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 turpinājums 2. lpp. 

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

Kā zelta bize uz zemes krūtīm kviešulauks piekalnē tvan. /M. Zālīte/

24. augustā notiks Latvijas Televīzijas 
ceturtā ziedojumu akcija

„Top Latvijas Likteņdārzs!”

 Šā gada akcijas mērķis ir aicināt LTV skatītājus piedalīties Likteņdārza Skatu terases tapšanā. 

24. augustā pulksten 21.15 LTV 1. 
programmā dzīvosim līdzi Latvijas Tele-
vīzijas ziedojumu akcijai „Top Latvijas 
Likteņārzs!”. Šī būs ceturtā akcija, ko 
tradicionāli augustā Likteņdārzam velta 
Latvijas Televīzija. Šā gada akcijas mēr-
ķis ir aicināt LTV skatītājus piedalīties 
Likteņdārza Skatu terases tapšanā, pie-
zvanot pa ziedojumu tālruni 9000 6389 
un ziedojot 1 latu terases tapšanai. 

LTV ziedojumu akcijas „Top Latvijas 
Likteņdārzs!” redaktore Sarmīte Plūme: 
„Šoreiz Likteņdārzā saplūdīs un pretnostatī-
sies vairākas tematiskās līnijas. Gribam ru-
nāt par šodienu - par draudīgo aizbraukšanas 
vilni, par piederību šai zemei  un atgriešanos 
mājās. Neaizmirsīsim pagātni  – būs perso-
nīgi stāsti par izsūtīšanu, par bērnību Sibīrijā 
un dzimtu likteņiem. Pāri visam nezūdo-
šas dzīves pamatvērtības mums atgādinās 
Aleksandra Čaka dzeja un Imanta Kalniņa 
dziesmas ar leģendārā dzejnieka vārdiem. 
To visu vienotā dramaturģiskā uzvedumā 
Herberta Laukšteina vadībā veido Liepājas 
teātra aktieri: Anita Kvāla, Inese Kučinska, 
Sigita Jevgļevska,  Edgars Pujāts, Egons 
Dombrovskis,  Viktors Ellers, Everita Pjata, 
Signe Ruicēna, Kaspars Kārkliņš.”

Esiet sveicināti augusta vidū, 
kad vasaras zaļajā krūzē iebirst ne tikai 
čaklu roku salasītas dārza un meža vel-
tes, bet kopā ar saules atspulgiem, lietus 
lāsēm un varavīksnes stariem, arī mūsu 
piedzīvotie prieka mirkļi, kurus iesiet 
savā atmiņā ar puķu zirņu stīgām. Jūs 
taču piekritīsiet, gan tiem, kuri bauda 
atvaļinājumu vasarā, gan tiem, kuriem 
pēc garām darba dienām ir īss atelpas 
brīdis, ir vismaz viens gaišs notikums, ko 
paņemt līdzi no šīs vasaras. „Ja pareizi 
saplāno savu dienu, laiku atpūtai var at-
rast”, pārliecināta „Pērseju” saimniece 
Ita Lejiņa – par viņas darbošanos un 
māku citiem radīt prieku, stāstām šajā 
numurā.

Jūlijs mūsu novadā bijis kultūras 
pasākumiem bagāts: festivāla „Balti-
ca” koncerts Koknesē, Kokneses novada 
svētki, sadancošana Alainē – šos skaistos 
notikumus un vēl citus atsaucam atmiņā 
mūsu avīzes lappusēs, jo paies laiks un 
tie kļūs par vēsturi, kuras tapšanā esam 
piedalījušies arī mēs! 

Augusts, ja paveramies kultūras pa-
sākumu kalendārā, piedāvā atkal intere-
santas tikšanās, galvenais – atrast laiku! 

Vasaras pēdējā mēnesī mūsu nova-
da kapsētās notiek kapusvētki, kas allaž 
sasauc kopā ģimenes un dzimtas, reizi 
gadā tuvi un tāli satiekas, lai ne tikai 
pieminētu savus mīļos aizgājējus, bet 
pavaicātu cits citam: kā tev klājas? Var-
būt tieši šīs tikšanās reizes var iedvesmot 
kādu no mums sākt pētīt un rakstīt savas 
dzimtas vēsturi. 

15. augustā Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņemšanas – Māras 
zemes karalienes svētki kopā savedīs 
dievlūdzējus Aglonas bazilikā. To, cik 
liels ir lūgšanas spēks, zina tie, kuri no 
sirds lūdz. 

Dārzā uzziedējušās dālijas un sau-
lesgriezes vedina domāt par rudens tuvo-
šanos, bet tik un tā – vēl ir tikai augusts! 

Jauku atpūtu un priecīgu darboša-
nos!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

„Fonds pateicas LTV par iespēju ar zie-
dojumu akcijas palīdzību pastāstīt LTV ska-
tītājiem par to, kas Likteņdārzā padarīts par 
iepriekšējos gados saziedotajiem līdzekļiem, 
un pateikt paldies katram, kas ir devis savu 
ieguldījumu mūsu kopīgā projekta tapšanā. 
Tāpat akcijas laikā stāstīsim arī par šajā gadā 
radītajām jaunajām iespējām atbalstīt Lik-
teņdārzu. Būsim pateicīgi katram, kurš pie-
zvanīs pa ziedojumu tālruni, ziedojot Skatu 
terases būvniecībai, kas uzsākta šā gada 
augustā. Terases būvniecības izmaksas ir ap 
50 000 latu. Ar Japānas vēstniecības atbalstu 
būvniecībai finansējumu ap 26 000 EUR ir 
piešķīris arī Japānas fonds „Commemorative 
Organization for the Japan World Exposition 
(70)”, kas tiks saņemts pēc būvniecības pa-
beigšanas. Skatu terases skici Likteņdārzam 
dāvinājuši RTU studenti Laura Laudere un 
Didzis Jaunzems. Tā tika atzīta par labāko 24 
darbu konkurencē Fonda 2009. gadā izsludi-
nātajā konkursā. Terases tehniskā projekta 
autori ir Laura Laudere un Didzis Jaunzems 
sadarbībā ar SIA „Arhitektu birojs Jaunro-
māns un Ābele”. SIA „Arhitektu birojs Jaun-
romāns un Ābele”, SIA „Inženieru birojs 
„Būve un forma”” daļu no sava darba pie 
tehniskā projekta ir ziedojuši Likteņdārzam. 
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Projekta ietver arī Daugavas krasta stiprinā-
jumu, kuru SIA „JMI Birojs”, Juris Marnau-
za ir izstrādājis kā ziedojumu. Skatu terases 
būvniecību veic SIA „Dreamway” Andra 
Ozoliņa vadībā,” stāsta „Kokneses fonda” 
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa. 

turpinājums no 1. lpp. 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pašvaldību budžetu izpildes gaitu (pilna 
informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

2. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi 
Kokneses novada domes 25.01.2012. sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 
budžetiem 2012. gadam” (pilna informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai nodokļu inspek-
tores Aijas Āriņas sagatavoto informāciju 
par nekustamā īpašuma nodokļu iekasēša-
nu 2012. gada pirmajā pusgadā Kokneses 
novadā (pilna informācija pašvaldības mā-
jas lapā www.koknese.lv).

4. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūris-
ma centrs” finansiālo darbību 2012. gada 
1. pusgadā (pilna informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta 
centrs” finansiālo darbību 2012. gada 1. 
pusgadā (pilna informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

5.2. PA „Kokneses Sporta centrs” sep-
tembra domes sēdē sniegt savas darbības 
izvērtējumu.

6. Pieņemt zināšanai informāciju par 
sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlie-
tojumu 2012. gada pirmajā pusgadā (pilna 
informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

7.1. Sniegt galvojumu SIA „Kokneses 
komunālie pakalpojumi”, kurā Kokneses 
novada pašvaldībai ir 100% pamatkapitā-
la daļas, aizņēmumam projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles 
rajona Kokneses pagastā„ īstenošanai par 
summu 140 000 LVL apmērā. 

7.2. Galvojumu sniegt arī par blakus 
pieprasījumiem – procenta maksājumiem, 
līgumsodiem u.c. maksājumiem, kas izriet 
no aizdevuma līguma.

Aizdevumam tiek noteikta Valsts aiz-
devumiem piemērojamā aktuālā aizdevu-
mu gada procentu likme. Aizņēmuma pa-
matsummas atmaksa tiks uzsākta ar 2014. 
gadu un tiks atmaksāta līdz 2032. gadam, 
atbilstoši aizņēmuma atmaksas grafikam.

7.3. Aizņēmuma daļas atmaksu garan-

2012. gada 25. jūlijā Kokneses novada dome nolēma:
tēt ar Kokneses novada pašvaldības budže-
tu.

8.1. Lūgt atļauju ņemt aizņēmumu SIA 
„Kokneses komunālie pakalpojumi” pamat-
kapitāla palielināšanai – projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles 
rajona Kokneses pagastā” pašvaldības līdz-
finansējuma nodrošinājumam 122348,0 
LVL apmērā uz 20 gadiem ar divu gadu 
atlikto maksājumu un Valsts kases noteikto 
gada procenta likmi.

Aizdevumam tiek noteikta Valsts aiz-
devumiem piemērojamā aktuālā aizdevu-
mu gada procentu likme. 

8.2. Aizņēmuma pamatsummas atmak-
su uzsākt ar 2014. gadu un atmaksāt līdz 
2032. gadam, atbilstoši aizņēmuma atmak-
sas grafikam.

8.3. Aizņēmuma daļas atmaksu garan-
tēt ar Kokneses novada pašvaldības budže-
tu.

9.1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru 
kabinetu nodot Kokneses novada pašvaldī-
bai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpa-
šumu Dzirnavu ielā 9, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3260 014 
0121, kas sastāv no zemesgabala ar kadas-
tra apzīmējumu 3260 014 0121 ar platību 
0,1296 un kantora ēkas ar kadastra apzīmē-
jumu 3260 014 0121 001.

9.2. Noteikt, ka nekustamais īpašums 
Dzirnavu ielā 9, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā, ar kadastra Nr. 3260 014 
0121 nepieciešams pašvaldības funkcijas 
veikšanai – palīdzības sniegšanai dzīvokļu 
jautājumu risināšanā Kokneses novada ie-
dzīvotājiem.

9.3. Segt izdevumus, kas saistīti ar ne-
kustamā īpašuma Dzirnavu ielā 9, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā ar kadastra 
Nr. 3260 014 0121, pārņemšanu un koro-
borāciju zemesgrāmatā.

9.4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma 
Dzirnavu ielā 9, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā ar kadastra Nr. 3260 014 0121 
no Kokneses novada domes puses pārņem-
šanas kā pārstāvji piedalās un nodošanas 
– pieņemšanas aktu paraksta nekustamā 
īpašuma speciāliste Elita Gēģere un juriste 
Ligita Kronentāle.

10.1. Pieņemt zināšanai V.Rūrāna in-
formāciju par centralizētā ūdensvada un 

Kā katru gadu šajā dienā Likteņdārzs 
gaidīs savus viesus. No pulksten 21.15 ai-
cinām skatīties Latvijas Televīziju. Ja esat 
nolēmuši šajā vakarā būt Likteņdārzā, lai 
izjustu tiešraides gaisotni, lūdzam nākt ar 
saviem soliņiem, krēsliem vai kādu sedziņu, 
kur apsēsties. 

Pēc nedaudz vairāk nekā sešiem gadiem 
Latvija svinēs 100 gadu jubileju. Likteņdārzs 
top kā visas tautas dāvana Latvijai. Ikviens ir 
aicināts piedalīties un dot savu ieguldījumu 
tās īstenošanā!

Kokneses Novada Vēstis

kanalizācijas tīklu Hanzas, Miera, 1905. 
gada, Dzeņu un Raiņa ielu rajonā.

10.2. Risināt jautājumu par meliorāci-
jas sistēmu apsekošanu un uzturēšanu Kok-
neses novadā. 

11.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Bebru pagasta un Iršu pagasta pārvalžu 
vadītāju Ilzes Pabērzas un Rainas Līcītes 
pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvē-
ģiju no 2012.gada 9. līdz 17. jūnijam, ko 
organizēja Latvijas pašvaldību izpilddirek-
toru asociācija.

11.2. Atskaiti iesniegt novada domes 
grāmatvedībā.

12.1. Pieņemt zināšanai TELE-2 va-
dības informāciju par sakaru problēmu no-
vēršanu Kokneses novadā.

12.2. Lūgt informāciju par plānotajiem 
darbiem Kokneses novadā.

13.1. Pamatojoties uz 2012. gada 24. 
maija „Grozījumiem likumā „Par pievie-
notās vērtības nodokli”, kas stājās spēkā 
ar 2012. gada 1. jūliju, apstiprināt maksu 
par Kokneses novada domes, pagastu pār-
valžu, Bebru vispārizglītojošās internātvi-
dusskolas un Kokneses speciālās internāt-
pamatskolas – attīstības centra sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem (pilna informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).

13.2. Maksa pirms pakalpojuma sa-
ņemšanas jāiemaksā iestāžu kasēs vai ar 
pārskaitījumu iestāžu bankas kontos.

13.3. Ar 2012. gada 30. jūniju spēku 
zaudē šādi Kokneses novada domes lēmu-
mi:

- 30.11.2011. lēmuma Nr. 9 „Par soci-
ālo jautājumu un veselības aprūpes pastā-
vīgās komitejas sēdē pieņemtajiem lēmu-
miem” 1.5 apakšpunkts;

- 30.03.2011. lēmums Nr. 8.6 „ Par 
maksas pakalpojumiem Kokneses kultūras 
namā”;

- 28.03.2012. lēmums Nr. 10 „Par 
Kokneses novada domes maksas pakalpo-
jumu”;

- 26.02.2011. lēmums Nr. 6.2 „Par 
Kokneses novada domes, tās iestāžu un 
struktūrvienību sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem” 

14.4. Lēmums stājas spēkā ar 2012. 
gada 1. jūliju.

15.1. Akceptēt sagatavoto starpnovadu 
sadarbības līgumu un pilnvarot Kokneses 
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novada domes priekšsēdētāju saskaņot lī-
guma tekstu ar sadarbībā iesaistītajām paš-
valdībām un to parakstīt (pilna informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).

15.2. Piešķirt finansējumu 1264,14 Ls 
grāmatas – fotoalbuma manuskripta un ma-
keta sagatavošanai.

15.3. Uzņemties koordinatora pienā-
kumus, līdzekļu piesaistīšanu un atbildību 
par materiālu apkopošanu un manuskripta 
un maketa sagatavošanu un grāmatas –fo-
toalbuma .

15.4. Slēgt sadarbības līgumu ar bied-
rību „Koknesei” par grāmatas – fotoalbuma 
sagatavošanu un izdošanu.

15.5. Kontroli uzdot domes priekšsē-
dētājam Dainim Vingrim.

16.1. Lai netiktu apdraudēta projektā 
ieguldīto līdzekļu ilgtspēja, no pašvaldības 
līdzekļiem piešķirt lietus ūdens kanalizāci-
jas tīklu izbūvei 19355 Ls, tai skaitā:

16.1.1. Pārejas lietus ūdens kanali-
zācijas tīklu izbūvei 6000.00 Ls no Bebru 
internātvidusskolas budžeta, darbus veicot 
saimnieciskā kārtā.

16.1.2. Mācību korpusa, ēdnīcas, aktu 
zāles lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbū-
vei un kanalizācijas aku remontam 13 355 
Ls no pašvaldības budžeta.  

16.2. Grozījumus budžetā veikt, sa-
mazinot naudas līdzekļu atlikumu uz 2012. 
gada beigām.

17.1. Lai uzlabotu ēkas Melioratoru 
ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, energoefekti-
vitāti un samazinātu apkures izmaksas, 

17.1.1. veikt domes administratīvās 
ēkas aktu zāles logu nomaiņu un ailu sil-
tināšanu, piešķirot no pašvaldības budžeta 
6494 Ls;

17.1.2. veikt kāpņu telpu un koridoru 
logu nomaiņu un ailu siltināšanu, piešķirot 
no pašvaldības budžeta 8294,- Ls. 

17.2. Grozījumus budžetā veikt, sa-
mazinot naudas līdzekļu atlikumu uz 2012. 
gada beigām.

18.1. Piešķirt no pašvaldības budže-
ta 743,19 Ls (septiņi simti četrdesmit trīs 
latus un 19 santīmus) defektu novēršanai 
Kokneses speciālajā internātpamatskolā- 
attīstības centrā un piedzīt šo summu no 
SIA „MEREO”.

18.2. Grozījumus budžetā veikt, sa-
mazinot naudas līdzekļu atlikumu uz 2012. 
gada beigām.

19.1. Ar 2012. gada augustu noteikt šā-
dus komiteju sēžu norises laikus:

19.1.1. Attīstības un tautsaimniecības 
pastāvīgās komitejas sēdes – katra mēneša 
priekšpēdējā trešdienā plkst. 13.00;

19.1.2. Finanšu pastāvīgās komitejas 
sēdes –  katra mēneša priekšpēdējā trešdie-
nā plkst. 15.00.

20.1. Apstiprināt Kokneses novada 

pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma 
centrs” nolikumu (pilna informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv ).

20.2. Lēmums stājas spēkā ar 2012. 
gada 1. augustu.

21.1. Atlikt jautājuma par Pļaviņu, 
Ķeguma un Rīgas HES (Daugavas HES) 
ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu 
apstiprināšanu līdz augusta domes sē-
dei, pieprasot papildus informāciju no AS 
„LATVENERGO” speciālistiem.

21.2. Pirms lēmuma pieņemšanas jau-
tājumu izskatīt kopējā sanāksmē ar blakus 
novadu pašvaldībām.

21.3. Ierosināt jautājumu izskatīt Lat-
vijas Pašvaldību savienībā.

22.1. Sekmēt Kokneses novada iedzī-
votāju piedalīšanos pasākumā „Nike Riga 
Run”, kas notiks 2012. gada 26. augustā 
Rīgā.

22.2. No pašvaldības budžeta apmak-
sāt dalībnieku dalības maksu.

22.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Re-
inbergs

23.1. Uzsākt risināt jautājumu par 
Parka ielas daļas – no Dzeņu ielas līdz au-
toceļam Rīga–Daugavpils pārdēvēšu par 
Viestura Cīruļa ielu:

23.1.1. uzdot Attīstības nodaļai veikt 
Kokneses novada iedzīvotāju aptauju;

23.1.2. uzdot  nekustamā īpašuma spe-
ciālistei Elitai Ģēģerei nosūtīt  informatīvas 
vēstules  nekustamo īpašumu  Parka ielā no 
Nr. 1 līdz Nr. 13 (ieskaitot) īpašniekiem vai 
valdītājiem.

23.2. Jautājumu par Parka ielas daļas 
pārdēvēšanu  pieņemt  2012. gada  oktobra 
domes sēdē.

24.1. No tradīciju līdzekļiem piešķirt 
200 Ls (divi simti  latus) Kokneses Romas 
katoļu draudzei svētceļnieku uzņemšanai 
augusta mēnesī.

24.2. No tradīciju līdzekļiem piešķirt 
150,- Ls (viens simts piecdesmit latus), 
lai daļēju segtu ceļa izdevumus Kokneses 
Romas katoļu draudzes locekļu  nokļūšanai  
uz Aglonu - Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētkiem 14. un 15. 
augustā.

25.1. Izskatot  2012. gada 14. jūnija 
saņemto vēstuli par finansējuma piešķirša-
nu grīdas nomaiņai 3. grupas guļamistabā, 
ģērbtuvē un 2. stāva gaitenī pirmsskolas 
izglītības iestādē „Bitīte”, nolemts, ka šie 
nav darbi, kas veicami avārijas situācijas 
novēršanai, tādēļ jautājumu izskatīt, sastā-
dot 2013. gada budžetu.

26. No līdzekļiem  sportam  piešķirt 
75 Ls (septiņdesmit piecus latus), Kokne-
ses speciālās internātpamatskolas – attīstī-
bas centra  skolniecei un Kokneses novada 
iedzīvotājai A Z, lai segtu ceļa  izdevumus  

dalībai  Speciālās Olimpiādes Eiropas spē-
lēm vieglatlētikā Yoshkar-Ola, Krievijā, no 
10. līdz 15. septembrim.

27. Ņemot vērā, ka no pašvaldības  bu-
džeta  mūzikas un mākslas festivāla „IN-
FINITUS 2012”  organizēšanai  tika pie-
šķirti  1450,- Ls (viens tūkstotis četri simti 
piecdesmit lati) un pašvaldība  uzskata, ka 
alkoholisko dzērienu lietošana  pasākumā 
nebija pieļaujama, papildus  finansējumu 
400 Ls (četri simti latu) apmērā nepiešķirt. 

28. No līdzekļiem sadzīves tradīcijām 
piešķirt 50 Ls (piecdesmit latus)  Latvijas 
politiski represēto personu salidojuma, kurš 
notiks 2012.gada 18. augustā  Ikšķilē, orga-
nizēšanas uzdevumu daļējai segšanai.

29. Neatbalstīt filmas projektu „Zem-
gales novads lepojas Ar” ar Kokneses no-
vada domes līdzfinansējumu.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2012.gada 29. augustā plkst. 12.00, 
Kokneses novada domē, Melioratoru 
ielā Nr. 1, Kokneses pagastā.

Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautā-
jumi:

1. Par 2012. gada 1. pusgadā  do-
mes pieņemto lēmumu izpildi;

2. Par izglītības iestāžu darbu;
3. Par mūzikas skolas darbu;
4. Par atkritumu apsaimniekošanu 

Kokneses novadā;
5. Par Kokneses novada attīstības 

plānošanas dokumentu 1. redakciju.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

Informācija
Pamatojoties uz LR VARAM 

15.07.2012. vēstulē Nr. 16.18-1e/10386 
norādīto un saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra 
likuma 17.1 pantu un MK 11.12.2007. no-
teikumiem Nr. 844 „Noteikumi par valsts 
nodevu informācijas saņemšanai no Iedzī-
votāju reģistra”, iespējams ar  2012. gada 
1.septembri  par „Izziņu par deklarēto 
dzīves vietu vai ģimenes sastāvu” paš-
valdības noteikto  patreizējo Ls 0,20 vie-
tā būs jāpiemēro likumā noteiktā valsts 
nodeva, kas, saskaņā ar minēto noteiku-
mu 2.4. punktu ir sekojoša:

„2.4.1. piecu darbdienu laikā par da-
tiem par vienu personu – 3 lati;

 2.4.2. vienas darbdienas laikā par da-
tiem par vienu personu – 6 lati:

2.4.3. divu stundu laikā par datiem par 
vienu personu – 10,50 lati:”

Izņemot noteikumu 3. un 4. punktā 
atrunātajos gadījumos.

Ligita Kronentāle,
domes juriste 
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Š. g. 29. februārī, Koknesē starp SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” un 
AS „Hydrotech” tika parakstīts būvdar-
bu līgums „Atliktie darbi notekūdeņu at-
tīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagata-
vošanas būvju izbūvei”. Līgums tiks īste-
nots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfi nansētā projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Austrumlatvijas upju ba-
seinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles 
rajona Kokneses pagastā” ietvaros.

Galvenie būvdarbi līgumā:
a) Ūdensapgāde:

viena jauna artēziskā urbuma izbūve;
divu esošo artēzisko urbumu 
rekonstrukcija.

KOKNESES NOVADA DOME

SIA „KOKNESES KOMUNĀLIE 
PAKALPOJUMI” EIROPAS SAVIENĪBA

b) Notekūdeņi:
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas 
būvniecība;
jauna priekšattīrīšanas bloka izbūve;
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
saimniecības ēkas rekonstrukcija;
piebraucamā ceļa izbūve uz esošajiem 
dūņu laukiem.
Līguma kopējās izmaksas ir 355 630,00 

lati, līguma kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 291 500,000 lati. 

Īstenojot šo projektu uzlabosies attīrītā 
ūdens kvalitāte un labāki būs apkalpojošā 
personāla darba apstākļi.

Visi darbi projekta ietvaros jāpabeidz 
līdz 2012. gada 28. oktobrim. 

Projektu “Ūdensaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 
II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pa-
gastā” līdzfi nansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietva-
ros ir SIA “Kokneses komunālie pakalpoju-
mi”.

Projekta administratīvās, fi nanšu un 
tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR 
Vides un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties 
ar valdes locekli Armandu Preisu, 

tālr. 65161 838, mob.29112845

2012. gada 20. jūnijā
Apstiprināti ar 
Kokneses novada domes 25.04.2012.sēdes
lēmumu Nr. 5.6.1   (protokols Nr. 4)
Precizēti ar 
Kokneses novada domes 20.06.2012.sēdes 
lēmumu Nr. 5.2 (protokols Nr. 6)

Par augstas detalizācijas 
topogrāfi skās informācijas 

apriti, aktualizāciju un 
vienotā digitālā 

topogrāfi skā plāna 
uzturēšanas kārtību 

Kokneses novadā 
Izdoti saskaņā ar likuma  „Ģeotelpiskās infor-
mācijas likums” 13. panta sesto daļu, 26. panta 
trešo daļu un Ministru kabineta 2012. gada 24. 
aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas 
topogrāfi skās informācijas un tās centrālās datu-
bāzes noteikumi” 69. un 79. punktu

Kokneses novada Kokneses pagastā

Precizēti saistošie noteikumi Nr. 7
Noteikumos lietotie terminiI. 

1. Topogrāfi skās informācijas datu 
bāze – strukturēts, pārbaudītas topogrāfi s-
kās informācijas apkopojums, kas nodrošina 
iespēju izmantot informāciju ar programma-
tūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli 
topogrāfi skie plāni (mērogs 1:500) ar esošām 
inženierkomunikācijām.

2. Datu bāzes uzturēšana – sistemātis-
ka datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta 
uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un 
uzglabāšana uz cita digitālās informācijas 
nesēja, informācijas aktualizēšana un pakal-
pojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

II. Vispārīgie jautājumi
3.Šie saistošie noteikumi nosaka kārtī-

bu, kāda jāievēro Kokneses novada adminis-
tratīvajā teritorijā :

3.1.pārbaudot visa veida uzmērīto topo-
grāfi sko informāciju; 

3.2.saskaņojot un apkopojot datus vie-
notajā novada digitālajā topogrāfi skajā plā-
nā;

3.3.uzturot topogrāfi sko plānu un iz-
sniedzot informāciju no datu bāzes; 

4. Noteikumi ir saistoši visiem mērnie-
cības darbu izpildītājiem – sertifi cētām un 
licencētām personām, kas izpilda topogrā-
fi skās uzmērīšanas darbus Kokneses nova-
da teritorijā, kā arī visām juridiskajām un 
fi ziskajām personām, kas Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā veic inženierko-
munikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju 
būvniecību vai ekspluatāciju, ģeodēziskos 
un kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī 
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu 
izstrādāšanu.

5. Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas datu bāzi un vietējo ģeodēzis-
ko tīklu uztur, ģeodēzisko datu pieņemšanu 
un pārbaudi veic, kā arī ģeodēziskai darbī-
bai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē 
un koordinē Kokneses novada domes izvē-
lēta juridiska persona, ar kuru tiek noslēgts 
deleģējuma līgums Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā noteiktajā kārtībā un kurai ir tiesības 
par pakalpojumiem saņemt samaksu saska-
ņā ar Kokneses novada domes apstiprināto 

Turpinās projekts „Vecbebru Profe-
sionālās vidusskolas un Bebru vispāriz-
glītojošās internātpamatskolas optimizā-
cija Vecbebru amatu internātvidusskolas 
izveidei”, Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/
APIA/VIAA/001 

2012. gada 6. jūnijā Kokneses novada 
dome noslēdza līgumu ar SIA „SPARKS 
A” par zēnu mājturības kabineta iekār-
tošanai nepieciešamo iekārtu piegādi par 
kopējo summu 7 994,72 LVL, un ar IK 
„L-Bizness” par vizuālās mākslas kabine-
ta aprīkojuma piegādi par kopējo summu 2 
049,99 LVL.

Projekta ietvaros ir pabeigti siltināša-

PROJEKTS TURPINĀS

nas un krāsošanas darbi C korpusam un A 
korpusa dienvidu fasādei. Izbūvēta pāreja 
no dienesta viesnīcas uz A korpusu. A un B 
korpusu 1. stāvā veikts skolēnu un skolotā-
ju tualešu telpu remonts. A korpusā ierīkots 
zēnu mājturības kabinets. Pabeigta B un C 
mācību korpusu jumtu siltināšana un reno-
vācija.

Saskaņā ar 2012. gada 23. maija grozī-
jumiem projektā par projekta vadītāju tika 
norīkota Kokneses novada domes izpild-
direktora p.i., Attīstības nodaļas vadītāja 
Anita Svence.

Projekta kopējās attiecināmās izmak-
sas ir 557 307,00 LVL – 100% Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) fi nan-
sējums.

Projekta īstenošanas laiks: no 2011. 
gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. de-
cembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informē: Projekta koordinatore 
Anda Mikāla, 

tālrunis 65133636, 
e-pasts: anda.mikala@koknese.lv 

DARBI TUVOJAS NOSLĒGUMAM
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maksas pakalpojumu cenrādi ( turpmāk tek-
stā –  Pakalpojumu sniedzējs).

6. Topogrāfiskie un ģeodēziskie uzmērī-
jumi digitālā formātā iesniedzami pašvaldī-
bas datubāzes uzturētājam, kas to saskaņo un 
ievieto datubāzē 2 (divu) darba dienu laikā 
gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst 
normatīvajos aktos noteiktajai specifikācijai.

III. Topogrāfiskās uzmērīšanas infor-
mācijas izsniegšanas, pārbaudes un saska-
ņošanas kārtība

7. Lai saņemtu nepieciešamo informā-
ciju topogrāfiskajai uzmērīšanai, Pasūtītājs 
iesniedz Pakalpojumu sniedzējam adresētu 
iesniegumu (iesnieguma veidlapas paraugs 
– pielikumā), kam pievieno plānu ar iezīmē-
tām uzmērāmās teritorijas robežām. 

8. Saskaņā ar saņemto iesniegumu Pa-
kalpojumu sniedzējs 2 (divu) darba dienu 
laikā nosūta Pasūtītājam rēķinu (izņemot šo 
noteikumu 20.1. punktā minētās personas), 
kas sastādīts, ņemot vērā pasūtītājam ne-
pieciešamās informācijas veidu un apjomu, 
atbilstoši Kokneses novada domes apstipri-
nātajam maksas cenrādim.

9. Pieprasītājam informācija tiek no-
sūtīta 2 (divu) darba dienu laikā pēc rēķina 
apmaksas.

10. Topogrāfiskās informācijas datu bā-
zes datus Pakalpojumu sniedzējs sagatavo 
un izsniedz standartizētā apjomā un veidā, 
kombinējot noteiktas karšu lapas, kurās ap-
kopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos 
elektroniski.

11. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezul-
tātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrā-
fiskās informācijas datu bāzē, mērniecības 
darbu izpildītāji topogrāfisko datu uzturētā-
jam iesniedz:

11.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko 
plānu ar apliecinājumu (ar parakstu un zīmo-
gu), ka virszemes situācijas objekti un apakš-
zemes komunikācijas uzmērītas un iezīmētas 
precīzi, ar esošo inženierkomunikāciju turē-
tāju saskaņojumiem;

11.2. topogrāfiskā plāna digitālo versiju 

.dgn failu formātā, izmantojot elektroniskos 
datu nesējus (SD vai Flach disks) vai nosūtot 
to pa e-pastu.

12. Pakalpojumu sniedzējs 2 (divu) dar-
ba dienu laikā pārbauda iesniegto darbu un 
dod Pasūtītājam atbildi (elektroniski uz no-
rādīto adresi).

13. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmē-
rījuma izvērtēšanu, Pakalpojumu sniedzējs 
kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas 
datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteiku-
mu prasībām, kā arī atbilstību tā rīcībā esoša-
jai topogrāfiskās informācijas datu bāzei, un 
pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar 
visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženier-
komunikāciju turētājiem. 

14. Mērniecības darbu izpildītājiem 
Kokneses novada teritorijā ,pirms topogrā-
fisko plānu iesniegšanas datu turētājam ,tie 
jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo 
inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldī-
tājiem, ekspluatētājiem) – AS Latvenergo, 
Lattelecom, AS Latvijas gāze, VAS Latvijas 
dzelzceļš, SIA Kokneses komunālie pakal-
pojumi un Kokneses novada domi.

15. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konsta-
tētas neatbilstības, mērniecības darbu izpil-
dītāja pienākums ir tās novērst un izlaboto 
topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju ie-
sniegt atkārtoti Pakalpojumu sniedzējam.

16. Strīda gadījumā tiek pieaicināta cita 
mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, 
lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus 
apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

17. Pēc izvērtēšanas, Pakalpojumu 
sniedzējs uz mērniecības darbu izpildītāja 
iesniegtā topogrāfiskā plāna veic saskaņoju-
mu. 

18. Mērniecības darbu izpildītāju izgata-
voto topogrāfisko plānu izvērtēšana, iekļau-
šanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē, ir 
maksas pakalpojums. Izdevumus, kas saistīti 
ar plāna izvērtēšanu, sedz mērniecības darbu 
izpildītāji.

19. Topogrāfiskās informācijas datu bā-
zes datu avoti ir:

19.1. mērniecības darbu izpildītāju ie-
sniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā 
iegūtie dati;

19.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmē-
rījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecī-
bas vai citas darbības rezultātā notikušajām 
izmaiņām virszemes objektos un apakšze-
mes inženierkomunikācijās;

19.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar in-
ženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā 
iegūtie dati par inženierkomunikāciju novie-
tojumu; 

20. Topogrāfiskās informācijas datu 
bāzē uzkrātos datus izmanto:

20.1. bez maksas 
20.1.1.Kokneses novada dome tai no-

teikto uzdevumu izpildei;
20.1.2. Kokneses novada domes iestā-

des un to struktūrvienības tām noteikto uz-
devumu izpildei; 

20.2. par samaksu
20.2.1. Kokneses novadā esošo inže-

nierkomunikāciju turētāji, kā pamatu to dar-
bībai nepieciešamo datu bāžu veidošanai;

20.2.2. mērniecības darbu izpildītāji, 
izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topo-
grāfiskajai uzmērīšanai;

20.2.3. projektēšanas komercsabiedrī-
bas un individuālie komersanti, kas nodarbo-
jas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, 
zemes ierīcības un būvniecības saistīto pro-
jektu un shēmu izstrādi;

20.2.4. citas fiziskas un juridiskas perso-
nas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās 
informācijas izmantošanas nepieciešamību.

IV. Noslēguma jautājumi
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-

kumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 
22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stā-

šanos atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses 
novada domes 28.07.2010. saistošos notei-
kumus Nr. 13 „Par augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju 
un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uztu-
rēšanas kārtību Kokneses novadā” (lēmums 
Nr. 5.3, protokols Nr. 7)

Jauni saistošie noteikumi Nr. 8
Kokneses novada Kokneses pagastā
2012. gada 20. jūnijā  
APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 
2012. gada 20. jūnija sēdes 
lēmumu Nr. 8.1 (prot. Nr. 6) 

Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa 
noteikšanu Kokneses 

novadā
Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 33. pantu
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā” 14. panta sesto daļu Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu

I Vispārējie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus 

ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēša-
nai ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, per-
sonām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu 
un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi 
dzīvojošas personas (turpmāk – ģimene (per-
sona)) kuras dzīvesvieta deklarēta Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā, atzīšanai 
par trūcīgu vai maznodrošinātu. 
 II Nosacījumi ienākumu un materiā-

lā stāvokļa stāvokļa novērtēšanai ģimenes 
(personas) atzīšanai par trūcīgu

2. Lai ģimeni (personu) atzītu par trūcī-
gu, ģimenes (personas) ienākumi un materiā-
lais stāvoklis tiek izvērtēts atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

3. Papildus Ministru kabineta normatī-
vajos aktos noteiktajam ar šiem saistošajiem 
noteikumiem neuzskata par īpašumu: 

3.1. iesniedzējam vai kādam no ģimenes 
locekļiem piederošu otru nekustamo īpašumu 
vai tā daļu, ja tajā dzīvesvietu deklarējuši un 
dzīvo viņa pirmās pakāpes radinieki, kuriem 
nepieder cits nekustamais īpašums;

3.2. iesniedzējam vai kādam no ģimenes 

 turpinājums 6. lpp. 
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locekļiem piederošu zemes vai meža īpašu-
mu līdz 5 ha platībā, kas paredzēts piemājas 
saimniecības uzturēšanai un ģimenes (perso-
nas) pamatvajadzību nodrošināšanai;

3.3. ēkas, kuras netiek klasificētas kā 
dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo telpu 
(pastāvīgai vai sezonas rakstura dzīvošanai) 
un kuras ir funkcionāli piederīgas dzīvoja-
majai ēkai (garāža, pirts, klēts, nojume, sil-
tumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un 
sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.);

3.4. viens automobilis, traktors, moto-
cikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā 
arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers 
katram ģimenes loceklim;

3.5. lauksaimniecības inventārs, ja no tā 
negūst ienākumus;

3.6. mājlopi saskaņā ar Civilprocesa li-
kuma 1. pielikuma 4. punktu. 

III Nosacījumi ienākumu un materiā-
lā stāvokļa novērtēšanai ģimenes (perso-
nas) atzīšanai par maznodrošinātu

4. Ģimene (persona) tiek atzīta par maz-
nodrošinātu un tās materiālais stāvoklis tiek 
novērtēts atbilstoši kārtībai, kādā ģimene 
(persona) tiek atzīta par trūcīgu.

5. Ģimene (persona) tiek atzīta par maz-
nodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz 
ienākumu līmeni Ls 120,00 mēnesī uz katru 
personu pēdējo triju mēnešu laikā.

IV Lēmuma pieņemšanas un apstrī-
dēšanas kārtība

6. Lēmumu par ģimenes (personas) atzī-
šanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Kokne-
ses novada domes Sociālais dienests sociālā 
dienesta sēdē pieņem mēneša laikā no iesnie-
guma saņemšanas. 

7. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusam, sociālais dienests saskaņā ar pieņem-
to lēmumu izsniedz izziņu, kas apliecina šo 
statusu. Ja ģimene (persona) neatbilst trūcī-
gas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam, sociālais dienests izsniedz rakstis-
ku sociālā dienesta lēmumu ar pamatojumu 
par statusa atteikšanu.

8. Ja ģimeni (personu) neapmierina 
Kokneses novada domes Sociālā dienesta 
pieņemtais lēmums, to var apstrīdēt, iesnie-
dzot attiecīgu iesniegumu Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam. 

9. Kokneses novada domes priekšsēdē-
tāja lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā.

V Noslēguma jautājums
1. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-

kuma „Par pašvaldībām”45.panta noteiktajā 
kārtībā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 
vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” 
un novada mājas lapā www.koknese.lv .

DainisVingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Precizēti saistošie noteikumi Nr. 9
Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2012. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 8.2
Kokneses novada Kokneses pagastā                        

Grozījumi Kokneses 
novada domes  28.04.2010. 

saistošajos noteikumos 
Nr. 8 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem 
Kokneses novadā”

Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 35. panta ceturto un 
piekto daļu
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

1. Izdarīt Kokneses novada domes 
28.04.2010. saistošajos noteikumos  Nr. 8 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokne-
ses novadā” sekojošus grozījumus:

1.1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatoju-
mu šādā redakcijā:

„Svītrot atsauci uz Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu” 19.3. punktu un 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. panta sesto daļu, 25. panta 
pirmo daļu un 26. panta otro daļu”. 

1.2. Svītrot 2. un 3.nodaļu.
2. Saistošie noteikumi  stājas spēkā liku-

mā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Dainis Vingris,

Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Rīgas dome augusta mēnesī svinēs 
par tradīciju kļuvušos Rīgas pilsētas svēt-
kus. Viena no šī gada pamattēmām ir vel-
tīta 730. gadadienai kopš Rīgas iestāšanās 
Hanzas pilsētu savienībā. Atzīmējot šo 
notikumu, pilsētas laukumos – Rātslauku-
mā, Doma laukumā un laukumā pie Svētā 
Pētera baznīcas – ir iecerēts rīkot Vecrī-
gas hanzas tirgu, kurā Rīgas pilsēta aicina 
piedalīties visas Latvijas Hanzas pilsētas, 
akcentējot Hanzas nozīmi pilsētu vēsturē 
un attīstībā, kas cauri gadsimtiem ir sagla-
bājusies kā ekonomiskajos procesos, tā arī 
kultūras mantojumā.

Atsaucoties Rīgas domes priekšsēdē-
tāja Nila Ušakova uzaicinājumam prezen-
tēt Kokneses pilsētu un pašvaldību, kā arī 
piedalīties ar kultūras programmu svētku 
norisē, koknesieši 18. un 19. augustā do-
sies uz Rīgas pilsētas svētkiem.

Pasākuma centrālā norise būs Rātslau-
kumā. Šeit valdīs viduslaiku noskaņa – ar 
tirgošanos, amatnieku darinājumiem, vi-
duslaiku tērpiem, mūziku un dejām un ci-
tām tiem laikiem raksturīgām nodarbēm.

Koknesi pilsētas prezentācijas teltī 

 turpinājums no 5. lpp. 

Dosies uz Rīgas pilsētas svētkiem
Rātslaukumā pārstāvēs Kokneses novada 
domes, tūrisma centra un „Kokneses fon-
da” pārstāvji, kā arī ar aktīvu līdzdarboša-
nos vietējie uzņēmēji - amatu centrs „Mazā 
Kāpa”, Z/S „Vecsiljāņi” un SIA „Miki 
V”. Šeit būs iespēja iegūt informāciju par 
Koknesi un tūrisma iespējām novadā, kā 
arī aktīvi līdzdarboties, izgatavojot sev 
piemiņas velti pie amatu centra ādas ap-
strādes meistares; uzzināt par koknesiešu 
izgudrojumiem, apskatot kurmju slazdus 
un zivju tīrāmos dēlīšus, kā arī nobaudīt 
novadā gatavoto produkciju – gardo Ievas 
sieru.

Turpat Rātslaukumā, uz lielās skatu-
ves, visas dienas garumā varēs vērot kultū-
ras programmas. 18. augustā plkst. 16.00 
šeit uzstāsies arī koknesieši – spēlmaņu 
kopa „Skutelnieki”. Skutelnieku izpildī-
jumā būs gan viduslaiku mūzika un dejas, 
gan arī redzēsim Mugurdanci, Pērkonīti, 
Oiru, Ģežabli u.c.

Uz tikšanos Rīgas pilsētas svētkos!

Anita Šmite,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

17. augustā vizītē pie Kokneses 
novada domes priekšsēdētāja Daiņa 
Vingra ieradīsies Hanzas pilsētas Her-
fordas (Vācija) pārstāvis, Starptautis-
kās Hanzas savienības padomes biedrs 
Šurkampa kungs (Mr. Schürkamp), lai 
personīgi nodotu ielūgumu uz nākošajā 
vasarā notiekošajām 33. Starptautiska-
jām Jauno laiku Hanzas dienām, kuras 

Ielūdz uz 33. Starptautiskajām Hanzas dienām Herfordā
no 2012. gada 13. – 16. jūnijam norisi-
nāsies Herfordas pilsētā Vācijā.

Šurkampa kungs dodas ceļojumā 
uz Krieviju cauri Latvijai, kura laikā ie-
griezīsies ikvienā Latvijas Hanzas pil-
sētā, lai personīgi ielūgtu uz svinībām 
Herfordā!

Anita Šmite,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aktuālie darbi Kokneses novadā
Apkures sistēmas 
renovācijas darbi 

PA „Kokneses 
Sporta centrs”

Kokneses Sporta centrā pašlaik norit 
apkures un ventilācijas sistēmas renovācijas 
darbi, kurus veic SIA „LA sistēmas”.

Sporta zālē tiks pārkārtota apkures – 
ventilācijas sistēma, nomainot agrāk uzstā-
dīto siltumstarojuma iekārtu „Pender-Vario” 
ar sešiem siltā gaisa pūtējiem. Siltumapgā-
des avots būs esošais koģenerācijas katls. 
Veikto remontdarbu rezultātā pilnībā tiks 
izmantota koģenerācijas jauda – tiks iegūts 
siltums sporta hallē un iegūti līdzekļi par sa-
ražoto elektroenerģiju.

Būvdarbus paredzēts veikt līdz 31. 
augustam. Līguma kopējā summa ir Ls 
16829,90, Kokneses novada domes finan-
sējums.

Ūdenssaimniecības 
attīstības projekta 

realizācija SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi”

SIA „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” īsteno projektu „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašval-
dībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses 
pagastā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
Ls 2 003 517, 09, Kokneses novada domes 
līdzfinansējums Ls 122 348.

Šī projekta ietvaros, starp SIA „Kokne-
ses Komunālie pakalpojumi” un AS „Hyd-
rotech” tika parakstīts būvdarbu līgums 
„Atliktie darbi notekūdeņu attīrīšanas ie-
taišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju 
izbūvei”. Šī līguma kopējās izmaksas ir Ls 
355 630,00.

Īstenojot šo projektu, uzlabosies attīrītā 
ūdens kvalitāte un labāki būs apkalpojošā 
personāla darba apstākļi.

Visi darbi projekta ietvaros jāpabeidz 
līdz 2012. gada 28. oktobrim.

Konservācijas darbi 
Kokneses pilsdrupās

Kokneses pilsdrupās noris priekšpils 
nocietinājuma sienu konservācijas darbi, 
kurus veic SIA „KMT Projekts” speciālisti. 
Šobrīd notiek darbi pie mūra ārējās čaulas 
atjaunošanas. Straujas Daugavas krastu ero-
zijas rezultātā pilsdrupu priekšpils nocieti-
nājuma siena sabrūk, un šeit nepieciešami 
konservācijas darbi.

Pie Kokneses ūdenstorņa. Centralizētajā 
ūdensapgādes sistēmā notiek dzeramā 

ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve un 
esošās ēkas rekonstrukcija, kā arī 

dzeramā ūdens baseinu 2 x 200 m3 un 
otrā pacēluma sūkņa stacijas izbūve. 
Notiek divu esošo artēzisko urbumu 
rekonstrukcija un 1 jauna artēziskā 

urbuma izbūve, kas nodrošinās 
kvalitatīva dzeramā ūdens nogādi ūdens 
apgādes sistēmā, kā arī ūdens apjoma 

nodrošinājumu līdzšinējā 100 m3 ūdens
uzkrājuma vietā 500 m3 pēc projekta 

realizācijas.Mūra ārējās čaulas atjaunošanas darbi.

Apkures sistēmas renovācijas darbi Sporta centrā. No kreisās: domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, projektu koordinatore Anda Mikāla un 

Sporta centra direktors Arvīds Vītols.

Kokneses bioloģiskās attīrīšanas ietaises. 
Notiek esošās ēkas rekonstrukcija, 

izbūvēs notekūdeņu priekšattīrīšanās 
bloku ar dūņu centrafūgu un smilšu 
ķērāju ar smalcinātāju. Palielināsies 

notekūdeņu attīrīšanas jaudas – esošo 
700 m3 vietā tie būs 940 m3/diennaktī. 

No kreisās: domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un SIA „KKP” valdes 

priekšsēdētājs Amands Preiss.
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Pērses pamatskolas aktu zālei būs jauns 
izskats. 

No kreisās: Gaļina Kraukle (Pērses 
pamatskolas direktore), Raina Līcīte 

(Iršu pagasta pārvaldes vadītāja), Dainis 
Vingris (domes priekšsēdētājs).

Darbi tiek veikti ar Valsts Kultūrka-
pitāla fonda un Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas atbalstu. Projektu 
īsteno Kokneses novada dome. Projekta 
īstenošanas laiks ir līdz 2012. gada 30. de-
cembrim. Projekta kopējā summa Ls 4500.

Remontdarbi Pērses 
pamatskolā

Pērses pamatskolā noris aktu zāles 
remontdarbi, kurus veic SIA „Simols” par 
līguma kopējo summu Ls 40985,95, Kok-
neses novada domes finansējums. Objektu 
paredzēts nodot līdz 2012. gada 31. septem-
brim.

Remontdarbu laikā nomainīts aktu zā-
les jumts, ierīkotas ūdens noteksistēmas. 
Darbu laikā tiks nomainīti aktu zāles logi, 
ārdurvis, iekšdurvis, tāpat paredzēts sienu, 
griestu un grīdas remonts, apkures sistēmas 
remonts, kā arī elektroinstalācijas remont-
darbi.

Vecbebru amatu 
internātvidusskolas izveide

Kokneses novada dome realizē pro-
jektu „Vecbebru Profesionālās vidus-
skolas un Bebru vispārizglītojošās in-
ternātpamatskolas optimizācija Vecbeb-
ru amatu internātvidusskolas izveidei, 
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/
VIAA/001”. Projekta kopējā summa Ls 
557 307,00, 100 % ERAF atbalsts. Projek-
tu paredzēts īstenot līdz 2013. gada 31. de-
cembrim. Darbus veic SIA „LC būve”.

Jumta izbūves darbi Koknese domes ēkai.

Romontdarbi Vecbebru Profesionālās vidusskolas ēkās.

Galvenās aktivitātes projekta laikā:
• A, B, C mācību korpusiem siltināt ār-

sienas, nomainīt logu ailes un ārdurvis;
• B un C mācību korpusu jumtu silti-

nāšana un renovācija;
• Dienesta viesnīcas korpusa pirmā 

stāva telpu pārveide par mācību telpām;
•Zibens aizsardzība divos skolas kor-

pusos (B un C);
• Tualešu remonts (skolēnu un skolo-

tāju) A un B korpusu 1.stāvā; 
• Pārejas ierīkošana starp mācību kor-

pusu A un mācību telpām dienesta viesnī-
cas korpusā (nodrošina mācību kabinetu 
savienošanu dažādos korpusos);

• B korpusā ierīkot ēdināšanas tehno-
loģiju laboratoriju;

• A korpusā ierīkot zēnu mājturības 
kabinetu;

• Iegādāt aprīkojumu ēdināšanas teh-
noloģiju laboratorijai un zēnu mājturības 
un vizuālās mākslas kabinetam.

Jumta izbūve Kokneses 
novada domē

Kokneses novada domes ēkai notiek 
jumta izbūves darbi, kurus veic SIA „KMT 
Projekts”. Objektu paredzēts nodot līdz 
2012. gada 31. oktobrim. Līguma kopējā 
summa ir Ls 104557,45, Kokneses novada 
domes finansējums.

Remontdarbu laikā tiks izbūvēts 
daudzslīpju jumts. Kā jumta seguma ma-
teriāls ir izvēlēts metāla dakstiņu loksnes 
„Monterrey”. Darbu laikā plānota bēniņu 
pārseguma siltināšana, kā arī lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas izbūve.
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Laiks skrien vēja spārniem un ir jau aiz-
vadīts šī gada pirmais pusgads. Sociālo jomu 
ir skārušas dažādas izmaiņas. Viena no tām 
ir trūcīgā statusa iegūšana. Pēc izmaiņām So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kumā, kas stājās spēkā jau šī gada 1. janvārī, 
ir noteikts, ka personai darbspējīgā vecumā, 
kura nestrādā oficiālu algotu darbu un kura 
vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstu, jā-
reģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 
bezdarbniekam. Izņēmums ir tad, ja persona 
ir:

invaliditātes vai valsts sociālā nodroši-•	
nājuma pabalsta saņēmēja,
 sieviete grūtniecības un dzemdību atva-•	
ļinājuma laikā, 
viens no bērna vecākiem vai cita perso-•	
na bērna kopšanas periodā,
 viens no bērna invalīda vecākiem, •	
persona vecumā no 15 gadiem, kura ie-•	
gūst izglītību klātienē.
Tāpat arī šīs izmaiņas Likumā nosaka, 

ka sociālajam dienestam ir tiesības tos darb-
spējīgos klientus, kuri ir saņēmuši sociālo 
palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, 
iesaistīt darba un sociālo prasmju apgūšanas, 
saglabāšanas un atjaunošanas pasākumos 
pašvaldības teritorijā. Sociālā dienesta dar-
binieki ir pateicīgi Ziedonim Vildem, Sar-
mītei Rodei, Ausmai Midegai, Jurim Bāram, 
Jānim Soloveikam, Rudītei Vaivodei, Jānim 
Tukam par veiksmīgu sadarbību šo pasāku-
mu īstenošanā.

No 1. septembra 7 līdz 18 gadus veciem 
bērniem un cilvēkiem ar I vai II grupas inva-
liditāti būs iespēja saņemt no valsts budžeta 
apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvieto-
šanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vis-
pārējās pamatizglītības, profesionālās pamat-
izglītības, vispārējās vidējās izglītības, kā arī 
profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Lai 
varētu saņemt asistenta palīdzību skolā, no 1. 
augusta VDEĀVK sniegs ieteikumu šāda pa-
kalpojuma nepieciešamībai. Ārstējošais ārsts 
vai ģimenes ārsts aizpilda un izsniedz perso-
nai individuālā rehabilitācijas plāna veidla-
pu, VDEĀVK šo plānu papildina ar saviem 
ieteikumiem, pēc tam persona griežas paš-
valdības sociālajā dienestā, kur, pamatojoties 
uz iepriekšminētajiem ieteikumiem, izstrādā 
personai individuālo sociālās rehabilitācijas 
plānu. Tālāk izglītības iestādē jāiesniedz ie-
sniegums par asistenta pakalpojuma piešķir-
šanu kopā ar individuālo rehabilitācijas plā-
nu. Izglītības iestāde pēc saņemtajiem doku-
mentiem izvērtēs cilvēka atbilstību asistenta 
pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un 
pieņems lēmumu par asistenta pakalpojuma 

Par Sociālā dienesta darbu 2012. gada 
pirmajā pusgadā

piešķiršanu. Pozitīva lēmuma gadījumā iz-
glītības iestāde, asistenta pakalpojuma snie-
dzējs un asistenta pakalpojuma pieprasītājs 
vai viņa likumiskais pārstāvis noslēgs līgu-
mu par pakalpojuma saņemšanu konkrētajā 
mācību gadā.

NVA filiālēs turpina pieņemt iesniegu-
mus pabalstam par asistenta pakalpojumu 
izmantošanu no cilvēkiem ar I grupas redzes 
invaliditāti, kuri nesaņem valsts pabalstu 
invalīdiem, kuriem nepieciešama kopšana. 
Pabalsta apjoms ir Ls 12,00 nedēļā, un to iz-
maksā reizi mēnesī.

Noslēdzot šī gada pirmo pusgadu, Kok-
neses novada domes Sociālais dienests soci-
ālās palīdzības pabalstus ir izsniedzis 36% 
apmērā no plānotā gada budžeta. Kopā so-
ciālās palīdzības pabalstiem pirmajā pusgadā 
izlietots Ls 44557,39. Visvairāk izmaksātie 
pabalsti ir garantētās minimālās iztikas lī-
dzekļu nodrošināšanai (pusgadā izlietots Ls 
20199,55), malkas iegādes un apkures mak-
sas pabalsts (pusgadā izlietots Ls 12994,59) 
un ēdināšanas maksas segšanai skolās 
(pusgadā izlietots Ls 3864,41). Salīdzinot 
ar iepriekšējā gada pirmajā pusgadā izmak-
sātajiem pabalstiem, ir pieaudzis izmaksāto 
pabalstu apjoms bērnudārza maksas segšanai 
(pusgadā izlietots Ls 2040) pieaudzis arī iz-
maksāto pabalstu apjoms medicīnas pakal-
pojumu un medikamentu iegādes apmaksai 
(pusgadā izlietots Ls 1267,14). 

Pirmajā pusgadā trūcīgas personas sta-
tuss ir ticis piešķirts 664 personām novadā 
(tajā skaitā Kokneses pagastā – 316, Bebru 
pagastā – 250, Iršu pagastā – 98) . Tas ir ne-
daudz vairāk kā viena desmitā daļa no visiem 
novada iedzīvotājiem. Ir prieks, ka novadā ir 
aktīvi un uzņēmīgi cilvēki, kuri veido uzņē-
mumus, zemnieku saimniecības, kas pieņem 
darbā un nodrošina ar darbu un iztiku vietē-
jos iedzīvotājus.

Sociālais dienests pēc iedzīvotāju iesnie-
gumu un iztikas līdzekļu deklarāciju izskatī-
šanas izsniedz personas statusam atbilstošu 
izziņu. Šī gada pirmajā pusgadā ir izsniegtas 
192 izziņas: 169 izziņas par atbilstību trūcī-
gas ģimenes(personas) statusam, 23 izziņas 
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes sta-
tusam. 

Kokneses novada domes Sociālais die-
nests ir iesaistījies AS Latvenergo sociālā 
atbalsta 2. kampaņā, kuras mērķis ir nodot 
dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte 
– 53,70 LVL” trūcīgo ģimeņu ar bērniem 
mājsaimniecībām; ģimeņu, kas audzina aiz-
bildnībā esošus bērnus, mājsaimniecībām; 
daudzbērnu ģimenēm, kuras nav saņēmušas 

tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam no 
AS „Latvenergo”. Kopš kampaņas sākuma 
šīm mājsaimniecībām ir tikušas izsniegtas 
95 dāvanu kartes. Šobrīd atlikumā vēl ir 85 
dāvanu kartes, tādēļ aicinu ģimenes, kuras 
atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem un vēl 
nav saņēmušas šādas dāvanu kartes, pieteik-
ties sociālajā dienestā kartes saņemšanai.

Tāpat kā iepriekšējā gadā brīvprātīgo 
organizācija Latvijas Sarkanais Krusts sa-
darbībā ar Sociālo dienestu nodrošina Eiro-
pas Komisijas programmas Vistrūcīgākajām 
personām realizēšanu. Personas, kurām ir 
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas statuss var saņemt pārtikas pakas, ku-
rās ir kviešu milti a/l 1kg, pilnpiena pulveris 
0,4 kg, griķi 0,3 kg, auzu pārslu biezputra ar 
ogām vai augļiem 2x 0,07 kg, makaroni 2x 
0,5 kg, pankūku milti 0,4 kg, kartupeļu biez-
putra 0,2 kg, manna 0,5 kg, sautēta cūkgaļa 
0,25 kg. Pavisam novadā šāda veida palīdzī-
bu izmanto 360 personas. Saņēmēji Kokne-
ses pagastā –150, Bebru pagastā –140, Iršu 
pagastā – 70. Augusta mēnesī Kokneses 
pagastā pārtikas pakas tiks piegādātas tikai 
mēneša otrajā pusē, tās varēs saņemt Kok-
neses Ģimenes atbalsta dienas centrā 23. un 
30. augustā.

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas soci-
ālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes 
centros saņem 14 personas (Skrīveru SAC 
–5 personas, Pļaviņu pansionātā – 3 perso-
nas, Valmieras SAC – 1 persona, Neretas 
pansionātā – 1 persona, Kokneses novada 
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” sociālajā 
pansijā – 4). Valsts apmaksātu ilgstošas soci-
ālās aprūpes pakalpojumu saņem 8 personas 
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. 
Pašvaldības apmaksātu aprūpes mājās pakal-
pojumu pašlaik saņem 5 personas (Kokneses 
pagastā – 3, Bebru pagastā – 2).

Iespēju robežās sociālais dienests orga-
nizē arī humānās palīdzības (apģērbu, apa-
vu, trauku, mēbeļu u.c. lietotu mantu) izdali 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Ņemot 
vērā izdalītās humānās palīdzības apjomu un 
cilvēku vajadzības, vēlreiz aicinu iedzīvo-
tājus, kuriem ir mājās lietotas, pašiem vairs 
nevajadzīgas, bet vēl gluži labas lietas, kuras 
varētu noderēt citiem, nogādāt tās sociālajā 
dienestā vai Kokneses ģimenes atbalsta die-
nas centrā. Šobrīd ļoti būtu nepieciešamas 
bērnu gultiņas un ratiņi. 

Lai saulaina vasara, lai ražens darbs mi-
jas ar patīkamu atpūtu!  

Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes
Sociālā dienesta vadītāja 
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Daugavas loma Latvijas ģeogrāfijā, 
ekonomikā un vēsturē ir vispārzināma, 
taču ne vienmēr pienācīgi novērtēta. Div-
desmitajā gadsimtā šī loma galvenokārt ir 
bijusi saistīta ar Daugavas hidroenerģētiskā 
potenciāla izmantošanu. Hidroelektrostaci-
ju kaskādes celtniecība ir nesusi gan valsts 
attīstībai vitāli svarīgus ieguvumus, gan 
neatgriezeniskus dabas un kultūrvēsturisko 
vērtību zaudējumus. Tādēļ Daugavas pār-
veidošanas rezultāti regulāri piesaista gan 
dažādu nozaru speciālistu, gan plašākas sa-
biedrības uzmanību Daugavai.

Kā zināms, Pļaviņu HES ūdenskrātu-
ves izveidošana skāra to Daugavas ielejas 
daļu, kam bija raksturīga Baltijas mērogā 
unikāla ainaviskā vide un kur bija koncen-
trēti izcili Latvijas vēstures un dabas piemi-
nekļi. Tādēļ sabiedrības apziņā Daugavas 
ainava Pļaviņu – Aizkraukles posmā pa-
domju okupācijas laikā kļuva par savdabīgu 
„zaudētās Latvijas” simbolu. Interese par 
šo reģionu ir saglabājusies arī mūsdienās, 
vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībām 
meklējot jaunus ceļus, kā izmantot Dauga-
vas kultūrvēsturisko nozīmi ar upi saistīto 
novadu ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, 
tajā skaitā arī tūrisma industrijas jomā.

Lai sekmētu minētā mērķa sasniegšanu 
un saglabātu Latvijas sabiedrībai nozīmīgas 
vēsturiskās atmiņas liecības, tiek gatavots 
jauns kultūrvēsturiska rakstura izdevumu 
„Daugava – Pļaviņu Aizkraukles posmā”. 
Izdevuma pamatā būs novadpētnieka Jāņa 
Padedža fotoattēlu kolekcija, ko papildinās 
Daugavas muzeja sagatavotais informatī-
vais materiāls par svarīgākajiem vēsturis-
kajiem faktiem, kas atspoguļo cilvēku dzīvi 
un darbību šajā reģionā. Informatīvā teksta 
sastādīšanā izmantos arhīvu materiālus, 
laikabiedru atmiņas, preses publikācijas un 

Paraksta Sadarbības līgumu

zinātniskos pētījumus. 
2012. gada 25. janvāra Kokneses no-

vada domes sēdē tika pieņemts lēmums 
par atbalstu kultūrvēsturiska izdevuma  par 
Daugavas ainavu Pļaviņu – Aizkraukles 
posmā izdošanu. Lai  saglabātu vēsturisko 
atmiņu un dotu  sabiedrībai iespēju ne tikai 
iepazīties ar kādreizējo Daugavas ielejas 
ainavu Pļaviņu – Aizkraukles posmā, bet 
arī uzzināt svarīgākos vēsturiskos faktus 
par cilvēku dzīvi un darbību šajā reģionā, 
pašvaldība 2012. gada budžetā ieplānoja 
līdzekļus (līdz 3000,- Ls) kultūrvēsturiskā 
izdevuma  izdošanai.

2012. gada 26. janvārī arī  Pļaviņu 
novada domes sēdē tika pieņemts šāds lē-
mums.

Uzzinot detalizētu informāciju par šī 
izdevuma tapšanu un izprotot tā nepiecie-
šamību, sadarbībai pievienojās Aizkraukles 
novada dome, Salas novads un Staburaga 
pagasta pārvalde.

 7. augustā Kokneses novada domē notika svinīga Sadarbības līguma par kultūras 
vērtību saglabāšanu un grāmatas – fotoalbuma izdošanu parakstīšana.

Par jauno izdevumu notikušas vairā-
kas sanāksmes, kuru laikā notika vienoša-
nās par grāmatas izdošanas un sadarbības 
noteikumiem.

7. augustā Kokneses novada domē no-
tika svinīga Sadarbības līguma par kultūras 
vērtību saglabāšanu un grāmatas – fotoal-
buma izdošanu parakstīšana un tā nodoša-
na katrai iesaistītajai pašvaldībai. Līgumu 
parakstīja Aizkraukles novada pašvaldība, 
Kokneses novada dome, Pļaviņu novada 
dome, Salas novada pašvaldība un Jaunjel-
gavas novada Staburaga pagasta pārvalde.

Sadarbības līgums nosaka izpildes 
funkcijas uzdot Kokneses novadam, kurš 
organizēs grāmatas manuskripta sagatavo-
šanu, maketa sagatavošanu un grāmatas ti-
ražēšanu, piesaistot atbilstošus izpildītājus; 
sadarbību ar autoru, kurš apkopo informā-
ciju grāmatas vajadzībām.

Anita Šmite

Ar Saimnieka maizi aicina atbalstīt Likteņdārzu
SIA „Fazer Latvija” sāk sociālu 

projektu, kura laikā 1 santīms no 
katra nopirktā Druva Saimnie-
ka maizes kukulīša tiks ziedots 
Likteņdārza Skatu terases 
pamatu būvniecībai. Akcija 
notiks līdz septembra beigām 
tirdzniecības vietās visā Latvijā.

„Druva ir viens no senāka-
jiem maizes zīmoliem Latvijā. Arī jaunā 
Saimnieka maizei ir tapusi, balstoties uz 
paaudzēs iecienītām, tradicionālām rudzu 
un saldskābmaizes receptēm. Saimnieks ir 
noteicējs savā zemē un ar gaišu domu pie-
min savas tautas pagātni, bet tajā pašā laikā 
visi saimnieka centieni ir vērsti nākotnē. At-

balstot Likteņdārzu, „Fazer Latvija” 
kā Latvijas uzņēmums vēlas dot 

savu ieguldījumu tradicionālo 
vērtību saglabāšanai nākama-
jām paaudzēm,” stāsta „Fazer 
Latvija” rīkotājdirektors Varis 
Peisenieks.

„SIA „Fazer Latvija” ir pir-
mais uzņēmums, kurš Likteņdārza 

projektu atbalsta šādā veidā. Fonds pateicas 
par šo iniciatīvu un no sirds cer, ka tai būs 
sekotāji. Skatu terases būvniecība uzsāk-
ta augusta sākumā un ir šī gada galvenais 
darbs Likteņdārzā. Skatu terases projekta 
autori ir Laura Laudere un Didzis Jaunzems 
sadarbībā ar SIA „Arhitektu birojs Jaun-

romāns un Ābele”. Būvniecību veic SIA 
”Dreamway” Andra Ozoliņa vadībā. Skatu 
terases būvniecības atbalstam tiks veltīta 
arī ceturtā Latvijas Televīzijas ziedojumu 
akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”, kas pa-
redzēta 24. augustā pulksten 21.15 tiešraidē 
no Likteņdārza,” stāsta „Kokneses fonda” 
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa.

Pēc nedaudz vairāk nekā sešiem ga-
diem Latvija svinēs 100 gadu jubileju. Lik-
teņdārzs top kā visas tautas dāvana Latvijai. 
Ikviens ir aicināts piedalīties un dot savu 
ieguldījumu tās īstenošanā – tagad arī, iegā-
dājoties Saimnieka maizi Latvijas veikalos.

www.liktendarzs.lv
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Jau devīto reizi Kokneses kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lie-
pavots” aicināja savus draugu kolektīvus 
uz saietu „Sadancošana Alainē”. Pasākums 
notiek reizi divos gados. Lai arī šogad ko-
lektīviem vasara bija pasākumiem bagāta, 
dejotāji no Ogres, Balviem, Skrundas, Ir-
šiem, atrada laiku, lai ierastos Koknesē.

Saieta atklāšana tradicionāli notika 
Blaumaņa pagalmā, kur katrs kolektīvs rā-
dīja sagatavoto vizītkarti. Neskatoties uz 
lietu, pasākuma dalībnieki dejoja pat peļ-
ķēs un ik pa brīžam uzdziedāja „Spīguļo, 
saulīt”. Laikam gan pārgalvīgās dejas, gan 
jautrā dziedāšana aizbaidīja lietu, un vakara 
koncerts estrādē bija saules apspīdēts. Kon-
certa moto bija „Sanāciet, sadancojiet pār 
deviņi novadiņi”. Katrs kolektīvs izdejoja 
nākošā gada Deju svētku, gan sev tuvas un 
mīļas dejas.

Pēc koncerta dejotāji devās uz pilsdru-
pām, lai Pērsei un Daugavai ziedotu ziedu 
vītni, cerībā, ka pēc diviem gadiem atkal 
tiksimies Koknesē jau desmito reizi.

Otrā diena sākās ar rīta rosmi un pa-
rādi. Kolektīvu vadītāji ar sava novada ka-
rodziņiem rokās sveica dejotājus, novēlēja 
viņiem labus startus „Jautrajās sporta spē-
lēs”. Pēc tam dalībnieki piedalījās dažādās 
jautrās un atraktīvās sacensībās.

Devītā sadancošana Alainē

Devītajā saietā „Alainē” kopā ar „Liepavotu” bija draugu kolektīvi  no Ogres, Balviem, 
Skrundas un Iršiem.

Visi kolektīvi aizveda mājās īpaši šim 
pasākumam gatavotus stikla kausus, dip-
lomus, dažādas balvas. Nobeigumā visi 
dalībnieki nodejoja „Kokneses ģežabli” – 
deju, kuras izcelsmes vieta ir Koknese.

„Liepavots” saka paldies deju kolektī-
viem – „Mežābelei” no Skrundas, „Nebē-
dai” no Balviem, „Aijai” no Ogres, „Iršiem” 

no Iršu pagasta par atsaucību, jautrajām un 
skaistajām dejām, atraktivitāti un sportisko 
garu, piedaloties 9. saietā „Sadancošana 
Alainē”. Esam pateicīgi par atbalstu Kok-
neses novada Domei un kultūras namam.

Deju kolektīva „Liepavots” vārdā
vadītāja Inta Balode

Leldes Āres foto

26. jūnijā Kokneses novada delegā-
cija devās ceļā uz partnerpilsētu Vitin-
genu Vācijā. Delegācijas sastāvā šoreiz 
Kokneses novada pedagogi, novada do-
mes pārstāvji un viesuzņēmēji. Viskuplāk 
pārstāvēta bija Kokneses mūzikas skola, 
jo skolotāju ansamblis ar sagatavotu kon-
certprogrammu devās pārstāvēt Koknesi 
arī Starptautiskajās Jauno laiku Hanzas 
dienās, kuras šogad norisinājās Vācijas 
pilsētā Lineburgā, un ar koncertu ieprieci-
nāt Vitingenas iedzīvotājus. Pārliecinoši 
lielākā daļa līdzbraucēju uz Vitingenu de-
vās pirmo reizi, lai iepazītu seno sadrau-
dzības pilsētu un gūtu pieredzi izglītības 
jomā. Uz Vitingenu pirmo reizi devās arī 
Kokneses novada priekšsēdētājs Dainis 
Vingris.

Pavadītās dienas turpceļā pagāja ātri 
– ar savstarpējām sarunām un satraukumu 
par nedēļā gaidāmo. Braukšanu vieglu 
padarīja arī Polijas jaunie un plašie auto-
ceļi, kas ar savu labo kvalitāti pārsteidza 
daudzus līdzbraucējus.

27. jūnijā tika šķērsota Vācijas robe-

Viesošanās sadraudzības pilsētā Vitingenā

Kokneses delegācijas, Radenbekas skolas un Vitingenas pārstāvju kopbilde, 
viesojoties Radenbekas pamatskolā.

ža. Pirmā apstāšanās vieta bija Potsdamā, 
kur apskatījām krāšņo Potsdamas un San-
susī pili.

Ierodoties Vitingenā, pie pilsētas hal-

les delegāciju sagaidīja Vitingenas birģer-
meistars Karls Riders, bijušais pilsētas di-
rektors Johannes Plumeiers, Knēzebekas 

 turpinājums 12. lpp. 
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Vitingenas pamat – un vidusskolas apmeklējuma laikā tika rādīta skolēnu klase, kura 
projekta ietvaros visos mācību priekšmetos, izņemot matemātiku, izmanto portatīvos 

datorus.

Hamburgas rātsnama apmeklējums.

 turpinājums no 11. lpp. 

birģermeistars Haincs Unlrihs Kabrots un 
citi. Pēc apsveikuma runām tikām aicināti 
uz kopīgām vakariņām pilsētas hallē, ku-
ras bija sarūpējuši vietējie uzņēmēji.

Turpinot iesākto tradīciju, arī šoreiz 
dzīvošana bija viesu uzņēmēju ģimenēs. 
Kāda būs bijusi pirmā nakts viesu uzņē-
mēju ģimenēs? Pirmais, ko iekāpjot au-
tobusā varēja manīt, bija smaidi, smaidi, 
smaidi.... Durvis uz draudzību ir atvērtas! 
Ir izbaudīts tikšanās prieks un iegūti pir-
mie iespaidi par sadraudzības pilsētu, par 
ģimenēm citā zemē.

Pirmajā dienā paredzēts nopietns 
darbs - izglītības iestāžu apmeklējums. 
Delegāciju rīta pusē pavadīja Karls Ri-
ders, vēlāk domes izglītības jautājumu 
speciāliste. Kā pirmo apmeklējām Ra-
denbekas pamatskolu, tad Knēzebekas 
pamatskolu un Vitingenas pamat – un 
vidusskolu. Par redzēto šajās skolās at-
klāj I. Gaiša Kokneses vidusskolas sko-
lotājas Iluta Matušonoka un Evita Užule: 
„Apmeklējām vairākas vispārizglītojošas 
skolas, kurās vēl noritēja mācību process. 
Runājot ar skolēniem, vēlreiz pārliecinā-
jāmies, ka mūsu bērni ir priviliģētā stā-
voklī, atpūšoties trīs vasaras mēnešus. 
Vācijā vasaras brīvlaiks ilgst sešas nedē-
ļas, pie tam katrai skolai savā laikā.

Viesojoties skolās, pamanījām un no-
vērtējām to, ka skolēni ir droši, nesasais-
tīti, tajā pat laikā pieklājīgi, viesmīlīgi un 
patriotiski.

Sākumskolas iekārtojums ir pielāgots 
skolēniem, lai neradītu lieku stresu skolē-
nos. Katrai klasei ir sava izeja uz pagal-
mu, kur ir iekārtots bērnu rotaļu laukums. 
Rotaļu laukumi skolas pagalmā bija visās 
mūsu apmeklētajās skolās, tie ir vecāku 
iekārtoti. Vecāki daudz palīdz, strādājot 
brīvprātīgi. Pie katras klases ir gardero-
bes, skolās iekārtotas atpūtas telpas. Kla-
šu iekārtojumi ir vienkārši. Sākumskolā 
bērni mācās caur spēlēm, kustībām, sa-
skarsmi. Maz tiek izmantotas jaunās teh-
noloģijas. Skolā mācās dažādi bērni, ir arī 
bērni ar speciālajām vajadzībām. Līdzīgi 
kā mūsu skolā, arī tur šādiem bērniem ir 
papildus stundas. Skolēnu skaits klasē ir 
no 16 līdz 24 skolēniem.

Skolā mācību stundas beidzas no 
13.00-14.00, tāpēc skola ēdināšanu neno-
drošina, kaut gan pēdējā laikā rodas ne-
pieciešamība pēc ēdināšanas skolā. Mēs 
varam priecāties, ka mūsu skolēniem ir 
iespēja pusdienot skolā. Pēc skolotāju 
stāstītā, daļu mācību līdzekļus iegādājas 
vecāki, daļu nodrošina skola.

Ievērojām, ka katram skolēnam ir 
savi pienākumi, piemēra, rūpēties par 
tāfeli, atbildīgais par garderobi u.t.t.. Jā-
piebilst, ka visās skolās skolēniem bija 
maiņas apavi. Interesanti bija vērot, ka 
reālskolā paralēli mācību procesam visi 
7. klases skolēni spēlē orķestrī katrs savu 
instrumentu. Bērni kāda instrumenta spēli 
var apgūt tikai privātajās mūzikas skolās, 
kas nav lēti. Mēs varam būt gandarīti, ka 
mums mūzikas skola ir pieejamāka lie-
lākai bērnu daļai. Vitingenas reālskolas 
skolēni daudz darījuši savu skolu iekārto-
šanā, tāpēc viņi jūtas atbildīgi un rūpējas 

par kārtību skolā. Viens no interesantā-
kajiem darbiem bija bērnu apgleznotā 
tualete.

Mūs priecē tas, ka ne tikai Vācijā, 
bet arī pie mums ir daudz iespēju sportot. 
Ir halles, sporta zāles, baseins, stadions 
u.t.t., ir daudzveidīgas iespējas sportot, 
ja vien ir vēlēšanās. Pārdomājot redzēto, 
mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka daudz 
kas ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu 
vēlmes darboties un iespējām. Ir radu-
šās daudzas jaunas idejas turpmākajam 
darbam. Mēs guvām apliecinājumu, ka 
arī mēs domājam un darām, lai skolēns 
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klasē justos labi. Arī latviešu bērnos ir ra-
došums, pārliecība, idejas, tikai jāpalīdz 
viņiem atraisīties.”

Dienas otrajā daļā devāmies uz bēr-
nudārziem Vitingenā, Knēzebekā, Or-
dorfā, Radenbekā. Par redzētu stāsta PII 
„Gundega” pārstāves Justīne Miezīte un 
Kristīne Kursīte: „Vitingenas apkaimē 
tika apskatītas 4 pirmsskolas izglītības 
iestādes. Par pirmsskolas izglītības ies-
tādēm rūpējas un tās finansē baznīcas. 
Izglītojamie tiek apmācīti, ņemot vērā 
baznīcas principus. PII iestādē uz vienu 
bērnu ir paredzēti divi kvadrātmetri platī-
bas. Ļoti liela uzmanība tiek veltīta tam, 
lai bērniem būtu daudz kustību, tāpēc bēr-
niem sniedz iespēju daudz laika pavadīt 
rotaļās. Ļoti patīkami bija apskatīt „Si-
lītes bērnu dārzu” (Kinderkrippe), kuru 
apmeklē paši mazākie bērni – līdz 3 gadu 
vecumam. Telpas bija pilnībā izremon-
tētas un aprīkotas tieši mazu bērnu vaja-
dzībām. Šādas kvalitātes telpas ierpeikš 
nebijām redzējuši, kur viss pārdomāts, lai 
apmierinātu maza bērna vajadzības, kas, 
protams, atvieglo arī pedagoga darbu.

Pirmsskolas izglītības iestādi bēr-
ni apmeklē tikai pus dienu – no rīta līdz 
pusdienlaikam vai pēcpusdienā. Tomēr, 
sarunas ar pirmsskolas izglītības peda-
gogiem atklāja, ka jau vērojama tenden-
ce bērnus bērnudārzā atstāt pilnu dienu. 
Kopumā bērni ir daudz atvērtāki un nav 
tik noslogoti, kas vērojams mūsu izglītī-
bas iestādēs. Mums katrai grupai, katram 
vecumposmam ir izstrādāta programma, 
pēc kā arī strādā pedagogi, Vācijā nav tik 
stingra nostāja un nav katrai grupai izstrā-
dāta programma, tur strādā pēc vispārējās 
izglītības programmas.

Pārsteidza, ka vienā no PII ikdienā 
tiek izmantotas kāpnes, kas paredzētas iz-
ejai ugunsgrēka gadījumā, līdz ar to bērni 
ir pieraduši pārvietoties pa šo izeju, un, ja 
rodas „krīzes” situācija, bērni droši pār-
vietojās pa tām. Šāda veida kāpņu izman-
tošana būtu lietderīga arī mūsu PII, lai 
bērni nenobītos „krīzes” situācijā un pa 
tām spētu pārvietoties. Pašlaik glābšanas 
izejas ikdienā netiek izmantotas.

Vācijā bērni skolu sāk apmeklēt no 
6 gadu vecuma, bet iepazīties ar to jau 5 
gadu vecumā, apmeklējot skolu vismaz 
10 reizes līdz skolas gaitu uzsākšanai.”

Analizējot dienā redzēto, Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs atzina at-
šķirīgo finasēšanas kārtību - skolām tiek 
piešķirti vairāk līdzekļi, lai tās uzturētu 
kārtībā un nav tik milzīga satraukuma 
par to, kā katra skola izdzīvos. Skolēniem 

Kokneses Mūzikas skolas skolotāju ansamblis pārstāv Koknesi Starptautiskajās Jauno 
laiku Hanzas dienās Lineburgā.

ļoti tiek uzsvērta patriotiskā audzināšana, 
savas dzīvesvietas mīlestība. Ekonomis-
tes redzējumā skolas nav pārblīvētas ar 
interaktīvajām tāfelēm un datoriem, bet 
skolēniem un bērniem viss ir vērsts uz 
kustību, brīvību un uzticību pedagogam, 
kurš ir profesionālis. Vecāki apvienojas 
biedrībās, lai darbotos kopā un brīvprā-
tīgi palīdzētu skolai risināt problēmas, 
piemēram, ar vecāku atbalstu ierīkojot 
spēļu laukumus. Pirmsskolas izglītības 
iestāžu pārstāvji apmeklējuma laikā no-
vēroja atšķirību, ka Vitingenas bērnu-
dārzos vairāk tiek uzsvērta ģimenes mī-
lestība, lielāka uzmanība tiek pievērsta 
estētiskajia audzināšanai, kreativitātei, 
sporta un kustību priekam. Bērniem ļauj 
būt pēc iespējas brīviem, neierobežojot 
ar programmas apguvi. Ļoti liela uzma-
nība pievērsta kvalitatīvu, kustību prieku 
veicinošu spēļu laukumu iekārtošanai. 
Vispārizglītojošo, speciālo un profesio-
nālo skolu pedagogi kā atšķirību uzsvēra 
nesaspringtību, bet brīvo gaisotni skolās, 
kas pēc iespājas tuvināta reālajai dzīvei, 
atšķirīgu programmu piedāvājumu vis-
pārizglītojošo skolu posmā, vecāku līdz-
atbildību par bērna mācību gaitām, kā arī 
plašāku vecāku iesaisti un vecāku atbil-
dību mācību un audzināšanas procesā, 
pasākumu organizēšanā. Atšķirīga pieeja 
arī eksāmeniem – vairāk uzticības skolai, 
kura atbild par mācību darba kvalitāti. In-
terešu izglītības nodrošināšana notiek ar 
biedrību un brīvprātīgā darba palīdzību. 
Mūsu skolās vairāk tiek izmantotas inter-

aktīvās tehnoloģijas, kas nodrošina mūs-
dienīgāku mācību procesu. Skolēniem 
ir lielākas iespējas izmantot interaktīvos 
mācību materiālus.

Kokneses novada domes Izglītības 
darba speciāliste Lauma Āre atzīst, „Gūtā 
pieredze Vitingenas izglītības iestādēs būs 
lietderīga ikvienam pedagogam, kurš de-
vās šajā braucienā. Ir gūta jauna pieredze 
un idejas turpmākajam darbam. Izvērtējot 
gūto pieredzi, ir pārliecība, ka pedagogi 
Kokneses novadā savu darbu veic ļoti labi 
un kvalitatīvi. Šo gūto pieredzi delegāci-
jas skolotāji nodos savās darba vietās un 
par to stāstīs Metodiskajās apvienībās.”

Pārdomās un jauniem iespaidiem ba-
gāti, nākošajā dienā devāmies uz brīvo 
Hanzas pilsētu Hamburgu. Pirmo reizi 
Kokneses delegācijai ir iespēja no iekš-
puses skatīt Hamburgas iespaidīgo rāts-
namu! Lielajā viesību zālē mēģinājām 
saskatīt arī Hanzas pilsētas Kokneses 
ģērboni. Aplūkojām plenārsēžu zāli un 
Hamburgas rātes sēžu zāli. Vēlāk devā-
mies pilsētas apskates braucienā ar auto-
busu, kam sekoja ostas apskate ar kuģīti. 
Iespaidīga ir Hamburgas osta - te pienāk 
kuģi no visas pasaules ar milzīgiem kon-
teineru krāvumiem.

Mājupceļā no Hamburgas vēlreiz at-
skatamies uz skaisto Hanzas pilsētu un 
nedaudz noguruši atgriežamies viesu uz-
ņēmēju ģimenēs.

30. jūnija rītā dodamies uz burvīgo 
Hanzas pilsētu Lineburgu, kura šogad 

 turpinājums 14. lpp. 
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uzņem Hanzas dienu dalībniekus no dau-
dzām Eiropas valstīm. Vecpilsēta ieguvu-
si tradicionālu viduslaiku nokrāsu – dar-
bojas viduslaiku tirdziņi visās vecpilsētas 
ielās. Apmaldīties nav iespējams, jo, kā 
jau Hanzas pilsētā, visas ieliņas ved uz 
centrālo tirgus laukumu, kur šoreiz uzstā-
dīta pati cntrālā skatuve. Uz daudzajām 
skatuvēm bagātīgs kultūras piedāvājums 
– tiek dziedāts, dejots, spēlēts teātris un 
līdzās informācija par Hanzas pilsētām. 
Mēs satiekam arī Rīgas, Straupes, Limba-
žu, Valmieras u.c. pārstāvjus, kuri arī at-
nākuši atbalstīt Kokneses mūzikas skolas 
ansambļa uzstāšanos. Arī delegācija ir ie-
radusies atbalstīt savējos, skatuvi ieskauj 
skatītāji. Ansamblis koncertprogrammā 
izpildīja jautras, visiem zināmas un ne tik 
zināmas dziesmas, par ko saņēma raže-
nus aplausus. Ir patīkami vērot, kā mūsu 
kultūras mantojumu parādām Eiropai. 
Kad koncerts izskanējis, mūziķiem ne-
liels mirklis atpūtai, bet pārējie vēl bauda 
Hanzas dienas seno dvašu. Hanzas dienu 
mirkļi „paskrien” ātri un jau laiks mājup-
ceļam. Dodamies uz aizsargu svēkiem 
Zūdervitingenā. Jauniešu aizsargu biedrī-
bai 50 gadu jubileja. Ieradušies viesi arī 
no tuvējām biedrībām. Šajos svētkos ik 
uz soļa bija manāma vācu jauniešu pat-
riotisma sajūta un lepnums par vietu, kurā 
dzīvo.

1. jūlija rītā devāmies uz Vitingenas 
rātsnamu, kur mūs uzņēma birģermeis-
tars, stāstīja par Vitingenas vēsturi un sa-
draudzību ar Koknesi. Domes sēžu zālē 
guvām ieskatu par Vitingenas pārvaldes 
sistēmu, par aktuālajām norisēm sadrau-
dzības pilsētā, par finansējumu, kā arī 
par problēmām un grūtībām, ar kādām 
saskaras pašvaldība. Rātsnama apskatei 
sekoja brauciens pa mazajiem un ne tik 
mazajiem Vitingenas ciematiem, uzzinā-
jām par vietējo uzņēmēju nodarbošanās 
nozarēm, redzējām, kā attīstīta infrastruk-
tūra, kā noris sabiedriskā dzīve ciematos, 
kā darbojas biedrības u.c. Viesojāmies arī 
Lībenas ciemā, kur bieži viesi starptautis-
kajos mākslinieku plenāros ir Kokneses 
mākslinieki. Šeit mūs viesmīlīgi sagaidīja 
Marianne Voltēra. Viņa pastāstīja par ik-
dienas dzīvi mazā Vācijas lauku ciematā. 
Apmeklējām ciemata muzeju, par kuru 
rūpējas biedrība un sieviešu apvienība, 
kura krāj materiālus, apsaimnieko mu-
zeju un rīko dežūras apmeklētāju dienās 
– tas viss balstās uz brīvprātības princi-
piem. Muzejs šogad atvēris izstādi vēl 
vienā šķūņa ēkā – tas stāsta par biškopību 

Vitingenas domes sēžu zālē no sadraudzības pilsētas vadītājiem gūta informācija par 
Vitingenas pārvaldes sistēmu un aktuālajām norisēm pilsētā. 

No kreisās: Knēzebekas birģermeistars Haincs Unlrihs Kabrots, Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, bijušais Vitingenas pilsētas direktors 

Johannes Plumeiers un Vitingenas birģermeistars Karls Riders.

No kreisās: Vitingenas pilsētas 
birģermeistars Karls Riders, Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 

Vingris un Izglītības darba speciāliste 
Lauma Āre. Vizītes noslēguma pasākumā 
oficiālas uzrunas no abu partnerpilsētu 
vadītāju puses. Koknesieši par piemiņu 
no šī brauciena dāvina viesu grāmatu, 
kurā varēs veikt ierakstus un atmiņu 

stāstus par sadraudzības braucieniem.

 turpinājums no 13. lpp. 

un rokdarbiem, te darbojas arī podnieku 
darbnīca. Jaukās, saulainās dienas ir galā. 
Nedaudz līņā lietus, bet kopā ar viesu 
uzņēmējiem dodamies uz noslēguma pa-
sākumu. Pēc oficiālajām uzrunām no abu 
birģermeistaru puses sekoja Kokneses 
mūzikas skolas ansambļa koncerts – ar 
lustīgām dziesmām un dejām. Kopīgi ar 
viesu uzņēmējiem tika pārrunātas kopīgi 
pavadītās dienas un spriests par nākotnes 
tikšanās reizēm.

Aust 2. jūlija rīts. Saulaina diena, bet 
daudziem acīs asaras. Kāpēc? Jāatvadās 
no jauniegūtiem draugiem. Esam sastā-
jušies kopīgā aplī ar viesu uzņēmējiem 
pie Vitingenas rātsnama. Kā veltījums 
sadraudzības „motoram” Johannesam 
Plumeieram atskan „Pūt vējiņi”, bet otrs 
„motors” – Viesturs Cīrulis, pirmo reizi 
nav kopā ar mums, tomēr ceram, ka aiz-
sāktā draudzība turpināsies vēl ilgi, un 
daudziem Kokneses novada iedzīvotā-
jiem būs iespēja viesoties Vitingenā.

Delegācijas vārdā izsakām pateicību 
Kokneses novada domei par atbalstu un 
rasto iespēju doties šajā pieredzes brau-
cienā, kā arī Vitingenas pilsētas domei un 
viesu uzņēmējiem par jauko, sirsnīgo un 
viesmīlīgo uzņemšanu Vitingenā!

Anita Šmite, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauma Āre, 
Izglītības darba speciāliste

Sadarbība starp Vitingenu un Koknesi 
turpināsies. Abu pilsētu vadītāji – Karls 

Riders un Dainis Vingris.
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Ar brīnišķīgu senās mūzikas ansam-
bļa „Trakula” koncertu „Spānijas karaļa 
galma mūzika” 13. jūlija vakarā Kokne-
ses pilsdrupās sākās Kokneses novada 
svētku svinības.

Kokneses novada svētkos 14. jūlijā 
Vecbebros vienuviet satikās Iršu, Bebru 
un Kokneses iedzīvotāji, ciemiņi no ci-
tiem kaimiņu pagastiem. Rīts iesākās ar 
rosīgu darbošanos laukumā pie pagasta 
pārvaldes, kur ikviens varēja iemācīties 
ko jaunu vairākās radošās darbnīcas. 
Vietā, kur gatavoja vējdzirnaviņas ap-
stājās gan bērni, gan viņu vecāki un vec-
vecāki, lai pēc brīža jau dotos tālāk ar 
vējā virpuļojošām dzirnaviņām, bet vie-
nā no radošajiem stūrīšiem parasti pelē-
ki akmentiņi, bērnu rokām pieskaroties 
krāsu otai, pārtapa par košu brīnumu – 
krāsainām puķēm, smaidošām mārītēm. 
Apmeklētāju netrūka gan darbnīcās, kur 
varēja radīt plastalīna glezniņas, gan 
krāšņas apsveikuma kartītes. Pie klū-
dziņu pīšanas meistares Viktorijas kun-
dzes daudzi gribētāji izmēģināja māku 
klūdziņu pīšanā un atzina – tā lieta nav 
vienkārša! Vieta ar nosaukumu „Zelta 
pakavs” mudināja bērnus pārliecināties 
cik tālu var aizlidot viņu mestais pakavs. 
Visu trīs pagastu iedzīvotāji pulcējās 
pie ziedu gleznu veidošanas – katram 
pagastam bija sagatavots savs gleznas 
rāmis, kurā ievīt vasaras priekšautā uz-
ziedējušās smilgas, pļavu un dārzu pu-
ķes. Ar labiem vēlējumiem vietai, kurā 
dzīvojam, svētku svinētāji ievijot ziedu 
gleznā pa vasaras zaļumam, kopā radī-
ja trīs ziedošus mākslas darbus. Vasaras 
vidū ziedošās lilijas ar savu krāsu bagā-
tību un smaržu mūs sagaidīja, ieejot pa-
gasta pārvaldē. Krāšņās jūlija karalienes 
ziedu izstādē bija ieradušās no daudzu 
puķu audzētāju dārziem. 

Bērni no sirds izpriecājās piepūša-
majās atrakcijās un daudzi pirmo reizi 
uzsēdās zirga mugurā. Paldies par atsau-
cību zirgu īpašniecei – Ivetai Kroičai!

Mēs, bebrēnieši, lepojamies, ka jau 
ceturto gadu Vecbebru pils parkā mums ir 
sava katoļu baznīca. Svētku dienā  diev-
namā skanēja Kokneses kultūras nama 
koru „Labākie gadi” un „Anima”, Bebru 
pagasta vokālā ansambļa „Bitītes” dzie-
dātās dziesmas. Pēc koncerta skatītāji sa-
viļņojumā sacīja: „Tā mums bija skaistā-
kā dāvana svētkos! Paldies!” Simtgadīgu 

Kokneses novada svētki nosvinēti!

ozolu ieskautajā Mežaparka estrādē Kok-
neses novada svētkus atklāja Kokneses 
novada domes priekšsēdētaja vietnieks 
Māris Reinbergs, bet tautu tērpu brun-
čiem plīvojot, dančus veda  deju kolektīvi 
„Irši”, „Liepavots” un Kokneses jauniešu 
deju kolektīvs. Cēli un skaisti savas dejas 
izdejoja Kokneses dāmu deju kolektīvs 
„Tik un tā”, bet ar ugunīgiem spāņu un 
citu tautu deju ritmiem savaldzināja fla-
menko dejotājas. Koncerta noslēgumā 
domes priekšsēdētāja vietnieks Māris 
Reinbergs un Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Pabērza pateicās pašdarbī-
bas kolektīvu vadītājiem un visiem, kas 
piedalījās svētku organizēšanā.

Turpat estrādē uz darbošanos ai-
cināja amatu centra „Mazā kāpa” ādas 
apstrādes meistardarbnīca. Turpināju-
mā kuplais skatītāju pulks ar aplausiem 
koncertā „Krāsaini ziedošā...” sagaidīja 
Lieni Šomasi. Jau pēc pirmās dziesmas 
populārā dziedātāja ap sevi sapulcināja 
visjaunākos skatītājus, kuri  koncerta 
laikā neatkāpās ne solīti no viņas, bet 
ar aizrautību dziedāja un dejoja līdzi. 
Piesakot koncerta viesus dvīņu brāļus 
Reinholdu un Rūdolfu Sprukuļus, Liene 
Šomase sacīja: „Priecājos iepazīties un 
dziedāt kopā ar brāļiem Sprukuļiem, jo 
tieši viņi bija mani favorīti šovā „Dvīņi 
dzied”!  Dziesmu „Lai dzīvo debesis!” 
koncerta izskaņā  dziedāja Liene, Rein-
holds, Rūdolfs un visi skatītāji. 

Pēcpusdienā uz sporta aktivitātēm 
stadionā bija gaidīti lieli un mazi sportot 
gribētāji, bet tēlnieka Voldemāra Jākob-

sona memoriālās mājas – muzeja pagal-
mā mūzikas mīļotāji baudīja Kokneses 
pūtēju orķestra koncertu. Kad saulīte 
gribēja pārbaudīt mūsu izturību un deva 
vaļu lietus mākoņiem, koncerts turpinā-
jās muzejā. Skanot tautā iemīļotām me-
lodijām, orķestra atraktīvais un enerģijas 
pārpilnais  vadītājs Ziedonis Puķītis aici-
nāja dziedāt līdzi. Skatītāji ar prieku tam 
atsaucās un negribēja šķirties no Kokne-
ses mūziķiem! Jauko un sirsnīgo svētku 
noskaņu turpināja Kokneses amatierteāt-
ra Rūdolfa Blaumaņa lugas „No saldenās 
pudeles” izrāde muzeja pagalmā. Lai arī 
tās laikā mazliet pasmidzināja lietutiņš, 
ne aktierus, ne skatītājus tas neizbiedēja. 
Tā bija brīnišķīga sajūta – atkal no jau-
na sadzirdēt Blaumaņa burvīgo valodu 
un aktieru lielisko tēlojumu, viņu māku 
pielāgoties jebkuriem apstākļiem. Tais-
nība režisorei Ingunai Strazdiņai, kura 
pēc izrādes sacīja: „Reizēm amatierteātra 
aktieri spēj uzrunāt skatītāju patiesāk un 
dziļāk nekā profesionāļi!” Bet, izrādes 
laikā acīgākie vērotāji noteikti pamanīja 
debesīs uzlidojam desmitiem svēteļu, to 
varam iztulkot kā labvēlības zīmi – lai 
mums visiem labi klājas savās mājās!

Vakarā Mežaparka estrādē zaļum-
balli spēlēja muzikanti no Ērgļiem.

Pirmie Kokneses novada svētki 
Bebru pagastā aizvadīti. Paldies visiem, 
kuri  ieguldīja darbu svētku norisē, pal-
dies visiem, kuri šajā dienā bija kopā ar 
mums!

Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto

Kokneses novada pašdarbības kolektīvu koncerts Mežaparka estrādē.
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No 5. jūlija līdz 9. jūlijam pa Latvijas 
vasaras ceļiem devās Dziesma – savu 25. 
gadskārtu svinēja Starptautiskais folkloras 
festivāls „Baltica”.

„Latviešu tautas atmiņā „Baltica” 
vienmēr visdziļāk sakņosies tieši ar 1988. 
gadā Trešās atmodas laikā pirmoreiz pub-
liski pacelto sarkanbaltsarkano karogu. 
Priecājamies, ka apaļās jubilejas reizē šie 
visā pasaulē pazīstamākie Baltijas valstu 
tradicionālie kultūras svētki notiek tieši 
Latvijā, un mums ir tas gods pulcēt ne ti-
kai ap 2000 Latvijas dziedātāju, dejotāju, 
muzikantu, stāstnieku, amatnieku un meis-
taru, bet arī tautas tradīciju uzturētājus un 
kopējus no citām valstīm” – šo svētku no-
zīmību raksturo kultūras ministre Žaneta 
Jaunzeme-Grende.

Šī gada festivāla tēma bija „Ceļš”, 
akcentējot lokālo tradīciju nozīmīgumu un 
ievirzot folkloras ansambļu darbību sava 
novada nemateriālās kultūras mantojuma 
pētīšanā un popularizēšanā.

8. jūlijā, ceturtajā festivāla dienā – 
Novadu dienā, Kokneses estrādē koncertā 
„Dieva dēli, Saules meitas, pār Daugavu 
rokas deva” sasaucās un sadziedājās fol-
kloras ansambļi no Latvijas, Luksembur-
gas, Ukrainas un Itālijas.

„Dieva dēli, Saules meitas, Pār Dau-
gavu rokas dev’. Kā tie zelta gredzentiņ’ 
nesabira Daugavā!”, koncertu atklāja mā-
jinieki – folkloras kopa „Urgas”, bet viņu 
vadītāja Inguna Žogota, sveicot klātesošos 
sacīja: „Mēs priecājamies, ka arvien vairāk 
tradicionālā kultūra ienāk pie mums Kok-
nesē. Paldies visiem, kuri šovakar dziedās 
kopā ar mums!”

„Ceļš pastāvējis paaudžu paaudzēs. 
Tas vieno mājas un pagastus, novadus un 
valstis, tautas un nācijas. Dzīves ceļš, kas 
ved no pirts takas līdz mūža mājām. Krust-
celes un izvēle. Ceļš kā vienojošais starp 
mums – pasaulīgais ceļš un garīgais ceļš. 
Ceļš saved kopā tuvus un tālus. Visus, 
kam svarīga tautas dzīvesziņa un tradīci-
jas šeit un pasaulē. Bet, lai kopā sanāktu, 
jāmāk lasīt ceļa zīmes” – skatītājus uzru-
nāja koncerta vadītāja Inguna Strazdiņa. 
Dziesmas ceļš šajā vakarā vienoja visus 
koncerta dalībniekus. Folkloras kopas: 
Urgas, Laipa, Olūti, Trokšņu iela, Ruca-
vas etnogrāfiskais ansamblis, kapela Pau-
rupīte, Kolnasāta, Bumburneicys un deju 
grupa Juris, Dimzēns, Viļonīši, Nāburgi, 
Vīteri, Rāmupe, Senleja, Zemgalieši un 

Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” 
dziesmu ceļš ievijās Koknesē

Koncertu atklāja mājinieki – folkloras kopa „Urgas”.

ciemiņi no citām zemēm – Luksembur-
gas latviešu folkloras kopa Dzērves, Roz-
hanycya no Ukrainas un Terra del Sole no 
Itālijas izstāstīja savu ceļa stāstu. Pēc uz-
stāšanās katrs kolektīvs ozollapu vainagā 
ievija savu ziedu rotu. Uz skatuves – lauku 
sētā, kurā jauki iederējās svaigi pļauta sie-
na gubiņa, skatītāji ar aplausiem pateicās 
par katru priekšnesumu. Pārliecinājāmies, 
ka katrā Latvijas stūrītī, gluži kā mums 
Koknesē ir „Urgas”, ir tādi paši aizrautīgi 
cilvēki, kuri ar lepnumu un nesavtību nes 
pasaulē latviešu tautas dzīvesziņu.

Meitas ceļu tautiņās izdziedāja Olūti 
no Pušmucovas un Trokšņu ielas jaunās 
dziedātājas no Rīgas. Kolnasātas sievas 
izstāstīja linu ceļu, bet klausoties kapelu 
Paurupīte no Rucavas, viešņas no Ukrai-
nas leca līdzi „Krakovjaku”. Droši vien 
daudzi pirmo reizi dzirdēja mūzikas ins-
trumentu – zāģi, uz kura virtuozi spēlēja 
kapelas vecākais muzikants Pūķu Jānis, 
kuram Rucavā ir savs mūzikas instrumen-
tu muzejs. Zemgaliešu novada dziesmu 
pūru vaļā vēra Zemgalieši no Līvbērzes 
pagasta, bet Viļonīši no Viļāniem savu 
dziedājumu veltīja bites ceļam. Lustīgās 
Bumburneicys sievas un deju grupa Juris 
parādīja, ka ikvienam dzīves gadījumam ir 
savs dancojamais gabals. Dziesma vieno 
paaudzes – daudzās folkloras kopās vīru 
un sievu vidū braši dziedāja skolas vecu-
ma bērni un pavisam mazi ķipari. Arī Luk-

semburgas latviešu folkloras kopā Dzērves 
kopā ar vecākiem dziedāja viņu atvasītes. 
„Dzērve ir gājputns, arī mēs kā gājputni at-
laidāmies uz Latviju ar savām dziesmām”, 
sacīja viens no Dzērvju vīriem. Krāšņas kā 
rozes ukraiņu tautas tērpos septiņas jau-
nas un skaistas ukrainietes – folkloras an-
samblis Rozhanycya pieskandināja estrādi 
ar savām varenajām balsīm – pat nezinot 
valodu varēja saprast puišu apdziedāšanu! 
Temperamentīgo itāļu – Terra del Sole uz-
nāciens no pirmās dziesmas un dejas takts 
atklāja viņu straujo un kvēlošo dabu! Ska-
tītāju aplausu pavadīti, itāļi sveica sauli un 
mīlestību.

Pasākuma izskaņā Kokneses novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Rein-
bergs pateicās par brīnišķīgo koncertu un 
katra kolektīva vadītājam dāvāja Kokneses 
novada domes sarūpētās piemiņas veltes ar 
vēlējumu arī turpmāk meklēt ceļu pie sava 
novada tradīcijām.

„Tur es gāju, tur dziedāju”, kā ap-
solījums, kā sirdī ieausta pārliecība, jau 
krēslot sākušās debesīs izskanēja „Urgu” 
iesāktā kopdziesma, kurai domās rokās 
sadevušies visi dziedāja līdzi. Brīdi vēlāk 
Daugavas viļņi sveica kopīgi novīto zie-
du vainagu, kurā ik puķei līdzi bija iedota 
sava ceļa dziesma.

Sarmīte Rode
Ingunas Žogotas foto
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PA „Kokneses Tūrisma centrs” sa-
darbībā ar Kokneses novada domi or-
ganizē fotokonkursu „Pozitīvo emociju 
vieta – Koknese”.

Katram no Jums ir iespēja izpaust 
savus talantus fotomākslā. Radītos foto 
darbus izmantosim pozitīva, atraktīva 
Kokneses tēla veidošanai. Fotokonkur-
sam iesniegtos darbus vērtēs kompetenta 
žūrija, labākie darbi tiks prezentēti pla-
šākai publikai.

Naudas balvas:
1. vieta – 50, Ls 2. vieta – 30, Ls 3. 

vieta – 20 Ls.
Darbi jāiesniedz Kokneses Tūris-

ma centrā līdz 31.10.2012.
Fotokonkursa nolikums: www.kok-

nese.lv un www.kokneseturisms.info 
Tālrunis uzziņām – 65161296 vai 

epasts: turisms@koknese.lv 

Aura aicina – 
augustā!

15. augustā – dr. Igora Civako ma-
sāžas.

18. augustā plkst. 12.00 pieņems Ēr-
gļu dziedniece Biruta Fedotova. Pie dzied-
nieces var iegādāties bebru dziedzeru 
ekstraktu, Zviedru rūgto uzlējumu, ziedes 
locītavu sāpēm un ādas apdegumiem (pēc 
ziedes lietošanas nepaliek rētas). Lūdzam 
iepriekš pieteikties pa tel.: 26499913

19. augustā plkst. 10.30 Reiki meis-
tara Oļega Demidova vadītais „Lielais 
Meditāciju aplis”. Maksa 7,00 Ls

22. augustā – dr. Igora Civako ma-
sāžas.

29. augustā – dr. Igora Civako ma-
sāžas.

Interesēties par pasākumu norisi pa 
tel.: 22319558 Zita, 26386251 Daina.

Mūsu centrā pie administratores Dai-
nas iespējams pasūtīt veselībai draudzīgu 
produktu izplatītājfi rmu AMWAY, ES-
SAULE, NEWAYS produktus (uztura ba-
gātinātāji, vitamīni, higiēnas un mājsaim-
niecības līdzekļi),  kā arī Ziņģītes ziedi, 
Baha ziedu esences vai citus jūs interesē-
jošus dziedniecības līdzekļus.

Personības attīstības centra „AURA” 
kolektīvs: Iveta Hveckoviča, 

Zita Dardzāne, Daina Ļūļaka

Turpinās fotokonkurss

                 Pozitīvo emociju 
                  vieta – KOKNESE

Neskatoties uz to, ka vēl silda vasaras 
saule, kaut kas jau atgādina par rudens tu-
vošanos. Es aicinu Bebru pagasta pensio-
nārus rudens krāšņumu kopā izbaudīt 29. 
septembrī, Miķeļdienā, kad dosimies eks-
kursijā uz Madonas pusi. Pabūsim Kalsna-
vā arborētumā, kur apskatīsim tulpjukokus, 
sniegpārslkokus, magnolijas un daudz ko 
citu. Iegriezīsimies zemnieku saimniecībā 
„Līvi” Bērzaunē, kur audzē kazas un trušus, 
varēsim nogaršot kazas sieru. Apciemosim 
Vestienes muižu un apskatīsim parku, bet 
zemnieku saimniecībā „Ielāpi” aplūkosim 
kā gatavo aromātiskās ziepes un arī paši va-
rēsim pamēģināt tās gatavot. 

Bebru pagasta pensionāri!
Ekskursijas dalības maksa Ls 6 (kopā 

ar brokastīm un pusdienām). Bebru pagas-
ta pensionāriem ekskursijai jāpiesakās un 
jāsamaksā dalības maksa pagasta pārvaldē 
pie sekretāres līdz 21. septembrim vai per-
sonīgi pie manis, T. 26159335. Kokneses 
un Iršu pensionāri varēs pieteikties ekskur-
sijai pēc 21. septembra, ja būs brīvas vietas. 
Izbraukšana Bebru pagasta pensionāriem 
pulksten 7 no autobusa pieturas pagasta 
centrā. Novēlu visiem labu veselību un jau-
ku atpūtu!

Anna Bite, 
Bebru pagasta pensionāru padomes 

„Mārtiņroze” priekšsēdētāja

24. augustā Kokneses novada repre-
sētie dosies ekskursijā uz veco – jauno 
Bausku un Zemgales pērli – Rundāles pili. 
Pulksten 7 būs izbraukšana no Bebriem, 
pulksten 7.15 no Kokneses dzelzceļa sta-
cijas, pēc tam pie veikala „Mego”. Ekskur-
santi viesosies Ed. Virzas „Billītēs” – mājā, 
kur dzīvojuši un strādājuši rakstnieki Ed-
vards Virza un Elza Stērste, (apmeklējuma 
maksa 0,50 Ls/pers.). Būs iespēja apskatīt 
Rīgas motormuzeja Bauskas fi liāli, ieeja 
bez maksas, uzrādot represētā apliecību, 
muzeja gida pakalpojums – Ls 6,50. Turpi-

Kokneses novada represētajiem 
ekskursija 24. augustā

nājumā gaidīs vecā un mūžam jaunā Baus-
ka. Atraktīva programma 20. gs. baukšķe-
nieku dzīves iepazīšanai Bauskas muzejā 
(būs gan tirgotāji, gan bodnieki, gan ondu-
lācijas…), ieejas maksa 1,50 Ls/pers., bet 
šī gada maijā atvērto atjaunoto rātsnamu 
varēs apskatīt bez maksas. Zemgales pēr-
lē – Rundālē mazais loks (1.st.) 2,50+2 
Ls (parks), lielais loks (1,5 st.) 3,50+2 Ls 
(parks).

Uz tikšanos ekskursijā!

Kokneses represēto nodaļas valde

Latvijas Politiski represēto apvienības 
valde lūdz informēt sabiedrību par paredza-
mo represēto personu salidojumu Ikšķilē, 
ko organizē biedrība, „Latvijas Politiski re-
presēto apvienība” ar Ikšķiles novada Do-
mes atbalstu. 

14. Ikšķiles politiski represēto per-
sonu salidojums notiks š.g. 18. augustā, 
plkst. 13.00, Ikšķilē, Ikšķiles estrādē.

Kā katru gadu, sāksim ar svinīgo daļu 
(karoga ienešana, himna, klusuma brīdis), 
Latvijas Politiski represēto apvienības va-
dības, Ikšķiles novada pašvaldības vadības 
un viesu uzrunām. Pieņemsim salidojuma 
Rezolūciju.

Pēc ofi ciālās daļas noklausīsimies kon-
certu, ko sniegs Dailes teātra aktieri Ieva 
Segliņa, Artis Robežnieks, Artūrs Skrastiņš 
un teātra muzikālās daļas vadītājs Juris Vai-
vods.

Pēc koncerta dosimies uz pļaviņu, kur 
mūs sagaidīs grupa „Kreicburgas ziķeri”. 
Pauzēs būs brīvais mikrofons. 

Dežūrēs specializētā ātrās palīdzības 
brigāde no Medicīnas sabiedrības ARS. 

Ikšķiles dzelzceļa stacijā uz katru tanī 
laikā ienākošo vilcienu būs pretī autobuss 
un aizvedīs līdz estrādei.

Kā katru gadu, būs arī bufetes.
Pasākums apdrošināts AAS BALTA.
Aicināti piedalīties politiski represētie, 

viņu ģimenes locekļi un Latvijas sabiedrī-
ba.  
 Ar cieņu – LPRA pr-js – Gunārs Resnais

T. birojā – 7222368, 29213323 
e-pasts: lpra@apollo.lv 

D. Liepiņa, 
atbildīgā par salidojumu organizēšanu 

un norisi, t. 29896844
Precizējums laikrakstā „Staburags” pub-

licētajai informācijai – Kokneses novada paš-
valdība, atsaucoties LPRA lūgumam, visas 
Latvijas politiski represēto salidojuma organi-
zēšanas izdevumu segšanai piešķīra Ls 50, šī 
nauda nav paredzēta Kokneses novada repre-
sēto transporta izdevumiem uz Ikšķili.

18. augustā represēto salidojums Ikšķilē
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Mums katram, gluži kā Annas Brigade-
res Sprīdītim, ir jāatrod sava laimīgā zeme. 
Koknesiete Ita Lejiņa savu laimes zemi ir 
atradusi te, Koknesē, divu upju krustcelēs. 
Darbošanās ģimenes uzņēmumā – brīv-
dienu piestātnē „Pērsejas” ir ne tikai viņas 
ikdienas darbs, bet aicinājums atklāt citiem 
Pērses senlejas skaistumu. 

Baudi vasaru Pērsejās!
Laikā, kad vēl negribas šķirties no va-

saras, brīvdienu piestātne „Pērsejas” piedā-
vā izbaudīt burvīgu atpūtu Pērses un Dau-
gavas krastos – kopā ar ģimeni vai drau-
giem doties izbraucienā ar laivām, nūjot, 
ļauties piedzīvojumam misijā „Koknese”, 
izjust „Ugunszupas” neaizmirstamo garšu 
vai izpriecāties jums īpaši sarīkotā ballītē ar 
aizraujošu pasākuma programmu. Augusta 
sākumā tikos ar Itu Lejiņu un pārliecinā-
jos – dzīve mums piespēlē visnegaidītākos 
izaicinājumus, tālāk viss atkarīgs no mūsu 
izvēles.

Laimējies ar 
saimniekiem
Nezinātājam var rasties jautājums – kā 

atrast Pērsejas? Virzienā no Rīgas, pārbrau-
cot Pērses tiltam, pirmajā ceļā jānogriežas 
pa labi un pēc brīža jūs nonāksiet Pieturvie-
tā Pērsejas. Savukārt es tur nokļuvu pavisam 
vienkārši – ejot pa Kokneses pils parku, no-
griezos pa labi, Pērses krastā apsveicinājos 
ar Pērses meiteni, pārgāju pāri tiltiņam un 
tur jau mani sagaidīja pretī atnākusī Pērseju 
saimniece. Ejot pa šauru, bet tūristiem gluži 
piemērotu taciņu, vispirms apraudzījām lai-
vu piestātni, kur tūristus un aktīvās atpūtas 
piekritējus gaida trīs airu laivas, otra laivu 
piestātne ir iekārtota pie Kokneses pilsdru-
pām. Uzkāpjot kalnā, starp citām glīti sa-
koptām savrupmājām, skatienam pavērās 
Pērseju plašumi – nojume, terase, ģimenes 
dzīvojamā māja un pirts. Izstaigājot sētu, 
kurā katrs stūrītis iekopts vienkārši un gau-
mīgi, sastopoties un nopaijājot divas kā no 
pasaku grāmatas izkāpušās kaziņas Līziju 
un Betiju, ieklausoties ar kādu sirsnību par 
šo vietu runā saimniece, nebija šaubu, ka 
senajai Pērseju mājvietai patiesi laimējies 
ar jaunajiem saimniekiem. 

Nojume un terase ar skatu uz Pērsi ir 
gana plaša, lai brīvi savietotu 50 cilvēkus 
brīvdabas kāzām, bērnu jubilejām, korpo-
ratīviem pasākumiem vai citiem atpūtas 
brīžiem. Nojumē bērnus visvairāk saista 
saldumu lādīte, kuru atverot var tikt pie 
saldējuma, bet pieaugušie labprāt apskata 
Itas izveidoto foto stāstu par Koknesi un 
Pērsi sendienās un mūsdienās. Vēl mazo 
atpūtnieku priekam te ir šūpoles, lielajiem 

Laimīgā zeme divu upju krustcelēs

Aizraujošo piedzīvojumu Misija „Koknese” šogad „Sama modināšanas svētkos” 
izmēģināja arī vairākas koknesiešu komandas.

– volejbola laukums, ugunskura vieta un 
auto stāvvieta. 

Saruna saulrieta terasē
Sēžot terasē, ko Ita nodēvējusi par 

saulrieta terasi, jo te vislabāk vērot kā saule 
vakaros iebrien Pērses viļņos, raisījās mūsu 
saruna.

Ita nav dzimusi koknesiete, viņas bēr-
nība un pirmie skolas gadi pagājuši Meņ-
ģelē, bet Kokneses iepazīta, mācoties Kok-
neses vidusskolā. Studējot Rīgā, Latvijas 
valsts Konservatorijā, ieguvusi masu pa-
sākuma režisora diplomu, bet atgriežoties 
Meņģelē, kolhoza kultūras nams sagaidījis 
darbā jauno kultūras darbinieci. Meņģelē 
viņa un koknesietis, bijušais skolas biedrs 
Juris Lejiņš sākuši kopīgu dzīves ceļu. Kad 
jaunajā ģimenē piedzimušas meitas Katrīna 
un Anna, pārcēlušies uz dzīvi Rīgā. Veik-
smīgi apvienojot bērnu audzināšanu un ģi-
menes rūpes, Ita pabeigusi otru augstskolu 
un daudzus darba gadus nostrādājusi juris-
tes profesijā. Viņa smejot teic: „Kad Rīgā 
pabeidzu savu lielo misiju – palaidu meitas 
lielajā dzīvē, man sākās jauns posms!”

 Pērsejas atdzimst 
no drupām
Vēl dzīvojot Rīgā, brīvdienas ģimenei 

pagāja Koknesē pie Jura vecākiem. Kokne-
ses dabas skaistums, domas par savu stūrīti 
zemes, 1999. gadā Lejiņu ģimenei lika iz-
šķirties par lēmumu iegādāties zemi leģen-
dām apvītā vietā Pērses krastā, kur savulaik 
bijušas mājas ar skaisto vārdu Pērsejas, par 
kuru esamību vairs liecināja tikai drupas. 
„Pirmais Pērseju saimnieks bijis Latvijas ar-
mijas pulkvedis Zemītis, kuram par piedalī-

šanos Brīvības cīņās piešķirts īpašums, bet 
mēs to nopirkām no viņa mazdēla”, stāsta 
Ita Lejiņa. Sākotnēji uz jauniegūtās zemes 
Lejiņi uzcēla pirtiņu, pēc tam dzīvojamo 
māju. 2008. gadā Ita un Juris no rīdzinie-
kiem kļuva par koknesiešiem. Meitām, ku-
ras jau izstudējušas un ieguvušas izglītību, 
katrai sava patstāvīgā dzīve turpinās Rīgā, 
bet nu jau trīs gadus Itas un Jura prieks un 
acuraugs ir mazais dēlēns Alfrēds. Ita smai-
dot teic: „Mana mazmeitiņa ir vienpadsmit 
dienas vecāka par dēliņu, viņi abi ir dzimuši 
2009. gada maijā”.

Saglabā nogrimušās 
pasaules leģendu
„Ideja, lai taptu ģimenes uzņēmums 

radās pamazām, liela nozīme bija vīra fi-
nansiālajam ieguldījumam, kas deva pama-
tu attīstībai”, atzīst Ita. Bet, kā viss sākās? 
„Savu darbību sākām 2008. gada vasa-
rā, piedāvājot laivot gribētājiem izbaudīt 
Daugavas straumi un apskatīt Kokneses 
pilsdrupas no neredzētas puses. Pērseju ap-
kārtne glabā nogrimušās pasaules leģendu. 
Pirms 1966. gadā uzbūvēja Pļaviņu HES, te 
izskatījās pavisam citādi: Pērse krākdama 
plūda uz Daugavu pa dziļu mežonīgu gra-
vu, pie satekas veidojot plašu deltu ar vai-
rākiem atzarojumiem… Pilsdrupas tolaik 
atradās stāvā kalnā, un Pērse varēja lepoties 
ar visaugstāko ūdenskritumu Latvijā – pāri 
par diviem metriem. Tagad mēs to varam 
tikai iztēloties. Nu šī apkārtne ir ieguvusi 
jaunu, ne mazāk vilinošu skaistumu, tā ir 
pievienotā vērtība un ir gandrīz vai grēks to 
neparādīt citiem!” – atklāj Ita Lejiņa. 
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Jau piekto vasaru, šoreiz 24. jūlijā, 
gaidot Annas dienu, uz saimnieču svētkiem 
„Galdiņu” muzejā pulcējās Bebru pagastā 
dzīvojošās Annas un citi pagasta iedzīvotā-
ji. Muzeja dārzā uz ugunskura iepriekšējās 
vasarās svētku svinētāji kopīgi vārīja zāļu 
tēju, bet šajā reizē saimnieces Annas Pi-
lienas dārzā izaugušās cūku pupas. Antra 
Ķimene katrai Annai veltīja īpašu dziesmu, 

Vislabākais piedzīvojums –
Misija Koknese!
Vislabākais ceļvedis un iedvesmas 

avots apmeklēt Pērsejas ir uzņēmuma mā-
jas lapa www.persejas.lv, kur ikviens ceļo-
tājs un aktīvās atpūtas piekritējs var atrast 
izsmeļošu informāciju ne tikai par Pērseju 
darbību, bet arī par Kokneses vēsturi un šo-
dienu, gaidāmajiem kultūras pasākumiem 
un laika apstākļiem Koknesē. 

Pērseju saimniece stāsta: „Mēs spējam 
pielāgoties katras tūristu grupas vēlmēm. 
Ceļotājus sagaidām šeit Pērsejās vai arī 
pilsdrupās, kur arī piedāvājam laivot, nūjot, 
izmēģināt spēkus misijā „Koknese”. Piecas 
trīsvietīgas airu laivas piestātnē Kokneses 
pilsdrupās laivotājus gaida no maija līdz 
pat oktobrim. Arī tad, ja liels vējš un Dau-
gavā viļņi, jo Pērsē parasti ir mierīgi un var 
spēkus iemēģināt arī pilnīgi iesācēji. Ap-
mācību kursu neapsolām, bet pamatlietas 
pastāstīsim. Bet, ja gribat doties aizraujošā 
piedzīvojumā, jums ir jāizveido savu domu-
biedru komanda un jāpiesakās Misijai Kok-
nese. Misijas mērķis ir labi pavadīt laiku, 
darboties saskanīgā komandā, izstaigāties 

pa Kokneses parku un atrisināt Misijas uz-
devumus – tā ir gan aktīva atpūta, gan kul-
tūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana. Katra 
komanda saņem foto kolāžu, karti, Misijas 
uzdevumu lapu un Noteikumu lapu. Misi-
jas laikā atbildot uz jautājumiem uzdevumu 
lapā un veicot īpašos uzdevumus, koman-
das krāj punktus. Punktus finišā saskaita 
tiesnesis un nosaka uzvarētājus”.

Kafejnīca atripo pie tevis!
Par pils bufeti Itai Lejiņai ir savs 

stāsts:„Ja tu neej uz kafejnīcu, tad kafejnī-
ca var atripot pie tevis! Bet parasti mūs var 
sastapt Kokneses pilsdrupās piektdienās, 
sestdienās un svētdienās no pulksten 11 līdz 
19, bet, ja pilsdrupās notiek kāds pasākums, 
bufete darbojas ilgāk. Protams, ka esam at-
karīgi no laika apstākļiem. Pils bufetē pirms 
vai pēc laivošanas, nūjošanas, pilsdrupu ap-
meklējuma vai Misijas Koknese var nobau-
dīt lielisku kafiju, karstmaizītes, un daudzas 
citas uzkodas, saldējumu vai atspirdzinošu 
dzērienu, sēžot senās pils priekšpagalmā 
un vērojot teiksmaino skatu uz Pērses un 
Daugavas krustcelēm. Daudzi pilsdrupu 
apmeklētāji ir atzinuši, ka tā ir fantastiska 

sajūta – malkot kafiju Kokneses pilsdrupās! 
Tā kā pils bufete darbojas nesen, pagaidām 
tā ir kā testa režīmā, jo cenšamies izpētīt 
apmeklētāju vēlmes, lai noteiktu, kas ir tas, 
kas patīk vislabāk. Cerams, ka pavisam drīz 
varēsim pilsdrupu apmeklētājus pārsteigt ar 
pils kūku! Pēc īpaša lūguma gan pilsdrupās, 
gan Pērsejās gatavojam gardo Ugunszupu, 
kas ir kā pārsteiguma moments lieliem un 
maziem atpūtas baudītājiem. Daudzi jautā 
kas ir šī īpašā Ugunszupa? Izskaidrojums ir 
vienkāršs – tā ir uz uguns vārīta zupa, rei-
zēm skābeņu vai zivju zupa, borščs, soļan-
ka, tā, ko vislabāk vēlas paši ēdāji”.

Vai uzņēmīgajai saimniecei atliek laiks 
savai atpūtai? „Ja pareizi saplāno dienas 
gaitu, laiks atpūtas brīdim atrodas, galve-
nais – visu darīt ar prieku!” – saulainajā au-
gusta dienā man atbildēja Ita Lejiņa.

Atrodiet arī jūs savu laimīgo zemi, kā 
tas jau izdevies „Pērseju” saimniecei! Jau-
ku atpūtu visiem, kas šovasar ciemosies 
„Pērsejās”!

Sarmīte Rode
Tekstā izmantoti materiāli no 

www.persejas.lv

Piekto vasaru svin saimnieču svētkus

No kreisās: Anna Bite, Anna Pilipjonoka, Anna Romanovska un Anna Piliena 
pie Voldemāra Jākobsona „Tautumeitas”.

Pasaules 
čempionāts Itālijā

20. jūnijā Itālijas kalnainajā pilsētā Tol-
mēzzo tika atklāts WASKO touchsparing 
(viegla kontakta kick boxing) pasaules čem-
pionāts. Šajā čempionātā piedalījās vairāk kā 
20 valstis, tostarp arī Latvija, kuru pārstāvēt 
un cīnīties par medaļām brauca Lielvārdes 
Taekwondo treneris Juris Kozlovskis-Sta-
lažs (treneris, kurš Taekwondo nodarbības 
pasniedz arī mazajiem koknesiešiem), star-
tējot trīs disciplīnās – Continius touch spa-
ring (Kickboxing light contact), Touch point 
(semi contact), Music forms. Cīnoties discip-
līnā tocsparing, pārliecinoši uzvarot un finālā 
tiekoties ar galvas tiesu pārāko pretinieku no 
Itālijas, nācās tam piekāpties ar dažu punktu 
pārsvaru un ieņemt otro vietu. Touch point 
disciplīnā citu valstu pārstāvji bija pārāki un 
nedeva iespēju izcīnīt medaļu, bet disciplīnā 
Musical forms (paraugdemonstrējumi mūzi-
kas pavadījumā, kur vērtē precīzu stāju un 
pareizi izpildītu sitienu un bloku salikumu) 
tika izcīnīta zelta medaļa.

Četras dienas ilgās sacensības bija sprie-
dzes pilnas, nogurdinošas, taču interesantas. 
Šajās sacensībās varēja vērot daudz izcilu 
sportistu no dažādām valstīm, kā piemēram, 
Azerbaidžāna, Kazahstāna, Irāna, Krievija 
un daudzas citas valstis ar savām sportistu 
komandām.

Liels paldies par atbalstu Aināram Puķī-
tim un Lielvārdes novada domei.

Juris Kozlovskis- Stalažs

bet pārējie sirsnīgus vēlējumus un dārzos 
uzziedējušās puķes. Pārrunājot šīs vasaras 
notikumus, jaunākās ievārījumu un kon-
servēšanas receptes, pasākuma dalībnieces 
vienprātīgi atzina: šī jaukā tradīcija jāturpi-
na arī nākamvasar!

Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto
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LSVS 49. sporta spēles ir noslēgušās ar 
vieglatlētu un volejbolistu startiem Jūrmalas 
sporta bāzēs. 30. jūnijā cīņas volejbola lau-
kumā ar izcīnīto 3. vietu 45+ vecuma gru-
pā pabeidza Iršu volejbolisti. 1.jūlijā divu 
dienu sacensības pabeidza arī vieglatlēti. 
Aizkraukles un Kokneses novadu apvienotā 
vieglatlētu komanda izcīnīja 16 zelta, 8 sud-
raba, un 4 bronzas medaļas, kas komandu 
ieskaitē deva 8. vietu. Absolūtajā vērtējumā 
(11 labākie sporta veidi, tajā skaitā – viegl-
atlētika) Aizkraukles un Kokneses novadu 
apvienotā komanda aiz Jūrmalas, Rīgas, 
Daugavpils, Bauskas un Rundāles novadu 
apvienotās komandas, Tukuma un Līvānu 
novadiem izcīnīja 7. vietu.

Lielāko novadu vērtējumā 1.grupā (9 
labākie sporta veidi) Aizkraukles un Kok-
neses apvienotā komanda aiz Bauskas un 
Rundāles novadu apvienotās komandas un 
Tukuma novada ierindojās trešajā vietā. 
Pavisam šajās LSVS 49.sporta spēlēs aizkr-
auklieši un koknesieši startēja ar 19 koman-
dām dažādos sporta veidos un vecuma gru-
pās. Izcīnītā 3. vieta lielāko novadu grupā 
vērtējama kā labs sasniegums abu kaimiņu 
novadu sporta veterānu sadarbībā.

Nākošajā gadā notiks LSVS 50. jubile-
jas sporta spēles. Lai starti šajās spēlēs izdo-
tos tikpat veiksmīgi kā šogad, gatavošanās 
šīm sacensībām jāsāk jau tagad. Abu nova-
du sporta veterāni ir optimistiski noskaņoti, 
un labākais novēlējums viņiem ir laba vese-
lība sagatavošanās periodā.

Sporta spēles 
Jūrmalā

Aizkraukles & Kokneses novadu komandas godalgoto vietu ieguvēji Latvijas 
pašvaldību sporta veterānu (senioru) Savienības 49. sporta spēlēs vieglatlētikā

Nr.
p.k. Vārds, uzvārds Vecuma 

grupa Disciplīna, rezultāts, izcīnītā vieta

1. Evita Galviņa 30+
Lode – 5.90 m – 3.vieta
Disks – 20.11 m – 2.vieta Augstlēkšana – 
1.20 m – 1.vieta

2. Dita Mārtinsone 30+ Lode – 8.66 m – 1.vieta
Disks – 28.39 m – 1.vieta

3. Baiba Lulle 35+
Tāllēkšana – 4.21 m – 4.vieta
Augstlēkšana – 1.40 m – 2.vieta
Lode – 10.45 m – 1.vieta

4. Anna Lulle 70+
Trīssoļlēkšana – 5.78 m – 1.vieta
Tāllēkšana – 2.84 m – 1.vieta
Augstlēkšana – 1.05 m – 1.vieta

5. Normunds Skangalis 40+ Lode – 14.07 m – 1.vieta
Disks – 44.01 m – 1.vieta

6. Aigars Rublis 40+ 1500 m – 4:23.3– 2.vieta
5000 m – 17:16.5 – 4.vieta

7. Ainārs Kvedaravičs 40+ 400 m – 56.0 s – 1.vieta
1500 m – 4:22.1 – 1.vieta

8. Aivis Orliņš 40+ Lode – 13.03 m – 2.vieta
9. Māris Eglītis 45+ Trīssoļlēkšana – 13.00 m – 1.vieta

Tāllēkšana – 5.54 m – 4.vieta

10. Ivars Māliņš 50+
Augstlēkšana – 1.55 m – 3.vieta
Lode – 9.58 m – 5.vieta
Disks – 31.92 m – 2.vieta

11. Aigars Kalniņš 50+ 100m – 13.5 s – 2.vieta
Tāllēkšana – 4.81 m – 1.vieta

12. Aivars Dambītis 60+
Lode – 12.18 m – 3.vieta
Disks – 42.36 m – 3.vieta
Šķēps – 35.71 m – 1.vieta

13. Arvīds Vītols 60+
Tāllēkšana – 5.05 m – 1.vieta
Augstlēkšana – 1.20 m – 2.vieta
Trīssoļlēkšana – 10.62 m – 1.vieta

14. Artūrs Miķelsons 60+ Vesera mešana – 29.96 m – 2.vieta

15.

Anna Lulle, 
Ainārs Kvedaravičs
Baiba Lulle
Aigars Rublis 

Jauktā zviedru stafete 
(100m+200m+400m+800m) – 4:19.8 – 
7.vieta

Arvīds Vītols, Komandas vadītājs

6. jūlijā Liepājas stadionā „Daugava”, 
piedaloties kuplam skaitam liepājnieku, 
pilsētas viesu, prominenču, sporta līdzju-
tēju un vairāk kā 2300 sportistiem no 68 
Latvijas novadiem, tika atklāta Latvijas III 
Olimpiāde – šīs vasaras nozīmīgākais spor-
ta notikums valstī.

Ceremoniju atklāja ar Liepājas himnu 
– „Pilsēta, kurā piedzimst vējš” Ivo Fomina 
atskaņojumā, tai sekoja stundu garš Latvijas 
novadu sportistu gājiens. Kokneses novada 
sportisti šajā gājienā nepiedalījās. „Kokne-
ses komandas sastāva bija vien 4 sportisti, 
no kuriem 2 ieradās tikai uz pēdējo olim-
piādes dienu, tādēļ tika pieņemts lēmums 
2 sportistu sastāvā gājienā nepiedalīties,” 
skaidroja Kokneses Sporta centra direktors 
Arvīds Vītols.

Latvijas III Olimpiādē Kokneses no-

Koknesieši Latvijas III Olimpiādē

Raitis Zukuls un Kaspars Greļs. 
Foto no Kokneses Novada Vēstis arhīva.

vadu pārstāvēja pludmales volejbola pāris 
Kaspars Greļs un Raitis Zukuls, vieglatlēti 
Dāvis Kalniņš un Andrejs Pavļenkovs.

Kaspars un Raitis kopā spēlē tikai otro 
sezonu un 32 komandu konkurencē dalīja 
9.–12. vietu ar pieredzējušiem Cēsu, Aizkr-
aukles un Rīgas (kurā spēlēja 2011. g. King 
of the Beach uzvarētājs Ingars Ivanovs un 
Toms Vanags) pludmales volejbola pāriem. 
Tas ir atzīstams sniegums, jo arī reitingā 
puiši tika izlikti ar zemāku – 13.numuru.

Dāvis Kalniņš trīssoļlēkšanas discip-
līnā ierindojās  4. vietā ar rezultātu 14,16 
m, vien nedaudz atpaliekot no trešās vietas 
ieguvēja (14,23 m), savukārt Andrejs Pav-
ļenkovs ieguva 5. vietu vesera mešanā, re-
zultāts 52.98 m.

Kokneses novada dome izsaka patei-
cību Olimpiādes dalībniekiem, kuri pārstā-
vēja Kokneses vārdu, un vēl panākumus, 
labus rezultātus turpmākajos startos!

Anita Šmite
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14. jūlijs bija sportiskiem un kultūras 
pasākumiem bagāta diena tuvākos un tā-
lākos novados – sporta svētki Aizkrauklē, 
Pļaviņās, Secē, Kokneses novada svētki 
Vecbebros. Bet Iršos otro gadu pēc kārtas 
tika rīkotas sacensības volejbolā 4:4 uz zā-
lāju laukumiem „Irši zied”. Startēja sešas 
vīriešu komandas – atsaucīgi bija Bebru 
volejbolisti, kas startēja ar divām koman-
dām, bet pārstāvēts tika arī Aizkraukles, 
Madonas, Kokneses, pat Mārupes volej-

Volejbola sacensības „Irši zied”
bols. Šoreiz patīkami pārsteidza Bebru jau-
niešu komandas spēle – savam vecumam 
ļoti skatāma, nepiekāpīga, ar labu spēles 
izpratni. Redzams, puiši var un grib spēlēt 
un pašreiz krāj pieredzi.

Trešo vietu līdzīgā spēlē ieguva ko-
manda JAUKTEŅI – Māris Kravalis, Rei-
nis Otto (no Aizkraukles ), Jānis Vitte (Irši), 
Raivis Bambulis (Rīga). Finālspēlē ar rezul-
tātu 2:1 savu pārākumu apliecināja komanda 
Irši (Modris Vilcāns, Raitis Zukuls, Kaspars 

Greļs, Arnis Grunšteins), otrajā vietā SVE-
ŠIE – 2 (Imants Ungurs, Vladislavs Laba, 
Oļegs Uhvatkins, Armands Knēģeris).

Medaļas un balvas saņēma pirmo trīs 
vietu ieguvēji, pusdienās dalībnieki tika 
cienāti ar auksto zupu, debesis virs Iršiem 
bija mānīgas, bet labvēlīgi noskaņotas – 
viss par to, lai arī nākošgad jūlija sākumā 
sacensības „Irši zied” notiek!

Dzintars Greļs,
Sporta darba organizators Iršos 

5. augustā vairāki tūkstoši skatītāju pul-
cējās Kokneses estrādē, kur norisinājās Lat-
vijas Spēkavīru čempionāta superfināls un 
Kokneša kausa izcīņa, kuru organizēja jaun-
izveidotā sporta biedrība SB „KOKNESIS” 
kopā ar Latvijas Spēka atlētu federāciju.

Pasākumu atklāja un veiksmi spēkavī-
riem vēlēja Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris. Par 2012. gada 
spēcīgākā Latvijas vīra titulu un uzvarētā-
ju kausiem cīnījās deviņi spēkavīri. Ārpus 
konkurences piedalījās viens no spēcīgāka-
jiem Krievijas un pasaules atlētiem Mihails 
Kokļājevs.

Spraigas cīņas norisinājās gan par „Kok-
neša kausu”, gan sacensībās par čempionāta 
kausiem. Visas dienas garumā publika at-
balstīja un juta līdzi sportistiem, ovācijas 
atskanēja par katra sportista sasniegumiem. 
„Koknesē ir vislabākie līdzjutēji”, atzina 
pasākuma vadītājs Raimonds Bergmanis un 
paši dalībnieki.

Latvijas čempionāta ietvaros norisinājās 
arī „Kokneša kausa” izcīņa, kuru organizēja 
sporta biedrība „KOKNESIS”. Sacensības 
norisinājās baļķa celšanā. Pirmo „Kokneša 
kausu” izcīnīja Mihails Kokļājevs, paceļot 
200 kilogramu smagu baļķi. Otro vietu, pie-
varot 175 kilogramus smagu baļķi, ieguva 
Dainis Zāģeris, bet trešo vietu ar paceltiem 
155 kilogramiem ieguva Didzis Zariņš. 
„Kokneša kausa” ieguvēji bija sajūsmā par 
oriģinālajām balvām, kuras speciāli šim pa-
sākumam bija veidojuši koktēlnieki – brāļi 
Ivars un Aigars Rūrāni.

Dienas laikā spēkavīri sacentās „Līvu 
alus” mucu mešanā pār 4,2 metrus augstu 
barjeru, veica  „fermera pastaigu”, katrā rokā 
turot 140 kilogramu smagu „čemodānu”, ne-
sot 180 kilogramu smagu vairogu un veļot 
400 kilogramu smagu riepu. Atlēti sacentās 
arī 1000 kilogramu smagas ķerras stumšanā 
un cēla sešus Atlanta akmeņus  – 100, 120, 
140, 160, 180 un 200 kg. Visus akmeņus uz 
paaugstinājuma uzcēla Didzis Zariņš, kurš 
domā par priekšlikuma ierosināšanu nākoša-

Latvijas spēkavīru čempionāta finālposms Koknesē

2012. gada Latvijas spēkavīra titulu kopvērtējumā izcīnīja Dainis Zāģeris. Otro vietu un 
sudraba kausu saņēma Didzis Zariņš, bet trešajā vietā Rolands Fersters. 

Pirmo „Kokneša kausu” izcīnīja Mihails 
Kokļājevs, paceļot 200 kilogramu smagu 

baļķi.

Sacensības atklāj Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Priekšplānā 
brāļu Rūrānu veidotais „Kokneša kauss”.

jā gadā vingrinājumā iekļaut septīto akmeni 
ar svaru 220 kg. 

2012. gada Latvijas spēkavīra titulu 
kopvērtējumā izcīnīja Dainis Zāģeris. Otro 
vietu un sudraba kausu saņēma Didzis Za-
riņš, bet trešajā vietā Rolands Fersters. 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris izsaka pateicību SB „KOK-

NESIS” par pasākuma organizēšanu un vēl, 
lai šīs sacensības kļūtu par labu ikgadēju 
tradīciju. Paldies arī Latvijas Spēka atlētu 
federācijai un pārējiem pasākuma organiza-
toriem par iespēju vērot Latvijas spēkavīru 
čempionāta noslēguma posmu Koknesē!

Anita Šmite
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PASĀKUMI KOKNESES NOVADĀ

Bebru pamatskola
2012./2013. mācību gadā

uzņem skolēnus 5. klasē
Dokumentu pieņemšana

no 2. augusta līdz 30. augustam.
T. 26416943

Nepārnāk gājusi
pa baltu ceļu
dieniņa balta...
 /D. Avotiņa/
Mūžībā pavadīti:
Anna Sprūģe (1930. g.)
Andris Oše (1959. g.)
Jānis Pundors (1928. g.)
Jānis Kupšāns (1995. g.)
Aldonija Kļaviņa (1924. g.)
Marita Kačanova (1964. g.)
Skaidrīte Rīmane (1920. g.)  

Ziņas no Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļas

2012. gada jūlija mēnesi:
Reģistrētas 3 laulības

Reģistrēti  3 jaundzimušie

KAPUSVĒTKI
Kokneses novada kapsētās
2012. gadā

Kapsēta Katoļu Luterāņu
Kaplavas 18. augustā 

pl. 14.00
18.augustā 
pl. 14.00

Bebru 
pagasta 
Zutēnu kapi

21. jūlijā 
pl. 13.00

19. augustā 
pl. 12.00

Iršu pagasta 
kapi

18. augustā 
pl. 16.00

18. augustā 
pl. 16.00

KUPONS

          Frizētavā Bebros

 „Papardes” 
3. stāvā
          no 13.08. – 09.09.
ar šo kuponu skolēniem un 
          pensionāriem
                   matu griezums – Ls 2,
pieteikties pa tālr. 26478644

Datums, 
laiks Pasākums Norises vieta

17. augustā 
plkst. 20.00

Izrāde „Lauva ziemā”. 
Ieejas maksa: Ls 5,00 un Ls 4,00 
sēdvietas; stāvvietas vai līdzi ņemot sēžamos Ls 3,00. 
Biļetes nopērkamas kultūras nama kasē no 
18.07.2012. 

Kokneses 
pilsdrupas

18. augustā
Kokneses novada mednieku svētki. Kokneses novada 
kausa izcīņai 10 gadu jubileja! Aicināti visi mednieki 
ar ģimenēm. Tālr. informācijai: 29253546.

Ozolnieki, 
Kokneses 
novads

25. augustā 
plkst. 10.00 50. sporta svētki. Bebros

25. augustā 
plkst. 22.00

Zaļumballe. Spēlē: Ēriks Gruzniņš.
Ieejas maksa: Ls 2,00

Bebros, 
Mežaparka 
estrādē

25. augustā 
plkst. 22.00

Zaļumballe. Spēlē: grupa „Savējie”, „The Same”, 
vokālā grupa „Ka tik ne tā” un brāļi Ziemeļi. 
Ieejas maksa: No 22.00 līdz 23.00 laimīgā stunda – 
ieejas maksa 1 Ls, pārējā laikā 2 Ls.

Kokneses 
estrādē

Līdz 29. sep-
tembrim

Jāņa Tālberga 
fotogrāfi ju izstāde „Mana Latvija”

Bebros, 
tēlnieka 
V. Jākobsona 
memoriālajā 
mājā-muzejā

Pārdod māju Koknesē, Zemeņu ielā, 
2 stāvi, 120 kvadrātmetri, zeme 1300, 

ir palīgēka. Cena 35 000 Ls 
(ir runājama). T. 29657958

Pārdod labiekārtotu 3 istabu dzīvokli 
Koknesē, Blaumaņa ielā 32. 

Cena 11 000 Ls. Tālr. 29190565

Izgatavoju bišu stropus. 
Interesēties pa 
T. 22324605

Plašā izvēlē 
kapu pieminekļi un apmales;• 
kapuvietas labiekārtošana.•  

Koknesē, Stacijas ielā 5, T. 26342592

Kokneses Mūzikas skola 
aicina darbā dežuranti 

uz pusslodzi
Interesēties Kokneses Mūzikas skolā, 

Lāčplēša ielā 7.
Tikšanos saskaņot pa tālr. 29159071

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies AS „SEB Banka” 
Aizkraukles fi liālei un pārvaldniekam 
Arturam Čerņauskam par ziedotajiem 

200 latiem skolas labiekārtošanā.
Bebru pamatskolas kolektīvs

plkst. 22.00 Ieejas maksa: No 22.00 līdz 23.00 laimīgā stunda – 
ieejas maksa 1 Ls, pārējā laikā 2 Ls.

estrādē

Līdz 29. sep-
tembrim

Jāņa Tālberga 
fotogrāfi ju izstāde „Mana Latvija”

Bebros, 
tēlnieka 
V. Jākobsona 
memoriālajā 
mājā-muzejā


