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Kopš 1996.gadā noslēgtā Kokneses un 

Vitingenas (Vācija) sadarbības līguma 

pagājuši 20 kopīgu projektu, delegāciju 

apmaiņu, pieredzes apguves, savstar-

pējās bagātināšanās un personīgu 

kontaktu izveidošanās gadi.  Sirsnīgā 

gaisotnē Koknesē nosvinēta draudzības 

20. gadskārta. 

Sarmīte Rode,

Daces Svētiņas foto

Kokneses novada svētku nedēļā 
Koknesē  ieradās Vitingenas viesu 
delegācija: Hainc-Ulrihs Kabrodts, 
Urzula Brūna, Verners Brūns, Mari-
anne Plumeijere un Ulrihs Zīmers. 
Sirsnīgus sveicienus koknesiešiem 
sūtīja Vitingenas pilsētas birģermeis-
tars Karls Riders, kurš šoreiz ierasties 
nevarēja. 

1. jūlijā Koknesē, Zaļajā tirgus 
laukumā, klātesot ciemiņiem, svinī-
gi atklāja koktēlnieku brāļu Rūrānu  
veidoto Sadraudzības skulptūru – 
veltījumu  Kokneses un Vitingenas 
draudzības 20.gadskārtai.  Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris atklāšanas brīdī sacīja: „Mūsu 
draudzību man gribas salīdzināt ar 
latviešu spēka un izturības simbolu 
– ozolu. Ozolu, kurš ar saknēm stipri 
ieaudzis zemē un kura zari tiecas de-
besīs. Lai arī mūsu draudzība aug un 
kuplo kā stiprie ozola zari! Skulptūrā 
izveidotā norāde uz Vitingenu mums 
vienmēr atgādinās, kurā pusē dzīvo 
mūsu draugi!” Septembrī, kad pēc sa-
ņemtā ielūguma uz Vitingenu dosies 
koknesiešu delegācija, kā dāvana tiks 
pasniegta tāda pati skulptūra, tikai 
mazāka.

Nākamajā dienā Kokneses nova-
da svētku gājiena priekšgalā plīvo-
ja arī Vitingenas pilsētas karogs un 
mūsu ciemiņi kopā ar pārējiem svēt-
ku svinētājiem izbaudīja šīs dienas 
vienojošo kopības sajūtu.

Viesošanās laikā vitingeniešiem 
tika piedāvāta plaša kultūras pasā-
kumu programma – ciemiņus ie-
priecināja Kalsnavas arborētuma un 
Stikla muzeja apmeklējums Līvānos, 
patīkami pārsteidza  Rotko centrs 
Daugavpilī. Ciemiņus laipni  sagai-
dīja Iršu pagastā, kur vietējie vēstures 
izzinātāji pastāstīja par vācbaltu ko-
lonijas laiku, savukārt Bebru pagastā 
zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” 
uzzināja, kā top iecienītais „Ievas 
siers”.  Kopā ar Vitingenas delegāciju 
šajās dienās bija tulces Lauma Āre un 
Sarmīte Stepe.

3.jūlija vakarā Kokneses novada 
domes zālē notika Kokneses unVitin-
genas 20 gadu sadraudzības jubilejas 
pasākums. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, atklā-
jot pasākumu,  aicināja: „Ar patei-
cību atcerēsimies sadarbības pamat-
licējus un virzītājspēku, sauktus par 

motoriem – Johannesu Plumeieru 
un Viesturu Cīruli. Mēs vienmēr le-
posimies, ka  Kokneses Goda pilsoņu 
vidū ir trīs cilvēki no tālās Vitinge-
nas, bez kuriem šī draudzība nebūtu 
iespējama – tie ir Johaness Plumeiers, 
Vilhelms Rotveilers un Valdtraute 
Burmane.

Daudziem koknesiešiem ir bijusi 
iespēja doties lauksaimniecības prak-
sē, Kokneses māksliniekiem piedalī-
ties Vitingenas mākslinieku nedēļu 
pasākumos, novada pedagogiem 
iepazīt izglītības iestādes Vitingenā. 
Līdztekus projektu realizācijai div-
desmit gados ir notikušas delegāciju 
apmaiņas un gūta pieredze pašval-
dību darbā. Tikai ar smaidu jāteic, ja 
Vitingenā pēdējo gadu laikā ir iera-
dušies  autobusi ar kuplu skaitu kok-
nesiešiem, tad uz Koknesi no 2011.
gada ceļu mērojuši pavisam mazi 
busiņi! Bet vienmēr esam priecāju-
šies un ar viesmīlību sagaidījuši cie-
mos draugus, tāpat kā esot Vitingenā, 
baudījuši sirsnīgus un neaizmirsta-
mus brīžus!”

Vitingenas delegācijas  vārdā 
klātesošos uzrunāja Hainc-Ulrihs 
Kabrodts, Vitingenas pilsētas domes 
deputāts, Vitingenas pilsētas Knēzeb-
ekas pārvaldes vadītājs: „Mūsu drau-
dzība ir partnerība, kas pastāv ne tikai 
rakstiskā formā, bet patiešām  dzīvo. 
Pirms 20 gadiem pieņemtais lēmums 
ir labākais, kādu varēja pieņemt!”

Kabrodta kungs  bija atvedis līdzi 
svarīgu dokumentu – Apliecinājumu 
par Kokneses un Vitingenas 20 gadu 
sadarbību. Tikšanās brīdī viņš to 
svinīgi nolasīja un aicināja parakstīt 
Kokneses novada domes priekšsēdē-
tāju  Daini Vingri. Apliecinājumā ir 
uzsvērts: „Mūsu partnerībai arī turp-
māk jāaug un jāpilnveidojas pašval-
dību un iedzīvotāju labklājībai. Arī 
turpmāk partnerība uztverama kā 
devums mierpilnai sadarbībai kopējā 
Eiropā.” Lauma Āre, jubilejas pasā-
kuma vadītāja un arī tulce, atklāja, 
ka koknesieši parādā nepaliks. Rude-
nī, dodoties uz Vitingenu, Kokneses 
delegācija vedīs līdzi savu draudzības 
Apliecinājumu, kuru lūgs parakstīt 

Vitingenas pilsētas birģermeistaram 
Karlam Rideram.  

Jubilejas pasākumā tika pateikts 
paldies tām koknesiešu ģimenēm, 
kuras šajos gados laipni uzņēmušas 
viesus no Vitingenas, stiprinājušas 
draudzību, organizējušas viesu uz-
ņemšanu: Ločmeļu ģimenei, Reinber-
gu ģimenei, Stepju ģimenei, Cīruļu 
ģimenei,  Skopānu ģimenei,  Kalniņu 
ģimenei, Dzeņu ģimenei, Šmitu ģime-
nei, Krišānu ģimenei un Āru ģimenei. 

Pasākuma dalībniekus priecēja 
kapelas „Aizeres muzikanti” spēlētās 
melodijas, kas mijās ar sirsnīgiem at-
miņu stāstiem. Māris Reinbergs aici-
nāja atcerēties draudzības aizsākumu: 
„Kokneses un Vitingenas draudzī-
bas pirmsākumi rodami 1993.gadā, 
kad Koknesē ieradās Zigfrīds Ešerts 
(1930-2006), lai atgūtu vectēva mā-
jas „Vaidelotes”. Savstarpēju sarunu 
rezultātā izkristalizējās iecere dibināt 
kontaktus starp abām pašvaldībām. 
Vitingenas pilsētas direktors Johaness 
Plumeijers ar prieku uzņēma minēto 
piedāvājumu un 1994.gada vasarā 
Kokneses pagasta padome pilnvaroja 
padomes priekšsēdētāju Viesturu Cī-
ruli, vācu valodas skolotāju  Rasmu 
Noviku un mani doties uz Vitingenu, 
iepazīt šo Lejassaksijas zemi un cilvē-
kus un uzsākt sarunas par savstarpējo 
sadarbību. Kā ļoti nozīmīgs minams 

Rasmas Novikas ieguldījums topošās 
draudzības izveidē – ar savu pieredzi, 
izcilajām vācu valodas zināšanām, 
aizraujošo stāstītājas prasmi un cil-
vēcisko šarmu viņa vārda tiešajā no-
zīmē apbūra vitingeniešu prātus un 
sirdis.”

Urzula Brūna, Vitingenas kultū-
ras biedrības vadītāja un mākslinie-
ku nedēļu organizētāja, pateicās par 
gadiem ilgo draudzību un atminē-
jās, kā viņas organizētā starptautiskā 
mākslinieku izstāde atceļoja uz Kok-
nesi un, pateicoties Viestura Cīruļa 
gādībai, tai tika atvērtas durvis Rīgā, 
Melngalvju namā. Brūnas kundze 
svinīgi paziņoja, ka 2017. gadā aici-
na Kokneses māksliniekus apmeklēt 
mākslinieku nedēļu Vitingenā. Sa-
vukārt Dace Biķerniece savu kolēģu 
vārdā teica paldies par iespēju smelt 
pieredzi  un mācīties, piedaloties Vi-
tingenas mākslinieku nedēļu lieliski 
organizētajos pasākumos. Savu piere-
dzi, Vitingenā iejūtoties lauksaimnie-
ka lomā, atklāja Henriks Ločmelis.

„Draudzību tāpat kā mīlestību 
pārbauda ne svētkos, bet ikdienā,” 
atzina Tomass Cīrulis, kurš ar ģimeni 
baudījis vitingeniešu  viesmīlību, ce-
ļojot pa Vācijas pilsētām. 

Draudzībai attālums nav šķērslis. 
Lai Kokneses un Vitingenas draudzī-
bai ilgs mūžs!
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KOKNESES
Lai mūsu vasara - ar maizes smaržu palsos pakalnos, ar saules smiekliem pazarē ikvienā. /A.Svētiņa/

Kokneses un Vitingenas draudzībai 
20 gadu jubileja

Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris pēc 
Vitingenas delegācijas vadītāja 

Hainca-Ulriha Kabrodta aicinājuma 
paraksta draudzības apliecinājumu.

Kokneses un Vitingenas draudzības 20 gadu jubilejas pasākumā.

Vitingenas delegācija kopā ar koknesiešiem pie sadraudzības skulptūras tās 
atklāšanas dienā.

Esiet sveicināti jūlijā – vasaras 
vidū, kad jau izsmaržojuši liepu 
ziedi, bet dārzos savus ziedēšanas 
svētkus svin vasaras karalienes – 
lilijas. Arī mēs pašā jūlija sākumā 
esam nosvinējuši vasaras nozīmī-
gākos svētkus. 1. un 2. jūlijā –  Kok-
neses novada svētkos daudzinājām 
Pērsi un Daugavu un, kā svinību at-
klāšanā teica Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājs Dainis Vingris – 
mēs varam būt laimīgi un lepni, 
ka dzīvojam vietā, kur tiekas Pērse 
un Daugava. Iedzīvotāju pozitīvās 
atsauksmes par notikušajiem svēt-
kiem dod gandarījumu ikvienam, 
kurš darbojies to sagatavošanā un 
apņemšanos kaldināt jaunas ide-
jas nākamajam gadam. Viens no 
uzdevumiem – jādomā par lielāku 
skatuvi Kokneses estrādē, jo zaļum-
ballē dancotāju bija tik daudz, ka ne 
adatai nokrist!

Šī izdevuma lappusēs stāstām 
par Kokneses novada domē pie-
ņemtajiem lēmumiem un jauna-
jiem projektiem, kā arī  daudzajiem 
notikumiem kultūras un sporta 
dzīvē. No Latvijas IV olimpiādes 
atgriezušies mūsu novada sportisti. 
Paldies viņiem par paveikto un labo 
gribu būt Kokneses novada vārda 
nesējiem! Tāpat arī čaklajiem sa-
vas unikālās vēstures glabātājiem –  
Iršu pagasta ļaudīm, kuri vasaras 
saulgriežos aicināja atcerēties vāc-
baltu kolonijas dibināšanas 250. 
gadskārtu. 

„Dievnama durvis ir atvērtas 
ikvienam,” – sarunā par ticību un 
dzīvi Latvijā teic katoļu priesteris 
Pēteris Alusiks. Bet jaunais un mēr-
ķtiecīgais koknesietis Ingus Puga-
čovs šīs vasaras skaistākos saulrie-
tus Koknesē būs iemūžinājis foto-
grāfi jās. Caur foto objektīvu dzīve 
krāsaināka – sarunā teic viņš.

Vasara ir kāzu laiks, un arī 
mūsu Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā laulības pieteikumus 
iesnieguši daudzi jaunie pāri no vi-
sas Latvijas. Priecājamies, ka vietā, 
kur Pērse un Daugava tiekas, izskan 
mīlestības solījums. 

Smelsim prieku no šīs vasaras!  
Lai mums izdodas gan labi atpūs-
ties, gan piepildīt savas dienas ar la-
biem darbiem kā bites piepilda me-
dus kāres! Uz tikšanos septembrī!

Sarmīte Rode

Kokneses Novada Vēstis 
nākamais numurs 

IZNĀKS SEPTEMBRĪ.
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1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Publisko pārskatu par 2015. 
gadu (pārskats mājas lapā www.kok-
nese.lv. ).

2. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada administratīvajā teritorijā prakti-
zējošo ģimenes ārstu informāciju par 
veselības aprūpes pakalpojumu nodro-
šināšanu Kokneses novadā. 

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sabiedriskās kārtības nodrošināša-
nu Kokneses novadā.

 4. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pašvaldības sadarbību ar Valsts 
policiju.

5. Apstiprināt izdevumu tāmi viesu 
uzņemšanai no sadraudzības pilsētas 
Vitingenas (Vācija), lai atzīmētu sadar-
bības līguma 20.gadadienu (informāci-
ja mājas lapā www.koknese.lv.);

6.1. Atteikties un nepārņemt Val-
stij piekrītošo nekustamo īpašumu ar 
kadastra Nr.3260 511 0002, “Podupi” 
, Kalnakrogs”, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā.

6.2. Pieņemto lēmumu nosūtīt  
Valsts ieņēmumu dienestam. 

7.1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” reģistrācijas Nr. 48703001147 un 

nodot pārvaldes uzdevumus atbilstoši 
līguma un normatīvo aktu prasībām 
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv.)

7.2. Pilnvarot Kokneses novada 
domes priekšsēdētāju Daini Vingri 
noslēgt 1.punktā minēto deleģēšanas 
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.

 7.3. Deleģēšanas līgums stājas spē-
kā ar 2016.gada 1.jūliju.

 7. 4. Atbildīgais par lēmuma un 
Deleģēšanas līguma izpildi SIA „Kok-
neses Komunālie pakalpojumi” valdes 
loceklis Ilmārs Britāns. 

7.1. Pārdot atklātā otrā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses novada do-
mei piederošu nekustamo īpašumu ar 
kadastra Nr. 3260 900 0710 – divu is-
tabu dzīvokli, platība 35,2 m2 ar adresi 
Parka iela 16 dzīvoklis Nr.27, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Koknese novadā. 

7.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 3260 900 0710 dzīvokļa ar 
adresi: Parka iela 16 dzīvoklis Nr.27, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Koknese 
novadā, izsoles sākumcenu 2250,00 
euro (divi tūkstoši divi simti piecdes-
mit euro).

 73. Noteikt, ka izsolei var reģis-
trēties līdz 2016.gada 22.augusta plkst. 

10.00 un izsole notiks 2016. gada 
23.augustā plkst.10.00, Kokneses no-
vada domes administrācijas ēkas 1. 
stāva telpā Nr.1(sanāksmju zālē), Me-
lioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pa-
gastā, Kokneses novadā.

7.4. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma ar kadastra Nr. 3260 900 0710 dzī-
vokļa ar adresi Parka iela 16 dzīvoklis 
Nr.27, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Koknese novadā, otrās izsoles notei-
kumus (informācija mājas lapā www.
koknese.lv. )

 8. Ar 2016.gada 31.augustu izbeigt 
darba tiesiskās attiecības ar Kokneses 
Mūzikas skolas direktori saskaņā ar 
Darba likuma 100.pantu – darbinieka 
uzteikums.

9.1. Apstiprināt konkursa noliku-
mu uz vakanto Kokneses mūzikas sko-
las direktora amatu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv. )

9.2. Apstiprināt konkursa uz va-
kanto Kokneses mūzikas skolas direk-
tora amatu atlases komisiju sekojošā 
sastāvā:

9.2.1. Komisijas priekšsēdētājs: 
Ilmārs Klaužs – Kokneses novada 

domes izpilddirektors;
9.2.2. Komisijas locekļi:

9.2.2.1. Māris Reinbergs – Kokne-
ses novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks, Kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas 
loceklis, I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
direktors;

9.2.2.2. Dzintra Krišāne – Kokne-
ses novada domes sekretāre;

9.2.2.3. Lauma Āre – Kokneses no-
vada domes Izglītības darba speciāliste;

9.2.2.4. Dita Ārgule- Pļaviņu mūzi-
kas skolas direktore

10.1. Lūgt atļauju ņemt aizņēmu-
mu Valsts kasē sekojošiem investīciju 
projektam:

10.1.1. Pašvaldības noteiktais prio-
ritārais projekts „Ūdens apgādes sistē-
mas izbūve Kokneses novada Bebru 
pagasta Vecbebru ciemā” ietvaros” 
45806.63 EUR apmērā (četrdesmit 
pieci tūkstoši astoņi simti seši euro 63 
centi),

Aizdevumam tiek noteikta 
Valsts aizdevumiem piemērojamā 
aktuālā aizdevumu gada procentu 
likme aizņēmumam euro ar fiksē-
šanas periodu ik pēc 12 mēnešiem. 
Aizņēmuma pamatsummas atmak-
su uzsākt ar 2018. gadu un atmaksāt 
līdz 2036. gadam atbilstoši aizņē-

muma atmaksas grafikam.
10.2. Aizņēmuma atmaksu garan-

tēt ar Kokneses Novada pašvaldības 
budžetu.

11. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem daļēji apmaksāt dalības 
maksu - EUR 200,00 (divi simti euro) 
(par katru dalībnieku –100,00 euro) 
par  divu dalībnieču piedalīšanos Lat-
vijas Jauniešu pūtēju orķestra sastāvā 
Th e International County-Wandering 
Festival Mako Ungārija), koncertiem 
Latvijā un Ungārijā.

 12. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt Kokneses kul-
tūras namam 315,00 euro ( trīs simti 
piecpadsmit euro) karoga izgatavoša-
nai senioru jauktajam korim „Alaine”.

 13. Jautājuma, par pašvaldības 
fi nansējumu, lai daļēji segtu ērģeļu 
transportēšanas un uzstādīšanas iz-
devumus Kokneses evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā, izskatīšanu atlikt līdz 
laikam, kad novada domē tiks iesniegti 
dokumenti par iepriekš minēto ērģeļu 
piederību un īpašnieka piekrišanu ēr-
ģeļu dāvināšanai Kokneses evaņģēliski 
luteriskajai baznīcai

Sagatavoja domes sekretāre 
Dzintra Krišāne

1. Pieņemt zināšanai  novada 
domes darba aizsardzības speciālis-
tes Gunitas Majores sagatavoto  in-
formāciju par  darba aizsardzību un 
ugunsdrošību pašvaldībā, tās iestādēs 
un struktūrvienībās.

2. Pieņemt zināšanai  domes iz-
pilddirektora I.Klauža  informāciju 
par  vides aizsardzības jautājumu ri-
sināšanu novadā (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai Kokneses 
novada medību koordinācijas pado-
mes priekšsēdētāja un novada domes 
deputāta Edgara Mikāla  informāciju 
par medību platību apsaimniekošanu 
Kokneses novadā. 

4. Pieņemt zināšanai  informāci-
ju par nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšanas gaitu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv ).

5.1. Iesniegt projekta „Vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanas un 
slimību profi lakses pasākumu īsteno-
šana Kokneses novadā” iesniegumu 
Centrālajā fi nanšu un līgumu aģen-

tūrā.
5.2. Projekta kopējās izmaksas ir 

EUR 152  475,29, no kurām 100% ir 
attiecināmās izmaksas. No attiecinā-
majām izmaksām ESF fi nansējums ir 
85% jeb EUR 129 604 ,00 un Kokne-
ses novada domes līdzfi nansējums ir 
15% jeb EUR 22 871,20. 

5.3. No Kokneses novada domes 
budžeta nodrošināt projekta līdzfi -
nansējumu EUR 22 871,20 apmērā.

6.1. Piedalīties kā vadošajam 
partnerim kopā ar citām pašvaldībām 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014-2020 projektā 
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu 
attīstība   un tūrisma infrastruktūras 
pieejamības uzlabošana” par kopē-
jo summu līdz EUR 130  000,00 no 
kuras 85% jeb EUR 110  500,00 ir 
ERAF fi nansējums un 15% jeb EUR 
19 500,00 ir Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums.

6.2. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta nodrošināt priekšfi -

nansējumu līdz EUR 130 000,00 ap-
mērā.

7.1. Piedalīties kā sadarbības 
partnerim kopā ar Zemgales plāno-
šanas reģionu (vadošais partneris) un 
citām pašvaldībām Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014-2020 projektā „Aizraujošs ce-
ļojums muižu parkos četru sezonu 
garumā” (Four Seasons Exciting 
Journey in Manor Parks) par ko-
pējo summu līdz EUR 100  000,00, 
no kuras 85% jeb EUR 85  000,00 ir 
ERAF fi nansējums un 15% jeb EUR 
15 000,00 ir Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums.

7.2. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta nodrošināt priekšfi -
nansējumu līdz EUR 100 000,00 ap-
mērā.

8. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.8/2016 „Par grozījumiem Kokne-
ses novada domes 27.01.2016. sais-
tošajos noteikumos Nr.2/2016 ”Par 

Kokneses novada pašvaldības  budže-
tiem 2016.gadam” (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv ).

9. Lai  uzlabotu dzeramā ūdens 
kvalitātes rādītājus, no dabas resur-
su nodokļa Bebru pagasta pārvaldei 
piešķirt  3 367,71 euro ( trīs tūkstoši 
trīs simti sešdesmit septiņi  euro 71 
cents).

10. Apmaksāt SIA “Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” dzīvokļa 
Nr. 38 dzīvokli Nr.38 Indrānu ielā 8, 
Kokneses pagastā, Kokneses novada( 
kadastra Nr. 32609000348 ) komu-
nālo pakalpojumu izdevumu parādu  
3364,03 euro (trīs tūkstoši trīs simti 
sešdesmit četri euro 03 centi)  no bu-
džeta līdzekļiem. 

 11. No līdzekļiem  neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt  300,00 euro (trīs 
simti euro), lai daļēji fi nansētu  grāma-
tas „Vilnis Plūme” izdošanu.

 12.1. Apstiprināt grozījumus 
Pretendentu atlases konkursa noliku-
ma uz Kokneses mūzikas skolas di-
rektora amatu 7. punktā (informācija 

mājas lapā www.koknese.lv ).
  12.2. Grozījumi stājas spēkā ar 

2016. gada 7. jūliju.

 Nākošā  Kokneses novada domes 
sēde notiks 2016. gada 31. augustā 
plkst. 14.00 novada domē, Meliorato-
ru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā. Tajā tiks izskatīti šādi 
pamatjautājumi:

1. Par 2015.gada 1.pusgadā  do-
mes pieņemto lēmumu izpildi

2. Par pašvaldības budžetu izpil-
des gaitu

3. Par pašvaldības aģentūru fi nan-
siālo darbību 2016.gada 1.pusgadā

4. Par sociālajai palīdzībai plāno-
to līdzekļu izlietojumu1.pusgadā

5. Par pārskata “Ikgadējais pār-
skats par Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.-2037.ga-
dam un attīstības programmas 2013.-
2019.gadam īstenošanu 2015. gadā” 
apstiprināšanu.

Sagatavoja  domes sekretāre 
Dzintra Krišāne

2016. gada 29. jūnijā Kokneses novada dome NOLĒMA:

2016. gada 6. jūlijā novada dome NOLĒMA:

Latvijas vides aizsardzības fonds ir 
daļēji apstiprinājis Kokneses novada 
domes iesniegto projektu „Dabas pie-
minekļa aizsargājamā dendroloģiskā 
stādījuma „Kokneses parks” dabas aiz-
sardzības plāna ieviešana” fonda izslu-
dinātajā konkursā Valsts budžeta prog-
rammas „Vides aizsardzības fonds” 
apakšprogrammas „Vides aizsardzības 
projekti” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsar-
dzības plānu ieviešana”.

Valsts budžeta fi nansējums 13 597 
eiro apmērā piešķirts Kokneses parka 
gājēju celiņu grants seguma atjaunoša-
nai 1694 km2 platībā, 40 koku kopšanai 

un nokaltušo zaru apzāģēšanai, koka 
skulptūras „Mūžībai” atjaunošanai un 
konstruktīvo bojājumu novēršanai, 4 
solu atjaunošanai un 2 atkritumu urnu 
uzstādīšanai. 

Projekta mērķis ir realizēt dabas 
pieminekļa aizsargājamā dendroloģis-
kā stādījuma „Kokneses parks” dabas 
aizsardzības plānā paredzētās aktivitā-
tes, veicinot dabas bagātību, kultūrvēs-
turisko vērtību un vides saglabāšanu, 
uzlabojot apmeklētāju informētību un 
drošību.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
15  998,98, no tām EUR 13  597,00 ir 
Latvijas vides  aizsardzības fonda fi -
nansējums un EUR 2401,98 - Kokneses 
novada domes līdzfi nansējums.

Projekts jāīsteno līdz 2016.gada 
31.oktobrim.

Labiekārtos Kokneses 
parku

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-
29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un 
neapgūst arodu, piesakies projektam 
“PROTI un DARI”! Projektu īsteno 
Kokneses novada dome sadarbībā ar 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru. 

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 
15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemā-
cās un nestrādā, neapgūst arodu, nav 
reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA 
vismaz četrus mēnešus un pēdējo 
četru mēnešu laikā nav iesaistījušies 
NVA piedāvātajos pakalpojumos. Mēr-
ķa grupā ietilpst arī jaunās māmiņas 
un jaunieši, kuri neturpina mācības 
10.klasē (nestrādā un neapgūst arodu).

Piedāvātās iespējas: 
2-9 mēnešu garumā ie-
spēja iegūt darba praksi, 

individuāla mentora atbalstu, pilnvei-
dot savas dzīves prasmes caur dažādām 
aktivitātēm, saņemt konsultācijas pie 
speciālistiem.

Kāda izskatīsies jaunieša individu-
ālā pasākumu programma?

Projekta laikā tiks īstenota katra 
jaunieša individuālā pasākumu prog-
ramma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, 
nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, 
kas var ietvert šādas aktivitātes:

-  neformālās un ikdienas mācīša-
nās aktivitātes,

- speciālistu konsultācijas,
-  dalība pasākumos (nometnes, 

semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), 

-  ekskursija uz uzņēmumiem vai 
īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes 
profesijas specifi kas iepazīšanai, lai iz-
vēlētos iegūt profesionālo kvalifi kāciju 
vai apgūt arodu pie amata meistara),

-  iesaistīšanās vietējās sabiedriska-
jās aktivitātēs u.c.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu 
papildus informāciju raksti uz e-pas-
tu dienascentrs@koknese.lv vai zvani 
26525901, 65161740, vai piesakies Ģi-
menes atbalsta dienas centrā Vērenes 
ielā 1, Koknesē.

Projekta mērķis ir motivēt un akti-
vizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā 
vai neapgūst arodu (NEET) un veicināt 
šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
NVO vai jauniešu centru darbībā.

Papildus informācija par projektu: 
http://koknese.lv/?s=467

Iespēja jauniešiem apgūt jaunas 
prasmes un zināšanas 



3 NR. 77 364 2016. GADA 15. JŪLIJS      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

KOKNESES NOVADA DOME (reģ. Nr.90000043494) 
IZSLUDINA KONKURSU:

AMATS: Mūzikas skolas direktors (profesijas kods 1345 08)
DARBA VIETA – Kokneses mūzikas skola

DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku
PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:

1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

2. atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos 
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifi kā-
ciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;  

3. valsts valodas prasme  atbilstoši Valsts valodas likuma prasī-
bām un vismaz vienas Eiropas Savienības ofi ciālās valodas pras-
mei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;   

4. vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā 
vai izglītības vadības darbā  darbs izglītības iestādes vadītāja vai 
vadītāja vietnieka amatā (darbs valsts vai pašvaldības izglītības 
pārvaldes iestādē, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības 
iestāžu darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli, vai cits 
darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu darbi-
nieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, 
nevalstisko organizāciju u.c. vadītāji).

5. profesionālā pieredze mūzikas izglītības jomā  tiks uzskatīta 
par priekšrocību.
PRETENDENTAM TIEK PIEDĀVĀTS:
• sociālās garantijas;
• labiekārtots dzīvoklis Koknesē;

Pretendentiem līdz 26.07.2016. plkst.16.00. personīgi jāiesniedz 
Kokneses novada domes kancelejā (2.stāvs), Melioratoru ielā Nr.1, 

Kokneses pagastā vai jānosūta pa pastu uz  adresi:
Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts, 

Kokneses novads, LV-5113
šādi dokumenti:
1) pretendenta pieteikums;
2) Kokneses mūzikas skolas attīstības vīzija (līdz 2 A4 lapām 
datorrakstā);
3) īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
4) izglītību  un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrā-
dot  oriģinālu darba intervijas laikā);
5) pretendenta  apliecinājums, ka  uz viņu neattiecas Izglītības 
likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežoju-
mi strādāt par pedagogu (veidlapa mājas lapā www.koknese.lv);
6) rekomendācijas vai ieteikuma vēstules no iepriekšējām darba 
vietām.

Ar pretendentu atlases konkursa nolikumu, direktora amata 
aprakstu un apliecinājuma veidlapu var iepazīties pašvaldības 

mājas lapā www.koknese.lv 

Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā par 
sporta inventāra iegādi apstiprināts 
Kokneses novada domes iesniegtais 
projekts „Sporta inventāra iegāde 
Kokneses novada izglītības iestādēs”. 
Kokneses novada projekts ieguvis 
augstāko punktu skaitu (40 no 41 
maksimāli iespējamiem) un 1. vietu 
starp 85 iesniegtajiem citu pašvaldī-
bu projektiem par sporta aprīkoju-
ma iegādi. 

Katrā novada izglītības iestādē 
ar jaunu aprīkojumu tiks papildi-
nāts esošais sporta inventāra klāsts. 
Bebru pamatskolai tiks iegādāts vin-

grošanas aprīkojums, fl orbola, bas-
ketbola un badmintona inventārs. 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai 
būs basketbola un volejbola bum-
bu,  pildbumbu, vingrošanas riņķu 
papildinājums. Pērses sākumskolai 
– taktīlie diski, rotaļu kluči pirms-
skolas grupiņai, fl orbola vārti un 
gumijas bumbas. PII „Bitīte” tiks pie 
aprīkojuma fl orbolam, basketbolam, 
badmintonam, vingrojumiem. PII 
„Gundega” iegādāsies lielo mīksto 
formu komplektu un daudzpusīgu 
komplektu stafetēm. Vecbebru pro-
fesionālā un vispārizglītojošā inter-
nātvidusskolai tiks  iegādāts inven-

tārs volejbolam, jaunas lecamauklas, 
basketbola bumbas un aprīkojums 
sporta spēlēm. Kokneses internātvi-
dusskolai – attīstības centra audzēk-
ņiem būs iespēja tikt pie jauniem āra 
futbola vārtiem.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir EUR 7000, t.sk. 50 % jeb 
EUR 3500 ir Izglītības un zinātnes 
ministrijas fi nansējums, 50 % jeb 
EUR 3500 - Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums. Projekts jāīsteno 
līdz 2016.gada 15.oktobrim.

Māra Bitāne,
Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Jauns sporta inventārs Kokneses novada 
izglītības iestādēm

Pateicība
Pateicamies biedrībai "Koknesei" par realizētā projekta "Viduslaiki Koknesē" 
ietvaros izgatavotajiem arheoloģiskajiem tērpiem un Kokneses novada do-
mei par piešķirto līdzfi nansējumu šim projektam. Projekta īstenošana mums 
ir devusi iespēju ietērpties jaunos - arheoloģiskajos tautas tērpos. Ar prie-
ku un lepnumu arī turpmāk prezentēsim savu novadu, Koknesi - seno pilsētu 
Hanzas savienībā un izdejosim dejas, kuru raksturs balstās jau no viduslai-
kiem aizgūtās tradīcijās. Esam gandarīti un pateicīgi par atbalstu!

Kokneses kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots” un vadītāja

21.jūnijā Kokneses novadā viesojās 

Pluņģes pašvaldības un Rokišķu tūrisma 

un tradicionālās amatniecības  informā-

cijas un koordinācijas centra pārstāvji, 

lai sanāksmē ar Kokneses novada domes 

darbiniekiem apspriestu kopīga projek-

ta sagatavošanu Latvijas-Lietuvas pārro-

bežu programmai 2014-2020. 

Māra Bitāne, 

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja p.i. 

Pluņģi pārstāvēja pašvaldības 
stratēģiskās un plānošanas nodaļas 
vecākās speciālistes Rasa Jonušie-
ne un Audrone Auzbikavičūte, kā 
arī Pluņģes tūrisma centra direktore 
Sandra  Kasmauskiene, savukārt no 
Rokišķu tūrisma centra Koknesē bija 
ieradušies direktore Lina Valotkiene, 
amatniecības nodaļas speciāliste Lo-
reta Araminiene un tulks Jevgēnijs 
Kudrins. Projektā visi partneri pare-
dzējuši uzlabot tūristu pieejamības 
iespējas iesaistīto pašvaldību tūrisma 
centru pakalpojumiem. Kokneses 
novada dome plāno īstenot jaunā tū-
risma centra stāvlaukuma ierīkošanu 
un pieguļošās teritorijas labiekārtoša-
nu 1905.gada ielā 7, Koknesē. Pluņ-
ģes pašvaldība vēlas restaurēt Pluņ-
ģes pilsētas tūrisma centra fasādi un 
interjeru, savukārt Rokišķu tūrisma 

centrs plāno veikt mārketinga pasā-
kumus un iegādāties aprīkojumu TIC 
sniegto pakalpojumu uzlabošanai. 

Pēc diskusijām saistībā ar pro-
jekta iesnieguma sagatavošanu viesi 
kopā ar Kokneses pašvaldības pār-
stāvjiem - izpilddirektoru Ilmāru 
Klaužu, Attīstības nodaļas vadītājas 
p.i. Māru Bitāni, projektu vadītāju 
Martu Vīli-Bērziņu, tūrisma centra 
direktori Dainu Liepiņu un konsul-
tanti Daci Grīsli apskatīja Kokneses 
Sporta centru un Kokneses pilsdru-

pas. Par spīti laika apstākļiem viesiem 
bija iespēja izbraukt ar vikingu laivu 
„Nameisis” pa jaunatklāto maršrutu 
no pilsdrupām uz Likteņdārzu. Lik-
teņdārzā lietuviešu sadarbības part-
nerus sagaidīja gide Spodra Briede, 
kuras vadībā izstaigāja Likteņdārzu, 
iepazīstoties ar tā tapšanas vēsturi un 
nozīmīgākajiem objektiem. Tikšanās 
noslēgumā tika pārrunātas turpmā-
kās darbības, lai kopīgiem spēkiem 
iesniegtu sadarbības projektu Latvi-
jas-Lietuvas pārrobežu programmā.

Tikšanās ar Lietuvas sadarbības 
partneriem Koknesē

Tikšanās dalībnieki Blaumaņa pagalmā.

Jau trešo gadu Kokneses novada svētku 

pirmajā dienā Kokneses kultūras namā, 

pasākumā „Man blakus tava sirsniņa”, 

tika sumināti mūsu visjaunākie no-

vadnieki – bērniņi, kuri dzimuši laikā 

no 2015.gada jūnija līdz 2016. gada 

31.maijam.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

1.jūlija pievakarē Kokneses kul-
tūras nama lielā zāle bija kā dūcošu 
bitīšu spiets un kā raibu puķu pļava. 
Sirsnīgo sarīkojumu atklāja Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris: „Cilvēkam lielākā 
vērtība ir ģimene un laimīga ir tā ģi-
mene, kuras ligzdā čalo bērnu balsis. 
Arī mūsu novada lielākā vērtība ir 
ikviena ģimene, un mēs priecājamies 
par katru jaundzimušo bērniņu. No 
2015.gada jūnija līdz 2016. gada 
31.maijam Kokneses novadā pasaulē 
nākuši 49 bērniņi: 21 meitenītes un 
28 zēni, tāpēc ar lepnumu varam sa-

cīt: aug bērni, aug mūsu nākotne!”
Kokneses novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja Anita Ozola, uzru-
nājot bērniņu vecākus un pārējos tu-
viniekus, sacīja: „ Cilvēka personība 
ir gluži kā zieds – tas piedzimst, at-
plaukst, zied, rotājas saulē, iedvesmo 
un priecē, ja to kopj un saudzē – tas 

ir košs, pārsteidzošs 
un brīnumains. Mīļie 
vecāki! Jūsu bērniņi 
arī ir kā puķes, kuriem 
visvairāk vajadzīgs jūsu 
siltums un mīlestība.” 

Ar smaidu un mazliet nenopietni, 
ielūkojoties puķu kalendārā, tika 
atklāts, kādas puķes vārds pēc pie-
dzimšanas laika dots katram maza-
jam gaviļniekam. Tāpat kā divus ie-
priekšējos gadus, arī šajā svētku reizē 

Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris un domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs jaundzimu-
šo vecākiem dāvināja amatu centrā 
„Mazā Kāpa” darinātus ādas foto 
albumus.

Inese un Normunds Skujas, ku-
rus pazīstam kā Kokneses novada 
dziedošo ģimeni, kopā ar mazo solis-
ti Montu Bergmani priecēja ar mu-
zikāliem priekšnesumiem, bet divas 
mazas bitītes, kas bija atlidojušas no 
koknesiešu Briņķu ģimenes, bērni-
ņus un vecākus aicināja fotografēties 
ziedošu puķu stūrītī.

Lai piepildās Dzimtsarakstu no-
daļas vadītājas Anitas Ozolas vēlē-
jums: „Mazie novadnieki! Audziet 
stipri un laimīgi savās mājās – Kok-
neses novadā!”

Vecāki, kuri ar savām atvasītēm 
nevarēja ierasties pasākumā, laipni 
gaidīti Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā, lai saņemtu Kokneses 
novada domes sarūpēto sveicienu.

Bērniem kā puķēm vajadzīgs siltums un mīlestība

Mazs smaidošs foto puķu stūrītī. 

Visdrošāk tēta rokās! 
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Iršu pagastā 23.jūnijā svinēja ne tikai va-

saras saulgriežus, vislatviskākajos svētkos 

seni vēstures notikumi sasauca kopā tuvus 

un tālus ciemiņus, kuru dzimtas saistītas 

ar Baltijā lielāko vācbaltu koloniju – Hirsc-

henfoh. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Vairāk kā 20 cilvēki no Vācijas, 
tepat Latvijā dzīvojošie kolonistu 
pēcteči un Iršu pagasta ļaudis šajā 
dienā bija kopā vācbaltu kolonijas 
Hirschenfof izveidošanas 250.gada-
dienas atceres pasākumā.

Tikšanās brīdis pie 
piemiņas akmens

Iršēnieši vienmēr lepojušies ar 
savu unikālo vēsturi un visos laikos 
bijuši cilvēki, kuri centušies sagla-
bāt šo kultūrvēsturisko mantojumu. 
Pirmajos Atmodas gados kolonistu 
dzimtu sakņu apzināšanu uzsāka 
bijusī skolotāja Iveta Hveckoviča, 
viņas iesākto ar lielu entuziasmu 
turpina vēstures pētniece un skolo-
tāja Valda Kalniņa, kuras centienus 
vienmēr atbalsta Iršu pagasta pār-
valdes vadītāja Raina Līcīte. Milzīgs 
nopelns kolonijas vēstures izzināša-
nā un šī pasākuma sagatavošanā pie-
der profesoram Gustavam Gangnu-
sam no Vācijas, vienam no kolonistu 
dzimtas pēctecim. Gangnusa kunga 
dāvana, sagaidot šo atceres pasāku-
mu, ir jaunie informācijas stendi pie 
Iršu muižas klēts, kuros lasāma viņa 
un iršēniešu sagatavotā informācija.

Atceres pasākums sākās zīmīgā 
vietā – pie vācbaltu kolonijas piemi-
ņas akmens, kuru 1992.gadā svinīgi 
atklāja pie kādreizējās Iršu kolonis-
tu pagastmājas „Kļavas”.

Gita Vigule, vācu valodas tul-
ce, dzimusi iršēniete, lieliski veica 
savus pienākumus, jo labi zināma 
Iršu pagasta vēsture un tuvi pagasta 
ļaudis.

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris, uzrunā-
jot atceres pasākuma dalībniekus, 
vaicāja: „Vai spējam iedomāties, kā 
šobrīd būtu attīstījusies vācbaltu 
kolonija, ja nebūtu šo mums zinā-
mo politisko notikumu? Zinot ko-
lonistu strādīgumu, tā noteikti būtu 
moderna pilsēta ar tūkstošiem ie-
dzīvotāju!”

Labo vēsturisku 
pārpratumu

Profesors Gustavs Gangnuss atgā-
dināja par tikšanos 1992.gadā, kad uz 
pirmo atceres pasākumu un piemiņas 
akmens atklāšanu ieradās vairāki au-
tobusi ar kolonistu ģimenēm. Vēstu-
res pētnieks savā referātā pieminēja 
notikumus pirms 250 
gadiem: „Krievijas ķeiza-
riene Katrīna II aicināja 
Vācijas ieceļotājus, lai tie 
apmetas uz dzīvi mazap-
dzīvotās teritorijās, toreiz 
to dēvēja par nometinā-
šanu uz dzīvi, un sāktu 
te nodarboties ar lauk-

saimniecību. Kolonijas pastā-
vēšanas gadi bija ļoti smagi, 
jo mājas atbraucējiem cēla 
tikai pēc ierašanās, pirmajos 
gados mirušo skaits krietni 
pārsniedza piedzimušo skai-
tu, bet vēlākajos gados Iršu 
kolonija bija pazīstama tieši 
pārapdzīvotības dēļ. Tūksto-
ši kolonistu bērni devās uz 
Rīgu, Sanktpēterburgu un 
citām Krievijas guberņām. Es 
vēlos labot kādu paaudzēm 
ilgi uzturētu pārpratumu – 
Iršu kolonija netika veidota 
kā paraugs Baltijas lauksaim-
niecībai. Jaunie ieceļotāji te 
neieradās kā agrārie eksperti, tie bija 
vienkārši lauku ļaudis, kuri meklēja la-
bākus dzīves apstākļus.”

Savā vēstures atskatā profesora 
kungs pieminēja interesantu faktu: 
„1830. gadā kolonijā izcēlās dumpis 
par tiesībām pašiem iecelt savu skolo-
tāju, ļoti iespējams, ka tas deva ieros-
mi 1841. gadā notikušajam Jaunbebru 
Kartupeļu dumpim.”

1939. gadā nacionālistiski noska-
ņotajai Vācijai radās projekts ģerma-
nizēt Polijas teritorijas, izveidojot vā-
ciskās apmetnes, tāpēc kolonistus no 
Iršiem nolēma pārvietot turp, lai vei-
dotu paraugsaimniecības. Pārvietošana 
notika galvenokārt uz Gnēzeni un Po-
zņanu. Kara beigās Gnēzenes kolonisti 
bēga uz Vāciju, kur uz dzīvi apmetās 
Volfsburgā, Gihfornā, kā arī Vitingenā, 
kas jau 20 gadus ir Kokneses sadraudzī-
bas pilsēta.

Kolonistu dzimtu 
apzināšana 
turpināsies

Gustava Gangnusa vectēvs ir bi-
jis viens no Iršu kolonistiem, bet viņš 
pats dzimis Cēsīs, kur viņa tēvs strā-
dāja par kārtībnieku. „No Latvijas mēs 
izceļojām, kad es biju gadu vecs. Mana 

māte bija latviete, 
bet ģimenē runājām 
vāciski. Latviešu va-
lodu apguvu vēlāk. Par savām dzimtas 
saknēm sāku interesēties un tās pētīt 
tikai tad, kad izveidoju ģimeni,” pa-
stāstīja Gangnusa kungs. Pirmo reizi 
puslegāli Iršos viņš ieradās 1989. gadā, 
kad ārzemniekiem vēl nebija atļauts iz-
braukt ārpus Rīgas. Gustavs Gangnuss 
ar ģimeni dzīvo Dortmundē, darba 
gadi pagājuši strādājot par latīņu valo-
das, ģeogrāfi jas un sporta pasniedzēju. 
Ar Iršu ļaudīm izveidojušās sirsnīgās 
attiecības viņam dod iedvesmu arvien 
dziļāk pētīt savas dzimtai piederīgo lik-
teņus.

Arī Eiropas Parlamenta deputāts 
Artis Pabriks Iršu pagastā ir savējais, 
jo tur ir viņa vecvecāku mājas. Artis 
Pabriks savā sveicienā ciemiņiem no 
Vācijas uzsvēra: „Jums šeit nav jājūtas 

kā viesiem, bet kā mājās! Jūsu senči te ir 
dzīvojuši un strādājuši vairākās paau-
dzēs 173 gadus, tas, ko viņi ir radījuši, 
ir nozīmīgs arī šodien.”

„Kļavu” mājas saimnieks Verners 
Bundulis, bijušais Iršu ciema padomes 
priekšsēdētājs, atcerējās: „Pateicoties 
Gangnusa kunga ierosmei, akmeņkaļa 

darbnīcā Pļaviņās noskatījām 
piemērotu akmeni un lūdzām 
iekalt vārdus, kas vienmēr at-
gādinās, ka no 1766.gada līdz 
1939.gadam te bijusi Hirschen-
foh kolonija. Atminos vecāku 

stāstīto, cik ļoti kolonisti nevēlējās at-
stāt Iršus un tiem, kuriem bija jauktās 
ģimenes, izdevās arī palikt.”

Viņa teikto apstiprināja Biruta 
Kalniņa, viena no vācbaltu Hāzen-
fusu dzimtas pēctecēm, kura dzīvo 
savās senču mājās Vietalvas pusē. 
Pie piemiņas akmens, noliekot savu 
ziedu pušķīti, viņa pastāstīja: „1939.
gadā mūsu ģimene neaizbrauca, jo 
mana vecmāmiņa bija latviete. Arī 
mans tēvs mēdza stāstīt par to, cik 
grūti viņa kaimiņiem bijis atstāt pa-
audžu paaudzēs iekopto zemi un 
uzceltās mājas. Viņš vēl paguva pie-
dalīties 1992. gadā piemiņas akmens 
atklāšanā, kā arī palīdzēja atbrauku-
šajiem vācbaltiem meklēt senču māj-
vietas un kapavietas.”

Kamēr būs dzīvas 
atmiņas – Hirschenfoh 
vārds nezudīs

Valda Kalniņa, gatavojoties šim 
atceres pasākumam, tika uzrakstījusi 
un nosūtījusi desmitiem vēstuļu kolo-
nistu dzimtu pārstāvjiem. Viņa ir kļu-
vusi par saikni starp tuviem un tāliem 
Iršu vēstures interesentiem. „Esmu 
ar prieku palīdzējusi un guvusi lielu 
gandarījumu. Iršu vēsture ir unikāla, 
un mēs ar to lepojamies. Šajos gados 
sastaptie cilvēki ir snieguši bagātīgu 
informāciju un palīdzējušu izprast 
kolonistu traģiskos likteņus. Vis-
sirsnīgākos vārdus gribu veltīt savai 
vācu māmiņai Gunigundei Šteinber-
gai no Hannoveres. Viņa, cienījamo 
gadu dēļ, šodien nevarēja būt kopā ar 
mums, bet viņas mīlestība uz Latviju 
un Iršiem mani vienmēr ir sildījusi,” 
ar sirsnību sacīja Valda Kalniņa, veltot 
pateicības vārdus arī daudziem citiem 
kolonistu dzimtu pēctečiem un biju-
šai vācbaltu biedrībai.

Raina Līcīte, Iršu pagasta pārval-
des vadītāja, atcerei par šo pasākumu 
un tikšanos Iršos, aicināja iestādīt 
piecas kļavas vietā starp bijušo ko-
lonistu pagastnamu un Iršu muižas 
klēti. Piemiņai un nākotnei kļaviņas 
iestādīja Gusta Gangnuss, Artis Pab-
riks, Dainis Vingris, Verners Bundulis 
un Raina Līcīte, kā arī vēl vienu kļavi-
ņu kopīgi stādīja Hāzenfusu dzimtas 
pēctece Biruta Kalniņa, Bebru pagas-
ta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza un 
Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja 
Elita Ūdre.

Turpinājumā svētku koncertā 
Pērses sākumskolā iršēnieši pateicās 
Elitai Ūdrei par vienmēr sakoptajām 
kolonistu atdusas vietām Sausnējas 
kapsētā. Ciemiņi ar sajūsmas ap-
lausiem uzņēma Kokneses mūzikas 
skolas talantīgo saksofonistu priekš-
nesumus un skolas kamerorķestra 
virtuozo sniegumu Ivetas Bērziņas 
vadībā. Kokneses kultūras nama jauk-
tais koris „Alaine” un diriģente Silvija 
Cīrule dāvāja dziesmotus līgo sveicie-
nus, bet koncerta nobeigumā skanēja 
vāciešiem tuvā melodija „Pie Dzintara 
jūras”. Arī vakarā līgo svētku koncertā 
Iršu klēts (Magazina) laukumā ciemi-
ņi baudīja vasaras saulgriežu prieku.

Kamēr vien būs cilvēki, kuriem ir 
svarīga savas vietas un dzimtas vēs-
ture, būs dzīvas atmiņas un gadu ri-
tējumā nepazudīs vācbaltu kolonijas 
Hirschenfoh vārds.

Iršēnieši lepojas ar savu unikālo vēsturi

„Kļavu” saimnieks 
Verners Bundulis 

atminējās, kā 1992. gadā 
atklāja piemiņas akmeni.

Atceres brīža dalībniekus 
uzrunā Gustavs Gangnuss.

Kļaviņu tikko iestādījis Artis Pabriks ar ģimeni.

Pašā vasaras viducī Kokne-
sē, biedrības "Baltaine" Radošajā 
mājā viesojās izcils muzikants no 
Skrīveriem Gio Saule. Izceļojies pa 
daudzām valstīm, visilgāk pabijis 
Venecuēlā, tagad Gio dzīvo Skrī-
veros. Patīkamā gaisotnē, valšu, 
tango un tautas dziesmu skaņās 
pavadījām vakaru, gan klausoties 
Gio atskaņotos skaņdarbus, gan 
arī paši muzicējām. Dziedājām Gio 
Saules sacerētās dziesmas. 

Esam nolēmuši, ka šāds vakars 
jāorganizē vēlreiz, aicināsim skatī-
tājus, kam patīk mūzika un dzies-
ma, jo prieks šādos brīžos ir abpu-
sējs - gan devējam, gan ņēmējam. 

Inguna Žogota, 
biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Gio Saule ciemojas Koknesē

Ar jūlija mēnesi Kokneses novada paš-

valdība ir uzsākusi frēzētā asfaltbetona 

mehanizētu ieklāšanu uz mazajiem grants 

ceļiem, pa kuriem nenotiek smagā trans-

porta kustība. 

Dace Svētiņa

Asfaltbetona ieklāšanas darbus veic 
SIA “DSM Meistari” no Daugavpils no-
vada, kuru piedāvājums bija labākais 
Kokneses novada domes izsludinātajā 
iepirkumā. 

Princips pēc kāda tika uzsākta ielu 
ieklāšana ar frēzēto asfaltbetonu ir pa-
visam vienkāršs – tas tika sākts ar vis-
noslogotākajām, vairāk apdzīvotāka-
jām ielām (rēķinot māju skaitu ielas ga-
rumā). Pašlaik materiāls ielu klājumam 

ir pietiekoši un tas tiek ieklāts prioritārā 
secībā.  Kopumā ar frēzēto asfaltbetonu 
tiks ieklāti vairāk kā 25000 m2.

“Ar šiem darbiem vēlamies uzlabot 
novada iedzīvotāju ērtības, nodrošinot 
ar labākām ielām, kuras nebūs dubļai-
nas un putekļainas, tāpēc centīsimies 
ar segumu noklāt pēc iespējas vairāk 
ielu. Tomēr vēlos lūgt iedzīvotāju pre-
timnākšanu un ievērot noteikumus par 
smagā transporta pārvietošanos pa šīm 
ielām, frēzētā asfaltbetona ieklājums 
nav tik izturīgs, lai rudeņos un pavasa-
ros pa to vestu smagas malkas vai kādas 
citas kravas. Tāpēc uz vairākiem ceļiem 
jau ir uzstādītas svara ierobežojuma 
ceļa zīmes.” – aicina Kokneses novada 
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Ielu un ceļu 
labiekārtošana Koknesē

No kreisās Gio Saule.
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Spītējot dabas stihijai, 18.jūnija rītā 

no Latvijas malu maliņām uz Tukumu 

plūda senioru koru straumītes. Šo-

reiz ne pēc smukuma, bet uz saviem 

gadskārtējiem – Latvijas senioru koru  

dziesmu svētkiem. 48 kori gleznainajā 

Durbes estrādē kārtējo reizi aplie-

cināja, ka dziesma un dziedāšana ir  

tūkstošu senioru dzīves neatņemama 

sastāvdaļa.

Silvija Cīrule, 

kora „Alaine”diriģente

Koncertu vadīja Sandra Glāzu-
pa un Gunārs Jākabsons, bet koru 
virsdiriģents bija

Romāns Vanags. Kā uz burvja 
mājienu, koncertam sākoties,  sma-
gajās, pelēkajās debesīs parādījās 
saulīte un dāsni sildīja dziedātājus 
un koncerta apmeklētājus. Krāš-
ņais, divu stundu garais koncerts 
bija lielisks – seniori ir un paliek 
Latvijas  dziesmoto tradīciju pa-
matlicēji, glabātāji. Par to lai  vi-
ņiem jaunās paaudzes pateicība!

Koncertā piedalījās arī Kokne-
ses jauktais senioru koris „Alaine”, 
kuru agrāk pazināt kā „Labākos 
gadus”.  Vārda maiņa notika dau-

dzu un dažādu iemeslu dēļ. Viens 
no tiem – gana dzīvot nebeidzamā 
pārliecībā, ka labākie gadi nekad 
nebeigsies, bet, ka  „Pastāvēs -  kas 
pārmainīsies”! Tukumā pavadījām 
skaistu, saturīgu dienu, kura sākās 
ar kopmēģinājumu Durbes estrādē, 
turpinājās ar brīnumskaistu kok-
ļu ansambļa koncertu Tukuma ev. 
luterāņu baznīcā, ko sniedza Rīgas 
Kultūras un Tautas Mākslas centra 
„Mazā ģilde” koklētāju ansamblis 
„Kokļu Klubs”  Ivetas Tauriņas va-
dībā,  un noslēdzās ar  krāšņu svēt-
ku koncertu un zaļumballi estrādē.

Esam pateicīgi Kokneses no-
vada domei par iespēju būt šajos 
svētkos! Katras sezonas noslēguma 
pasākuma apmeklēšana mums ir kā 
atalgojums par aktīvu darbošanos 
gada garumā un kā atspēriens jau-
nas  sezonas  sākšanai.

Tālais, 3 stundu ilgais brauciens 
uz Tukumu un atpakaļ mums šķita 
tīrais nieks, pateicoties lieliskajam, 
virtuozajam šoferītim Ainaram Zī-
melim! Tik meistarīgus manevrus 
šaurajās Tukuma vecpilsētas ieli-
ņās sen nebija nācies pieredzēt, bet 
vispārsteidzošākais bija Ainārs kā 

sabiedrības dvēsele, jo viss atpakaļ-
ceļš viņa vadībā tika pavadīts līdz 
aizsmakumam jautri dziedot! Pal-
dies,  Ainār! 

„Alaines”  2015./2016. gada se-

zona noslēdzās 2.jūlijā, kad Kok-
neses ev. luteriskajā baznīcā kon-
certējām kopā ar „Animu” un kori 
no Vecumniekiem „Via Stella”, ta-
gad sācies neliels atvaļinājums, bet 

25.augustā – kora dibināšanas datu-
ma dienā – sauksim visus kopā, lai 
kaltu plānus jaunajai sezonai, kura 
solās būt interesanta.

Jauku  vasaras atpūtu!

Koris „Alaine” Latvijas senioru koru dziesmu svētkos

Koris „Alaine” un diriģente Silvija Cīrule senioru koru dziesmu svētkos Tukumā.

Kokneses Romas katoļu draudze 19.jūni-

jā svinēja sava aizbildņa Jāņa Kristītāja 

dzimšanas dienu. „Lai arī Jēzus Kristus 

priekšvēstneša Jāņa Kristītāja diena 

kristīgajā kalendārā ir 24. jūnijā, tuvā-

kajā svētdienā pirms šiem nozīmīgajiem 

svētkiem, mēs sirsnīgi aicinājām novada 

iedzīvotājus būt kopā Svētajā Misē un 

dārza svētkos,” stāsta Kokneses sv. Jāņa 

Kristītāja Romas katoļu draudzes prā-

vests Pēteris Alusiks.

Sarmīte Rode 

Mārča Briškas foto

Svētku reizē Svēto Misi vadīt viņš 
bija uzaicinājis savu draugu - priesteri 
Hosē Antonio Korralu, pēc tautības 
spānieti, kurš jau desmit gadus dzīvo 
Latvijā. Kopš pagājušā gada oktobra, 
kad draudzē sāka kalpot Pēteris Alu-
siks, draudzes locekļi ir iepriecināti 
par priestera, dzimuša Slovākijā, lie-
lisko latviešu valodas prasmi. Šoreiz 
patīkami pārsteidza priestera Hosē 
Antonio Korrala latviešu valodā vadī-
tais dievkalpojums.

Svētās Mises sākumā prāvests Pē-
teris Alusiks pateicās Kokneses no-
vada domes priekšsēdētājam Dainim 
Vingrim par domes piešķirto fi nan-
siālo atbalstu apskaņošanas iekārtas 
iegādei. „Tikai sadarbībā mēs varam 
paveikt daudz labu darbu,” ar ganda-
rījumu sacīja Pēteris Alusiks. Prieste-
ris Hosē Antonio Korrals atgādināja, 

ka sešus mēnešus pirms Kristus pie-
dzimšanas svētkiem mēs atceramies 
pravieša Jāņa Kristītāja piedzimšanu 
un viņa svarīgo lomu Jēzus kalpo-
šanā. „Šodien, svinot Jāņa Kristītāja 
svētkus, mums būtu jāpajautā sev: 
„Kāds ir mūsu dzīves mērķis?” Apzi-
nāsimies, ka mēs esam Dieva bērni un 
mūsu mērķis ir sekot Kristum. Jēzus 
ir kristietības centrs. Bez Jēzus nebūtu 
pestīšana. Tomēr, ja nebūtu Jānis Kris-
tītājs, neviens no mums nebūtu nācis 
pie Kristus. Pateiksimies Dievam, ka 
Viņš sūtīja Jāni, lai sagatavotu Jēzum 
ceļu pie mums un mums pie Viņa,” - tā 
gaiši un svinīgi skanēja priestera vārdi, 

bet draudzes kora dziedātās dziesmas, 
kā dievnamā ienākušie spožie saules 
stari, sasildīja dvēseli.

Svētās Mises noslēgumā saviļņo-
jošs brīdis bija kopīga došanās proce-
sijā ap dievnamu, godinot Vissvētāko 
Sakramentu – Jēzus Kristus klātesa-
mību.

Svētki turpinājās ar Kokneses kul-
tūras nama sieviešu kora „Anima” un 
jauktā kora „Alaine” dziesmotajiem 
priekšnesumiem baznīcas dārzā, bet 
priesteris Hosē Antonio, atklājot sa-
vas pavāra dotības, gatavoja Spānijas 

galda karalieni – paelju – rīsu, dār-
zeņu un vistas gaļas sautējumu. „Tie 
patiešām bija īsti dārza svētki!” – tei-
ca svētku svinētāji, klausoties dzies-
mas par vasaru, baudot gardo maltīti, 
rodot prieku savstarpējās sarunās, 
apskatot fotokluba "Kokneses kadrs" 
dalībnieku foto izstādi.

Priesteris Pēteris Alusiks ir gan-
darīts par svētku pasākuma izdoša-
nos un teic lielu paldies atsaucīgajiem 

draudzes locekļiem par palīdzību 
svētku sagatavošanā: „Man ir svarīgi, 
lai cilvēki apjaustu, ka draudze aktīvi 
darbojas un dievnama durvis ir atvēr-
tas ikvienam. Ja cilvēks nāk uz baznī-
cu, viņš veido attiecības ar Dievu, bet 

mēs neesam tikai indivīdi – mēs esam 
draudzes ģimene, kas nozīmē – veidot 
attiecības vienam ar otru. Arī katoļu 
katehisms teic, ka Dievs mūs glābj kā 
ģimeni, ne katru atsevišķi. Vēlos, lai 
draudze veidojas kā kopiena, kurā visi 
cits citu pazīst un atbalsta.”

Notikušie svētki ir mazs solis uz 
priekšu draudzes saliedēšanā un aici-
nājums – dievnama durvis ir atvērtas 
ikvienam.

Dievnama durvis ir atvērtas ikvienam

Kora „Anima” dziesmotais veltījums.

Svēto Misi vada Hosē Antonio Korrals.

Priesteris Pēteris Alusiks un priesteris 
Hosē Antonio Korrals.

Odiem – nē!
Kā sevi pasargāt no uzmācīgajiem 

odiem? Kokneses novada bioloģiska-
jā zemnieku saimniecībā “Janavas” 
radies jauns produkts — līdzeklis odu 
atbaidīšanai “Odiem — nē!”

“Janavu” saimniece Anta Kučere 
stāsta, ka pircēju jau atzinīgi novērtētais  
līdzeklis sastāv no  Latvijā augošiem 13 
ārstniecības augiem, tā sastāvā ir lup-
stājs, dievkociņš, vērmele, lavanda un 
citi augi. Pēc  līdzekļa izsmidzināšanas 
uz ādas, matiem un apģērba, odi vairs 
netuvojas. Sakiet arī jūs – „Odiem – nē”!

Biedrības "Baltaine" Radošajā 
mājā arī vasarā rosās uzņēmīgi ļau-
dis. Esam nolēmuši katru trešdienu 
saukt par laimīgo trešdienu un ai-
cināt Jūs ciemos! Katru trešdienu 
Radošajā mājā būs iespējams spēlēt 
dažādas spēles, izmēģināt atraktīvas 
nodarbības ārā, zaļā pļavā, zīmēt 
rakstus, mācīties amatu no amat-
nieka (kāds nu kuro reizi būs) un 
pat pamēģināt spēlēt kādu mūzikas 
instrumentu. 

Ieeja par ziedojumu: pieauguša-

jiem 2 eiro, bērniem 1 eiro. 
Ja būs vēlēšanās mieloties ar 

pankūkām - vēl 2 eiro. 
Gaidīsim Jūs KATRU TREŠDIE-

NU no 6.jūlija plkst.10.00-17.00! 
Atvērtās durvis nebūs 13.jūlijā un 

17.augustā. 
LAIMĪGĀS TREŠDIENAS: 

20.07.,27.07., 3.08., 10.08., 24.08., 
31.08.

Inguna Žogota,
biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Aicinām ciemos! 

Laiks izmēģināt ko jaunu!
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„Dzejā kaist, sadeg un plēn, Lai ik rīts 

var kā Fēniksam aust” – tā par savu 

sūtību dzejā teic koknesiete Anita Lie-

piņa. Pavisam nesen ceļu pie lasītājiem 

sākusi viņas pirmā dzejas grāmata „Le-

juplādes” – dziļš, emocionāls vēstījums 

par savu sirds redzējumu. 

Sarmīte Rode

Mārča Briškas foto

1.jūlija pēcpusdienā Kokneses 
pagasta bibliotēkā sirsnīgā svētku 
gaisotnē autori grāmatas atvēršanas 
mirklī sveica viņas draugi un tuvi-
nieki, izdevniecības „Sava grāmata” 
vadītājs Atis Baumanis, bibliotēkas 
kolektīvs, fotokluba „Kokneses kad-
rs” un „Aizkraukles fotoklubs” bied-
ri, biedrības „Mazā taka” domubied-
ri, sieviešu kora „Anima” dziedātājas 
un citi atsaucīgi dzejas cienītāji.

Pagājušajā gadā pēc uzņēmē-
ja Arvja Voicehoviča ierosmes tika 
izdota Anitas Liepiņas dzejas kla-
de „Palete”, kas ieguva lielu lasītā-
ju interesi un atzinību. Par jaunās 
grāmatas tapšanu atvēršanas brīdī 
izdevējs Atis Baumanis klātesoša-
jiem pastāstīja: „ Izdevniecība „Sava 
grāmata” pēc savas iniciatīvas aicinā-
ja piedalīties konkursā „Izdod savu 
grāmatu bez maksas!”. Autori varēja 
iesniegt jebkuru literāru darbu – no-
vada vai personīgās atmiņas, dzeju, 
lugas, stāstus, romānus. Izvēles vei-
dā vērsāmies pie Cēsu un Kokneses 

novadu bibliotēkām, lai tās šo infor-
māciju izplatītu tālāk. Liels paldies 
par sadarbību Kokneses pagasta 
bibliotēkai! Saņemot Anitas Liepiņas 
dzejas sūtījumu, nolēmām – tieši šis 
manuskripts ir grāmatas vērts! Ar 
Anitu bija ļoti viegli strādāt, jo viņai 
bija skaidra vīzija par grāmatas vei-
dolu. Viņa pati sagatavoja grāmatas 
13 nodaļas, ilustrēja tās ar savām fo-
togrāfi jām, bet vāku autore ir Anitas 
meita Solveiga Vikšere – personīgais 
ieguldījums šim izdevumam piešķir 
vēl lielāku vērtību.” Savukārt auto-
re papildināja: „Grāmatas vākam 
izmantots Solveigas pirms gadiem 
septiņiem radīts zīmējums – koks ar 

stiprām saknēm un vijīgiem zariem. 
Pēc mana lūguma, liekot lietā savas 
mākslinieces prasmes un augstskolā 
iegūtās zināšanas interjera dizai-
nā, viņa šo melnbalto zīmējumu 
sagatavoja ar krāsainu fonu, kam ir 
dziļi simboliska nozīme: saknēm – 
mantojumam no paaudžu paaudzēs 
dots zeltainums, vidū Daugavas zi-
lums, kas pāriet zaļoksnās lapās un 
debesjumā. Grāmatas nosaukums 
„Lejuplādes” ir mans izdomāts jaun-
vārds.”

Anita ne tikai raksta dzeju, ar tik-
pat lielu degsmi darbojas fotoklubā 
„Kokneses kadrs” un „Aizkraukles 
fotoklubā”, kā arī dzied korī „Anima”. 

Arī šajā pasākumā skanēja Anitas un 
viņas atsaucīgo „Animas” dalībnieču 
dziedātās dziesmas par vasaru, par 
to, ka „…Mums katram citāds likte-
nis ir lemts, Tiek kādam vairāk dots, 
no cita vairāk ņemts.” Tāpēc arī tik 
atklāti un patiesi bija Anitas vārdi: 

„Dzeju rakstu no 14 gadu vecuma, 
tad ilgus gadus veltīju ģimenei un 
skolotājas darbam. Bet dāvana, kas 
iedota, nekur nepazūd. Esmu pa-
teicīga savai bijušajai kolēģei Maijai 
Krauklei par pamudinājumu vārdus 
nepaturēt vien sev. Kad sirds ir tik 
pilna, vārdi nāk un nāk, un es jūtu, 
ka šie vārdi nenāk pie manis vien, 
man ir pienākums tos atdot arī ci-

tiem. Pagājušajā gadā iznākusī dze-
jas klade bija mēģinājums nepaturēt 
vārdus tikai sev. Paldies Visaugstāka-
jam par man doto iedvesmu! Paldies 
cilvēkiem, kas mani darījuši stipru!”

Anitas Liepiņas dzejas grāmatu 
„Lejuplādes” kā dāvinājumu no iz-

devniecības „Sava grāmata” drīzumā 
saņems Pļaviņu, Staburaga, Klintai-
nes, Jaunjelgavas, Neretas, Aizkrauk-
les pilsētas, Aizkraukles pagasta un 
Kokneses, Ratnicēnu, Iršu un Bebru 
pagasta bibliotēkas. Bet tikšanās brī-
ža dalībnieki jauno grāmatu saņēma 
no dzejnieces rokām. Lai arī jums 
„Lejuplādes” izdodas lejupielādēt sa-
vas dvēseles apcirkņos!

Dāvana, kas jāatdod citiem

Izdevniecības „Sava grāmata” vadītājs Atis Baumanis ir gandarīts par 
veiksmīgo sadarbību!

Pasākumam emocionālu noskaņu piešķīra kora „Animas” dalībnieču dziesmas. 
Anitas dāvana viņām – jaunā dzejas grāmata.

No pagājušā gada oktobra Kokneses 

Romas katoļu draudzē kalpo priesteris 

Pēteris Alusiks. „Viņš prot atrast īstos vār-

dus, kas aizskar sirdi un dod garīgu spēku,” 

teic draudzes locekļi. To arī mūsu sarunas 

laikā apliecināja priestera siltais smaids un 

gaišais dzīves redzējums.

Sarmīte Rode

Jūsu dzimtene ir Slovākija. Kā esat 
iejuties Latvijā?

Latvijā dzīvoju no 2011. gada un 
esmu iemīļojis šo zemi un cilvēkus. Šo-
gad pagarināju līgumu vēl uz pieciem 
gadiem.

Vai jau bērnībā zinājāt, kāds būs 
jūsu dzīves aicinājums?

Esmu audzis reliģiozā ģimenē 
Slovākijas austrumos, 30 kilometrus 
no Ukrainas robežas. Pēc ģimnāzijas 
beigšana devos uz Košici un iestā-
jos Komenska universitātē teoloģijas 
fakultātē, kuru pabeidzu 2003. gadā 
kā teoloģijas maģistrs. Kad pieņēmu 
lēmumu kļūt par priesteri, sākotnēji 
šaubījos, vai kļūt par diecēzes priesteri 
vai uzreiz stāties ordenī, kurš nodarbo-
jas ar misiju darbu. Kļuvu par diecēzes 
priesteri, tomēr atvērtība doties citur 
manī nekad nav zudusi. Un tad nāca 
piedāvājums doties uz Latviju. Pado-
māju un nolēmu – kāpēc ne.  

Vai tas bija tik vienkārši – doties uz 
svešu valsti?

Tajā laikā veidojās sadarbība starp 
katoļu universitāti Ružonberoka Slo-
vākijā un teoloģijas institūtu Rīgā. Kad 
uzzināju, ka bīskaps Zbigņevs Stanke-
vičs aicina priesterus, kuri vēlētos kal-
pot kādā draudzē Latvijā, biju to vidū, 
kas atsaucās šim aicinājumam. 2011. 

gadā noslēdzu līgumu uz pieciem ga-
diem, un šogad nolēmu vēl piecus nā-
kamos gadus kalpot Latvijā. 

Var tikai apbrīnot jūsu teicamo lat-
viešu valodu. Vai bija viegli to apgūt?

Pirmos trīs – četrus mēnešus ap-
meklēju intensīvo latviešu valodas 
apmācības kursu. Visu laiku dzīvojot 
starp latviešiem slovākam latviešu va-
lodu nav grūti iemācīties, lai arī tā nav 
slāvu valoda, bet gramatika ir līdzīga.

Pastāstiet par aizvadītajiem gadiem 
Latvijā.

Sākumā  kalpoju Rīgas Sv. Terēzes 
no Bērna Jēzus draudzē, vēlāk kļuvu 
par Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā-
nu, neilgu laiku biju arī Kristus Karaļa 
draudzē Rīgā. No 2015. gada oktobra 
kalpoju Pļaviņu, Jaunskalsnavas un 
Kokneses draudzēs. 

Vai draudžu dzīvē iesaistās arī jau-
nieši?

Uzskatu to sev par izaicinājumu 
– iedrošināt jaunos cilvēkus pārkāpt 
dievnama slieksni. Pamazām gatavo-
ju Alfa kursu - interaktīvu nodarbību 
ciklu, kas brīvā formā palīdzētu iepazīt 
kristīgās ticības pamatus. Tas varētu 
būt viens no veidiem, kā  uzrunāt jau-
natni. Savukārt bērniem būtu nepiecie-
šama svētdienas skola. Lai visu īstenotu 
man ir nepieciešama komanda – cilvē-
ki, kuri mani atbalstītu. Ceru, ka mani 
sadzirdēs un palīgi atsauksies.

Notikušie draudzes svētki arī bija kā 
aicinājums pārkāpt dievnama slieksni.

Katrai draudzei ir savs aizbildnis 
– Kokneses draudzei tas ir Jānis Kris-
tītājs.  Šoreiz izlēmu draudzes svētkus 
svinēt aicinot pēc dievkalpojuma pa-
būt kopā baudot koncertu un gardu 

mielastu, jo man ir svarīgi draudzi at-
vērt cilvēkiem -  lai vietējie iedzīvotāji 
redzētu, ka draudze ir aktīva un mēs 
viņus gaidām. Lai gājiens uz baznīcu 
nav tikai pasākums, kur atnākt lūgties, 
bet mēs veidotu attiecības kā draudzes 
ģimene. 

Vai tuvākajā laikā vēl gaidāmi kopī-
gi draudzes pasākumi?

Mēs gatavojam svētceļojumu uz 
Viļņu 16. jūlijā, kurā piedalīsies dalīb-
nieki no visām trim manām draudzēm. 
Mēs dosimies uz Kunga Žēlsirdības 
svētnīcu Viļņā -  tur vecpilsētā ir maza 
baznīciņa, kur glabājas pirmā uzglez-
notā Kunga Žēlsirdības glezna. Šo svēt-
ceļojumu izvēlējos tāpēc, ka Baznīca 
tagad izdzīvo šo īpašo Kunga Žēlas-
tības gadu un lai draudzes locekļiem 
būtu kāds īpašs piedzīvojums. Protams, 
draudzes locekļi dosies arī uz Vissvētā-
kās Jaunavas Marijas debesīs uzņemša-
nas svētkiem Aglonā.

Draudzes svētku dievkalpojumā 
priesteris Hosē Antonio Korrals novēlē-
ja mums katram apzināties savu dzīves 
mērķi. Kāds ir jūsu dzīves mērķis?

Mana sūtība ir sludināt Kristu – 
Baznīca nesludina pati sevi, Baznīca 
sludina Kristu, un tas ir pats svarīgā-
kais.

Es domāju, ka cilvēkiem ir visādi 
aizspriedumi vai vienkārši mēs katrs 
sevī nesam savu pagātni, mēs pārņe-
mam modeļus no citiem cilvēkiem.  
Es nekad neteikšu,  ka tie, kuri nenāk 
uz baznīcu būtu citādāki - viņi ir ļoti 
brīnišķīgi cilvēki, kurus radījis Dievs, 
bet viņiem vēl nav laimējies piedzīvot 
un iepazīt, kas ir Kristus.  Es domāju,  
kā to izdarīt, lai cilvēkam pasniegtu 

savu liecību, jo es nevaru dot ticību 
citam cilvēkam, es varu vienkārši tikai 
liecināt. Man ļoti patika liecības par 
Alfa kursu – kāda itāļu  sieviete patei-
ca: „Pirms es dzirdēju par Kristu, es 
piedzīvoju Viņa mīlestību”. Tas ir tas, 
ko es vēlējos Draudzes svētkos - lai arī 
garāmgājējs sajustu,  ka baznīca viņam 
piedāvā kaut ko skaistu. Es vēlos, lai cil-
vēki saprastu, ka baznīca nav svētuma 
muzejs, baznīca ir slimnīca kara laukā, 
tas nozīmē – uz baznīcu neiet tie,  kuri 
ir pietiekami labi un perfekti, un ja mēs 
to tā uztveram, tad uztveram neparei-
zi -  uz baznīcu nāk cilvēki, kuriem ir 
sava nasta, sava slimība,  savas grūtības. 
Ar  savu bagāžu viņi nāk pie Dieva un 
saņem dziedinošu jaunu spēku iet tā-
lāk. Un šādu baznīcu es gribu - nevis 
to, kurā mēs esam perfekti, bet to, kurā 
mēs esam patiesi.

Ar Kokneses novada domes atbalstu 
draudzes vajadzībām ir iegādāta apska-
ņošanas iekārta.

Apskaņošana iekārta bija vajadzī-
ga,  ja man dienā ir jānovada trīs diev-
kalpojumi, balsij tas ir liels pārbaudī-

jums. Jaunā apskaņošanas iekārta, kas 
ir domāta tieši baznīcām,  ir atvesta no 
Slovākijas, jo tur bija iespējams to iegā-
dāties par lētāku maksu kā Latvijā.  

13. augustā jūs kopā ar luterāņu 
mācītāju vadīsiet kapusvētkus Atradzes 
kapsētā. 

Tā man būs jauna pieredze, jo Slo-
vākijā mums nav kapusvētku tradīcijas, 
ir tikai Mirušo piemiņas diena 1.novem-
brī. 

Vai Kokneses draudzē šovasar tiek 
slēgtas laulības?

Vienu pāri jau salaulāju, vēl tuvāka-
jā laikā būs trīs laulības. Man ir prieks 
redzēt laimīgus cilvēkus!

Draudzes svētkos uzzinājām, ka 
priestera Hosē Antonio Korrala vaļas-
prieks ir ēdiena gatavošana. Vai jums ir 
savs vaļasprieks?

Man patīk ceļot, agrāk daudz iz-
nāca pabūt kalnos. Kad biju jaunāks, 
nodarbojos ar skriešanu. Tikko savā at-
vaļinājumā biju aizbraucis uz Slovākiju.

Ko jūs novēlētu šajā vasarā Kokne-
ses Novada Vēstis lasītājiem?

Dzīvot ar prieku un labi atpūsties!

Pirms es dzirdēju par Kristu, es piedzīvoju 
Viņa mīlestību

Priesteris Pēteris Alusiks procesijā draudzes svētkos.
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Aicinām Kokneses novada zem-
nieku saimniecību īpašniekus un lauku 
iedzīvotājus izmantot iespēju piesaistīt 
brīvprātīgos palīgus savā lauku saim-
niecībā. Sociālajā medijā Facebook iz-
veidota platforma ar nosaukumu "Brīv-
prātigais darbs un iedvesma laukos", 
kur apvienot cilvēkus laukos un pilsē-
tās, ļaujot abām pusēm iegūt savstar-
pēju labumu no abpusējas sadarbības 
vienā no sekojošiem veidiem:

a) Cilvēki, kam nepieciešama pa-
līdzība ar lauku darbiem, ievieto “slu-
dinājumu” ar darbu sarakstu un aptu-
venajām darba stundām, kā arī nelielu 
aprakstu par saviem laukiem. Savukārt 
cilvēki, kas labprāt gribētu palīdzēt ar 

šiem darbiem, attiecīgi piesakās pie šī 
sludinājuma.

b) Un otrādi, tie, kas vēlas doties uz 
laukiem palīdzēt, ievieto savu “sludinā-
jumu” ar darbiem, kuros ir gatavi palī-
dzēt vai ar savām prasmēm, kas laukos 
varētu noderēt.

c) Kā arī pieejamas dažādas disku-
sijas par lauku tēmām, piemēram, lai 
sameklētu saimniecības, kurās iespē-
jams pašiem lasīt ogas, dalīties ar savu 
pieredzi un tamlīdzīgi.

Attiecīgi apmaiņā pret palīdzību 
laukos, pilsētniekiem tiek piedāvātas 
naktsmājas un maltītes. Parasti tās ir 
3-5 stundas darba (dienā) apmaiņā pret 
naktsmājām un maltītēm, taču varianti 

var būt dažādi. Pasaulē šāda kustība pa-
stāv dažādu organizāciju ietvaros.

  Viss, kas cilvēkiem jādara, ir jā-
piesakās grupā un jāiesaistās komuni-
kācijā. Vairāk informāciju par grupu 
iespējams iegūt, pievienojoties grupai, 
izmantojot linku  - https://www.face-
book.com/groups/492949174230784/, 
uzspiežot “Pievienoties grupai” un sa-
ņemot apstiprinājumu.

Jaunizveidotajā grupā jeb sociāla-
jā platformā pieteikušies jau vairāk kā 
1950 cilvēku, starp kuriem ir gan lauku 
saimnieki, gan pilsētnieki/palīdzētgri-
bētāji. Tomēr lielākā daļa dalībnieku ir 
tieši pilsētnieki, kas gatavi sniegt palī-
dzīgu roku.

Brīvprātīgais darbs laukos

Caur foto objektīvu dzīve krāsaināka
No pirmās fotogrāfi jas ar taureņiem agrā 

bērnībā līdz 18 tūkstošiem fotogrāfi ju 

cietajā diskā. Koknesietis Ingus Pugačovs 

divu pēdējo gadu laikā ar lielu neatlai-

dību apgūst foto mākslas noslēpumus 

foto klubā „Kokneses kadrs” un teic, ka 

raugoties caur foto objektīvu, dzīve šķiet 

krāsaināka. 

Sarmīte Rode

Ingus Pugačova foto

Ingum ir 18 gadi, šoruden viņš 
turpinās mācīties Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolas 12.a klasē. Viņš ir 
dzimis koknesietis, un Koknese, viņa-
prāt, ir visskaistākā vieta Latvijā – ļoti 
vilinoša, lai to ieliktu bilžu rāmītī! 
Ielūkojieties arī jūs mājaslapā: www.
theip.tomblr.com, tur Ingus uzņemtās 
fotogrāfi jas un arī video gan pārsteigs, 
gan iedvesmos. Saruna ar Ingu arī bija 
kā ieskatīšanās viņa dzīves foto albu-
mā, kurā atklājās vēl citi viņa vaļas-
prieki: dziedāšana skolas jauktajā korī, 
sportošana un teātra spēlēšana. Jauns, 
mērķtiecīgs un talantīgs – tāds ir mans 
sarunas biedrs Ingus!

Viens no „Kokneses 
kadriem”

Vai atceries savu pirmo fotogrāfi ju?
Ingus: Tā ir mūsu ģimenes albu-

mā – tuvinieki vēl tagad atceras, kā es 
ar fotoaparātu „Sigma” skrēju pakaļ 
taureņiem, lai tos nobildētu. Sākot 
skolas gaitas, vecāki uzdāvināja telefo-
nu, kuram bija fotokamera – interese 
par fotografēšanu kļuva arvien lielā-
ka, mācījos pašmācības ceļā, meklējot 
informācijas avotus internetā, bet no-
pietnāk fotografēšanai pievērsos pirms 
diviem gadiem, kad tiku pie foto ka-
meras „Canon”.

Tad arī izlēmi apmeklēt foto klubu 
„Kokneses kadrs”?

Jā, par foto klubu uzzināju Kokne-
ses novada svētkos – svētku ietvaros 
bija skatāma izstāde un arī aicinājums 
piebiedroties ikvienam, kurš vēlas mā-
cīties fotografēt. Esmu ļoti daudz mā-
cījies no foto kluba „Kokneses kadrs” 
vadītāja Aināra Brieža. Man ir vieglāk 
visu apgūt klausoties klātienē, kad arī 
varu uzdot jautājumus. Ļoti vērtīgas 
bija foto kluba organizētās Mārtiņa 
Vanaga vadītās lekcijas. Kādreiz likās, 
esmu fotogrāfi ju apstrādājis un rezul-
tāts ir labs, tagad pēc divu gadu piere-
dzes redzu, ka tā nav – tagad to darītu 
savādāk, liekot lietā jaunās zināšanas. 
Katra no jauna apgūtā nianse man ir 
ļoti svarīga.

Vai esi piedalījies foto kluba izstā-
dēs?

Jā, mani darbi ir bijuši divās iz-
stādēs. Pagājušajā gadā kluba biedru 
kopīgā izstāde, kurā piedalījos arī es, 
bija redzama Kokneses kultūras namā 
un pēc tam Bebros tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona muzejā, kā arī šogad Sama 
modināšanas svētkos piedalījos izstā-
dē „Kardiogramma”. Pašreiz ar Aināru 
Briedi gatavojamies kopīgai izstādei, 
kurā būs daudz pārsteigumu un tā no-
teikti atšķirsies no citām.

Kas šobrīd jauns „Kokneses kadrā”?
Vasara ir labākais laiks doties fo-

tografēt plenērā. Jau pāris reizes esam 
agri no rīta, ap pulksten četriem, brau-
kuši fotografēt uz purvu. Tā ir fantas-
tiska sajūta – fi ksēt mirkli, kā mostas 
rīts!

Mīļākais foto – saulriets 
Likteņdārzā

Kas ir tavi foto stāstu varoņi – daba, 
notikumi, cilvēki?

Fotografēju visu, kas piesaista 
skatienu – Kokneses gleznainā daba, 
mūsu senās pilsdrupas, cilvēki un da-
žādi pasākumi, arī sporta sacensības. 
Patīk sadarboties ar Dāvi Kalniņu. Pēc 
viņa aicinājuma esmu bildējis „Kokne-
se sporto” pasākumus šajā gadā.

Vai foto top katru dienu?
Es teiktu, ka gandrīz katru dienu. 

Reizēm tas notiek pilnīgi spontāni un 
negaidīti. Piemēram, vienā vēlā rudens 
vakarā man čatā nonāca vārds lampi-
ņa. Pēkšņi iztēlē parādījās vīzija – spo-
ža līnija. Steigšus apģērbos un gāju uz 
parku. Spīdinot lukturīti, uzzīmēju 
līniju un fotografēju. Atgriežoties mā-
jās, secināju, ka tā ir tieši tāda, kādu to 
biju redzējis savā vīzijā. Ir bijis arī tā, ka 
rodas vēlme aiziet uz Likteņdārzu un 
sagaidīt saulesrietu, lai to iemūžinātu 
fotogrāfi jā. 

Vai tavās daudzajās foto galerijās ir 
foto, kas tev īpaši mīļš?

Varbūt tas varētu būt viens saul-
riets Likteņdārzā, ko fotografēju pagā-
jušajā gadā.

Foto sesija ziemas 
spelgonī

Tu labprāt atsaucies aicinājumiem 
nobildēt kādu pasākumu vai foto sesiju?

Jā, es labprāt piekrītu. Biju pār-
steigts, ka nesen man piezvanīja latvie-
šu jaunieši no Anglijas ar lūgumu, kad 
viņi ieradīsies Latvijā, būt par fotogrā-
fu draugu ballītē. Manas fotogrāfi jas 
viņi bija redzējuši www.theip.tomblr.
com.   

 Pasākums lieliski izdevās un viņi 
ar manu veikumu bija apmierināti. 
Ar draugiem un klasesbiedriem bieži 

rīkojam foto sesijas. Atceros, kā aizpa-
gājušajā ziemā mīnus 25 grādu salā ar 
klasesbiedrenēm gājām uz Kokneses 
parku – apmēram divas stundas mei-
tenes balles kleitās pacietīgi bildējās! 
Rokas man bija pamatīgi nosalušas, 
bet rezultāts izdevās.

Meitenes vienmēr grib izskatīties 
skaistas!

Jā, bet viņas reizēm grūti pārlieci-
nāt, ka viņas patiešām fotogrāfi jā iz-
skatās labi. Vēl esmu sapratis, ka foto-
grāfam jāprot cilvēku „atvērt”, lai viņš 
atbrīvojas un ir nesamākslots. 

Kādus pasākumus pēdējā laikā nā-
cies bildēt biežāk?

Esmu gan fotografējis, gan fi lmējis 
pasākumus skolā, arī izlaidumus. Šova-
sar esmu kļuvis arī par kāzu fotogrāfu. 
Prieks, ka tā arī varu nopelnīt un nav 
jāmeklē cits peļņas darbs. Daudz laika 
jāveltī fotogrāfi ju apstrādei, tā kā pie 
datora nākas pavadīt garas stundas. Bet 
pēc tam ir tik patīkami dzirdēt atsauks-
mes par izveidotajām fotogrāfi jām.

Vai tev ir kāda autoritāte foto jomā?
Par savu skolotāju saucu Aināru 

Briedi, kā arī gribu pieminēt Mārtiņu 
Vanagu. Man patīk, kā darbojas Elvis 
Lācis, kurš ir ļoti populārs jauniešu 
vidū un kurš veido arī video. Fanoju 
par Robyworks – izcilu video māksli-
nieku.

Pastāsti, kā sāki aizrauties ar video?

Aizsākums ir vēl agrīnos skolas 
gados, spēlējot video spēles, kurās var 
arī fi lmēt un izveidot savu video. Tā 
pamazām apguvu šo māku un cenšos 
to arvien papildināt. Esmu uzņēmis 
ar draugiem video Kokneses skeitpar-
kā,  ievietojot to www.youtube., tas ir 
sasniedzis vairāk kā 1000 skatījumu. Ir 
bijuši gadījumi, ka meitenes ir lūgušas 
izveidot video par kādu citu meiteni, 
lai to viņai pasniegtu kā dāvanu. Arī ar 
draugiem esam veidojuši video kā dā-
vanu vienam draugam – viņš joprojām 
nebeidz par to priecāties! Katrā ziņā 
video uzņemšana mani saista tikpat 
ļoti kā fotografēšana.

Vai esi jau domājis par savu nākot-
nes profesiju?

Domāju studēt kādā no Latvijas 
augstskolām, tā noteikti būs radoša 
profesija. Tā varētu būt kino operato-
ra specialitāte. Bet viens no maniem 
mērķiem noteikti ir profesionāli attīstīt 
fotografēšanas mākslu. 

Miera nav ne mirkli!
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 

Koknesē darbojusies foto darbnīca. Vai 
tev – mūsdienīgam fotogrāfam patīk 
seno dienu melnbaltie foto?

Jā, man ļoti patīk. Ja tagad tu no-
fotografē un tev nepatīk, dzēs laukā 
un bildē jaunu kadru, manuprāt, to-
reiz interesantākais bija tas, ka rezul-

tāts bija redzams tikai pēc fotogrāfi jas 
attīstīšanas. Tā kā man ar draugu un 
radinieku atbalstu ir izveidojusies foto 
tehnikas neliela kolekcija, kurā ir arī 
padomju laika kameras, domāju, ka 
atradīšu laiku pafotografēt ar kādu no 
tām un attīstīt fotogrāfi jas – izbaudīt 
šo tapšanas procesu. Arvien vairāk 
jūtu, cik ātriem soļiem attīstās moder-
nā foto tehnika. Nodomāju, pēc gada 
noteikti iegādāšos kādu no moder-
nākajām kamerām, bet paiet gads un 
es nopērku pavisam citu! Man patīk 
teiciens vecākiem: „Māci bērnu foto-
grafēt, nekam citam vairs naudu neva-
jadzēs, tikai fototehnikai!"

Bez fotografēšanas tev ir arī citi va-
ļasprieki.

Jā, miera nav ne mirkli! Daudz 
brīvā laika pavadu Kokneses sporta 
centrā. Dziedu Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolas zēnu korī pie diriģen-
tes Initas Asarītes. Vienu brīdi dejoju 
tautisko deju kolektīvā pie Kornēlijas 
Reisneres, bet, sākot apmeklēt auto-
skolu, nevarēju visu apvienot. Toties 
esmu priecīgs, ka esmu ieguvis autova-
dītāja apliecību. Vēl man ļoti patīk dar-
boties Kokneses kultūras nama jaunie-
šu teātra studijā pie režisores Ingunas 
Strazdiņas. Pašreiz iestudējam izrādi 
„Trakais numurs”, kurā man ir neliela 
loma, tā kā iespējams pirmizrādē pa-
gūšu arī kaut ko nofotografēt!

Kokneses novada dome pār-
dod mutiskā  izsolē ar augšup-
ejošu soli tai piederošu nekus-
tamo īpašumu – divu  istabu 
dzīvokli  35,2 m2 ar kadastra Nr. 
32609000710 Parka ielā 16 dzī-
voklis Nr.27, Koknesē,  Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā. Iz-
soles sākumcena 2250,00 euro 
(divi tūkstoši divi simti piecdes-
mit euro).  Lai piedalītos Objek-
ta izsolē līdz 2016. gada 22. au-
gustam plkst. 10:00 ir jāiesniedz 
iesniegums ar dokumentiem par 
dalības maksas 30,00 euro, nodro-

šinājuma naudas 225,00 euro  no-
maksu un izziņu, ka nav nodokļu 
parādu Kokneses novadā. Objekta 
izsole notiks 2016.gada 22. au-
gustā pl kst. 10:00  Kokneses no-
vada domes ēkā  Melioratoru ielā 
1, Koknesē, 1.stāva 2. telpā (sēžu 
zālē). Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties internetā  pašval-
dības mājas lapā www.koknese.
lv un Kokneses novada domes 
administrācijas ēkās 13. kabinetā 
vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Objekta apskati iepriekš 
saskaņot pa tālruni 65128575.

Dzīvokļa izsole
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No 1. – 3. jūlijam Valmierā un tās apkai-

mē norisinājās Latvijas IV Olimpiāde uz 

kuru devās vairāki tūkstoši sportistu no 

visiem Latvijas novadiem. Dalībnieku 

skaitā bija arī 18 sportisti no Kokneses 

novada, kas sacentās piecos sporta 

veidos.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

1. jūlijā uz startu devās vieglatlēti, 
peldētāji, pludmales volejbolisti un 
riteņbraucēji. Jau 9:50 Daliņa plud-
malē pirmo spēli uzsāka pludmales 
volejbola pāris Krists Kučinskis un 
Raivis Bambulis, kuriem pretī stājās 
pāris no Dundagas novada. Šoreiz 
mūsējiem īsti labi neveicās un tika 
piedzīvots zaudējums divos setos. 
Turnīra formāts paredzēja, ka kvali-
fi kācijas turnīrā spēles sākas uzreiz 

no izslēgšanas kārtas, tāpēc šī bija arī 
pēdējā spēle mūsu volejbolistiem. Jā-
piebilst, ka pavisam piedalījās 57 pāri.

Turpat netālu Daliņa stadionā 
Valmierā notika arī pirmās dienas 
sacensības vieglatlētikā. Ritvars Kal-
niņš piedalījās 100 m sprinta priekš-
skrējienos. 8.skrējienā Ritvars ieņēma 
4.vietu ar rezultātu 11.83 sekundes. 
Kopumā tas Ritvaram deva 32.vie-
tu. Lai kvalifi cētos pusfi nāliem, bija 
jātiek labāko 24 skrējēju skaitā, kam 
būtu pieticis ar 11.71 sekundi. Līdz ar 
to sacensības 100 m sprintā Ritvaram 
bija beigušās. Šajā distance bija pie-
teikts arī Ingars Kļaviņš, bet traumas 

dēļ Ingars tālāk par iesildīšanos neti-
ka un bija spiests atteikties no star-
ta arī tallēkšanā. Tikmēr cits mūsu 
tallēcējs Ilmārs Kalniņš piedalījās 2. 
Kvalifi kācijas plūsmā un ar rezultātu 
6.51 metrs bija pietiekami, lai kvalifi -
cētos sestdienas fi nālsacensībām. Vēl 
pirmajā dienā startēja 5000 m skrējēji 
– Jānis Mežiels ar rezultātu 15:54 izcī-
nīja 11.vietu, bet Ainārs Kvedaravičs 
ar 16:25 ieguva 17.vietu.

Priekuļos starts tika dots MTB 
rietņbraukšanas sacensībām, kur 
Kokneses novadu pārstāvēja brāļi 
Edvarts un Emīls Višķeri. Edvartam 
ļoti atzīstams sniegums un 14.vieta, 
bet Emīlam 28.vieta. Pavisam startēja 
66 dalībnieki.

Visbeidzot sacensības peldēšanā 
uzsāka arī Atis Āre. Sacensības gan 
notika Rīgā, nevis Valmierā, atbilsto-

šāka baseina dēļ. Pirmajā die-
nā Atim 11.vieta 100 metros 
uz muguras un 18.vieta 100 
metru brīvā stila peldējumā, 
bet otrajā dienā 15.vieta 50 
metru brīvā stila peldējumā 
un 9.vieta 200 metros uz mu-
guras.

Tikmēr otrajā dienā Val-
mierā sacensības turpināja 
vieglatlēti, bet Rencēnos sa-
censības uzsāka šāvēji. Vesera 
mešanas sektorā tika gaidī-

ta medaļa no Andreja Pavļenkova, 
kuram sezonas labāko rezultātu sa-
rakstos bija stabila trešā vietā, bet 
sacensību uztraukums neļāva parādīt 
labāko sniegumu. Nespējot pietuvo-
ties savam personīgajam rekordam, 
Andrejs labākajā mēģinājumā uzrā-
dīja 57.72 m, kas beigās bija par 30 
cm mazāk nekā trešās vietas ieguvē-
jam Edgaram Gailim. Pēdējā metienā 
gan Andrejs aizmeta gandrīz 60 met-
rus, bet veseris piezemējās ārpus sek-
tora. Finālsacensības tāllēkšanā uzsā-
ka arī Ilmārs Kalniņš. Pirmajā lecienā 
Ilmāram ļoti neprecīzs atspēriens un 
rezultāts zem sešiem metriem, bet ot-

rajā mēģinājumā pārkāpts atspēriena 
dēlītim. Trešajā mēģinājumā ļoti pre-
cīzs atspēriens un 6.70 metri, kas bija 
devītās vietas cienīgs rezultāts. Lai 
iekļūtu labāko astotniekā un iegūtu 
tiesības izpildīt vēl trīs lēcienus, bija 
nepieciešams vismaz 6.77 metrus tāls 
lēciens.

Šķēpa mešanas sektorā sacensī-
bas uzsāka dāmas. Agnese Vilcāne 
sāka ar neveiksmīgu metienu zem 

40 metriem, bet turpināja ar diviem 
metieniem tuvu 50 metriem – 49.03 
un 49.45 metri. Ar to bija pietiekami 
5.vietai un fi nāla trīs mēģinājumiem. 
Finālā izdevās rezultātu mazliet uz-
labot un beigās ar 49.62 tika iegūta 
6.vieta. Vieglatlētikas stadionā sa-
censības noslēdza stafešu skrējieni, 
kuros piedalījās arī Kokneses novada 
komanda. 11 komandu konkurencē 
tika izcīnīta 8.vieta ar rezultātu 45.83. 

Komandas sastāva skrēja Ritvars Kal-
niņš, Ilmārs Kalniņš, Andrejs Pavļen-
kovs un Dāvis Kalniņš.

Rencēnos šaušanas sacensībās 
tranšeju stenda disciplīnā Normunds 
Bērziņš pirmajā dienā ieguva 44 punk-
tus, bet otrajā dienā pievienoja vēl 28, 
kas kopā deva 24.vietu. Apaļā stenda 
disciplīnā ne pārāk veiksmīga pirmā 
diena Guntim Upmalim, kam tikai 36 
punkti 3 sērijās. Otrajā dienā sekmes 

jau daudz labākas, jo di-
vās sērijās 38 punkti un 
summā ar 74 punktiem 
pietika 20.vietai. Visbei-
dzot šaušanā pa skrejošu 
mežacūku Raivis Bērziņš 
iekļuva pusfi nālā ar 180 
punktiem, bet ne pārāk 
veiksmīgais pusfi nāls ne-
ļāva iekļūt fi nāla astotnie-
kā. Gala rezultātā Raivim 
14.vieta 31.sportista kon-
kurencē.

Trešajā dienā Kokne-
ses novads tika pārstāvēts 
jau pieminētajā šaušanā, 
kā arī vieglatlētikā un 
riteņbraukšanā. Grupas 
braucienā šosejā Emīls 
Višķers lietainos laika 
apstākļos izcīnīja 38.vietu 
83 dalībnieku konkuren-
cē. Bet vieglatlētikas sta-

dionā Ritvars Kalniņš mēģināja kva-
lifi cēties fi nālskrējieniem 200 metru 
distancē. Diemžēl pieticīgais rezultāts 
24.49 sekundes neļāva tikt augstāk par 
34.vietu un fi nāls palika nesasniegts. 
Pēdējā disciplīna ar koknesiešu pieda-
līšanos bija trīssoļlēkšana, kur piedalī-
jās trīs mūsu novada pārstāvji. Dāvis 
Kalniņš nolēma piedalīties pēdējā brī-
dī, jo bija bažās par potītes savainoju-
mu, bet pēc kārtīgas iesildīšanās spor-

tists bija gatavs lekt. Diemžēl mainīgā 
vēja apstākļos Dāvis nespēja trāpīt uz 
atspēriena dēlīša un protokolā atzī-
mējās ar trīs neieskaitītiem mēģināju-
miem. Cits sportists, Ralfs Eihentāls, 
labākajā mēģinājumā uzrādīja 12.26 
metrus, ar ko fi nālam bija krietni par 
maz, bet pirmo medaļu Kokneses no-
vadam Latvijas pieaugušo Olimpiāžu 
vēsture izcīnīja Ilmārs Kalniņš, kas ar 
14.57 metriem izcīnīja trešo vietu un 

bronzas medaļu.
Līdz ar to Olimpiāde ir noslē-

gusies. Kokneses novads ar izcīnīto 
bronzas medaļu ierindojās dalītā 
52.vietā komandu konkurencē, bet 
vislabāk veicās Rīgas pilsētas koman-
dai, kam pavisam 175 medaļas. Otra-
jā vietā ar 70 medaļām Ventspils pil-
sēta, bet trešajā vietā ar 60 medaļām 
Jūrmalas pilsētas komanda.

Aptaujājot komandas dalībniekus 
par LIVO gūtajiem iespaidiem, no-
skaidrojās, ka lielākā daļa dalībnieku 
bija sajūsmā par atklāšanas ceremo-
niju, kas bija grandioza un līdzinā-
jās lielajām olimpiskajām spēlēm, kā 
arī par īpašo noskaņu visu trīs dienu 
garumā, kas ievērojami atšķīrās no 
ikdienas sacensību ritma. Katrā ziņā 
Valmieras pilsēta bija ļoti pacentu-
sies, lai viss būtu vislabākajā kārtībā 
un sportisti justos komfortabli.

Kokneses sporta centrs, Kokneses 
novada vārdā, izsaka lielu pateicību 
visiem 18 komandas dalībniekiem 
par cīņassparu un Kokneses novada 
vārda popularizēšanu!

Nākamvasar norisināsies kārtējā 
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, bet nā-
košā pieaugušo Olimpiādē būs pēc 4 
gadiem.

Turpināsim trenēties un uzturēt 
sportiskās tradīcijas Kokneses nova-
dā!

Kokneses novads Latvijas IV olimpiādē – 
panākumi un iespaidi

Iepriekš vienojoties, iespējama velosipēdu piegāde (+371 29766242)

VELOSIPĒDU NOMA KOKNESĒ         ZAĻAIS TIRGUS LAUKUMS     . 

Raibbalts
DARBA LAIKS 10:00 � 20:00

1 stunda 3,20 EUR
Katrā nākamā stunda 1,60 EUR

Visa diena 7,50 EUR

TANDĒMA NOMA:
1 stunda 5,00 EUR

Katrā nākamā stunda 2,40 EUR
Visa diena 11,00 EUR

    .
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26.jūnija karstā pēcjāņu svētdienā 

Vecbebru stadionā pulcējās jaunieši, lai 

draudzīgi uzspēlētu futbolu. 

Artis Zvejnieks,

Bebru pagasta sporta pasākumu 

organizators

Soda sitienos pieteicās 18 da-
lībnieki, bet kopumā labāko rezul-
tātu sasniedza Maksims Feokistovs 
(1.vieta), Kirils Feokistovs (2. vieta), 
Juris Tomaševiskis (3. vieta ar 15 
punktiem). 1. un 2. vietas ieguvē-
ji tika noskaidroti papildus sitienu 

sērijā, kur sasniegto punktu vērtība 
tomēr bija mazāka nekā pamatsēri-
jā (Kirilam un Maksimam abiem 19 
punkti). Futbola spēle sākās ar lielu 
apņēmību, jo spēlētāji paši bija nolē-
muši cīnīties divreiz pa 45 minūtēm 
ar 10 minūšu pārtraukumu starp 
puslaikiem. Spēles aizrautību uztu-
rēja izsludinātā ziņa, ka tiek izcīnī-
tas 8 medaļas, kuras saņems vārtu 
iesitēji. Lielāko daļu medaļu izcīnīja 
komanda “Izsitēji”, kur vairākums 
bija gados vecāki sportotāji. Tomēr 
spēle bija interesanta abām koman-

dām, jo 90 minūšu ilgumā tika gūti 
gana daudzi vārti. Spēle noslēdzās ar 
rezultātu 16 pret 14. Futbola dienā 
startēja komanda „Portugāle” (Juris 
Tomaševskis, Eva Tomaševska, Mi-
hails Priļepiševs, Deivids Dzerkalis, 
Rūdolfs Emīls Zvejnieks, Andrejs 
Tomass Zvejnieks, Ritvars Ancāns, 
Toms Kroičs) un „Izsitēji” (Krists 
Bitenbinders, Erlends Liepiņš, Ju-
ris Bitenbinders, Viesturs Mozga, 
Renāts Cīrulis, Paula Sārta, Edijs 
Eiduks, Kirils Feokistovs, Maksims 
Feokistovs).

Futbola diena Vecbebros

Pirmā jūnija pēcpusdienā pie Bebru 

pagasta pašvaldības pulcējās vietējie 

sporta aktīvisti, kurus vienoja kopīgs 

plāns piedalīties foto orientēšanās - ro-

gaininga sacensībā. 

Artis Zvejnieks,

Bebru pagasta sporta pasākumu 

organizators

Startam gatavojās vienpadsmit 
komandas (divu cilvēku sastāvā), 
kuru dalībniekiem tika izskaidro-
ti punktu meklēšanas un sacensību 
vērtēšanas principi. Katrai komandai 
tika izsniegta karte, kurā 800 metru 
rādiusā no starta vietas bija iezīmēti 
40 meklējamie punkti. Tikai daļa no 
meklējamajiem objektiem bija vizuāli 
labi pamanāmi, daudzi bija pavisam 
vienkārši, piemēram celms, traktora 
piekabe un ugunskura vieta, tomēr 
visi, vieglākai meklēšanai, precīzi at-
likti kartē. Atrodot visus kartē atlik-
tos punktus varēja savākt maksimālā 
punktu summu – 265 punktus.

Rezultātu apkopošanā nācās ilg-
stoši un rūpīgi pārskatīt telefonos 
safotografētos orientēšanas punktus 
un salīdzināt tos ar kartes izdrukās 
izsniegtajiem attēliem. Vairākums 
dalībnieku bija atraduši gandrīz vi-
sus fotopunktus un arī dažu labu, 
kurš nebija iekļauts maršruta kartē. 
Sacensībā piedalījās sekojošas ko-
mandas: “Kaķi”, “Škoda”, “Vidzemes 
augstskola”, “Samsung”, “Mēs pado-
māsim”, “Cīnītāji”, “Līkais pērtiķis”, 
“Nulle”, “62”, “Spicie” un “Skrējēji”. 
Pats jaunākais sacensību dalībnieks 
bija sešgadīgā Kintija Palačenko, 
kas kopā ar savu vecmāmiņu Ilzi 
Pabērzu startēja komandā “62”, nā-
kamie jaunākie dalībnieki bija trīs 
astoņgadnieki komandā “Līkais 
pērtiķis”.

Iegūto punktu vērtība bija robe-
žās no 118 līdz 239 punktiem. La-
bāko rezultātu sasniedza komanda 
“Kaķi”- 239 punkti (Viesturs Mozga 
un Juris Tomaševskis), 2. vietu izcī-

nīja “Mēs padomāsim”- 231 punkts 
(Krists Bitenbinders un Erlends Lie-
piņš), 3. vietu ar garāku kontrollaiku 
kā 2. vietai, bet to pašu punktu sum-
mu izcīnīja “Samsung” – 231 punkts 
(Linda Dumpe un Eva Tomaševska). 
Pirmajām trijām vietām balvās tika 
pasniegti dažādi sulīgi augļi - arbūzs, 
melone un persiki. Pārējie dalībnieki 
tika iepriecināti ar cepumu vai sulu 
paciņām.

Jāatzīmē, ka iepriekšējā gadā lī-
dzīgas grūtības pakāpes distancē lie-
lākais piedalījās sešas komandas un 
lielākais punktu skaita bija 161. Tā-
tad varam secināt, ka šogad sacensī-
bās piedalās vairāk komandu un visi 
dalībnieki ir čaklāki un meistarīgāki 
punktu meklētāji.

Paldies visiem par aizrautīgo 
punktu meklēšanu un kopīgo 2016. 
gada foto orientēšanās - rogaininga 
piedzīvojumu.

Paldies visiem, kas pielika roku 
pasākuma tapšanā un norisē!

Foto orientēšanās sacensības

Piedalies! Skaties! Ziedo! Mazāk 
nekā pēc mēneša, 6. augustā, ikvienu 
novadnieku aicinām uz Likteņdārzu, 
kur baudīsim brīnišķīgu koncertu un 
visi kopā palīdzēsim tapt Likteņdār-
zam vēl spēcīgākam un krāšņākam. 

Jau astoto gadu akcijas rīkotāji – 
Latvijas Televīzija un „Kokneses 
fonds” – priecāsies, ja arī Kokneses 
novada iedzīvotāji kopā ar saviem 
radiem un draugiem apciemos un 
atbalstīs Likteņdārzu, skatoties kon-
certu klātienē. Ieeja uz koncertu – 
par ziedojumiem Likteņdārzam. 

Vakara koncerta sākums būs 
pulksten 21.10, taču jau no pulksten 
17 plānotas dažādas radošas un in-
formatīvas darbnīcas, kur ģimenēm 
ar bērniem būs iespēja aktīvi darbo-
ties un iemācīties jaunas lietas Lik-
teņdārza draugu teltīs. Koncerta da-
lībnieki būs iemīļoti Latvijas mūziķi, 
kas izjūt vēlmi atbalstīt vienu no Lat-
vijas simtgades projektiem – dāvanu 
Latvijai 100. dzimšanas dienā.  

Šoreiz uz vakara koncertu īpaši 
vēlamies aicināt visus tos vietējos 
iedzīvotājus, kuriem ir laivas un ku-
ģīši, lai ne tikai klausītos vakara kon-
certa skaņās, bet arī greznotu Dau-
gavas tumšos ūdeņus. Daugava pie 
amfi teātra šogad izvēlēta par fonu 
māksliniekiem, tāpēc liels lūgums 

laivotājus un kuģotājus ņemt līdzi 
lukturīšus un lampiņas, lai veidotu 
greznu jāņtārpiņu spīdumu koncerta 
klātienes un tiešraides skatītājiem. 
Kas vakaru koncertu dosies vērot 
klātienē, aicināti ņemt līdzi savu 
krēsliņu vai sedziņu, lai būtu ērta 
sēdēšana.

Jau tagad aicinām atbalstīt Lik-
teņdārzu, zvanot pa ziedojumu tāl-
runi 90006381 (maksa par vienu 
zvanu 1.42 EUR). Koncerta tiešraidi 
6. augustā būs iespējams vērot Latvi-
jas Televīzijas 1. kanālā un internetā 
http://ltv.lsm.lv/ no pulksten 19.25 
līdz 20.00 un no pulksten 21.10 līdz 
23.30. Akciju, kā ierasts, vadīs Latvi-
jas Televīzijas žurnālisti - Aija Kinca 
un Jānis Geste. 

Lai uzzinātu aktuālo ziedojuma 
akcijas programmas norisi, lūgums 

sekot līdzi informācijai sociālajos 
tīklos https://www.facebook.com/
www.liktendarzs.lv/ un http://www.
draugiem.lv/liktendarzs/, kā arī 
www.liktendarzs.lv sadaļā „Pasāku-
mi” un vēstīt par jaunumiem tālāk. 

Ja ir kāds uzņēmums vai organi-
zācija, kas vēlētos piepulcēties infor-
matīvo un radošo darbnīcu lokam 
vai kā citādi atbalstīt pasākuma no-
risi, ar lielāko prieku gaidīsim ziņu 
uz e-pastu info@koknesesfonds.lv 
vai tālruni 2663 1255. 

UZ TIKŠANOS 6. AUGUSTĀ 
LIKTEŅDĀRZĀ! 

Linda Peciņa
Kokneses fonds 

Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga speciāliste

linda.pecina@koknesesfonds.lv
www.liktendarzs.lv

Astotā ziedojumu akcija „Top Latvijas 
Likteņdārzs!”

Jau trešo reizi 17. un 18. jūnijā, sau-

lainos un nedaudz vējainos laika aps-

tākļos, notika Kokneses novada sporta 

svētki. Gan jauni, gan gados vecāki 

sporta spēļu dalībnieki visas dienas 

garumā varēja izbaudīt sacensību 

garu un mēroties spēkos volejbolā, 

futbolā, strītbolā, frīsbijā un dažādās 

citās individuālajās sacensībās.

Informāciju sagatavoja Ingars Kļaviņš

Pirmajā sporta svētku dienā 
17. jūnijā notika Strītbola sacensī-
bas un pirmo reizi Koknesē varēja 
piedalīties trīspunktnieku un slam 
dunk konkursos. Diemžēl neviens 
nepieteicās brīvrunu battle sacen-
sībām, kas varēja būt ļoti intere-
santas. Strībolā uzvarēja Gražuļu 
komanda, kuri sīvā cīņā pārspēja 
strītbolistus no Skrīveriem, trešajā 
vietā atstājot Bilstiņu komandu.

18. jūnijā norisinājās pludmales 
volejbola KNAČ 1. posms. Kā jau 
katru gadu šeit piedalījās visvai-
rāk sportistu. Pēc grūtajām cīņām 
vīriešu grupā uzvarēja Veterānu 
komanda no Iršiem, pārspējot Ed-
garu Glāznieku un Niklāvu Vingri. 
Sieviešu grupā sīvā cīņā pirmo vie-
tu ieguva Gerda Sedoja un Agita 
Šteinberga, finālā pārspējot Zani 

Dzeni un Ellu Strazdu.
Šogad pirmo reizi varēja izmē-

ģināt arī sporta spēli - frīsbijs, ko 
daudzi nekad nebija spēlējuši. Visi, 
kas gribēja izmēģināt šo sporta 
veidu, varēja sameklēt draugus vai 
radus un pieteikt savu komandu sa-
censībai, lai aktīvi izbaudītu laiku 
mētājot lidojošo šķīvīti. Tā kā vējš 
bija ļoti stiprs, frīsbija spēle izvērtās 
jautra un aizraujoša. Vēl no koman-
du sporta veidiem tika izspēlēts fut-
bols un spēka spēles.

Individuālajos sporta veidos 
lielu atsaucību guva orientēšanās 
sacensības, kurās varēja iegūt dažā-
das labas balvas. Daudz dalībnieku 
piedalījās arī šautriņu un zābakpā-
ra mešanā, bet visliekāko atsaucību 
guva individuālā sporta veida tur-
nīrs Akmens-Šķēres-Papīrs, kurā 
pirmo vietu ieguva Niklāvs Vingris, 
kas, pateicoties savai lielajai piere-
dzei, pārspēja pārējos dalībniekus.

Organizatori saka lielu paldies 
visiem dalībniekiem un skatītā-
jiem par to, ka atnāca un piedalī-
jās svētkos, kā arī liels paldies pa-
līgiem un svētku atbalstītājiem –
 sporta veikalam Fans, SIA Han-
za Elektro, krodziņam Rūdolfs un 
SIA Ataudze.

Sporta svētki 
Koknesē

Jūnija mēnesī notika vairāki Latvijas 

jaunatnes čempionāti vieglatlētikā, 

kuros piedalījās arī 16 sportisti no 

Kokneses. Latvijas jaunatnes čempio-

nāts vieglatlētikā U-16 grupas spor-

tistiem norisinājās Saldū, bet U-18 un 

U-20 grupas sportistiem Jēkabpilī.

Ingars Kļaviņš

17. jūnijā notika sacensības 
U-16 grupas sportistiem, diemžēl 
lielās konkurences dēļ šajās sacen-
sībās nevienam neizdevās iegūt 
godalgotas vietas. I. Gaiša Kokneses 
vidusskolu U-16 grupu pārstāvēja 4 
dalībnieki - Natālija Zeica ieguva 
13. vietu 100 m distancē (13,74 s) 
un 18. vietu 200 m distancē. Megi-
ja Čakste ieguva 19. vietu 100 m un 
36. vietu 200 m distancē, Elīza Ma-
tušonoka startēja 300 m barjerskrē-
jienā, kurā ieguva 16. vietu. Andris 
Svilāns piedalījās 1500 m un 2000 
m kavēkļu skrējienos, kurus attiecī-
gi ieguva 20. vietu un 5. vietu.

25. jūnijā Jēkabpilī notika sacen-

sības U-18 un U-20 grupas sportis-
tiem. U-18 grupā Koknesi pārstāvē-
ja 10 sportisti. Vesera mešanā Otto 
Asmuss ieguva 1. vietu (50,81 m), 
bet Armandam Korekovam 3. vieta, 
nedaudz pārspējot Andreju Grustā-
nu, kuram 4. vieta. Reinis Nungurs 
var lepoties ar 2. vietu (15,15m) 
lodes grūšanā, diemžēl diska meša-
nā paliekot 6. vietā. Līnai Gražulei 
2. vieta 2000 m kavēkļu skrējienā 
(8:40.96), Ingaram Kļaviņam 9. 
vieta Tomasam Gercānam 21. vie-
ta tāllēkšanā, Ralfam Eihentālam 
7.vieta trīssoļlēkšanā, Naurim Se-
ļiverstovam 10. vieta un Marekam 
Viļumam 11. vieta 2000 m kavēkļu 
skrējienā.

U-20 grupā Koknesi šoreiz 
pārstāvēja tik 2 sportisti. Ilmāras 
Kalniņš ieguva divas otrās vietas 
– tāllēkšanā (6,71m) un trīssoļlēk-
šanā (14,61m), bet Agnese Vilcāne 
ieguva arī 2. vietu šķēpa mešanā ar 
rezultātu 44,70 m. Prieks par spor-
tistu sasniegumiem.

Latvijas jaunatnes 
čempionāti vieglatlētikā
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KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ  
JŪNIJA MĒNESĪ REĢISTRĒTAS 
LAULĪBAS:
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ – 1
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ 
DRAUDZĒ  – 1
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ - 1

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves 
vēja -
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
/K.Apškrūma/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
JŪNIJĀ REĢISTRĒTI 6 
JAUNDZIMUŠIE:  

Ance, Gustavs, Paula, Viktorija, 
Olafs, Madara.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus!

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Trīs saujas vasaras, 
dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, 
kad šī saule riet.
/Ā.Elksne/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnijā reģistrēti 7 mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

KAZIMIRINA PĻENKOVA (1919.G.)

JĀNIS AUKŠTIKALNS (1942.G.)

SARMĪTE BAKMANE (1948.G.)

VISVALDIS GULBIS (1929.G.)

IMANTS RUDZĀTS (1963.G.)

MARIJA HVECKOVIČA (1968.G.)

MEGIJA KUPŠĀNE (2004.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst  stīga,un viss ir kluss.
(Ā.Elksne)

Izsakām līdzjūtību Sarmītes 
Bakmanes un Leona Golosujeva 
tuviniekiem, viņus mūžībā 
pavadot.

Bebru pagasta pensionāru 
padome „Mārtiņroze”

Un kas par to, 
ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku 
katrs slēpis
Bet viss ir bijis vajadzīgs 
priekš sirds.

Sveicam jūlijā un augustā 
dzimušos jubilārus! Daudz baltu 
dieniņu vēlam

Dzintaram Dapkus
Zentai Fedotovai
Andrim Freimanim
Regīnai Ivanovai

Kokneses novada 
represēto nodaļa

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
21.jūlijs 

plkst.18:30
MŪZIKAS VAKARS. 

Piedalās Anita Stikāne, Sarma Upesleja un Gio Saule. Ieeja 2.50 EUR Radošā māja

26.jūlijs 
plkst.17:30 Annas diena - saimnieču diena Radošā māja

28.jūlijs 
plkst.11:00 Kokles spēle Radošā māja

 29.jūlijs
plkst.22:00

 Brīvdabas kino seanss Jānim Streičam 80
kinofi lma “RUDENS ROZES”

Pie Kokneses 
kultūras nama

6.augusts 
plkst.21:00

Pēc J.Krievāra kausa volejbolā ZAĻUMBALLE, spēlē grupa "Dadži" no Ma-
donas. Ieeja sacensību dalībniekiem 1.50 EUR, pārējiem 2 EUR

Mežaparka 
estrāde Bebri

 13.augusts
plkst.18:00

Latvijas teātru aktieru dziesmu spēle “ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ”, dzī-
vespriecīgs, teatrāls, labdabīgi ironisks uzvedums pēc Rūdolfa Blaumaņa 

darba motīviem, Raimonda Paula mūzika. Ieeja 5 EUR, skolniekiem un 
pensionāriem 4 EUR

Kokneses 
estrāde

 

13.augusts no 
22:00 - 3:00

ZAĻUMBALLE, spēlē grupa SIKSPĀRNIS. Ieja 2 EUR, pēc plkst. 23:00 - 
3 EUR

Kokneses es-
trāde

 19.augusts
plkst.22:00

 Brīvdabas kino seanss Jānim Streičam 80
kinofi lma “AIZAUGUŠĀ GRĀVĪ VIEGLI KRIST”

Pie Kokneses 
kultūras nama

1.septembris 
plkst. 13:00

Pirmās skolas dienas burziņš “Sunīša Pluto un runča Fēliksa noslēpu-
mainā brīnumu grāmata”. Rotaļas, dejas, dziesmas. Ieeja brīva.

Kokneses 
kulturas nams

Aktuālie sporta pasākumiAktuālie sporta pasākumi
16.jūlijs plkst. 

10:00 KNAČ pludmales volejbolā 2.posms Pludmales volejbols Bebri

30.jūlijs plkst. 
10:00 Iršu pagasta sporta un atpūtas svētki Dažādi Irši

30.jūlijs plkst. 
10:00 KNAČ pludmales volejbolā 3.posms Pludmales volejbols Irši

6.augusts 
plkst. 10:00 Jāņa Krievāra piemiņas kauss Volejbols Bebri

27.augusts 
plkst. 10:00 Bebru pagasta sporta svētki Dažādi Bebri

Kapsēta Katoļu Luterāņu
Baznīcas - 9. jūlijā plkst. 14:00
Ūsiņu 6. augustā plkst. 14:00 6. augustā plkst. 14:00

Atradzes 13. augustā plkst. 14:00 13. augustā plkst. 14:00
Autobusa maršruts uz kapusvētkiem Atradzes kapsētā 
1.reiss:
11.45 – Upeslīči
12.00 – Bormaņi (pie veikala)
12.05 – Skudra
12.10 – Indriķjuri
12.20 – Austrumi
12.30 – kapsēta
12.40 – Stacijas laukums
12.50 – veikals Elvi – kapsēta
2. reiss:
13.20 – Stacijas laukums
13.30 – veikals Elvi – kapsēta
Pēc kapusvētkiem pa iepriekš minēto maršrutu no kapsētas.

Kaplavas 20. augustā plkst. 14:00 20. augustā plkst. 14:00
Zutēnu 21. augustā plkst. 12:00 21. augustā plkst. 12:00

Iršu 20. augustā plkst. 16:00 20. augustā plkst. 16:00

Kapusvētki

31.jūlijā Kokneses 
vidusskolas 
15. izlaiduma 
salidojums Koknesē!
11:00 – 12:00 – 
pulcēšanās pie skolas
12:00 – svētku pusdienas 
krodziņā „Rūdolfs”
14:00 – piemiņas brīdis 
Atradzes kapsētā
15:00 – skolā brīdis pie 
kafi jas tases
16:00 – brauciens 
pa Daugavu ar kuģīti 
„Nameisis”
18:00 – noslēgums.

(vilcieni: Koknese – Rīga 
pulksten 18:42 un 19:42)

Dalības maksa 10 eiro. 
Koordinatores: Ieva 
(T.29584229), Ruta 

(T.26694737).

Aicinām ekskursijai  pieteikties  
represēto  nodaļas biedrus,  līdzi 
ņemot bērnus un mazbērnus, kā arī 
tiek aicināti skolēni, kuri piedalījās 
represēto nodaļas izsludinātāja kon-
kursā  par 1949.gada 25.marta noti-
kumiem. Ekskursijai līdz 3.augustam 
jāpiesakās - Koknesē pie Monikas 
Dzenes, tel. 6516110, Bebros pie 
Antoņinas Midegas, tel. 29102536.
Par izmaksām interesēties pie  Lības 

Zukules, tel. 26423431.
Ekskursijas programmā :
• „Ausekļu dzirnavas”,  Skaistkal-

nes katoļu baznīca, Initas Mednes 
siera ražotne, 

• bišu drava "Dzintarlāse,
• kokamatnieku sēta „Jūras”,
• Skaistkalnes pagasta muzejs 

„Novadnieki”,
• Karsta kritenes,
• Bārbeles sēravots.

Kokneses novada politiski 
represēto nodaļa 17. augustā 
organizē ekskursiju uz Skaistkalni!  

Noslēdzies pirmais Kokneses tūrisma 

centra organizētais jauno leģendu un 

stāstu konkurss „Koknese, kas esi? Kas 

būsi?”. Konkursam atsaucās trīs autori, 

kopumā iesniedzot piecus stāstus jeb 

leģendas. Padies par atsaucību Pēterim 

Sakalauram, Sandrai Iubulei un Andrai 

Gaigalai!

 KNDA „Kokneses tūrisma 

centra direktore Daina Liepiņa

Koknesei veltītos darbus vērtēja 
Kokneses tūrisma centra direktore 
Daina Liepiņa, Kokneses pagasta bib-
liotēkas vecākā speciāliste Antra Va-
siļevska un sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Sarmīte Rode. Par konkursa 
uzvarētāju viennozīmīgi atzīta leģen-
da “Fauns un Koknese”, kuras autore 
ir Andra Gaigala. Jāpiebilst, ka autore 
konkursam iesūtīja vēl divas leģen-
das “Pērses meitene” un “Kokneses 
vērdiņš”. Joprojām ikviens var ieniegt 
stāstus un leģendas par Koknesi.

Piedāvājam iepazīties ar 1.vietas 
ieguvēju -  leģendu “Fauns un Kok-
nese”

Fauns un Koknese
Autore Andra Gaigala

Reiz Pērses krastā dzīvoja skais-
ta meitene Koknese. Neparasto vār-
du viņai dāvāja tēvs – strādnieks, 
kurš mežā nesa kokus. Kad Kokne-
sei apritēja astoņpadsmitā vasara, 
viņa Līgo vakarā devās uz netālo 

mežu pēc meijām. Tā bija savā-
da diena, mežs šalca tik neparasti 
un Koknesei šķita, ka viņu iztālēm 
kāds vēro. Viņa nekļūdījās – netālu 
atradās lauku un mežu pavēlnieks 
Fauns. Viņš jau krietnu laika sprīdi 
skatīja skaisto Koknesi, kā viņa pļa-
vā lasa ziedus, kā rūpējas par mā-
jas soli. Lai arī būdams pavēlnieks, 
Fauns līdz šim nebija uzdrošinājies 
meiteni uzrunāt. Todien notika ne-
paredzētais, Fauns pienāca par tuvu 
un Koknese viņu pamanīja. Meite-
ne izbijās un bēga no meža, ko kājas 
nes, atstādama visas meijas turpat, 
uz takas. Sapratis savu kļūdu, Fauns 
savāca meijas un sekoja Koknesei. 
Tā viņš nonāca līdz parkam, kur 
Koknese viņa skatienam nozuda. 
Fauns riņķoja apkārt, izmisīgi lūko-
dams, bet – nekā. Piekusis un nogu-
ris, viņš devās uz Pērsi padzerties, 
bet arī tas viņam nedeva mieru, ar 
ūdens malku mutē viņš traucās at-
pakaļ uz parku. Visbeidzot viņam 
šķita, ka aiz kāda koka pavīd Kok-
neses stāvs, Fauns tik strauji rāvās 
uz priekšu, ka nepamanīja mūra 
sienu, bet bija jau par vēlu – viņš ie-
skrēja tieši sienā tā, ka galva vien no 
tās palika ārā. Ūdens malks izšļācās 
no Fauna mutes, kļūdams par ūdens 
strūklu. Vēl tagad, pieejot pie strūk-
lakas, ūdens šalkās var sadzirdēt, kā 
Fauns klusi izdveš savas mīļotās 
vārdu – Kok-ne-se...  

Jauno leģendu un stāstu 
konkurss noslēdzies!

Vikingu kuģis "Nameisis"
Maršruts Kokneses pilsdrupas – Likteņdārzs.
REGULĀRIE REISI
Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena, Svētdiena
no plkst. 10:00 – 18:00
Pirmdiena, otrdiena – brīvdiena.

Rezervācijas veikt zvanot +371 26161131
vai mājas lapā www.koknese.lv

Minimālais braucēju skaits – 6 personas!

Biļešu cena vienā virzienā:
Pieaugušajiem 5,50 €

Skolēniem,  pensionāriem, studentiem 3 €

Biļešu cena abos virzienos:
Pieaugušajiem 8 € 

Skolēniem,  pensionāriem, studentiem 5,50 €

Pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas.
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ANITA LIEPIŅA
Augsne ziemājiem
Jaunība izslimota, nu var uzelpot, – 
plaukt!
Pusaudža piņņu rētām pāri maiga 
āda sāk augt.
Nobrāzto ceļgalu rētainais raupjums 
nodot manās:
Cik trauksmaini nenobriedusī sirds 
ilgojās
Pavasara…

Rūpestu uzartais dvēseles lauks
Smalki sāpju ecēšām līdzināts.
Akmeņus nolasīt palīgā saukts
Gandrīz katrs, kas līdzi nāk.

Zeme irdenā, pagātnes atmiņām 
bagāti mēslota,
Rāmi dvašojot, brīdina: drīz krēslos,
Ziemājos jāiesēj šis tas no brieduma,
No dzidras tīrības, Patiesības un 
īstuma!

Un ziema būs gara, kāda nu ir -
Brīžiem rudens pilna, brīžiem 
pavasara…
…Atkušņi, sali, lieti un pali…
No Bezsniega baidos, no Kailsala…

Aklie estēti
Mans iegribu kucēns atkal norāvies 
no saites:
Gribu, lai skaisti, es gribu, lai ir 
skaisti!

Viņš lēkā ap galvu un trinas gar 
ausīm...
Par apzīmētiem žogiem un 
puspamestiem graustiem
Nav noskaņots pat klausīties!

Upes līča vēju svaiguma, bērzu tāss 
baltuma lutināts,
Netic, ka var kā citādi,- smejas kā 
kutināts!

Ar ko baroti iegribu kucēni,
Alkstoši ķepēt, triept, lauzt un 
dedzināt?

Varbūt, kopš dzimšanas badā tie,
Un mēs izliekamies, ka - nezinām?

Aizkulisēs
Aizver aiz sevis durvis,-
Caurvēja te vairs nav!
Kā žonglieris, iluzionists vai burvis
Durvju ailā siluets tavs.
 
Veco klavieru taustiņiem pāri
Izbijies trusis taustās.
Skaņu kakofonija aizkulisēs
Līdz ar putekļiem sēstas gausi...
 
Rampu ugunīm dziestot,
Nerīb bungas, klust stīgas.
Izrādes spriedzes izmocīta,
Dvēsele pieplok pie grīdas.
 
Aizver aiz sevis durvis,-
Caurvēja te vairs nav!
Laikā starp performancēm
Ceļš ejams katram savs...

OLGA KĻAVIŅA
Gadi prot skaisti nākt 
Sazied vasaras, iestājas ziemas,
rudeņi pilnbriedā nāk,
vasara iededz jāņuguns liesmas,
pavasaris diedzēt sāk.
Gadi, gadi mijoties uzrunā!
 
Tie paver daudz garākas dienas,
kā pumpuri sabriest sāk,
pat nemanot augums staltāks 
slienas,
ir jaunais jāiesāk skaisti,
dzīvē un darbos uzziedināt!
 
Dienas skrien kā skanīgas dziesmas,
vārdi no dvēseles nāk,
dzīves strautiņš tepat vien burzguļo
pārtopot lielā okeānā -
Tam nevaram pavēlēt savādāk!

ĀRIJA ĀRE
***
Manā bērnības pļavā zied liepa.
Ļaudis runā tā ziedus nedalot.
Tās zaros putnu bari skrien,
ļaudis runā tie nedziedot.
Vai par ziediem medainiem
kāds liepai klusi pateicies?
Par putnu balsīm  skanīgām
no sirds kāds īsti priecājies?
Nesakiet par liepu slikti - nesakiet,
un arī par putnu dziesmām - nē.
Atnāciet šeit un runājiet,skaniet,
skaniet manas bērnības ziedu pļavā.
Es pasniedzu liepai pretim plaukstas,
tās piebirst ar ziediem samtainiem.
Un putni, tie salido zaros un dzied, 
dzied bērnības dziesmas skaistākās.
Nāciet šai pļavā, es jums dāvināšu
no liepas visskaistākos ziedus.
Nāciet šai pļavā klausīties
visjaukākās putnu dziesmas.
Manā bērnības pļavā zied liepa -
liepa visskaistākā.

Kokneses svētkos
Prieks par dienu kura sasauc mūs 
kopā,
senajā parkā kad vasara zied,
kad liepu zaros skan ziedu valsis
un apkārt skan laimīgas ļaužu balsis.
Te ir tā vieta ,kur mūsu likteņi vijas,
kur divām upēm ūdens spārnos viļņi 
plūst.
Te ir tā vieta kur laiks savu skrējienu 
skaita,
skaita stundas, dienas un gadus, 
skaita mirkļus,
lai tie neizgaistu.

***
Es vaicāju pati sev klusi
vai mana vasara aizgājusi?
Tā manī kā ziedoša liepa šalc,
ar kamenes dziesmām piedziedāta.
Es liepu ziedus sev matos vīšu,
ar savām plaukstām tos sasildīšu.
Es ziedu smaržā sapņus vīšu
un vasaru projām vel nelaidīšu.

JURIS SILIŅŠ
Dziesma bez vārdiem
Šī dziesma nav dziedama – vārdu 
tai nav,
Varbūt tieši tamdēļ kā cerība jau
Tā atnāk, kad sirds alkst un dvēsele 
skumst
Dzirdēt to mūziku kā skan 
debesjums.

Par grēkiem uz balss saitēm uzlikts 
man žņaugs,
Vienalga es kliedzu: tu esi mans 
draugs!
Bez tevis šai zaņķī mana dzīve irst
Un rādās, ka tā arī būs jānomirst.

Dod spēku man, roku sniedz, ja jūties 
draugs,
Ļaujies dziesmai – pats liktenis 
vārdus sauks!
Šai vasarā pēdējie ziedi vēl plauks
Tev vienai, tev vienai, tev vienai, 
mans draugs.

Es ticu tiem vējiem, kas mierīgi kļūs,
Tiem ziediem, kas vasaras beigās 
vēl būs.
Jau viņu asnos mana dvēsele kvēl, - 
Draugs, kļūsti šai dzīvei par saulrietu 
vēl!

MAIJA STEPĒNA
***
Tikai uz laiku es esmu te -
Dieva radītā svētnīcā
caur mātes rokām
kā gaidīta viešņa 
baltām kājām ienākusi.
Dod, Dieviņ, baltām
līdz galam iet!
Tikai uz laiku es esmu te,
Dievs, tava dārza malītē,
augt un ziedēt nākusi.
Svētī manu ik jaunu rītu,
lai godam vakaru
sagaidītu!

Viss aizslepenots
Ir gan!
Turklāt drošībā 
aiz septiņiem zīmogiem,
septiņpantu likumiem,
septiņu varnešu vienam otru
glābjošiem parakstiem.

Bet – ko ložņā te apkārt
nez kādi no pelēkā pūļa!?
Nekas jums netiks dots!
Tikai pigu dabūsit sev no tā,
kas zinātkārots -
cik – bez riska tikt pie soda -
no tavas kabatas grābts?
Cik no tavas dzīvības šņāpts?
Par cik pārdots no nieka,
kas palicis pāri no goda...?
VISS AIZSLEPENOTS!

Bet jums še ku... kas tika -
pa atslēgas caurumu izbāzta
piga plika...
   
***
Vārdi var patiesi un nepatiesi būt,
es tos negaidu...
sirds pati kaut kur dziļi,
dziļi tos vēl neizteiktus jūt!
Vai maz ar izskaņu, vai tikai priedēkli
mainās cerētais uz “neticēt”?
Nē, es negaidu.
Man pietiek ar tevi vēja pusē, 
ar tevi, kad smagums pietūcis
sāpīgi pulsē,
ar tevi grūtajā daļā,
ar tevi āra malā...
Man nevajag vārdus – vējš tos pēc 
patikas
izlocīs, pārlocīs un aiznesīs kur 
pašam tiks.
Man vajag sajust, man vajag zināt, 
ka esi!
Par pārējo – tu paklusēsi...

***
Debesis solās nebūt skopas -
maigu roku stumj mākoņus tālāk.
Pār rudzu lauku bēg pēdējās ēnas.
Nāc nu, saulīte, atpakaļ!

Pieglaud bērza vijīgās cirtas,
kamenei spārnus nožāvē,
Sasien sienāža vijolei stīgas -
nu vari, zaļbiksi, muzicēt!

Redz,  kā viss sācis iet uz labu.
Saule var pelnītu atpūtu ņemt.
Aizejot dusēt vēl piebēra jūru
pilnu zelta dukātiem.

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN 
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA

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

KVALIFIKĀCIJA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA, 
MĀCĪBU ILGUMS

Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists

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

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists

Pamatizglītība, 4 gadi

Konditors, Jauniešu garantija 
projekta grupa (17-29 gadi)

Pamatizglītība, vidējā izglītība,
1 gads

Restorānu pakalpojumu 
speciālists, Jauniešu garantija 
projekta grupa (17-29 gadi)

Vidējā, profesionālā vidējā 
izglītība, 1,5 gadi

Biškopis (tālmācības program-
ma, bez vecuma ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Lauku īpašuma apsaimniekotājs 
(tālmācības programma, bez 
vecuma ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca, 
B kategorijas autovadītāja apmācība. 

Valsts stipendija EUR 10 – 150 mēnesī,  
Jauniešu garantija projekta grupas audzēkņiem 

mērķstipendija EUR 115 mēnesī.                                                                                                                
Kontakttālrunis 65133606, 65133600, 65164282

Dokumentu iesniegšana darba dienās  plkst. 8.30 – 15.30
e-pasts: vecbebrupv@gmail.com; mājas lapa: www.vecbebri.lv

Valsts 
asinsdonoru 
centra rīkotā 
DONORU DIENA
16. augustā no 
pulksten 10-13
Kokneses kultūras namā 

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN 
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA – 

TAVS CEĻŠ UZ PROFESIJU!
Mācību gada sākums – 2016. gada 1.septembris

Nāc un apgūsti profesiju pēc pamatskolas 
vai vidusskolas 10 mēnešu laikā!

Saņem stipendiju 70 LĪDZ 115 EUR mēnesī!                                                                                                   
Ja esi jaunietis vecumā no 17 līdz 29 gadiem                                                                                                
un vēlies iekļauties darba vidē kā konkurēt 

spējīgs darbinieks, 
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā 

internātvidusskola
 Tev piedāvā iespēju apgūt profesiju par ESF līdzekļiem 

Jauniešu garantijas projekta ietvaros

K O N D I T O R S
1. Mācību laiks 2016. gada septembris līdz 2017.gada jūnijs.
2. Otrais profesionālās kvalifi kācijas līmenis.
3. Saņem profesionālās kvalifi kācijas apliecību.
4. Mācās tikai profesionālos mācību priekšmetus.
5. Kvalifi kācijas prakse 14 nedēļas ražošanas uzņēmumos.
6. Uzņemot skolā ņem vērā šādus papildus kritērijus:
6.1. Nav atbalsta saņēmējs NVA pasākumā „Aktīvās darba 
tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 
nodarbinātības veicināšanai”;
6.2. Nav iesaistīts citās klātienes mācībās, nav klātienes students;
6.3. 12 mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā nav 
saņēmis mērķstipendiju Projekta ietvaros.
6.4. Nav ieguvis profesionālo kvalifi kāciju pēdējo 12 mēnešu laikā.
7. Varbūt reģistrējies kā bezdarbnieks NVA un vienlaikus 
saņem bezdarbnieka pabalstu.  Varbūt strādājošs darbinieks.                                              
Bezmaksas dienesta viesnīca.

Dokumentu pieņemšana: līdz 2016.gada 25.augustam.
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600, 

e-pasts: vecbebrupv@gmail.com
Mājas lapa: www.vecbebri.lv

Pateicība
Sirsnīgs paldies dakterītei 
Ingunai Doktorei par atsaucību 
sava atvaļinājumā laikā 
palīdzot mazai pacientei – 
Kadrijai!

Kadrijas māmiņa 
Koknesē
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Ar krāšņu svētku gājienu, sagaidītiem 

tuviem un tāliem ciemiņiem, ar pasā-

kumiem, kuros daudzināts Pērses un 

Daugavas vārds, nosvinēti gadskārtējie 

Kokneses novada svētki. Šoreiz svētku 

moto „Te, kur Pērse ar Daugavu tiekas” 

apliecināja – pie mūsu senatnes lepnu-

ma – Kokneses viduslaiku pilsdrupām 

dziesmām apvītā Pērse savienojas ar 

likteņupi Daugavu.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Svētkiem greznotā Koknese - 
baltās buru laivas un citi Komunālas 
nodaļas radītie pārsteigumi radīja 
pacilājošu noskaņu jau svētku nedē-

ļas sākumā. 1.jūlijā – svētku pirmajā 
dienā jau trešo reizi Kokneses kultū-
ras namā notika mazo novadnieku 
sumināšanas svētki „Man blakus tava 
sirsniņa”, bet Zaļā tirgus laukumā svi-
nīgi atklāja koktēlnieku Ivara un Ai-
gara Rūrānu veidoto ozolkoka skulp-
tūru – veltījumu Kokneses un Vitin-
genas (Vācija) 20 gadu sadraudzībai. 
Kokneses pilsdrupās, saulei rietot pār 
Daugavu, Rīgas saksofonu kvartets 
svētku svinētājiem dāvāja brīnišķīgu 
koncertu ar nosaukumu „No Kuivi-
žiem līdz Kasablankai”, atskaņojot lat-
viešu komponista Georga Pelēča, gan 
izcilu ārzemju autoru skaņdarbus. Arī 
Jāņa Streiča kinofi lma „Rūdolfa man-

tojums” naksnīgajās pilsdrupās kopā 
sasauca kuplu skatītāju pulku. 2.jūlijā 
svētki sākās ar tradicionālo gājienu 
no Kokneses pils vārtiem uz pasā-
kumu norises vietu – estrādi. Pirmo 
reizi uz Kokneses novada svētkiem 
bija ieradušies ciemiņi no Vecumnie-
ku novada – pašdarbības kolektīvi un 
pašvaldības pārstāvji. Svētku gājiena 
priekšgalā plīvoja Latvijas valsts ka-
rogs, Kokneses, Vitingenas un Ve-
cumnieku novada karogi. Kokneses 
kultūras nama pūtēju orķestra un 
pūtēju orķestra „Skaistkalne” no Ve-
cumnieku novada spēlētās melodijas 
ielīksmoja gan gājiena dalībniekus, 
gan atsaucīgos skatītājus uz ielām.

Svētkos daudzina Pērsi un Daugavu
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Atbilstoši svētku moto, gājiena dalībnieki savā vizuālajā noformējumā bija 
izvēlējušies ar jūru saistītu tematiku. Kokneses novada domes kolektīvs bija 
pārtapis par vienotu kuģa komandu ar nosaukumu „Kokenhusen”. 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pedagogu kolektīvs jeb īsti jūras braucēji 
lepni soļoja sava bagātā angļu kapteiņa – direktora Māra Reinberga pavadībā. 

Ar smaidu pa dzīvi!  Arī svētku gājienā smaidoši 
soļo Iršu pagasta pārvaldes darbinieki.

„Savējie” – tā sevi dēvē Dzintara Višķera velo draugi un ar 
prieku stūrē arī gājienā!

Pēc kārtīga darba svētki skaisti jānosvin – teic 
Kokneses Komunālās nodaļa!

Lai dzīvo svētki! – novēl Bebru pagasta 
pārvalde.

„Mēs varam būt lepni un 
laimīgi, ka dzīvojam vietā, 
kur satiekas mūsu likteņupes 
– Daugava un Pērse. Paldies 
mūsu novada uzņēmējiem 
par lielo atbalstu svētku 
organizēšanā, kā arī visiem, 
kuri devuši savu ieguldījumu 
svētku sagatavošanā!” – 
svētkus atklājot, teica domes 
priekšsēdētājs.

Tikpat braši kā 
gājienā, arī uz svētku 

skatuves muzicēja 
Kokneses kultūras 

nama pūtēju orķestris 
Ziedoņa Puķīša 

vadībā.

Daugavas krastā – Kokneses luterāņu baznīcā saviļņojošu svētku 
sajūtu radīja koru koncerts. Dziļi dvēseliskais Vecumnieku novada 

bērnu un jauniešu kora „Via Stella” (vad. Liene Batņa) sniegums saules 
apspīdētajā dievnamā bija visskaistākais sveiciens svētkos.

Kokneses novada uzņēmēji prezen-
tēja savu produkciju – vietējos lauku 

labumus, kā arī lietas, kas vairo 
skaistumu un veselību, bet enerģiskā 

saimniece no Stāmerienas pagasta 
piedāvāja līdzdalību maizes cepšanā 

pēc senām tradīcijām.

Koncerts dievnamā iesākās ar negaidītu, bet 
ļoti patīkamu pārsteigumu - Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris pasniedza 
LR Kultūras ministrijas Goda rakstu Kokneses 
mūzikas skolas direktorei un kordiriģentei 
Silvijai Cīrulei par ilggadēju radošu ieguldījumu 
Kokneses novada kultūras dzīves attīstībā un 
Kokneses mūzikas skolas 25 gadu izaugsmē. 
Par viņas paveikto varam sacīt: „Mūžs skanēja 
rotādams” – smeļoties spēku latviskajā dzīvesziņā, 
aicinot ikvienu būt par mūsu kultūras mantojuma 
glabātājiem un tālāk nesējiem.

Par svētku tradīciju 
ir kļuvušas 

virves vilkšanas 
sacensības. Šoreiz 

spēkiem mērojās trīs 
novada spēcīgāko 

vīru komandas. 
Azartiskā cīņā 

uzvarētāja titulu 
ieguva komanda 

„Vecbebri”.

Inguna Strazdiņa, vadot loteriju, 
katru laimīgās lozes īpašnieku 
aicināja izvilkt nākamā veiksmīgā 
loterijas dalībnieka anketu.

Tie, kuri svētkus bija atbalstījuši ar zaļo 
sirsniņu plakātiem māju un darbavietu 
logos, ar nepacietību gaidīja svētku loterijas 
noslēgumu. Kokneses novada domes 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs pateicās par 
atsaucību Kokneses novada uzņēmējiem, jo 
kopējā balvu fondā tika sarūpētas vairāk kā 
70 vērtīgas balvas - dāvanu kartes, vietējo 
ražotāju izstrādājumi un gardumi, kā arī 
dažādas darbam un atpūtai noderīgas lietas. 
Loteriju vadīt palīdzēja Marta Vīle-Bērziņa 
un Māra Bitāne no Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļas.

Par vislielākā laimesta – SIA „Hanza 
elektro” dāvātā televizora ieguvēju 

kļuva Daniels Laurinavičs no 
Bormaņiem.

Tauru skaņās viļņojās gaiss, kad 
zaļumballi atklāja pūtēju orķestris 

„Skaistkalne” ar Kokneses pūtēju 
orķestra dalībnieku piedalīšanos. 

Pēc tik lieliska iesākuma grupas 
„Apvedceļš” un DJ Madvip 

pavadījumā dancotāji līksmoja līdz 
pirmajiem gaiļiem. Tieši pusnaktī 
pāri Pērses un Daugavas tikšanās 

vietai, debesīs zaigoja grandiozs 
svētku salūts. Paldies SIA “Kūdras 
enerģija” par radīto svētku prieku!


