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

Dzīve ir ceļš uz sevi mūža garumā. 
Tas aicina katru dienu iepazīt arvien ko jaunu. /A. Zarāns/

Dārzā uzziedējusī 
saulesgrieze vēlīgi rāda mums 
ceļu – klāt augusts! Šo vasaru 
noteikti atcerēsimies ar karsto saules 
tveici un notikumiem, kas mums katram 
šķituši svarīgi. Un, tas var būt nav kaut kas liels, 
bet tomēr vairojis dzīvesprieku. Kāds sagaidīts 
saullēkts vai agrs rīta sveiciens, ejot basām kājām 
pa rasas pielietu pļavu. 

Prātā palikuši biedrības „Bites” valdes priekš-
sēdētājas Ievas Klaužas vārdi fitnesa centra at-
klāšanas dienā Bebros: „Mums ikvienam ir dota 
izvēle: darīt vai nedarīt.” Patiesi, viss ir atkarīgs 
no mūsu dzīves izjūtas, sirdsdegsmes, vēlēšanās 
nestāvēt malā, bet, pārvarot grūtības un šķēršļus, 
paveikt domās izloloto. Šajā avīzes numurā stās-
tām par cilvēkiem, kas izvēlējušies darīt. Arī par 
mūsu novada jauno paaudzi, kas tālāk nes mūsu 
tautas mākslas tradīcijas un X Latvijas skolu jau-
natnes Dziesmu un deju svētkos bija daļiņa no lielā 
kopkora, kas savu dejotprieku ievija latviešu tautas 
dejas kopējā rakstā. 

Uz salas Koknesē, Daugavas vidū – „Likteņ-
dārzā” aicinām visus būt kopā 28. augustā, kur, 
turpinot iesākto tradīciju, ar Latvijas Televīzijas 
atbalstu notiks otrā ziedojumu akcija „Top Latvijas 
Likteņdārzs!”. Šajā dienā būs arī vairāku draugu 
koru koncerts „Mīlestības dziesmas Latvijai”. Lai 
tajās izskan arī mūsu mīlestība Daugavas krastam, 
vietai, kurai esam piederīgi.

Tāpat joprojām ikvienam ir iespēja piedalīties 
laikraksta „Kokneses Novada Vēstis” tapšanā – ar 
kādu stāstījumu, ideju, paziņojumu, apsveikumu 
u.c. informāciju. Visa veida informāciju gaidīsim, 
iesniegtu rakstveidā, sūtot pa e-pastiem Anitai Šmi-
tei: koknesei.lv@inbox.lv vai  Sarmītei Rodei sar-
miiterode@inbox.lv , kā arī iespējams sūtīt pa pastu 
uz Melioratoru ielu 1, Kokneses novada domē – ar 
norādi Kokneses Novada Vēstīm.

Vēl ir tikai augusts. Nebeidzamo darbu gūzmā 
atradīsim laiku sev un saviem mīļajiem! Noplūksim 
dārzā košāko dālijas ziedu un apsveiksim šī mēne-
ša gaviļniekus! ”Vienu cilvēku, kurš mums mīļš, un 
vienu lielu ideju, kas piepilda sirdi – ko vēl vairāk 
var vēlēties?” /L. Feierbahs/

To novēlam arī jums! 
Anita Šmite, Sarmīte Rode

31. jūlijā Kokneses pagasta 
Ozolkalnos notika gadskārtējie 
mednieku sporta svētki. Jau no 
2002. gada ik vasaru notiek kausa 
izcīņa, kuru piešķir sportiskāka-
jam mednieku kolektīvam. Spor-
ta svētkos piedalījās 31 mednieks, 
bet komandu cīņās – 5 komandas. 
Komandu cīņās mednieki un viņu 
ģimenes sacentās stafetēs, „ame-
rikāņu trapā”, duelēšanā ar pne-
imatisko ieroci, basketbola soda 
metienos un spēlē „Kubs”. Indivi-
duāli sporta spēļu dalībnieki mēroja spēkus 
šautriņu mešanā, šaušanā mērķī ar pneima-
tisko ieroci un dažādās jautrās atrakcijās. 
Bija padomāts arī par bērnu sportot prieku, 
viņiem bija iespēja piedalīties dažādās inte-
resantās sacensībās. Ceļojošo kausu godam 

Mednieku sporta svētkiem – būt!

Mirklis no sacensībām.

izcīnīja Kokneses mednieku kolektīvs „Ķe-
painis”. Mednieku sporta svētku rīkotāji par 
palīdzību svētku norisē pateicas Kokneses 
novada domei un vietējiem uzņēmējiem.

„Kokneses Novada Vēstis” redakcija
Foto – Vairis Betlers

Kokneses novada jaunie vo-
lejbolisti vasarā ne tikai atpūšas, 
bet arī trenējas un piedalās sa-
censībās. Divas 1997./98. gadā 
dzimušo zēnu komandas piedalī-
jās Jelgavas sporta centra rīkota-
jās volejbola sacensībās Elejā un 
izcīnīja pirmo un otro vietu (star-
tēja septiņās komandas). Nāko-
šais starts bija TIO volejbola sa-
censības Gulbenē 3. jūnijā. TIO 
sacensības notiek visās vecuma 
grupās, tas ir, sākot ar 11 gadus 
veciem zēniem un meitenēm, un beidzot ar 
18 gadus veciem jauniešiem un jaunietēm. 
Kokneses I komanda pirmajā sabrauku-
mā izcīnīja otro (Edijs Lutinskis, Edgars 
Glāznieks, Artis Dandēns un Niklāvs Vin-
gris) un Kokneses II komanda trešo vietu 
(Krists Kučinskis, Eedgars Riekstiņš, Kris-
tiāns Butins un Lauris Larionovs) septiņu 
komandu konkurencē. Otrajā sabraukumā 
29. jūlijā Gulbenē Kokneses I komanda iz-
cīnīja trešo vietu un Kokneses II komanda 
izcīnīja pirmo vietu septiņu komandu kon-
kurencē. Stiprākie pretinieki Gulbenē bija 

Kokneses jaunie volejbolisti 
sacensībās gūst godalgotas vietas

Daugavpils volejbola skolas audzēkņi, kas 
pirmajās sacensībās izcīnīja pirmo vietu un 
otrajās otro vietu,  bet otrajā sabraukumā arī 
viņus izdevās uzvarēt.

Tagad zēniem jāgatavojas TIO fināltur-
nīram, kas notiks Rīgā, Daugavas stadionā 
20. augustā. Tur katrā vecuma grupā piedalās 
desmit labākās komandas no visas Latvijas.

Paldies Kokneses novada domei par 
transporta nodrošinājumu sacensību apmek-
lēšanai.

Teksts un foto – Ivars Māliņš,  
volejbola treneris

Jaunie volejbolisti ar treneri Ivaru Māliņu (vidū).
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1. Informēt Valsts policijas Zemgales reģio-
nālās pārvaldes Kārtības policijas biroja priekš-
nieku par policistu darbu Kokneses novadā.

2. Pieņemt zināšanai pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Tūrisma centrs” direktores Dainas 
Liepiņas informāciju par aģentūras finansiālo 
darbību 2010. gada 1. pusgadā.

3. Pieņemt zināšanai  pašvaldības aģentūras 
„Kokneses sporta centrs” direktora Arvīda  Vī-
tola informāciju  par aģentūras finansiālo darbī-
bu 2010. gada 1. pusgadā.

4. Pieņemt zināšanai nodokļu inspektores 
Aijas Āriņas informāciju par nekustamā īpašu-
ma nodokļa aprēķināšanas un iekasēšanas gaitu 
2010. gada 1. pusgadā.

5. Uzdot domes priekšsēdētājam V. Cīrulim 
informēt kompetentas iestādes par to, ka paš-
valdībām ir problemātiski aprēķināt un iekasēt 
nekustamā īpašuma nodokli par dzīvojamām 
ēkām, kuras nav reģistrētas Valsts kadastra re-
ģistrā.

6. Pieņemt zināšanai domes ekonomistes 
I.Sproģes informāciju par pašvaldību budžetu 
izpildes gaitu 2010. gada 1. pusgadā.

7. Pieprasīt no zemes īpašniekiem infor-
māciju par viņiem piederošajā īpašumā iegūto 
derīgo izrakteņu daudzumu un par to nomaksā-
tajiem nodokļiem.

7.1. Lūgt Valsts Vides dienesta Madonas 
reģionālajai vides pārvaldei veikt pārbaudi par 
iegūto derīgo izrakteņu daudzumu Kokneses 
novadā un par to informēt Kokneses novada 
domi.

8. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 12 „Par grozījumiem 
27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
Kokneses novada domes budžetiem 2010. ga-
dam”.

9. Deleģēt SIA „HLD Mērniecības birojs” 
uzdevumu izveidot un uzturēt augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi 
Kokneses novada administratīvajā teritorijā, 
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifi-
kācijai.

9.1. Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA „HLD 
Mērniecības birojs”.

10. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 13 „Par augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktua-
lizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna 
uzturēšanas kārtību Kokneses novadā (saistošie 
noteikumi būs spēkā pēc publikācijas laikrakstā 
„Kokneses Novada Vēstis”).

11. Apstiprināt sociālā budžeta līdzekļu iz-
lietojumu 2010. gada 1. pusgadā.

12. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par sociālo dzī-
vokļu izīrēšanas kārtību Kokneses novadā” 
(saistošie noteikumi būs spēkā pēc publikācijas 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”).

13. Iesniegt projekta iesniegumu ERAF iz-

sludinātajā 3.1.3.2. aktivitātē „Atbalsts vispārē-
jās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”.

13.1. Pārņemt Vecbebru profesionālo vi-
dusskolu projekta realizācijas laikā.

13.2. Lai ekonomētu finanšu līdzekļus, Beb-
ru vispārizglītojošo internātpamatskolu pārcelt 
uz Vecbebru profesionālās vidusskolas telpām.

13.3. Slēgt vienošanos ar LR Izglītības un 
zinātnes ministriju par Vecbebru profesionālās 
vidusskolas pārņemšanas nosacījumiem.

14. Ar 2010. gada 1. septembri Iekļaut Kok-
neses novada domes amatu sarakstā sekojošus 
amatus:

14.1. projekta koordinators (profesijas kods 
242202) pilns darba laiks,  atlīdzība no Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļiem 22 mēnešus;

14.2. sociālais darbinieks (profesijas kods 
263501), pilns darba laiks, atlīdzība no Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļiem 12 mēnešus.

15. Pēc pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasī-
juma SIA “REMUS” veikt pārbaudes ar CCTV 
metodi, kas uzskatāmi uzrādītu iebūvēto pašte-
ces kanalizācijas cauruļu kritumu.

16. Lai novada izglītības iestādēs būtu ie-
spējams licencēt interešu izglītības program-
mas, ar 2010. gada 1. augustu apstiprināt Intere-
šu izglītības programmu licencēšanas komisiju 
sekojošā sastāvā:

1) Mudīte Auliņa – Bebru vispārizglītojošās 
internātpamatskolas direktore;

2) Dagmāra Isajeva – Kokneses speciālās 
internātpamatskolas – attīstības centra direkto-
re;

3) Gaļina Kraukle – Pērses pamatskolas 
direktore;

4) Māris Reinbergs – I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolas direktors;

5) Aija Skudra – Bebru pamatskolas direk-
tore;

17. Apstiprināt grozījumus Pedagogu atla-
ses nolikumā:

1) 22.5. punktu izteikt sekojošā redakcijā”
„22.5. aktīvāk īstenojis tālākizglītību pēdē-

jo 3 gadu laikā, ieskaitot iegūto atbilstošu aug-
stāko profesionālo akadēmisko izglītību (stundu 
skaits)”;

2) 22.8. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
„22.8. pretendē uz mērķstipendiju pēdējo 

trīs gadu laikā pirmo reizi (spēkā ar 24.02.2010.), 
ieskaitot piedalīšanos citu ESF projektos, pie-
mēram, “Atbalsts prioritāro mācību priekšmetu 
mācīšanā“.

3)  Nolikumu papildināt ar 22.9. punktu un 
izteikt to sekojošā redakcijā:

„22.9. Ja pretendentiem ir identiska doku-
mentācija, tad tiek ņemts vērā  kvotu princips”.

17.1. Lēmums stājas spēkā 2010. gada 1. 
augustā. 

18. Izveidot nekustamo īpašumu izsoles ko-
misiju sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Alberts Bambāns – darba aizsardzības spe-

ciālists. 
Komisijas locekļi:
Mudīte Auliņa – domes deputāte;
Elita Ģēģere – nekustamā īpašuma speciā-

liste;
Ligita Kronentāle – domes juriste;
Jānis Miezītis – domes deputāts;
18.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 

„Lāskalni” 1/3 (vienas trešās) domājamās daļas, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, izsoles 
noteikumus (ar noteikumiem var iepazīties paš-
valdības mājaslapā www.koknese.lv)

18.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pēr-
ses”, Bebru pagasta, Kokneses novadā izsoles 
noteikumus (ar noteikumiem var iepazīties paš-
valdības mājaslapā www.koknese.lv).

19. Izdarīt sekojošus grozījumus Kokneses 
apvienotās pašvaldību būvvaldes nolikumā:

1.1. Svītrot no Kokneses apvienotās pašval-
dību būvvaldes nolikuma 31. punktu.

“31. Būvvaldes amatpersona ar teritorijas 
plānošanu un būvniecību saistītu uzņēmējdarbī-
bu Pašvaldību teritorijā veic tikai pēc pašvaldī-
bas pasūtījuma.” 

19.1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemša-
nas dienu – 2010. gada 28. jūliju.

20. Piedalīties ar līdzfinansējumu propor-
cionāli platībai, kuru Vecbebru profesionālās vi-
dusskolas dienesta viesnīcā nomā Bebru vispā-
rējā internātpamatskola, Vides ministrijas izslu-
dinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklātā konkursā „Komplek-
sie risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās 
izglītības iestāžu ēkās”.

21. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt 2000,- Ls (divus tūkstošus latu), 
lai finansiāli atbalstītu projekta dokumentācijas 
sagatavošanu projekta „Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizē-
šanai dzīvojamām mājām Indrānu ielā Nr. 3 un 
Indrānu ielā Nr. 7 Kokneses pagastā.

22. Neiesniegt projekta „Kultūras piemi-
nekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas 
darbi un kultūrvēsturiskā izpēte” iesniegumu 
LR Kultūras ministrijas izsludinātajā atklātas 
projektu iesniegumu atlases konkursā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.3. pasākuma „Kultūrvides 
sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.2. aktivitātē 
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantoju-
ma objektu atjaunošana” .

23. Kokneses novada svētkus 2011. gadā un 
turpmāk organizēt jūlija otrās nedēļas nogalē.

24. Atbalstīt nodibinājuma „Kokneses 
Fonds”, VB SIA „Latvijas Televīzija”, RBS 
jauktā kora, kora „Balsis”, Kokneses tūrisma 
centra un Kokneses kultūras nama rīkoto pasā-
kumu – akciju „Top Latvijas Likteņdārzs” 2010. 
gada 28. augustā.

2010. gada 28. jūlijā KoKneses novada dome nolĒma:

4. lpp. 
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Par KaPsĒtu uzturĒšanu un lietošanu KoKneses novadā
2010. gada 30. jūnijā                                                      
Saistošie noteikumi Nr. 10 
Kokneses novada Kokneses pagastā (protokols Nr. 6) 
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 9. punktu

Noteikumos lietoto terminu skaidro-
jums:

Kapsēta – teritorija, kas saskaņā ar pašval-
dības lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai.

Kapavieta vai ģimenes kapavieta (turpmāk 
tekstā – kapavieta) – zemes platība kapsētas teri-
torijā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs te-
ritorijas labiekārtošanai – kopiņas izveidošanai, 
noformēšanai, apzaļumošanai.

Kapavietas uzturētājs – fiziska persona, 
pēc kuras lūguma tiek ierādīta kapavieta.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Visas Kokneses novada kapsētas tiek 

uzturētas, ievērojot šos noteikumus.
1.2. Visas Kokneses novada kapsētas ir paš-

valdības īpašums.
1.3. Kapsētu sanitāro kontroli veic valsts iz-

veidota institūcija.
1.4. Kapsētu arhitektūras un ainavas veido-

šanu uzrauga un kontrolē attiecīgās pašvaldības 
Komunālā nodaļa.

1.5. Kapsētas sadalās:
1.5.1. atvērtās (tiek piešķirtas jaunas kapa-

vietas) – Atradzes kapi, Zutēnu kapi, Iršu kapi;
1.5.2. daļēji slēgtās (apbedīšanu veic ģime-

nes kapavietās) – Baznīcas kapi, Kaplavas kapi, 
Ūsiņu kapi;

1.6. Kapsētas paredzētas Kokneses novada 
iedzīvotāju apbedīšanai. Personu no citām admi-
nistratīvajām teritorijām apbedīšana iepriekš mi-
nētajās kapsētās iespējama tikai ģimenes kapu 
vietā, saņemot pašvaldības atļauju.

1.7. Kapsētu īpašnieka pienākumi:
1.7.1. kapsētu teritoriju, kapliču, piebrau-

camo un iekšējo ceļu, koplietošanas laukumu, 
sētu, solu uzturēšana un remonts;

1.7.2. ārpus kapavietām esošo apstādījumu 
kopšana, teritorijas labiekārtošana, atkritumu 
izvešana;

1.7.3. kapsētu paplašināšana un jaunās teri-
torijas plānošana;

1.7.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu 
nospraušana dabā;

1.7.5. apbedījuma vietu precīza uzskaite un 
iezīmēšana plānā;

1.7.6. sanitāro normu un noteikumu ievēro-
šanas nodrošināšana;

1.7.7. kapsētās esošo vērtību un īpašuma 
saglabāšana.

2. KAPSĒTU DARBA REŽĪMS
2.1. Kapsētu apmeklēšanas laiks nav iero-

bežots.
3. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS 

NOTEIKUMI
3.1. Kapsētu apmeklētājiem, amatniekiem, 

kopējiem, strādniekiem un citām personām, ku-

ras atrodas kapsētu teritorijā, jāizturas godbijīgi, 
kā arī jāievēro šie noteikumi un kapu pārziņa 
norādījumi.

3.2. Apmeklētājiem kapsētā aizliegts:
3.2.1. ievest dzīvniekus;
3.2.2. slēpot, braukt ar velosipēdiem, skri-

tuļslidām, motocikliem, automašīnām, izņemot 
gadījumus, kad ir kapu pārziņa izsniegta speciā-
la atļauja;

3.2.3. tirgoties, veikt amatnieku pakalpo-
jumus, ja nav saņemta pašvaldības rakstiska 
atļauja;

3.2.4. dedzināt atkritumus, piesārņot celiņus 
un apstādījumus;

3.2.5. stādīt kokus un kokveida krūmus ap-
bedīšanai ierādītajās vietās;

3.2.6. ņemt smiltis, zemi, novietot atkritu-
mus neatļautās vietās;

3.2.7. postīt kapsētas aprīkojumu un apstā-
dījumus.

4. KAPAVIETAS UZTURĒTĀJA TIE-
SĪBAS

4.1. Kapavietas uzturētājam ir tiesības būt 
apbedītam kapavietā, kā arī apbedīt tur savus 
piederīgos;

4.2. Kapavietas uzturēšanas tiesības tiek 
piešķirtas uz nenoteiktu laiku.

4.3. Kapavietas uzturēšanas tiesības zaudē 
spēku, ja:

4.3.1. tiek likvidēta kapsēta vai tās daļa;
4.3.2. kapavieta tiek atbrīvota, izdarot pār-

apbedīšanu;
4.3.3. netiek ievēroti 5.7. punktā minētie 

nosacījumi.
4.4. Ja kapavietas uzturēšanas tiesības ir 

zaudējušas spēku, pašvaldība var rīkoties ar 
kapavietu, atbilstoši šiem noteikumiem.

5. KAPAVIETAS KOPŠANA
5.1. Kapavietas uzturētājs kapavietu kopj 

pats vai nodrošina tās sakopšanu citā veidā.
5.2. Pirms kapavietas iekārtošanas kapavie-

tas uzturētājs ar pašvaldības Komunālo nodaļu 
saskaņo kapavietas labiekārtošanu.

5.3. Krūmi, ja tādi paredzēti kapavietas 
norobežošanai, nedrīkst pārsniegt viena metra 
augstumu. Tos nedrīkst stādīt aiz nospraustās 
kapavietas robežām.

5.4. Kapavietas apmales, kas norobežo ierā-
dīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 centimetru 
augstumu.

5.5. Atkritumi, pēc kapavietas kopšanas 
pabeigšanas, jānovieto norādītajās atkritumu 
novietošanas vietās, atšķirojot kompostējamos 
produktus no nepūstošiem atkritumiem. 

5.6. Kapavieta, kas netiek kopta piecus ga-
dus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Par 
katru gadu, kad netiek kopta kapavieta, tiek sa-
stādīts akts. Pašvaldība ir tiesīga, ja kapavieta 
netiek kopta vismaz piecus gadus, to nolīdzināt.

5.7. Jaunus apbedījumus nekoptā kapavietā 
var izdarīt pēc 20 (divdesmit) gadiem pēc pēdējā 
apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot 

ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var sama-
zināt līdz 15 (piecpadsmit) gadiem.

5.8. Izņēmuma gadījumos (apbedījuma 
vieta ir vēstures piemineklis, kapavietā apbe-
dīta ievērojama persona, u.c.) kapavietu kop-
šanas izdevumi, pamatojoties uz pašvaldības 
lēmumu, var tikt segti no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

6. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties 

uz Dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas izziņu 
vai miršanas apliecības kopiju, uz kuras ir jābūt 
pašvaldības darbinieka atzīmei ar atļauju mirušo 
apbedīt konkrētā kapsētā un kapavietā.

6.2. Pirms kapavietas ierādīšanas pašval-
dības pilnvarota persona īpašā žurnālā atzīmē 
kapa vietas uzturētāja vārdu, uzvārdu, adresi un 
tālruņa numuru.

6.2. Kapu pārzinis ierāda kapavietu un vie-
nojas par apbedīšanas laiku.

6.3. Ģimenes kapavieta (trīs kapu kopiņām 
platība 3,0 x 3,0 = 9,0 m2) tiek piešķirta par 
brīvu. 

Par katru nākošo platuma metru tiek noteik-
ta vienreizēja maksa – 50,- Ls (piecdesmit lati).

6.4. Ja kapsētas teritorijā atrodas kapliča, 
mirušā radinieki, saskaņojot ar kapu uzraugu, to 
var izmantot mirušā novietošanai līdz apbedīša-
nas brīdim.

6.5. Par kapličas iznomāšanu netiek iekasēta 
nomas maksa.

6.6. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā. 
Kapam, kurš tiek rakts pieaugušam cilvēkam, 
jābūt vismaz divus metrus garam, vienu metru 
platam un 1,5 metrus dziļam līdz zārka vākam.

6.7. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne 
agrāk kā vienu gadu pēc apbedīšanas brīža, sa-
ņemot kapsētas īpašnieka un sanitārā dienesta 
atļauju.

6.8. Mirstīgo atlieku ekshumāciju izdara li-
kumdošanā noteiktā kārtībā un laikā, saskaņojot 
to ar pašvaldību.

7. ADMINISTRATĪVAIS SODS PAR 
NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN IE-
KASĒTĀS NAUDAS IZLIETOŠANA

7.1. Par šo noteikumu neievērošanu tiek uz-
likts sods:

7.1.1 fiziskām personām – brīdinājums vai 
naudas sods līdz divdesmit pieciem latiem;

7.1.2. juridiskām personām – brīdinājums 
vai naudas sods līdz simts latiem.

7.2 Administratīvo protokolu par šo notei-
kumu neievērošanu ir tiesīgi sastādīt:

Valsts policijas darbinieki;• 
Pašvaldības policijas darbinieki;• 
Kapu pārzinis.• 

7.3. Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Kok-
neses novada domes budžetā.

7.4. Maksa par papildus piešķirtajām kapu 
vietām un maksas pakalpojumiem tiek pilnībā 
izmantota attiecīgās kapsētas un kapličas labie-
kārtošanai.
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5 lpp. 

Kokneses novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādus tai 
piederošos nekustamos īpašumus:

1. Nekustamā īpašuma „Lāskalni” 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ar  
kadastra Nr. 3260 004 0153-1/3 (vienu trešo) 
domājamo daļu no divstāvu mājīpašuma (at-
sevišķs divistabu dzīvoklis 1. stāvā), palīgē-
kām  un 0,7 ha zemes Pērses upes krastā.

 Objekta izsoles sākumcena – LVL 4900,- 
(četri tūkstoši deviņi simti latu).

Maksāšanas kārtība – 100% LVL  no no-
solītās cenas 30% divu nedēļu laikā pēc iz-
soles protokola parakstīšanas, pārējo summu 
divu gadu laikā no līguma slēgšanas dienas. 

Izsole notiks 2010. gada 30. septembrī 
plkst. 10.00 Kokneses novada domes telpās 
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā un pretendentu pieteikšanās 
tiek reģistrēta  līdz 2010. gada 30. septembra 
plkst. 9.00 domes ēkas  3. kabinetā. 

Pretendentiem pirms izsoles jāiemaksā 
drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas,t.i., 
LVL 490,- (četri simti deviņdesmit latus) un 
reģistrācijas maksa LVL 10,- (desmit lati)par 
ko apliecinoši dokumenti jāiesniedz reizē ar 
pieteikumu par  piedalīšanos izsolē.

2. Nekustamo īpašumu „Pērses” Beb-
ru  pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 

NeKustaMo īpašuMu izsole KoKNeses 
Novada doMē

3246 0094 0041, kas sastāv no dzīvojamās 
mājas, palīgēkas un zemes 0,8115 ha platībā 
Pērses upes krastā.  

Objekta izsoles sākumcena LVL 1000,- 
(viens tūkstotis latu).

Maksāšanas kārtība – 100% LVL   no no-
solītās cenas jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc 
izsoles protokola parakstīšanas.

Izsole notiks 2010. gada 30. septembrī 
plkst. 12.00 Kokneses novada domes telpās 
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā un pretendentu pieteikšanās tiek 
reģistrēta līdz 2010. gada 30. septembra plkst. 
9.00 domes ēkas  3.  kabinetā. 

Pretendentiem pirms izsoles jāiemaksā 
drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas, 
t.i., LVL 100,- (viens simts latus) un reģis-
trācijas maksa LVL 10,- (desmit lati) par ko  
apliecinoši dokumenti jāiesniedz reizē ar pie-
teikumu par  piedalīšanos izsolē.

Abos gadījumos drošības un reģistrāci-
jas nauda ir iemaksājama Kokneses novada 
domes, reģistrācijas Nr. 90000043494, AS 
SEB Banka UNLALV2X kontā LV22UNLA 
0035900130701.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Kokneses novada domē  3. kabinetā un objek-
tus var apskatīt pēc iepriekšējas saskaņošanas 
pa tālruni 65133634.

2009. gadā laikā no februāra līdz mai-
jam četras Kokneses novada skolas – I. Gai-
ša Kokneses vidusskola, Bebru pamatskola, 
Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola 
un Pērses pamatskola – iesniedza pietei-
kumu dalībai Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā „Izglītības iestāžu informa-
tizācija” ar mērķi pilnveidot un modernizēt 
materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai izglītības 
programmu īstenošanai.

Projekta ietvaros I. Gaiša Kokneses vi-
dusskola tiks apgādāta ar 27 stacionārajiem 
datoriem un tiks attīstīts 1 lokālais dator-
tīkls. Līdz ar to skola tiks nodrošināta ar at-
bilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku 
un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības 
iestādē, tādējādi uzlabojot izglītības kvali-
tāti un efektivitāti, kā arī sekmējot e-klases 

projekts „izglītības iestāžu  informatizācija”
I. Gaiša Kokneses vidusskolas informatizācija

Bebru pamatskolas informatizācija
Pērses pamatskolas informatizācija

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija
16.12.2009. Vienošanās Nr. 2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564

ieviešanu. 
Bebru vispārizglītojošā internātpamat-

skola tiks apgādāta ar 3 stacionārajiem un 
2 portatīvajiem datoriem. Tiks iegādāts 1 
multimediju tehnikas komplekts (1 interak-
tīvā tāfele un 1 projektors), kā arī attīstīts 1 
lokālais datortīkls. 

Bebru pamatskola tiks apgādāta ar 7 
stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem, 
tiks iegādāts 1 multimediju komplekts (1 
interaktīvā tāfele un 1 projektors), kā arī 
tiks attīstīts 1 lokālais datortīkls. Uzlabosies 
izglītības kvalitāte ne tikai informātikā, bet 
arī angļu valodā, dabaszinībās, ģeogrāfijā un 
vēsturē, jo skolotāji mācību procesā infor-
mācijas tehnoloģijas vēlas izmantot bieži. 
Ieguvēji būs ne tikai skolēni, bet arī skolotā-
ji, kuri pēc stundām gatavojas nākošās die-
nas mācību procesam informātikas kabinetā. 

 no 4. lpp. 

Kokneses novada dome 
izsludina 

kandidātu pieteikšanu 
vakantajai Kokneses 

novada vēlēšanu 
komisijas locekļa vietai 

Kandidāta pieteikums  jāiesniedz 
Kokneses novada domē Melioratoru 
ielā Nr. 1, Kokneses pagastā Kokneses 
novadā, lietvedības sekretārei līdz 2010. 
gada 16. augustam pl. 17.00 pašvaldī-
bas darba laikā.

Pieteikuma veidlapas un informā-
ciju var saņemt pašvaldībā pa tālruni 
65133640 (D. Zariņa).

Kokneses novada dome

25. Piešķirt atvaļinājumu novada domes 
priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim, desmit dar-
ba dienas – no 2010. gada 2. augusta līdz 2010. 
gada 6. augustam (ieskaitot) un no 2010. gada 6. 
septembra līdz 2010. gada 10. septembrim.

25.1. V.Cīruļa atvaļinājuma laikā domes 
priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekš-
sēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam.

25.2. Par veikto darbu M. Reinbergam iz-
maksāt 80% no V. Cīruļa darba algas viņa atva-
ļinājuma laikā.

26. Lai daļēji segtu izdevumus par transpor-
tu Kokneses novada iedzīvotāju braucienam uz 
Aglonu 14. – 15. augustā, no sadzīves tradīciju 
līdzekļiem piešķirt 200,- Ls (divi simti latus).

27. Kokneses Romas katoļu draudzei sniegt 
finansiālu atbalstu svētceļnieku uzņemšanai au-
gusta mēnesī, no sadzīves tradīciju līdzekļiem 
piešķirt 150,-Ls (viens simts piecdesmit latus).

28. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt 770,66 Ls apsardzes signalizā-
cijas ierīkošanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas ka-
binetos.

29. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt 200,- Ls (divi simti latu) sporta 
klubam „Aizkraukle” dalībai LR čempionātā 
2010./2011. gada sezonā, jo šajā klubā spēlē arī 
Kokneses novada jaunieši.

30. Izsludināt līdz 2010. gada 16. augustam 
pieteikšanos uz vakanto Kokneses novada vēlē-
šanu komisijas locekļa amatu. 

Nākošā novada domes sēde notiks 2010.
gada 25. augustā plkst. 15.00 novada domē, 
Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā. Tajā tiks izskatīti sekojoši pamat-
jautājumi:

1. Par izglītības pakalpojumu sniegšanu 
Kokneses novadā;

2. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu;
3. Par Izglītības pārvaldes darbu;
4. Par Kokneses mūzikas skolas darbu.

Dzintra Krišāne
Koknese novada domes sekretāre

 no 2. lpp. 
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sagatavot projektu progresa dokumentā-
ciju;

organizēt projektu publicitātes pasāku-
mus.

Prasības pretendentiem:
akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, 
finansēs, vadībā, tehniskajās zinātnēs vai citā 
amatam atbilstošā jomā;

latviešu valodas zināšanas augstākajā lī-
menī, angļu un krievu valodu zināšanas;

vēlama vismaz gadu ilga pieredze darbā 
ar projektiem;

pieredze 2007. – 2013. gada plānošanas 
perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinan-
sēto projektu sagatavošanā un īstenošanā tiks 
uzskatīta par priekšrocību;

vēlama darba pieredze valsts pārvaldes 
institūcijās vai sadarbībā ar tām;

zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas 
regulē Eiropas Savienības fondu ieviešanu;

zināšanas finansēs, lietvedībā;

spēja koordinēt vairākus projektus vien-
laicīgi un strādāt komandā;

ļoti labas datorprasmes, analītiskās pras-
mes;

precizitāte, augsta atbildības sajūta, ko-
munikabilitāte, elastīga domāšana.

Piedāvājam:
pilnu darba slodzi;
interesantu un atbildīgu darbu;
iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas 

vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes 
aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas līdz 2010. gada 31. augustam 
iesniegt personīgi Kokneses novada domes 
kancelejā vai sūtīt pa pastu uz adresi: Meliora-
toru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā, LV-5113. Papildus informāciju 
var saņemt pa tālruni 65133634 (Attīstības 
nodaļas vadītāja A. Svence). 

Ieguldījums tavā nākotnē!

Kokneses novada dome
Eiropas Sociālā fonda darbības program-

mas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.5.v3.1. aktivitātes 

„Speciālistu piesaiste plānošanas reģio-
niem, pilsētām un novadiem” ietvaros

 izsludina atklātu konkursu uz

projekta koordinatora/-es 
amatu

(1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:
koordinēt vai veikt projektu iesniegumu 

sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības ies-
tādē;

koordinēt apstiprināto projektu īstenoša-
nas gaitu;

sagatavot grozījumus projektos;

Informātikas kabinets darbosies 40 stundas 
nedēļā, bet portatīvo datoru izmantošanai 
tiek plānotas vismaz 18 stundas nedēļā.

Pērses pamatskola tiks apgādāta ar 2 
portatīvajiem datoriem, 1 stacionāro datoru, 

2010. gada 21. aprīlī Jēkabpilī Tālākiz-
glītības un Informāciju tehnoloģijas centra 
datorklasē notika informatīvais mācību se-
minārs pašvaldību projektu vadītājiem un 
vidusskolu skolotājiem par aktualitātēm ES 
fondu apguvē izglītības jomā un kabinetu 
aprīkojumu iegādi ERAF 3.1.3.1. aktivitātē 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilsto-
šas materiālās bāzes nodrošināšana” Vieno-
šanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/04/014 ietva-
ros, kurā piedalījās projekta „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolā” vadītājs I.Gaiša Kokneses vidus-
skolas direktors Māris Reinbergs un projekta 
asistente direktora vietniece informātikas 
jautājumos Elvīra Broka.

IZM Struktūrfondu departamenta projek-
tu vadītāja Inga Misiņa iepazīstināja ar IZM 
veiktā centralizētā iepirkuma dabaszinātņu 
kabinetu aprīkojuma iegādes rezultātiem un 
izveidoto „Mācību aprīkojuma iepirkuma 
pasūtījumu apstrādes sistēmu”.

Mācību aprīkojumu piegādātāji prezen-
tēja iepirkumā piedāvātās preces pa grupām:

projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana i. Gaiša Kokneses vidusskolā”

19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/014

1. Digitālas informācijas apstrādes sistē-
mas matemātikas, fizikas, ķīmijas un biolo-
ģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai 
darbībai.

2. Ierīces pētnieciskajai darbībai un no-
drošinājums eksperimentu sagatavošanai un 
demonstrēšanai fizikā. 

3. Ierīces pētnieciskajai darbībai un no-
drošinājums eksperimentu sagatavošanai un 
demonstrēšanai bioloģijā. 

4. Ierīces pētnieciskajai darbībai un no-
drošinājums eksperimentu sagatavošanai un 
demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piede-
rumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, ko-
lekcijas un modeļi ķīmijā.

5. Modeļi matemātikas kabinetam.
IZM Informācijas un tehnoloģiju de-

partamenta Informāciju sistēmu nodaļas 
vadītājs Arvis Mastiņš organizēja praktiskas 
apmācības un mācību aprīkojuma iepirkuma 
pasūtījumu apstrādes sistēmu.

2010. gada 25. maijā Kokneses novada 
pašvaldība noslēdza iepirkuma līgumu par 
dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācī-
bu aprīkojuma piegādi 1. iepirkuma priekš-
metu daļai par kopējo summu Ls 40012,90. 
29. jūnijā I. Gaiša Kokneses vidusskolā tika 
aprīkoti 4 mācību kabineti:

matemātikas kabinetā tika uzstādīta di-

gitālas informācijas apstrādes sistēma mate-
mātikas skolotājam ar interaktīvo tehnoloģi-
ju risinājumu un datu kameru;

fizikas kabinetā tika uzstādīta digitālas 
informācijas apstrādes sistēma fizikas skolo-
tājam ar demonstrācijas sensoriem, projekto-
ru ar ekrānu un datu kameru;

ķīmijas kabinetā tika uzstādīta digitālas 
informācijas apstrādes sistēma ķīmijas sko-
lotājam ar demonstrācijas sensoriem, projek-
toru ar ekrānu un datu kameru;

bioloģijas kabinetā tika uzstādīta digitā-
las informācijas apstrādes sistēma bioloģijas 
skolotājam ar demonstrācijas digitālo mikro-
skopu, interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un 
datu kameru.

Skolēni matemātikas, ķīmijas, fizikas un 
bioloģijas stundās varēs izmantot paplašinā-
to digitālas informācijas apstrādes sistēmas 
komplektu 20 darba vietām ar sensoriem un 
centrālā mezgla, bezvadu pieslēguma un cen-
trālās multifunkcionālās iekārtas risinājumu.

22. jūnijā Lielvārdē Kokneses vidussko-
las fizikas skolotāja Ņ. Kivleniece, ķīmijas 
skolotāja L. Čudarāne, bioloģijas skolotāja 
S. Māliņa, matemātikas skolotāja A. Cauka 
un direktora vietniece informātikā E. Broka 
piedalījās ievadapmācības nodarbībās darbā 
ar digitālas informācijas apstrādes sistēmu.

 no 4. lpp. iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts, 
kā arī attīstīts 1 lokālais datortīkls. 

Projekta ietvaros iegādātie stacionārie 
datori tiks savienoti projekta rezultātā izvei-
dotajā lokālajā datortīklā. Projekta ietvaros 
attīstītais lokālais datortīkls tiks savienots 

ar skolās jau esošajiem lokālajiem datortīk-
liem.

2010. gada 16. decembrī projekts tika 
apstiprināt,s un Kokneses novada dome pa-
rakstīja vienošanos ar Valsts izglītības attīs-
tības aģentūru par projekta īstenošanu.
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Ir veiksmīgi realizētas Eiropas Savienī-
bas lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) projekta Nr. 09-04-LL20-
L413201-000007 „Fitnesa centra izveide 
Bebru pagastā” divas aktivitātes. Veikta 3 
telpu vienkāršota rekonstrukcija. Iegādāts 
aprīkojums – 4 kardiotrenažieri un 3 spēka 
trenažieri. Centrs darbību uzsāk 2010. gada 
augustā. 

Darba laiks:
Otrdien      18.00 – 21.00
Ceturtdien  18.00 – 21.00
Sestdien     10.00 – 13.00

Nodarbības vada un atbilstošas slodzes 
palīdz izvēlēties fi tnesa centra vadītāja. 

Biedrība „Bites” 
27. jūlijā rīkoja svētkus 

– fi tnesa centra 
atklāšanu

Bebru pagastā jau 
ceturto gadu darbojas 

biedrība „Bites”
Lielākie īstenotie projekti ir  „Papardēs” 

ierīkotā veļas mazgātava un  Mežaparkā 
izveidotā atpūtas vieta. Fitnesa centra atklā-
šanas dienā biedrību „Bites” svētkos sveica 
draugi, atbalstītāji un pagasta iedzīvotāji. 
Kad bija pārgriezta goda lente un klātesošie 
pulcējās jaunajās telpās, biedrības priekšsē-
dētāja Ieva Klauža sacīja: „Mums katram ir 
dota iespēja izvēlēties: darīt vai nedarīt. No-
dibinot biedrību, mēs izvēlējāmies darīt. Šo 
gadu laikā esam centušās mūsu pagastā radīt 
ko jaunu. Paldies projekta „Fitnesa centra 
izveide Bebru pagastā” rakstītājai un īsteno-
tājai Ilzei Pabērzai par paveikto!”

Biedrībai allaž līdzās ar padomu ir bijusi 
Aizkraukles partnerības koordinatore Alda 
Paura. Viņa novēlēja darbīgajām „Bitēm” 
tikpat mērķtiecīgi turpināt iesākto. Projek-
ta autore Ilze Pabērza pastāstīja: „Pagājušā 
gada maijā, kad pie mums ciemojās Alda 
Paura, gudrojām idejas jaunajam projektam. 
Nolēmām, ka arī mums Bebros būtu nepie-
ciešams fi tnesa centrs. Projektu rakstīt nebi-
ja grūti, bet tā tapšanas laikā bija ļoti svarīgi, 
lai ir ar ko parunāt, ir no kā pasmelties jau-
nas ierosmes. Šī gada februārī tika noslēgts 
līgums un varējām ķerties pie projekta īs-
tenošanas. Telpu remontu veica SIA „BKS 
Energy”, bet trenažierus piegādāja un uz-

ta veselībai, kas radušies neievērojot iekšējās 
kārtības noteikumus, brīdinājuma zīmes, in-
ventāra izmantošanas instrukcijas vai perso-
nāla norādījumus, kā arī paša klienta neuzma-
nības vai citu klientu rīcības rezultātā.

5.4. Centra personāls neuzņemas materiā-
lo un civiltiesisko atbildību par centrā atstāta-
jām mantām vai citām materiālajām vērtībām.

6. Uzvedības noteikumi
6.1. Centrā aizliegts:
 skaļi uzvesties, aizskart vai citādi trau-

cēt pārējos centra apmeklētājus un personālu;
 fotografēt, fi lmēt vai veikt audio ierak-

stus centra telpās bez biedrības pārstāvja klāt-
būtnes vai atļaujas;

 jebkādā veidā bojāt centra inventāru, 
iekārtas un telpas;

 bez nepieciešamības aizņemt centra in-
ventāru un iekārtas vai apgrūtināt citiem klien-
tiem to izmantošanu;

 iznest  vai pārvietot centā atrodošās ie-
kārtas un aprīkojumu.

6.2. Apmeklējot centru, jāievēro vispār-
pieņemtie tīrības un kārtības. kā arī personī-
gās higiēnas noteikumi; nodarbības jāapmeklē 
piemērotos sporta tērpos un piemērotos sporta 
apavos.

6.3. Centra inventārs un iekārtas jāizmanto 
saudzīgi; trenažieri un iekārtas pēc nodarbības 
vai vingrinājuma izpildes jāatstāj izmantoša-
nas kārtībā, bet inventārs jānoliek tam pare-
dzētajā vietā.

7. Drošības tehnikas noteikumi
7.1. Nodarbības centrā nekavējoties jāpār-

trauc un jālūdz personāla palīdzība, ja nodar-
bības laikā parādās nepatīkamas sāpes, galvas 
reiboņi, vājums vai diskomforta sajūta.

7.2. Centra iekārtas un inventāru atļauts 
izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim 
un ievērojot izmantošanas instrukcijas; šaubu 
gadījumā par inventāra un iekārtu pareizas iz-
mantošanas veidu jālūdz skaidrojums un pa-
doms personālam.

7.3. Trenažieru telpā aizliegts bez centra 
vadītāja uzraudzības veikt vingrinājumus ar 
palielinātām svara slodzēm.

7.4. Nekavējoties jāinformē centra perso-
nāls:

 par jebkādām paša vai citu klientu ie-
gūtajām traumām vai veselības traucējumiem;

 par citu klientu neatbilstošu rīcību vai 
uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības notei-
kumus vai var radīt traumas vai veselības ap-
draudējuma riskus noteikumu pārkāpējam vai 
citiem apmeklētājiem;

 par iekārtu un inventāra bojājumiem un 
defektiem.

7.5. Nodarbību laikā nav ieteicams nēsāt 
jebkurus cietus priekšmetus (gredzenus, kulo-
nus, matu sprādzes u.tml.) 7. lpp.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Fitnesa centra (turpmāk tekstā – 

„centrs”) iekšējās kārtības, drošības tehnikas 
un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā – 
iekšējās kārtības noteikumi) ir paredzēti, lai 
noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, 
apmeklētāju un centra savstarpējās atbildības 
robežas, tiesības un pienākumus.

1.2. Iekšējās kārtības noteikumu spēkā 
esošā redakcija tiek izvietota centra apmeklē-
tājiem pieejamā vietā centra telpās un publicē-
ta internetā www.koknese.lv  sadaļā –  Biedrība 
„Bites”.

2. Fitnesa centra pakalpojumu izman-
tošanas kārtība

2.1. Centra pakalpojumus var izmantot 
visi Kokneses novada iedzīvotāji.

2.2. Reģistrējoties klients aizpilda un pa-
raksta klienta anketu, apliecinot piekrišanu 
iekšējās kārtības noteikumiem.

2.3. Centrā patstāvīgi nodarboties atļauts 
personām no 18 gadu vecuma.

3. Iekšējā kārtība
3.1. Zāles telpās ir aizliegta:
 alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu 

lietošana un izplatīšana, smēķēšana, kā arī at-
rašanās centra telpās alkohola, narkotisko vai 
citu vielu reibuma stāvoklī;

 dzērienu stikla traukos ienešana centrā;
 jebkādu preču, pakalpojumu un reklā-

mas izplatīšana, kas nav saskaņota ar biedrības 
valdi;

 dzīvnieku ievešana telpās.
4. Centra klienta tiesības, pienākumi un 

atbildība
4.1. Centra klientam ir tiesības:
izmantot centra pakalpojumus atbilstoši 

biedrības noteikumiem;
4.2. Klientam ir pienākums ievērot spēkā 

esošos centra iekšējās kārtības noteikumus, 
pastāvīgi sekot un iepazīties ar centra iekšējās 
kārtības noteikumu izmaiņām.

4.3. Centra klients ir personīgi atbildīgs 
par:

 savu veselības stāvokli un tā atbilstību 
sporta nodarbībām centrā, kā arī iespējamiem 
kaitējumiem veselībai, izmantojot centra pa-
kalpojumus;

 centra inventāram, iekārtām un telpām 
nodarītajiem bojājumiem.

5. Centra administrācijas tiesības un 
atbildība

5.1. Administrācija ir tiesīga nepiecieša-
mības gadījumā veikt izmaiņas iekšējās kārtī-
bas noteikumos.

5.2. Centra personālam ir tiesības izraidīt 
un turpmāk neielaist centra telpās, personas, 
kas neievēro iekšējās kārtības noteikumus.

5.3.Centra personāls neuzņemas materiālo 
un civiltiesisko atbildību par kaitējumu klien-

Fitnesa centra iekšējās kārtības, 
drošības tehnikas un uzvedības noteikumi

 no 6. lpp. 
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Ar VAS „Latvijas valsts meži” nesavtīgu 
atbalstu LTV 1. programmā 28. augustā ir 
plānota ziedojumu akcija „Top Latvijas Lik-
teņdārzs!”. VAS „Latvijas valsts meži” jau 
kopš „Likteņdārza” tapšanas pirmsākumiem 
gan ar darbu, gan ziedojot 30 000 latu amfi-
teātra būvniecībai, gan gādājot koku stādus, 
iesaistījusies tā tapšanā un finansiāli atbalsta 
arī LTV rīkoto akciju. 

Latvijas Televīzija dienas gaitā septiņās 
reportāžās – pulksten 11.00; 12.50; 15.30; 
16.35; 17.45; 18.30 un 20.15 – informēs par 
projekta tapšanas gaitu un uzrunās cilvēkus 
un uzņēmumus, kas iesaistījušies tā tapšanā, 
aicinot zvanīt uz ziedojumu tālruni 90006483. 
Visi līdzekļi, kas šajā dienā tiks saņemti zie-
dojumos – gan pa ziedojumu tālruni, gan par 
ieejas biļetēm un ziedojumiem uz koncertu, 
tiks ieguldīti „Likteņdārza” amfiteātra būv-
niecībā.

Koknesē ir plānoti divi koru „Balsis” un 
Rīgas Biznesa skolas (RBS) jauktā kora or-
ganizēti koncerti. Pulksten 11 Kokneses lute-
rāņu baznīcā ir plānots jauniešu kora „Balsis” 
(diriģents Ints Teterovskis) un RBS jauktā 
kora (diriģents Gints Ceplenieks) koncerts. 
Koncerta programma un kopā dziedamo 
dziesmu vārdi būs pieejami baznīcā pirms 
koncerta. Ieeja par ziedojumiem. Koncer-
ta sākumā – Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas mācītāja Valda Baltruka uzruna. 

Pulksten 21.00 Kokneses pilsdrupās 
notiks koru koncerts „Mīlestības dziesmas 
Latvijai”. Pirms koncerta viesus pilsdrupās 
sagaidīs vietējie Kokneses pašdarbības ko-
lektīvi. Koncertā skanēs ap 30 dziesmu, ku-
ras www.draugiem.lv aptaujā tika atzītas par 
tādām, kas Latvijas iedzīvotājiem visvairāk 
saistās ar piederību Latvijai un mīlestību 
pret to. Koncertā uzstāsies organizatoru un 
atbalstītāju kori – jauniešu koris „Balsis” 
(diriģents Ints Teterovskis), RBS jauktais 
koris (diriģents Gints Ceplenieks), Latvi-
jas Meža darbinieku vīru koris „Silvicola” 
(mākslinieciskais vadītājs Aivars Opincāns), 

Piedalies Latvijas Televīzijas ziedojumu akcijā 
„Top Latvijas Likteņdārzs!” 28. augustā

Amfiteātra skice. Visi līdzekļi, kas tiks saņemti 28. augusta TV akcijā ziedojumos, tiks ieguldīti 
„Likteņdārza” amfiteātra būvniecībā.

kā arī draugu kori – AS „Grindeks” koris 
(diriģenti Lauris Goss un Rihards Rudzītis), 
Kandavas novada Kultūras centra jauktais 
koris „Kandava” (diriģente Dzintra Linde), 
„Latvija Statoil” jauktais koris „Cantus For-
tis” (diriģents Ivars Cinkuss), un „Unikoris” 
(Andra Gaiļa vadībā). Bez kora dziedājuma 
koncertā varēs dzirdēt arī vairākus Latvijā 
zināmus solistus. 

Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties 
„Kokneses tūrisma centrā”. Sēdvietas biļete 
maksās – 5 LVL; stāvvieta (līdzi ņemot savu 
sēžamo) – 3 LVL. Koncerts tiks raidīts LTV 
tiešraidē, un tajā skanošās dziesmas būs ie-
spējams dziedāt līdzi, iegādājoties vienīgās 
speciālās nošu izdevniecības Latvijā „Mu-
sica Baltica” izdoto dziesmu grāmatu ar 
dziesmām, kas aptaujā atzītas par vispopu-
lārākajām, un kas skanēs koncertā. Dziesmu 
grāmatas varēs iegādāties „Kokneses tūrisma 

centrā” vai Kokneses pilsdrupās.
Akciju atbalsta arī „Latvijas Radio”, 

„Dienas Mediji”, www.draugiem.lv. Tuvāka 
informācija – www.liktendarzs.lv; www.ltv.lv 
un www.balsis.lv. 

„Likteņdārzs” ar visas tautas atbalstu top 
uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā ir 
vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un 

nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smel-
ties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. 
„Likteņdārzs” top kā mūsu gadsimta Brī-
vības piemineklis un vieno visas paaudzes. 

Katram ir iespēja piedalīties tā tapšanā 
– ar savu darbu, laiku, labām domām un 
līdzekļiem. „Likteņdārza” īstenotājs ir 

„Kokneses fonds”. Tuvāka informācija par 
„Likteņdārza” tapšanas gaitu un atbalstī-

tājiem – www.liktendarzs.lv.

stādīja SIA „G – Kolizejs”. Kopējās projekta 
izmaksas ir Ls 13766,40  no kuriem 12389,76 
ir publiskais finansējums Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai ietvaros un Ls 1376,64 ir pašvaldības līdz-
finansējums.”

Biedrība „Bites” saviem atbalstītājiem dā-
vināja Zelta klienta kartes. Jaunā fitnesa cen-
tra vadītāja un instruktore Jeļena Čerņauska 
smaidot sacīja: „Bebros dzīvo sportiski ļau-
dis, tāpēc iespēja apmeklēt fitnesa centru tikai 
apstiprinās sen zināmo: „Veselā miesā vesels 

gars!” Jeļenas kundze nodemonstrēja, kā dar-
bojas trenažieru centra aprīkojums.

Biedrībai „Bites” veiksmīgu turpmāko 
darbību vēlēja Kokneses novada domes iz-
pilddirektors Jāzeps Baltmanis, Kokneses 
sporta centra instruktore Aija Vītola, Aizkr-
aukles partnerības koordinatore Alda Paura, 
biedrības „Irsis” pārstāves.

Esiet laipni gaidīti jaunajā fitnesa centrā! 
Apmeklējot fitnesa centru, līdzi jāņem sporta 
apavi un dvielis, un pavisam noteikti – griba 
darboties!

„Kokneses Novada Vēstis” redakcija

 no 6. lpp. Darbu atsācis zobārstniecības 
kabinets Bebros

Bebru pagasta „Papardēs” 2. stāvā darbu 
atsācis zobārstniecības kabinets. Zobārsts 
Valdis Bērziņš pacientus pieņems pirmdie-
nās un ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00, tālru-
nis 29256282.
 Sniegtie pakalpojumi:

Zobu protēžu izgatavošana (arī izbraucot 
pie pacienta uz mājām);
Zobu plombēšana, raušana;
Pensionāriem un maznodrošinātajām per-
sonām atlaides.
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Kokneses novada dome noslēdz 
līgumu ar Čiekurkalna tirgu

Ir īstenots un ekspluatācijā nodots 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfi nansētais projekts 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 
Kokneses novada Kokneses pagasta izgāztuves 
„Koknese” Nr. 32608/2832/PPV rekultivācija”.

Līguma kopējās izmaksas – 50 640,50 Ls
Ieguldījums tavā nākotnē!

Kokneses novada domē uz tikšanos ar 
domes priekšsēdētāju un vietējiem zemnie-
kiem bija ieradušies pārstāvji no „Čiekur-
kalna tirgus” – ģenerāldirektors Juris Āzers 
un komercdirektors Viktors Ārmanis, lai 
piedāvātu Kokneses novada iedzīvotājiem 
tirgoties „Čiekurkalna” tirgū, piedāvājot 
zemniekiem izdevīgus nosacījumus. Tirgus 
pēc platības ir 2. lielākais Rīgā, ar kopējo 
platību 23 800 m2. 

„Čiekurkalna tirgus ir tā vieta, kur patē-
rētājs tiekas ar zemnieku un bez starpnieku 
palīdzības iegādājas pašus labākos un kvali-
tatīvākos pārtikas produktus, kas ir audzēti 
Latvijā.

Tirgus pašlaik ir vienīgā vieta, kur zem-
nieki tieši komunicē ar patērētāju, uzzinot 
viņu tiešās vēlmes un vajadzības, kuras zem-
nieki cenšas apmierināt, jo nekur lielveikalā 
šāda informācija nav pieejama. Tirgus ir arī 
vieta, kur pašreizējā ekonomiskajā situācijā 
ir iespēja kaulēties par cenu, tāda veidā no-
sakot to pats. Uz šo brīdi tirgus ir arī palicis 
vienīgais, kas rūpējas par latviešu zemnieku, 
jo visi tirdzniecības tīkli Latvijā pieder ār-
zemju uzņēmējiem, kuriem latviešu zemnie-
ku problēmas ir mazsvarīgas, bet mēs vēla-
mies, lai tirgus kalpotu vietējiem ražotājiem 
un zemniekiem,” teic Juris Āzers.

Zemnieku un zemnieku saimniecību va-
jadzībām Čiekurkalna tirgū tiek piedāvāti 
papildus sekojoši pakalpojumi:

* telpu noma;
* noliktavas, saldētavas, inventārs;
* pārtikas un veterinārā dienesta pakal-

pojumi;
* diennakts apsardze;
* atliktie nomas maksājumi, atlaides;
* reklāma;

* autostāvvieta.
Uz šo brīdi Čiekurkalna tirgū ir 188 sta-

cionārās tirdzniecības vietas (no kurām pārti-
kas precēm ir atvēlēta 101 tirdzniecības vieta 
un rūpniecības precēm – 87 vietas),  zem 
nojumēm, teltīm, uz galdiem ir 82 tirdzniecī-
bas vietas, kā arī ir 16 noliktavu un saldētavu 
telpas.

Lai zemniekiem būtu izdevīgāk, abi 
kungi mudina Kokneses novada zemniekus 
kooperēties, un tad braukšana uz tirgu esot 
izdevīgāka. Izmaksas atkarīgas no vietas un 
aprīkojuma izvēles. Tā kā Kokneses novada 
dome ir noslēgusi līgumu ar Čiekurkalna 
tirgu, tad Kokneses novada iedzīvotājiem 
tiks piemērota 20% atlaide, kā paredz līgu-
ma nosacījumi. Bieži vien zemnieki izmanto 
piedāvājumu – atliktais maksājums. Ja kādā 
mēnesī ir grūtāk gājis ar tirgošanu, samaksu 
var veikt nākamajā mēnesī. 

Ja esiet nolēmuši šo izdevību izmantot, 
tad jāgriežas Kokneses novada domē pēc iz-
ziņas, ka esiet tirgotāji no Kokneses novada, 
tad šī atlaide tiks piemērota.

Tuvākajā nākotnē „Čiekurkalna” tirgus 
īpašumos paredzēts izveidot Kārļa Ulmaņa 
tirdzniecības zāli, kurā tiks tirgoti tikai paši 
kvalitatīvākie produkti. Šeit tirgoties piedā-
vāts tiks novadiem, kuri atrodas 100 km rā-
diusā no Rīgas. Kungi cer, ka arī Kokneses 
novada uzņēmējiem būs vēlme šeit atrasties 
ar savu produkciju.

Vairāk par tirgu var uzzināt, apskatot 
mājas lapu www.ciekurkalnatirgus.lv, vai 
kontaktējoties pa tālr.: Ģenerāldirektors – 
67553291; Komercdaļa – 67551908; Tirgus 
administrators – 67552541; Veterinārais ek-
sperts – 67552541.

Anita Šmite

KOKNESES NOVADA 
VĒLĒŠANU KOMISIJA 

PAZIŅO
 Gatavojoties 10. Saeimas vēlēšanām 

2010. gada 2. oktobrī,  Kokneses novada 
vēlēšanu komisija saskaņā ar Centrālās 
vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlē-
šanu iecirkņu komisiju izveidošana re-
publikas pilsētās un novados", izsludi-
na vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanu darbam vēlēšanu 
iecirkņos:

1) Nr. 274 – (Bebru pagasta pārvalde, 
„Papardes”, Bebru pagasts, Kokneses no-
vads – 7 locekļi);

2) Nr. 276 (Iršu pagasta pārvalde, „Kū-
lēni”, Iršu pagasts, Kokneses novads – 7 
locekļi);

3) Nr. 278 (Kokneses novada dome, 
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses no-
vads – 7 locekļi).

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētajām politiskajām partijām 
vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; 

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turp-
māk – vēlētāju grupa); 

3. attiecīgās republikas pilsētas vai no-
vada vēlēšanu komisijas loceklim. 

Katra politiskā partija vai politisko par-
tiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās 
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī 
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā sep-
tiņus kandidātus. 

Par Iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā iz-

glītība; 
3. kurš nav pieteikts par deputāta kan-

didātu vai nav pilnvarotā persona kandidā-
tu saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saei-
mas, attiecīgās republikas pilsētas domes 
vai novada domes deputāts; 

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas lo-
ceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, 
izņemot 1. punkta pirmajā un otrajā apakš-
punktā minētajos gadījumos.  

Pieteikumi jāiesniedz Kokneses no-
vada Vēlēšanu komisijā Melioratoru ielā 
1, Koknesē, 9. kabinetā  no 2010. gada 3. 
augusta līdz 13. augustam.  

Pieteikuma veidlapas un informāciju 
var saņemt pie Kokneses novada vēlēša-
nu komisijas priekšsēdētājas Silvijas Vē-
zes, Melioratoru ielā 1, 2. stāvā, 9. kabinetā 
vai CVK mājas lapā: http://www.cvk.lv/. 
Tālrunis 65133633.

Kokneses novada dome izsaka pateicību AS”Parex banka” par saņemto 
lietoto biroja mēbeļu un citu biroja interjera priekšmetu dāvinājumu, kuras 

tiks izmantotas telpu iekārtošanai.
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No 6. – 11. jūlijam Rīgā notika X Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki, kuros 
no Kokneses novada piedalījās 10 kolektīvi – 
3 kori, 4 tautas deju kolektīvi, folkloras kopa 
„Tīne”, pūtēju orķestris „Mēs no laukiem”, 
amatnieki „Meistarstiķis”, kopā bijām 207 
skolēni un pedagogi.

Lai nokļūtu uz svētkiem, visiem kolek-
tīviem bija rūpīgi jāgatavojas un jāiztur liels 
konkurss. Atbildīgais darbs un gatavošanās 
vasarā noslēdzās ar skaistiem koncertiem 
svētku nedēļas ietvaros. Liela atsau-
cība un atbalsts, lai svētki būtu 
ne tikai skaisti, bet arī droši un 
pārdomāti, bija gan no Kok-
neses novada domes, gan 
no skolēnu vecākiem, kuri 
neatlaidīgi, ieinteresēti un 
atbildīgi palīdzēja saposties 
braucienam. Laiks, ko mēs 
pavadījām Rīgā, pagāja ātri, 
jo mēģinājumu grafiks bija 
ļoti noslogots, brīvā laika bija 
maz. Nepārtrauktus pārsteigumus 
mums sagādāja laika apstākļi, sākot 
ar spēcīgām lietus gāzēm un beidzot ar 
karsto laiku, kurš tik ļoti pārsteidz mūs šogad! 

Viens no krāšņākajiem notikumiem bija 
organizētais gājiens, kurā koknesieši pārstāvē-
ja Daugavas labā krasta plūsmu. Gājienā vi-
siem dalībniekiem bija iepriekš sarūpēti ziedu 
pušķi un zaļumi, bet enerģiju un prieku papil-
dināja Ziedoņa Puķīša vadītais pūtēju orķestris 
„Mēs no laukiem” ar oriģinālo repertuāru un 
izpildījumu. Prieks bija pēc gājiena dzirdēt no 
daudziem skatītājiem, ka mūsu novada kolek-
tīvi izskatījās krāšņi un organizēti.  

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos novadu pārstāvēja I. Gaiša Kok-
neses vidusskolas 2. – 7. klašu zēnu koris Ini-
tas Asarītes vadībā. Koris ir pirmās pakāpes 

Mūsējie X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 
Deju svētkos Rīgā!

10. lpp.

Folkloras kopa „Tīne”.

Pūtēju orķestris „Mēs no laukiem”.

Bebru internātpamatskolas deju kolektīvs „Mutulītis”.

I. Gaiša Kokneses vidusskolas zēnu koris.

I. Gaiša Kokneses vidusskolas 
9. – 12. klašu deju kolektīva dejotāji.
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 no 10. lpp. 

laureāts un svētkiem gatavojās regulāri un 
mērķtiecīgi. 4. – 6. klašu tautas deju kolektīvs 
Laimas Antonevičas vadībā un  9. – 12. klašu 
kolektīvs Kornēlijas Reisneres vadībā, izturot 
vissīvāko konkurenci, kura bija atlasē starp vi-
dusskolēniem.  Dejotāji saka, ka dejot patika, 
kaut gan viegli nebija.  Folkloras kopa „Tīne” 
ar vadītāju Ingunu Žogotu svētkos pavadīja 
vismazāk dienu, bet par brīvo laiku var teikt, 
ka viņiem tāda vispār nebija.

Plaši pārstāvēts svētkos bija Kokneses 
mūzikas skolas koris, vadītāja – Aija Auziņa. 

Arī novadā esošās Bebru pagasta skolas 
bija pārstāvētas ar vairākiem kolektīviem.

Bebru vispārizglītojošās internātpamat-
skolas deju kolektīva „Mutulītis” 3. – 6. klašu 
dejotājiem šīs vasaras skaistākais un neaiz-
mirstamākais piedzīvojums ir atmiņas par pie-
dalīšanos X Latvijas skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētkos. Bērnu dejotprieks kā 
iegriezies vilciņš deju virpulī ļāva mazajiem 
dancotājiem pirmo reizi dzīvē izbaudīt lielo 
vienotības sajūtu, ko sniedz deja. „Mutulīša” 
vadītāja Aija Rimša pastāstīja: „Esmu lepna 
par saviem dejotājiem un saku viņiem paldies 
par pacietību un izturību mēģinājumos karsta-
jā saules tveicē. Svētkos bijām no pirmās līdz 
noslēguma dienai. Saviļņojošs bija gan lielais 
svētku gājiens, gan uzstāšanās koncertā „Tā 
plaukst pumpuriņi”. Svētku lielkoncertā „Deja 
kāpj debesīs” bērni varonīgi izturēja karstumu 
un pēc koncerta atzina, ka vairāk par grūtībām 
izjutuši lielo vienotības sajūtu, iekļaujoties ko-
pējā dejas rakstā.”

Arī Bebru pamatskolas meiteņu kora bal-
sis bija maza daļiņa no lielā kopkora Mežapar-
ka estrādē X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkos. „Svētki Dziesmai bija svētki 
arī mums!” Tā svētkus atceroties, domā kora 
meitenes un viņu vadītāja Liāna Haritono-
va. Pavadītais laiks Dziesmu svētku gaisotnē 
devis dziedātājām atziņu, ka dziesmai ir ap-
brīnojams spēks un dziesmu vara lielu dara! 
Meiteņu koris pēc spraigiem mēģinājumiem 
dziedāja 9. jūlijā lielkoncerta ģenerālmēģinā-
juma koncertā, izbaudīja svētku prieku liela-
jā gājienā, bet 10. jūlija vakarā lielkoncertā 
„Mana zeme – zemīte skaistā!” kopā ar citiem 
Latvijas koriem pieskandināja Mežaparka es-
trādi. 

Tāpat kā daudzos citos iepriekšējos Latvi-
jas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, 
arī Vecbebru profesionālās vidusskolas deju 
kolektīvs „Kāre” bija svētku dalībnieku vidū. 
VPV audzēkņi piedalījās arī Amatnieku svēt-
kos Vērmanes dārzā.

Noslēgumā Liels PALDIES par sadar-
bību, atbalstu un sapratni Kokneses novada 
priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim un visiem 
novada domes pārstāvjiem – sekretārei, grā-
matvežiem, juristam, kuri tika iesaistīti svētku 
iepriekšsagatavošanas norisēs, dārzniekam un 
palīgiem par krāšņo zaļumu noformēšanu un 

piegādi, mācību iestāžu direktoriem un admi-
nistrācijas pārstāvjiem, kolektīvu vadītājiem 
un vecākiem, kuri rūpējas un gādā par saviem 
bērniem! X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 

un deju svētki mums parādīja – KO NESPĒJ 
VIENS, TO PAVEIC DAUDZI!

Sandra Māliņa, Sarmīte Rode
Foto no „Koknese Novada Vēstis” arhīva

Kokneses mūzikas skolas koris.

Bebru pamatskolas meiteņu koris.

I. Gaiša Kokneses vidusskolas tautas deju kolektīvs „Kāpēc”.
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Dziesmu svētku spēks. Un mūsu vājums
(Pārdomas pēc aizvadītiem skolu jaunat-

nes Dziesmu un Deju svētkiem)

Dziesmu svētku nedēļas pēdējā vakarā es 
lūdzu saviem dejotājiem fiksēt katram savu 
spilgtāko mirkli un ierakstīt to manā Dziesmu 
svētku bukletiņā, ko, pieminot skolēnu svētku 
pusgadsimtu, saņēma ikviens svētku dalīb-
nieks. Tā esmu darījusi arī citos svētkos, lai 
“Kāres” arhīvā paglabātu visprecīzāko svētku 
atspulgu. 

Visvairāk manējos ir sajūsminājusi publi-
kas atsaucība un paustais prieks par mūsu de-
joto drastisko “Tautas ziņģi” Vērmaņdārzā un 
iespēja pašiem pirmajiem atklāt deju koncertu 
ar simbolisko „Es mācēju danci vest”. Vecbeb-
ru profesionālās vidusskolas deju kolektīvam 
„Kāre” bija iespēja piedalīties gan Amatnieku 
dienas garajā maratonā, kur pārdesmit pro-
fesionālās skolas no visas Latvijas lepojās ar 
savām amata prasmēm un dziedošiem – dejojo-
šiem jauniešiem, gan uzstāties ar solo dejām un 
kopdejām deju lielkoncertā Vērmanes dārzā 9. 
jūlija novakarē. Kā jau pilsētas centrā, publikas 
bija daudz, ārzemnieku fotozibšņi un smaidi 
ņirbēja vien, dejas tika atbalstītas ar aplausiem 
un pat bis saucieniem. Pašu dejotāju vidū valdī-
ja veselīga konkurence un labvēlīga dižošanās. 

Manuprāt, svētku rīkotāji meistarīgi atra-
duši veidu, kā sapludināt kopā amatu prasmes 
un profesionālo skolu pašreklāmu ar māksli-
nieciskās pašdarbības izrādīšanu. Viss kopums 
saucas „Amatnieku svētki”, tā moto – „Amats 
ir pamats”, un 2011. gadā Amatnieku svētkiem 
apritēs pirmā desmitgade. Gan IX, gan X skolu 
jaunatnes Dziesmu svētkos tie bija svētku ofi-
ciālā sastāvdaļa. Tie dod iespēju Rīgā svētku 
norisēs būt klāt tādiem jauniešiem, kam citas 
svētku durvis ir slēgtas. Ar milzīgu gandarīju-
mu Vērmaņdārzā skatījos, kā savas amata pras-
mes un vienkāršus deju soļus rāda jaunieši no 
Alsviķu speciālās internātskolas. Un vēl lielāks 
gandarījums man bija, kad pēc viņu uzstāša-

Ar dejotprieka uguntiņu acīs. "Kāres" jaunieši Vērmanes dārzā.

nās „Kāres” puiši sajūsmā teica: „Vadītāj, vai 
redzējāt, cik priecīgi viņi bija par mūsu aplau-
siem?...” Tāds mirklis ir vesela mācībstunda, 
un tā ir vispatiesākā sabiedrības integrācija.

10. jūlijā „Kāre” piedalījās Dziesmu svēt-
ku gājienā, vakarpusē visi devāmies uz Meža-
parku, lai kopā noskatītos dziesmu koncertu 
„Mana zeme – zemīte skaistā!”, brīvbrīdī ie-
spējām apskatīt arī Dziesmu svētku pusgad-
simtam veltīto izstādi. Tas viss bija. Bet šoreiz 
„Kārei” izpalika Deju svētki Daugavas stadio-
nā. Bijām vieni no daudzajiem, kas “palika aiz 
strīpas”. Domāju, ka visi seši vidusskolu deju 
kolektīvi, kas no bijušā Aizkraukles rajona ne-
tika uz svētkiem, bija pelnījuši tur būt. Un te 
nu līdzās Dziesmu svētku spēkam stāv vājums 
– rīkotāju, finansētāju, stratēģu u.c. vājums. 
Ar finanšu krīzi un naudas trūkumu atrunātais, 
bet neattaisnojamais. Jo aiz katra mājās atstāta 
dejotāja un dziedātāja kopā ar rūgtumu paliek 

šaubas: vai man turpmāk tie Dziesmu svētki 
ir vajadzīgi? Vai es gribēšu vēl kādreiz tiem 
gatavoties, bet netikt?... Tas ir gaužām netāl-
redzīgi. Jo tikai no mazā dziedātāja – dejotāja 
mums reiz izaugs lielais Mežaparka kopkora 
un Daugavas stadiona dalībnieks. Domāju, ka 
turpmāk visām ieinteresētajām pusēm ir jādo-
mā, kā piesaistīt papildus finanses. Pieļauju, ka 
paši kolektīvi var meklēt atbalstītājus, dažādus 
risinājumus, kā tās 5 – 6 dienas Rīgā izdzīvot. 
Un būt svētkos.

„Kāre” bija šais jubilejas X  Dziesmu svēt-
kos, pateicoties organizatoru idejai –  Amatnie-
ku svētkiem un Vecbebru profesionālās vidus-
skolas finansiālajam atbalstam. Mēs zinām, ka 
gribēsim tur būt arī 2015. un 2020. gadā! 

Teksts un foto – Sarmīte Plūme,
„Kāres” vadītāja, skolnieku Dziesmu un 

deju svētku dalībniece jau kopš II svētkiem

Šogad jau 20. reizi notika pasaules latvie-
šu latvietības nometne. Latvijā tās bija divas 
– Mālpilī un Mazsalacā. Vairāk par to var uz-
zināt, ieskatoties mājaslapā www.3x3.lv

Tā kā 2013. gadā iecerēts, ka šāda no-
metne varētu notikt arī Koknesē, kas, pro-
tams, būtu mūsu Kokneses izcils ieguvums 
un lepnums, tad es tiku uzaicināta šogad 
kopā ar Ilgu Reiznieci vadīt vienu no 45 ie-
virzēm – folkloru ģimenēm ar bērniem.

Laiks paskrēja nemanot. Dienas aizritēja 
vienos notikumos, mācībās, daudz tikšanos, 
iepazīšanos, arī ekskursijas, pārgājieni, kon-
certi, daudzinājums... 

3x3 nometnē Mazsalacā

Inguna Žogota (pirmā no labās puses) 3x3 
nometnē Mazsalacā.

Nometne bija ļoti liela! Tajā piedalījās 
365 dalībnieki. Nometnes vadītāji bija Ine-
se Bērziņa un Indulis Bērziņš. Inese pati 
kādreiz Koknesē mācījusies un Aizkrauklē 
savukārt strādājusi skolā. Daudz darbu izda-
rīja brīvprātīgie. Dalībnieki bija no dažādām 
vietām. Visvairāk, protams, no Latvijas, bet 
bija arī no Zviedrijas, ASV, Vācijas, Norvē-
ģijas, Maskavas un Krasnojarskas.

Vienā no pēdējām nometnes dienām 
Mazsalacā ieradās arī spēlmaņu kopa „Sku-
telnieki”. Mēs sniedzām nelielu koncertiņu 
un pēc tam spēlējām dančus.

Nākamgad nometnes būs Cesvainē un 
Liepnā.

Teksts un foto – Inguna Žogota
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No 2010. gada 16. līdz 18. jūlijam jau div-
padsmito reizi Balvos notika Latvijas Ama-
tierteātru salidojums, kur pulcējās teātra ļaudis 
no visas Latvijas. Salidojums, kas notiek reizi 
četros gados, palīdz popularizēt amatierteātru 
tradīcijas. 

Teātra mīļotājiem bija iespēja noskatīties 
vairāk kā 80 dažāda žanra izrādes. Kopā bija sa-
nākuši ap 1500 teātra spēlētāju no 110 teātriem, 
lai dalītos savā priekā un atziņās. Salidojumā 
piedalījās visu paaudžu amatierteātri. Vairāk 
nekā 80 izrādes tika spēlētas ne tikai Balvu pil-
sētā, bet arī Balvu, Viļakas, Baltinavas un Ru-
gāju novados. Skatītāju atsaucība bija liela un 
arī mums bija tā iespēja piedalīties un priecēt 
skatītājus. 

Balvos mēs ieradāmies 16. jūnija tveicīgajā 
pēcpusdienā un apmetāmies Balvu ģimnāzijas 
telpās. Mājīgi iekārtojušies savā apmešanās vie-
tā, gājām uz Balvu centrālo laukumu, kur norisi-
nājās atklāšanas pasākums „Labdien”. Draudzī-
gi ļaudis, smaids uz lūpām un smiekli. Vakarā 
bija salidojuma dalībnieku gājiens uz pilsētas 
estrādi no Teātra ielas, kur pulcējās visi pasāku-
ma dalībnieki un vienojās kopīgā priekā.

 Trīs karstās un emocijām bagātās salidojuma 
dienās bez izrāžu spēlēšanas notika arī dažādi citi 
pasākumi, piemēram, svētku mise Balvu Romas 
katoļu baznīcā, Svētā Mise tiks veltīta aizsaulē 
aizgājušajiem Latvijas amatierteātru režisoriem 
un aktieriem, dalībnieku sadraudzības pasākums 
Lāču dārzā. Jāpiemin ievērības cienīgais atklā-
šanas uzvedums „Gaisma”, kas iepriecināja ar 
amatierteātru priekšnesumiem, režisoru godinā-
šanu, aktieru sumināšanu, pūtēju orķestri „Balvi” 
un deju priekšnesumiem. Ļoti patika mākslinieki, 
kas uz skatuves rādīja paraugdemonstrējumus ar 
uguns riņķiem un uguns pūšanu. Iespaidīgi! Pir-
mās dienas noslēgumā bija skanīga zaļumballe, 
kas pulcēja visus ballētājus. 

Otrās dienas pēcpusdienā bija pienākusi arī 
mūsu kārta rādīt, ko protam. Savu izrādi „Krei-
sais pagrieziens” spēlējām Balvu pamatskolā. 

Bija karsti, bijām noguruši, bet nospēlējām lie-
liski. Bija pilna skatītāju zāle, visiem pat nepieti-
ka vietas. Aplausi bija vareni un skatītāji pat pie-
cēlās kājās. Tā tik ir sajūta! Iepriecināt skatītāju, 
dāvāt emocijas, saņemt emocijas un izdzīvot to. 
Tā ir saruna ar skatītāju. Vēl arī pēc izrādes sa-
ņēmām uzslavas no skatītājiem. 

Gaisma ir enerģijas, iedvesmas, siltuma, 
laimes devēja. Salidojuma simbols bija gaisma. 
Katrs teātris bija aicināts atvest uz Balviem savu 
„gaismu”. Visas atvestās „gaismas” bija apska-
tāmas izstādē „Gaisma” Balvu Kultūras un at-
pūtas centra Baltajā zalē. 

Salidojuma viesu vidū bija Latvijas Repub-
likas Kultūras ministrs Ints Dālderis, Latvijas 
Kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš, teātra 

Kokneses amatieru teātra dalībnieki salidojumā Balvos.

zinātniece Līvija Akurātere, teātra zinātnieces 
un teātra kritiķes Guna Zeltiņa un Ilze Kļaviņa 
un režisori no Lietuvas un Igaunijas. 

Amatierteātru salidojums kopš 1968. gada 
notiek reizi četros gados, un teātra ļaudīm tas ir 
tikpat nozīmīgs notikums kā Dziesmu un deju 
svētki dziedātājiem un dejotājiem. Salidojumu 
rīko Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Ne-
materiālā kultūras mantojuma valsts aģentūru. 
Šīs burvīgi aizvadītais un izdzīvotais laiks deva 
spēku un iespēju baudīt mākslu un gūt pozitīvas 
emocijas. Prieks, ka pilsēta uzņēmās rīkot tik 
lielus svētkus. Paldies viņiem par to!

Linda Peciņa, 
Kokneses amatieru teātra aktrise

Foto no  Kokneses amatieru teātra arhīva

Koknesieši Latvijas Amatierteātru salidojumā Balvos

Mērķis: sniegt materiālu un finansiālu 
palīdzību Aizkraukles reģiona maznodrošinā-
to un trūcīgo ģimeņu bērniem,  uzsākot jauno 
2010./2011. mācību gadu.

Ja uzskati, ka Tavai ģimenei nepiecie-
šama palīdzība mācību līdzekļu iegādei 
mācību gadu uzsākot un, ja Tavā ģimenē ir 
vēl kāds, kurš uzsāks skolas gaitas 1. klasē 
– IENĀC Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 

Labdarības akcija “Skolas soma 2010”
centrā vai Bebros Sociālajā dienestā, vai Soc. 
Palīdzības istabā un AIZPILDI akcijas pietei-
kuma anketu!

Anketas aizpildāmas līdz 23. augustam!
Un tiem, kuriem rocība atļauj ko ziedot 

(naudā vai mantiskās vienībās) noderēs šāda 
informācija:

JUMS ir iespēja PALĪDZĒT mazturīgo 
ģimeņu bērniem, IEGĀDĀJOTIES kādu sko-
lai noderīgu lietu – kladi, burtnīcu, pildspalvu, 
zīmuli… un nogādāt lietas Kokneses Ģimenes 
atbalsta dienas centrā (ziedojumu kastē).

Varbūt mājās stāv labas skolas somas, kuru 
īpašnieki jau ir izauguši – arī šāda palīdzība 

būtu ļoti noderīga.
ZIEDOJOT naudu mācību līdzekļu ie-

gādei LSKA Aizkraukles komitejas kontā 
LV02HABA0551020569025 ar norādi „Ak-
cijai Pilnai skolas somai! Kokneses nodaļai), 
reģ.Nr.40008002279, Daugavas iela 1a, Aiz-
kraukle.

ZIEDOJOT naudu mācību līdzekļu ie-
gādei ziedojumu kastēs Kokneses Ģimenes 
atbalsta dienas centrā,  veikalā „Centrs” (Aiz-
krauklē), lielveikalos „Rimi” un „Supernetto” 
visā Latvijā.
Ar savu veikumu JŪS radīsies smaidu kāda 

maza skolnieka sejā…
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Saiets tika atklāts ar kopīgu deju, kura pierakstīta Koknesē. Dejo „Liepavots” un draugi.

„sadancošana alainē” jau 8. reizi pulcē „liepavota” draugus 
no dažādiem latvijas novadiem

Ar Vidzemes egļu staltumu, ar Zemgales 
zemes saldumu, ar Kurzemes jūras sūrumu, kā 
rakstainā villainē ieausta, Mana latviešu tau-
tas deja! Šīs vasaras skaistākie mirkļi aizvadīti 
deju kolektīvam „Liepavots” 8. vidējās paau-
dzes deju kolektīvu saietā „Sadancošana Alai-
nē” Koknesē, kas notika no 24. – 25. jūlijam.

Reizi 2 gados „Liepavots” kopā pul-
cē draugu kolektīvus no visas Latvijas, lai 2 
dienu pasākumā saglabātu sadarbību un drau-
dzīgas attiecības starp vidējās paaudzes deju 
kolektīviem, rastu jaunus draugu kolektīvus, 
gūtu pozitīvas emocijas un iespaidus no satik-
šanās prieka Koknesē.

Šogad „Liepavots” ciemos sagaidīja Iršu 
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvu „Irši” 
(vadītāja Inta Balode), Ogres kultūras centra 
vidējās paaudzes deju kolektīvu „Aija” (va-
dītāja Aija Zepa), Aizputes vidējās paaudzes 
deju kolektīvu „Kurzemnieks” (vadītāja Inta 
Rudzīte), Skrundas kultūras nama vidējās pa-
audzes deju kolektīvu „Mežābele” (vadītājs 
Agris Sīlis) un Jaunjelgavas kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvu „Kodoliņš” (vadītāja 
Gunita Krievāne).

Saieta atklāšana notika Blaumaņa pa-
galmā, kur katrs deju kolektīvs rādīja savu 

vizītkarti ar nosaukumu „Mēs nākam no…” 
un tradicionāli iesēja puķu pušķi draudzības 
vītnē, kuru pēc lielā vakara koncerta nesa uz 
Kokneses pilsdrupām, lai ielaistu vietā, kur 
Daugava ar Pērsi tiekas, un tā būtu kā zīme, ka 
pēc 2 gadiem visi tiks mīļi gaidīti uz nākošo 
sadanci Koknesē.

Koncerta laikā skatītāji tika iepriecināti 
ar „Liepavota” un draugu kolektīvu raito de-
jas soli, kur koncerta izskaņā kolektīvi atmiņā 

atsauca mirkļus no šīs vasaras lielākās vidējās 
paaudzes deju kolektīvu sadancošanas Valmie-
rā, nodejojot kopīgu deju – Puķīte pa dambi!

Vakarā visi kopā atpūtās zaļumballē, bet 
jau no paša rīta telšu pilsētiņā visiem bija rīta 
rosme, lai jauniem spēkiem stātos uz sporta 
spēļu dalībnieku parādi un piedalītos dažādās 
jautrās sporta sacensībās.

Teksts un foto – Anita Šmite

24. jūlijā folkloras kopa „Urgas” devās 
uz Dienvidlatgales pilsētu Dagdu, kur notika 
Latgales kopu skate. Kāpēc mēs uz Latgali? 
Šogad katra kopa varēja izvēlēties, kurā ska-
tē piedalīsies. Skates sākās jau agrā pavasarī 
Kurzemes pusē. Vēl būs arī rudenī. Vidzem-
nieki vairāk izvēlējas Turaidu, jo Dainu kal-
nam šogad jubileja, bet mēs izlēmām par 
Annas dienām Dagdā, jo dikti vilka uz tiem 
dzīvesprieka pilnajiem latgaļiem.

Pa ceļam iegriezāmies Preiļos un pie Aglo-
nas apmeklējām Karaļu kalnu, kurā izveidots 
unikāls skulptūru parks. Tur vērts aizbraukt 
katram!

Visās skatēs folkloras kopas rāda savu šī 
gada prasmi un varēšanu, gatavojoties nākam-
gad piedalīties Novadu dienās Rīgā. „Urgas” 
bija ļoti gatavojušās. Lai arī karsta vasara, cī-
tīgi nācām uz mēģinājumiem, un tas arī deva 
lielisku rezultātu – 49 punkti no 50 – 1. pa-
kāpe! Mūs uzteica par labu kopskatu un ska-
nējumu, labajiem saucējiem, tērpiem un labu 
skatuves tēlu. Mums pašām, protams, liels 
prieks, bet tas uzliek pienākumu arī turpmāk 
būt labām un turēties! Dagdas TV skati filmēja 
un arī mūs var ieraudzīt, ja atvērsi www.dag-
da.lv. Tur būs arī intervijas un neliels ieskats 
skates devumā. 

Latgalieši neaizmirst viesus arī pacienāt, 

Lielisku rezultātu un 1. pakāpi Latgales kopu skatē ieguva Kokneses „Urgas”. 

„Urgas” Dienvidlatgalē

un skates beigās visi tika pie alus un sutinā-
tiem kāpostiem ar gaļu. Vakarā piedalījāmies 
lielajās Annas dienu svinībās, kas notika Dag-
das sakoptajā un skaistajā estrādē. Koncerts 
bija krāšņs un ļoti labi sagatavots. Tajā pieda-
lījās gan paši mājinieki, gan daudzi viesi.

Rudenī svinēsim savu 5 gadu jubileju. 
Laiks paskrējis nemanot un mūsu pulks jop-
rojām tā ap 20. Gaidām ciemos! Gan uz jubi-
leju, kas būs novembra beigās, gan pie mums 
dziedāt, dejot un stiprināties savā latvietībā, 
apzinoties, cik bagāti mēs esam!

Teksts un foto – Inguna Žogota, 
folkloras kopas „Urgas” vadītāja

pašvaldības policija 
informē

Sākot ar augustu, tiek veikti reidi pa 
Kokneses ielām. Nepilngadīgās personas, 
kas atradīsies ārpus mājām pēc plkst. 23.00, 
tiks sodītas un vecāki saukti pie atbildības, 
likumdošanā noteiktā kārtībā.

Tiek apsekotas arī novada privātperso-
nu zemes – lauksaimnieciskās un apbūves 
zemes. Ja zeme nav sakopta (nav nopļauta 
zāle, izcirsti krūmi u.c.), īpašnieki tiks ad-
ministratīvi sodīti.

Dainis Ginters
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„Ņemšu un uzzīmēšu saulai-
nu dienu. Daudz, daudz sau-
lītes, mākonīša neviena!”  
/M. Laukmale/ 

Tieši tā arī notika 13. 
jūlijā Bebru pagasta Meža 
parka estrādē pasākumā 
bērniem „Nāc pie puķēm 
ciemoties!” Bērni un vecāki 
ar aizrautību ķērās pie krāsu 
zīmuļiem, un viskošākajās 
krāsās katrs savā darba lapā 
izkrāsoja vasarā ziedošās 
puķes, bet uz estrādes beto-
na grīdas ar krāsainiem krī-
tiņiem pasākuma dalībnieki 
uzzīmēja kādu viņi redz 
saulainu vasaras dienu. 
Kur prieks un līksmība, tur gribas uzdancot 
un rotaļās iet! Mazajiem ķipariem līdzi dan-
coja un rotaļās gāja mammas, divas omītes un 
viens tētis. Bet, kad pienāca brīdis pūst ziepju 
burbuļus, jautrībai nebija gala! Kā mazu bal-

Estrādē top krāsaini zīmējumi 
un gaisā lidinās ziepju burbuļi

Mirklis no mazo mākslinieku darbošanās.

vu par kopā darbošanos visi saņēma Esteres 
māmiņas Daigas sarūpētas krāsainas puķes ar 
saldu našķi.

„Kokneses Novada Vēstis” redakcija
Foto – Daiga Andersone 

Kokneses novada represētie! Aicinām jūs 
un jūsu ģimenes, bērnus un mazbērnus 27. au-
gustā doties ekskursijā pa Sēlijas skaistākajām 
vietām – Krustpilī, Viesītē, Neretā, Aknīstē un 
Gārsenē! Paldies Kokneses novada domei par 
piešķirto fi nansējumu ekskursijas norisei!

Izbraukšana:
no Bebru pagasta centra autobusu pieturas 
– plkst. 6.45, 
no Kokneses dzelzceļa stacijas – 
plkst. 7.00,
pie veikala „Mego” – plkst. 7.10.

Sākot ekskursiju, iebrauksim Likteņdārzā! 
2010. gada pavasarī Likteņdārzā tika iesākta 

amfi teātra būvniecība. Viena no amfi teātra 
daļām ir Sirmais saulriets, ko veidos 600 000 
akmeņu, ko savu tuvinieku vārdā piemiņai 
ved cilvēki no visas Latvijas. Aicinām arī jūs 
pēc savas vēlēšanās piedalīties Sirmā saulrieta 
tapšanā un šajā dienā Likteņdārzā atstāt savu 
akmeni kāda tuva cilvēka piemiņai. 

Ekskursijai aicinām pieteikties līdz 20. 
augustam pie Birutas Butānes, tālr. 65161553 
vai Lības Zukules, tālr. 26423431. Ekskursijā 
līdzi jāņem pusdienu maizītes un nauda muze-
ju apmeklējumiem.

Būsim atsaucīgi! 

Kokneses novada represēto valde

Kokneses novada represētajiem 
ekskursija uz Sēliju

Mēs, pensionāri, 2. oktobrī, kad sildīs at-
vasaras saule, dosimies ekskursijā uz Zemgali. 
Apskatīsim Vecumniekus, skaistākās vietas 
Bauskā, Mežotnes pili un pēc vēlēšanās, Run-
dāles pili. Dalības maksa ekskursijai – Ls 6, 
ieskaitot brokastis un pusdienas. Tā kā 2. ok-
tobris ir Saeimas vēlēšanu diena, tad pirms do-
šanās ekskursijā, Bebros pulksten 8 braucējus 
autobuss gaidīs pie „Papardēm”, Bebru pagasta 
pārvaldes, bet Koknesē pulksten 8.30 pie Kok-

neses novada domes. Bebru pagasta pensionāri 
ekskursijai var pieteikties pie sociālās darbi-
nieces Antras Ķimenes līdz 24. septembrim. 
Iršu un Kokneses pensionāri (cik būs brīvas 
vietas) varēs pieteikties no 24. septembra pa 
tālr. 26159335, 65164188 (vakaros). Novēlu 
visiem možu noskaņojumu un ceļotprieku!

Anna Bite, 
Bebru pagasta pensionāru padomes 

priekšsēdētāja

Atvasarā uz Zemgali!

Gleznu izstāde 
Kokneses pagasta 

bibliotēkā
3. augustā Kokneses pagasta bibliotēkā 

savu 1. izstādi atklāja divi no uzmanības 
samulsuši  mākslinieki – Anete Baikova un 
Kristaps Paļskis. 15 gadus jaunie darbu au-
tori ir skolotāja Alda Dobenberga audzēkņi. 
Nāciet, baudiet viņu pasauli 15 dažādu no-
skaņu  gleznās! Jāpiebilst, ka pirmie izstā-
des vērtētāji atzina, ka jauniešiem ir talants!

Teksts un foto – Ingrīda Višķere

Jaunie mākslinieki izstādes atklāšanā –
Anete Baikova un Kristaps Paļskis.

Ratnicēnu 
bibliotēkā vasara 
uzzied gleznoju-
mos uz balzama 

pudelēm
Visus vasaras mēnešus Ratnicēnu bib-

liotēkā vasaras skaistums dabā skatāms uz 
apgleznotām balzama pudelēm. Izstādes 
autore ir I. Gaiša Kokneses vidusskolas 
skolniece Alvīne Reinicāne. Pēc bibliotē-
kas vadītājas Sarmītes Leitānes ierosmes 
Alvīne ar eļļas krāsām uz balzama pude-
lēm ļāvusi uzziedēt visdažādākajām vasa-
ras puķēm, arī sēnēm un smilšuērkšķim. 
Apgleznotas balzama pudeles var noderēt 
kā oriģināla dāvana, bet pašreiz tās jauki 
iederas izstādē Ratnicēnu bibliotēkā.

„Kokneses Novada Vēstis” redakcija
Foto – Sarmīte Leitāne
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Vasaras viducī, no 14. līdz 22. jūlijam Beb-
ros jauki pavadīja laiku dziedot, peldoties un 
iepazīstot Kokneses novadu, Aijas Kukules 
mūzikas studijas „OMNES” bērnu kora va-
saras nometnes dalībnieki. Mūzikas studijas 
„OMNES” dibinātāja un vadītāja ir pedagogs 
un pazīstamā populārās mūzikas dziedātāja 
Aija Kukule. Tagad studijā darbojas ap 80 bēr-
nu un jauniešu, vecumā no 6,5 līdz 20 gadiem. 
Studijas vidējā vecuma posma dalībnieku (bēr-
ni un jaunieši vecumā no 10 līdz 15 gadiem) 
mākslinieciskai izaugsmei 2002. gadā tika no-
dibināts bērnu koris „OMNES”. Koris ir lau-
reāts 52. jauniešu koru festivālā Nērpeltē (Beļ-
ģijā) D-izlases koru kategorijā, pirmās vietas, 
zelta medaļas un žūrijas speciālbalvas ieguvējs 
koru konkursā „Riva del Garda” (Itālijā), zelta 
godalgas ieguvējs Budapeštā, 1. starptautiskajā 
bērnu koru konkursa „Coralis 2007” (Barselo-
na) uzvarētājs. 

 Par Bebru pagastā pavadīto laiku, Aija 
Kukule pastāstīja: „Repertuāra paplašināšanai 
un kolektīva saliedēšanai jau astoto gadu rī-
kojam vasaras kora nometnes. Katru gadu citā 
vietā – šoreiz Vecbebros. Vasaras nometnei 
cenšos izvēlēties vietu, kur tuvumā būtu mui-
ža un tajā atrastos skola. Tā notika arī šovasar. 
Mēs – 39 bērni vecumā no 9 līdz 15 gadiem un 

Bērnu koris „oMNes” vasaras nometnē vecbebros

pieci pedagogi – dzīvojām Vecbebru profesio-
nālās vidusskolas kopmītnēs, bet uz kora mēģi-
nājumiem devāmies uz netālo Vecbebru muižu 
– Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas 
mājvietu. Esam ļoti pateicīgi skolas direktorei 
Mudītei Auliņai un kolektīvam par atsaucību 
un viesmīlīgo uzņemšanu. Skolas zālē ir brī-
nišķīga akustika un vārdos neizsakāma senat-
nes aura, par to pārliecinājāmies kora dziedā-
šanas nodarbībās. Katra nometnes diena mums 
bija rūpīgi saplānota – kārtīgi izdziedājāmies 
mēģinājumos, izpeldējāmies tuvējā dīķī, gan 

bijām Bebru pagasta muzejos. Daudz jauna 
un interesanta uzzinājām, izstaigājot Kokneses 
pils parku, apskatot pilsdrupas un apmeklējot 
Likteņdārzu. Par šīs vasaras nometni Vecbeb-
ros mums paliks visjaukākās atmiņas!”

Bērnu koris „Omnes” un meiteņu kamer-
koris „Omnes” 22. augustā dosies uz starptau-
tisko koru konkursu Maķedonijā, bet vēl pirms 
tam, 20. augustā, koncertēs Kokneses luterāņu 
baznīcā un Bebru vispārizglītojošās internātpa-
matskolas zālē.

Sarmīte Rode

Aijas Kukules mūzikas studijas „OMNES” bērnu kora vasaras nometnes dalībnieki pie 
Vecbebru muižas, kurā  jaunajiem māksliniekiem tik ļoti patika dziedāt mēģinājumos!

Dalībnieki saņem diplomus.

30. augustā Ģimenes atbalsta 
dienas centrā notika ikgadējs pasā-
kums foto orientēšanās „Pazīsti savu 
Koknesi”. Šajā pasākumā piedalījās 
divas komandas – meiteņu un zēnu. 
Šogad foto orientēšanās mērķis bija 
iepazīt Kokneses mazāk populāras 
un zināmas ielas (piem., Līgo iela, 
L. Laicēna iela, Ievu iela utt.). Pēc 
iespējas īsākā laikā vajadzēja atrast 
astoņpadsmit Kokneses ielas, nofo-
tografēt ielu nosaukumus, kā arī uz 
katras ielas atrast un visai komandai 
nofotografēties pie kādas konkrētas 
ēkas vai cita labi redzama objekta. Sacensī-
bu sākumā komandām tika izdalītas fotogrā-

Kokneses jaunieši iepazīst savu Koknesi

fijas ar ielām un objektiem, kas jāatrod, kā 
arī Kokneses karte (bez ielu nosaukumiem). 

Foto orientēšanās noslēdzās pēc trīs 
stundām, kuru laikā bērni bija cītīgi 
meklējuši vajadzīgos objektus. Atgrie-
žoties ĢADC telpās, komandas gaidīja 
garšīgas pankūkas un pašu bērnu lasīta 
zāļu tēja. Atguvuši spēkus, komandu 
dalībnieki atbildēja uz iepriekš saga-
tavotiem jautājumiem par Koknesi. 
Kopvērtējumā, saskaitot punktus, no-
skaidrojās, ka labākā un veiksmīgākā 
bija zēnu komanda, taču visi dalībnieki 
ieguva diplomus un mazas dāvaniņas 
kā pateicību par atsaucību un piedalī-
šanos pasākumā.

Agnese Pulkstene, DC brīvprātīgā
Foto no DC arhīva

„Muzikālais teātris 7” pie skatītā-
jiem dodas ar jaunu, krāsainu un skanī-
gu muzikālu izrādi „Tas trakais Bellac-
cord šovs”, kuru muzikāli papildinās  un 
skatītājiem priecīgu omu dāvās labi zi-
nāmas un līdzi dziedamas Alfrēda Vin-
tera, brāļu Laivinieku un citas izgājušā 
gadsimta 30. gados populāras dziesmas 
Ata Auzāna aranžējumā.  

Šīs vasaras lielākais hits – „Tas trakais Bellacords”
Kokneses novada iedzīvotājiem  

izrādi „Tas trakais Bellaccord šovs” 
iespēja noskatīties Aizkraukles pagasta 
estrādē 20. augustā plkst. 20.00.

Biļetes iepriekšpārdošanā nopēr-
kamas Aizkraukles novada kultūras 
namā, „Biļešu paradīzes” kasēs un in-
ternetā – www.bilesuparadize.lv. 
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Uz Aglonas Vissvētākās  Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem 
tradicionāli tiks norīkots papildu vil-
ciens. 

Ceturtdien, 14. augustā, papildu 
vilciens Nr. 698 Rīga–Daugavpils–Ag-
lona, kura sastāvā būs 3 vagoni, tiks 
apvienots Rīgā ar vilcienu Nr. 614 Rī-
ga–Krustpils  un līdz ar to no Rīgas at-
ies plkst. 15.30. Vilciena Rīga–Daugav-
pils–Aglona vagoni atradīsies sastāva 
sākumā (pirmie 3 vagoni), savukārt vil-
ciena Rīga–Krustpils 3 vagoni – sastāva 
beigās. Apvienotais vilciens līdz Krust-
pilij kursēs atbilstoši vilciena Nr. 614 
Rīga–Krustpils sarakstam un Krustpilī 
pienāks plkst. 17.47. 

Krustpils stacijā vilciena Nr. 614 
Rīga–Krustpils pēdējie 3 vagoni tiks 
atkabināti un vilciens pirmo 3 vago-
nu sastāvā plkst. 18.05 dosies tālāk uz 
Daugavpili un Aglonu. Ceļā noteiktas 
šādas pieturas: Trepe – plkst. 18.20, 
Līvāni – plkst. 18.35, Nīcgale – 19.02, 
Vabole – 19.13, Līksna – 19.19, Dau-
gavpils – 19.34. No Daugavpils vilciens 
aties plkst. 19.45 un Aglonā pienāks 
plkst. 20.17.

No Aglonas stacijas atceļā uz Rīgu 
vilciens Nr. 697 aties 15. augustā plkst. 
16.00.  Daugavpilī tas pienāks plkst. 
16.34 un tiks apvienots ar vilciena Nr. 
609 Daugavpils- Rīga sastāvu. Apvie-
notais vilciens, kura sastāvā būs 6 va-
goni, no Daugavpils stacijas aties plkst. 
17.53 un, kursējot vilciena Nr. 609 Dau-
gavpils–Rīga sarakstā noteiktajā laikā, 
Rīgā pienāks plkst. 21.58.

Pēc vilciena pienākšanas Aglonas 
stacijā līdz Aglonas katedrālei un atpa-
kaļ uz vilciena atiešanas laiku pasažie-
rus pārvadās saskaņoti autobusi.

Sīkāka informācija dzelzceļa sta-
cijās, pa valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” 
uzziņu tālruni 1181 (visu diennakti), 
pa uzziņu dienesta tālruni 1188, kā arī 
a/s „Pasažieru vilciens” interneta mājas 
lapā www.pv.lv.

A. Mošenkovs,
 Pasažieru pārvadājumu 

organizācijas daļas vadītājs

Izmaiņas apsaimniekošanā 
„Kokneses komunālajos pakalpojumos”
Pagājušais mēnesis bija ļoti spraigs. Esam 

sākuši rīkot namu iedzīvotāju sapulces — aiz-
vadītajā mēnesī bija vienpadsmit šādas tikšanās, 
kurās informējām par jaunumiem namu apsaim-
niekošanā. 

Šīgada sākumā spēkā stājās jaunais namu 
apsaimniekošanas likums, kas būtiski maina 
līdzšinējo apsaimniekošanas sistēmu. Svarīgā-
kais, lai cilvēki saprot, ka mājas saimnieki ir 
viņi, nevis komunālo pakalpojumu uzņēmums, 
un viņiem arī jādomā par mājas turpmāko lik-
teni. Diemžēl liela daļa cilvēku uzskata, ka 
viņiem pieder tikai privatizētais dzīvoklis, bet 
zemesgrāmatā ir noteikts, ka īpašniekam pieder 
arī mājas domājamā daļa, tas ir, zeme zem mā-
jas un pagalms. Jaunais likums ir izstrādāts tā, 
lai cilvēki iesaistās savas mājas apsaimnieko-
šanā. Ir diezgan grūti lauzt stereotipu, ka cilvē-
kiem pašiem jārūpējas par savu māju. Liela daļa 
ir pieraduši, ka viņiem visu pasniedz gatavu. 
Turpmāk tā vairs nebūs, paši iedzīvotāji lems 
par to, kas mājā jādara, kādi remontdarbi jāveic. 
Mēs, protams, turpināsim sniegt nepieciešamos 
pakalpojumus - strādās gan santehniķi, gan sēt-
nieki, bet par to, vai mājai jumts jāmaina, lems 
paši dzīvokļu īpašnieki. Ir beidzies laiks, kad 
iedzīvotāju maksājumi nonāk kopējā “katlā”, 
turpmāk katra māja veidos savu uzkrājumu. Jo 
kārtīgāk cilvēki maksās par komunālajiem pa-
kalpojumiem, jo lielāks uzkrājums veidosies, jo 
ātrāk iedzīvotāji varēs lemt par remontiem. 

Diemžēl ir daudz negodīgu cilvēku, kuri 
nemaksā. Ja šāds likums būtu pieņemts pirms 
divdesmit gadiem, mūsu īpašumi nebūtu tik 
bēdīgā situācijā. Tagad Koknesē teju visām mā-
jām būtu jāmaina jumts vai jāveic citi kapitāli 
remontdarbi. Komunālās saimniecības uzņēmu-
mam līdzekļu tam nav un nekad nebūs. Jaunajā 
sistēmā paši iedzīvotāji būs noteicēji, viņi varēs 
nākt pie mums un jebkurā laikā pārbaudīt, cik 
liels uzkrājums viņiem jau ir izveidojies, kuri 
nama iemītnieki ir parādnieki. Interesanti, ka 
mūsu rīkotās sapulces iedzīvotāji apmeklē pro-
porcionāli parādnieku skaitam mājā — jo vairāk 

parādnieku, jo mazāk apmeklētāju. 
Esam nolēmuši, ka paši vairs ar parādu 

piedzīšanu nenodarbosimies, to turpmāk darīs 
parādu piedziņas firma. 

Deputāti novada domes sēdē atbalstīja nau-
das piešķiršanu divām mājām, lai tām var sākt 
izstrādāt mājas siltināšanas projektu. Katrai mā-
jai piešķirts 1000 latu. Ar iedzīvotāju atbalstu 
nākamajā sēdē iesniegšu lūgumu, lai līdzfinan-
sējumu piešķir arī citām mājām, kuras atbilst 
projektā noteiktajām prasībām. Šajās dienās 
netīšām ieraudzīju pagājušā gada „Kokneses 
Novada Vēstis” numuru, kur pirms vēlēšanām 
deputāti sola atbalstīt māju siltināšanas pro-
jektu. Tagad viņiem ir iespēja savus solījumus 
apliecināt ar darbiem. Koknesē nav nemaz tik 
daudz daudzdzīvokļu māju, tā ka lielas summas 
nebūs vajadzīgas. 

Jaunais namu apsaimniekošanas likums ir 
pārņemts no Eiropas, ja tas būtu izdarīts agrāk, 
tagad nevajadzētu teju visas mājas kapitāli re-
montēt. Vajadzēja paiet divdesmit gadiem, lai 
mēs to saprastu, bet tagad ir cita problēma: ie-
dzīvotāji vairs nevienam netic un savstarpēji ne-
spēj vienoties. Nav brīnums, ka lielajās pilsētās 
iesniedz maz Eiropas projektu māju siltināšanai, 
jo gandrīz nevienā mājā uz sapulci neatnāk 51% 
iedzīvotāju, kas nepieciešams, lai nolemtu, ka 
māja jāsiltina. Tāda ir reālā situācija. 

Ir jāsakārto ūdensskaitītāju stāvoklis. Li-
kums nosaka, ka ik pa pēc četriem gadiem tie jā-
ved uz pārbaudi, citādi tie nav derīgi lietošanai.

Diemžēl tas līdz šim nav darīts, bet sakār-
tosim arī šo lietu visā Koknesē. Un turpmāk 
visiem iedzīvotājiem būs jāliek skaitītāji gan 
aukstajam ūdenim, gan arī siltajam. Nedrīkst 
pastāvēt tāda situācija, ka cits laista dārzus, bet 
otram par to jāmaksā liela naudas summa.

Kokneses komunālā saimniecība ir izstrā-
dājusi saprātīgu tāmi un piedāvās savus pakal-
pojumus iedzīvotājiem.

Ziedonis Vilde, 
namu pārvaldnieks

Akciju 
sabiedrība 
“Pasažieru 
vilciens” 
informē

Jau trešo vasaru tēlnieka Voldemāra Jākob-
sona memoriālajā māja – muzejā Bebru pagas-
tā svinēja Annas dienu, kas izsenis dēvēta par 
Saimnieču dienu. Arī Voldemāram Jākobsonam 
noteikti paticis šis vārds, jo studējot Latvijas 
Mākslas akadēmijā viņa pirmā modele bijusi 
vārdā Anna. 23. jūlijā pēcpusdienā „Galdiņos” 
uz pasākumu ieradušās Annas un viņu draugi 
muzeja dārzā uz ugunskura vārīja tēju no daž-
dažādām tējzālītēm. Vēlreiz pārliecinājāmies, 
ka Annas ir prasmīgas un apķērīgas saimnie-
ces. Viņām lieliski izdevās pagatavot īpašo An-
nas dienas kūku, uz saimnieces priekšauta uz-

annas svin saimnieču dienu
šūt vārdu „Anna” un tāpat kā pagājušajā vasarā 
no dārzā ziedošām puķēm kopīgi novīt ziedu 
virteni. Kā mazu sveicienu svētkos Annas va-
rēja izvēlēties katra savu garšvielu paciņu ar 
īpašu vēlējumu. Visiem lieliski garšoja Annu 
gatavotā kūka, Annas Bites ceptās pankūkas 
ar rabarberu ievārījumu, Annas Pilienas sietais 
siers un pārējo ciemiņu sarūpētais cienasts. Lai 
piepildās sveicēju vēlējums Annām: „Lai pie-
tiek spēka un veselības krietnus darbus darīt, 
lai prieku dāvā mīļu cilvēku klātbūtne!”

Sarmīte Rode
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Kokneses pagasts
Nosaukums Tālrunis
Novada domes priekšsēdētājs  65161555
Izpilddirektors 65133644
Domes sekretāre 65133630 

26308385
Kokneses novada domes 
attīstības nodaļas vadītāja

65133634

Kokneses novada domes juriste 65161296
Pašvaldības policijas priekšnieks 28653455
Paszine-lietvede; Iepirkumu 
komisijas sekretāre

65133640

Nekustamā īpašuma speciāliste 65133634
Galvenā grāmatvede 65133635
Kasiere 65133632
Nodokļu inspektore 65133634
Bāriņtiesas priekšsēdētāja 65133633
Darba aizsardzības speciālists 65133638
Ekonomiste un lauksaimniecības 
konsultante

65133642

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65133637
Kokneses novada sociālais 
dienests

65133636

Komunālās nodaļas vadītāja, 
labiekārtošanas darbu meistars

65133641

Kokneses 
apvienotās 
pašvaldību būvvalde

vadītājs 
65133905
29278835
arhitekte 
65133921
29418418
teritorijas plānotāja 
– lietvede 
65133921
26066672

Kokneses bibliotēka Bibliotēku vadītāja 
20223892 
Kokneses bērnu 
bibliotēka 
65161729 
Kokneses pagasta 
bibliotēka 
65161719 
Faksa numurs 
65161729

Kokneses pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde „Gundega”

65161685

Ratnicēnu bibliotēka Bormaņos 65129213
SIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi”

rīkotājdirektors 
29112845
grāmatvedība 
65161777
katlu māja 
65161192
santehniķis 
29245186

Kokneses kultūras nams 65161100
Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola

65161703

Kokneses pagasta „Ģimenes 
atbalsta dienas centrs”

65161740

Kokneses speciālā 
internātpamatskola – attīstības 
centrs

65129248

Kokneses sporta centrs 65161790
Kokneses mūzikas skola 65161292
Kokneses Tūrisma centrs 65161296
Ātrās palīdzības bezmaksas 
numuri

03; 113; 112

Kokneses Novada Vēstis 
redaktore

26164508

Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Aizkraukles 
iecirkņa kārtības nodaļas 
policijas inspektori

Vecākais 
inspektors 
28621214
Inspektors 
25488794

Kokneses 
ģimenes 
ārstu prakses

Ārste Zigrīda 
Balode
29470596; vizīšu 
pieteikšana – 
65161643
Ārste Anda Elste: 
26538628; vizīšu 
pieteikšana – 
65161643
Daina Eglīte: 
29553191 
(konsultācijas 1 h 
pēc pieņemšanas); 
65161643 vizīšu 
pieteikšana

Bebru pagasts
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 65164291, 

Mob.t. 29142183
Sekretāre 65164275
Kasiere, grāmatvede 65164128
Sociālā darbiniece 65164340
Bāriņtiesas locekle 65164340
Komunālās daļas vadītājs 65164271
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
(muzejs, avīze, kultūras darba 
organizatore)

65164294

Bibliotēkas vadītāja 65164293
Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” vadītāja

65164242

Bebru pamatskolas direktore 65164357
D. Graudas ģimenes ārsta prakse 65164157

Iršu pagasts
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 65163635
Komunālās nodaļas vadītājs 65163673
Sekretāre 65163538
Sociālā darbiniece, kultūras 
darba organizatore

65163673

Bibliotēkas vadītāja, bāriņtiesas 
locekle

65163698

Autoceļu speciālists 65163673
Pērses pamatskolas direktore 65163511
Ģimenes krīzes centra 
„Dzeguzīte”vadītāja

65163510
65163509

D. Graudas ģimenes ārsta prakse 65163616
Sporta halle „Irši” 26354165

Bebru pamatskolā: plkst. 9.00

Bebru vispārizglītojošā internātpa-
matskolā: plkst. 9.00

Vecbebru profesionālajā vidusskolā: 
plkst. 9.00

Pērses pamatskolā: plkst. 9.00

1. septembrī skolēnus Kokneses novada 
mācību iestādēs gaidīs:

Kokneses speciālajā internātpamatskolā – 
attīstības centrā: plkst. 10.00

Kokneses mūzikas skolā: plkst. 12.00

28. Gaiša Kokneses vidusskolā:
Plkst. 9.00 audzinātāju stunda klasēs
Plkst. 9.15 informatīvā sanāksme vecākiem
Plkst. 10.00 svinīgs brīdis skolas pagalmā

Kokneses pilsdrupās 
viesosies anglijas un 
īrijas karalis Henrijs 

viii tjudors
Atzīmējot Latvijas muižu un piļu 

asociācijas 10 gadu jubileju, vairākās 
muižās un pilīs notiks izrāde par skanda-
lozo 16. gs. angļu monarhu Henriju VIII 
ar fascinējošo aktieri Andri Bērziņu gal-
venajā lomā. 

Kokneses pilsdrupās izrādi varēsiet no-
skatīties 20. augustā plkst. 20.00. Biļetes ie-
spējams iegādāties Kokneses kultūras nama 
un Biļešu paradīzes kasēs.

Lai gan luga ir par Anglijas karali Hen-
riju VIII un sešām sievietēm viņa dzīvē, tā 
nav autentiski vēsturiska. Šajā nopietnajā 
komēdijā vēsturiskās personas darbojas jau 
no 16. gs. līdz mūsdienām, iztirzājot dau-
dzas politiskas, sociālas un ētiskas prob-
lēmas, kas nav atrisinātas joprojām un arī 
šodien izrādās apbrīnojami aktuālas. Autors 
savu ideju izpausmei būtu varējis izmantot 
arī Napoleonu Bonopartu, Josifu Staļinu, 
Ādolfu Hitleru vai citas vēsturiskas perso-
nas, kas būtiski veidojušas un ietekmējušas 
šo pasauli un cilvēces likteņus. Vairāki re-
žisori ir lugu interpretējuši arī kā analoģiju 
komunismam, tā dzimšanai un norietam.

Lugas autors ir vācu dramaturgs Her-
manis Gresīkers (Hermann Gressieker), 
pirmizrāde vācu valodā notika 1957. gadā 
un to tūlīt uzveda vairāk nekā 20 teātri Vāci-
jā, Austrijā un citur. Angliski luga pirmoreiz 
iestudēta 1959. gadā Ņujorkā Selivana ielas 
teātrī, Kanādā Monreālas Repertuāra teātrī 
luga uzvesta 50. gadu beigās Kanādā dzī-
vojoša latviešu režisora Gunāra Vērenieka 
režijā. Pirms vairāk nekā 10 gadiem Gunārs 
Vērenieks izrādi pirmo reizi iestudēja arī 
Latvijā.

Atjaunotās izrādes režisors ir Voldemārs 
Šoriņš, izrādei ir tapuši jauni, krāšņi tērpi. 

Henrija sievu lomās spožas un po-
pulāras aktrises – Lāsma Kugrēna, Aīda 
Ozoliņa, Raimonda Vazdika, Indra Bur-
kovska, Zane Burnicka, Egija Silāre un 
Ruta Vītiņa.
Informācijas avots – www.izradehenrijs.lv
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Pasākumi kokneses novadā

ziņas no Kokneses novada 
dzimtsarakstu nodaļas

2010. gada jūlijā

Reģistrētas 3 laulības;
Reģistrēti 4 jaundzimušie,

Mūžībā pavadīti:
Aina Lībere (1934.g.);

Irēna Kalniņa (1956.g.);
Andris Dindonis (1948.g.).

Palīdzēšu sazāģēt, saskaldīt un sakraut 
malku. Varu palīdzēt zemniekiem veikt 

dažādus zemes darbus, ir iemaņas celtnie-
cībā. Atsaukšos uz jebkuru piedāvājumu. 

Tel. 29365840

PKS “Straume” aicina darbā 
piena mašīnas šoferi.

Tālr. 26490503

Datums, laiks Pasākums Norises vieta
14. augustā 
plkst. 18.00

Riču ģimenes, Annas Dribas un eksotisko deju kluba 
programma „Riči un ciči”. Biļešu iepriekšpārdošana. 
Ieejas maksa: Ls 3,00. Koncerta dienā Ls 4,00.

Kokneses 
estrāde

14. augustā 
plkst. 22.00

Zaļumballe. Spēlē grupa „Baltie lāči”. 
Ieejas maksa: Ls 2,00. Pēc plkst. 23.00 Ls 3,00.

Kokneses 
estrāde

20. augstā 
 

Aijas Kukules mūzikas studijas „OMNES” bērnu kora 
un meiteņu kamerkora Labdarības koncerts akcijas 
„Skolas soma 2010” ietvaros.

plkst. 15.00
Kokneses 
luterāņu baznīcā

plkst. 18.00
Bebru vispārizgl. 
internātpamat-
skolas zālē

20. augustā 
plkst. 20.00

Kokneses pilsdrupās izrāde „Henrijs VIII”. Biļešu 
iepriekšpārdošana Kokneses kultūras namā: Ls 5,00/
sēdvietas; Ls 3,00/stāvvietas vai līdzi ņemot sēžamos. 
/ un „Biļešu Paradīzes” kasēs: Ls 6,00/sēdvietas; 
Ls 3,00/stāvvietas vai līdzi ņemot sēžamos. 
Vairāk par izrādi: www.izradehenrijs.lv

Kokneses 
pilsdrupās

21. – 22. 
augusts

Mūzikas un mākslas festivāls „Infinitus’’.  
Vairāk: www.infinitus.ucoz.com

Koknese

21. augustā Teātra izrāde, pēc izrādes plkst. 23.00 balle. 
Spēlē Kristīne un Alvis. Ieeja: Ls 2,00.

Iršu pagasta 
klubā

28. augustā 
plkst. 22.00

Disenīte pēc Sporta svētkiem. Spēlē: DJ Little. 
Ieejas maksa: Ls 0,50

Mežaparka 
estrādē

20. augusts 
– 20. 
septembris

Jāņa Tālberga gleznu izstāde. Tēlnieka 
V. Jākobsona 
memoriālajā 
mājā – muzejā

KApuSVĒTKI 
Kokneses novada kapos 2010. gadā

Kapi Katoļu Luterāņu

Atradzes 14. augustā 
plkst. 14.00

14. augustā 
plkst. 14.00

Kaplavas 21. augustā 
plkst. 14.00

21. augustā 
plkst. 14.00

Zutēnu kapos 17. jūlijā 
plkst. 14.00

15. augustā 
plkst. 12.00

Iršu kapsētā 21. augustā 
plkst. 16.00

21. augustā 
plkst. 16.00

vitingenas laikrakstā 
plašs apraksts par

 Kokneses 
novada domes vizīti

Kokneses sadraudzības pilsētas Vitingenas 
laikrakstā Wittinger Stadtbote jūlija numurā 
publicēts plašs apraksts un fotoreportāža no 
Kokneses novada domes vizītes Vācijā, Vitin-
genā. Laikrakstā atspoguļota gan vizītes nori-
se, gan ievietota informācija un fotoattēli par 
aktualitātēm Koknesē un jaunajā novadā.

Sekot līdzi par jaunumiem sadraudzības pil-
sētā variet, skatoties tiešsaistē www.wittich.de

Cienījamie Kokneses 
pensionāri!

Pēc vasaras atpūtas pulcēsimies 
atkal senioru klubiņā „Pīlādzītis” (Ģi-
menes atbalsta dienas centrā, Vērenes 
ielā 1) šī gada 25. augustā plkst. 12.00. 
Stāstīsim šīs vasaras interesantākos noti-
kumus un piedzīvojumus. Apspriedīsim 
turpmākos plānus un ieceres. Visi mīļi 
aicināti! Nāciet ar savām ierosmēm un 
priekšlikumiem.

„Pīlādzīša” padome

Saimniekus meklē divas kaķenītes!
Melnbalta kaķenīte gaida saimniekus. Ļoti 
komunikabla un mīļa, vesela, sterilizēta.
Kautrīga, bet ļoti mīļa panteriņa gaida 

saimnieku, ir vesela un sterelizēta. Intere-
sēties: Maija Depere, Aizkraukles dzīvnie-

ku aizsardzības biedrības pārstāve, 
tālr. 26394646

Šī gada 14. un 15. augustā 
tiek organizēts brauciens 
no Kokneses uz Aglonu. 

Pieteikties pie Intas Nagles, tālr. 28487837

28. augustā 
Sporta svētki Vecbebros

Sākums plkst. 10.00

Bebru pasta nodaļa 
būs slēgta 

nodaļas priekšnieces atvaļinājuma laikā 
no 24. augusta līdz 2. septembrim. 

Lūdzam maksājumus veikt savlaicīgi. 
Pasta sūtījumus un naudas pārvedumus 

par šo laiku varēsiet saņemt 
Kokneses pasta nodaļā.

Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām.

Ģimenes atbalsta dienas 
centrā pēc vasaras atpūtas 

atsāk darboties:
otrdienās, piektdienās plkst. 17.30 – 19.00 

Taekwando nodarbības

pirmdienā, ceturtdienā (augusta mēnesī, 
septembrī laiki var mainīties) 

      plkst. 17.00 – 19.00 
Hip-hop dejas


