikvariātiem. 
Pirku poļu žurnālus, jo viņiem bija 
eleganti žurnāli par kino, kuros kios-

kos nevarēja dabūt. 
Man jau bija saru-
nāts, ka priekš ma-
nis allaž atstāja jau-
nākos numurus. Tu 
dabū, to kas citam 
nav, tas jau bija tas 
azarts! Kad sākās 
ieraksti, centos tikt 
pie ārzemju pla-
tēm, nopirku mag-
netafonu „Spalis”, 
naktīs no radio 
mēģināju ierakstīt 

savus elku balsis. Jau no bērnības 
man patīk džezs un rokenrols. Arī ta-
gad mēdzu klausīties Elvisu Presliju, 
Ellu Ficdžeraldu, Dženisu  Džoplinu, 
Luiss Primu,  Brendu Li un citus.”

Jaukākie brīži ģimenei bija, kad 
vasarās ar bērniem varēja dzīvot 
Koknesē, „Vizbulītēs”. „1975. gadā 
Paugu ielā sākām celt savu ģime-
nes māju. Es tolaik strādāju kopā ar 
mākslinieku Leonu Kalniņu, viņš 
Jūrmalā cēla savu māju, un es no viņa 
daudz iemācījos. Sarīkoju talkas pa-
matu liešanai un spāru uzlikšanai, ar 
pārējo pats lēnām tiku galā. Sākumā 
šeit dzīvoja mans tēvs, bet mēs ar sie-
vu no 1980. gada.” 

Laimīgi savā ģimenē un 
Koknesē

Kāds ir laimīgas laulības noslē-
pums? Zanda teic: „Mums nebija 
laika strīdēties. Paulītis cēla māju, 
man bija ikdienas darbs un rūpes par 
bērniem, arī par slimo vīramāti. Au-
dzējām nutrijas un trušus, iekopām 
dārzu.”  Pirms gadiem, kad Pāvils bija 
saticies ar savu bijušo skolas bied-
ru Jāni Anmani, Latvijā pazīstamais 
mākslinieks teicis: „Cik tu esi laimīgs, 
jo tev ir ģimene!”

Pāvila un Zandas meita Kristīne ir 

skolotāja un dzīvo Rīgā, viņa saviem 
mīļajiem vecākiem dāvājusi mazmeitas 
Lindu un Olandu. Linda būs piepildī-
jusi sava vectēva sapni – viņa gatavojas 
beigt studijas Latvijas Mākslas akadē-
mijā. Dēls Kaspars, tāpat kā tētis, prot 
daudzus amatus. Mājās pirms dažiem 
gadiem veiktais remonts ir Kaspara no-
pelns. Arī mazais Kaspariņš, Kaspara 
dēls, skolas brīvdienās bieži ciemojas 
vecvecāku mājās.

„Pa šiem gadiem esmu iemīļo-
jusi tik daudzus Kokneses cilvēkus. 
Kaimiņiem Tarasoviem esam bijuši 
vedēji kāzās. Daudz palīdzējusi ģime-
nes ārste Anda Elste, mūsu ģimenes 
draugi Dzidra Ķīle un Jānis Mārtin-
sons.” stāsta Zanda.

Lūgšanas brīnums
Var tikai apbrīnot mājas saimnie-

ces enerģiju un pozitīvo pasaules re-
dzējumu. To nav ietekmējusi  pirms 
gadiem četriem pārciestā smagā sli-
mība. Kļuvusi par vegani un ar prieku 

papildina ar jaunām receptēm savu 
pamatīgo veganu ēdienu grāmatu. 
Viņasprāt, cilvēkam ir jāpaļaujas uz 
Dievu, kura klātbūtne jūtama ik uz 
soļa. Pirms gadiem, kad bērni vēl biju-
ši skolas vecumā, Zanda ar savu sesto 
žigulīti divatā ar draudzeni Zigrīdu 
braukušas apskatīt Cesvaini. Brau-
cot par rudens pielijušo lauku ceļu, 
gribēdama apbraukt lielu peļķi, ma-
šīna noslīdējusi no ceļa, ietriekusies 
dzeloņdrātīs, bet žoga miets ietriecies 
mašīnas stiklā starp abām braucējām. 
Zanda teic: „Tajā brīdī man bija tikai 
viena doma – ne par saviem, bet Zigrī-
das trīs bērniem. Dievs stāvēja mums 
klāt. Vēl vakarā traktors mūs uzvilka 
uz ceļa, un mēs pārbraucām mājās. 
Kopš tā brīža pie mašīnas stūres vairs 
neesmu sēdusies.” Vēl kāds notikums 
palicis neaizmirstamā atmiņā: „Pirms 
gadiem Rīgā nejauši nokļuvu kādā 
no Moiseja, kurš tagad dzīvo Izraēlā, 
vadītājām kopīgajām lūgšanām. Man 
ļoti sāpēja kāja, draudzene man palī-
dzēja turp nokļūt. Stāvot kopā ar pā-
rējiem lūdzējiem aplī, domāju, lai visi 
mani mīļie ir veseli. Pārnākot mājās, 
sāpes kājā vairs neesmu jutusi.”

Paldies labiem 
cilvēkiem!

Ogošana un sēņoša-
na ir Pāvila un Zandas 
kopīgais vaļasprieks. „Ar 
velosipēdiem aizbrau-
cam līdz Paugu mežam, 
kur mums ir zināmas 
savas sēņu un ogu vie-
tas. 2014. gadā bija izcils 
baraviku gads. Izžāvētās 
meža skaistules nosūtī-
ju māsas meitai Kirai uz 
Izraēlu, viņa bija sajūs-
mā! Savu reizi uz mežu 
nokļūt  palīdzējuši arī 
draugi un kaimiņi – labu 
cilvēku ir daudz!” – prie-
cājas Zanda.

„Esmu riktīgs dvīnis, 
dzimusi 6. jūnijā, bet man 
atšķirībā no Paulīša ļoti 
patīk ziema un sniegpute-
ņi, nesen arī tāds bija, un 

mana sirds dziedāja!” – teic viņa, bet 
Pāvils oponē: „Man ziema krīt uz ner-
viem. Pirms gadiem Koknesē bija liels 
viesulis: debesīs parādījās tāds okerīgs 
gaišums, bija pilnīgs bezvējš un tad 
viss aizgāja pa gaisu, dārzā kokiem 
tika norauti zari, bet sētā palikusī vista 
zem saviem spārniem bija nosargājusi 
cālīšus.” 

Klāt visskaistākais laiks dabā, kad 
arī Pāvila un Zandas mājas dārzs uz-
plauks ziedos un viņi teiks: „Zied kā 
kādreiz „Vizbulītēs”!”

Sarunas noslēgumā jautājam: „Ko 
jūs viens otram un mūsu lasītājiem 
novēlētu?”  Mājas saimnieki atbild: 
„Mums ir brīnišķīgas vecumdienas, 
mēs visu laiku esam kopā. Vēlamies 
tikai, lai Dievs dod veselību un vēl 
kādu strēķīti padzīvot. Bet pats galve-
nais, lai pasaulē būtu miers. Lai Kok-
nese kļūst arvien skaistāka un te dzī-
votu vairāk cilvēku.  Mūsu bērnības 
un jaunības Koknese vienmēr dzīvos  
mūsu atmiņās.” 

Ar uzticību KokneseiAr uzticību Koknesei

Daļiņa no 
Staburaga 

Pāvila Karpa 
plaukstās.

Kokneses pilsdrupas savā senajā skaistumā 
Pāvila Karpa gleznā.

Pāvils un Zanda savās mājās Koknesē.

Jaunībā, kad brašo karavīru mājās gaidīja 
mīļotā meitene.

Kāzu dienā 1967. 
gada 13. februārī.


