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KOKNESES
Tūrisma sezona Kokneses novadā ir sākusies! Tiksimies Sama modināšanas svētkos Koknesē!

Maijam pieder visskaistākais 
gada laiks. Kur paveries – pavasa-
ris ir savu paveicis! Kas zied ko-
šāk – zilas debesis vai lauki spirgtā 
zaļumā? Ar ievziedu smaržu, balti 
apsnigušiem ķiršu kokiem arī mēs 
esam šī ziedošā brīža liecinieki. At-
liek tikai baudīt, smaržot un sajust! 
Piepildītājā ikdienas ritējumā at-
rast laiku pastāvēt zem plaukstošas 
ābeles. Sagaidot 4. maiju, Latvijas 
valsts Neatkarības atjaunošanas 
dienu, arī Latviju gribas salīdzināt 
ābeli, kas ir stipra savā ziedēt mākā.

Pirmo reizi Latviešu institūts 
aicināja otrajā Latvijas valsts dzim-
šanas dienā svinēt Baltā galdauta 
svētkus. Arī Koknesē šajā dienā 
notika sirsnīgs pasākums. Manu-
prāt, šie svētki varētu kļūt par siltu 
mudinājumu pulcēties kopā ģime-
nēm un dzimtām, lai no paaudzes 
paaudzē tālāk nodotu savu īpašo – 
savas Latvijas mīlestība stāstu. 

Maija otrajā svētdienā svinē-
jām Mātes dienu, kā turpinājumu 
Baltā galdauta svētkiem, jo arī šai 
dienai piemīt tāds baltums, kas ro-
dams linu galdautos un dvieļos, ko 
audušas mātes rokas.

Ar maiju tradicionāli sākas 
jaunā tūrisma sezona. 14. maijā 
lai visi ceļi ved uz Koknesi, jo šajā 
dienā pamodīsies Daugavā duso-
šais lielais Sams, un Kokneses ielas 
ieskandinās Tvīda brauciena dalīb-
nieku velosipēdu zvaniņu skaņas! 
Tradīcija, kas iesākusies pirms sep-
tiņiem gadiem, gājusi plašumā un 
sasauc kopā šīs dienas svinētājus 
no visas Latvijas.

Šoreiz atkal mūsu izdevuma 
lappusēs stāstām par Kokneses 
novada domes iecerēm un lēmu-
miem, aktuālajiem projektiem, 
daudzajiem notikušajiem kultūras 
un sporta pasākumiem. Aprīļa no-
galē Bebros notika iedzīvotāju tik-
šanās ar domes un pārvaldes dar-
biniekiem. Apsveicami, jo pašval-
dības darbā ļoti svarīgs ir dialogs 
ar iedzīvotājiem, tāpēc, cerams, ka 
šādas tikšanās palīdzēs labāk iz-
prast cilvēku vajadzības un sniegs 
noderīgus ierosinājumus. 

Maijs neļauj būt dīkā. Gan 
zemnieki savos lielajos tīrumos, 
gan citi savos mazdārziņos steidz 
sēt un stādīt. Lai mums izdodas arī 
iesēt sev apkārt vairāk labestības, 
prasmes ieklausīties otrā, mazliet 
vairāk prieka un ticības saviem 
spēkiem!

Būsim kopā ar savējiem Ģime-
nes dienā un Vasarvētkos! 

Sarmīte Rode

Par ko gan sapņo vēl Daugavā 

dusošais lielais Sams? Noteikti 

par šī pavasara lielāko notikumu – 

14. maiju, kad viņu pamodinās 

svētku svinētāju gaviles un velo-

sipēdu zvaniņu skaņas! Jau sep-

tīto pavasari Kokneses novadā 

tūrisma sezonu atklāsim ar Dau-

gavas dižā iemītnieka Sama mo-

dināšanas svētkiem un krāsām 

bagāto Tvīda braucienu!

KNDA „Kokneses tūrisma centrs”

14. maija rīts Kokneses estrādē 
iesāksies ar pavasara gadatirgu un 
aktivitātēm, kurās iesaistīsies pats 
šīs dienas varonis Sams un Kokne-
ses pilskungs. Sama zupas baudīša-
na, atrakcijas, zirgu izjādes, elektro-
mobīļi, loku šaušana, radošās teltis: 
“Izzini Daugavas bagātības” ar Māri 

Olti un VRI, senā dzīvesveida un 
cīņu kluba “Heiligenberg” paraug-
demonstrējumi, biedrības “Baltai-
ne” Radošās mājas aktivitātes, raks-
tīšana ar spalvu, Fobo momentfoto, 
lāzer–peintbols, mūku futbols un 
piedalīšanās lielajā Sama loterijā, 
kurā galvenā balva būs velosipēds 
– tik daudzveidīga pasākuma prog-
ramma jau iesāksies dienas pirmajā 
daļā.

Svētku rītā pulksten 10 jaunajā 
laivu piestātnē “Gundegas” atklāsim 
vikingu laivas “Nameisis” maršrutu. 
“Nameisis” turpmāk kursēs posmā 
Kokneses pilsdrupas– Likteņdārzs– 
Kokneses pilsdrupas.

Retro tērpu un velosipēdu parā-
dei – Tvīda braucienam šogad starts 
tiks dots pulksten 12 no brīvdienu 
piestātnes “Pērsejas”, lai, zvaniņiem 

dūcot, krāšņais brauciens izvītos pa 
Kokneses ielām un nokļūtu gala-
mērķī – Kokneses pilsdrupās. Tāpat 
kā iepriekšējos gadus priecāsimies 
redzēt Tvīda brauciena atbalstītājus 
un dalībniekus no visas Latvijas!

Šajā maija pēcpusdienā klausī-
tājus priecēs Kokneses pūtēju or-
ķestra koncerts.

Kad svētku noslēgumā zaļum-
balli Kokneses estrādē spēlēs grupa 
„Ilūzija”, svētku gaviļnieks Sams va-
rēs sacīt: „Tūrisma sezona jau septī-
to gadu ir atklāta!”

Lai viss labi izdotos un Sama 
vārdi piepildītos, esiet kopā ar 
mums 14. maijā – Sama modināša-
nas svētkos Koknesē!

Pasākumu organizē KNDA 
„Kokneses Tūrisma centrs” un Kok-
neses novada dome.

14. maijā Koknesē 
modināsim lielo Samu!

Jaunā tūrisma 
sezona Koknesē

Lai gan Kokneses novadā 2016.

gada tūrisma sezona ofi ciāli tiks 

atklāta 14.maijā ar Sama modinā-

šanas svētku pasākumu, šogad jau 

aktīvi tūristus uzņem Likteņdārzs. 

Apmeklētāju ērtībām ir izveidots 

jauns auto stāvlaukums, izveidotas 

jaunas tūrisma programmas gan 

skolniekiem, gan ģimenēm. 

Daina Liepiņa,

KNDA „Kokneses tūrisma centrs” 

direktore

Šogad uzsvars tiks likts uz jauniz-
veidotajiem ūdenstūrisma maršrutiem 
ar jaunām laivu piestātnēm Kokneses 
pilsdrupās, Likteņdārzā un pavisam 
jaunā vietā, pie bijušā bērnudārza 
„Gundegas” Daugavas upes krastā. 
Tūrisma sezonas atklāšanas dienā ik-
vienam interesentam būs iespēja at-
klāt jauno vikingu laivas „Nameisis” 
ūdenstūrisma maršrutu „Kokneses 
pilsdrupas” – „Likteņdārzs”. Brauciena 
laikā laivas kapteinis būs arī gids, kurš 
ar savu stāstījumu iepazīstinās ar pils-
drupu apkārtnē cilvēku skatam zudušo 
apkārtni un Likteņdārza vienreizējo 
ainavu un stāstu. Kokneses pilsdrupās 
nedēļas nogalēs būs iespēja apgūt pa-
visam jaunas prasmes – rakstīšanu ar 
spalvu.

Aktīvākai Kokneses apskatei, Zaļā 
tirgus laukumā, būs iespēja iznomāt 
dizaina velosipēdus. Velosipēdu dau-
dzums būs pietiekams gan ģimenes 
izbraucienam, gan lielākam draugu 
pulciņam.

Tūrisma sezonā Koknesē ikviens 
var atrast kā pavadīt brīvo laiku. Ama-
tu centrs ”Mazā kāpa” aicina iepazīt un 
apgūt iemaņas ādas apstrādē, „Radošā 
māja” piedāvā aktivitātes gan lieliem, 
gan maziem darbojoties gadskārtu 
svētku un amatnieku darbnīcās, spēlēs, 
rotaļās un dančos, cienāšanos ar vietējo 
kulināro mantojumu. Kokneses parkā 
aicina iziet atraktīvu un izzinošu eks-
kursiju „Taka vienā elpas vilcienā” ar 
dažādiem uzdevumiem. 

Brīvdienu piestātne „Pērsejas” ai-
cina uz aktīvu atpūtu brīvā dabā – or-
ganizē pieturvietu kāzu svinībām un 
aicina pavadīt dienu ar aktīvu atjautī-
bas garšu ceļojot laivā, orientējoties un 
meklējot atbildes uz dažādiem ar Kok-
nesi saistītiem jautājumiem, nūjojot, iz-
nomājot laivu un piknika un telts vietu 
ar īpaši spēcinošo Ugunszupu.

Vecbebros biškopības muzejā ap-
meklētājiem piedāvā ekskursijas ar me-
dus degustāciju un iejusties biškpopja 
amatā ietērpjoties īpaši paredzētā tērpā. 
Iršos šovasar īpaši gatavojas atzīmēt un 
izzināt bijušās Vācbaltu kolonijas laikus.

Šīs sezonas piedāvājums ir rosinošs 
uz ilgāka laika vadīšanu Koknesē, kur 
naktsmītņu pakalpojumus piedāvā 7 
naktsmītnes .

Informācija par tūrisma piedā-
vājumu: www.koknese.lv, tālrunis 
65161296, 29275412.

Lai visiem jauka vasara iepazīstot 
Kokneses apkārtni!  
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22.00 

Mosties, celies, piedalies!

NovadaKOKNESES
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1.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes kopsavilkuma 2015.gada pār-
skatu.

1.2. Apstiprināt Kokneses novada 
domes konsolidēto 2015.gada pārska-
tu, kurā konsolidēti:

– Kokneses novada domes kopsa-
vilkuma pārskats;

– pašvaldības aģentūras „Kokneses 
sporta centrs” pārskats;

– pašvaldības aģentūras „Kokneses 
tūrisma centrs” pārskats;

– Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
pārskats;

– Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra pārskats;

– ģimenes krīzes centra „Dzeguzī-
te” pārskats. 

2. Apstiprināt sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību „Kokneses Komunā-
lie pakalpojumi”, reģ. Nr. 48703001147 
Gada pārskatu par 2015.gadu.

3. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par sociālās palīdzības pabalstiem 
plānoto līdzekļu izlietojumu Kokneses 
novadā 2015.gadā (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv)

4. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par sociālās palīdzības pabalstiem 
plānoto līdzekļu izlietojumu Kokneses 
novadā 2016.gada 1.ceturksnī (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv).

 5.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs” fi nansiālo darbību 2016.
gada 1.ceturksnī (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv)

5.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Tūrisma centrs” fi nansiālo darbību 
2016.gada 1.ceturksnī (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv)

6.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības laikrakstu „Kokneses 
Novada vēstis” (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv)

6.2. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pašvaldības mājas lapu – www.
koknese.lv (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv)

7.Pieņemt zināšanai informāciju 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
par izglītības iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem 2015.gadā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv)

8.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu li-
cencēšanas kārtību (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv)

8.2. Kokneses novada domes inte-
rešu izglītības un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu licencēšanas 

kārtība stājas spēkā ar tās pieņemšanas 
dienu.

8.3. Mainīt komisijas nosaukumu 
no „Pieaugušo neformālās un interešu 
izglītības programmu licencēšanas ko-
misija” uz „Interešu izglītības un pieau-
gušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisija”.

8.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
izglītības darba speciāliste L. Āre. 

9.1. Iesniegt projekta iesniegu-
mu „Tūrisma informācijas centra tel-
pu vienkāršota atjaunošana” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas LEADER 2015.–2020.
gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakš-
pasākuma „Darbības īstenošana ar sa-
biedrības vietējās attīstības stratēģiju” 
19.2.1. aktivitātē „Vietas potenciāla at-
tīstības iniciatīvas” 3.rīcībā „Publiskās 
infrastruktūras uzlabošana pakalpoju-
mu pieejamībai”. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
121  468,02 (viens simts divdesmit 
viens tūkstotis četri simti sešdesmit 
astoņi euro 02 centi), no kurām at-
tiecināmās izmaksas ir EUR 50  000 
( piecdesmit tūkstoši euro), no tām 
ELFLA fi nansējums ir 90% jeb EUR 
45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši euro) 
un 10% jeb EUR 5 000 ( pieci tūksto-
ši euro) ir Kokneses novada domes 
fi nansējums. Projekta neattiecināmās 
izmaksas EUR 71 468.02 (septiņdesmit 
viens tūkstotis četri simti sešdesmit as-
toņi euro 02 centi). Kopējais Kokneses 
novada domes fi nansējums projekta 
realizācijai ir EUR 76  468.02 (septiņ-
desmit seši tūkstoši četri simti sešdes-
mit astoņi euro 02 centi). Izmaksas tiks 
precizētas pēc iepirkuma veikšanas. 

9.2. Projekta atbalstīšanas gadīju-
mā no Kokneses novada domes bu-
džeta līdzekļiem garantēt priekšfi nan-
sējumu EUR 121  468.02 (viens simts 
divdesmit viens tūkstotis četri simti 
sešdesmit astoņi euro 02 centi). 

9.3. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas Projektu vadītāju Martu Vīli–
Bērziņu, pilnvarojot veikt darbības 
Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas ar 
projekta realizāciju un uzraudzību, kur 
ir nepieciešams pašvaldības vārdā pa-
rakstīties un saistībā ar iepriekš minēto 
kārtot visas formalitātes. 

10.1. Veikt fasādes vienkāršotas at-
jaunošanas darbus un energoefektivi-
tātes paaugstināšanas pasākumus paš-
valdības ēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē.

10.2. Pašvaldības ēkas 1905.gada 
ielā 7, Koknesē, atjaunošanas darbu iz-
maksas ir līdz EUR 182 000,00 (viens 

simts astoņdesmit divi tūkstoši eiro 0 
centi). 

10.3. Ņemot vērā darbu apjomus 
un ēkas īpašumtiesības, projekta reali-
zācijas izdevumus proporcionāli sada-
līt starp pašvaldības kapitālsabiedrību 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” un Kokneses novada domi.

10.4. Projekta realizācijai ņemt aiz-
ņēmumu Valsts kasē. Par nepieciešamā 
kredīta apjomu un nosacījumiem lemt 
pēc būvdarbu iepirkuma procedūras 
pabeigšanas.

11. Precizēt saistošos noteikumus 
Nr.6/2016 „Grozījumi Kokneses nova-
da domes 2010.gada 30.jūnijā saisto-
šajos noteikumos Nr. 10 „Par kapsētu 
uzturēšanu un lietošanu Kokneses no-
vadā”.

12.1. Iesniegt projekta iesniegu-
mu „Dabas pieminekļa aizsargājamā 
dendroloģiskā stādījuma „Kokneses 
parks” dabas aizsardzības plāna ie-
viešana” Valsts budžeta programmas 
„Vides aizsardzības fonds” apakšprog-
rammas „Vides aizsardzības projekti” 
aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības 
plānu ieviešana”.

12.2. Projekta kopējā summa līdz 
EUR 20  000,00 (divdesmit tūkstoši 
euro), t.sk. Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda fi nansējums ir līdz EUR 
17  000,00 (septiņpadsmit tūkstoši 
euro) un Kokneses novada domes līdz-
fi nansējums – līdz EUR 3000,00 (trīs 
tūkstoši euro).

12.3. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt priekšfi nan-
sējumu EUR 20 000,00 (divdesmit tūk-
stoši euro) apmērā. 

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

13. Projekta “Vingro vesels!” at-
balstīšanas gadījumā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem piešķirt biedrībai 
„Koknesei” reģ. Nr.40008038789, Me-
lioratoru iela 1, Koknese, Kokneses 
novadā, EUR 2 000 (divi tūkstoši euro) 
projekta realizācijai, kas sastāda 10% 
no kopējām projekta izmaksām. 

Projektā plānots blakus Kokneses 
vidusskolas stadionam ierīkot āra tre-
nažieru kompleksu, kā arī veikt labie-
kārtošanas darbus. Projekta kopējās 
izmaksas plānotas EUR 20  000, kas 
tiks precizētas pēc cenu aptaujas rezul-

tātiem. Biedrība lūdz domei, projekta 
atbalstīšanas gadījumā, piešķirt līdzfi -
nansējumu 10% apmērā no kopējām 
projekta izmaksām. 

14. Projekta “Mednieku apmācību 
infrastruktūras nodrošināšana Kokne-
ses novadā” atbalstīšanas gadījumā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem pie-
šķirt biedrībai mednieku klubam „ĶE-
PAINIS” Reģ. nr. 40008077254, Parka 
iela 18, Koknese, Kokneses pag., Kok-
neses nov., EUR 366,00 (trīs simti seš-
desmit seši euro) projekta realizācijai, 
kas sastāda 10% no kopējām projekta 
izmaksām. 

Projektā plānots iegādāties zāles 
pļāvēju, lai varētu veikt teritorijas sa-
kopšanas darbus un īstenot mednieku 
kluba plānotās aktivitātes, t.sk. apmā-
cības. Projekta kopējās izmaksas EUR 
3 660,00. Biedrība lūdz domei, projekta 
atbalstīšanas gadījumā, piešķirt līdzfi -
nansējumu 10% apmērā no kopējām 
projekta izmaksām. 

15.1. Projekta „Dosimies dabā, tur 
vingrot vislabāk” atbalstīšanas gadī-
jumā no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem piešķirt biedrībai „IRSIS” reģ. 
Nr.50008120421, „Kūlēni”, Irši, Iršu pa-
gasts, Kokneses novads , EUR 1 693,97 
(viens tūkstotis seši simti deviņdesmit 
trīs euro 97 centi) projekta realizācijai, 
kas sastāda 10% no kopējām projekta 
izmaksām. 

15.2. Projekta apstiprināšanas ga-
dījumā, piekrist, ka biedrība saņem 
būvatļauju izstrādātajam novietnes 
projektam. 

Projektā plānots labiekārtot lau-
kumu, izveidojot rotaļu, vingrošanas 
un atpūtas vietu. Projekta kopējās iz-
maksas ir EUR 16 939,66 (sešpadsmit 
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi 
euro 66 centi). Biedrība lūdz domei, 
projekta atbalstīšanas gadījumā, pie-
šķirt līdzfi nansējumu 10% apmērā no 
kopējām projekta izmaksām.

16.1. Projekta „Sporta infrastruk-
tūras uzlabošana Kokneses novadā” 
atbalstīšanas gadījumā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem piešķirt biedrībai 
„Kokneses sporta veterānu klubs” reģ. 
40008190821, Parka iela 27, Koknese, 
Kokneses novads, EUR 1939.89 (viens 
tūkstotis deviņi simti trīsdesmit devi-
ņi euro 89 centi) projekta realizācijai, 
kas sastāda 10% no kopējām projekta 
izmaksām. 

16.2. Noslēgt bezatlīdzības nomas 
līgumu ar biedrību „Kokneses sporta 
veterānu klubs” par telpu izmantošanu 
Kokneses sporta centrā iekārtu uzgla-
bāšanai līdz 2023.gada 30.maijam. 

Projektā plānots iegādāties trena-

žierus, sporta inventāru un aprīko-
jumu, ko iedzīvotāji varētu izmantot 
treniņu procesiem un veselīga dzīves-
veida veicināšanai. Projekta kopējās 
izmaksas plānotas EUR 19 398.90, 
kas tiks precizētas pēc cenu aptaujas 
rezultātiem. Biedrība lūdz domei, pro-
jekta atbalstīšanas gadījumā, piešķirt 
līdzfi nansējumu 10% apmērā jeb EUR 
1 939.89 no kopējām projekta izmak-
sām.

17.1. Noslēgt nedzīvojamo telpu – 
„Stadiona māja”, kas atrodas zemes vie-
nībā „Stadions” kadastra Nr. 3246 006 
0111, Bebru pagastā Kokneses novadā, 
nomas līgumu uz 9 (deviņiem) gadiem 
ar nomas līguma reģistrēšanu zemes-
grāmatā 

17.2. Projekta apstiprināšanas ga-
dījumā, tā realizācijai no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem piešķirt nepiecie-
šamo līdzfi nansējumu EUR 17 179,55 
(septiņpadsmit tūkstoši viens simts 
septiņdesmit deviņi euro 55 centi) ap-
mērā. 

17.3. Projekta realizēšanai atļaut 
biedrībai „Bites” saņemt būvatļauju. 

Projekta ietvaros plānots veikt sta-
diona mājas jumta, logu, durvju no-
maiņu un stadiona ēkas fasādes atjau-
nošanas darbus, t.i. I kārtu.

18. Jautājumu par brīvpusdienu 
piešķiršanu bērniem, kuri apmeklē 
novada pirmsskolas izglītības iestādes, 
izskatīt pie pašvaldības budžeta 2017.
gadam sastādīšanas.

19. No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem piešķirt fi nansējumu 550,00 
euro (pieci simti piecdesmit euro) 
apmērā biedrībai „Koknesei”, Reģ. 
Nr.40008038789 viduslaiku tērpu no-
komplektēšanai (8 vīriešu jostas, 8 
sieviešu jostas, 8 galvas lakati ar austu 
malu un 32 ādas sienamās aproces).

20. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt fi nanšu līdzekļus 
500,00 euro (pieci simti euro) apmērā 
Latvijas Bērnu fondam bezmaksas no-
metņu organizēšanai bērniem ar īpa-
šām vajadzībām, bērniem no audžu, 
aizbildņu, daudzbērnu un maznodro-
šinātajām ģimenēm.

21. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt 900,00 euro (devi-
ņi simti euro) Kokneses Romas katoļu 
draudzei apskaņošanas iekārtas iegādei 
Kokneses Romas katoļu draudzes baz-
nīcā.

Nākoša novada domes sēde no-
tiks 2016.gada 25.maijā plkst.14.00, 
novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Sagatavoja domes sekretāre 

Dz.Krišāne

2016.gada 27.aprīļa domes sēdē NOLĒMA:

1.un 2. jūlijā Kokneses novada dome aicina 
iedzīvotājus kopīgi svinēt gadskārtējos 

KOKNESES NOVADA SVĒTKUS!
1.jūlijā – sumināsim jaunos novadniekus, atklāsim jaunu koka 
skulptūru, Kokneses pilsdrupās baudīsim saksofona skaņas un 

vērosim nakts kino seansu. 
2.jūlijā – svētkus atklāsim ar gājienu, kas iedzīvotājus aizvedīs līdz 
estrādei, kur visas dienas garumā notiks dažādi koncerti, atrakcijas, 

radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes un loterijas noslēgums. 
Vakara noslēgumā zaļumballe ar grupu „Apvedceļš” un salūts! 
Svētku programma Kokneses Novada Vēstis jūnija numurā.

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošu nekustamo īpašumu – divu 
istabu dzīvokli 35,2 m2 ar kadastra 
Nr. 32609000710 Parka ielā 16 dzīvok-
lis Nr.27,Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā. Izsoles sākumce-
na 2810,00 euro ( divi tūkstoši astoņi 
simti desmit euro). Lai piedalītos Ob-
jekta izsolē līdz 2016.gada 23.maija 
plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums 
ar dokumentiem par dalības maksas 
50,00 euro, nodrošinājuma naudas 
281,00 euro nomaksu un izziņu, ka 
nav nodokļu parādu Kokneses nova-
dā. Objekta izsole notiks 2016.gada 
24.maijā pkst.10.000 Kokneses no-

vada domes ēkā Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva 2. telpā (sēžu zālē). 
Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties internetā pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un Kokneses novada 
domes administrācijas ēkās 13.kabi-
netā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Objekta apskati iepriekš sa-
skaņot pa tālruni 65128575.

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošu nekustamo īpašumu – trīs 
istabu dzīvokli renovētā mājā 73,4 
m2 ar kadastra Nr. 32609000541 „Lie-
pas”–19, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā. Izsoles sākumcena 2000,00 
euro ( divi tūkstoši euro). Lai pieda-

lītos Objekta izsolē līdz 2016.gada 
23.maija plkst.10.00 ir jāiesniedz 
iesniegums ar dokumentiem par dalī-
bas maksas 50,00 euro, nodrošinājuma 
naudas 200,00 euro nomaksu un izzi-
ņu, ka nav nodokļu parādu Kokneses 
novadā. Objekta izsole notiks 2016.
gada 24.maijā pkst.11.000 Kokneses 
novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva 2. telpā (sēžu zālē). 
Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties internetā pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un Kokneses novada 
domes administrācijas ēkas 13.kabi-
netā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Objekta apskati iepriekš sa-
skaņot pa tālruni 65128575.

Divu dzīvokļu IzsoleVasaras vidū svinēsim 
Kokneses novada svētkus!

"Te, kur 
Pērse ar Daugavu tiekas."
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Kokneses novada dome ik gadu 
organizē aptauju ar mērķi uzzināt 
iedzīvotāju viedokli par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi 
novadā, veicināt iedzīvotāju līdzdalī-
bu novada sabiedriskajā dzīvē un sek-
mēt sadarbību ar pašvaldību. Anketa 
ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketas ir atrodamas 
Kokneses novada mājas lapā, kā arī 
Kokneses novada domē (1.stāva fo-

ajē), Bebru un Iršu pagastu pārval-
dēs, Kokneses pagasta bibliotēkā un 
Kokneses pastā (1905.gada ielā 7). 
Aizpildītās anketas iespējams ievietot 
speciāli tām paredzētās kastītēs visās 
iepriekš minētajās vietās.

Aptaujas rezultātu apkopojums 
tiks ievietots Kokneses novada mā-
jaslapā un novada avīzē. Būsim patei-
cīgi par Jūsu viedokli!

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļa

Aicinām piedalīties Kokneses 
novada iedzīvotāju aptaujā!

Ar biedrības „Daugavas Savie-
nība” fi nansiālu atbalstu Kokneses 
novadā šī gada pavasarī tiks īstenots 
projekts “Slepeno eju meklējot”. Pro-
jekts turpina iepriekšējā gadā iesāktos 
darbus pie Kokneses parka Jauno pils-
drupu pagrabiņa labiekārtošanai un 
izveidei. Izmūrētajā pagrabiņā plānots 
ierīkot veclaicīga izskata metāla režģa 
durvis, radot iespaidu par slepeno eju, 
rosinot tūristu un vietējo iedzīvotāju 

interesantu laika pa-
vadīšanu parkā un 
bagātinot Kokne-
ses parka apkārtnes apskatāmo vietu 
un objektu klāstu. Projekta kopējās 
izmaksas ir EUR 563.00, īstenošanas 
laiks: 01.04.2016.–31.08.2016.

Marta Vīle-Bērziņa,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas

Projektu vadītāja 

Biedrība “Daugavas Savienība” 
apstiprinājusi projektu 
“Slepeno eju meklējot” 

Projekta “Hanzas vērtības ilgtspē-
jīgai sadarbībai” (HANSA) partneri, 
tostarp arī Kokneses novada domes 
pārstāvji, aizvadītajā nedēļā viesojās 
Eiropas Kultūras maršrutu institūtā 
un Vācijas Hanzas pilsētās Lemgo un 
Lībekā. Hanza ir viens no sertifi cētiem 
Eiropas kultūras maršrutiem, un pro-
jekta partneri uzzināja, kādas priekš-
rocības tas viņiem sniedz. Tāpat viņi 
pētīja, kā neliela Hanzas pilsēta var 
sekmīgi organizēt savu mārketingu. 

Mācību brauciena pirmā pietu-
ra bija Luksemburgā, kur projekta 
partneri viesojās Eiropas Kultūras 
maršrutu institūtā. Hanza ir viens no 
sertifi cētajiem Eiropas kultūras marš-
rutiem, un projekta partneri uzzināja 
par prasībām, kādas tiem ir. Sertifi cē-
tajiem maršrutiem ir jāatbilst noteik-
tiem kvalitātes standartiem, ir jābūt ar 
ievērojamu zinātniskas izpētes bāzi un 
ir jābūt novērtētiem un pārbaudītiem 
reizi trīs gados. Institūtam ir ievēro-
jama sadarbība ar Eiropas Komisijas, 
UNESCO un Pasaules tūrisma orga-
nizācijas institūcijām. Ar mārketinga 
un zīmola virzīšanas aktivitātēm Insti-
tūts cer panākt, ka kultūras maršruti 
būs būtiska daļa no Eiropas kultūras 
tūrisma, līdz ar to Hanzas pilsētām 
ir iespēja tikt pie plašākas publicitā-
tes visā pasaulē. Institūta pārstāvji arī 
ierosināja, ka HANSA projekta da-
lībnieki varētu piedalīties speciālistu 
apmācībās, apgūstot, kā saglabāt un 
attīstīt kultūras maršrutus un sekmēt 
to atpazīstamību. 

Mācību brauciens turpinājās Vā-
cijas pilsētā Lemgo, kur projekta part-
neri pētīja piemērus, kā neliela pilsēta 
var gūt panākumus ar Hanzu saistītu 
produktu un pasākumu veidošanā un 
popularizēšanā. Ņemot vērā, ka HAN-

SA projekta pilsētas ir nelielas, Lemgo 
pieredze ir īpaši vērtīga un var tikt 
pielietota, lai uzlabotu tūrisma piedā-
vājumu arī projekta pilsētās. Lemgo 
pārstāvji demonstrēja piemērus, kā 
mārketinga aktivitātes var organizēt 
bez liela budžeta piesaistes, kā pielie-
tot Hanzas vārdu saistībā ar vietējiem 
produktiem un pasākumiem un kā 
vietējā līmenī veidot un vadīt sadar-
bības tīklus, lai panāktu iedzīvotāju 
un uzņēmēju atbalstu un iesaistīšanos 
vietējās aktivitātēs.

HANSA mācību brauciena turpi-
nājumā projekta partneri apmeklēja 
Hanzas karalieni Lībeku. Tie viesojās 
Eiropas Hanzas muzejā, kur redzē-
ja, kā Hanzas tematiku var prezentēt 
mūsdienīgā veidā, tajā pašā laikā ne-
zaudējot vēsturisko perspektīvu. Lī-
bekā projekta partneri apmeklēja arī 
pilsētas arhīvu, kas ir ne tikai viens 
no lielākajiem atlikušajiem arhīviem 
Eiropā, bet arī pats nozīmīgākais do-
kumentu un citu materiālu krājums 
par Hanzas vēstures tematiku. Arhīva 
speciālisti nodemonstrēja, kāda veida 
materiālus par projekta partneru pil-
sētām ir iespējams atrast Lībekā. Šo 
materiālu izpēte būs labs papildinā-
jums citiem projekta ietvaros plāno-
tajiem vēstures pētījumiem, jo Lībe-
kas arhīvā noteikti ir informācija, kas 
projekta pilsētām līdz šim nav bijusi 
zināma.

Mācību brauciena dalībnieki Lī-
bekā apmeklēja arī semināru, kuru 
vadīja “Lübeck–Travemünde Marke-
ting” uzņēmuma pārstāvji. Minētais 
uzņēmums organizē pilsētas mārke-
tinga, pārdošanas un tūrisma akti-
vitātes un nozīmīgākos pasākumus. 
Projekta partneri uzzināja, kā notiek 
vietējo sadarbības tīklu veidošana un 

kāda ir Lībekas pieeja komunikācijas 
un mārketinga jautājumiem. Mācību 
brauciena dalībniekus īpaši interesēja 
tie aspekti, kurus varētu tieši attiecināt 
arī uz projekta pilsētām, piemēram, 
uzņēmuma fi nansēšanas nosacījumi 
un sadarbības formas ar vietējiem uz-
ņēmumiem.

Braucienā Kokneses novada domi 
pārstāvēja PA „Kokneses Tūrisma 
centrs” tūrisma konsultante Vita Biji-
kertasa un Attīstības nodaļas vadītājas 
p.i. Māra Bitāne.

Papildus informāciju par HANSA 
projekta partneru braucienu uz Eiro-
pas Kultūras maršrutu institūtu un 
Vācijas pilsētām Lemgo un Lībeku var 
atrast projekta mājaslapas ziņu sadaļā 
(angļu valodā): http://www.hanse.org/
en/ExploreHANSA/news/.

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

 Papildus informācija:

Māra Bitāne, Projekta 

koordinatore Kokneses novada 

domē

T. 65133636

HANSA projekta partneri iepazīst Hanzas 

mārketinga labos piemērus

Zemkopības ministrija apstiprinā-
jusi Kokneses novada domes iesniegto 
projektu „Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par Kokneses novada ūdens-
tilpņu zivju resursiem, to saglabāšanu 
un aizsardzību” Valsts zivju fonda fi -
nansējuma saņemšanai. Projekta mēr-
ķis ir iekļaut piesaistošus un interesan-
tus sabiedrību izglītojošus pasākumus 
par zivju resursiem, to saglabāšanu un 
aizsardzību, Sama modināšanas svēt-
ku (14.maijā) Kokneses novada svētku 
(2.jūlijā) un ietvaros.

Valsts zivju fonda fi nansētā projek-
ta ietvaros šogad plānots rīkot sabiedrī-
bas informēšanas pasākumus, kuros ar 
inovatīvu, mūsdienīgu un daudzpusīgu 
pieeju Vides risinājumu institūta pār-
stāvji, visām paaudzēm sniegs informā-

ciju par Daugavas ekosistēmu, zivju re-
sursiem, to saglabāšanu un aizsardzību, 
cilvēku ietekmes uz vidi un citiem bū-
tiskiem vides izzināšanas jautājumiem.

Radošajās darbnīcās informācija 
tiks sniegta pielietojot inovatīvas spēles, 
mikroskopus, bukletus, uzskates mate-
riālus, kā arī iesaistot sabiedrībā pazīs-
tamus speciālistus šajā jomā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
1 100.00, no kurām Zivju fonda fi nan-
sējums ir EUR 1 000.00 un Kokneses 
novada domes līdzfi nansējums EUR 
100.00. Projekts jāīsteno līdz 2016.gada 
1.augustam.

Uz tikšanos Sama modināšanas 
svētkos 14.maijā radošajā darbnīcā “Iz-
zini Daugavas bagātības”!

Marta Vīle-Bērziņa,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas

Projektu vadītāja

Apstiprināts projekts 
„Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par Kokneses novada 
ūdenstilpņu zivju resursiem, to 
saglabāšanu un aizsardzību”

Apstiprināts „Latvijas valsts 
mežu” atbalstītās Zemgales kultūras 
programmas 2016 iesniegtais projekts 
“Sams modina viduslaiku Zemgali”. 
Projekta ietvaros Sama modināšanas 
svētkos 14.maijā no 10:00–14:00 ik-
vienam būs iespēja iepazīties un līdz-
darboties senā dzīvesveida un cīņu 
kluba “Heiligenberg” aktivitātēs un 
izglītojošos stendos par viduslaikiem, 
pielaikojot senos bruņu tērpus, atklā-
jot, cik nozīmīga loma viduslaikos ir 

bijusi karošanas prasmei, vērojot cīņu 
kluba paraugdemonstrējumus. Biedrī-
bas „Heiligenberg” (iepriekš „Zigma-
ļi) pirmsākumi meklējami 2011.gadā, 
apvienojoties cilvēkiem no dažādiem 
klubiem un dažādām Latvijas vietām, 
kuru galvenā interese ir senās cīņas, 
amatniecība un senais dzīvesveids 
laiks posmā no 9.–14.gs. Zemgales 
plānošanas reģiona konkursa rezultā-
tā paraugdemonstrējumu nodrošinā-
šanai piešķirts fi nansējums 700 EUR 
apmērā.

Projektu vadītāja

Marta Vīle-Bērziņa 

Apstiprināts projekts 

“Sams modina viduslaiku 

Zemgali”

Konsultāciju grafiki par elektronisko pieteikšanos platību maksājumiem:
5.maijā Bebru pagasta pārvaldē 10.00–13.00;
11. maijā Iršu pagasta pārvaldē 10.00–13.00
Ja būs daudz apmeklētāji un būs nepieciešams, tad pieņemšanas laiks tiks 
pagarināts arī pēc 13.00.
Kokneses novada domē apmeklētāji tiek pieņemti pirmdienās un ceturtdienās. 
Pārējās dienās pēc iepriekšējas saskaņošanas.

Ineta Sproģe,
LLKC Kokneses novada lauku attīstības konsultants 65133642

Konsultācijas par elektronisko 
pieteikšanos maksājumiem

Latvijas Sarkanā krusta Kokneses nodaļas 
brīvprātīgie piedalījās Madonas Rimi “Glābējpaku” akcijā. 
Tika saziedotas 306 pārtikas pakas no kurām 
sakomplektētas 160 palīdzības pakas 
Kokneses novada ļaudīm.
Ja esi:
• maznodrošināta ģimene ar bērniem;
• maznodrošināts seniors;
• cilvēks ar invaliditāti;
• represētais;
• bārenis;
• grūtībās nonācis un nevari saņemt Sociālā dienesta palīdzību;
Nāc uz LSK Kokneses nodaļām – 
Koknesē – Vērenes ielā 1, Bebros – 
“Sociālās palīdzības istabā” un Iršos pie 
Sociālā darbinieka – aizpildi anketu un saņem Pārtikas bankas palīdzību.

Saņem Pārtikas bankas palīdzību!
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28. aprīlī Bebru pagasta pār-

valdes ēkā notika iedzīvotāju 

tikšanās ar Kokneses novada 

domes un pārvaldes darbinie-

kiem. Uz iedzīvotāju jautāju-

miem atbildēja Kokneses nova-

da domes priekšsēdētājs Dainis 

Vingris, izpilddirektors Ilmārs 

Klaužs, Bebru pagasta pārval-

des vadītāja Ilze Pabērza, Ko-

munālās nodaļas vadītājs Juris 

Bārs, sociālā dienesta vadītāja 

Baiba Tālmane. Kopā ar sava pa-

gasta ļaudīm bija deputāti Jānis 

Liepiņš, Lidija Degtjareva un Ed-

gars Mikāls.

Sarmīte Rode

Pagājušā gada novembrī uz Beb-
ru pagasta pārvaldes aicinājumu 
tikties ar pārvaldes darbiniekiem 
atsaucās neliela daļa iedzīvotāju, bet 
šajā reizē apmēram 40 bebrēnieši 
trīs stundu garumā centās noskaid-
rot sev interesējošus jautājumus. 

Viss atkarīgs no 
finansējuma

Domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris tikšanās sākumā atzina, 
lai veiksmīgi noritētu pašvaldības 
darbs, ir svarīgs iedzīvotāju viedok-
lis, bet ikvienas ieceres izdošanos 
nosaka fi nansējums. Viņš pastāstī-
ja, kā veidojas domes budžets: „Tā 
lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ie-
nākumu nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis, kā arī mērķdotā-
cijas, kuras 100% saņem Vecbebru 
Profesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskola, bet Bebru pa-
matskolai tās piešķirtas tikai peda-
gogu algām, PII „Bitīte” piecgadī-
go – sešgadīgo bērnu ēdināšanai. 
Savukārt pašvaldības uzdevums ir 
budžeta ietvaros nodrošināt novada 
iestāžu darbību, atbalstīt pašdarbī-
bas kolektīvus, novadā esošās bied-
rības, pensionāru aktivitātes. 

Šajā gadā Valsts kasē Kokneses 
novada domei piešķīra aizņēmu-
mu – 126 tūkstošus ūdens sistēmas 
izveidei Bebros, liels ieguldījums 
ir iegādātais traktors ar aprīkoju-
mu, kā arī tiks uzstādīts jauns ielu 
apgaismojums. Pozitīvi, ka novada 
attīstībai izdevies daudz paveikt 
pateicoties Eiropas Savienības pro-
jektiem.”

Iedzīvotāji jau iepriekš bija sa-
gatavojuši jautājumus pašvaldības 
vadītājam. Viens no tiem bija par 
sporta dzīvi Bebru pagastā – kāpēc 
Iršos un Koknesē notiek vairāk 
sportiskas aktivitātes nekā Beb-
ros?

„Ikvienā darbā visu izšķir kadri. 
Uzskatu, ka mums visos trīs pagas-
tos ir ļoti labi sporta dzīves organi-
zētāji. Artis Zvejnieks ar savu nelie-
lo darba slodzi ar lielu entuziasmu 
rīko pasākumus bērniem un pieau-
gušajiem. Kokneses novads ir iestā-
jies veselīgo pašvaldību tīklā, nāka-
majā gadā būs fi nansējums dažādu 
fi zisko aktivitāšu organizēšanai,” 
pastāstīja domes priekšsēdētājs. 
Savukārt Artis Zvejnieks aicināja 
klātesošos pašiem būt aktīvākiem 
sporta pasākumu apmeklētājiem un 
izteikt savus priekšlikumus turpmā-
kajiem pasākumiem.

Pašvaldības policijai 
darba pietiek

Ar ko nodarbojas pašvaldības 
policija? Uz šo jautājumu Dainis 
Vingris atbildēja: „Kokneses no-
vada domes izveidotās pašvaldības 
policijas funkcijas atšķiras no Valsts 
policijas pienākumiem. Pašvaldī-
bas policija apseko īpašumus, pie-
ņem iesniegumus par izdarītajiem 
sīkajiem huligānismiem, iespēju 
robežās kontrolē sabiedrisko kārtī-
bu un satiksmes dalībniekus, kā arī 
uz izsaukumiem par nelikumīgām 
medībām un zveju. Ļoti bieži tiek 
braukts uz izsaukumiem, uz kuriem 
būtu jābrauc Valsts policijai, kā arī 
veic dežūras pasākumos, apseko 
sadzīves apstākļus nelabvēlīgajās 
ģimenēs, rīko nakts reidus visā no-
vada teritorijā, arī Bebru pagastā. 
Pašvaldības policija sadarbojas ar 
novada izglītības iestādēm, komu-
nālo nodaļu un sociālo dienestu. 
Itin bieži notiek bērnu nogādāšana 
skolās kopā ar sociālajiem darbinie-
kiem. Bebru pagasta skolās regulā-
ri tiek lasītas lekcijas par alkohola, 
nikotīna, narkotiku kaitīgumu, kā 
arī lekcijas par satiksmes noteiku-
miem un par skolu iekšējo kārtības 
noteikumu ievērošanu. Pašvaldī-
bas policija ir informējusi domi, ka 
ir pārbaudītas nelegālās alkohola 
tirdzniecības vietas un informāci-
ja nodota Valsts policijai. Arī šajā 
gadā Bebru pagastā ir sastādīti pro-
tokoli par smēķēšanu, alkohola lie-
tošanu, īpašumu nekopšanu, uzlikti 
sodi suņu īpašniekiem, ir aizturēti 
un nodoti Valsts policijai satiksmes 
līdzekļu vadītāji, kuri braukuši al-
kohola reibumā. Ir veikti kopīgi 
reidi ar Valsts policijas kriminālpo-
liciju. No pagājušā gada pašvaldības 
policijas inspektori Dainis Ginters 
un Jānis Galviņš nodarbojas ar paš-
valdībai piederošo Daugavas ūdeņu 
krātuves uzraudzību.”

Izskanēja pārmetumi, ka ne vi-
sos gadījumos pašvaldības policija 
ierodas palīdzēt ievest kārtību pa-
sākumos un citos gadījumos, tādās 
reizēs ir jāzvana Valsts policijai. 

Ēku siltināšanā 
svarīga iedzīvotāju 
attieksme

Vairākiem iedzīvotājiem sva-
rīgs bija jautājums par daudzdzī-
vokļu ēku siltināšanu. 

Domes priekšsēdētājs paskaid-
roja: „Šajā plānošanas periodā pē-
dējo reizi būs iespēja saņemt Eiro-
pas Savienības fondu atbalstu māju 
siltināšanai. Galvenais nosacījums  
projekta uzsākšanai ir daudzdzī-
vokļu mājas 2/3 iedzīvotāju piekri-
šana un vēlme līdzdarboties.”

Ilze Pabērza, Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja, papildināja: „Šī 
gada sākumā daudzdzīvokļu māja 
„Avoti” interesējās par šādu iespēju. 
Projektu var realizēt sadarbojoties 
ar ALTUM atbalsta programmu, 
bet pirms tam ir jābūt sagatavotam 
tehniskajam projektam. Jāveic pār-
runu darbs ar mājas iedzīvotājiem 
par kredīta atmaksu, kā arī ir jādi-
bina biedrība, kas uzņemas projekta 
īstenošanu.

Ģimenes ārste 
informē par 
pārmaiņām 

Pēc vairāku bebrēniešu lūgu-
ma uz tikšanos bija uzaicināta 
ģimenes ārste Dace Grauda, lai 
paskaidrotu kāpēc viņas ģimenes 
ārstes praksē vairs nestrādā ārsta 
palīdze Irma Eglīte.

Vispirms daži iedzīvotāji vēlējās 
noskaidrot vai Jānis Grauds, kuram 
nav medicīniskā izglītība, drīkst 
veikt reģistratora pienākumus ģi-
menes ārsta praksē. 

Dace Grauda atbildēja, ka re-
ģistratora pienākumu veikšanai nav 
jābūt medicīniskai izglītībai. Reģis-
tratora amata aprakstā ir norādīts, 
ka viņš drīkst veikt manipulācijas 
savas kompetences robežās –  pa-
cientu nomērīšanu un svēršanu, kā 
arī redzes pārbaudīšanu pēc tabulas.

„Ārsta palīdze Irma Eglīte šī 
gada 9.martā iesniedza rakstis-
ku atteikumu par darba attiecību 
pārtraukšanu. Likumā paredzētajā 
kārtībā viņa nostrādāja vēl mēnesi, 
kura laikā es izteicu lūgumu darbu 
turpināt, bet Irma Eglīte tam ne-
piekrita. Nedēļu strādāju bez ārsta 
palīga, bet tagad praksē ir pieņemta 
jauna darbiniece, ar kuru esmu no-
slēgusi līgumu un par to informējusi 
Veselības inspekciju un Nacionālās 
veselības dienestu,” klātesošos in-
formēja Dace Grauda.

Izzāģē bīstamos 
kokus

Iepriekšējā tikšanās reizē tika 
nolemts, ka nākamajā reizē tiks 
sniegtas atbildes uz diviem jautāju-
miem. Pirmais no tiem – kad tiks 
atvērta tualete bērnu atpūtas un 
rotaļu laukumā pagasta centrā.

Komunālās nodaļas vadītājs Ju-
ris Bārs atbildēja: „Tuvākajā laikā tā 
tiks atvērta lietošanai. Tualete būs 
bezmaksas, bet darbosies ar kodu 
atslēgu. Šogad durvju kods būs: 
2016. 

Otrs jautājums –  par lietus 
ūdeņu noteksistēmas izveidošanu 
PII „Bitītes” teritorijā. Ilze Pabērza 
informēja, ka pēc bērnu vecāku ie-
snieguma šis jautājums tiek risināts. 
Drīzumā tiks uzstādīta meliorācijas 
ūdens aizvadīšana (tiks ieraktas gū-
lijas) no ēkas frontālās daļas uz tu-
vāko notekgrāvi. Diemžēl ēkas otro 
pusi pie šīm gūlijām pieslēgt neva-
rēs – par šo problēmu vajadzēja do-
māt bērnudārza celšanas laikā.

Arī uz nākamajiem jautājumiem 
atbildēja pagasta pārvaldes vadītāja.

Kad tiks nozāģēti bīstamie 
koki pie SIA „Ziedi” veikala ceļa 
abās pusēs? Kas par to ir atbildīgs 
– privātīpašnieks vai pagasta pār-
valde?

Ilze Pabērza informēja: „Visi 
koki, kas ir lielā apvedceļa malā, ir 
piederoši VAS "Latvijas valsts ceļi". 
2014. gadā koku apzāģēšana tika 
veikta pretī daudzdzīvokļu mājām 
„Jasmīni” un „Kamenes”. Šī gada sā-
kumā ar VAS  „Latvijas valsts ceļi” 
centra reģiona Aizkraukles nodaļas 
vadītāju Raivi Brici apskatījām un 
atzīmējām visus bīstamos kokus. 

Šo koku izzāģēšana ir uzsākta, četri 
bīstamie koki ir izzāģēti starp mā-
jām „Pīlādži” un „Ausekļi” un viens 
pie daudzdzīvokļu mājas „Saules”. 
Raivis Brics paskaidroja, ka budžeta 
ietvaros vienā mēnesī tiek izzāģēts 
noteiktu koku skaits, tāpēc koku iz-
zāģēšana Bebru pagastā turpināsies.

Šogad būs jauna 
autobusa pietura

Jautājumam: „Vai pagasta cen-
trā tiks atjaunota autobusa pietu-
ra?” atbilde bija iepriecinoša: „Jau 
2014. gadā tika nosūtīts iesniegums 
VAS "Latvijas valsts ceļi" ar lūgumu 
veikt pieturas paviljona rekonstruk-
ciju. Ir dota atbilde, ka šī gada otrajā 
pusē esošā pietura tiks demontēta 
un izveidota jauna. Divu gadu laikā 
tika arī risināts jautājums par sa-
tiksmes drošību, lai pietura no ceļu 
krustojuma uz Ozoliem tiktu pār-
vietota mazliet tālāk no krustojuma.

Tika uzdots jautājums sociālā 
dienesta darbiniekiem. Vai saņe-
mot Garantētā minimālā ienāku-
mu līmeņa (GMI) pabalstu, tā sa-
ņēmējam ir pašvaldībā jāatstrādā 
noteiktas stundas? Kas Bebros ir 
sociālais darbinieks?

Sociālā dienesta vadītāja Bai-
ba Tālmane informēja: „Bebru pa-
gastā iedzīvotājus pieņem sociālā 
darbiniece Marina Zaķe, kura vērtē 
ģimenes situācijas un sociālās palī-
dzība organizatore Rudīte Vaivode, 
kura pieņem iesniegumus un dek-
larācijas pabalstu saņemšanai. Ja 
cilvēks saņem GMI pabalstu pirmos 
trīs mēnešus, viņam nav jāstrādā, 
bet ja ilgstošāk, tad ir. Nav jāstrādā 
gadījumos, ja pabalsta saņēmējam 
ir invaliditāte vai ģimenē ir bērns ar 
invaliditāti.

Izskanēja jautājums: Cik bieži 
notiek sociālā riska ģimeņu apse-
košana.

Sociālā dienesta pārstāves atbil-
dēja, ka reizi gadā apsekošana jāveic 
obligāti, bet reāli notiek daudz bie-
žāk.

Dažus interesēja jautājums, kam 
pieder Jaunbebru parks, kāpēc ne-
tiek sakopts?

Ilze Pabērza atbildēja: „Pēc Ze-
mes dienesta datiem tas nav Jaun-
bebru parks, bet meža teritorija. Šo 
īpašumu savulaik Bebru pagasta pa-
dome pārdeva juridiskai personai.”

Tiks īstenots 
ūdenssaimniecības 
projekts

Citiem svarīgs bija jautājums: 
Kāpēc nav ierīkota kanalizācijas 
sistēma privātmājām, kuras atro-
das pirms z/s „Pilslejas” komplek-
sa?

Juris Bārs atbildēja, ka šobrīd 
četrām mājām izveidot atsevišķu 
pārsūknēšanas staciju nav ekono-
miski izdevīgi, šajā gadā līdzekļi tiek 
ieguldīti ūdensvada rekonstrukcijas 
projektā. Pārvaldes vadītāja pa-
skaidroja, ka savulaik bija izstrādāts 
projekts, kuram diemžēl neizdevās 
iegūt fi nansējumu ES mazo pagastu 
projektos. Tā īstenošanas rezultātā 
būtu izdevies izveidot divas papil-

dus pārsūknēšanas stacijas – otra 
būtu arī mājai „Rūķīši”, kas arī nav 
pieslēgta pie kopējās sistēmas. To-
mēr iedzīvotājiem būtu jānovērtē 
iespēja sakārtot ūdenssaimniecības  
daļu. Viens projekta posms no cen-
tra akas līdz Bebru pamatskolai iesā-
kās 2. maijā un tiks pabeigts jūnija 
beigās, otrs posms paredzēts Līvānu 
māju rajonā pret VPIVI.

Dažiem iedzīvotājiem ir nesa-
protams, kāpēc Lielā talka jārīko 
Zutēnu kapos, ja šie darbi jāveic 
kapu pārzinim?

„Šogad Lielajā Talkā piedalījās 
tikai 27 cilvēki, 20 no tiem bija pār-
valdes darbinieki. Kapos talkoja 6 
cilvēki, to skaitā kapu pārzinis Jānis 
Soloveika. Droši vien citi talkoja sa-
vās sētās un pagalmos. Man perso-
nīgi ir skumji vērojot mūsu ceļmalas 
– katru gadu tās sakopj Bebru pa-
matskolas kolektīvs, bet atkritumu 
daudzums nesamazinās,” sacīja pār-
valdes vadītāja.

Darbi rindas kārtībā
Tika uzdots jautājums: Kas no-

tiek ar ēku, kur bija pagasta pado-
me?  

„Bijusī „pagastmāja” ir Kokne-
ses novada domes īpašums. Pirmais 
stāvs iznomāts Daces Graudas ģime-
nes ārsta praksei, otrajā stāvā ir viens 
nomnieks –  SIA „Timberoso”, kā arī 
vienā telpā ir iespējams spēlēt galda 
spēles, piesakoties pie Arta Zvejnie-
ka. Rindas kārtībā ir paredzēts iz-
strādāt projektu ēkas siltināšanai un 
logu nomaiņai,” pastāstīja pārvaldes 
vadītāja.

Sportisko aktivitāšu cienītā-
jiem interesēja kāpēc trenažieru 
telpu ēkā „Papardes” nav noteikts 
darbalaiks?

Ilze Pabērza: „Šo projektu par 
trenažieru telpu īstenoja biedrība 
„Bites”. Nākamgad beigsies septiņu 
gadu termiņš, kura laikā biedrībai ir 
jāatskaitās par inventāru. Sākotnēji 
trenažieru telpa bija atvērta vaka-
ros konkrētos laikos. Pašreiz cilvēki 
var to apmeklēt iepriekš saskaņojot 
laiku. Izsniedzu atslēgu un pēc tam 
pārbaudu vai viss ir kārtībā.  Diem-
žēl vairākkārt trenažierus nācies re-
montēt.

Daži iedzīvotāji vēlētos, lai Beb-
ros tiktu rīkots gadatirgus. „Pēdējā 
tirgus reizē  bija maz pārdevēju, gan 
pircēju. Mums pašiem savā pagastā 
ir dārzeņu un stādu piedāvājums, 
bieži ierodas izbraukuma tirdzniecī-
ba. Pavasarī ir plašs gadatirgus Sama 
modināšanas svētkos Koknesē,” 
skaidroja pārvaldes vadītāja.

Tika uzdots jautājums: kāpēc 
pagasta bibliotēkā vadītāju atvaļi-
nājuma laikā nevar aizvietot kāda 
bibliotēkas darbiniece no citas no-
vada bibliotēkas? Kāpēc bibliotē-
kas telpas netiek lietderīgi izman-
totas?

Bebru pagasta bibliotēkas vadītā-
ja Ausma Rode atbildēja: „Pastāvīgie 
bibliotēkas apmeklētāji noteikti zina, 
ka manā atvaļinājuma laikā reizi 
nedēļā bibliotēka ir atvērta. Šogad 
situācija būs vēl labāka, jo man ir pa-
līdze Daila Riekstiņa, varam apsolīt, 
ka manā atvaļinājuma laikā bibliotē-
ka būs atvērta vairāk kā vienu dienu 
nedēļā. Bibliotēkas telpas pati esmu 

Ar pozitīvu attieksmi darbi labāk sokas
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projektējusi un tās atbilst Bibliotēku 
noteikumiem. Telpas nestāv dīkā, 
bet tiek izmantotas dažādiem pasā-
kumiem.”

Tika uzdots jautājums: "Ko darīt 
ar veco linoleju pēc mājās veiktā 
remonta? Kāpēc nevar uzstādīt 
konteineru būvmateriāliem?"

Diemžēl pagasta pārvalde paš-
reiz to nevar atļauties, bet par šo 
jautājumu tiks domāts un piedāvāts 
kāds risinājums.

Viens privātmājas īpašnieks iz-
teica kritiku par jaunās elektrolīnijas 
un apgaismes stabu uzstādīšanu viņa 
mājas tuvumā. Jāteic, ka cilvēkiem 
būtu jābūt pateicīgiem par to, ka 
dienas tumšajā laikā tiek izgaismoti 
ceļi.

Viens no iedzīvotājiem izteica ie-
rosinājumu: „No muzeja uz bērnu-
dārzu  tiek veidota taciņa. Vai nav 
iespējams arī sakārtot taciņu, kas 
ved no daudzdzīvokļu mājas „Zie-
di” līdz bijušajam veikalam „Elvi”, 
lai arī zeme pieder mājai? Pa šo 
taciņu regulāri uz darbu dodas PII 
„Bitīte” darbinieki.

Ilze Pabērza atbildēja: „Mājas 
iedzīvotāji uz takas itin bieži no-
vieto atvesto malku. Šajā gadījumā 
uz taciņas iespējams nobērt tikai 
smiltis.”

Par muižas nākotni 
tiek domāts

Viena iedzīvotāja izteica pār-
metumu, ka ziemas sezonā uz mā-
jām, kas atrodas Brencēnos krei-
sajā ceļa pusē, nevienu reizi nav 
tīrīts ceļš.

Šajā gadījumā būtiski ir no-
skaidrot, kam ceļš pieder – pašval-
dībai vai privāts. Ja privāts  – tad 
jāvienojas ar pagasta pārvaldi, jo 
Ceļu fonda līdzekļus nedrīkst iz-
mantot privāto ceļu tīrīšanai.

Pārvaldes vadītāja sacīja, ka šā-
dos gadījumos vajag uzreiz zvanīt 
pagasta pārvaldei, jo palīdzība ie-
spēju robežās nekad netiek atteikta.

Deputāts Jānis Liepiņš vēlējās 
uzzināt:  Kas notiek ar Vecbebru 
muižas ēku.

Kokneses novada domes iz-
pilddirektors Ilmārs Klaužs pa-
skaidroja: „Kad ēka tika pārņemta 
no Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
bija divi varianti: atdot to Valsts 
nekustamajiem īpašumiem vai pa-
šiem meklēt risinājumu, kā to sa-
glabāt. Deputātu lielākā daļa izvē-
lējās otro variantu. Pirms pusotra 
gada tika noslēgts nomas līgums ar 
cilvēkiem, kuri izrādīja vēlmi dar-

boties – arhitekti bija gatavi uzsākt 
projektēšanu. Bija iecerēts piesais-
tīt ES fondu līdzekļus, lai realizētu 
dažādas idejas saistībā ar biškopī-
bu. Diemžēl ēkas sliktā stāvokļa 
dēļ izrādījās, ka ir jāiegulda vēl 
lielāki līdzekļi nekā bija sākotnēji 
plānots. Nomas maksa pagājuša-
jā gadā tika samaksāta, bet nauda 
ēkas atjaunošanai netika iegūta. 
Mēs vēl pirms nomas līguma no-
slēgšanas pasūtījām projektu jum-
ta seguma remontam. Pašlaik tiek 
meklēti jauni risinājumi Vecbebru 
muižas pārņemšanai.

Bezmaksas 
pusdienas vai algu 
palielinājums?

Vienu tikšanās dalībnieci inte-
resēja jautājums: Kam jāatbild par 
sakoptību Recijas Brāļu kapos un 
Kartupeļu dumpja piemiņas vietā 
Jaunbebros?

Sākotnēji šos objektus  talku 
veidā devās sakop Vecbebru teh-
nikuma audzēkņi. Tagad par Re-
cijas Brāļu kapiem un Kartupeļa 
dumpja piemiņas vietu sakoptību 
rūpes uzņēmusies pagasta pārval-
de,  iesaistot darbā  GMI pabalsta 

saņēmējus. Savulaik par Recijas 
Brāļu kapu rekonstrukciju interesi 
izrādīja Krievijas vēstniecība, bet 
cerētā sadarbība neizdevās. Domes 
priekšsēdētājs ierosināja atkal sazi-
nāties un lūgt palīdzību Krievijas 
vēstniecībai.

Tika pārrunāts jautājums par 
nesaskaņām ar kaimiņiem par ser-
vitūta ceļa izmantošanu. Servitūtu 
var noteikt tikai tiesa vai vienojo-
ties pašiem kaimiņiem, ja nevar 
vienoties, šo jautājumu izšķir tiesa. 

Viena māmiņa, kuras bērns 
apmeklē PII „Bitīte”, Kokneses 
novada domes vadībai  ierosināja 
padomāt par iespēju piešķirt brīv-
pusdienas arī 1. un 2. grupiņas bēr-
niem.

Dainis Vingris skaidroja situā-
ciju: „Veicot aprēķinus par ēdinā-
šanas izmaksām PII „Bitīte”, kon-
statēju, ka pašvaldība sedz 2/3 no 
kopējām izmaksām.  65 eiro centi 
nav liela summa, kas jāmaksā par 
vienu dienu bērnu vecākiem, pie-
mēram, Elejas bērnudārzā par 
ēdienreizi vienā dienā jāmaksā 2.50 
eiro. Manuprāt, šobrīd svarīgākais 
ir rast risinājumu, kā kaut nedaudz 
palielināt atalgojumu pirmsskolas 
izglītības skolotājām.

Priekšsēdētāja sacītajam pie-

krita arī PII „Bitīte” vadītāja Ilona 
Vītola, atzīstot, ka šobrīd patie-
si būtiskākais ir rast iespēju algu 
palielinājumam pedagoģiskajiem 
darbiniekiem.

Jādzīvo draudzīgāk!
Pēc spraigām sarunām tikšanās 

noslēgumu gaišāku vērta Ilonas Vī-
tolas sacītais: „Šodien bija tik sau-
laina diena, pie mums „Bitītē” bija 
ciemiņi  – bibliotekāres no vairā-
kiem novadiem, kurām pie mums 
ļoti patika! Mums pēdējā laikā ļoti 
pietrūkst savstarpējas sirsnības, 
mums viss ir slikti, izskan pārme-
tumi, ka nekas nenotiek. Bet tā nav! 
Dzīvosim draudzīgāk!”

Aizdomāties lika arī deputāta 
Edgara Mikāla pieminētais laiks, 
kad 80. gadu vidū Bebros ieradās 
Imanta Ziedoņa vadītā dižkoku at-
brīvotāju grupas domubiedri, kuri, 
novērtējot pagasta notikumiem ba-
gāto vēsturi, iestādīja bērzu birzīti, 
sakopa Jaunbebru parku. Vai arī 
tagad jāgaida kāds no malas, kurš 
iedvesmos cēliem darbiem?

Nākamā tikšanās ar Kokneses 
novada domes vadību un Bebru pa-
gasta pārvaldes darbiniekiem plā-
nota rudenī.

KOKNESES NOVADA DOMES 
2016.gada 30.marta SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI Nr. 6/2016 Kokneses 
novada Kokneses pagastā

Apstiprināti ar Kokneses no-
vada domes 2016.gada 30.marta 
lēmumu Nr.5.11 (protokols Nr.3). 
Precizēti ar Kokneses novada do-
mes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu 
Nr.7.4(protokols Nr.4). Izdoti sa-
skaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu 

Izdarīt Kokneses novada domes 
2010.gada 30.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr. 10 “Par kapsētu uzturē-
šanu un lietošanu Kokneses novadā” 
(turpmāk – noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1. Aizstāt noteikumu tiesiskajā 
pamatojumā “43.panta pirmās daļas 
9.punktu” ar „43.panta trešo daļu”.

2. Precizēt noteikumu punktu 
numerāciju , nosakot tos pēc kārtas 
no 1. līdz 39.punktam.

3. Grozīt noteikumos nodaļas 
no septiņām uz sešām svītrojot otro 
nodaļu “ 2. KAPSĒTU DARBA RE-
ŽĪMS” un tās vienīgo punktu, kā 
noteikumu 11.punktu “11.Kapsētu 
apmeklēšanas laiks nav ierobežots” 
pievienot nodaļai “II. KAPSĒTU 
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKU-
MI”.

4. Grozīt nodaļu nosaukumus 
un numerāciju uz romiešu cipariem 
šādā redakcijā:

 “ I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
II. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪ-

BAS NOTEIKUMI
III.KAPAVIETAS UZTURĒTĀ-

JA TIESĪBAS
IV.KAPAVIETAS KOPŠANA
V.APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
VI. ADMINISTRATĪVAIS SODS 

PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠA-
NU UN IEKASĒTĀS NAUDAS IZ-
LIETOŠANA”

5. Papildināt noteikumus ar pir-
mo punktu šādā redakcijā:

“1. Saistošie noteikumi (turp-
māk –noteikumi) nosaka Kokneses 
novada domes (turpmāk –pašval-
dība) kapsētu kārtības noteikumus, 
kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, 
kapliču izmantošanas, nekoptas ka-
pavietas aktēšanas, kā arī kapavietas 
uzturētāja un amatnieku darbību 
kapsētās.”

6. Izteikt saistošo noteikumu 
2.punktu un apakšpunktus šādā re-
dakcijā: 

“2. Noteikumos lietoto terminu 
skaidrojums: 

2.1. Kapsēta – teritorija, kas sa-
skaņā ar pašvaldības lēmumu ierādī-
ta mirušo apbedīšanai;

2.2. Kapsētas pārzinis– kapu ap-
saimniekotāja nozīmēts darbinieks, 
kurš saskaņā ar darba līgumu, amata 
aprakstu un šiem noteikumiem no-
drošina kapsētas uzturēšanu un šo 
noteikumu ievērošanu;

2.3. Kapavieta vai ģimenes kapa-
vieta ( turpmāk tekstā – kapavieta) – 
zemes platība

kapsētas teritorijā, kuru ierāda 
mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas 
labiekārtošanai – kopiņas izveidoša-
nai, noformēšanai, apzaļumošanai;

2.4. Kapavietas uzturētājs – fi zis-
ka persona, pēc kuras lūguma tiek ie-
rādīta kapavieta un ar kuru noslēgts 
līgums par kapavietas uzturēšanu;

2.5.Amatnieks– komersants, kurš 
veic kapavietas aprīkojuma uzstādī-
šanu, rekonstrukciju un demontāžu.”

7. Svītrot noteikumu 5. punktu. 
8. Izteikt 6.punktu šādā redak-

cijā:

“6. Kapsētu arhitektūras un aina-
vas veidošanu uzrauga un kontrolē 
Kokneses novada attiecīgā pagasta 
Komunālā nodaļa.”

9. Izteikt 9.punktu šādā redakci-
jā:

“9. Kapsētu īpašnieka un kapsē-
tas pārziņa pienākumi:”

10. Papildināt noteikumus ar 
10.punktu šādā redakcijā:

“10. kapsētas pārziņa pienākums 
ir nodrošināt samaksas iekasēšanu 
par fi zisko personu iebraukšanu kap-
sētā un darba rīku iznomāšanu mak-
sas pakalpojumiem.”

11. Izteikt 13.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“13.1. ievest suņus bez pavadas;”
12. Izteikt 13.2. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
“13.2. slēpot, braukt ar velosipē-

diem, skrituļslidām, motocikliem, 
automašīnām, izņemot gadījumus, 
kad ir kapsētas pārziņa atļauja un 
veikts maksājums par iebraukšanu.”

13. Izteikt 20.punktu šādā redak-
cijā:

“20. Dekoratīvie kokaugi, ja tādi 
paredzēti kapavietas norobežošanai, 
nedrīkst pārsniegt 1 (viena) metra 
augstumu. Koki, kas paredzēti kapa-
vietas labiekārtošanai, nedrīkst pār-
sniegt 3(trīs) metru augstumu. Tos 
nedrīkst stādīt aiz ierādītās kapavie-
tas robežām."

14. Izteikt 23.punktu šādā redak-
cijā:

 “Kapavieta, kas netiek kopta pie-
cus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par 
neuzraudzītu. Par katru gadu, kad 
netiek kopta kapavieta, tiek sastādīts 
akts un atzīmēts ar brīdinājuma zīmi 
(noteikumu pielikums). Ja kapavieta 
netiek kopta vismaz piecus gadus, 
Pašvaldība ir tiesīga to nolīdzināt.”

15. Papildināt noteikumus ar 24. 
punktu šādā redakcijā:

“24. Ja sastādīts šo noteikumu 23. 
punktā minētais akts, tas tiek nosū-
tīts kapavietas uzturētājam ar uzaici-
nājumu 6(sešu) mēnešu laikā sakopt 
kapavietu.” 

16. Papildināt noteikumus ar 25. 
punktu šādā redakcijā:

“25. Ja sastādīts šo noteikumu 
23. punktā minētais akts un nav ie-
spējams identifi cēt kapavietas uztu-
rētāju, pašvaldība ievieto mājaslapā 
www.koknese.lv paziņojumu par 
nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, 
kurā atrodas aktētā kapavieta, sekto-
ru, rindu, vietu, kā arī uzaicinājumu 
sakopt kapavietu.”

17. Svītrot no 26. punkta 2.teiku-
mu.

18. Izteikt 29.punktu šādā redak-
cijā:

“29. Kapsētas pārzinis ierāda 
kapa vietu, slēdz līgumu par kapavie-
tas uzturēšanu un vienojas par apbe-
dīšanas laiku.”

19. Izteikt 30. punktu šādā redak-
cijā:

“30. Ģimenes kapavieta (trīs kapu 
kopiņām platība 3,0 x3,0 = 9,0m2) 
tiek piešķirta par brīvu. Par katru 
nākošo platuma metru tiek noteikta 
vienreizēja maksa – 70.00 euro.”

20. Aizstāt 31.punkta tekstā vār-
dus "kapu uzraugu” ar vārdiem" kap-
sētas pārzini”.

21. Izteikt 32.punktu šādā redak-
cijā:

“32. Kapsētā "Atradzes kapi" kap-
liču iznomā saskaņā ar domes lēmu-
mu apstiprinātajām kapsētas īpaš-
nieka sniegto pakalpojumu maksām, 
bet pārējās Kokneses novada domes 
kapsētās, par kapličas iznomāšanu, 
nomas maksa netiek iekasēta.” 

22.Izteikt 34. punktu šādā redak-
cijā:

“34. Mirstīgās atliekas var pār-
apbedīt ne agrāk kā vienu gadu pēc 
apbedīšanas brīža, likumdošanā no-
teiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kap-
sētas īpašnieku."

23. Izteikt 36.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“36.1. fi ziskām personām – brī-
dinājums vai naudas sods līdz 30,00 
euro;”

24. Izteikt 36.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“36.2. juridiskām personām – 
brīdinājums vai naudas sods līdz 
140,00 euro.”

25. Aizstāt 37.3.apakšpunkta 
tekstā vārdus “Kapu pārzinis” ar vār-
diem “Kapsētas pārzinis”. 

Sēdes vadītājs, domes priekšsē-

dētājs (personiskais paraksts) 

D.Vingris 29.04.2016.

Ar saistošo noteikumu paskaid-
rojuma rakstu un konsolidētiem 
30.06.2016. saistošajiem noteiku-
miem Nr.10 var iepazīties mājas lapā 
www.koknese.lv

Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 30.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par kapsētu uzturēšanu un 
lietošanu Kokneses novadā”

Brīdinājuma zīmes paraugs.  
Koka mietiņš (izmēri brīdinājuma 
zīmei milimetros) ar dzeltenā krāsā 

nokrāsotu augšējo daļu un aktēšanas 
datumu.



6KOKNESES NOVADA VĒSTIS    NR. 75 (362) 2016. gada 13. MAIJS 6

Trešdien, 11. maijā, galerijā 

"Antonija" tiks atklāta Likteņ-

dārza labdarības izsoles darbu 

izstāde.  Izsolē tiks piedāvāti 

90 darbi – grāmatas, fotogrā-

fijas, grafikas, gleznas, plakā-

ti, tēlniecības  un dizaina dar-

bi,  mākslas darbi no porcelāna 

un stikla, juvelierizstrādājumi 

un kultūrvēsturiski priekšme-

ti.  Izsoles  darbi apskatāmi arī 

internetā – http://izsole.likten-

darzs.lv/. Izsole  interneta  tieš-

saistē notiks no 22. maija līdz 2. 

jūnijam. 

"Kokneses fonda”

Valdes priekšsēdētāja

Valda Auziņa

Izstādē būs apskatāmi darbi, 
kuru autori jau līdz šim atbalstījuši 
Likteņdārzu, fotogrāfi Leons Balo-
dis, Ieva Epnere un Gvido Kajons, 
grafiķi Leonards Laganovskis, Mā-
ris Subačs un Nele Zirnīte, māksli-
nieki Jānis Anmanis, Agate Apkal-
ne, Ilze Avotiņa, Katrīna Avotiņa, 
Liena Baklāne, Artis Bute, Juris 
Dimiters,  Ivars Drulle, Helēna 

Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, 
Ieva Iltnere, Rasa Jansone, Ini-
ta Kārkluvalka, Frančeska Kirke, 
Ernests Kļaviņš, Sandra Krastiņa, 
Tatjana Krivenkova, Gunārs Lūsis, 
Ivars Miķelsons, Paulis Postažs, 
Egils Rozenbergs, Džemma Skul-
me,  Juris Utāns, Māra Vaičunas, 
Signe Vanadziņa, Solveiga Vasiļje-
va, Edgars Vērpe un Brigita Zelča 
– Aispure. 

Šogad dārza idejas atbalstīta-
jiem ar saviem darbiem pievieno-
jušies arī fotogrāfs Andris Eglītis, 
mākslinieki Marta Ģibiete, Ieva 
Bondare, Elīna Dzelme, Līva Pa-
kalne, kā arī Valdis Opmanis un 
Aigars Zariņš.

Izstādē būs iespējams apskatī-
ties un izsolē iegādāties Anatolija 
Borodkina, Daces Blūmas, Ineses 
Brants, Airas Lesiņas, Daiņa Les-
iņa, Marutas Raudes, Līgas Skari-
ņas, Elitas Taubes un Žanetes Žvī-
gures porcelāna darbus. 

Mākslas darbu cienītājiem būs 
iespēja nopirkt arī grāmatas, pie-
mēram, Jānis Grots „Vēstules Sol-
veigai” (47. eksemplārs no 750, ar 

autora parakstu), Sigismunds Vid-
bergs „Latvijas zīmējumos”, pro-
fesora Pāvula Jurjāna „100 latvju 
tautas dziesmas”, un arī mākslinie-
ku Artura Dubura, Valda Kalnro-
zes, Silvijas Meškones, Daiļa Rož-
lapas, Georga Smeltera un Edgara 
Vintera darbus. 

Izsolē tiks piedāvāts arī 20 
DVD komplekts – dokumentālo 
televīzijas filmu cikls „Kas te tik 
laikmetīgs?”.

Mākslinieki Likteņdārzam zie-
do pusi no darba sākuma cenas. 
Izsoles darbu dāvinātāji – visus 
ienākumus no darbu pārdošanas. 
Ienākumi no izsoles tiks ieguldīti 

Likteņdārza būvniecības turpinā-
šanā. 

Šī būs sestā  Likteņdārzam vel-
tītā labdarības izsole. Iepriekšējās 
piecās izsolēs kopā pārdoti 316 
darbi par kopējo summu 232 160 
eiro. Šogad pirmo gadu izsole notis 
internetā. 

"Kokneses fonds" aicina atbal-
stīt Likteņdārzu, reģistrējoties  iz-
solei galerijas mājaslapā www.
antonia.lv.    Galerijas "Antonija" 
organizētajā izsolē bez Likteņdār-
zam  veltītajiem darbiem būs ie-
spēja iegādāties arī  citus mākslas 
darbus. 

Izstāde apskatāma no 11. mai-
ja  galerijā "Antonija" Brīvības  ielā 
157, Rīgā,  darbdienās no  pulksten 
10 līdz 18, sestdienās – no pulksten 
11 līdz 16. Galerijā pieejams Lik-
teņdārza 2016. gada labdarības iz-
soles darbu drukāts katalogs (foto-
grāfs – Normunds Brasliņš, māks-
linieks – Guntars Sietiņš). Atbalsta 
AS „Latvijas valsts meži” un Valsts 
kultūrkapitāla fonds.    

No 11. maija Likteņdārza labdarības izsoles darbi apska-
tāmi galerijā „Antonija”

Andris Eglītis (1989). 
Daugavas mākoņi. 2015, 

digitālā druka uz printera EPSON 
Sylus PRO 11880, 

izmantojos oriģinālās Epson 
pigmenta tintes uz foto

 kvalitātes materiāla no Inkjet art 
media kolekcijas FOMEI Collection 

265 VELVET, 72x78 cm

Liena Baklāne (1976). 
Bērnība. 2012, audekls, 

eļļa, 75x99 cm. 
Foto – Normunds Brasliņš

Marta Ģibiete (1973). 
Pelēkā planēta. 2013, stikls, 

kapars, autortehnika, 21x26x26 cm. 
Foto – Normunds Brasliņš

Šogad, sagaidot Latvijas 

Republikas Neatkarības atjau-

nošanas dienu un ceļā uz valsts 

simtgadi, iesākās jauna tradīcija 

– Baltā galdauta svētki.

Sarmīte Rode

Aritas Ornicānes foto

Šo svētku mērķis ir iedibināt un 
stiprināt tradīciju cilvēkiem pulcē-
ties pie viena galda ģimenes, draugu, 
kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti 
svinot savas valsts esību un godinot 
tos, kuri palīdzējuši to radīt un no-
sargāt.

4.maijā, kad saule rotāja debesīs 
kā pa baltu, spodru galdautu, Kok-
neses kultūras namā pulcējās tie, 
kuri vēlējās šo svētku dienu sagai-
dīt kopā. Sirsnīgo satikšanos atklāja 
folkloras kopas „Urgas” dziedātājas, 
tautas dziesmā suminot „Galdiņam 
četri stūri, visi četri vajadzīgi” un uz 
zāles vidū esošā galda klājot baltu 
svētku galdautu.

Inguna Strazdiņa, Kokneses 
kultūras nama direktore, sveicot 
svētkos, sacīja: „4. maijs pirms 26 
gadiem bija mūsu lielā diena – Lat-
vijas valsts otrā dzimšanas diena. 
Atminos ar kādu satraukumu mēs 
klausījāmies radio, skaitījām līdzi 
balsojumus „par” un priekā uzgavi-
lējām! Baltā galdauta svētki lai ir kā 
aicinājums būt vienotiem sagaidot 

Latvijas valsts dzimšanas dienu!
„Latvietim jau nevajaga daudz, –
Savu māju, pašam savu sētu,
Un lai tad, kad tālu aiziet viņš, 
Viņu domās gaiši pieminētu. 
Latvietim jau nevajaga daudz, – 
Galdautu uz galda balti austu, 
Un lai tad, kad rudzus iesēj viņš, 
Svešas acis maizi nenoskaustu.”
Astrīdas Saimenas skandētie 

Dinas Bitēnas–Sirmās dzejas vārdi, 
kas dziļi izteic latvieša dvēseli, vi-
dējās paaudzes deju kolektīvu „Lie-
pavots”, „Irši” un Kokneses jauniešu 
deju kolektīva dejotāju brīnišķīgais 
sniegums šajā saulainajā brīdī bija 
vislabākā dāvana mūsu svētkos! 
Pasākuma izskaņā folkloras kopa 
„Urgas” aicināja koncerta dalībnie-
kus un skatītājus vienoties vienā no 
skaistākajām latviešu tautas dzies-
mām: „Pie Dieviņa gari galdi”, lai 

pēc tam visi draudzīgi pulcētos ap 
balto svētku galdu un cienātos ar sa-
rūpēto cienastu, dalītos atmiņās par 
laiku, kad Latvijas valsts atguva savu 
neatkarību.

Paldies par dāvāto svētku sajūtu 
folkloras kopai „Urgas” un vadītā-
jai Ingunai Žogotai, vidējās paau-
dzes deju kolektīviem „Liepavots” 
un „Irši” un vadītājai Intai Balodei, 
Kokneses jauniešu deju kolektīvam 
un vadītājai Kornēlijai Reisnerei!

Lai piepildās Ingunas Strazdi-
ņas vēlējums: „Domājot par Latvi-
ju –   neteiksim tā valsts, bet mūsu 
valsts, jo ikviens no mums ir Latvi-
ja.”

Tiksimies Baltā galdauta svētkos 
nākampavasar! Jo: „Latvietim jau 
nevajaga daudz, Bet no mazumiņa 
neatdod ne sprīdi. Brīvība ir cerība 
uz to, Cerība uz vienu gaišu bridi.”

Baltā galdauta svētki Koknesē

13.aprīlī Koknesē, Sociālā die-

nesta ēkā Vērenes ielā 1, sirsnīgā 

gaisotnē atklāja Latvijas Sarkanā 

Krusta (LSK) Aizkraukles komi-

tejas Kokneses nodaļas darbam 

piešķirtās telpas ar nosaukumu 

„Atbalsta roka”. Gaidītajā notiku-

mā piedalījās LSK Kokneses no-

daļas biedri un šīs organizācijas 

atbalstītāji, Sociālā dienesta un 

Kokneses novada domes pārstāv-

ji. Jaunās un mājīgās telpas iekār-

totas ēkas 2. stāvā, kuras vēl ne-

sen tika izmantotas kā dzīvoklis.

Sarmīte Rode

Līva Skābarniece, LSK Aizkr-
aukles Komitejas Kokneses novada 
nodaļas vadītāja sacīja: „Pateicoties 
Kokneses novada domes atbalstam 
mums tagad ir sava mājvieta, lai va-
rētu cilvēkiem daudz ērtāk un vairāk 
palīdzēt. Līdz šim mūsu aktivitātes 
notika ēkas 1.stāvā pasākumu zālē. 

Liels prieks, ka mūsu novadā arvien 
vairāk attīstās organizācijas Latvijas 
Sarkanais Krusts darbība. Līdzīga 
telpa 2009. gadā tika atklāta Bebru 
pagastā. Pašreiz Kokneses nodaļā ir 
reģistrēti 50 biedri, bet aktīvi darbo-
jas 10 cilvēki". Sadarbībā ar Nodar-
binātības valsts aģentūras projektu, 
no pirmdienas līdz ceturtdienai šajās 
telpās apmeklētājus sagaidīs divas 
jaunas un uzņēmīgas meitenes Jo-
lanta un Inga. Telpu atklāšanas brī-

dī lentu svinīgi pārgrieza Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris, vēlot nodaļas biedriem tik-
pat aktīvi darboties nākotnē, kā arī 
Natālija Ivanova, LSK Aizkraukles 
komitejas priekšsēdētāja, Līva Skā-
barniece un citi nodaļas aktīvisti.

LSK Kokneses nodaļas mājvie-
tas mazākajā telpā tiks izsniegtas 
pārtikas pakas, bet lielākajā jau glīti 
sakārtoti apģērbi, apavi un sadzīves 
preces.

Jauno telpu iemītniekus ar jau-
kiem pārsteigumiem sveica tuvākie 
kaimiņi – dzīvespriecīgās senioru 
klubiņa „Pīlādzītis” dāmas, Ģime-
nes dienas atbalsta centrs, Sociālais 
dienests, kā arī Bebru pagasta brīv-
prātīgā – sociālās palīdzības istabas 
vadītāja Lība Zukule.

Ikviens ir aicināts iesaistīties LSK 
Kokneses nodaļas biedru rindās un 
apmeklēt jaunatvērtās telpas „Atbal-
sta roka”!

Koknesē atklāj LSK telpas „Atbalsta roka”

Kokneses pagasta bibliotēka sa-
gaidīja Baltā galdauta svētkus, atklājot 
Balto rokdarbu izstādi. Tā ir tapusi 
no Aizkraukles Vēstures un māks-
las muzeja fondiem – apskatāmi 28 

priekšmeti 18 planšetēs no Neretas, 
Aizkraukles, Klintaines, Zalves, Seces 
un Kokneses.

Izstāde apskatāma maijā un jūnijā!
Uz tikšanos!

Balto rokdarbu izstāde
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Lielā talka 23. aprīlī visā Lat-

vijā sasauca kopā talciniekus, 

lai jau devīto pavasari ar prieku 

un darbīgām rokām atbrīvotu 

zemi no pērnajiem sārņiem, lai 

palīdzētu tai uzelpot zaļā un tīrā 

elpā. Iestādītie kociņi, izveidotie 

apstādījumi un atpūtas vietas, 

sakoptie kultūras un vēstures 

pieminekļi, – katrs labi paveikts 

darbs ir dāvana mūsu Latvijai. 

Arī Kokneses novadā Lielās tal-

kas dienā, kā arī dažas dienas 

iepriekš, čakli darbojās mazi un 

lieli novadnieki.

Sarmīte Rode

Lielās talkas koordinatore Kok-
neses novadā Benita Peciņa infor-
mē, ka kopumā Lielajā talkā pieda-
lījušies 293 talcinieki.

Koknesē Jurģu dienas rīts aici-
nāja talkot gribētājus no luterāņu 
baznīcas pa dabas taku doties uz 
Likteņdārzu. Balti darba cimdi, bal-
ti maisi, lielisks noskaņojums – un 
talkošana Kokneses novada pašval-
dības darbiniekiem un viņu ģime-
nēm varēja sākties! Neskatoties uz 
solīto nelabvēlīgo laika prognozi, 
pavasara rīts Daugavas krastā bija 
kā radīts kopīgam veikumam. Pie-
pildoties maisiem ar sadzīves atkri-
tumiem, radās diskusija par to, kas 
liek dabas takas baudītājiem kļūt 
par tās piesārņotājiem. Cik ilgam 
laikam būs jāpaiet, lai šādas talkas 
nebūtu jārīko, jo mēs dzīvotu tīrā 
un sakoptā vidē? „Tīra Latvija sākas 
tavā galvā” – tāds bija moto vienai 
no pagājušo gadu Lielajām Talkām, 
kas arī izteic to, uz ko mums jātie-

cas.
Veiklākie talko-

tāji, arī četras skolas 
vecuma meitenes, 
nebaidījās iebrist 
ūdenī, lai izceltu tur 
iemestas pudeles un 
citus atkritumus. 
Negaidīts pārstei-

gums bija atrastā 
pudele ar tajā nogla-

bātām spoži dzeltenām saritinātām 
papīra strēmelēm. Kādu vēstījumu 
tā nesa, peldot pa Daugavas viļņiem, 
talcinieki noskaidroja atpūtas brīdī 
Likteņdārzā. Lai arī tika izteikti vis-
dažādākie minējumi, ko sevī slēpj 
noslēpumainais atradums, izrādī-
jās, ka sirsnīgus vēlējumus un atmi-
ņas (par braucienu uz Stokholmu, 
žetona vakaru un jautriem tusiņiem 
Strūves parkā) šajā pudelē ielikuši 
kādas 12.c klases skolēni.

Likteņdārzā dabas takas gājējus 
sagaidīja Jānis Bergmanis, Likteņ-
dārza tehniskais direktors. Lielās 
talkas koordinatores, Komunālās 
nodaļas vadītājas Benitas Peciņas 
vadībā talcinieki iestādīja klājenis-
kos kadiķus un tūjas, kopā 60 koci-
ņus, ar vēlējumu, lai tie labi ieaug un 
zaļo visiem par prieku. Arī organi-

zācijas „Daugavas Vanagi Latvijā” 
Kokneses nodaļas biedri, viņu at-
balstītāji un citi novada iedzīvotāji 
talkoja Likteņdārzā – Skatu terasē 
un vēl cituviet sagrābjot pērnās la-
pas, kā arī stādot kociņus.

Lielās talkas noslēgumā visus 
talciniekus pie lielā saimes galda 
gaidīja karsta piparmētru tēja, izcili 
garda ”Kokneses miesniekā” vārīta 
zupa un grilētas desiņas. Jānis Berg-
manis atsaucīgajiem 42 talkas da-
lībniekiem pasniedza Likteņdārza 
pateicības apliecinājumus.

Lielās talkas dienā rosība notika 
arī Kokneses Atradzes kapos – Vera 
Rubule, kapu pārzine, teic lielu pal-
dies čaklajiem talciniekiem: Anitai, 
Andrim, Oskaram, Ainai, Maijai, 
Imantam un pārējiem, kuri atsaucās 
talkot aicinājumam!

Kokneses novada Sociālā die-
nesta un Ģimenes atbalsta dienas 
centra darbinieki, kopumā 10 tal-
kotāji, sakopa savas darbavietas 
apkārtni un iestādīja 5 ābelītes un 
1 etiķkoku. Priecājamies par atsau-
cīgajām koknesiešu ģimenēm, kas 
ar lielu entuziasmu atbalstīja Lielo 
talku! Ziedonis Vilde ar savu ģimeni 
un draugiem, 15 maziem un lieliem 
talkot gribētājiem, savāca 10 maisus 

ar atkritumiem, bet Guntis La-
piņš un vēl divi talcinieki piepil-
dīja 7 maisus, vācot atkritumus 
pie Vecās šosejas un Kaplavas 
ceļa. Savukārt nepārspēts re-
kords pieder 5 Sproģu ģimenes 
talciniekiem – ar ceļmalās sa-
vāktiem atkritumiem viņi pie-
pildīja 30 maisus! Īpašs paldies 
par čaklo veikumu koknesietei 
Ludmilai Čudarānei!

Lielās talkas nedēļā – 20. un 
21.aprīlī pirmsskolas izglītības 
iestādes “Gundega” 42 darbinie-
ki saposa savas iestādes teritori-
ju un glīti apgrieza krūmiņus. 
Maija mēnesī vēl notiks kopīga 
talkošana ar bērnu vecākiem.

Bebru pagastā Lielās talkas 
dienā iedzīvotāji, kuriem rūp sava 
pagasta sakoptība, daudz paveica 
Zutēnu kapos, pie katoļu dievnama, 
Mežaparka teritorijā, kā arī sakopa 
dīķa apkārtni pie Vecbebru Profe-
sionālās un vispārizglītojošās inter-
nātvidusskolas. Kopumā šajā dienā 
savam pagastam kļūt zaļākam palī-
dzēja 31 talcinieks.

Dienu iepriekš, atbalstot Lielo 
talku, Bebru pamatskolas visu kla-
šu kolektīvi un klases audzinātāji 
un tehniskie darbinieki, kopumā 
90 talcinieki, savāca atkritumus gar 
ceļu malām virzienā uz Koknesi, 
Jaunbebriem, Meņģeli un Zutēniem, 
daļa talcinieku rosījās arī Mežapar-
kā.

Iršu pagasts var lepoties ar sa-
viem darbīgajiem ļaudīm! Lielās tal-
kas dienā 60 talcinieki izrādīja savu 
labo gribu un kopīgiem spēkiem 
sakopa Valsts aizsargājamā kultū-
ras pieminekļa – Lielkalna pilskalna 
teritoriju, kā arī talkošana notika 
pagasta centrā. Lielās Talkas nedēļā 
Pērses pamatskolas kolektīvs, tāpat 
kā citus gadus, attīrīja ceļmalas no 
sadzīves atkritumiem.

Lielā talka šajā gadā ir noslēgu-
sies, bet darbs un rūpes par tīru un 
zaļu Latviju nekad nebūs galā. Ik-
viens no mums var palīdzēt Latvijai 
kļūt skaistākai!

Lielajā talkā palīdz Latvijai kļūt zaļākai

Kokneses novada domes izpilddirektora Ilmāra Klauža rokās 
noslēpumains atradums!

Zutēnu kapu pārzinis Jānis Soloveika 
vienmēr labi tiek galā ar talkas organizētāja 

pienākumiem!

Iršēnieši čakli rosījās
 Lielkalna pilskalnā.

Kamēr visi Aizkraukles apriņķa 

kori satraukti gaidīja savus kora 

dziesmu skates rezultātus Aizkr-

auklē, tikmēr Daudzevas Saieta 

namā sirsnīgā atmosfērā vietējais 

pensionāru klubiņš uzņēma Su-

nākstes, Jaunjelgavas, Aizkrauk-

les pensionārus un mūsu Kokne-

ses klubiņa “ Pīlādzītis” meitenes.

Pēc Ilze Kalvišķes stāstītā 

informāciju sagatavoja 

Anita Liepiņa

Piesakot programmu, klubi-
ņa vadītāja Valija Lucāne izjokoja 
klātsošos, atvainojoties, ka pašval-
dības pārstāvja uzruna viņa lielās 
aizņemtības dēļ atcelta. Izrādījas – 
30. aprīlī arī jokošanai piemērota 
diena. Kad no galdiņiem, pie kuriem 
sēdējām, zālē atskanēja nožēlas pilnie 
“ vai, žēl gan”…, uz skatuves mundri 
uznāca pagasta pārvaldnieks Guntis 
Ozoliņš, sveicot kopā sanākušos vie-
sus un novēlot mums visiem lielisku 
atpūtu. Tad nu arī sākās kopābūšanas 
svētki!

Ar savu sniegumu iepriecināja 

gan meiteņu akordeonistu ansamb-
lis, gan čellistu duets, gan skaists solo 
dziesmu izpildījums.

Tikšanās laikā nācās arī izkustē-
ties: darbojāmies jautrās atrakcijās. 
Mīklu minēšanas konkursos bija arī 
pārsteigumu balviņas.

Danči un rotaļas turpinājās Kok-
neses kapelas “ Aizezeres muzikanti” 
vadībā. Neba nu mums jums par šiem 
muzikantiem būtu kas īpaši jāstāsta 
– mūsu novadā viņu dzirksts ir iekvē-

linājusi ne vienu vien kūtrāku malā 
sēdētāju!

Laiks aizritēja ātrāk, nekā mēs 
to izjutām: tiklīdz bijām tuvāk sapa-
zinušies, pie vārtiem jau gaidīja “ka-
rietes”. Uz tikšanos atkal kādā citā 
pasākuma!

Sirsnīgi pateicamies par viesmī-
līgo uzņemšanu mājīgajā gaisotnē 
Saieta namā! Lai jums, Daudzevas 
puses ļaudis, auglīgas darba dienas un 
dzirkstoša prieka pilni svētki!

„Pīlādzītis” pie draugiem Daudzevā

Pamatojoties uz 2004. gada 17. 
februāra Ministru kabineta noteiku-
miem Nr.82 “Ugunsdrošības noteiku-
mi” 29.punktu un hidrometerioloģisko 
prognpzi Valsts meža dienests nosaka, 
ka sākot ar 2. maiju visā valsts terito-
rijā ir izsludināts uguns nedrošs laika 
posms mežos. Tāpēc jāņem vērā, ka 
uzturoties mežā jāievēro ugunsdrošī-
bas noteikumi.

Saskaņā ar Latvijas republikas Mi-
nistru kabineta . noteikumu Nr. 82 
“Ugunsdrošības noteikumi” 34. pun-
ktu, meža ugunsnedrošajā laika posmā 
aizliegts:

• kurināt ugunskurus mežā un pur-
vos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas 
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs 
vietas;

• atstāt ugunskurus bez uzraudzī-
bas. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns 
nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigu-
sies;

• nomest mežā, purvos vai uz tos 
šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruz-
došus sērkociņus, izsmēķus un citus 

priekšmetus;
• veikt mežā un purvos spridzi-

nāšanas darbus un organizēt šaušanas 
nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas 
vietas;

• medībās un šaušanas nodarbībās 
mežā un purvos lietot trasējošas lodes, 
deglodes un prapjus no viegli uzlies-
mojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

• braukt ar mehāniskajiem trans-
portlīdzekļiem pa mežu un purviem 
ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas 
nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, pa-
līdzības sniegšanai nelaimes gadījumos 
un meža apsaimniekošanai;

• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos 
šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus 
un citus mehānismus ar bojātu iekšde-
dzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

• bez saskaņošanas ar Valsts meža 
dienesta biroju (mežniecību) veikt jeb-
kuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, 
var maldināt uguns novērošanas darba 
veicējus.

Degšanas gadījumā jāziņo pa tāl-
runi 112.

Par meža ugunsnedrošo 
laika posmu
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"Man tā bija unikāla iespēja 

klātienē redzēt, kā darbojas Ei-

ropas Parlaments (EP) un kā tiek 

veidota Eiropas politika. Tā bija 

arī lieliska iespēja tikties ar au-

toritatīviem politiķiem. Piecas 

dienas Briselē nostiprināja moti-

vāciju turpināt apgūt zināšanas 

un pēc augstskolas beigšanas 

strādāt izvēlētajā profesijā," pēc 

vizītes EP uzsver koknesiete Agne 

Matušonoka, kas apgūst starp-

tautiskās attiecības Rīgas Stradi-

ņa Universitātes Eiropas studiju 

fakultātē. 

Arnis Lapiņš

Izturot nopietnu atlasi, pēc Ivetas 
Grigules ielūguma un Eiropas liberā-
ļu un demokrātu apvienības grupas 
(ALDE) organizētās programmas 
Agne pavadīja nedēļu Eiropas Parla-
mentā.

Vizītes laikā studenti un skolēni 
no dažādām ES valstīm iepazinās ar 
Eiropas Parlamenta darbu, apmek-
lēja EP muzeju, kas piedāvā lielisku 
ieskaitu par Eiropas Savienības (ES) 
izveidošanu un parlamenta darbu, 
kā arī tikās ar tādiem Eiropas politi-
kas "smagsvariem" kā ALDE priekš-
sēdētāju, bijušo Beļģijas premjeru 
Giju Verhofštatu (Guy Verhofstad), 
ES Tieslietu, patērētāju un dzimumu 
līdztiesības komisāri Veru Jurovu 
(Vera Jourova) un citiem politiķiem.

Kopā ar kolēģi no Latvijas Agne 
tikās arī ar EP deputāti Ivetu Griguli, 
kura studentes ļoti erudīti iepazīs-
tināja ar Latvijas deputātu darbību 

Briselē, viņu panākumiem un risi-
nāmajām problēmām. ”Kompetenta, 
ļoti pretimnākoša un pozitīva,” tā de-
putāti vērtē Agne.

"Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pa-
nākt, lai jaunie cilvēki, kas pašlaik vēl 
mācās augstskolās, nākotnē vēlētos 
strādātu politikā, nodrošinot, ka pie-
ņemtie lēmumi būtu profesionālāki 
un kvalitatīvāki nekā pašlaik. Tāpēc 

ALDE, kurā es darbojos, sarūpējām 
jauniešiem šo iespēju," saka I.Grigule.

Agne atzīst, ka ļoti noderīga un 
pilnveidojoša bija arī iespēja tikties 
un diskutēt ar jauniešiem no citām 
ES dalībvalstīm. Tika sniegta iespē-
ja uzzināt, kā viens vai otrs politikas 
jautājums tiek risināts viņu dzimtenē. 
Savukārt iegūtie kontakti noderēs nā-
kotnē, ir pārliecināta Agne.

Jau piekto pavasari, šoreiz 29. 

aprīlī, Bebru pamatskolā uz drau-

dzīgu sadziedāšanos tika aicinā-

tas ģimenes, kuras ir stipras savā 

dziedāt un muzicēt priekā, kā arī 

draugi un domubiedri, kurus vie-

no dziesma. 

Sarmīte Rode 

Dzintras Sniedzes foto

Koncerta nosaukums „Dziesma 
manā ģimenē” lika nojaust, ka skanēs 
tās dziesmas, kas itin bieži tiek celtas 
godā savējo lokā. Priecēja, ka vairums 
koncerta dalībnieki ar savām balsīm ir 
rotājuši arī četrus iepriekšējos pasāku-
mus. Tas apliecina šī dziesmotā pasā-
kuma kā tradīcijas nostiprināšanos. 
Lai arī šogad dziedošo dalībnieku bija 
mazāk kā citugad, ikviens no viņiem 
ir pelnījis lielu paldies par drosmi un 
uzdrīkstēšanos!

Kā dziesmu kamola ritinātājiem 
nepietrūka melodiju, tā Dailai Rieksti-
ņai un Justīnei Pastorei, sadziedāšanās 
pasākuma vadītājām, nepietrūka labu 
vārdu koncerta dalībniekiem, piesakot 
viņu muzikālos priekšnesumus. Ap-
sveicami, ka gandrīz visi bija padomā-
juši par vizuālo ietērpu un savu īpašo 
dziesmas stāstu.

Bebru pagasta vokālais ansamblis 
„Nianse” (vadītāja Liāna Haritonova) 
ir kā viena draudzīga ģimene. Šajā 
vakarā skatītāji aplaudēja šarmanto 
dziedātāju balsīm un viņu sievišķībai 
dziesmās „Sirdspuksti” un „Nesoli 

man neko”.
Jānim Botam, Bebru pamatskolas 

9. klases skolēnam, dziedāt un muzi-
cēt talantu vecāki jau ielikuši šūpulī. 
Jānis ar māmiņu Antru ir priecējuši 
dziesmas draugus arī iepriekšējās sa-
dziedāšanās reizēs. Kopīgi dziedātajai 
„Tumša nakte” viņi bija iestudējuši ne-
lielu horeogrāfi ju. Otra Jāņa izpildītā 
dziesma skanēja ar viņa paša sacerētu 
mūziku.

Vissirsnīgākais priekšnesums no-
teikti bija Edvarda Mozgas un viņa 
māmiņas Lailas akordeonu duets lat-
viešu tautasdziesmā „Kur tad tu nu 
biji, āzīti manu”. Brašais dziedātājs Ju-
ris Bitenbinders, Bebru pamatskolas 7. 
klases zēns, ar dziesmu ir draugos no 
mazotnes, kā arī ir piedalījies visos ša-
jos dziesmotajos pasākumos. Dziesma 
„Vēstule Latvijai” no grupas „Liepa-
vavots” repertuāra bija īsti piemērota 
Jura vokālajām dotībām.

Ģimeņu sadziedāšanās nav iedo-
mājama bez dziesmu mīlošās Sku-
ju ģimenes – Ineses, Normunda un 
Montas. Šoreiz viņu teatrāli muzi-
kālais priekšnesums bija kā saulai-
nas atmiņas par izcilo aktieri Edgaru 
Liepiņu un viņa varoni Hugo Diegu 
dziesmā „Man brūte dzīvo laukos”, bet 
R.Paula dziesmu ar I.Ziedoņa vārdiem 
„Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc” zinā-
tāji dziedāja līdzi. Samanta Vilmane, 
meitene ar brīnišķīgu balsi, kura tagad 
mācās Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā, jau no bērnības piedalījusies da-

žādos pasākumos Bebros. Šoreiz viņa 
ar draudzeni Ilzi klausītājus aizveda 
liriskā noskaņā Ivo Fomina dziesmā 
„Viņa raud”.

Arta Zvejnieka ģimenē cieņā ir ne 
tikai sports, bet arī kopīga muzicēša-
na. Artis ar saviem dēlēniem Andreju 
Tomasu un Rūdolfu Emīlu dziesmu 
„Jautrais dancis” izdziedāja kā stāstu 
ar asprātīgām bildēm.

Populāro grupas „Eolikas” dzies-

mu „Pasaule, pasaulīte” pavasarīgā 
skanējumā uzbūra Bebru pamatsko-
las 7. klases skolēni: Daniela Caunīte, 
Linda Saldava, Elīna Suhotina un Juris 
Tomaševskis. Savukārt 5. klases mei-
teņu trio: Kristiāna Knēģere, Madara 
Luste un Anna Jasinkeviča patīkami 
pārsteidza ar latviešu tautas dziesmu 
„Strauja, strauja upe tecēj”. Kur skan 
kapelas „Aizezeres muzikantu” (vadī-
tāja Inese Skuja) līksmā muzicēšana, 

klausītāju sejas atplaukst smaidā. Zigf-
rīda Putniņa dziesmas „Upe Pērse” un 
„Pērses krasts” bija vislabākās melodi-
jas pacilājošai koncerta izskaņai.

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Pabērza, sveicot visus koncerta 
dalībniekus, sacīja: „Saule, pavasaris 
un dziesmas sader kopā! Uz sadziedā-
šanos nākampavasar!” Tam apliecinā-
jums bija arī kopdziesma „Lai sasau-
camies, lai dziedam!”

Piekto pavasari sadziedāšanās svētki

Piektās sadziedāšanās reizes dalībnieki koncerta noslēgumā.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
absolvente viesojas Briselē un tiekas ar 
politikas „smagsvariem”

No kreisās Agne Matušonoka, EP deputāte Iveta Grigule un Alise Gaņģe.

Aprīlis Kokneses pagasta 

bibliotēkai bija nozīmīgs mēne-

sis. 18.aprīlī ir bibliotēkas dzim-

šanas diena, no 18. – 24. aprīlim 

ir Bibliotēku nedēļa Latvijā un 

23.aprīlī – Pasaules grāmatu un 

Autortiesību aizsardzības die-

na!

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļa

Kokneses pagasta bibliotēkas 
Bērnu nodaļā šos notikumus sāka 
atzīmēt jau no 11. aprīļa, kad bib-
liotēkā uz nedēļu darbojās Stop 

kadru video darbnīca, kurā veido-
jām filmiņas. Un divas nedēļas visi 
tika aicināti zīmēt un rakstīt kopē-
jai izstādei ar nosaukumu Bibliotē-
ka.

Pastrādājuši esam čakli. Kopā ir 
izveidotas 8 fi lmiņas par bibliotēku 
un grāmatām un tapusi ļoti skais-
ta un atziņām bagāta izstāde, kuru 

joprojām var aplūkot bibliotēkā.
21. aprīļa vakarā, priecājoties 

par paveikto darbu, bija svinīgais 
pirmizrāžu vakars un autoru sumi-
nāšana. Paldies tika teikts arī kat-
ram izstādes veidotājām, bet pasā-
kumu noslēdzām ar Spēļu vakaru.

Spēļu vakara dalībniekus gai-
dīja vēl viens jaunums – dalībnieki 
bija pirmie, kuri Koknesē varēja 
izspēlēt spēli “Atrodi sevi Eiropā!”, 
kas ir Valmieras integrētās biblio-
tēkas sadarbībā ar Europ Direct 
Valmiera izveidota interaktīva 
spēlē. Šo spēli Valmieras kolēģes 
Latvijas Bibliotēku Festivāla Ideju 

tirgus 2016 laikā uzdāvināja mūsu 
bibliotēkai, jo šo spēli nevar no-
pirkt to var tikai nopelnīt.

Kā mums gāja varat aplūkot – 
foto un fi lmiņu video ir pieejami 
šeit – http://bit.ly/26o0fXM Liels 
paldies visiem kas piedalījās, kas 
atbalstīja un tiem kas mīl bibliotē-
ku!

Bibliotēkā tapa fi lmiņas 
un izstāde
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Lietainajā 2016. gada 14. ap-

rīļa rītā Kokneses internātpamat-

skolas – attīstības centra 1. – 9. 

klašu skolēni devās jautras omas 

meklējumos uz ekociematu “Om-

rači”, kurš atrodas Jaunjelgavas 

novada Seces pagastā, biedrības 

«Ekociemats» teritorijā uz klints 

sensalas starp divu upju ielejām – 

seno un mūsdienu Daugavu. 

Sandra Riekstiņa,

Mājturības un tehnologijas 

skolotāja 

Pašlaik daļa ekociemata teritori-
jas tiek sertifi cēta bioloģiskās saim-
niecības izveidošanai. Ja to izdosies 
pabeigt, tad šeit izaudzētās zāļu tē-
jas ar bioloģiskās saimniecības zīmi 
– āboliņa lapu uz iepakojuma – būs 
nopērkamas veikalos. 

Ekskursijas sākumā ekociemata 
saimniece skolēnus iepazīstināja ar 

zāļu tējām, kuras pašu spēkiem tiek 
vāktas ekociemata pļavās. Tad no šīm 
tējām skolēni gatavoja sienas deko-
rus. Tāpat skolēni tika iepazīstināti 
ar cidoniju sukāžu tapšanas procesu. 
Starplaikos starp radošajām darbnī-
cām skolēni jautri pavadīja laiku mu-
zicējot, našķējoties ar ekociematā pa-
gatavotajām cidoniju sukādēm, saim-
nieces gatavoto cidoniju un ķirbju 
ievārījumu un dzerot tēju. Galvenais 
ekskursijas mērķis bija iemācīties 
gatavot veselīgos našķus – cidoniju 
konfektes, ar kurām mēs cienājāmies. 

Ekskursijas nobeigumā ekocie-
mata saimniece mums paskaidroja, 
ka dzīves līdzsvaram blakus praktis-
kām lietām, par kurām gādā zeltra-
či, grāvrači un citi “či”, vajag arī labu 
omu, un par šīm lietām rūpējas eko-
ciematā “Omrači”.

Ja gribat atrast jautru omu, tad 
dodieties uz “Omračiem”.

Aprīļa mēnesis bibliotēkām 

bija īpašs – valstī tika atzīmēta Bib-

liotēku nedēļa. Šogad pasākuma 

vadmotīvs bija – ATTIECĪBAS. SA-

DARBĪBA. KOPIENA. 

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Raugoties no malas var likties, ka 
bibliotēka ir vieta, kur gūt zināšanas, 
informāciju, radošumu, izklaidi un ie-

spējas mūžizglītībai. Bet, ja paraugās 
vērīgāk, tad jāatzīst, ka bibliotēkā no-
tiek nemitīga sadarbība gan bērniem, 
gan pieaugušajiem, savā starpā komu-
nicējot, piedaloties dažādos pasākumos 
vai vienkārši labi pavadot laiku infor-
mācijas krātuvē.

Iršu pagasts nav liels, bet biblio-
tēka var lepoties ar saviem sadarbī-
bas partneriem – Pērses sākumskolu, 
pirmsskolas grupiņu, ĢKC „Dzeguzī-
te”, sociālo pansiju un individuālajiem 
atbalstītājiem.

Šogad bibliotēka, visas nedēļas 

garumā, pārsteidza apmeklētājus ar 
dažādām aktivitātēm. Radošajā darb-
nīcā „Saudzē grāmatu!” sākumskolas 
skolēni ar prieku gatavoja grāmatzī-
mes. Pirmsskolas grupiņas bērni ie-
jutās brāļu Grimmu literārās pasakas 
„Brēmenes muzikanti” galveno varoņu 
lomās, un vadoties pēc daiļdarba sižeta 
notikumiem, pieskandināja bibliotēku 
ar dažādām dziesmām. Vecāko klašu 
skolēni un pieaugušie „lauzīja” galvas 

ZIBENSKONKURSĀ „Iepazīsti no-
vadpētniecības materiālus par Iršiem!”, 
skatījās bibliotēkas foto albumus un 
fi lmas.

Pieaugušie lasītāji tika iepazīstināti 
ar dāvinājumu – grāmatām no Rīgas 
Centrālās bibliotēkas Repozitārija ap-
maiņas fonda.

Bibliotēkas nedēļā apmeklētāji tika 
iepriecināti ar saldiem kārumiem, ku-
rus papildināja vēlējums „Esi bibliotē-
kai draugs!” un pārsteiguma balviņām 
konkursa uzvarētājiem. Paldies pagasta 
ļaudīm par piedalīšanos un atsaucību!

Esi bibliotēkai draugs!

28.aprīlī Bebru pagastā Bib-

liotēku nedēļas ietvaros viesojās 

pārnovadu bibliotēku darbinieki 

no Neretas novada bibliotēkām, 

Viesītes novada bibliotēkām un 

Skrīveru bērnu bibliotēkas. 

Ausma Rode, 

Bebru pagasta bibliotēkas 

vadītāja

Laiks lutināja ar sauli un siltu 
vēju. Bibliotekāres iepazinās ar pagas-
ta centru un priecājās par tā sakoptī-
bu.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Bi-

tīte” trīs grupiņu bērni kopā ar perso-
nālu un vecāku atbalstu viešņām snie-
dza saulainu, pavasarīgu koncertu. Tā 
noslēgumā kapelas “Aizezeres muzi-
kanti” bibliotekāres iesaistīja rotaļās, 
kopīgā dziesmā un dejā. Tālāk sekoja 
gājiens uz tēlnieka Voldemāra Jākob-
sona memoriālo māju – muzeju, kur 
muzeja vadītāja Justīne Pastore, atrak-
tīvi un ar humora pieskaņu, pastāstīja 
par mākslinieka radošo darbību.

Turpinājumā viešņas apmeklēja 
Latvijas biškopības vēstures muzeju. 
Muzeja vadītāja Anita Svoka izsme-
ļoši pastāstīja par biškopības nozares 

pirmsākumiem un ceļu līdz mūsdie-
nām, kā arī aizraujošā stāstījumā at-
klāja interesantus faktus par Bebru 
pagasta vēsturi un Vecbebru muižas 
ēku. Pastaigā pa muižas parku tika 
aplūkoti retu šķirņu koki.

Apskatot 2008. gadā atklāto kato-
ļu baznīcu, Regīna Madelāne pastās-
tīja par tās tapšanu un darbību. Brīdis 
gaišajā dievnamā vedināja uz pārdo-
mām par cilvēka dzīvi ticībā.

Noslēgumā pie kafi jas tases kolē-
ģes dalījās savā darba pieredzē. Sirs-
nīgais pasākums noslēdzās ar jaunām 
idejām un plāniem.

Pārnovadu bibliotekāri viesojas 
Bebru pagastā

Mātes diena jeb māmiņas die-

na ir starptautiski svētki, kas Lat-

vijā tiek svinēti katru gadu maija 

otrajā svētdienā – laikā, kad dabā 

raisās pumpuri, plaukst tulpes, 

narcises un uzvējo smaržīgs svei-

ciens no ziedošām koku baltām 

kupenām. Ar prieku rosās bitītes 

un ievāc pirmo medu…

Dzintra Stārastiņa,

PII „Bitīte” skolotāja

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Bi-
tīte” zālē 5.maija pēcpusdienā pulcējās 
māmiņas, un vecmāmiņas uz svētku 
koncertu. Bitīte Maija (vadītāja Ilo-

na Vītola) un bitīte Rozīte (skolotāja 
Kristīne Greļa) ar savstarpējām saru-
nām apliecināja, ka daba ir modusies, 
pļavās no zieda uz ziedu lidinās taure-
ņi, uzziedējušas pienenes un jau izšķī-
lušies pirmie cālīši. Par visu iepriekš 
minēto bērni kopā ar savām skolotā-
jām sniedza koncertu saviem vismīļā-
kajiem cilvēkiem. Bērni sēja, laistīja, 
audzēja stādiņus, kurus viņām ir jālo-
lo gluži kā bērniņi. Māmiņu diena ir 
laikā, kad zied ne tikai puķes un koki, 
bet arī māmiņu sirdis. Tās sajūtas, ko 
māte jūt, vērojot bērnu uzstāšanos un 
klausoties viņu pašu šajos vārdos, nav 
nedz izstāstāms, ne aprakstāms. Tās 

vienkārši ir pašam jāizjūt.
Mazie cālīši no 1.grupas kopā ar 

skolotājām – L.Rudzoni, skolotāju 
palīgu M.Čudari, krāsainie taure-
ņi no 2.grupas kopā ar skolotājām 
N.Matešu, skolotāju palīgu D.Birkāni, 
pienenītes no 3.grupas kopā ar skolo-
tājām K.Greļu, E.Zaulu un skolotāju 
palīgu A.Birkāni, 4.grupas ziediņi 
kopā ar skolotāju A.Vīgupi, skolotāju 
palīgu I.Kučeku, mūzikas skolotāja 
V.Gredzena un visi pārējie darbinieki 
teic:

Paldies, ka tu man esi! Paldies par 
rūpēm un atbalstu, mīļiem vārdiem 
un padomu!

Māmiņu diena „Bitītē”

“Tie ir mūsu sapņi, mūsu krāsas,
Kurās savu dienu krāsojam.”
(G. Račs)

2016. gada 21. aprīlī Kokneses 

internātpamatskolā – attīstības 

centrā norisinājās pasākums “Jau-

nie amatnieki 2016”, kas gadu gai-

tā kļuvis par skolas tradīciju. Šajā 

mācību gadā skola – centrs darbo-

jas starptautiskajā pilotprojektā 

“Ēdam atbildīgi”. Pasākumā skolē-

ni profesijas iepazina caur “veselī-

gu profesiju kokteili.” 

Daina Logina,

Metodiskās komisijas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” vadītāja

       
Šī diena skolēniem un pedagogiem 

tika piepildīta ar dažādām aktivitātēm: 
radošā darbnīca “Karvinga brīnumi”, 
lekcijnodarbība “Mana profesija”, izstā-
des “Es savai skolai” un “Pārtikas ceļš”. 

Diena noslēdzās ar pasākumu, kur sko-
lēni tikās ar viesmīlības pakalpojumu 
speciālisti Martu Iubuli, siera meistari 
Ievu Midegu no siera ražotnes ,,Ievas 
siers” un Vecbebru profesionālās un 
vispārizglītojošās internātnātvidussko-
las programmas ,,Ēdināšanas servisa 
speciālists” 2. kursa audzēknēm Ilviju 
Bormani un Aiju Cāni.  Viesi iepa-
zīstināja ar sava aroda noslēpumiem, 
demonstrēja sava amata prasmes, pre-
zentēja produkciju, piedāvājot degustēt 
veselīgus kokteiļus un smūtijus, da-
žādas siera šķirnes, iesaistīja skolēnus 
konkursos.Jaunieši aicināja skolēnus 
izmantot ikvienu iespēju apgūt pro-
fesiju, jo amats ir dzīves pamats, tas ir 
vienīgais ceļš, kā sākt savu dzīves un 
darba karjeru. Veiksmes ķīla ir paša 
cilvēka centība, savas misijas un mēr-
ķu apzināšanās, turklāt jābūt gatavam 
intensīvi mācīties un pilnveidoties visu 
mūžu. Pasākuma gaitā bija vērojamas 

video projekcijas – dažādi video un 
foto par skolēnu ārpusskolas tikšanos 
ar dažādiem amatu pratējiem, darboša-
nos radošajās darbnīciņās, kā arī viesu 
prezentāciju video. Svētku noskaņu 
radīja popgrupa ,,Sērkociņi”, tās vadī-
tājs D. Andriksons, saksofonists Reinis 
Šiballo ar saviem atraktīvajiem priekš-
nesumiem.

Pirmo reizi skolas vēsturē tika iedi-
bināta nominācija ,,Jaunais amatnieks”. 
Nomināciju ,,Jaunais amatnieks 2016” 
ieguva 6. klases skolēns Regnāts Gri-
gorjevs.

Lielu paldies sakām skolas – centra 
direktorei Dagmārai Isajevai, program-
mas ,,Ekoskola” koordinatorei Anitai 
Ščerbinskai, viesmīlības pakalpojumu 
speciālistei Martai Iubulei, siera meis-
tarei Ievai Midegai,Vecbebru profesio-
nālās un vispārizglītojošās internātvi-
dusskolas audzēknēm Ilvijai Bormanei 
un Aijai Cānei.

Pasākums tika fi nansēts, pateico-
ties Eiropas savienības fi nansējumam. 

Veselīgs profesiju kokteilis

Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra skolēni viesojas 
ekociematā “Omrači”

21.maijā visā Latvijā apmeklētājus 
aicinās Muzeju nakts pasākumi. Šogad 
Muzeju nakts moto: „Durvis”. Bebru 
pagastā tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājā – muzejā ciemiņi 

būs laipni gaidīti uz Muzeju nakts pasā-
kumu „Durvis uz nezināmo”, kas  pulk-
sten 19 iesāksies ar Vestienas amatier-
teātra „Aušas” izrādi „Puķu brokastis”. 
Pulksten 20 ikviens varēs piedalīties 

radošajā darbnīcā „Manas pasaku dur-
vis”, bet no pulksten 21 spēles DJ Kalvis.  

No 5.maija muzejā ir apskatāma 
Līgas Riekstiņas gleznu izstāde "Stu-
dijas".

Muzeju nakts „Galdiņos”

Zirga pajūgā pa Koknesi
VAGONETE KURSĒS:
15.maijā no plkst.13:00 līdz 15:00 pa Kokneses parku.
Tiekamies pieturvietā „PIE PILS DĀMAS”, pie Kokneses estrādes.
Informācija un pieteikšanās maršrutam pa tel.29120878 (Ilona)
Visi laipni gaidīti, arī bez pieteikšanās.
Biedrība „SB Koknesis”
Sliktos laika apstākļos nekursēs.
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Tuvojas kārtējā mācību gada 

noslēgums, un katram topošajam 

absolventam rūp jautājums, – ko 

darīt tālāk? Tāpēc LLKC Aizkrauk-

les nodaļa organizēja tikšanos ar 

Bebru pamatskolas 6. līdz 9. klašu 

skolēniem.

Valentīna Beča, 

LLKC Aizkraukles konsultāciju 

biroja uzņēmējdarbības 

konsultante

Ik reizi, gatavojoties tikties ar 
audzēkņiem, rūp doma, kā pasniegt 
ideju, lai rastos interese, kā pastāstīt 
informāciju par dzīvi laukos, kas ir 
tik daudzveidīga un ar ļoti, ļoti pla-
šām iespējām, – tikai jāprot tās saska-
tīt.

Gatavojot tikšanos, noskaidrojām 
informāciju par pasākumā paredza-
mo skolēnu skaitu, lai atbilstoši sa-
gatavotos, piemēram, ja tiek plānots 
darbs grupās, kā arī tikšanās noslēgu-
mā katrai klasei sarūpēta garda pār-
steiguma balva.

Tikšanās laikā izmantojām iepa-
zīšanās prezentāciju (Kas ir   LLKC? 
Ar ko nodarbojas, kur atrodas, kā-
dus pakalpojumus sniedz – darbības  
mērķis, sadarbības partneri un iespē-

jas), stāstījām  par iespējamiem uzņē-
mējdarbības veidiem laukos, attīstī-
bas tendencēm, izglītības un karjeras 
iespējām. Prezentācijas laikā iestarpi-
nājām interaktīvus uzdevumus “Zini 
vai mini!” (tuvākās izglītības iestādes, 
kur iegūst lauksaimniecisko izglītību, 
vai zini vietējos uzņēmējus – aitkopī-
ba, putnkopība utt). Protams, aktīvā-
kie un zinošākie tika pie pārsteiguma 
balvām.

Uz tikšanos ar audzēkņiem   uz-
aicinājām vietējo uzņēmēju Inesi 
Stičinsku, kura saimnieko turpat 
Kokneses novadā piena lopkopības 
saimniecībā z/s “Bļodiņas”. Saimnie-
cība saimnieko ar bioloģiskās lauk-
saimniecības metodēm. Pašreiz Inese 
ir aktīva mājražotāja, kas nodarbojas 
ar piena pārstrādi (bija iespēja pa-
našķoties ar triju veidu sieriem – ar 
ķimenēm, linsēklām un ar amoliņa 
sēklām), kā arī ražo konditorejas iz-
strādājumus, kuros tiek izmantotas 
tikai bioloģiskās izejvielas (nodegus-
tēt varēja auzu pārslu, smilšu mīklas 
un sāļos cepumus). Milzīgs bija sko-
lēnu pārsteigums, kad Inese pastās-
tīja, ka pēc iegūtās profesijas viņa ir 
interjera dizainere, bet strādā laukos 
un ir sapratusi, ka šī ir viņai vispie-

mērotākā vide.
Pasākuma laikā skolēniem nācās 

krietni pastrādāt – bija jāpilda krust-
vārdu mīkla par lauksaimniecības 
tēmu, kā arī krustvārdu mīkla “Pē-
dzinis Caps”, kur dažādi meža zvēri 
bija atstājuši savas pēdiņas, lielākiem 
un mazākiem bija darbs ar sēkli-
ņām, – izrādās, grūti atšķirt kviešus 
no rudziem! Tikšanās nobeigumā 
katra klasīte izstrādāja prezentāciju 
kādam no uzņēmējdarbības veidiem 
– no dārzeņu audzēšanas līdz pat 
pārstrādei (mājražošana), graudko-
pībai, gaļas lopu audzēšanai piena 
ražošanai, pārstrādei. Šis bija brīdis, 
kad ir redzams tikšanās rezultāts, – 
bijām patīkami pārsteigti, ka skolēni 
minēja tādus terminus un tādas ne-
pieciešamās lietas, kas saistītas ar uz-
ņēmējdarbību, kam tikšanās laikā ne-
veltījām īpašu uzmanību. Vienreizēja 
izdoma un idejas pasniegšanas veids!

Sadarbība turpināsies, uzsākot 
jauno mācību gadu, rudenī dosimies 
iepazīties klātienē ar lauku uzņēmē-
jiem.

Pasākums notika Valsts Lauku 
tīkla aktivitātes “Informatīvie pasā-
kumi jauniešiem un skolēniem” ie-
tvaros.

Iepazīsties! Uzņēmējs laukos

21. aprīlī Vecbebru Profe-

sionālajā un vispārizglītojošajā 

internātvidusskolas zālē notika 

Kokneses novada izglītības iestā-

žu tautas deju kolektīvu atskaites 

koncerts „Ar pavasari sirdī”.

Inta Balode,

Kokneses novada izglītības 

iestāžu

Tautas deju kolektīvu un 

folkloras kopu

Metodiskās apvienības vadītāja

Koncertā piedalījās Pērses sā-
kumskolas deju kolektīvs (vadītāja 
Inta Balode), Bebru pamatskolas 5. 
– 9. kl. deju kolektīvs (vadītāja Laima 
Antoneviča), I.Gaiša Kokneses vidus-
skolas deju kolektīvs „Kāpēc” – 1 .– 2. 
kl. grupa, 3. kl. grupa un 7. – 9. kl. 
grupa (vadītāja Laima Antoneviča), 
Vecbebru PIV deju kolektīvs „Kāre” 
(vadītāja Sarmīte Plūme) un deju ko-
lektīvs „Mutulītis” – 1. – 2. kl. grupa, 
3. – 5. kl. grupa, 7. – 9. kl. grupa (va-
dītāja Inta Balode). Kopā 9 kolektīvi 
izdejoja 18 dejas. Mazie un lielie de-

jotāji parādīja, ka prot ne tikai skaisti 
dejot, bet arī cēli valkāt savu tautas 
tērpu.

Vislielākais paldies vadītājām 
par ieguldīto darbu, skolu direkto-
riem un pedagogiem par atbalstu, 
vecākiem un vecvecākiem par līdzi 
jušanu un atsaucību, lai bērni varētu 
apmeklēt deju kolektīvu nodarbības, 
piedalīties koncertos. Īpašs paldies 
Vecbebru PIV direktora vietniecei 
audzināšanas darbā Jolantai Nīcga-
lei–Kondrātei par koncerta organizē-
šanu un vadīšanu.

Šis bija ne tikai atskaites koncerts, 
bet arī labdarības pasākums. Tika sa-

ziedoti līdzekļi Vecbebru tehnikuma 
ilggadējās darbinieces Emīlijas Va-
nagas veselības uzlabošanai. Mazie 
un lielie dejotāji vēl Emīlijas kundzei 
ātrāk izveseļoties! Paldies visiem, kas 
ziedoja!

11. maijā Kokneses vidusskolā 
koncertā mēs redzēsim arī deju ko-
lektīvus, kurus vada Kornēlija Reis-
nere.

Lai visiem jauks pavasaris, dejo-
tājiem raits dejas solis vēl daudzos 
koncertos, bet pats galvenais, lai 
vadītājām izturība, spēks un daudz 
radošu ideju mācot gan mazos, gan 
lielos dejotājus!

Ar pavasari sirdī

7.aprīlī Vecbebru Profesionā-

lās un vispārizglītojošās inter-

nātvidusskolas zāle bija bērnu 

čalu piepildīta. Kokneses novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu un 

skolu pirmsskolas grupu bērni sa-

tikās novada MA rosinātajā muzi-

kālajā pasākumā ''Cīrulīti, prieku 

raisi!''

Velga Gredzena, 

PII ''Bitīte'' mūzikas skolotāja

Koncerts šoreiz tika plānots, lai 
pēc iespējas lielāku prieku par savu 
padarīto darbu gūtu bērni. Ar kopīgi 
dziedāto dziesmu par pavasari un rīta 
rosmi visiem ''Putniņdejas'' skaņās, 
tika atklāts koncerts.

Kā mazajos Dziesmu un Deju 
svētkos dziesmas mijās ar dejām un 
orķestra priekšnesumiem. Lielos un 
mazos klausītājus priecēja PII ''Gun-
dega'' bērni (skolotāji un viņu palīgi: 
Ilona Makareni, Gunta Ķibilde, Līga 
Sauša, Silvija Strode, Silvija Lancma-
ne, Daina Šabanova).

Atraktīvi un dzirkstoši dziedāja 
un dejoja 2.,3. un 4.grupas bērni no 
PII''Bitīte'' (skolotāji un viņu palī-
gi: Velga Gredzena, Nellija Mateša, 
Kristīne Grele, Iluta Atraste, Dina 
Birkāne, Anastasija Birkāne, Ināra 
Kučeka).

Pērses sākumskolas pirmsskolas 
grupas bērnu priekšnesumi bija droši 
un pārliecinoši, arī kopīgajās rota-
ļās viņi rādīja un mācīja deju soļus 

visiem (skolotājas Sandra Paļčevska 
un Biruta Vilcāne). Sirsnīgi un mīļi 
izskanēja VPIV pirmsskolas grupas 
bērnu priekšnesumi (skolotāji un 
viņu palīgi: Velga Gredzena, Lāsma 
Gūte, Sarmīte Dombrovska,, Santa 
Lāce, Ilze Džigune, Juta Sokolovska). 
Koncertu kuplināja PII ''Bitīte'' dzie-
došās un spēlējošās muzikantes Vel-
ga Gredzena, Inese Skuja un Dzintra 
Stārastiņa.

Koncerta vadītāja Daiga Ander-
sone bija iejutusies pavasara vēst-
neses Mārītes lomā. Kamēr mazie 
mākslinieki gatavojās priekšnesu-
miem, Mārīte visus aktīvi iedrošināja 
– tika minētas mīklas, skaitīti ātrru-
nas panti.

Koncerts izskanēja ar bērnu kopī-
gi dziedāto dziesmu ''Mēs vēl satiksi-
mies atkal citu reiz...''. Vēl kopīgas ro-
taļas, cienāšanās un ballīte bērniem. 
Tas bija jauki!

Lai svētku pasākums izdotos tika 
ieguldīts liels darbs. Paldies Jolantai 
Nīcgalei – Kondrātei par pasākuma 
apskaņošanu, Daigai Andersonei – 
par koncerta programmas veidošanu 
un vadīšanu, Veltai Verkevičai – par 
skaisto zāles noformēšanu, Vinetai 
Grinšponei – par gardā cienasta ga-
tavošanu un Velgai Gredzenai par to, 
ka visus kopā saaicināja un organizē-
ja.

Bērni dodoties mājup bija līksmā 
un priecīgā noskaņojumā. Pasākums 
bija izdevies! Tā turpināt!

Cīrulīti, prieku raisi!

Pavasarīgā dienā, 22.aprīlī, 

I.Gaiša Kokneses vidusskolā pul-

cējās reģionālās angļu valodas 

olimpiādes 9. klašu skolēniem da-

lībnieki. 

Lauma Āre,

Kokneses novada domes izglītības 

darba speciāliste

Olimpiādē piedalījās 27 dalībnieki 
un viņu skolotāji no septiņiem nova-
diem, novadu apvienībām: Bauskas un 
Rundāles novadu apvienības, Preiļu, 
Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu 
apvienības, Līvānu novada, Jēkabpils 
novadu apvienības, Jēkabpils pilsētas, 
Aizkraukles novadu apvienības, Kok-
neses un Pļaviņu novadu apvienības.

Olimpiādes dalībniekus Koknesē 

sveica I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
direktors M.Reinbergs un Kokneses 
novada izglītības darba speciāliste L. 
Āre. Ar skaistu skanējumu dalībniekus 
iepriecināja I.Gaišas Kokneses vidus-
skolas vidusskolēnu koris I. Asarītes 
vadībā. Gan skolēni, gan skolotāji lī-
dzās rūpīgam un nopietnam darbam 
olimpiādē, apmeklēja gleznaino Kok-
neses parku, kur skolēni piedalījās “Mi-
sijā Koknese” Kokneses vidusskolēnu 
un angļu valodas skolotājas I.Kalniņas 
vadībā.

Skolēnu lasīšanas, klausīšanās 
un angļu valodas lietošanas prasmes 
vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā 
darbojās angļu valodas skolotāji no 
visiem augstāk minētajiem novadiem, 
novadu apvienībām. Olimpiādē pirmo 

un otro vietu izcīnīja Aizkraukles ģim-
nāzijas skolēni Haralds Zālītis un Ro-
berts Andžāns, trešo vietu ieguva Beāte 
Beatrise Brūvere no I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas un Armands Skutelis no 
Līvānu 1. vidusskolas. Atzinības ieguva 
Filips Jankovskis (Aizkraukles novada 
ģimnāzija), Zane Čipāne (Pļaviņu no-
vada ģimnāzija), Elīna Cīrule (Līvānu 
1. vidusskola), Nikola Baranova (Salas 
vidusskola), Kristers Tumšs (Jēkabpils 
3.vidusskola), Paula Vakarina (Jēkab-
pils Valsts ģimnāzija). Olimpiādes lai-
kā lielu darbu ieguldīja angļu valodas 
skolotāja I.Vancāne ar audzēkņiem un 
Valodu skolotāju metodiskās apvienī-
bas vadītāja A. Tarasova, kuras vadībā 
notika olimpiādes organizēšana, darbu 
sagatavošana un sekmīga norise.

Reģionālā angļu valodas olimpiāde 

Koknesē

Bebru pagasta pensionāru pado-
me ”Mārtiņroze” aicina pagasta ve-
cļaudis 28. maijā doties ekskursijā uz 
Latgali ar maršrutu: Aglona – Krāsla-
va – Daugavas loki – Naujiena.

Izbraukšana 28. maijā pulksten 
6:30 no Bebru pagasta centra autobu-
sa pieturas.

Dalības maksā – 15,50 eiro ie-

kļauti visi izdevumi par gidu pakal-
pojumiem un pusdienas.

Ekskursijai var pieteikties līdz 20. 
maijam: 

• pie M.Andersones, T. 28767663, 
• pie D.Jansones, T. 26624371, 
• pie L.Zukules, T. 26423431. 
Dalības maksu var samaksāt pie 

Bebru pagasta pārvaldes sekretāres.

Bebrēnieši dosies 
ekskursijā uz Latgali

KOKNESES NOVADA DOME

Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads, LV–5113
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631
e-pasts: dome@koknese.lv
Mājas lapa www.koknese.lv

Kokneses novada domes darba laiks

Pirmdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00

Pašvaldības darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no plkst. 9.00–13.00; 14.00–18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00–13.00; 14.00–17.00
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Kokneses mūzikas skolas ko-

lektīvs savu 25. dzimšanas dienu 

jau ceturto mēnesi atzīmēja ar 

koncertiem cildinot kādu no sko-

lā apgūstamajiem mūzikas ins-

trumentiem. Aprīlis – akordeona 

mēnesis Kokneses mūzikas skolā 

sākās ar skolas absolventa Artū-

ra Novika un LNSO stīgu kvarteta 

koncertu. 

Sarmīte Rode

Gundegas Ermičas foto

Pēc tik lieliska iesākuma akor-
deona mūzikas cienītāji 15. aprīlī 
Kokneses kultūras namā varēja baudīt 
Kokneses mūzikas skolas akordeona 
klases audzēkņu un skolas kameror-
ķestra izcilo sniegumu. 1991. gadā, 
kad savu darbību sāka Kokneses mū-
zikas skola, tika atvērta arī akordeona 
klase, kurā par pedagogiem strādājuši 
Zigmunds Zīlītis, Broņislava Krastiņa, 
Aivars Miķelsons. Jau 20 gadus au-
dzēkņiem akordeona spēli māca Iveta 
Bērziņa, kurai brīnišķīgi izdodas atrai-
sīt pirmās talanta dzirkstis un iedvest 
pārliecību – visu var iemācīties, ja ir 
pacietība un gribasspēks! Šobrīd akor-
deona klasē muzicēt prasmi apgūst 11 
audzēkņi.

„Stāsts par akordeonu sākās Senajā 
Ķīnā pirms 3 tūkstošiem gadu pirms 
mūsu ēras, vēl 19. gadsimtā mēlīšu 

tipa mūzikas instruments maz līdzi-
nājās tam akordeonam, ko pazīstam 
šodien,” – koncerta gaitā stāstu par 
akordeona rašanās vēsturi un tā ceļu 
līdz mūsdienām atklāja Ivetas Bērzi-
ņas kolēģe Vecbebru Profesionālajā 
un vispārizglītojošā internātvidusskolā 
– Daiga Andersone. Alise un Aleksis 
Krūmiņi, Keisija Vidiņa, Ralfs Lucs, 
Ēriks Vilde un Agita Skrīvere savos 
priekšnesumos, arī duetos, aicināja 
klausītājus doties muzikālā pastai-
gā, aiznesot sveicienus arī akordeona 
mīlētajai Parīzei. Un tikai laiks rādīs, 
kāda būs mazo akordeonistu muzikālā 
nākotne, varbūt kāds no viņiem tāpat 
kā Artūrs Noviks, spers drošus soļus 
lielajā mūzikas pasaulē. Jau divpad-
smit gadus Kokneses mūzikas skolā 
Ivetas Bērziņas vadībā muzicē kamer-
orķestris, kurā akordeonistiem ir sava 
īpaša loma. Muzicējot kamerorķestrī, 
viņi apgūst kolektīvās muzicēšanas ie-
maņas, un daudziem tieši muzicēšana 
orķestrī sagādā vislielāko prieku – tā 
sniedz drošības sajūtu un skanējuma 
krāsainību. Gadu gaitā kamerorķes-
tris izveidojis plašu repertuāru, kas 
sevī ietver dažādu žanru mūziku: no 
klasiskām un romantiskām noskaņām 
līdz ekspresīviem tango motīviem, no 
estrādes mūzikas līdz daudzveidīgajam 
džezam.

Kokneses mūzikas skolas kamer-

orķestris ir spēlējis redzamākajās kon-
certzālēs Rīgā – Melngalvju namā, 
Pētera baznīcā, Lielajā ģildē, šogad 
„Akordeonu dienās” Rīgā kamer-
orķestra dalībnieki spēlēs Splendid 
palace. Jāpiebilst, ka kamerorķestrī 
spēlē arī Kokneses mūzikas skolas 
absolventi un Pļaviņu mūzikas skolas 
audzēkņi – reizi nedēļā viņi visi tiekas 
mēģinājumos. Koncerta ritējumā kā 
pārsteigums visiem klātesošajiem bija 
brīdis, kad pirmo reizi kamerorķestra 
pavadījumā, skanot Dmitrija Šostako-
viča „Valsim”, Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvidus-
skolas deju kolektīva „Mutulītis” staltie 
dejotāji dejoja šo skaisto un cēlo deju! 
„Mutulīša” vadītāja Inta Balode teic, ka 
tas ir bijis jauns izaicinājums, kuram 
viņi ar prieku ļāvušies. Aplausi zālē 
izteica bez vārdiem – pārsteigums bija 
izdevies!

Tāpat kā ikviens kamerorķestra 
priekšnesums – Endrū Loida Vēbera 
„Atmiņas” no mūzikla „Kaķi”, Džeim-
sa Hornera skaņdarbs no kinofi lmas 
„Titāniks”, R. Meja skaņdarbs ar Līvas 
Liānas Liepiņas saksofona solo, leģen-
dārā ABBAS solista Benija Andersona 
pazīstamās melodijas apliecināja – mū-
zika ir spēks, kas spēj saviļņot un dāvāt 
neaizmirstamas emocijas. Kā koncerta 
noslēgumā teica Silvija Cīrule, Kokne-
ses mūzikas skolas direktore,: „To visu 

paveica bērni un jaunieši, kuriem vēl 
pa mūzikas kāpnēm tāls ceļš ejams!”

Skanot Raimonda Paula „Polku 
varā”, kamerorķestris atkal uz deju lū-
dza „Mutulīti” un koncerta baudītāji 
noteikti bija vienisprātis – šajā vaka-
rā ir radies jauns tandēms mūzikā un 
dejā! Pēc ikdienas darba mirdzums 
bērnu acīs un klausītāju aplausi skolo-
tājai Ivetai Bērziņai un viņas kolēģiem 
ir vislielākais gandarījums. „Akorde-
ons ir ļoti brīnumains instruments, 
Latvijā tas vēl nav pietiekami novērtēts 
un Latvijā tam vēl nav sava komponis-
ta, bet varbūt mūsu absolvents Artūrs 
Noviks kaut ko šajā jomā mainīs!” – sa-

cīja Iveta Bērziņa. Šādi kamerorķestri 
mūzikas skolās Latvijā ir liels retums, 
jo milzīgs darbs jāiegulda skaņdarbu 
aranžēšanā. Kokneses mūzikas skola 
var lepoties, jo tai ir ar savs kameror-
ķestris! Koncertā dzirdētā programma 
skanēja arī „Akordeona dienās” Rīgā 
aprīļa nogalē.

Visi koncerta dalībnieki un šī pa-
sākuma atbalstītāji saņēma Kokneses 
mūzikas skolas pateicības. Daudz pa-
nākumu radošajā darbībā skolotājai 
Ivetai Bērziņai un viņas audzēkņiem 
novēlēja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un vēl 
daudzi citi apsveicēji.

Aprīlī svētkus svinēja akordeons!

Mātes dienas priekšvakarā 

Vecbebru Profesionālās un vis-

pārizglītojošās internātvidus-

skolas jauniešu deju kolektīvs 

„Kāre” un vadītāja Sarmīte Plū-

me uz kopīgu sadancošanu Vec-

bebros bija aicinājuši draugus – 

dejai uzticīgos no Pļaviņām, Lu-

bānas, Ogres un Kokneses.

Sarmīte Rode

VPVIV foto

Tie, kuri bija koncerta skatītāju 
vidū, noteikti bija ieguvēji, jo bija 
aculiecinieki, kā savus svētkus svi-
nēja jaunības degsme un mūžam 
jaunā latviešu tautas deja. Arī zālē 
sēdošajiem gribējās staltāk izslieties 
un izdejot līdzi katru cēlo dejas soli.

„Kāres” jaunieši Renāte Jaudze-
ma un Kristaps Bērzkalns, kuri lie-
liski tika galā ar koncerta program-
mas pieteikšanu, teica: „Koncerta 
nosaukums ir „Kāres satuvinātie”, 
jo mūs visus vieno kāre dejot, pa-
rādīt sevi uz skatuves, kāre izprast 
puišu un meitu attiecības dejā, kāre 
saņemt aplausus. Tik dažādas un 
daudzveidīgas ir dejas izpausmes, 
novēlam arī jums tās ieraudzīt!”

Mājinieki iepazīstināja ar kat-
ru draugu kolektīvu. Par Pļaviņu 
kultūras nama jauniešu deju kolek-
tīvu „Daugaviņa”, kuri ar dejotāju 
himnu – Ulda Žagatas radīto „Es 
mācēju danci vest” atklāja koncer-
tu, bebrēnieši sacīja: „”Daugaviņai” 
ir sena un spilgta vēsture, viens no 
pirmajiem deju kolektīviem Latvi-
jā, kurš saņēma prestižo tautas deju 

ansambļa nosaukumu. „Daugaviņa” 
joprojām ir pats labākais Aizkrauk-
les apriņķa jauniešu deju kolektīvs. 
Paldies deju kolektīva vadītājai Ine-
tai Reiterei!”

Par Lubānas pilsētas kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvu „Žu-
buri” uzzinājām,  ka kolektīva no-
saukumam ir divas nozīmes – koka 
zars un brieža ragi.  Lubānas puse ir 
mežiem un dzīvniekiem bagāta, arī 
jauniešu daba mēdz būt daudzšķaut-
naina, tāpēc tieši šis nosaukums 
dejotāju saimei gluži piemērots. 
Draudzīgā kolektīva vadītāja ir Laila 
Ozoliņa. Kā pirmo lubānieši dāvā-
ja leģendārā Madonas  horeogrāfa 
un Lubānas patriota Andra Ezeriņa 
deju „Lai tā būda rūc”.

Savus vistuvākos draugus tepat 
Koknesē – Kokneses kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvu „Kāres” jau-
nieši raksturoja: „Viņi ir mūsu drau-
gi, bet ne konkurenti – viņos allaž 
gribas skatīties, novērtēt, salīdzināt 
un mācīties. Kolektīva lepnums ir 
zināšanām un pieredzes bagātā va-
dītāja Kornēlija Reisnere.

Pirmo reizi Vecbebros ciemojās 
Ogres Valsts tehnikuma jauniešu 
deju kolektīvs „Solis”. „Patiesi ceram, 
ka mūsu draudzība turpināsies, jo 
esam palikuši tik maz dejotāju kād-
reiz plašajā profesionālās izglītības 
sistēmā. Ogrēnieši ir mūsu vistuvā-
kie kaimiņi,” –  atzina jaunie draugi 
Vecbebros. Deju kolektīva vadītājas 
Dairas Dāles savējiem iemācītā deja 
ar  Ilutas Mistres horeogrāfi ju „Mei-
tiņa puķīte ” bija kā skaists sveiciens 

šajā pavasara vakarā.
Liekas pat neticami, ka mūsu 

„Kāres” dejas ceļš aizvijies vairāk 
kā 40 gadu garumā. Jaunieši, kas 
reiz deva vārdu savam kolektīvam, 
ir pauduši: „Kāre” jau nav tikai bišu 
sanesums stropā, jo Vecbebros allaž 
tika mācīti biškopji, kāre mums ir 
arī uz tautas dejām!” Nekas nav mai-
nījies arī šī sastāva dejotājos – tam 
apliecinājums bija viena no jauniešu 
mīļākajām dejām –  Jāņa Purviņa 
„Viņpus upes ozoliņi”.

Piecu kolektīvu deju sniegums 
mijās ar Bebru pagasta vokālā an-
sambļa „Nianse” (vadītāja Liāna Ha-

ritonova) skaistajām melodijām.
Aizkraukles apriņķa deju kolek-

tīvi pašreiz gatavojas deju svētkiem, 
kas notiks 4. jūnijā Aizkraukles sta-
dionā. Koncerta ritējumā skatītājus 
priecēja gan dejas no latviešu tautas 
deju zelta fonda, kas iekļautas gaidā-
mo svētku repertuārā, gan solo dejas 
– viena no tām bija izcilā meistara 
Ulda Žagata „Diždancis” Lubānas 
„Žuburu” solistu sniegumā, kā arī 
dejas valodā atklājās katra novada 
spilgtākās krāsas. 

„Kas mūsos paliek, kad koncerts 
izskan?” – jautāja „Kāres” jaunieši 
un paši arī atbildēja: „Vēlme dejot 

un vēlme būt kopā!” 
Koncerta noslēgumā Vecbebru 

Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas direktors Jānis 
Bakmanis kolektīvu vadītājām pa-
sniedza pateicības rakstus un piemi-
ņas veltes par kopīgo apliecinājumu 
dejas spēkam un skaistumam un, kā 
tas piedien Vecbebros, visiem braša-
jiem dancotājiem tika dāvāta grezna 
svētku torte.

Skatītāju vārdā vislielākais pal-
dies kā ziedošs tulpju klēpis Sarmītei 
Plūmei, „Kāres” jauniešiem un vi-
siem viņu satuvinātajiem par svētku 
brīdi kopā ar deju!

„Kāres” satuvinātie sadanco Vecbebros

13.jūnijā no pulksten 10–13
Kokneses kultūras namā Valsts asinsdonoru centra rīkotā
DONORU DIENA

Iveta Bērziņa un koncerta dalībnieki.

Koncerta noslēgumā.
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„Animai” un „Alainei” augsts novērtējums 

Aizkraukles apriņķa skatē
30. aprīlī mūsu Kokneses no-

vada jauktais koris “ Alaine” un 

sieviešu koris “ Anima” piedalījās 

Latvijas amatierkoru Aizkraukles 

apriņķa skatē Aizkraukles novada 

ģimnāzijā.

Anita Liepiņa,

„Animas” koriste

Skatē, ko rīkoja Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs   sadarbībā ar 
Aizkraukles novada pašvaldību un 
Aizkraukles koru apriņķa koru   virs-

diriģenti Mariku Austrumu, koru ko-
lektīvi pārliecinoši parādīja, ka nopiet-
ni gatavojas 2018. gada Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, 
kā arī Latvijas sieviešu un vīru koru 
salidojumam Cēsīs, kas notiks jau šo-
vasar – 4. jūnijā.

Koknesieši var lepoties ar saviem 

dziedošajiem kolektīviem! Mājup pār-
vesti 1. pakāpes diplomi, kas ir gana 
augsts novērtējums. Punkti gan nav 
galvenais, tomēr minēšu arī tos. Jauk-
tajam korim “Alaine” – 41,67 punkti, 
Sieviešu korim “Anima” – 40,67 pun-
kti.

 Vissirsnīgākie pateicības vārdi par 
radošu un neatlaidīgu darbu ar mums 
– dziedātājiem, jāteic diriģentēm Sil-
vijai Cīrulei un Leldei Kamzolei–Ga-
gainei. Lai skaistiem ziediem un mūsu 
aplausiem sumināta arī Kokneses no-

vada koncertmeistare Ilona Makareni! 
Viņas virtuozie pavadījumi bagātīgi 
papildina mūsu sniegumu, piešķirot 
tiem neaizmirstamu skanējumu.

Leldes veikums ir arī jauktā kora 
“Aizkraukle” panākumi, jo 1. pakāpes 
diplomu palīdzēja nopelnīt daudzajos 
mēģinājumos ieguldītais darbs un pa-

cietība, kā kormeistarei sadarbojoties 
ar diriģentu – Eduardu Grāvīti. Viņu 
panākumus izjūtam gandrīz kā savē-
jos.

Apriņķa sieviešu koru sniegumu 
žūrija uzslavēja īpaši, sakot, ka mūsu 
skanējums būs tiešām lielisks balsts 
Cēsu kopkorī jūnijā. Sieviešu koris 
“Daudzeva” un Pļaviņu sieviešu koris 
“Loreleja”  arī ieguva pirmās pakāpes 
diplomus. Priecājamies arī par viņu 
sasniegumiem!

Par paveikto esam gandarītas un, 

kā allaž, vēlamies iedrošināt katru, ku-
ram dziedāšana ir sirdslieta, pārvarēt 
bažas, satraukumu un, iespējams, arī 
zināmu kūtrumu, lai bagātinātu mūsu 
kolektīvus gan ar skaistu skanējumu, 
gan radošiem pārsteigumiem “ pelē-
kajā” ikdienas darbā. Nāciet, piesakie-
ties un – uz sadziedāšanos!

Inese Vitenberga ir kosme-

toloģe, kura Uzņēmēju godinā-

šanas pasākumā ieguva balvu 

nominācijā “Prasmīgākais skais-

tumkopšanas speciāliste 2015”. 

Otru šis nominācijas balvu iegu-

va manikīra speciālistei Sanita 

Ērmane. 

Dace Svētiņa

Savus speciālistus labākā godā 
cēla paši klienti aktīvi iesaistoties 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas izsludinātajā balsojumā. Tas 
liecina par šo skaistumkopšanas spe-
ciālistu izcilajām darba prasmēm un 
māku komunicēt ar klientiem. Inese 
un Sanita saka mīļu paldies saviem 
klientiem par sadarbību un atbalstu 
nominācijas balsojumā.

Lai noturētos labāko godā vien-
mēr ir jāapgūst, kas jauns un intere-
sants, lai spētu savus klientus padarīt 
mundrākus un skaistākus. Šoreiz gri-
bam pastāstīt par jauno procedūru 
ko piedāvā kosmetoloģe Inese Viten-
berga – organisma detoksikāciju ar 
jonu palīdzību.

Šīs procedūras darbības princips 
balstās uz amerikāņu zinātnieku 
P.Egra un R.Makinova atklājumu, kā 
notiek sāļu un ūdens jonu transpor-
tēšana caur šūnu membrānām. 2003.
gadā viņi kļuva par Nobela prēmijas 
laureātiem ķīmijā. Vanniņā ar ūdeni 
elektriskās strāvas iedarbībā notiek 
ūdens un tajā izšķīdinātā sāls elek-
trolīze. Joni efektīvi izkļūst caur ādas 
barjerai un pa asinsvadu un limfātis-
ko sistēmu nonāk katrā organisma 
šūnā. Mijiedarbojoties ar daudzām 
toksiskām substancēm, joni neitrali-
zē to pozitīvo vai negatīvo lādiņu. Šīs 
atmagnetizētās un neitralizētās daļi-
ņas tiek izvadītas no šūnām strapšū-
nu šķidrumā, bet pēc tam no orga-
nisma caur nierēm un porām.

Jonu detoksikācijas procedūra 
ir ērtākais un vienkāršākais veids, 
kā to bez piepūles attīrīt organismu 

no toksīniem, kaitīgajām vielām un 
kancerogēniem, kā arī saglabāt un 
uzlabot savu veselību. Jau procedū-
ras laikā virpulī ir redzamas izvadītās 
dažādu krāsu nogulsnes un pārslas 
izdaloties ūdenī caur pēdām.

Pozitīvie ieguvumi veicot 
organisma detoksikāciju ar 
jonu palīdzību:

• Skābekļa satura paaugstināša-
nās asinīs un  PH līmeņa līdzsvaro-
šanās

• Šūnu, asins un limfas attīrīša-
nās

• Asinsrites uzlabošanās
• Muskuļu spazmu mazināšanās
• Liekā šķidruma izvadīšana no 

organisma, tūskas novēršana
• Artrīta un reimatisma ārstēša-

na, locītavu sāpju mazināšanās
• Ātrāka reabilitācija pēc slimo-

šanas un operācijām
• Imunitātes stiprināšana 

un alerģisko reakciju samazināšanās
• Aknu un nieru darbības uzla-

bošanās
• Vielmaiņas uzlabošanās, kas 

veicina svara samazināšanos
• Tauku šūnu, celulīta samazinā-

šanās
• Gremošanas sistēmas orgānu 

darbības uzlabošanās
• Ādas, matu un nagu stāvokļa 

uzlabošanās
• Acu pietūkuma  un tumšu loku 

izzušana u.c.
Detoksikācijas vanniņa ir jauns 

un interesants piedāvājums tiem, kas 
vēlas rūpēties par savu veselību, jo 
šajā toksīnu piesārņotajā pasaulē tas 
ir viens no veidiem, kā attīrīt savu 
ķermeni! 

Viss klientu veselībai!

Kokneses sporta centrs 30.ap-

rīlī sporta hallē organizēja otrās 

sacensības klasiskajā spēka trīscī-

ņā. Šogad cīnīties ar smagumiem 

bija ieradušies desmit dalībnieki 

no Kokneses. Absolūtajā vērtēju-

mā pirmā vietā Latvijas čempio-

nātu medaļniekam smagajā sva-

rā Didzim Bērziņam, kurš summā 

spēja pacelt 767,5 kilogramus.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Rīts Kokneses sporta centrā iesā-
kās ļoti aktīvi. KSC tiesnešu brigāde 
kārtoja spēka trīscīņas sacensību vie-
tu, bet paralēli fi nālsacensībām U–19 
grupā volejbolā jauniešiem gatavojās 
Kokneses un Rīgas volejbola koman-
das. Pamazām sāka pieteikties arī 
dalībnieki. Pēc pieteikšanās un svēr-
šanās bija skaidrs, ka šogad sacensī-
bās startēs 10 dalībnieki, kas iesvērās 
7 dažādās svara kategorijās. Piecās 
kategorijās bija tikai viens dalīb-
nieks, bet atlikušajās divās bija 2 (līdz 
105kg) un 3 (līdz 74kg) dalībnieki.

Sacensības sākās ar pietupiena 
disciplīnu. Pirmie ar 100 kg sāka Ju-
ris Gražulis un Kristaps Spīdāns, bet 
pārējie bija pieteikuši svaru no 110 
– 130 kg. Vien Didzis Bērziņš sacen-

sības sāka ar 250 kg. Visi dalībnieki 
pirmajā mēģinājumā bija veiksmīgi. 
Otrajā mēģinājumu sērijā bija arī pir-
mais nesekmīgais mēģinājums, kad 
Ritvars Kļaviņš netika galā ar 130 kg. 
Tikmēr Didzis otrajā mēģinājumā 
pietupās ar 265 kg, bet otrs lielākais 
rezultāts pēc diviem mēģinājumiem 
Zigmāram Ozoliņam, kam otrajā 
pietupienu kārtā padevās 140 kg. Tā-
lākie rezultāti – Māris Eglītis – 135kg, 
Ilmārs Kalniņš – 130kg, Reinis Nun-
gurs 130kg, Dāvis Kalniņš 125 kg, 
Ingars Kļaviņš 120kg, Juris Gražu-
lis 120kg, Ritvars Kļaviņš 120kg un 
Kristaps Spīdāns 110 kg. Trešā pie-
tupienu sērija mazliet pamainīja da-
lībnieku secību. Didzis saglabāja aug-
stāko rezultātu ar 270 kg, bet otrajā 
vietā nostabilizējās Zigmārs ar 160 
kg. Uz trešo pakāpās Ilmārs ar 140 
kg, bet Mārim pēdējais mēģinājums 
neveiksmīgs. Tas ļāva mazliet uz aug-
šu pakāpties Dāvim, kam padevās 
132,5 kg liels svars. Ritvars ar trešo 
mēģinājumu tika galā ar 130 kg, kas 
viņam ar Reini deva dalītu 6.vietu. 
Sacensības pietupienā ar 120kg no-
slēdza Juris, Ingars un Kristaps.

Nākamā disciplīna bija spiešana 
guļus. Šeit kā pirmais sāka sacensību 
vieglākais dalībnieks Dāvis Kalniņš 

(BW – 64.5kg), kurš pirmajā piegā-
jienā viegli tika galā ar 65kg, bet nā-
kamais svars – 70kg vairs nepadevās 
ne ar otro ne trešo mēģinājumu. Nā-
košajā svara grupā, kur startēja trīs 
dalībnieki cīņa bija ļoti sīva, jo pēc 
pietupieniem pirmo no trešās vietas 
šķīra vien 10 kg. Spiešanā uzreiz ar 95 
kg sāka Māris, kam pēc tam padevās 
arī 100 un 102.5kg, kas Mārim ļāva 
apsteigt Ilmāru, kam spiešanā jauns 
personiskais rekords un 90kg. Ritvars 
tomēr nespēja pietuvoties šajā discip-
līnā un ar paceltajiem 80kg vel vairāk 
attālinājās no līderu dueta. Ingars, 
kurš veiksmīgi bija iesvēries grupu 
augstāk (līdz 83kg) tika galā ar 75 kg, 
bet Juris, kas bija vienīgais dalībnieks 
grupā līdz 93kg, pacēla 100kg. Gru-
pā līdz 105kg, kur cīnījās divi spor-
tisti, Zigmārs trešajā mēģinājumā 
pacēla 137.5 kg, bet viņa cīņubiedrs 
Reinis – 110kg. Tikmēr smagākajās 
grupās Kristaps Spīdāns pacēla apa-
ļus 100kg, bet Didzis Bērziņš sāka ar 
170, turpināja ar 180, tad 185, un tā 
kā galvenais tiesnesis bija ļoti pretim-
nākošs un atļāva izpildīt arī ceturto 
mēģinājumu, tad Didzim padevās arī 
190 kg, kas summā viņam deva jau 
460 kg pēc divām disciplīnām.

Visbeidzot bija klāt arī pēdējā 

disciplīna – vilkme, kur sportisti 
no zemes cenšas pacelt pēc iespējas 
smagāku svaru stieni. Šo disciplīnu 
izlaida Reinis Nungurs, bet Ingars 
pacēla vien simboliskus 100kg trau-
mas dēļ. Ar 130kg sāka Kristaps, 
kam padevās arī 140kg un 150kg, 
kas summā deva 370 kg. Pārējie sep-
tiņi dalībnieki sāka ar vismaz 155kg 
lielu svaru. Vispirms to pacēla Dāvis, 
tad Māris, tad Ritvars un arī Juris, 
bet ar 165 kg pirmajā piegajienā tika 
gala Ilmārs, tad ar 190kg – Zigmārs, 
bet Didzis iesāka apdomīgi ar 265kg. 
Otrajā mēģinājumā neveiksmes Dā-
vim un Mārim, kam nekādīgi nepa-
devās 162.5 kg un abi nolēma sacen-
sības neturpināt. Līdz ar to Dāvim 
summā 352.5 pacelti kilogramu, bet 
Mārim – 392.5. Sacensības pēc otrā 
mēģinājuma beidz arī Ritvars un 
Zigmārs. Ritvars drosmīgi pacēla 
165kg (summā 375kg), bet Zigmārs 
200kg, kas viņam summā deva 497.5 
kg. Līdz ar to trešo mēģinājumu vei-
ca vien trīs sportisti. Ilmārs samērā 
viegli izvilka iespaidīgo 180 kg svaru 
(Ilmāra pašmasa vien 69.5kg), bet 
Juris bija sataupījis spēkus 175 kg. 
Didzis trešajā mēģinājumā uz stieņa 
bija uzlicis apaļus 300kg, kas viņam 
arī pakļāvās un visi dalībnieki veltīja 

Didzim aplausus un ovācijas. Pēc ap-
spriešanās ar galveno tiesnesi, Didzis 
nolēma pamēģināt arī 307.5 kg. Un 
Didzim izdevās! Summā iespaidīgi 
767.5 kg un pirmā vieta arī absolū-
tajā vērtējumā ar 438.09 punktiem. 
Vērtējot pēc absolūtā vērtējuma 
(izmantojot speciālus koefi cientus, 
kas salīdzina sportista dzīvsvaru ar 
paceltajiem kilogramiem) otrā vieta 
Ilmāram ar 308.94, trešā Zigmāram 
ar 302.63kg. Tālākās vietās sekojoši: 
Māris 289.47, Dāvis 282.14, Ritvars 
277.13, Juris 248.26, Kristaps 219.82, 
Ingars 210.81 un Reinis – 146.42. 
Pēc sacensībām notika arī apbalvo-
šana, kur sportisti tika apbalvoti ar 
medaļām, diplomiem un paipalu 
fermas “Ola” sarūpētajām balvām – 
daudz, daudz paipalu olām, kuras 
sportistiem noderēs kā lielisks pro-
teīna avots nākošajiem spēka treni-
ņiem.

Kokneses sporta centrs saka lielu 
paldies dalībniekiem par piedalīša-
nos, palīgiem Ralfam, Armandam 
un tiesnesim Andrejam, kā arī Bru-
no Cīrulim no paipalu fermas “Ola” 
par superīgajām balvām. KSC apsola, 
ka spēka trīscīņas sacensības notiks 
arī nākamgad. Tāpēc trenējamies un 
piedalāmies!

KSC spēka trīscīņas sacensībās par spēcīgāko kļūst Didzis Bērziņš

Kokneses novada Komunālās 
nodaļas vadītāja Benita Peciņa infor-
mē, ka Kokneses pagasta Atradzes 
kapos ir sastādīti akti par ilgstoši 
nesakoptajām kapu vietām. Kokne-
ses novada domes apstiprinātajos 
Saistošajos noteikumos Nr. 10 „ Par 

kapsētu uzturēšanu un lietošanu 
Kokneses novadā” punkts 5.6. nosa-
ka: „Kapavieta, kas netiek kopta pie-
cus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par 
neuzraudzītu.  Par katru gadu, kad 
netiek kopta kapavieta, tiek sastādīts 
akts. Pašvaldība ir tiesīga, ja kapavie-

ta netiek kopta vismaz piecus gadus, 
to nolīdzināt.”

Kokneses novada dome lūdz ie-
dzīvotājus sakopt savu piederīgo at-
dusas vietas.  Ar kapavietu sarakstu 
par kurām sastādīts akts, var iepazī-
ties pie kapu pārzines Veras Rubules.

Būsim atbildīgi par savu tuvinieku 
atdusas vietām!
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 24. aprīlī Vecbebru Mežapar-

kā notika velo – moto diena. Ko-

pumā tajā piedalījās 35 dalībnie-

ki un līdzjutēji.

Artis Zvejnieks,

Bebru pagasta sporta dzīves 

organizators

Pasākumu iesākām ar kopīgu tra-
ses un apkārtnes sagatavošanu, katrs 
pielika savu roku un drīz ugunskurā 
šaudījās siltas liesmas, tika pakari-
nāts katls tējai, nostiprināts ziņoju-
mu dēlis, novietoti marķējumi, iz-
likts CSDD dotais trases aprīkojums, 
kā arī paši iekārtojām līdzenu pār-
braukšanu pār estrādes susināšanas 
grāvīti un laipu braucienā pret kalnu.

Tehnikas parks bija skaitāms 10 
velosipēdu un 4 motociklu/mopēdu 
lielumā. Kopīgās iesildīšanās un sa-
liedēšanās nolūkiem tika veikts 20 
minūšu parādes brauciens: Meža-
parks– Internātvidusskola– Muiža– 
krustojums pie veikala Ziedi– Skola 
bērnudārzs– Liepu māja– Krusto-
jums pie skolas– Meža parks. Parāde 
noritēja lēnā tempā, dodot iespēju 
pašiem jaunākajiem droši braukt ko-
pīgā komandā. 

Atgriežoties Mežaparkā sagata-
votājā trasē notika draudzīga trenē-

šanās un iesildīšanās, kad visi bija 
gatavībā, tika uzņemts trases laiks. 
Velosipēdiem laiki tika fi ksēti robe-
žās no 1 min 57 sek līdz 3 min 40 
sek. Motora dzītiem spēkratiem laiki 
no 1 min. 12 sek līdz 1 min 27 sek. 
Uzslava visiem par drosmi sevi pār-
baudīt!

Pasākumu papildināja negaidī-
ta apaļīga āpša parādīšanās. Laikam 
motoru troksnis bija to iztrūcinājis. 
Bērni steidzās dzīvnieku apbrīnot un 
fi lmēt, līdz tas bija nokļuvis drošībā 

un paslēpies garā caurtekā zem ceļa.
Sildoties pie ugunskura tika no-

saukti braucēju vārdi un sasniegtais 
labākais laiks, katram dalībniekam 
tika izdalītas saldumu balvas.

Paldies visiem, kas ieradās, pal-
dies lieliskajiem palīgiem trases sa-
likšanā un novākšanā, laika hrono-
metrēšanā, ugunskura kurināšanā, 
tējas vārīšanā. Paldies cilvēkiem, kas 
sakopa Meža parku dienu iepriekš 
Lielās Talkas ietvaros. Paldies visiem, 
kas palīdzēja pasākuma tapšanā!

Velo – moto diena Vecbebros

2.maijā pie Kokneses sporta 

halles norisinājās kārtējais, nu 

jau devītais “Koknese sporto” 

pasākums, kurā tika spēlēts strīt-

bols. Ja pirms divām nedēļām 

sportotājus gaidīja auksts un 

stiprs vējš, tad šoreiz laika aps-

tākļi bija perfekti. Ne pārāk silts, 

ne auksts un bez vēja.

Dāvis Kalniņš, 

Kokneses sporta centra direktors

Jaunieši jau bumbojās no plkst. 
18:00, bet ap 18:20, labākas noska-
ņas radīšanai, tika ieslēgta arī mūzika 

un pasākums varēja sākties. Pavisam 
bija ieradušies 24 vietējie, kas ļāva 
nokomplektēt pilnas 8 komandas, 
kas aizvadīja apļa turnīru. Par kap-
teiņiem izvēlējāmies astoņus augumā 
garākos, kas paši varēja izvēlēties sa-
vas komandas spēlētājus.

Tiesnesis deva startu un strītbola 
turnīrs varēja sākties. Lai pasākums 
neievilktos, spēles ilgumu reglamen-
tēja laiks nevis punkti. Katrai koman-
dai bija paredzētas 7 spēles. Lielākai 
daļai komandu uzvaras mijās ar zau-
dējumiem, jo spēka ziņa sastāvi bija 
iznākuši stipri līdzīgi. Vislabāk tomēr 

veicās Didža Bērziņa komandai, kas 
“draft ā” tika pie pieredzējušā Dāvja 
Kalniņa un jaunā un žiperīgā Ričarda 
Lācīša. Didža komanda uzvarēja vi-
sās spēlēs, iegūstot pirmo vietu. Otrā 
šoreiz Andreja Pavļenkova komanda, 
kura “nodraft ēja” Tomasu Gercānu 
un Matīsu Šumski. Viņiem šoreiz pie-
cas uzvaras un divi zaudējumi. Trešā 
Jurģa Rēķa komanda, kuras sastāvā 
arī Ilmārs Kalniņš un Ivo Igaunis. 
Jurģa komandas bilance šoreiz 4 uz-
varas un 3 zaudējumi. Tālākās vietās 
šādas komandas – 4. vieta Krišjāņa 
Dadzīša komandai (Edgars Ancelāns, 

Alberts Astapkovičš, bilance 3–1–3), 
5. vieta Kristera Dardzāna komandai 
(Ingars Kļaviņš, Gustavs Grīslis, bi-
lance 2–2–3), 6. vieta Ralfa Eihentāla 
komandai (Edgars Kalnozols, Otto 
Bērziņš, bilance 3–4), 7.vieta Alvja 
komandai (Raivo Grīslis, Markuss 
Aldiņš, bilance 1–1–5) un 8. vieta 
Niklāva Vingra komandai (Reinis La-
duzāns, Daniels Auziņš, bilance 1–6).

Paldies visiem dalībniekiem, pal-
dies fotogrāfam Ingum Pugačovam!

Tiekamies nākošajos sportiskajos 
pasākumos Koknesē!

„Koknese sporto” kārtējā 

pasākumā tiek baudīti 

strītbola labumi

Atkal klāt saulainais pava-

saris, pēdējais skolas mēnesis, 

pie Vecbebru stadionā sāk zie-

dēt bumbiere. 5.maijā pulksten 

16 pie rampām skan mūzika un 

pulcējas skrituļsslidu, skrejri-

teņu, velosipēdu cienītāji. Dau-

dziem līdzi atbalstītāji.

Artis Zvejnieks,

Bebru pagasta sporta 

organizators

Dalībnieku protokolos nerin-
dojās īpaši liels sportotāju skaits 
– kopā 12, bet tas bija gana labs 
skaits jautrai pasākuma norisei. Jā-
piebilst, ka uz slidām stāvēja arī 3 
pārstāvji no žūrijas.

Pasākuma sportiskā daļa sākās 
ar Krista Bitenbindera vienkāršu 
demonstrējumu žūrijai un skatī-
tājiem, kādas fi gūras visbiežāk iz-
pildāmas un kā tā saucās. Paldies 
Kristam!

Tad uz rampām tika izpildīts 
vienas minūtes individuāls snie-
gums. Šajā disciplīnā startēja Krists 
Bitenbinders, Juris Bitenbinders, 
Matīss Riekstiņš, Edvards Mozga, 
Deivids Dzerkalis, Artis Zvejnieks. 

Nākamā disciplīna bija slaloma 
braukšana. Iesildīšanās tika veikta 
pa klucīšu līkloču trasi, bet, sacen-
sības uzsākot, klucīši tika aizvie-
toti ar Fantu un Sprite pudelēm. 
Šī sacensība dalībniekiem un ska-
tītājiem jo īpaši patika. Krāsaina, 
jautra, dzirkstoša. Dalībnieku bija 
jau vairāk, jo sarežģītība bija sa-
līdzinoši maza. (Daļa dalībnieku 
izmantoja kādu no Kokneses apavu 
veikala pasākumam laipni atvē-
lētajiem 4 slidu pāriem, kas vēlāk 
tika aktīvi lietoti arī pēc pasākuma 
ofi ciālās daļas beigām.) Līkločos 
piedalījās Krists Bitenbinders, Juris 
Bitenbinders, Andrejs Zvejnieks, 
Matīss Riekstiņš, Eva Tomaševska, 
Edvards Mozga, Deivids Dzerkalis, 
Kristers Karlsons, Lidija Degtjare-

va, Artis Zvejnieks, Mihails Prile-
piševs, Kristaps Klaužs (jaunākais 
dalībnieks– 6 gadi).

Divu slaloma braucienu sum-
mā ātrākos laikus uzrādīja Krists 
Bitenbinders (25, 89 s.), Andrejs 
Tomass Zvejnieks (27.35 s), Kristers 
Karlsons (27.39 s).

Jauninājums šī gada sacensības 
programmā bija nelielā loterija sla-
loma disciplīnas dalībniekiem, kur 
laimīgas bija 8 biļetes. 

Pēc žūrijas apspriedes kopvēr-
tējumā sieviešu grupā 1. v. Saņēma 
Eva Tomaševska, 2. v. Lidija Degt-
jareva, grupā zēni jaunāki par 11 
gadiem – 1. v. Edvards Mozga, 2. 
vieta Matīss Riekstiņš, 3. v. Deivids 
Dzerkalis, puiši no 11 gadiem– 1. 
v. Krists Bitenbinders, 2. v. Matīss 
Riekstiņš, 3. v. Andrejs Tomass 
Zvejnieks.

Uzvarētāji saņēma aplausus un 
katrs dalībnieks saņēma balvu – 
nejauši izvēlētu slaloma brauciena 
gāzētā dzēriena pudeli – kādu no 

Fantu veidiem, vai Sprite.
Pasākums programmas ofi ciālā 

daļa bija veiksmīgi noslēgusies.
Liela daļa no sportistiem palika 

rampu tuvumā, lai uz grila ceptu 
desiņas, pabrauktu līkločus starp 
klucīšiem ar velosipēdu, skrejri-
teni, savām vai apavu veikala sa-
rūpētajām slidām. Daudziem tika 
piemeklēts derīgais slidu izmērs 
un tika veidotas jaunas prasmes un 
piedzīvojumi.

Paldies dalībniekiem par aktī-
vu darbošanos, paldies žūrijas ko-
misijai – Lidijai Degtjarevai, Dailai 
Riekstiņai, Justīnei Pastorei – par 
aktīvu protokolēšanu un vērtēša-
nu.

Paldies pagasta pārvaldes ko-
munālajai nodaļai par rampu teh-
niskā stāvokļa pielabošanu.

Paldies apavu veikalam Kokne-
sē (Parka ielā) par pasākuma atvē-
lētiem 4 slidu pāriem.

Paldies citiem, kuri pielikuši 
roku pasākuma tapšanā.

Vecbebros skeito!

Viens no sacensību dalībniekiem – Edvards Mozga.

Kokneses novada pašvaldības 
policija kopā ar Valsts vides die-
nesta inspektoriem veic reidus pa 
Daugavu. Pašvaldības policijas ve-
cākais inspektors Dainis Ginters 
informē, ka šopavasar izvilkti ne-

legāli zvejas tīkli gandrīz kilomet-
ra garumā.

Brīdinām visus nelegālos zvej-
niekus, ka arī turpmāk šādi  kopī-
gi reidi tiks veikti un vainīgajiem 
piemēroti sodi.

Reidos izvelk nelegālus 
zvejas tīklus

Klāt tūrisma sezona, kad Kok-
neses pensionāri dosies ekskursijās 
pa skaistākajām Latvijas vietām.

8. jūnijā Kokneses seniori aici-
nāti doties kopīgā braucienā uz Kur-
zemes krāšņāko pilsētu – Ventspili. 
Izbraukšana pulksten 6 no dzelzceļa 
stacijas un veikala „Elvi”. Dalība eks-
kursijai jāpiesaka līdz 5. jūnijam, zva-

not Maritai Radvilai – T. 65161361; 
26173691. Ventspilī iecerēts apskatīt 
vecpilsētu, Lemberga hūti, Reņka 
dārzu, Zilā karoga pludmali, būs 
ciemošanās pie stāstnieces Ziednīcā, 
atpūta pie jūras. Ekskursantiem būs 
jābūt izturīgiem, jo būs daudz jāstai-
gā kājām. Nākamais brauciens – 19. 
jūlijā vedīs uz Latgales pusi.

Ceļojumu laiks klāt!
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16.aprīlī Kokneses sporta cen-

trā norisinājās atklātās sacensī-

bas peldēšanā, kurās piedalījās 

60 dalībnieki no Kokneses, Jē-

kabpils un Aizkraukles. Pavisam 

dalībnieki 5 disciplīnās sadalīja 

22 medaļu komplektus.

Dāvis Kalniņš, 

Kokneses sporta centra direktors

Sacensības risinājās divās klasēs 
– sporta klasē, kur startēja dalībnie-
ki, kas ar peldēšanu nodarbojas ļoti 
regulāri, un tautas klasē, kur piedalī-
jās gan pavisam jauni dalībnieki, gan 
tādi, kuriem peldēšana ir hobijs.

Daudziem dalībniekiem šīs sa-
censības bija pirmās viņu dzīvē, par 
ko ļoti priecīga bija peldēšanas tre-
nere Jolanta Grugule, kuras audzēkņi 
bija vairākums no visiem sacensību 
dalībniekiem. Savukārt pieredzē-
jušākiem sportistiem šī bija iespēja 
uzlabot savus personīgos rekordus. 
Tā, piemēram, koknesietim Atim 
Ārem pietrūka vien divas simtdaļas 
līdz meistarkandidāta izpildīšanai 50 
metru brīvā stila distancē.

Sacensības sākās ar 50 metru 
tauriņstila peldējumiem sporta kla-
sē, kur labākie attiecīgi bija Kristaps 
Kalniņš un Jolanta Grugule. Tālāk sa-
censības turpinājās ar 50 metru brīvā 
stila peldējumiem, kur piedalījās arī 
tautas klases peldētāji, kas bija krietni 
vairāk nekā sporta klases dalībnieku. 
Sporta klasē pie uzvarām tika Atis 
Āre un Jolanta Grugule, bet tautas 
klasē sievietēm uzvaras ieguva Paula 
Užule vecākajā grupā un Emīlija Jau-
dzeme jaunākajā grupā, bet vīriešiem 
Mareks Kazakovs vecākajā grupā un 
Reinis Rutkis jaunākajā grupā. 50 
metros uz muguras sporta klasē uz-
varas Kristapam Kalniņam un Elzai 
Bojārei, bet tautas klasē pa vēl vienai 
uzvarai Marekam Kazakovam, Re-
inim Rutkim un Paulai Užulei, bet 
jaunākajā grupā uzvara Rēzijai Kur-
nosenko. Pirmspēdējā disciplīna bija 
50 metru peldējumi brasā, kur spor-
ta klasē nepārspēti palika Kristaps 
Kalniņš un Elza Bojāre, bet tautas 
klasē otro uzvaru sacensībās izcīnīja 
Emīlija Jaudzeme, bet pie pirmajām 
uzvarām savās grupās tika Karīna 

Kaminska, Kaspars Kalniņš un Dāvis 
Kalniņš.

Visbeidzot sacensības noslēdzās 
ar 100m kompleksajiem peldēju-
miem, kur piedalījās tikai sporta kla-
ses peldētāji. Vīriešiem labākais bija 
Atis Āre, bet sievietēm visātrākā kār-
tējo reizi Elza Bojāre.

Pēc sacensībām sekoja arī labāko 
godināšana. Uzvarētāji tika apbalvoti 
ar medaļām un diplomiem no Kok-
neses sporta centra, bet paši mazākie 
saņēma veicināšanas balvas par dros-
mi un piedalīšanos. Kokneses spor-
ta centrs saka lielu paldies visiem, 
kas palīdzēja sagatavoties sacensību 
veiksmīgai norisei – trenerei Jolan-
tai Grugulei, starta tiesnesei Gunai, 
sekretāram Otto, laika tiesnešiem 
Armandam un Ralfam, organizato-
riskajam palīgam Tomasam un vi-
siem dalībniekiem par piedalīšanos. 
Kokneses sporta centrs nākotnē pel-
dēšanu plāno kā ikgadējas sacensības, 
kur savus spēkus varēs izmēģināt gan 
sportisti gan peldēšanas iesācēji un 
amatieri. Tiksimies nākamajās sacen-
sībās Koknesē!

Peldēšanās sacensības pulcē 
60 dalībniekus

Juridiskās palīdzības mērķis ir 
veicināt fi ziskās personas tiesības 
uz taisnīgu tiesas aizsardzību, no-
drošinot valsts garantētu fi nansiālu 
atbalstu juridiskās palīdzības sa-
ņemšanai.

Tiesības pieprasīt valsts 
nodrošināto juridisko 
palīdzību personām ir tikai 
tad, ja tās:

1) ir ieguvušas maznodrošinātas 
vai trūcīgas personas statusu atbil-
stoši normatīvajos aktos noteikta-
jai kārtībai, kādā fi ziskā persona 
atzīstama par maznodrošinātu vai 
trūcīgu;

2)  pēkšņi nonākušas tādā situ-
ācijā un materiālajā stāvoklī, kas 
tām liedz nodrošināt savu tiesību 
aizsardzību (stihisku nelaimju, ne-
pārvaramas varas vai citu no perso-
nas neatkarīgu apstākļu dēļ);

3) atrodas pilnā valsts vai paš-
valdības apgādībā.

Juridiskās palīdzības 
administrācija valsts 
nodrošināto juridisko 
palīdzību piešķir:

1) civillietās (izņemot, ja lieta ir 
saistīta ar muitas vai nodokļu jau-
tājumiem, tā attiecas uz prasījumu 
par goda un cieņas aizskaršanu, tā 
attiecas uz prasījumu, kas tieši sais-
tīts ar personas saimniecisko darbī-
bu vai komercdarbību, vai neatkarī-
gu profesionālo darbību u.c.);

2)  Valsts nodrošina juridisko 
palīdzību administratīvajās lietās, 
un persona to var pieprasīt līdz ga-
līgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 
brīdim:

– pārsūdzības procedūrās patvē-
ruma piešķiršanas procesa ietvaros;

– lēmuma par apstrīdēto iz-
braukšanas rīkojumu vai lēmuma 
par apstrīdēto lēmumu par piespie-
du izraidīšanu pārsūdzēšanas ietva-
ros;

– bāriņtiesas lēmuma par bērna 
tiesību un tiesisko interešu aizsar-
dzību pārsūdzēšanas ietvaros.

Valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības 
saņemšanai ir jāiesniedz 
administrācijā:

1) aizpildīta iesnieguma valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzī-
bas pieprasījuma veidlapa    http://
jpa.gov. lv/valsts–nodrosinata–
juridiska–palidziba59 un jāpievie-
no dokumenta kopija, kas apliecina 
personas tiesības pieprasīt juridis-
ko palīdzību, piemēram, izziņa par 
trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas statusu;

2)  dokumentu kopijas, kas sais-
tītas ar strīda raksturu, lietas virzī-
bu u. tml. 

Informāciju var saņemt:
1. Kokneses novada bāriņtiesā 

(tālrunis 6513363 silvija.veze@kok-
nese.lv);

2. Sociālajā dienestā (tālrunis 
65133631 soc.dienests@koknese.
lv);

3. juridiskās palīdzības snie-
dzēja, juriste Anita Ozola (tālr. 
24403188 a.ozola@inbox.lv) 

No šī gada 1.janvāra cietuša-
jiem un to tuviniekiem ir pieej-
ams bezmaksas atbalsta tālrunis 
“116006”, nodrošinot iespēju mi-
nētajām personām saņemt emocio-
nālo un psiholoģisko atbalstu, kā arī 
informāciju par tiesībām un citiem 
atbalsta dienestiem.  

BEZMAKSAS JURIDISKĀ 

PALĪDZĪBA MAZNODROŠINĀTĀM 

PERSONĀM

PAŠVALDĪBAS TRANSPORTS UZ ATRADZES 
KAPIEM 2016.GADA VASARĀ

Datums 

Atiešanas 
laiks no 
Stacijas 
laukuma

Atiešanas 
laiks no vi-
dusskolas 
vārtiem

Izbrauk-
šana no 
Atradzes 
kapiem

25.maijā 15.00 15.05 16.00
8.jūnijā 15.00 15.05 16.00

21. jūnijā 15.00 15.05 16.00
13.jūlijā 15.00 15.05 16.00
27.jūlijā 15.00 15.05 16.00

10.augustā 15.00 15.05 16.00
24.augustā 15.00 15.05 16.00

14.septembrī 15.00 15.05 16.00
28.septembrī 15.00 15.05 16.00

21. maijā pl.18.00 Iršos laukumā 
pie muižas klēts jeb Magazinas vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” 
izdejos savas 25 gadu jubilejas kon-
certu „Mums patīk dejot!”. Kolektīvs 
dibināts 1991. gadā un tajā darbojās  
dejotāji  ne tikai no Iršiem, bet arī no 

apkārtējiem pagastiem– Bebriem, 
Vietalvas, Kokneses. Mēs ļoti gai-
dām uz koncertu bijušos dejotājus, 
kuri kādu laiku pavadījuši kopā ar 
mums gan mēģinājumos ,gan kon-
certos. 

Šī būs iespēja atcerēties kopā pa-

vadīto laiku un pēc koncerta visi ko-
lektīva atbalstītāji, bijušie dejotāji un 
„Iršu” draugu kolektīvi aicināti uz 
lustīgu ballēšanos un svētku kliņģeri 
Iršu skolas zālē.

Deju kolektīvs „Irši” un vadītāja 

Inta Balode

Deju kolektīvam „Irši” –25

27.aprīļa vakars vēl nebija 

dārzu stādāmajā laikā, tāpēc iz-

devās satikties Radošajā mājā, 

lai gatavotu un priecātos par to, 

kas sanāk! Un – patiešām izde-

vās brīnišķīgas, smaržīgas, ne-

parastas, pašu rokām darinātas 

ziepes. 

Inguna Žogota, 

biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Gandrīz 20 cilvēku, omulīgā gai-

sotnē, kopā ar meistari Daigu Vilcā-
ni no Jēkabpils darināja "smukzie-
pītes". Tā šīs ziepes nosaucis Sēlijas 
meistars Andris Romanovskis. Mēs 
gatavojām ziepes no gatavās ziepju 
bāzes, pieliekot klāt ēteriskās eļļas, 
smaržeļļas... krāsai derēja dabiskās 
eļļas (burkāneļļa, kliņģerīšu eļļa un 
citas), kā arī pārtikas krāsvielas. 
Vēl skrubītim likām klāt magoņu 
sēklas... var likt arī linsēklas... auzu 
pārslas.

Process ir radošs un smaržīgs. 

Uzzinājām, ka svaigus augus zie-
pēs neliekam, var likt sausos augus. 
Ļoti laba ir kafija! Tādām ziepēm 
neko citu vairs klāt likt nevajag. Ir 
gan aromāts, gan krāsa un skrubis! 
Nāks vasara un Jāņu laikā visvairāk 
visi priecāsies par ķimeņu ziepēm! 
Vai Tu tādas proti sagatavot? Mē-
ģini! Bet, ja neizdodas, tad jāgaida 
rudens, tad nāksim kopā vēlreiz, jo 
cik tad vairs ilgi – pēc Jāņiem drīz 
vien būs arī Ziemassvētki un tad 
dāvanas vajadzēs daudz!

Radošajā mājā ziepju darbnīca



15 NR. 75 (362) 2016. GADA 13. MAIJS    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” paveiktais un plānotais
Kā norit darbs SIA „Kokneses 

Komunālie pakalpojumi”, par pa-

veikto  aizvadītajā gadā un kas 

plānots nākotnē, Kokneses Nova-

da Vēstis un Kokneses novada do-

mes priekšsēdētājs Dainis Vingris 

uz sarunu aicināja SIA „Kokneses 

Komunālie pakalpojumi” valdes 

locekli Ilmāru Britānu. 

Dace Svētiņa

Sarmīte Rode 

Kādi ir uzņēmuma galvenie 
darbības virzieni?

Ilmārs Britāns: „SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” nodrošina 
Kokneses novada centra daudzdzī-
vokļu sektoru ar apkuri, karsto un 
auksto ūdeni, komunālo notekūdeņu 
aizvadīšanu un attīrīšanu, veic namu 
apsaimniekošanas funkcijas, kā arī 
ražo elektroenerģiju koģenerācijas 
režīmā, tādējādi radot iespēju siltā 
ūdens piegādei vasaras periodā. Uz-
ņēmums, kā starpnieks, nodarbojas 
ar maksājumu aprēķinu un iekasē-
šanu par atkritumu izvešanu un ko-
lektīvo antenu. Uzņēmums apgādā ar 
dzeramo ūdeni  apsaimniekojamās 
mājas, kā arī privātmājas Upes ielā, 
Melioratoru ielā, 1905. gada ielā 41, 
1905. gada ielā 51, Vērenes ielā 1, kā 
arī Bormaņu ūdensapgādes sistēmās 
un veic asenizācijas pakalpojumus, 
nogādājot notekūdeņus uz Kokneses 
BIO attīrīšanas iekārtām.

Ar apkuri tiek nodrošināti ko-
mersanti, pašvaldības un valsts ies-
tādes, kā arī dzīvojamais fonds, kura 
platība ir 35 610 m2, kā arī tiek ražota 
elektrība, kas tiek pārdota Latvenego, 
apkurināts Kokneses sporta centrs, 
ražots siltums un siltais ūdens.”

Kā ir veicies siltumenerģijas 
ražošanā aizvadītajā 
periodā?

Siltumenerģijas ražošanai tiek iz-
mantota katlu māja ar kopējo jaudu 
3,45 MW. Aizvadītajā sezonā ar šķel-
du tika saražotas 5 986,6 Mh siltum-
enerģijas, izlietojot 13 635,8 m3 šķel-
das. Ar koģenerācijas iekārtu Parka 
ielā 18 saražoja 1703 MWh, bet Parka 
ielā 27 – 1393 MWh: no kurām 364,4 
MWh tika nodotas SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” kopējā sil-
tumapgādes tīklā.

Koģenerācijas režīmā tika sara-
žots 2 129 235 KWh elektroenerģijas, 
no kurām pārdots AS „Enerģijas pub-
liskajam tirgotājam” 2 040 227 KWh.

Iedzīvotājiem pārdotas 4  689 
MWh. Juridiskajām personām pār-
dotas 1 471 MWh. Uzņēmuma vaja-
dzībām izlietotas  472 MWh.  

Pārskata periodā kopā izlietoti 
654 850 m3 dabas gāzes, tai skaitā ko-
ģenerācijas stacijai Parka ielā 18 izlie-
toti 356 420 m3. Parka ielā 27 izlietoti 
287  280 m3, Vērenes ielā 1 izlietoti 
11 150 m3 dabas gāzes.

Pārskata periodā tika pielietots 
2008. gada 15.jūnijā Aizkraukles no-
vada Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulatora apstiprinātais siltuma tarifs 
EUR 47,92 par 1 MWh. Spēkā esošie 
tarifi  siltumam ir :

Juridiskām personām EUR 47,92 
par 1 MWh+21%PVN

Fiziskām personām EUR 47.92 
par 1MWh+12%PVN.

Siltuma ražošana sastāda EUR 
322  579 jeb 30.86% no kopējā neto 
apgrozījuma.

Lielākais ieguvums noteikti 
ir šķeldas katlu mājas 
modernizācija.

Jā, tā ir. 2015. gadā tika īstenots 
Eiropas Savienības fonda projekts 
„Šķeldas katlu mājas modernizācija 
Koknesē”. Projekta ietvaros tika izbū-
vēta jauna katlu mājas telpa esošajā 
šķeldas noliktavā, kā arī uzstādīta  3,1 
MW katliekārta ar modernu kurinā-
mā padeves sistēmu. Tika izbūvēts 
jauns 30 metri augsts skurstenis, lai 
arī pēc vides prasībām atļauts par 10 
metriem zemāks. Šis ir ideāls augs-
tums, lai skurstenis pie noteikta vēja 
virziena neapdraudētu ar dūmiem 
namu augšējo stāvu iemītniekus.

Kā jūs raksturotu ūdens 
apgādē un notekūdeņu 
attīrīšanai paveikto?

Ūdens apgādē tika izmantoti de-
viņi artēziskie urbumi. No 2008. gada 
strādājam ar Aizkraukles novada sa-
biedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātiem tarifi em:

Ūdensapgādē par 1m3 ūdens 
EUR 0.73+PVN notekūdeņu nova-
dīšanu un attīrīšanu par 1m3 EUR 
1.35+PVN

Fiziskām un juridiskām perso-
nām piemērojams PVN 21% ap-
mērā. Pavisam tika iegūts 112  966 
m3 ūdens. 2015. gadā apgrozījums 
ūdensapgādē bija 43  409 jeb 4.15% 
no kopējā neto apgrozījuma.

Notekūdeņu attīrīšanai tika dar-
binātas bioloģiskās notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas ar jaudu 700 m3 
diennaktī. 2015. gadā vidējā slodze 
bija 226m3 diennaktī un kopumā tika 
attīrīts 82 389 m3 notekūdeņu.

Joprojām darbojas noslēgtie lī-
gumi par izstrādāto bioloģisko dūņu 
izvešanu un uzglabāšanu līdz tālākai 
izmantošanai ar Bebru, Iršu un Vie-
talvas pagastiem.

2015. gadā apgrozījums notek-
ūdeņu novadīšanā un attīrīšanai bija 
EUR 71 516 jeb 6.84% no kopējā neto 
apgrozījuma.

Pastāstiet par  nozīmīgajiem 
darbiem 2015. gadā?

Vispirms gribu atgādināt, ka uz-
ņēmums apsaimnieko 37 mājas ar 
kopējo platību 34  620 m2, tai skaitā 
614 privatizētus un 106 pašvaldības 
dzīvokļus ar kopējo platību 34  620 
m2. 

Aizvadītajā gadā nozīmīgākie 
darbi bija izstrādāts projekts daudz-
dzīvokļu mājai Blaumaņa ielā 30 
jumta pārbūvei. Tika turpināta lī-
gumu slēgšana par dzīvojamo māju 
apsaimniekošanu. Iedzīvotāji sāka 
veidot uzkrājumus dažādu darbu 
veikšanai. Apsaimniekošanas ta-
rifs ir no 0.22 līdz 0.86 EUR/m2, ar 
01.07.+21%PVN (atkarībā no plāno-
tajiem darbiem);

Katrai mājai tika sastādīta ap-
saimniekošanas tāme 2015. gadam, 
kurā atspoguļojās visi plānotie darbi 
un izmaksas.

Mājām Blaumaņa ielā 18 un Blau-
maņa ielā 20 nomainītas durvis, bet 
1905. gada ielā 51a nomainītas kop-
lietošanas telpu durvis un logi. 

Kādi ir plānotie darbi šajā 
gadā? 

Pakāpeniski notiek siltumener-
ģijas skaitītāju nomaiņa 14 siltum-
mezglos. Paredzam uzstādīt dzeramā 

ūdens atdzelžošanas iekārtas Borma-
ņu ūdensapgādes sistēmā. Plānojam 
turpināt strādāt pie privātmāju pie-
slēgšanas centralizētajai ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmai pro-
jekta realizācijas zonā. Vēl nozīmīgs 
jaunums būs daudzdzīvokļu mājās 
uzstādītie kopējos aukstā ūdens patē-
riņa skaitītāji, tiks turpināts nomainīt 
ūdens skaitītājus dzīvokļos un pa-
veikt kanalizācijas stāvvadu remontu.

Daudzdzīvokļu mājās katram 
dzīvoklim tiks nomainīts ūdensskai-
tītājs, tad uzstādīts visai mājai ko-
pējais. Rudenī rīkosim sapulces un 
skaidrosim par ūdens rādījumu pre-
cīzu iesniegšanu. 

Namu apsaimniekošanā šajā 
gadā plānota vairāku daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju cokola, pamatu un 
noteku remonts, durvju nomaiņa, 
koplietošanas telpu logu nomaiņa, 
turpināt gaismas sensoru uzstādī-
šanu dzīvojamo māju kāpņu telpās, 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pag-
rabos siltināt karstā ūdens un apkures 
caurules.

Kā veicies darbs ar 
parādniekiem?

Pakāpeniski, bet acīmredzami 
kopēja parāda summa samazinās. Ja 
2014. gadā tā sastādīja 325 tūkstošus, 
tad 2015. gadā saruka līdz 287 tūk-
stošiem.

Pašvaldības vadītājs Dainis Vin-
gris: Jāpiebilst, ka sociālajiem dzīvok-
ļiem pašvaldība apmaksā visu nama 
apsaimniekošanu un apkuri 50% 
apmērā. Var secināt, ka šī lielā parā-
du summa tika iekrāta piecus gadus 
atpakaļ,  

Ilmārs Britāns: „Gribu iedzīvo-
tājiem atgādināt, ka no 1. jūlija  ap-
saimniekošanas maksa tiks aplikta ar 
21% PVN. Sabiedrisko pakalpojumu 
regulators stingri ievēro, kā veidojas 
tarifi . 

Pavasarī darba apjoms 
palielinās rūpējoties par 
teritoriju sakoptību.

Ilmārs Britāns: Sētnieki jau sākuši 
teritoriju pļaušanu, lielās platības tiek 
nopļautas ar traktoru.

Dainis Vingris: Savukārt pašval-
dība katru gadu cenšas sakārtot kādu 
ielas daļas posmu.

Jūsu uzņēmums novērš arī 
avārijas situācijas.

 Bojājumus iedzīvotāji var pie-
teikt darba laikā no 8.00–17.00 pa 
tālr. 65161838. 

Dežurējošam santehniķim avā-
rijas gadījumos var zvanīt no 17.00–
8.00, brīvdienās un svētku dienās: 
29904196.

Dežūrējošam  elektriķim avārijas 
gadījumos no 17.00–8.00, brīvdienās 
un svētku dienās: 28313346.

Kādos gadījumos nav 
jāmaksā par palīdzību 
avārijas novēršanā?

Ja avārija ir posmā no stāvvada 
līdz skaitītājam dzīvoklī, problēma 
tiek novērsta bez maksas, par citiem 
pakalpojumiem jāmaksā saskaņā ar 
cenrādi. 

Pašvaldības vadītājs Dainis Vin-
gris atzīst, ka lielākā daļa darbu ir 
paveikts pateicoties ES atbalstītā-
jiem projektiem – attīrīšanas iekārtu, 
ūdenssaimniecības un katlu mājas 

modernizācija, trīs daudzdzīvokļu 
māju renovācija.

„Var teikt, ka Koknesē pašvaldība 
un SIA „Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” ir izdarījusi visu iespējamo 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai. Tagad lielākais uzdevums  – 
daudzdzīvokļu māju siltināšana gul-
stas uz pašu iedzīvotāju pleciem,” teic 
Ilmārs Britāns.

SIA „Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” piedāvā sagatavotu informā-
ciju:

Kā dzīvokļu īpašniekiem 
pārņemt māju savā 
valdījumā

Dzīvoklis ir daudzdzīvokļu mājā 
esošs telpu komplekss ar konkrētu 
dzīvokļa kopējo platību un konkrētu 
dzīvokļa numuru. Dzīvokļa īpašuma 
sastāvā, papildus dzīvoklim – dzī-
vokļa iekštelpām, ietilpst daļa no vi-
sas dzīvojamās mājas koplietošanā 
esošajām telpām un, ja zeme pieder 
valstij vai pašvaldībai, zemes domā-
jamās daļas.

Dzīvokļa īpašnieka tiesības –   
valdīt savu īpašumu,  lietot savu īpa-
šumu savām vajadzībām vai nodot, to 
citām personām, iegūt no sava īpašu-
ma labumu, izmantojot to pēc saviem 
ieskatiem.

Dzīvokļa īpašnieka pienākumi – 
piedalīties dzīvojamās mājas kopīpa-
šumā esošās daļas pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā,  saudzīgi izturēties 
ne tikai pret savu īpašumu, bet arī, 
pret kopīpašuma esošo mājas daļu. 
Dzīvokļa īpašnieks sedz visus nepie-
ciešamos izdevumus, kas saistīti ar 
dzīvojamās mājas, tās komunikāciju 
un iekārtu, uzturēšanu, ekspluatāciju 
un remontu, kā arī zemes gabala uz-
turēšanu proporcionāli sava dzīvokļa 
lielumam. Šis dzīvokļa īpašnieka pie-
nākums ir paredzēts neatkarīgi no tā 
vai viņš ir vai nav iestājies biedrībā.

Kad dzīvokļu īpašnieki devu-
ši jāvārdu mājas pārņemšanai savā 
valdījumā un nodibinājuši dzīvokļu 
īpašnieku biedrību, pilnvarotajām 
personām, kas parasti ir arī valdes 
locekļi, jaundibinātā organizācija jā-
reģistrē Uzņēmumu reģistrā un jāsāk 
dzīvojamās mājas pārņemšanas pro-
cedūra.

 Lai dzīvokļu īpašnieki pārņemtu 
māju savā valdījumā, ir jāveic noteik-
tas darbības:

• UR reģistrā jāreģistrē biedrība 
vai jānoslēdz koplīgums ( Tieslietu 
ministrija (TM) ir izstrādājusi bied-
rību un nodibinājumu statūtu pa-
raugus, kam ir ieteikuma raksturs. 
Tie satur likumā prasīto minimālo 
informāciju un norāda virzienu, kā 
būtu jāveido attiecīgās biedrības sta-
tūti. Šos paraugus, aizpildot attiecī-
gos punktus, ir iespējams izmantot 
kā pamatu jaunveidojamās biedrības 
statūtiem. Turklāt Biedrību un nodi-
binājumu likums paredz samērā pla-
šas iespējas biedrības un nodibināju-
ma statūtos paredzēt specifi skus, to 
vajadzībām atbilstošus noteikumus. 
Tādēļ statūtu parauga tekstu iespē-
jams gan grozīt, gan arī ievērojami 
papildināt, protams, ievērojot liku-
mā noteiktās obligātās normas. Šie 
paraugi ir atrodami UR interneta 
vietnes www.ur.gov.lv sadaļā “Bied-
rības un nodibinājumi”);

• līdzšinējam valdītājam jāie-
sniedz pieteikums un nepieciešamo 

dokumentu kopums mājas pārņem-
šanai (ja māja atrodas valsts valdīju-
mā, šo dokumentu atbilstību  likuma 
“Par valsts un pašvaldību dzīvoja-
mo māju privatizāciju” 51.panta un 
Dzīvokļu īpašuma likuma prasībām 
izvērtē Privatizācijas aģentūra. Arī 
katrā pašvaldībā ir izveidotas struk-
tūrvienības, kas atbild par pašvaldī-
bas valdījumā esošajām dzīvojamām 
mājām. Tās tad arī pieņem lēmumu 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrībai (biedrībai) vai pilnvaro-
tai personai, parakstot attiecīgu no-
došanas–pieņemšanas aktu, organizē 
dzīvojamās mājas un dokumentu 
nodošanu dzīvokļu īpašniekiem (to 
pilnvarotajai personai). Nepiecieša-
mie dokumentu paraugi ir atrodami 
Privatizācijas aģentūras mājaslapā);

• pēc lēmuma iegūšanas ir jāno-
slēdz nodošanas–pieņemšanas akts 
un jāpārņem mājas lietas (dzīvoja-
mās mājas lietu pārņemšanas kārtību 
regulē Dzīvojamo māju pārvaldīša-
nas likuma 12.pants, kurā teikts, ka 
no pārvaldīšanas līguma izrietošās 
saistības un lietas nododamas at-
bilstoši nodošanas–pieņemšanas 
aktam, kas ir pārvaldīšanas līguma 
neatņemama sastāvdaļa) ;

• sākas tālākā valdīšana – vai nu 
nolīgstot profesionālu komersan-
tu, vai turpmāk darbus organizējot 
pašiem (kad dokumentācija sakār-
tota, biedrība var pieņemt lēmumu 
noslēgt pārvaldīšanas līgumu ar uz-
ņēmumu, kas apsaimniekojis namu 
pirms tā pārņemšanas. Savukārt ci-
tas biedrības visai bieži izlemj mai-
nīt apsaimniekotāju. Lai vai kā, taču 
biedrība nu savā kontrolē tur (un tas 
tagad obligāti ir jādara) savas mājas 
fi nanšu plūsmu). 

Nākamais solis pēc mājas pār-
ņemšanas savā valdījumā ir tā teh-
niskā stāvokļa novērtēšana. Ēka ir 
jāapseko – galvenais ir būves inže-
nierkomunikāciju vispārīgā vizuālā 
apskate. Detalizētākam mājas no-
vērtējumam un tehniskā stāvokļa 
analīzei  ir jāveic mājas energoaudits 
vai tehniskā novērtēšana. Kad ir no-
skaidrots ēkas tehniskais stāvoklis un 
zināms veicamo darbu saraksts un 
to izmaksas, apsaimniekotājs infor-
mē un izskaidro rezultātus dzīvokļu 
īpašniekiem. Tiek sasaukta īpašnie-
ku kopsapulce, kurā apsaimniekotājs 
izklāsta priekšlikumus par mājas re-
novāciju. Lai varētu veikt mājas re-
novāciju, tai jāpiekrīt vismaz 50% + 
1 dzīvokļa īpašnieks.

Renovācija ir saistīta ar lieliem 
izdevumiem. Šobrīd Latvijas ban-
kas piedāvā fi nansēt ēku renovācijas 
pasākumus (kopīpašumā esošo daļu 
remonts, rekonstrukcija, atjaunoša-
na energoefektivitātes palielināšana). 
Kredītus izsniedz ar termiņu līdz 15 
gadiem, iespējams fi nansējums no 
25 līdz 50%.  Dzīvoklis bankā nav 
jāieķīlā. Lai saņemto kredītu varētu 
atmaksāt, tiek palielināta apsaimnie-
košanas maksa.

Dzīvokļu īpašnieki ne vienmēr 
ēku kopumā uztver par savas atbil-
dības objektu. Tāpēc arī pārvaldnie-
ka izvēle un mājas pārņemšana savā 
valdījumā var būt pirmais solis, lai 
dzīvokļu īpašnieki sāktu apzināties 
savus pienākumus un atbildību, kā 
arī pēc tam jau lemtu par mājas re-
novāciju.
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Jau otro gadu svētdienās no 
Kokneses pilsdrupu piestātnes veic 
40 minūšu izbraucienus, kuros ir 
iespēja redzēt: Kokneses pilsdrupas 
no ūdens, Kokneses luterāņu baznī-
cu, Likteņdārza krastmalu, Pērses 
upi.

Regulārie reisi no Kokneses 
pilsdrupām un Likteņdārza plānoti 
svētdienās no 11.00 līdz 17.00

Reisi plānoti ik pēc stundas, mi-
nimālais braucēju skaits – 5

Cenas pieaugušajiem – 4 EUR, 
skolēniem, pensionāriem, invalī-
diem – 3 EUR, pirmskolas bērniem 
– bez maksas.

Pārējās dienās pēc iepriekšējās 
pieteikšanās grupām līdz 25 cilvē-
kiem 100 EUR.

Kontakti ar kapteiņiem – 
28490667 Uldis, 27715565 Ar-
mands.

14.maijā Sama modināšanas 
svētkos kuģis “Vīgante” pasažierus 
gaidīs no plkst.10:00 līdz 14:00.

Veicinot ūdens tūrisma attīstī-

bu Kokneses novada dome sagā-

dājusi patīkamu pārsteigumu ak-

tīvās atpūtas cienītājiem un ikvie-

nam, kurš vēlas izbaudīt Daugavas 

gleznaino ainavu.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

14. maijā Sama modināšanas svēt-
kos pulksten 10 jaunajā laivu piestātnē 
“Gundegas” svinīgi atklās vikingu lai-

vas “Nameisis” maršrutu, kurš kokne-
siešus un tūristus vizinās no Kokneses 
pilsdrupām uz Likteņdārzu kursējot 
starp trīs jaunajām piestātnēm.

Viena piestātne izveidota pie attīrī-
šanas iekārtām un jau ieguvusi nosau-
kumu „Gundegas”, otra – Likteņdārzā 
pie Daugavas pretī luterāņu baznīcai, 
bet trešā – visiem labi zināmā piestātne 
pie Kokneses pilsdrupām.

Kokneses novada domes izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs stāsta, ka ideja 
par piestātņu izveidošanu radās 2015. 
gada oktobrī:. „Tika apzināti ražotāji, 
kā rezultātā tika izvērtēti trīs piedāvā-
jumi, izklāstot situāciju, ka svārstīgā 
ūdens līmeņa dēļ vienkāršs stiprinā-
jums krastā nav iespējams. Pēc šiem 

nosacījumiem tika izplānots atbilstošs 
risinājums, ko veiksmīgi īstenoja vie-
tējie uzņēmēji. Pontoni tika pasūtīti no 
Igaunijas, tie ir pildīti ar putaplastu un 
ražotāji tiem dod garantiju 20 gadus. 
Vietējā uzņēmējfi rma izgatavoja pon-
toniem cinkotus rāmjus, lai tie ilglaicīgi 

kalpotu. Otra uzņēmējfi rma izveidoja 
betonu pamatu pontonu stiprināšanai 
gultnē, bet vēl cita vietējā fi rma veica 
kvalitatīvu koka konstrukciju un klāja 
izgatavošanu.” Piestātņu izveidošanai 
ieguldīti Kokneses novada domes lī-
dzekļi no dabas resursu nodokļu ieņē-
mumiem. Izpilddirektors teic, ka šīs iz-
maksas ir vismaz par trešdaļu mazākas 

nekā izteiktajos piedāvājumos.
29.aprīlī ar izpilddirektora Ilmāra 

Klauža, pašvaldības policistu Jāņa Gal-
viņa un Daiņa Gintera līdzdalību noti-
ka pontonu un laipu uzlikšana. Darbs 
ir kārtīgi paveikts – jaunā tūrisma sezo-
na var sākties!

Koknesiešu un ciemiņu atpūsties 
priekam trīs jaunas piestātnes

Vikingu liellaiva "Nameisis" ir 
jaunākais šāda tipa ražojums Zem-
galē. 12 metrus gara un 2.5 metru 
platā liellaiva kuģo pa Daugavas 
ūdeņiem. Paredzēta 19 pasažieru 
uzņemšanai. No 14. maija laivas at-
rašanās vieta ir Koknesē. Maršruts: 
Kokneses pilsdrupas – Likteņdārzs 
– Pilsdrupas.

Ir iespējams veikt rezervāciju: 
info@mezmalasvikings.lv, T. 371 
26161131.

Minimālais nepieciešamo brau-
cēju skaits ir 6 personas.

Cena pieaugušajam 8 EUR. Sko-
lēniem, pensionāriem, studentiem 
5.50 EUR. Pirmsskolas vecuma bēr-
niem bez maksas.

14.maijā liellaiva „Nameisis” 
kursēs bez iepriekšējas rezervācijas 
(rindas kārtībā), visu biļešu cenas būs 
5.50 EUR.

Svētku 
apmeklētājus 
aicina 
„Nameisis”!

KURSĒŠANAS GRAFIKS

 Kokneses 
pilsdrupas

Likteņdārzs
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10:00 10:30 10:45
11:15 11:30 12:00 12:15
12:45 13:00 13:30 13:45
14:15 14:30 15:00 15:15
15:45 16:00 16:30 16:45
17:15 17:30 18:00 18:15
18:45

KURSĒŠANAS GRAFIKS

Likteņ-
dārzs

Kokneses 
pilsdru-

pas

Pērses 
upe – 

Likteņ-
dārzs

11:00 11:25 11:55
12:00 12:25 12:55
13:00 13:25 13:55
14:00 14:25 14:55
15:00 15:25 15:55
16:00 16:25 16:55
17:00 17:25 17:55

Jauno sezonu 
sācis kuģis 
„VĪGANTE”

Ielūkojoties Dainu skapī, atro-

dam simtiem tautasdziesmu par 

dziedāšanu. Katra latvieša dzīvē 

tā minēta kā neatņemama mūža 

sastāvdaļa – no dzīves pirmajiem 

mirkļiem līdz aiziešanai viņsaulē.

Silvija Cīrule,

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Māmulīte mani rāja, 
Ka es liela dziedātāja. 
Tā, māmiņa, tava vaina – 
Dziedādama šūpli kāri.

Lielais Latvijas kultūras mantojums 
– Dziesmusvētki ir apliecinājums tam, 
ka dziesma ir arī tautu vienojošs fak-
tors. Tas ir kā dižens koks, no kura aug 
bagātīgas atvases paaudžu paaudzēs. 
Viena no šīm atvasēm ir Kokneses Mū-

zikas skolas kora klase, kura pulcē dzie-
dāt gribētājus jau 20 gadus. Vairākkārt 
ir piedzīvots Lielais notikums – Skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētki, bet 
ar pārliecību varam apgalvot, ka, izau-
got no skolēnu vecuma, mūsu audzēk-
ņi ir arī Vispārējo Dziesmu un deju 
svētku koru dalībnieku vidū, jo dzies-
ma dzīvei piedod košāku krāsu, sniedz 
savu laimes un prieka devu.

Kas var visas spožas zvaigznes
Pa vienai izskaitīt? 
Kas var visas skaistas dziesmas
Pa vienai izdziedāt?

Aicinām uz Kokneses Mūzikas 
skolas Kora klases prezentācijas kon-
certu 14. maijā, plkst. 13:00 Kokneses 
novada domes zālē.

14. maijā Kokneses 

Mūzikas skolas kora klases 

prezentācijas koncerts
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Pļaviņu HES ūd-krāt.

Pērse

2015./2016.m.g. rīkotajā ,,Zaļās 

jostas” makulatūras vākšanas kon-

kursā ,,TĪRAI LATVIJAI” pirmsskolas 

izglītības iestāde "Bitīte" piedalījās 

pirmo reizi.

 Dzintra Stārastiņa, 

PII „Bitīte” skolotāja

Makulatūras krājumi vispirms krā-
jās mājās, pēc tam jau PII "Bitīte" no-
jumēs. Pateicoties vecākiem un Bebru 

pagasta aktīvākajiem pensionāriem – 
Lilijai Straumei, Rudītei Pērkonei un 
pašu vāktajiem papīra izstrādājumiem, 
kopā esam savākuši un aizveduši 2388 
kilogramus.

Lai iegūtu vienu tonnu papīra, 
mežā ir jānozāģē 14 priedes. Tātad mēs 
esam pasaudzējuši vairāk kā 30 koku. 
Turpināsim krāt makulatūru un rudenī 
atkal pieteiksimies konkursam. Varbūt 
izdosies īstenot kādas balvas iegūšanu. 

Savāktās makulatūras kalns izskatījās 
liels, bet pēc svara daudzuma iegūta 
45.vieta. Vidēji uz katru bērnu savākti 
gandrīz 44 kilogrami.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās 
makulatūras vākšanā! Šajā mācību 
gadā esam ieguvuši 14 zīmēšanas blo-
kus. Būsim pateicīgi, ja arī nākošajā 
mācību gadā, cītīgi krājot makulatūru, 
varēsim iegūt biroja papīru. Būsim visi 
atsaucīgi!

Savācot makulatūru, pasaudzē vairāk kā 30 koku

Pie Kokneses pilsdrupām.Pie Kokneses pilsdrupām. Likteņdārzā.Likteņdārzā.

Piestātne "Gundegas".Piestātne "Gundegas".
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Kad ārā vairs nav lielu salnu, kad 
zāle jau sprīdi gara, kad Ūsiņš atved 
zemei zaļu dāboliņu ar akmeņa ku-
meliņu, tad beidzot VASARAI VĀR-
TI ir vaļā!

Arī šogad Ūsiņi, kurus svinējām 
9.maijā, bija tik brīvi, viegli un silti.

Kurinājām ugunskuru. Pat divus, 
jo viens bija tas, kurā ziedojām, bet 
otrs – saimnieciskais, uz tā gatavojām 
pantāgu.

Jau otro gadu to darām biedrības 
"Baltaine" Radošajā mājā. Un ir labi! 
Jau sāk veidoties tradīcijas. Jau zinā-
mi darbi, kurš ko dara. Un katru gadu 
izdodas arī ar kaut ko pārsteigt. Šo-
gad izmēģinājām jaunu spēli.

Ja atnāksi uz Radošās mājas telti 
Sama svētkos, tad arī tev būs tā iespē-
ja izmēģināt savus spēkus! Gaidīsim!

Inguna Žogota, biedrības 

"Baltaine" priekšsēdētāja

Ūsiņos kur divus ugunskurus

Sagaidot Kokneses pagasta biblio-
tēkas 93.dzimšanas dienu un Biblio-
tēku nedēļu, nolēmu, ka bibliotēkas 
apmeklētāji varētu rakstīt vēstules! 
(Kurš gan atceras, kad to pēdējo reizi 
ir darījis?!)

Kam rakstīt ? Bibliotēkai, bibliote-

kārei, autoram, grāmatai, sev–kā lasī-
tājam… ierosināt, ieteikt, izteikties (arī 
anonīmi, ja tā tīk!:))

Pastniece šodien visas vēstules iz-
lasīja un ir samulsusi par to, cik tās ir 
sirsnīgas, pacilājošas un ļoti personī-
gas! Ir tik daudz labā, ka jāatsakās no 
ieceres citēt, tādēļ saku milzīgu paldies 
visiem, kuri uzrakstīja, bija ieinteresēti. 
Paldies par sarunām un atklātību! Šīs 
vēstules vēlreiz apliecināja to, ka mūsu 
vērtīgākās grāmatas ir mūsu cilvēki, 
ar kuriem jau vairākus gadu desmitus 
kopā rakstām savu īpašo kopābūšanas 
grāmatu! 

Vēl piebildīšu, ka vēstules rakstī-
jām uz īpašā vēstuļpapīra, kuru rotāja 
bibliotēkas logo ar mūsu ilggadējās 
bibliotekāres Valdas Leitānes vārdi:  
„Ikvienam Koknesē ir zināma šī vieta, 
no bērnības, kur gars tiek apgaismots!” 

Sakot lielu paldies par mīlestības 
piesātinātajām vēstulēm,

Ingrīda Grūbe, Kokneses pagasta 

bibliotēkas bibliotekāre

Pastniece visas vēstules 
ir izlasījusi!

Saulainā 9.maija pēcpusdienā mēs, 
Kokneses novada latviešu valodas sko-
lotājas, devāmies pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Jēkabpils 3.vidusskolu, 
kur mūs laipni uzņēma latviešu valo-
das skolotāja Sandra Ozola ar kolēģēm. 
Apskatījām skolu, kura pēc nesenās 
renovācijas ieguvusi jaunu veidolu, 
uzzinājām dažādus interesantus faktus 
par skolu, dalījāmies pieredzē par lat-
viešu valodas mācīšanas specifi ku, kā 
arī iepazināmies ar Jēkabpilī dzīvojošo 
rakstnieku un literātu darbiem.

Pēc tam devāmies uz Sēļu sētu, kur 
kolēģes bija noorganizējušas jauku pa-
sākumu. Tikām iepazīstinātas ar Sēļu 

sētas darbību, eksponātiem, piedāvā-
tajām aktivitātēm gan skolēniem, gan 
pieaugušajiem. Pašas varējām iemēģi-
nāt roku gan kalēja darbā, gan malkas 
zāģēšanā, gan malšanā, gan sviesta 
kulšanā. 

Noslēgumā lielajā saimes istabā 
kopīgi padzērām zāļu tēju ar medu, 
cienājāmies ar mājas sieru un pašu kul-
to sviestu un dalījāmies iespaidos par 
redzēto. 

Paldies Jēkabpils kolēģēm par 
sirsnīgo uzņemšanu un interesanto 
ekskursiju!
Latviešu valodas un literatūras MA 

vadītāja Andra Kārkliņa

Latviešu valodas skolotājas 
dodas uz Jēkabpili

Izlaidumi  Kokneses novada izglītības 
iestādēs 2015./2016.mācību gadā

Izglītības iestāde Datums Laiks Vieta

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Gundega” 27. maijs 16.00 Kokneses kultūras 

nams

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Bitīte” 27. maijs 16.00 Iestādes zāle

Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola
    9. klases
    12. klases

10. jūnijs
11. jūnijs

18.00
16.00

Kokneses sporta 
centra halle

Bebru pamatskola 11. jūnijs 19.00 Skolas sporta zāle

Kokneses internātpamatskola – 
attīstības centrs 10. jūnijs 13.00 Skolas zāle 

Vecbebru profesionālā un vispār-
izglītojošā internātvidusskola
    9.klases un 12.klases
    Profesionālās grupas

10. jūnijs
22. jūnijs

13.00
14.00

Skolas zāle 

Kokneses mūzikas skola 21. maijs 19.00 Mūzikas skolas zāle
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KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ:
Aprīlī reģistrēta 1 laulība.

Auklē mani māmulīte
Lakstīgalas šūpulī.
Lai es loku valodiņu,
Kā locīja lakstīgala.

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
APRĪLĪ REĢISTRĒTI 5 
JAUNDZIMUŠIE: 

Gvido Bruno, Rūta, Everts, 
Greisa, Sāra

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus!

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

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

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī reģistrēti četri 
mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

ĀRIJA KALNIŅA (1925.)

JĀNIS BIĶERNIEKS (1940.)

IVANS VOLKMANIS (1958.)

AUSMA VILCĀNE (1930.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

Uzrunāt 
debešos zvaigzni
bezgalību minēt
paieties pretim vējam
ik dienas ikdienu svinēt
tad viegli pacelties spārnos
nekur tālu – virs sevis
un redzēt cik pasaule skaista
Dieviņš pats Dieviņš ko devis…
/M.Laukmane/

SIRSNĪGI SVEICIENI MAIJĀ 
DZIMUŠAJIEM JUBILĀRIEM!
Maijai Blagovai
Zentai Zīlei
Zinaida Kirilinai 

Kokneses novada 
represēto nodaļa

Dzīve krāsaini koša
kā laika kamols,
kurā ietīts ir viss:
gaiši rīti
un vakara ēnas,
strauji skrējieni,
pastaigas lēnas
dziļu sāpju
un prieka mirkļi,
reizēm satverti
laimes mirkļi.
Attīšu kamolu,
ritināšu,
varavīksni
pār mūžu klāšu.
(B. Žurovska)

Vissirsnīgākā pateicība 
Irmai Eglītei 
par mūža ieguldījumu, 
strādājot par mediķi 
Bebru pagastā un 
nesavtīgi rūpējoties 
par iedzīvotāju veselību!

Pateicīgie pacienti. 

PATEICĪBA
Darbs ir tas, ko darām aiz 
vajadzības, vaļa  – tas, ko darām 
aiz patikas. /D.B.Šovs/

Vēlamies izteikt PATEICĪBU 
Mārcim Briškam no SIA 
"Ataudzes"
par morālo un materiālo 
atbalstu 

ĢKC "Dzeguzīte".
ĢKC "Dzeguzīte" komanda

…un šo dienu, Dieviņ, 
manam mūžam
pieraksti klāt.
Nākamo dienu – rītdienu –
atļauj man piedziedāt,
piesāpēt, piegavilēt, just līdzi un
dot un dot…
Nākamo dienu – rītdienu – dod,
Dieviņ, man
sidrabotu –
Māci man iesēt cerību
vietā, kur prāts negrib ticēt.
Ļauj kā mirdzošām pogām 
aiz prieka tik
laimes asarām ritēt.
/M.Laukmane/

Daudz laimes 
Sarmītei Rudzusiekai 
skaistajā dzīves jubilejā!

 Mamma, 
māsas ar ģimenēm

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
14.maijs no 
plkst.8:00 SAMA MODINĀŠANAS SVĒTKI Koknese

14.maijs 
plkst.13:00

Kokneses Mūzikas skolas 
Kora klases prezentācijas koncerts

Kokneses novada 
domes zālē

16.maijs 
plkst.17:00 Jauniešu teātra studijas izrāde “Ej tu ... NOST”, ieeja 1 EUR Kokneses kultūras 

nams

19.maijs 
plkst.19:00

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

Kokneses kultūras 
nams

21. maijā 
plkst. 18:00 Deju kolektīva „Irši” 25 gadu jubilejas koncerts „Mums patīk dejot”. 

Pie Iršu muižas 
klēts (Magazina). 

Sliktos laika 
apstākļos Iršu 

klubā.
21. maijā 

plkst 19:00 Muzeju nakts pasākums „Durvis uz nezināmo” Bebros, muzejā 
„Galdiņi”

29.maijs 
plkst.10:00 – 

16:00

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

1.jūnijā plkst. 
12:00 Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītas aktivitātes Stadionā

1.jūnijs 
plkst.10:00

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

Kokneses kultūras 
nams

14.jūnijs 
plkst.17:00

Piemiņas brīdis politiski represētājiem un latviešu mākslas fi lma 
“MAESTRO” pēc Anšlava Eglīša stāsta motīviem. 

Galvenajā lomā Eduards Pāvuls, ieeja brīva.

Pie Kokneses 
kultūras nama

17.jūnijā 
plkst.19:00

Kokneses amatierteātra pirmizrāde F.Arnolda un E.Baha komēdija 
“TRAKS NUMURS”, ieeja 2 EUR

Kokneses kultūras 
nams

23.jūnijā 
plkst. 23:00 LĪGO BALLE Mežaparkā

23.jūnijs 
plkst.23:00 LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “NOVADNIEKI”, ieeja brīva. Kokneses estrāde

13.augusts 
plkst.18:00

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

darba motīviem, Raimonda Paula mūzika
Kokneses estrāde

Aktuālie sporta pasākumiAktuālie sporta pasākumi
11.maijs 

plkst. 18:00
LIVO kvalifi kācijas spēles futbolā. 

Kokneses novads – Salaspils novads Futbols Kokneses stadions

16.maijs 
plkst. 11:00 “Jauno vieglatlētu kauss” (2001.–2003.g.dzim.) Vieglatlētika Kokneses stadions

16.maijs 
plkst. 18.20 “Kokneses sporto” 10.pasākums  Kokneses stadions

20.maijs 
plkst. 11:00 Vieglatlētikas četrcīņa (2002.–2004.g.dzim.) Viglatlētika Kokneses stadions

27.maijs 
plkst. 16:00 Skeitparka sacensības Skeitošana Kokneses skeitparks

28.maijs 
plkst. 11:00 KSC atklātās sacensības vieglatlētikā Vieglatlētika Kokneses sporta 

centrs
28.maijs 

plkst. 10:00 Pludmales volejbola sacensību atklāšana Pludmales 
volejbols Vecbebru stadions

28.maijs 
plkst. 17:00 Ielu sacensības PLUDMALES VOLEJBOLĀ Pludmales 

volejbols Kokneses stadions

30.maijs 
plkst. 18:20 “Koknese sporto” 11.pasākums  Kokneses stadions

4.jūnijs 
plkst. 12:00 Viestura kauss vieglatlētikā veterāniem Vieglatlētika Kokneses stadions

13.jūnijs 
plkst. 18.20 “Koknese sporto” 12.pasākums  Kokneses stadions

17.jūnijs 
plkst. 18:00 Kokneses novada sporta svētki Strītbols Kokneses stadions

18.jūnijs 
plkst.10:00

Kokneses novada sporta svētki, 
KNAČ pludmales volejbolā 1.posms

Pludmales 
volejbols Kokneses stadions

25.jūnijs Futbola diena Futbols Vecbebru stadions

VIETA: 
„Ozolkalni”, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads

LAIKS:
2016.gada 4.jūnijs
Dalībnieku reģistrācija no 
plkst.8.00 līdz 8.45
Sacensību sākums plkst.9.00

DALĪBNIEKI:
Kokneses novada mednieki un viesi.

PROGRAMMA:
Sportings – 1 sērija (25 mērķi)
Amerikāņu traps – 1 sērija (25 
mērķi)

Paralēli būs iespēja šaut ar 
pneimatisko ieroci – 1sērija (10 
šāvieni) – EUR 1.00 (sēriju skaits 
neierobežots) 

VĒRTĒŠANA:
Individuālā – abu programmu 
kopsumma.
Pēc priekšsacīkšu rezultātiem 

dalībnieki sadalās „A” un „B” 
grupās (dalībnieku skaitu dala uz 
pusēm).
„A” fi nālā 6 (seši) labākie no 
1 puses.
„B” fi nālā 6 (seši) labākie no 
2 puses.
Finālā priekšsacīkšu rezultāti 
netiek vērtēti, vietas tiek noteiktas 
pēc fi nālā uzrādītā rezultāta.

DALĪBAS MAKSA:
Kluba biedriem 10 (desmit) eiro
Viesiem 15 (piecpadsmit) eiro

APBALVOŠANA:
„A” fi nālā: 

1.vieta medaļa + diploms + Stirnu 
āžu licence
2.vieta medaļa + diploms + balva
3.vieta medaļa + diploms + balva
„B” fi nālā: 
1.vieta medaļa + diploms + Stirnu 
kazu licence
2.vieta medaļa + diploms + balva
3.vieta medaļa + diploms + balva

Pusdienas no plkst. 13.00 līdz 
14.00 (iekļautas dalības maksā).
Munīciju būs iespējams iegādāties 
uz vietas.

KONTAKTPERSONA:
Jānis Bērziņš, tālr. 29253546

MEDNIEKU KLUBS „ĶEPAINIS” „JĀŅU BUKS” SACENSĪBU NOLIKUMS
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JURIS SILIŅŠ
***
Diezgan tālu aizgājis no meža,
Pļavā sācis ziedēt kārklu krūms.
To, ka kādreiz gājusi šeit eža,
Iztēloties ļauj man dadžu mūr`s.

Vieta tiešām patīkama, jauka –
Miesa tā vien ilgo atlaisties,
Ļauties saules stariem, lai tie slauka
Prom grūtumu, kas viņā sakrājies.

Pūpolos ņudz lapsenes un bites,
Viņu spārnu taures gaisā dūc.
Zaros skraida skudriņas bez mitas –
Paskrien, apstājas un kaut ko sūc...

Arī es pie vienas brangas vasas
Glaužos tā, lai lūpas mizu skar,
Sūcu cerību un kaisli ašu, –
To, ko kārkla dzīvīgums dot var!

Sūcu, sūcu – piesūcos pārpārēm...
Acīs parādījās vīzija –
It kā, būdams Paradīzes ārēs,
Daiļas dīvas ādu skūpstu es...

Guļot dadžos, atjēdzos no transa
Un, varbūt, no saules svelmes ar.
Šodien iztiksim bez reveransa –
Prāta kr`ēslā ieurbties tā var!...

DZIDRA ČUMAKEVIČA
***
Nespēj atvērties ziediņš... 
Manas dzīves visbaltākos ziedus
Ļauj pie kājām noklāt tev, māt!...
Tikai tu tik baltus un šķīstus
Manī spēji tos ziedināt.
Nespēj atvērties ziediņš bez mīlas,
Bez gaismas, ko sirds tava lej
Pār manu dvēseli trauslo,
Kad liktenis nicīgi smej.
Zinu, tev nenācās viegli
Dubļainos ceļus tad mīt.
Pie sirds tu slēpi šos ziedus,
Lai nevar kāds aptraipīt....
Sāpju lietū neļāvi samirkt,
Naida atvarā neļāvi grimt.
Mācīji ticēt, ka labais
Tikai no patiesā dzimst!
Tādēļ tev šodien, māmiņ,
Vēlos pie kājām tos klāt
Ar vārdiņu "mīlu" uz lūpām
No sirds tevi sumināt!

OLGA KĻAVIŅA
Katrs mirklis caur tevi, māt, 
svēts...
Tad, kad dzīvē visvairāk mums salst,
skatāmies augšup debesīs,
varbūt atskanēs mātes balss,
jautās, bērniņ, kāpēc tev salst?

Lai cik tālu māte ir prom,
viņas tuvumu tomēr var just,
laikam Dievs ir radījis tā,
ka tā mūžīgi tuvu būs.

Vai līst lietus, vai saule spīd
gaišais starojums lejup slīd,
siltiem spārngaliem noglāsta
plecu eņģeļa svētība.

Un tā noskumt vairs neļauj šeit,
dod spēku lai darboties var,
visas nedienas projām bēg
katrs mirklis caur tevi, māt, svēts!

ANITA LIEPIŅA
Svaigs malums
Maļu Nirvānas pulveri savas esības 
piestā.
Sadrūp atmiņas, notikums, 
izmisums, sāpes...
Kam gan ciest tā?
Piestā!
Stampā, stampā
Un pāri visam, kas bijis,–
Cerībai, piedošanai, mirkļa atklātībai 
un dedzībai
Lietišķi pāri slampā!
Piestā!
Kā rubenis riestā:
Ne satikto sejas, ne viņu ilgas, ne 
spējas,
Neredzot otra bēdu uz akmeņa 
gaidot sēžam...
Grūdiens, trieciens –
Tik stampā!
Nejutu apkārt asaras riešamies...
Gribēju Nirvānas pulveri,
iznāca – izcila zampa!

Virzība
Zem guloša akmens ūdens netek.
Un tu urdzēdams spraucies, 
saplūstot kopā ar zemi,
Bet nekust akmens (tu tālāk netiec),
tik apmierināts ar savu lēnumu!

Tad tu sašķīsti sīkās rasas lāsēs,
Klusi sāpot, pārklājies miglas 
tvaikā...
Tālāk dodoties, drosmīgi ceri:
Kustēsies akmens, nāks tādi laiki!

Jau sapņos tev rādās krāčainās 
straumes,
Dzidri dzirkstījošs ūdenskritums,
Rāmi virmojošs ūdens klajums,
Krastā triecošos viļņu ritums.

Pretī sapņojumam tu dodies, 
Kļūstot par lāsi, leduskristālu, tvaiku,
Pārmaiņus dubļos un plazmā izšķīsti,
Jūtot,– zem akmens dziļstraumes 
raisās!

Veltījums Mātes dienā
Pa cilpiņai vien, pa cilpiņai vien
Bezgalīgs mirkļu ritējums,
Stājoties rakstainās rindās,–
Brīdi šo tieši pie Mūžības sien.

Laika lāses no akas smeļot, adatas 
kust kā akas vinda.
Nav laika, nav laika. Tik adatas zib.
Ņirbot dzīpars caur pirkstiem vijas,
Kaut tikai pietiktu īstās dzijas!

Prātam neaptvert: savažots laiks
Glāsta acis un sirdi silda,
Pārvērties šallēs un bārkšainos 
lakatos,
Krāsaini smalkās mežģīnēs maigs,
Mīļajiem pūru ar siltumu pilda.

SARMĪTE RODE
***
Bērzs, ieaudzis Daugavas krastā,
Tavus sapņus vislabāk jūt,
Man kā dziesmai dvēseles mastā
Ļauj par tavu bērzu būt.
Ne vējā noliekties, bet lepni
Plaukstošos zarus debesīs vīt.
Nosargāt tavu vislielāko sapni –
Brīvības vārdu mūžībā ierakstīt.

ĀRIJA ĀRE
***
Saules sūtīts maigums 
ceriņziedu acīs,
ziedu skropstās rīta rasa zied.
Es pastiepjos uz pašiem 
pirkstu galiem
un ziedu smaržā 
kavējos mazliet.
Šķiet, ka pati gaisma 
ceriņziedos dzimst,
gaišas mākoņstrēles 
tiecas debesīs.
Bet tas ir tikai saules stariņš silts,
kurš ziedos daudz, 
daudz laimes piebēris.
Baidos iztraucēt šo ziedēšanas 
mirkli,
mirki, kurā ziedu gaisma 
pretim nāk.
Es pastiepjos uz pašiem 
pirkstu galiem,
un manī mīlestības vārdi 
ziedēt sāk.

***
Kad dzidras debesis
siltus vējus sūta,
Kad Daugavā ledus
gabali plūst,
kad gājputnu balsis
sapņus skar,
tad zinu – dabā
un dvēselē manā
 ir pamodies pavasar”s.
Tad viss šķiet gaišāks,
mīļāks, saulaināks,
tad acis sāk meklēt
kur vizbules plauks
un sapņi ziedos
kā tauriņi trauks.

MAIJA STEPĒNA
Aizbrauca pēdējais...
Nu esmu gluži viena.
Vasarā vēl nekas –
diena gara,
neliekas tik briesmīga
naktsspoku vara.
Pa kādai puķei 
vēl izspraucas,
un vēji loka smilgas...
Bet ziema...
Un es te būšu viena?
Nē, vilki ap mājām klejos, 
glūnot aklās logu acīs,
kāds savvaļā palaist suns
uz mēnesi gaudos,
līdz vējš tukšajā skolā
rītastundas iezvanīs.
Bet tā – nebūs neviena...

***
Mēs bijām kā putni, 
no sprosta tikuši brīvē –
lidojām debesīs
uzgavilēt saulei un dzīvei.
Nu esam kā putni
aizlauztiem spārniem.
Brienam purvainu rāvu,
meklējot vardes 
savai kailajai dzīvībai.

Mēs bijām kā koki,
kā egles, kā bērzi balti,
pilni zemes spēka...
Laika kaprīzēs kalti, 
pretim debesīm
zaru loki tiecās... 
Nu esam taras dēlīši –
pelēki, plāni,
kuros dzen naglu pēc naglas.

Mēs bijām kā ziedi,
mazs brīnums lielceļa malā –
ar dzīvu cerību 
neiznīkt putekļos salā...
Mēs bijām kā ziedi...
Nu vien pakaiši sausi
čaukst apakš vareno kājām,
gaidot pastaro tiesu
un solīto augšāmcelšanos.

Brīnumdares ar 
zaļajiem īkšķīšiem

Koknese visziedošākajā gada-

laikā uzplaukusi ne tikai ar dabas 

mātes labvēlību, bet ar pašu kok-

nesiešu čaklajām rokām. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Kokneses novada Komunālās no-
daļas vadītāja Benita Peciņa un dārz-
niece Margita Krūze jau iepriekšējos 
gadus apliecinājušas savu radošumu 
un ideju bagātību. Atceraties, kā uz-
ziedēja Koknese pagājušajos novada 
svētkos, cik ļoti koknesieši un ciemi-
ņi priecājās par radīto svētku sajūtu 
Kokneses parkā! „Ar  Komunālās 
nodaļas darbiniekiem esam viena 
liela, draudzīga komanda, un mums 
ir prieks kopā darboties!” – teic vi-
ņas. Margita šajā darbavietā strādā 
trešo gadu, bet Benita vairāk kā se-
šus gadus. „Viņas ir uz viena viļņa jeb 
sadziedājušās kopīgā dziesmā!” – ap-
brīnojot viņu izdomu un māku, atzīst 
kolēģi novada domē.

Nedēļā, kad notiek gatavošanās 
Sama modināšanas svētkiem, mazā 
atpūtas brīdī aicinājām Benitu un 
Margitu uz sarunu par pavasari un 
darbu, kas sniedz gandarījumu.

Kas jums ir pavasaris – milzīgs 

darba lauks, prieks par dabas at-

modu?

Margita: Pavasaris liek rosīties! 
Pēc horoskopa esmu dzimusi Mežā-
zis – Zemes zīme un, patiesi, ieliekot 
rokas zemē, sajūtu spēku un jaunu 
enerģiju.

Benita: Pavasaris man ir prieks 
par to, ko redzu un sajūtu sev apkārt. 
Tas ir arī darba prieks!

Par ko bērnībā gribēja kļūt 

meitenes Margita un Benita? Kur 

ir jūsu bērnības zeme?

Margita: Mana bērnība ir pagājusi 
dzimtajā Odzienā, vietā, kur joprojām 
dzīvoju ar savu ģimeni. Biju īsts dabas 
bērns, un lauku darbi man tuvi no 
mazotnes, tāpēc zināju, ka nekad ne-
sēdēšu birojā, man vajadzīga kustība 
un svaigs gaiss!

Benita: Tētis bija mežkopis, jau 
no bērnības mani apbūrusi dabas 
pasaule. Biju nolēmusi, ka iešu tēva 

pēdas, bet viņš teica: „Izvēlies kaut ko 
sievišķīgāku!” Tā arī kļuvu par daiļ-
dārznieci. Citi reizēm brīnās, bet man 
ļoti patīk ravēt. Ir aizaudzis, bet tad 
paskaties – cik skaisti! Mana bērnība 
pagāja Alūksnes pusē, tuvu Igaunijai. 
Par sevi smejos, ka manī arī ir kaut 
kas no igauņu dabas – esmu lēna un 
mierīga. Koknesē ar ģimeni dzīvoju 
no 1995. gada.

Tikko pavadījām Mātes dienu. 

Vai jūsu ģimenēs šī diena ir svēt-

ki?

Margita: Jā, noteikti. Arī šoreiz 
mans lielais dēls man sagādāja jauku 
pārsteigumu.

Benita: Man ir divas lielas meitas, 
kuras studē Rīgā, bet itin bieži atbrauc 
uz Koknesi. Arī Mātes dienā saņēmu 
mīļus sveicienus. 

Ir ziedoņa laiks, kad esiet puķu 

ieskautas, bet, kuras ir jūsu mīļā-

kās puķes?

Margita: Laikam esmu rožu mei-
tene. Man patīk rozes!

Benita: Vismīļākās man ir mar-
grietiņas. Tā vien gaidu brīdi, kad 
atkal varēšu iebrist margrietiņu pļavā.

Vai piepildītajā ikdienā vēl ir 

laiks kādam vaļaspriekam?

Margita: Man patīk darboties vir-
tuvē, cepu tortes un kūkas. Aizraujos 
ar gleznu izšūšanu, fl oristiku, savējo 
lokā patīk organizēt dažādus pasāku-
mus.

Benita: Varu teikt, ka darbs ir arī 
mans vaļasprieks. Kad meitas bija 
mazas, daudz adīju un šuvu. Arī tagad 
mēdzu kaut ko uzšūt meitām.

Kur smeļaties enerģiju, lai pa-

gūtu tik daudz izdarīt?

Margita: Vienkārši, visu daru ar 
prieku un enerģija rodas pati no se-
vis! Man nepatīk neko darīt pavirši. Ja 
daru, tad  daru kā nākas!

Benita: Tās ir manas mājas, dārzs 
un pagalms. Kad es varu atverot dur-
vis iziet pagalmā un sajust, kā smaržo 
agrs rīts. Aiziet līdz siltumnīcai un no-
plūkt pirmo salātlapu. Tādas mazas, 
mīļas lietas dod iedvesmu un enerģiju. 
Turpinājums 20.lpp »»»

BRĪVDABAS KINO SEANSI KOKNESĒ! 
JĀNIM STREIČAM – 80! 
Pie Kokneses kultūras nama 
Jāņa Streiča talanta cienītāji gaidīti: 
21.jūnijā plkst. 22.00 
uz kino fi lmu "CILVĒKA BĒRNS", 
22.jūlijā plkst. 22.00 
priecēs "RUDENS ROZES" 
19.augustā plkst. 22.00 – 
būs iespēja redzēt fi lmu 
"AIZAUGUŠĀ GRĀVĪ VIEGLI KRIST".

Kokneses novada svētku pirmajā dienā – 
1.jūlijā plkst.23.00. – 
Kokneses pilsdrupās svētku svinētāji gaidīti 
un kopīgu kino fi lmas 
"RŪDOLFA MANTOJUMS" skatīšanos. 
Nelabvēlīgos laika apstākļos 
fi lmas būs skatāmas kultūras namā. 
Ieeja brīva.
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«««Sākums 19.lpp
Sākusies jauna darba sezona un jums atkal prātā jaunas idejas!

Margita: Dienas skrējienā nav laika domāt, es eju un daru, bet vakaros, kad 
dienas darbi galā, idejas atnāk pat sapņos!

Benita: Jā, esam jau domās un darbos par Līgo svētkiem un novada svētkiem. 
Tā arī dzīvojam no vieniem svētkiem līdz nākamajiem. Vasara ir viens liels skrē-
jiens.

Šobrīd daudz laika pavadāt Kokneses parkā pie atjaunotā pagraba 

sapošanas Sama modināšanas svētkiem. 

Margita: Jā, cenšamies, lai šajos svētkos koknesiešiem un ciemiņiem sagādātu 
pārsteigumu. Negribu sīkāk stāstīt, atnāksiet un ieraudzīsiet! Pa vakariem vēl jāpa-
gūst notamborēt zirnekļa tīkls.

Benita: Bet varam pastāstīt, ka Alda Neijas jaunais meistardarbs ir pagrabiņam 
izgatavotās metāla durvis. Paldies par paveikto pagrabiņa iekārtošanā visiem Ko-
munālās nodaļas kolektīvam!

Paldies novada domei, ir prieks strādāt, jo saņemam atbalstu savām iecerēm. 
Paldies arī koknesiešiem, kuri ir novērtējuši mūsu darbu ar labiem vārdiem. Man 
kā nodaļas vadītājai cilvēki biežāk zvana un izsaka neapmierinātību par kādu si-
tuāciju, bet pateikts mazs paldies uzplaukst kā puķe sirdī.

Brīnumdares ar 
zaļajiem īkšķīšiem

Krāšņo brīnumu radītājas Benita Peciņa un Margita Krūze.


