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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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...tu jūti, un es arī jūtu, kā mums Daugava asinīs šalc.” /M. Zālīte/

Esiet sveicināti augustā – rudzu mē-
nesī! Vasaras pilnbriedā zemniekam uz 
plaukstas guļ rudzu grauds, no labības 
tīrumiem plūstošā jaunās maizes smarža 
vēstī par rudens tuvošanos, bet tomēr, vēl 
ir tikai augusts. Mums vēl ir laiks sajust  
vasaru tik tuvu kā mārīti uz plaukstas, kad 
balti padebeši šūpojas vasaras debesīs, 
it kā tur no augšas mums vēlot būt laimī-
giem te uz zemes.

Daudziem no mums ir atvaļinājuma 
laiks, kad čaklas saimnieces steidz vasa-
ru „ielikt” burciņās, skolas bērnu vecāki 
domā kā sapost skolas gaitām savus skol-
niekus, bet citi ļaujas ceļošanas priekam. 
Arī mūsu Kokneses novadu iepazīst tuvi 
un tāli ciemiņi un ir patīkami dzirdēt: 
„Cik skaista ir vieta, kur dzīvojam! Cik 
seniem un vēsturiskiem notikumiem tā ir 
bagāta!” 

Jūlijs ir bijis lielu pārmaiņu laiks gan 
mūsu novadā, gan valstī. Esam atvadīju-
šies no mūsu ilggadējā pašvaldības vadī-
tāja Viestura Cīruļa, bet par to, kādas būs 
prioritātes turpmākajā novada attīstībā, 
lasiet intervijā ar jaunievēlēto Kokneses 
novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri. 
Tāpat Kokneses novada iedzīvotāji aktīvi 
izteica viedokli Tautas nobalsošanā par 
Saeimas atlaišanu. Priecē, ka mūsu nova-
dā vēlmi aktīvi darboties ir izteikušu jau-
nieši, dibinot Kokneses jauniešu biedrību.

23. augustā no visas Latvijas uz Lik-
teņdārzu dosies tie, kam dārga mūsu sen-
ču piemiņa. Daugavas krastā atskanēs 
mīlestības dziesmas Latvijai. Palīdzēsim 
tapt Likteņdārzam, kā to no sirds vēlējās 
mūsu Viesturs Cīrulis. Ticēsim, ka cilvēks 
un viņa darbs nepazūd. No viņa gaisma 
paliek.

Anita Šmite, Sarmīte Rode

27. jūlijā Kokneses novada domes sēdē 
deputāti, aizklāti balsojot, ar 12 balsīm par 
un 2 balsīm pret, par Kokneses novada do-
mes priekšsēdētāju ievēlēja Daini Vingri. Par 
prioritātēm Kokneses novada attīstībā, par to, 
kas būtu jāpaveic, lai novada iedzīvotāji va-
rētu sacīt: „Nekur nav tik labi kā Kokneses 
novadā!”, un arī par to, cik jaunajam domes 
priekšsēdētājam svarīga ir ģimene un domu-
biedru atbalsts – „Kokneses Novada Vēstīm” 
sarunā atklāja jaunais Kokneses novada do-
mes vadītājs Dainis Vingris.

- Lai Kokneses novada iedzīvotāji Jūs 
iepazītu tuvāk, mazliet pastāstiet par sevi!

Dainis Vingris: Esmu dzimis 1967. gadā 
kā  koknesietis jau trešajā paaudzē. Pēc Kok-
neses vidusskolas beigšanas 1985. gadā, de-
vos studēt uz Rīgu. 1992. gadā Rīgas Tehnis-
kajā universitātē absolvēju Aparātu būves un 
automatizācijas fakultāti. Esmu strādājis da-
žādos privātuzņēmumos. Pēdējos gados esmu 
iesaistījies Jelgavas inovāciju centra biznesa 
inkubatora darbā. Piederu pie Aizkraukles uz-
ņēmējiem, lai arī mans uzņēmums SIA „Kok-
nese Wood House” ir tepat Koknesē. Līdz šim 
biju uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. 

Esmu precējies, ģimenē aug divi bērni. 
Dēls Niklāvs mācīsies I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolas 7. klasē, bet meita Estere, nākamā 
pirmklasniece, ar nepacietību gaida, kad varēs 
doties uz skolu. Sieva Ligita ir zobu tehniķe. 
Niklāvs jau vairākus gadus spēlē volejbolu 
skolas komandā, visi ģimenē atbalstām mūsu 
volejbolistu, pavadām viņu uz sacensībām. 
Vasarā dēls piedalās pludmales volejbola spē-
lēs, kurās esam aktīvi līdzjutēji.  Man vislabā-
kā atpūta ir būt kopā ar ģimeni, kaut kur pace-
ļot, abiem ar dēlu reizēm patīk pamakšķerēt. 

- Kāda ir Jūsu pieredze  domes depu-
tāta darbā?

Dainis Vingris: Iepriekšējā sasaukuma lai-
kā kļuvu par deputātu Aigara Kalniņa vietā, 
kurš atteicās no šī amata termiņa pusē. Šajās 
pašvaldību vēlēšanās kā bezpartejiskais kandi-
dēju no „Tautas partijas” un  „Pilsoniskās savie-
nības” saraksta. Līdz šim darbojos Attīstības un 
tautsaimniecības komitejā un vadīju Kultūras, 
izglītības, sporta un sabiedrisko lietu komiteju. 
Turpmāk vadīšu arī Finanšu komiteju.

- Kādas, Jūsuprāt, ir galvenās prioritā-
tes turpmākajā novada attīstībā?

Dainis Vingris: Pirmkārt, vēl vairāk no-
vadā jāattīsta uzņēmējdarbība, jāatbalsta vie-
tējie uzņēmēji un jārada jaunas darbavietas, 
piemēram, vēl daudz varētu paveikt tūrisma 
jomā. Man ir pieredze uzņēmējdarbībā un to 
centīšos pielietot, strādājot pie novada attīstī-
bas programmas. Pie šīs programmas un teri-

toriālā plānojuma izstrādes noteikti aicināsim 
iesaistīties vietējos uzņēmējus, lai kopīgiem 
spēkiem izdotos piesaistīt Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus. Būs jāturpina risināt jautāju-
mi saistībā ar izglītības darbu un  komunālo 
saimniecību. Jāmeklē iespējas, lai Kokneses 
novada iedzīvotāji nevēlētos braukt ārpus Lat-
vijas, bet te viņiem būtu mājas un darbs, taču 
tas ir jautājums, kas jārisina valsts līmenī. 

Man nebūs viegli sākt darbu pēc tik pie-
redzējuša domes priekšsēdētāja kāds bija un 
mūsu atmiņās paliks Viesturs Cīrulis, bet es 
uzskatu par savu pienākumu turpināt viņa ie-
sākto un  godprātīgi darboties iedzīvotāju in-
teresēs. Piedalīšos Pašvaldību savienības dar-
bā un Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 
padomē. Pieaicinot speciālistus, izpilddirek-
toru un deputātus, regulāri sekosim līdzi visu 
realizējamo projektu gaitai novadā. Iepazīšos 
ar pagasta pārvalžu un struktūrvienību darbu, 
kā arī gaidīšu novada iedzīvotājus uz tikša-
nos pieņemšanas laikos Iršos un Bebros. 

- Kas būtu vissvarīgākais, lai izdotos 
iecerētais?

Dainis Vingris: Vēlētos, lai risinot jebku-
ru jautājumu, deputāti konsolidētos un rastu 
vienprātību. Aicinu arī novada iedzīvotājus 
kopīgi darboties un aktīvi iesaistīties, izsa-
kot savu viedokli. Kopā mēs spēsim paveikt 
daudz. Lai mums visiem veicas!

Kokneses Novada Vēstis

Darboties tā, lai ikviens gribētu dzīvot 
Kokneses novadā!
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Laikā, kad vasara izdzied savu skaistāko 
dziesmu Daugavas krastā, mūžībā esam pa-
vadījuši ilggadējo Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Viesturu Cīruli. Jau pagājis 
mēnesis kopš dienas – 12. jūlija, kad saules 
stari spoži atvizēja Daugavas viļņu šūpolēs, 
mājot pēdējo atvadu sveicienu cilvēkam, 
kurš ar savu mūžu ir apliecinājis bezgalīgu 
cieņu un mīlestību Kokneses novadam un tā 
ļaudīm. Mūžībā ir aizgājis ne tikai apzinīgs, 
atbildīgs un pašaizliedzīgs domes priekšsē-
dētājs, bet arī godīgs, iejūtīgs, atsaucīgs cil-
vēks, kuram ļoti svarīga bija sava novada un 
visas Latvijas izaugsme un nākotne. 

Šķirot Likteņgrāmatas lapas, vispirms 
iepazīstam viņu kā mazu puisēnu Līksnas 
pagastā, kuram 1941. gada 14. jūnijā kopā 
ar vecākiem sākās tālais ceļš uz Sibīriju. Pēc 
sešiem gadiem, atgriežoties Latvijā, par viņa 
bērnības saulaino stūrīti kļūst vecvecāku mā-
jas Kokneses pagasta Bilstiņu dzirnavās.

1947. gadā Viesturs Koknesē uzsāk 
skolas gaitas un par viņa lielāko aizrau-
šanos kļūst sports, par ko liecina studijas 
Latvijas valsts Fiziskās kultūras institūtā no 
1958. līdz 1962. gadam.

1965. gadā viņš kopā ar dzīvesbiedri 
Silviju atgriežas Koknesē, lai šeit veidotu 
savas ģimenes pavardu un strādātu iemīļo-
to vieglatlētikas trenera darbu Aizkraukles 
rajona sporta skolā. No darba brīvajā laikā 
ģimene Parka ielā būvē māju, lai dēliem 
Bruno un Tomasam vienmēr būtu vieta, kur 
atgriezties. Visu dzīvi viņa spēka avots bija 
ģimene – dzīvesbiedre Silvija, dēli Tomass 
un Bruno. Ar lepnumu un mīļumu viņš rau-
dzījās kā aug mazmeitas – Katrīna un Eliza-
bete, mazdēliņš Reinītis.

Tik ātri kā Daugavas viļņu plūdums, 
aizsteidzies laiks. Pagājuši vairāk kā 20 gadi 
no 1990. gada, kad Viesturs Cīrulis piekri-
ta viņa kandidatūras izvirzīšanai Kokneses 
ciema izpildkomitejas priekšsēdētāja ama-
tam. Saņemot deputātu atbalstu, 1990.gada 
martā sākās viņa darbs pašvaldībā. Savā 
pirmajā darba dienā darbiniekiem jaunais 
priekšsēdētājs lūdza atbalstīt darbā, jo darbs 
„ar dokumentiem un lēmumiem” viņam esot 
pavisam svešs. Mūsu atbalsts bija nepiecie-
šams ļoti īsu laiku, jo atklājās, ka priekšsē-
dētājam ir fenomenāla atmiņa un pat vairā-
kus gadus atpakaļ pieņemtus lēmumus viņš 
atcerējās perfekti.

Mācījāmies visi kopā, jo tas bija lielu 
pārmaiņu laiks ne tikai Koknesē, bet visā Lat-
vijā. Beidzot pašvaldība varēja pati lemt par 
savu darbu, par to, kur tiks ieguldīti līdzekļi, 
kas tiks atjaunots un ko būvēs no jauna.

Pirmais norādījums, ko saņēmām no 
Viestura Cīruļa, bija apmeklētāju pieņemša-
na jebkurā darbdienā, jo pašvaldības darba 
prioritāte ir cilvēks. Mēs strādājam ne jau

sev, bet  saviem iedzīvotājiem – viņš mēdza 
atgādināt. Un pats to vienmēr ievēroja. Vi-
ņam visi bija vienādi. Ja kabinetā ienāca sie-
viete – vienalga vai tā bija ministrijas pārstā-
ve, vai pensionāre no lauku nostūra, priekšsē-
dētājs pēc sarunas vienmēr viņu pavadīja līdz 
kabineta durvīm.

Pienāca „barikāžu laiks” un priekšsēdētājs 
atkal bija pirmais, kas devās sargāt Ministru 
kabinetu, kaut gan viņa vienīgais ierocis bija 
gaļas cērtamais cirvītis kabatā. Visi pamazām 
pieradām, ka mums ir droša un stipra aizmu-
gure. Gadu gaitā, ar ilgu un pacietīgu darbu, 
priekšsēdētājam bija izveidoti cieši kontakti 
ar kolēģiem ministrijās, pašvaldībās un citās 
iestādēs. Koknesi sāka atpazīt Latvijā ne ti-
kai pēc pilsdrupām, bet arī pēc padarītajiem 
darbiem, sakoptās teritorijas un realizētajiem 
projektiem. Priekšsēdētājs uzskatīja, ka pašval-
dībai ir jāpiedalās visos konkursos, pēc iespējas 
plašākam cilvēku lokam ir jāzina, kas notiek 
pie mums. Mēs, protams, par to nebijām īpaši 
apmierināti, jo strādāt vajadzēja ne tikai darba 
laikā, bet arī vakaros un brīvdienās. Bet kāds 
bija gandarījums, kad Koknese tika atzīta par 
sakoptāko pagastu Zemgalē, kad mūs aicināja 
uz Nacionālo teātri, lai saņemtu balvu konkursā 
„Sējējs”. Tad priekšsēdētājs vienmēr atgādinā-
ja: „Vai nav taisnība, ka sūram darbam ir saldi 
augļi”. Viņš nekad neaizmirsa pateikt paldies par 
labi padarītu darbu – vienalga vai tas bija domes 
deputāts, administrācijas darbinieks vai sētnieks.

Kad Satiksmes ministrijas ierēdņi ne-
spēja atrisināt jautājumu par gājēju pāreju 
uz šosejas Rīga – Daugavpils vai dzelzceļa 
pārbrauktuvi, viņi zvanīja uz domi un lūdza 
priekšsēdētājam aizbraukt pie satiksmes mi-
nistra un valsts sekretāra, jo viņi respektēšot 
Cīruļa viedokli. Tā tiešām arī notika. Cauri 
Koknesei vijas atjaunota un apgaismota šo-
seja, bet dzelzceļa sliedes beidzot var šķērsot 
vēl pa vienu dzelzceļa pārbrauktuvi.

Kad bija iespēja realizēt pirmos ūdens-

saimniecības projektus, bet pašvaldībām nā-
cās ņemt kredītu, daudzi pašvaldību vadītāji 
nobijās un atmeta ar roku, bet mēs riskējām 
un Koknesē siltums plūst pa Dānijā ražotām 
caurulēm.

Koknese ir Hanzas savienības locekle 
un regulāri saņēma uzaicinājumu piedalī-
ties Jauno laiku Hanzas dienās. Protams, 
ka padomju laikā tas nebija iespējams, bet 
deviņdesmitajos gados delegācija pirmo 
reizi pakoja čemodānus un brauca Eiropai 
atgādināt, ka uz zemeslodes ir tāda pilsēta 
Koknese, kura lepojas ar saviem cilvēkiem, 
saviem pašdarbniekiem un ir gatava pierā-
dīt, ka Latvijas centrs ir Koknese. Viesturs 
Cīrulis mācēja visus pārliecināt, ka esam 
visgudrākie, visčaklākie un vislabākie. 

Kad Koknesē ieradās Zigfrīds Ešerts 
no Vācijas pilsētas Vitingenas un piedāvā-
ja uzsākt sadarbību starp abām pilsētām, 
priekšsēdētājs pārliecināja deputātus, ka šī 
sadarbība ir nepieciešama ne tikai pašvaldī-
bai, bet visiem koknesiešiem. Un pašdarbī-
bas kolektīvu dalībnieki, uzņēmēji, sabied-
risko organizāciju pārstāvji devās „iekarot” 
vāczemi. Mums tas izdevās un sadarbība 
ilgst vairāk nekā desmit gadus. Arī nedēļā, 
kad gatavojāmies mūžībā pavadīt Viesturu 
Cīruli, novadā viesojās delegācija no Vi-
tingenas. Diemžēl priekšsēdētājam nebija 
lemts viņus sagaidīt. Jau būdams slims, viņš 
sastādīja pasākumu plānu viesu uzņemšanai 
un vairākas reizes lūdza pārliecināties, vai 
viss ir sagatavots un saskaņots. Neviens jau 
nevar saskaitīt, cik stundas viņš ir pavadījis 
izplānojot vismazāko sīkumu, lai ciemiņi 
pie mums justos gaidīti.

2009. gadā, izveidojot Kokneses novadu, 
par jaunā novada priekšsēdētāju ievēlēja paš-
valdību darbā pieredzējušo Viesturu Cīruli. 

Mēs atkal varējām justies droši, ka mūs 
kāds vienmēr aizstāvēs, sapratīs un atbals-
tīs. Mēs drīkstējām arī kļūdīties, bet savas 
kļūdas bija godīgi jāatzīst un jālabo. Ar 
gandarījumu dzirdējām, kā viņš citu pašval-
dību vadītājiem teica, ka Koknesē esot paši 
labākie un gudrākie darbinieki. 

Divdesmit gadu laikā priekšsēdētājs ne-
vienu reizi nepacēla balsi uz darbiniekiem. 
Mēs bijām viņa mīļais kolektīvs. Aizbraucot 
vai ejot atvaļinājumā, viņš vienmēr piekodi-
nāja: „Dzīvojiet draudzīgi un nestrīdieties.”

Esam pārliecināti, ka Viesturs Cīrulis 
mums to vēlētu arī šodien. Mums ir jāturpina 
iesāktie darbi, lai arī nākotnē mēs būtu lepni 
par savu novadu.

Viņa mūžīgai piemiņai zarus pret debesīm 
cels iestādītie kociņi sirdī izlolotajā Likteņ-
dārzā, tāpat kā Daugavas viļņi nerims plūst, 
un mīlestība, ko esam saņēmuši, nebeigsies.

Kokneses novada dome,
Kokneses Novada Vēstis

„ ...labi darbi, mīļi vārdi, tie palika šai saulē”

VIESTURS CĪRULIS
10.03.1940. – 12.07.2011.
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1. Sakarā ar deputāta Viestura CĪRUĻA, 
personas kods ***, nāvi, kurš ievēlēts  no 
politisko partiju „Tautas partija” un „Pilso-
niskā savienība” saraksta un pamatojoties 
uz „Republikas pilsētas domes un novada 
vēlēšanu likuma” 43. pantu un CVK 2009. 
gada 20. aprīļa instrukciju „Kārtība, kādā 
nosakāms deputāta kandidāts bijušā depu-
tāta vietā” un saskaņā ar vēlēšanu rezultātu 
aprēķināšanas protokolu, deputāta Viestura 
Cīruļa vietā iecelt nākamo deputāta kandi-
dātu no politisko partiju „Tautas partija” un 
„Pilsoniskā savienība” saraksta Ēriku CĪ-
RULI, personas kods ***.

2. Ievēlēt deputātu Daini VINGRI par 
Kokneses novada domes priekšsēdētāju.

3. Pieņemt zināšanai informāciju par paš-
valdības 2011. gada budžetu izpildes gaitu 
pirmajā pusgadā.

4. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 7 „Par grozījumiem 
Kokneses novada domes 26.01.2011. saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 „Par Kokneses nova-
da budžetiem 2011. gadam” (saistošie notei-
kumi mājas lapā www.koknese.lv).

5. Pieņemt zināšanai informāciju par ne-
kustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas gaitu 
2011. gada pirmajā pusgadā (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

6. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pašvaldības aģentūras „Kokneses tūris-
ma centrs” finansiālo darbību 2011. gada 
1. pusgadā (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

7. Pieņemt zināšanai informāciju par paš-
valdības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” 
finansiālo darbību 2011. gada 1. pusgadā (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv).

8.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Kokneses novada Teritorijas plānojuma 
2013. - 2024. gadam izstrādes gaitu (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv).

8.2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Kokneses novada Attīstības programmas 
2013. - 2019. gadam izstrādes gaitu (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv).

8.3. Izdarīt grozījumus Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija lēmuma Nr. 5.1. 
„Par Kokneses novada Attīstības program-
mas izstrādes uzsākšanu” 3. punkta pirmajā 
apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

„3. Izveidot Kokneses novada attīstības 
programmas izstrādes vadības grupu sekojo-
šā sastāvā:

• Dainis VINGRIS – Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs, vadības grupas va-
dītājs;

Pārējos 3. punkta apakšpunktus atstāt ie-
priekšējā redakcijā.” 

9. Pieņemt zināšanai informāciju par so-
ciālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietoju-
mu 2011. gada pirmajā pusgadā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

10. Apstiprināt maksu par Kokneses no-
vada domes Sociālā dienesta struktūrvienības 
„Aprūpe mājās” sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksa par Kokneses novada domes So-
ciālā dienesta struktūrvienības „Aprūpe mā-
jās” sniegtajiem pakalpojumiem:

Nr.
p. 
k

Pakal-
pojuma 
nosau-
kums

Mēr-
vienī-

ba

Izce-
no-

jums 
bez 

PVN
Ls

PVN 
22%  
Ls

Mak-
sa 

kopā 
Ls

1. Aprūpe 
mājās

Ls/h 2,00 ne-
ap-
lie-
kas

2,00

11. Pieņemt zināšanai informāciju par 
SIA „Vidusdaugavas SPAO” darbību (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv).

12. Apstiprināt Kokneses novada meto-
disko apvienību nolikumu (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

13. Izdarīt grozījumus Pedagogu atlases 
nolikumā (informācija mājas lapā www.kok-
nese.lv).

14. Deleģēt Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini VINGRI pārstāvēt Kok-
neses novada domi Zemgales plānošanas re-
ģiona Attīstības padomē.

15. Ar 2011. gada 28. jūliju Kokneses 
novada domē pirmā paraksta tiesības no-
teikt domes priekšsēdētājam Dainim VIN-
GRIM.

16.1. Izvērtēt nodošanas – pieņemša-
nas aktu par līguma „Ūdensvada un kana-
lizācijas tīklu atjaunošana un paplašinā-
šana Koknesē” izpildi Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlat-
vijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, 
Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” 
ietvaros un sniegt priekšlikumus, kā tiks 
novērsti konstatētie defekti, jo ir nepie-
ciešama aku, ceļa seguma un lietus ūdens 
noteces sakārtošana.

16.2. Izvietot norādes zīmes uz tuvumā 
esošajiem hidrantiem Austrumu ielā 9, Kok-
nesē.

16.3. Pirms atkārtoti veicamo darbu uz-
sākšanas, darba plānu un tāmi konstatēto de-
fektu novēršanai SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” iesniegt izvērtēšanai Objektu 
apsekošanas darba grupai.

16.4. Veicot atkārtoti izpildīto darbu 
nodošanu – pieņemšanu, SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” projektu ievieša-
nas vienības kvalitātes speciālistam Vitā-
lijam Rūrānam savākt iedzīvotāju paraks-
tus, ka tiem nav pretenziju pret veiktajiem 
darbiem.

16.5. SIA „Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” valdes loceklim Armandam Preisam 
risināt jautājumu par apsardzes nodrošināša-
nu Kokneses notekūdeņu bioloģiskās attīrīša-
nas bloka teritorijā.

16.6. Nepieciešamības gadījumā rast ie-
spēju pastiprināt Projekta ieviešanas vienības 
kapacitāti.

17.1.Nekustamā īpašuma, ar kadastra Nr. 
3254 504 0002, „Sumbri” Iršu pagastā, Kok-
neses novadā, īpašuma tiesības nostiprināt 
zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes 
vārda.

17.2. Veikt nekustamā īpašuma, ar kadas-
tra Nr. 3254 504 0002, „Sumbri”, Iršu pagas-
tā, Kokneses novadā, vērtēšanu, pieaicinot 
sertificētu vērtētāju.

18. No sadzīves tradīciju līdzekļiem da-
ļēji apmaksāt izdevumus par transportu 150,-
Ls (viens simts piecdesmit lati) apmērā par 
Kokneses pagasta iedzīvotāju braucienu uz 
Aglonu 14. - 15. augustā.

19. No sadzīves tradīciju līdzekļiem pie-
šķirt 200,- Ls (divi simti latus) Kokneses 
Romas katoļu draudzei svētceļnieku uzņem-
šanai Koknesē, 2011. gada augustā.

20.1. Ņemot vērā, ka domes priekšsēdē-
tājs Viesturs Cīrulis ir miris 2011. gada 12. 
jūlijā, izbeigt viņa darbību Finanšu pastāvī-
gajā komitejā un Attīstības un tautsaimniecī-
bas pastāvīgajā komitejā.

20.2. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 60. panta pirmo daļu, do-
mes priekšsēdētāju Daini Vingri ievēlēt 
par Finanšu pastāvīgās komitejas priekš-
sēdētāju.

20.3. Novada domes deputātu Ēriku Cī-
ruli ievēlēt Kultūras, izglītības, sporta un sa-
biedrisko lietu pastāvīgajā komitejā.

20.4. Novada domes deputātu Jāni Mie-
zīti ievēlēt Attīstības un tautsaimniecības pa-
stāvīgajā komitejā.

20.5. Novada domes deputātu Edgaru 
Mikālu ievēlēt Attīstības un tautsaimniecības 
pastāvīgajā komitejā.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2011. gada 31. augustā plkst. 14.oo 
Kokneses novada domē, Melioratoru 
ielā Nr. 1, Kokneses pagastā.

Sēdē izskatāmie pamatjautājumi:
1. Par atkritumu apsaimniekošanu 

Kokneses novadā;
2. Par medicīnas pakalpojumu no-

drošināšanu novadā;
3. Par Dzimtsarakstu nodaļas dar-

bu. Pašvaldības arhīvs;
4. Par darba aizsardzību un uguns-

drošību pašvaldībā, tās iestādēs un 
struktūrvienībās.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

2011. gada 27. jūlijā Kokneses novada dome nolēma:
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Šī gada 11. jūlijā Kokneses novadā pa-
rakstīts līgums par atkritumu izgāztuves 
„Cenši” rekultivācijas būvdarbu veikšanu 
Kokneses novada Bebru pagastā.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projek-
ta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 
Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves 
„Cenši” Nr. 32468/2816/PPV rekultivācija” 
ietvaros. Vienošanās par minētā projekta rea-
lizāciju slēgta 2011.gada 11.maijā starp Kok-
neses novada domi un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju.

Būvdarbus projektā veiks SIA „Valkas 
meliorācija” (līguma kopējā summa 48 695,44 
LVL). Līgums noslēgts, paredzot būvdarbu 
pabeigšanu līdz 2011. gada 31. oktobrim.

Projekta ietvaros tiks rekultivēta izgāztu-

ves teritorija 0,75 ha platībā, kā arī sakopta 
izgāztuvei piekļautā teritorija 2,64 ha platībā. 
Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies 
izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunts-
ūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts kvalitāti, 
problemātiskajā teritorijā tiks iegūta sakopta 
ainava un turpmākajai izmantošanai saga-
tavots zemes gabals. Projekta mērķis – nor-
matīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu 
izgāztuves rekultivācija, izgāztuves ietekmes 
uz vides kvalitātes pasliktināšanos novēršana.

Sīkākai informācijai:
Anda Mikāla
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas 
Projekta koordinatore
Tālr.: 65133636
E-pasts: anda.mikala@koknese.lv

KOKNESES NOVADA DOME
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
Tālrunis +371 65133630, fakss +371 65133631, e-pasts: dome@koknese.lv

                 2011. gada 15. jūlijā

Noslēgts līgums par atkritumu izgāztuves „Cenši” 
rekultivāciju Kokneses novada Bebru pagastā

PROJEKTU „NORMATĪVO AKTU PRASĪBāM NEATBILSTOŠāS KOKNESES NOVA-
DA BEBRU PAGASTA IZGāZTUVES „CENŠI” NR.32468/2816/PPV REKULTIVāCIJA” 

LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR KOKNESES NOVADA 
DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVāS, FINANŠU UN TEHNISKāS VADĪBAS 
UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONāLāS 

ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

EIROPAS SAVIENĪBA

Kokneses novada vēlēšanu 
komisijas paziņojums

 Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) no-
teikusi, ka 2011. gada 17. septembrī notiks 
11. Saeimas vēlēšanas. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju likumu, CVK instrukciju 
„Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana 
republikas pilsētās un novados” /apstiprinā-
ta ar CVK 2011. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 
14 /, lai nodrošinātu 11. Saeimas vēlēšanas, 
Kokneses novada vēlēšanu komisija izsludi-
na pieteikšanu vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļu vietām  darbam sekojošos Kokneses 
novada vēlēšanu iecirkņos:

1) Nr. 274 – (Bebru pagasta pārvalde, 
”Papardes”, Bebru pagasts, Kokneses novads 
- 7 locekļi);

2) Nr. 276 (Iršu pagasta pārvalde, „Kūlē-
ni”, Iršu pagasts, Kokneses novads - 7 locekļi);

3) Nr. 278 (Kokneses novada dome, Me-
lioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads 
- 7 locekļi).

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pār-
stāvjus Iecirkņa komisijā ir:

 1. reģistrētajām politiskajām partijām 
vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; 

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

3. attiecīgās republikas pilsētas vai nova-
da vēlēšanu komisijas loceklim. 

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

Par Iecirkņa komisijas locekli var pie-
teikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; 
3. kurš nav pieteikts par deputāta kan-

didātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu 
saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, 
attiecīgās republikas pilsētas domes vai no-
vada domes deputāts; 

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

Pieteikumi jāiesniedz Kokneses nova-
da Vēlēšanu komisijā Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 9. kabinetā  no 2011. gada 05. au-
gusta līdz 2011. gada 15. augustam.  

Pieteikuma veidlapas un informāciju var 
saņemt pie Kokneses novada vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētājas Silvijas Vēzes, Kokne-
ses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, 2. 
stāvā, 9. kabinetā vai CVK mājas lapā: http://
www.cvk.lv/, sadaļā „Likumi, instrukcijas, 
veidlapas”

   Tālrunis 65133633

Bezmaksas mācības
1. Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra Aizkraukles nodaļa 
20.08.2011. rīko bezmaksas semināru 
par tēmu „Rūpnieciskā zveja iekšējos 
ūdeņos un makšķerēšana” ar nosaukumu 
„Zivsaimnieciskā produktivitāte Dauga-
vā – Pļaviņu HES ūdenskrātuvē”.

Norises vieta: z/s „Sidrabi”, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, Rīgas – Dau-
gavpils šosejas 106. km.

Lektori: Māris Olte, Edvīns Gudrītis, 
Jānis Zeltiņš, Mārtiņš Putniņš.

Līdz 10.00, kas vēlas var makšķerēt 
Daugavā.

2.17.08.2011. Pieredzes brauciens par 
zivju tēmu. 

Kontaktpersonas:
Valentīna 26158775, Ineta 26593210

Informācija mežu 
īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu 
centrs 2011. gada 24. augustā organi-
zē bezmaksas izbraukuma semināru uz 
Amatas novada, Skujenes pagasta „Kalna 
Gaviešiem”.

Pasaules dabas fonda Meža program-
mas vadītājs Jānis Rozītis un meža īpaš-
nieks Ziedonis Vilciņš semināra dalībnie-
kus iepazīstinās – kā videi draudzīgi, ar 
nekailciršu metodi un ekonomiski izdevī-
gi apsaimniekot savu īpašumu. 

Par cik vietu skaits autobusā ir ie-
robežots, lūdzu pieteikties pa telefonu 
26534704 vai jekaterina.blaua@mkpc.
llkc.lv
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Lauksaimniekiem piešķirs 
nākamos 30 litrus 
dīzeļdegvielas, kas atbrīvota 
no akcīzes nodokļa

 
Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojo-

ties uz Ministru kabineta 2011. gada 3. maija 
noteikumiem Nr. 344 „Kārtība, kādā no akcī-
zes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), 
ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ra-
žošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un 
meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē 
dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei 
zem zivju dīķiem”, kā arī lauksaimniecības 
produkcijas ražotāju intensīvo darbu vasaras 
mēnešos, līdz šī gada 15. augustam piešķirs 
nākamo dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes 
nodokļa atbrīvojumu, apjomu – 30 litrus par 
vienu atbilstošās platības hektāru. Līdz ar to 
uz šī gada 15. augustu būs piešķirti 80 (50+30) 
litri par vienu atbilstošās platības hektāru.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma 
piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2011.
gada 30. oktobrim. Atbalsta pretendenti par 
to tiks informēti.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu 
var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrēju-
šies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar 
degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts 
un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.
lv sadaļā „Akcīzes degviela”.

Atgādinām, ka 2011. gadā pieteikšanās 
2011./2012. saimnieciskā gada bezakcīzes dī-
zeļdegvielai notika līdz 2011. gada 1. jūnijam.

Informācijas avots: www.lad.gov.lv

Aktīvu līdzdalību esam ņēmuši ziedot.
lv rīkotajā akcijā „Skolas soma 2011”, 
kuras mērķis ir vākt ziedojumus un atbal-
stīt Kokneses novada pirmklasniekus sko-
las gaitas uzsākot, tādēļ jau no jūlija vidus 
līdz 11. augustam tiek aicināts ikviens 
Kokneses novada iedzīvotājs būt aktī-
vam un atbalstīt šo akciju ar mantisku 
ziedojumu ikvienā no novada Sociālajiem 
dienestiem vai Kokneses dienas centrā, vai 
naudas  ziedojumu (Sarkanā ziedojumu 
kastītē) Kokneses veikalā Mego vai Kok-
neses dienas centrā – pretī saņemot DC 
bērnu gatavoto PALDIES atklātnīti! Nos-
lēguma pasākums šai akcijai Koknesē tiek 
plānots septembra pirmajā nedēļā (sekojiet 
informācijai), tikko Rīgas birojs būs devis 
savu atbalsta artavu.

LIELU PALDIES LSK Kokneses noda-
ļas aktīvisti saka VISIEM muzikantiem, kas 
neatteica spēlēt/dziedāt Labdarības koncertā 
Blaumaņa pagalmā un PALDIES visiem zie-
dotājiem!

Otra vasaras aktivitāte bija „Pirms sko-
las Drēbju dienas”, ar mērķi kaut nedaudz 
atvieglot vecāku rūpes sagatavot savus bēr-

nus skolas gadu uzsākot. PALDIES visiem 
Kokneses iedzīvotājiem, kas atbalsta ar sa-
vām mantām šo aktivitāti un LSK biedriem, 
kas brīvprātīgi darbojas, lai šāda aktivitāte 
varētu notikt.

Trešā (ikmēneša) aktivitāte ir projekta 
„Eiropas pakas” pārtikas paku dalīšana. 
Augusta mēnesī Kokneses iedzīvotāji, gan 
ar trūcīgās ģimenes (personas) izziņām, un 
arī jau ar maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) izziņām (der arī medicīnas atvieglojumu 
izziņas) tiek aicināti pēc pakām Kokneses 
Ģimenes atbalsta dienas centrā sākot ar 16. 
augustu no pl. 10:00 – 18:00. 

Iedzīvotāji, esiet līdzatbildīgi un negai-
diet īpašus uzaicinājumus/atgādinājumus iz-
ņemt šīs pakas! 

Ja vēlies iestāties LSK Kokneses nodaļā 
un būt sociāli aktīvs – nāc uz LSK Kokneses 
nodaļu, kura sev mājvietu ir atradusi Kokne-
ses dienas centra telpās. Sīkāka info pieejama 
par jebkuru SK aktivitāti pa tālr. 65161740.

PALDIES visiem, kas atbalsta Latvijas 
Sarkano krustu saka – 

Līva Skābarniece
(LSK Kokneses nodaļas vadītāja)

Augusts Likteņdārzā tradicionāli ir 
aktīvs mēnesis. Šogad īpaši priecē tas, ka 
arvien vairāk cilvēku savā kāzu dienā vai 
arī kāzu gadadienā izvēlas iestādīt Likteņ-
dārzā kociņu. Pavisam uz augusta sākumu 
2011. gadā iestādīti ap 300 koku un atvesti 
vairāk nekā 2 500 akmeņu Likteņdārza am-
fiteātra akmens krāvumam. Līdz šim vis-
dāsnākais akmeņu vedums – ap 2,6 tonnas 
akmeņu 30. jūlijā ir saņemts no Alūksnes, 
ko organizējuši Alūksnes politiski represē-
to kluba ”Sarma” biedri, sadarbojoties ar 
AS „Latvijas autoceļu uzturētāju Alūksnes 
ceļu rajonu”. 

Arvien vairāk un vairāk cilvēku gan no 
Latvijas, gan arī citām zemēm – ASV, Ka-
nādas, Austrālijas, Vācijas, Lietuvas, Uk-
rainas, Polijas, Islandes un citām izvēlas 
iegriezties Likteņdārzā, lai apskatītu, kā top 
mūsu kopīgais projekts, iestādītu kociņu un 
ar savu ziedojumu palīdzētu tapt dārzam 
Daugavas vidū. Savu ieguldījumu dod arī tie 
latvieši, kas pagājušajā gadsimtā bija spies-
ti izbraukt no Latvijas. Šogad savā 60 gadu 
pastāvēšanas gadadienā 6 000 Austrālijas 
dolāru Likteņdārzam ziedoja Latviešu ap-
vienība Austrālijā un Jaunzēlandē, augusta 

sākumā Fonds saņēma ziedojumu čeku 500 
ASV dolāru apmērā no Daugavas Vanagu 
apvienība Indianapolē, savukārt 9. augustā 
savas Latvijas koncerttūres ietvaros kociņus 
Likteņdārzā iestādīja leģendārie „Čikāgas 
Piecīši”.

Visi šajā gadā saņemtie ziedojumi tiks 
ieguldīti Likteņdārza amfiteātra būvnie-
cības turpināšanā, kas paredzēta augusta 
mēnesī.

Jau otro gadu pēc kārtas sezonas laikā 
sešus mēnešus Likteņdārzā Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Darba praktizēšanas pasāku-
mu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros strādā 30 
bezdarbnieki, kas dod savu ieguldījumu dār-
za uzturēšanā un labiekārtošanā. 

Šajā sezonā dārza viesus sagaida arī 
koknesietes – Likteņdārza gides, kurām 
pievienojušies arī palīgi no citām Latvijas 
pilsētām. Tā apmeklētajiem ir iespēja daudz 
vairāk uzzināt par projektu un tā tapšanas 
gaitu.  

Tradicionāli augustā – trešo gadu pēc 
kārtas, Latvijas iedzīvotāji 23. augustā pulk-
sten 19.30 un 21.15 aicināti tiešraidēs sekot 
līdzi Latvijas Televīzijas organizētajai akci-

jai „Top Latvijas Likteņdārzs!” 23. augustā 
noslēgsies Aijas Kincas veidoto sižetu sēri-
ja deviņu nedēļu garumā (kopš 25. jūnija), 
kuras laikā tika uzrunāti cilvēki un dzimtas, 
kuru dzīves mainīja 20. gadsimta notikumi. 
Latvijas iedzīvotāji tika aicināti vest savus 
tumši pelēkos laukakmeņus 20 – 30 cm 
diametrā Likteņdārza amfiteātrim. Pelēkos 
laukakmeņus bija iespēja novietot arī spe-
ciāli šim mērķim iekārtotā vietā pie Latvijas 
Televīzijas. Akciju atbalsta VAS „Latvijas 
valsts meži”.

Likteņdārza īstenotājs – „Kokneses 
fonds” pateicas katram, kas iesaistās šī 
projekta veidošanā. Lai palīdzētu tapt Lik-
teņdārzam – mūsu dāvanai Latvijai 100. 
jubilejā – katrs ir aicināts līdzdarboties, 
Latvijas pasta nodaļās iegādājoties ziedo-
jumu zīmes, piezvanot uz ziedojumu tālruni 
9000 6489, tā veltot 1 latu dārza tapšanai, 
vai arī iestādot koku, atvedot pelēko akmeni 
Likteņdārza amfiteātrim, ziedojot līdzekļus 
uz Likteņdārza norēķinu kontu vai dāvinot 
mākslas darbus. Tuvāka informācija – www.
liktendarzs.lv

Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja

LSK Kokneses nodaļa 
darbojas arī vasarā!

Augusts Likteņdārzā
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Jūlija sākumā Jūrmalā, Slokā, norisinājās 
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības. 
Tajās veiksmīgi startēja arī mūsu novada jau-
nie un talantīgie sportisti, mājās pārvedot trīs 
medaļas – 2 sudraba un vienu bronzas.

Olimpiādē piedalījās četri Kokneses no-

vada labākie sportisti. 3000 m soļošanā sud-
rabu mājās pārveda Evita Skruļa. Šajā pašā 
distancē Martai Pavlovičai vieta olimpiskajā 
sešiniekā – 5. pozīcija. Sudrabs vesera me-
šanā (5 kg), uzstādot personisko rekordu, arī 
Laurim Karlušam, bronza – Laurim Mago-

nam. Jaunietes startam gatavoja treneris V. 
Ņuhtiļins, bet jauniešus I. Lulle.

Vēlamies pateikties Kokneses novada 
domei par piešķirto finansējumu komandas 
ekipējumam un transportam!

Savukārt no 9. – 10. jūlijam, Jēkabpilī 
norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā 
junioriem un B grupai. Kokneses novadu ta-
jās pārstāvēja 7 sportisti. Pavisam mūsu au-
dzēkņi izcīnīja 5 medaļas – 2 Latvijas čem-
pionu titulus, kā arī 3 sudraba godalgas.

Juniorēm par valsts čempioni vesera me-
šanā kļuva Sabīne Krilova – 33.29 m. Sudra-
ba medaļa 2000 m kavēkļu skrējienā juniorei 
Kristīnei Vilkastei – 8:02, 3-soļlēkšanā junio-
riem 5. vietu izcīnīja Oskars Gražulis. Valsts 
čempiones titulu ar jaunu personīgo rekordu 
izcīnīja Jana Fedotovska 2000 m kavēkļu skrē-
jienā – 8:13, Janai bija pa spēkam izcīnīt šajā 
čempionātā arī otru medaļu – sudrabs 1500 m 
skrējienā un arī personīgais rekords rezultāts – 
5.14. Piekto vietu 300 m/barj. distancē izcīnīja 
Agne Matušonoka. Šķēpa mešanā meitenēm, 
sudraba godalga Agnesei Vilcānei – 39.98. 
Zanei Dzenei 7. vieta šķēpa mešanā.

Valsts jaunatnes izlasē uz Baltijas valstu 
kausa izcīņas sacensībām Alītā (Lietuva) ir 
iekļauti – Jana Fedotovska 1500 m skrējienā, 
un Agnese Vilcāne – šķēpa mešana.

Kokneses sporta darba organizators,
Andris Vītols

Sporta dzīve Novadā

Aiz jaunās sporta halles „Irši” sienām 
noslēpies, blakus vecajai Pērses pamatsko-
las ēkai, atrodas Iršu sporta laukums. Pagā-
jušajā gadā sācis mainīt savu „seju” – atjau-
nots zālājs, šogad iesākti darbi zaļās zonas 
sakārtošanai, skatītāju ērtībām ierīkoti pār-
vietojamie soli.

2. jūlijā, saulainā, bet ļoti vējainā dienā, 
uz volejbola sacensībām 4:4 ieradās sešas 
vīriešu un divas sieviešu komandas. Ropažu 
meitenes izrādījās pārliecinoši spēcīgākas 
par jaunajām Bebru volejbolistēm un tika ai-
cinātas mēroties spēkiem arī vīru konkuren-
cē. Pie nedaudz atvieglotiem noteikumiem, 

ropažnieces turējās godam un divas spēles ar 
puišiem noslēdza līdzīgi.

Vīriem īstās cīņas sākās ar izslēgšanas 
jeb play – off spēlēm. Vissāpīgāko zaudēju-
mu pusfinālā piedzīvoja Vecbebru koman-
da, kas arī vēlāk spēlē par 3. vietu nespēja 
salauzt sīksto Aizkraukles četrinieku. Fināl-
spēlē skatītājiem grūta izvēle, jo abās koman-
dās spēlēja kāds no vietējiem puišiem. Brāz-
mainajā vējā dažbrīd vieglprātīgi planējošo 
bumbu sekmīgāk spēja savaldīt IRŠU ko-
manda, kurā spēlēja Modris Vilcāns, Edgars 
Ratnieks, Kaspars Greļs, Valdis Rutkovskis. 
Otrie – komanda „Četri” – Vladislavs Laba, 
Guntars Joksts, Raitis Zukuls, Aigars Lācis. 
Trešie – viesi no Aizkraukles – Māris Kra-
valis, Vilnis Rubiķis, Armands Kasparāns, 
Gatis Sprudzāns.

Individuālās balvas saņēma visi godal-
goto vietu ieguvēji. Par atbalstu sacensību 
rīkošanā saku paldies Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājai Rainai Līcītei, un visai, gandrīz pa-
stāvīgajai, atbalsta grupai!

Cerams, ka pirmās brīvdabas volejbola 
sacensības kļūs par tradīciju un pēc gada – 
jūlija sākumā, kad Iršos zied liepas, tiksimies 
vēl kuplākā pulkā „Četri Iršos” – kad Irši 
zied…

Sacensību organizators
Dzintars Greļs

Kokneses vieglatlēti ar panākumiem startē gada svarīgākajās sacensībās!

„Četri Iršos”
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Pastāsti „Liepavot”, pastāsti – 
Kā jūs protiet tik ziedošus mirkļus burt?
Tik viegliem solīšiem, smaidīgiem skatiem
Spējat katrai dejai gaismiņu kurt?  
                                         /Ārija Āre/

9. jūlijā Kokneses kultūras namā notika vi-
dējās paaudzes deju kolektīva „Liepavots” 25 
gadu jubilejas pasākums „Ģērbies saule sudra-
bota”. Šim koncertam dejotāji gatavojās jau visu 
sezonu, jo gribēja izdejot gan vecās, bet sirdij 
tuvās, gan jaunās dejas. Dejotāji ļoti vēlējās 

savā pulkā redzēt arī bijušos dalībniekus, kuri 
pašreiz nekur nedejo. Mums atsaucās 9 dejotāji. 
Gandrīz 2 mēnešus bijām kopā mēģinājumos un 
atsaucām atmiņā tos laikus, kurus kādreiz viņi 
pavadīja dejojot „Liepavotā”. Ar dejām „Ģēr-
bies saule sudrabota” un „Es mācēju danci vest” 
mēs gadiem dāvājām spārnus, lai tie spētu sali-
dot mājās – mūsu mīļajā Koknesē. 

Pat vasaras karstā svelme dejotājiem 
netraucēja ar azartu un aizrautību nodejot 
koncertu. To kuplināja arī folkloras kopa 
„Urgas”, spēlmaņu kopa „Skutelnieki” un ka-

pela „Klintaine”. Mīļu pārsteigumu „Liepa-
votam” sagādāja 2003. gada PII „Gundega” 
bērnu deju kolektīvs. Vairāk kā 2 mēnešus 
jaunieši atcerējās deju mēģinājumus kultūras 
namā, gatavojot apsveikuma, kā arī kopīgo 
deju ar „Liepavotu”.

Dejotāji izsaka vislielāko pateicību ģime-
nēm, draugiem un atbalstītājiem par apsveiku-
miem un labajiem vārdiem. Tie dod spēku turpi-
nāt strādāt un iepriecināt visus ar jaunām dejām.

Pēc jubilejas dejotāji nedevās atvaļinājumā, 
bet gan gatavojās lielam pasākumam „Sadarbī-
ba kultūras norišu sekmēšanā Latvijas Lietuvas 
pārrobežu reģionos”. 30. jūlijā Dobelē notika la-
bāko Zemgales reģiona 6 jauniešu un 6 vidējās 
paaudzes deju kolektīvu Tautas dejas diena „Pa 
saules ceļu”, kurā piedalījās arī 2 deju kolektīvi 
no Lietuvas un 1 no Igaunijas. Tika izveidots 
koncertuzvedums, ar kuru visi šie kolektīvi 27. 
augustā Jēkabpilī piedalīsies starptautiskajā tau-
tas mākslas festivālā – dižkoncertā „Tautu vārti 
vaļā vērti”. Šajā koncertā piedalīsies ne tikai 
dejotāji, bet arī folkloras kopas, dziedātāji. Lai 
piedalītos šajos svētkos, „Liepavots” apguva 
vairākas jaunas dejas.

Visa šī sezona bija ļoti bagāta ar dažādiem 
koncertiem un pasākumiem, tāpēc liela patei-
cība jāsaka dejotājiem, kuri ar lielu un patiesu 
atdevi nāca uz mēģinājumiem, koncertēja. 

Liels paldies ģimenēm par sapratni un 
atbalstu, lai dejotāji varētu pilnvērtīgi pieda-
līties mēģinājumos un koncertos.

Deju kolektīva „Liepavots” vadītāja
Inta Balode.

ar dejām izrotāts ir „Liepavota” vārds

Deja „Es gulu, gulu” iepriecina arī pašus dejotājus.

Koncertā tika izdejotas visu novadu dejas.
Deja „Piebaldzēni” augsti tika novērtēta arī deju skatē.

Atmiņās par kopā pavadīto laiku „Liepavotā”. „Atmiņu valsi” 
vadītājas I. Balodes horeogrāfijā dejo „Liepavots”.

2003. gada PII „Gundega” bērnu deju kolektīva, tagad jauniešu, 
atraktīvā apsveikuma deja „Dipu, dapu lācis nāk”.
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No 1. līdz 7. augustam Salacgrīvā jau 
otro reizi notika „Salacgrīvas klasiskās mūzi-
kas festivāls”. Festivāla dalībniekiem un vie-
siem bija iespēja apmeklēt klasiskās mūzikas 
festivāla koncertus baznīcās, kultūras namā, 
bet 7. augusta vakarā bija unikāla iespēja 
baudīt mūziku uz ūdens, kur uz peldošās ska-
tuves uzstājās Salacgrīvas klasiskās mūzikas 
festivāla zvaigznes.

Festivāla laikā, nedēļas garumā, tika 
organizēta nometne – meistarklases talan-
tīgākajiem mūzikas skolu bērniem no visas 

Latvijas, kuru vadīja pieredzējuši pedagogi 
no Maskavas konservatorijas un Latvijas 
mūzikas akadēmijas: Aleksejs Lundins – vi-
jole, Vsevolods Dvorkins – klavieres, Ņikita 
Vlasovs – akordeons, Ilona Meija – flauta un 
Kārlis Vanags – saksofons.

Iespēju piedalīties festivāla sponsoru 
apmaksātās meistarklasēs pie saksofonista 
Kārļa Vanaga šogad tika  piedāvāta Kok-
neses mūzikas skolas audzēknim Reinim 
Šiballo. Nedēļas laikā audzēkņiem notika 
individuālas nodarbības pie pedagoga, bija 
iespēja noklausīties meistarklašu pasniedzē-
ju koncertu, kā arī jautri pavadīt brīvo lai-
ku kopā ar nometnes vadītāju un pārējiem 
nometnes dalībniekiem. Savukārt 5. augus-
tā notika meistarklašu audzēkņu koncerts, 
kurā jaunieši prezentēja meistarklasēs apgū-
to skaņdarbu. 

Jāpiemin, ka Reinis un vēl daži Kokneses 
mūzikas skolas audzēkņi, kuri apgūst kādu 
no pūšaminstrumentiem, bija tikko kā atgrie-
zušies no Latvijas jauniešu pūtēju orķestra 
nometnes Adamovā, kuras laikā apguva pras-
mes kolektīvi muzicēt.

Pagājušajā gadā pirmajā Salacgrī-
vas klasiskās mūzikas festivāla meistarkla-
sēs jau piedalījās divas audzēknes no Kok-
neses mūzikas skolas, kuras apgūst flautas 
spēli.  

Sanita Šiballo

No 13. – 18. jūlijam Koknesē viesojās 
Vācijas sadraudzības pilsētas Vitingenas pār-
stāvji. Ciemos sagaidījām Vitingenas pūtēju 
orķestri un pašvaldības darbiniekus.

 Vizītes laikā viesi iepazina Latvijas ie-
vērojamākās vietas, kā arī devās ekskursi-

jā pa Kokneses novadu, apskatot Kokneses 
pilsdrupas un parku, topošo Likteņdārzu, 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona muzeju, 
Latvijas biškopības vēstures muzeju, kā arī 
citas ievērojamas vietas Bebru un Kokne-
ses pagastos. Pēc ekskursijas pa Kokneses 

novadu, 17. jūlijā, Vitingenas pūtēju or-
ķestris sniedza jauku koncertu Klintaines 
pagasta „Liepkalnos”. 

Sadraudzības pilsētas pārstāvji un Kok-
neses novada dome izsaka pateicību ģime-
nēm – viesu uzņēmējiem, kā arī visiem, kas 
iesaistījās sadraudzības pilsētas viesu uzņem-
šanā.

Pirms došanās projām, sadraudzības pil-
sētas pārstāvji izteica cerību turpmākai sadar-
bībai un sadraudzībai. 

Kokneses Novada Vēstis

Koknesē viesojās sadraudzības pilsētas pārstāvji

Klintaines pagasta „Liepkalnos” skatītājus 
priecēja Vitingenas pūtēju orķestris. 

Kokneses mūzikas skolas audzēknis 
„Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālā”

Septembrī uz Salacgrīvu 
un Ainažiem!

24. septembrī Bebru pagasta pensionāri, 
aicinot piebiedroties arī Iršu un Kokneses 
pensionārus, dosies ekskursijā uz Salacgrī-
vu un Ainažiem. Dalības maksa, ieskaitot 
brokastis un pusdienas – Ls 6,50. Bebru pa-
gasta pensionāriem jāsamaksā pagasta pār-
valdē līdz 16. septembrim, Iršu un Kokneses 
pensionāriem jāpiesakās pa tālr. 26159335, 
65164188. Izbraukšana no Bebru pagasta 
centra 24. septembrī pulksten 7. Paldies par 
jūsu atsaucību!

Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru 
padomes priekšsēdētāja

Cienījamie
Kokneses seniori!

Pēc vasaras atpūtas, tiksimies atkal klu-
biņā „Pīlādzītis” (kā parasti Dienas Centra 
telpās). 

Š. g. 14. septembrī plkst. 11.30 pārrunā-
sim vasaras notikumus, vērtēsim savus spē-
kus turpmākajam darbam.

28. septembrī plkst. 11.30 Ģimenes at-
balsta dienas centrā aicinām visus, visus 
Kokneses pensionārus uz PILNSAPULCI. 
Vēlēsim jaunu, spēka pilnu, radošu padomi! 
Nesēdiet mājās šai dienā!

Gaidām ikvienu, īpaši „svaigos” pensio-
nārus, ideju pārbagātus, aktīvus ļaudis!

„Pīlādzīša” padome
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Saimnieču diena
„Galdiņos”

Jau izsenis latvieši Annas dienu, 26. jū-
liju, dēvēja par Saimnieču dienu, kad  rau-
dzīja pirmos kartupeļus un cēla galdā jauno 
rudzu maizi. 

Dienu pirms Annām, tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā jau 
ceturto vasaru svinējām Saimnieču svētkus, 
kuros satikās Bebru pagasta Annas un citas 
saimnieces. Svētkos no četrpadsmit Annām, 
kuras dzīvo Bebros, piedalījās piecas šī skais-
tā vārda nēsātājas: Bite, Pilipjonoka, Piliena, 
Priekule un Romanovska. Paldies viņām par 
atsaucību, jo šīs kundzes ir piedalījušās arī 
visās iepriekšējās svētku reizēs. 

Pasākuma dalībnieki vispirms devās pie 
ugunskura muzeja dārzā uz kopīgu zāļu tējas 
vārīšanu. Ieberot katlā pa šķipsniņai tējzālī-
tes, skanēja veselības un dzīvesprieka vēlē-
jumi Annām un mums visiem, novēlot arī lai 
pieredzējušās saimnieces nodotu tālāk jau-
najiem savas prasmes un lai ģimenēs vairāk 
dzimtu bērniņi, kam vecāki dotu vārdus Anna 
un Jēkabs!

Trīs jaunas māmiņas: Daiga Andersone, 
Lāsma Riekstiņa-Ruža un Olita Ruža kopā 
ar savām atvasītēm dāvāja klātesošajem 
nelielu svētku koncertu, kurā skanēja Rai-
monda Paula komponētās dziesmas bērnu 
ansamblim „Dzeguzīte” un citas populāras 
dziesmas. Mazās dziedātājas: Estere, Anete, 
Džeina, Zanda, Līga un viens puisis meiteņu 
viducī – Viesturs, ne tikai braši dziedāja, bet 
labprāt arī uzdejoja! Tautasdziesmu „Ziedi, 
ziedi rudzu vārpa” dziedājām visi kopā.

Katros svētkos Annas pin kopīgu ziedu 
virteni, arī šoreiz no ozolzariem un muze-
ja pagalmā augošām puķēm izdevās nopīt 
skaistu ziedu viju. Pēc Daigas Andersones 
ierosinājuma, saimnieces gatavoja savu īpašo 
Annas dienas sviestmaizi no rudzu maizes, 
dārzeņiem uz zaļumiem, lai pēc tam garšīga-
jam kārumam dotu nosaukumu un pastāstītu 
tā tapšanas ideju. Baudot zāļu tēju, Annas 
pastāstīja kas viņām zināms par sava vārda 
rašanos un vienprātīgi atzina – Anna ir stip-
rs un viņām mīļš vārds. Degustējot un par 
labu atzīstot vienas saimnieces cienastam at-
nesto kabaču ievārījumu, arī pārējās dalījās 
pieredzē par jaunākajām konservēšanas un 
ievārījumu receptēm. Kā mazu Annas die-
nas sveicienu pasākuma dalībnieces saņēma 
zāļu tējas pušķīti un zāļu tēju katalogu, bet 
mazie koncerta sniedzēji viņām dāvināja ru-
dzu vārpiņas ar īpašiem – saldiem rudzupuķu 
ziediem.

Dzejniekam Jānim Medenim pieder vār-
di: „Vasara kopš Annas dienas zied tumš-
sarkanās magonēs.” Lai ziedoša un dāsna šī 
vasara visām čaklajām saimniecēm!

Starp citu, tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
pirmā modele studiju gados Latvijas Mākslas 
akadēmijā bija vārdā Anna. Vēl viens jauks 
iemesls svētkiem „Galdiņos”!

 Sarmīte Rode

„Anniņa māk aizraut un uzmundrināt ik-
vienu. Arvien gaidām viņas rīkotās ekskur-
sijas un pensionāru balles!” – par enerģisko 
Bebru pagasta pensionāru padomes priekš-
sēdētāju teic bebrēnieši. Un, ko gan viņai, 
kurai dzīvesprieks ielikts jau šūpulī, var pa-
darīt gadi, kas trauc uz priekšu, bet ir tik pat 
skaisti kā jaunībā! „Daudzi brīnās, vai pa-
tiesi jau svinu savu 70. dzimšanas dienu!”, 
smaidot saka jubilāre. Jūlijs ir Annas Bites 
svētku mēnesis. Vispirms viņa saņem svei-
cienus vārda dienā, bet 31. jūlijā, dzimšanas 
dienā, „Krūmiņu” sētā ciemiņu netrūkst. 

Bebru pagasta pensionāru padomes ak-
tīvisti, Bebru pagasta pārvaldes pārstāvji un 
vēl citi sveicēji pie Anniņas ciemos devās 
jau 29. jūlijā. Sveicot Annu Biti skaistajā 
dzīves jubilejā, pensionāru padomes locekļi 
savā vēlējumā teica: „ Jau vairāk kā desmit 
gadus mēs esam ar Tevi kopā. Esam kopā 
priecājušies un bēdājušies, dziedājuši un 
dejojuši, ekskursijās braukuši un piknikus 
gatavojuši. Paldies par to labestības gais-
mu, ko mums dāvā. Pārkāpjot atkal vienu 
desmitu mūža gājumā, mēs Tev vēlam, lai 
ikviens sapnis piepildās, lai prieks, laime 
un mīla ceļā kvēl!”

Svētku reizē Anniņa atsauca atmiņā 
krāsainos dzīves mirkļus. Anniņas dzimtā 
puse ir Ludzas pusē, Pildas ciemā. Viņas 
vecāki izaudzinājuši piecus bērnus, katram 
līdzi iedots darba tikums. Kaimiņos dzīvo-
jusi Anatolija Gorbunova ģimene. Anniņa 
smaidot atceras kā bērnībā abi rotaļājušies 
vienā pagalmā. Ar Sunāksti jau saistās sko-
las gadu laiks. Jēkabpilī pēc vidusskolas 
beigšanas, apgūta pārdevējas profesija. No 
1974. gada Anna Bite ir bebrēniete. Darba 
gadi pagājuši strādājot gan lopkopībā, gan 
par pārdevēju. Arī tagad, esot pensijā, An-
niņas enerģiskais raksturs neļauj būt mierā, 
joprojām viņa strādā brokeru kompānijā 
Aizkrauklē. Kopā ar vīru Jāni izaudzinā-
ti trīs bērni, sirdi priecē desmit mazbērni. 
Savu labestību un rūpes viņa veltījusi au-
džumeitai Aigai. Anniņa pagūst visu – sētā 
puķes izlolot, dārzu izravēt, savējos cie-
mos ar pašceptiem pīrāgiem sagaidīt, nakts 
stundās krustvārdu mīklas minēt. Viņa 
priecājas, ja izdodas Bebros pensionāru 
dzīvi radīt kaut nedaudz interesantāku. At-
liek tikai novēlēt, lai ik jauna diena vasaras 
krāsās laistās!

Kokneses Novada Vēstis

Paldies par citiem sirds labestībā dāvāto prieku!

Jubilāre Anna Bite „Krūmiņu” sētā kopā ar savējiem: pensionāru padomi
un citiem mīļiem sveicējiem.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs” Aizkraukles nodaļa 17. au-
gustā rīko pieredzes apmaiņas braucienu 
uz Vidzemi (Ķeipene, Ciemupe), Kurzemi 
(Ragaciems).

Tēma: “Zivsaimniecības attīstības iespē-
jas nelielās saimniecībās, pārstrāde”.

Programmā:
Ķeipene, Lobes ezera apsaimniekošana, 

lektors – Māris Aberiņš.
Ciemupe, SIA „Astacus”. Veiksmīgas 

saimniekošanas nosacījumi nelielā saimnie-

cībā, dīķsaimniecība – foreles, vēži, lektors 
– Māris Ansons.

Ragaciems, SIA „Mauriņš S”, zivju pār-
strāde, noieta tirgus iespējas, raksturojums, 
lektore – Inta Nukša.

Pulcēšanās:
Plkst. 8:00 Aizkrauklē pie SEB bankas, 

atgriešanās ap plkst.19:00
Kontaktinformācija:
Lūdzu pieteikties, Valentīna Beča, tālr. 

26158775 vai Ineta 26593210
Ineta Sproģe

pieredzes apmaiņas brauciens
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Pirms 117 gadiem, 1894. gada 18. augus-
tā, Bebru pagasta „Silavās” mežsarga Jāņa 
Kalniņa ģimenē piedzimst dēls Arvīds, kuru 
par savu krustdēlu sauks Rūdolfs Blaumanis 
un kurš kļūs par izcilu Latvijas meža zināt-
nieku un politiķi. Pateicoties viņa audzēknim, 
mežzinātņu doktoram, arī Bebru pagastā dzi-
mušajam Jānim Smilgam un Mildai Pormalei, 
par Arvīdu Kalniņu uzrakstītās grāmatas „Za-
ļais patvērums” autorei, Kokneses Novada 
Vēstis piedāvā lasītājiem šajā avīzes numurā 
– Arvīda Kalniņa dzimšanas dienas mēnesī, 
aprakstu par viņa bagāto mūža gājumu.

Tēvs atver acis dzimtās dabas 
skaistumam

Akadēmiķis Arvīds Kalniņš jau trīs gadu 
desmitus vairs nav mūsu vidū. Milda Por-
male raksta: „Gribas pastāstīt par zinātnie-
ku ar mākslinieka dvēseli un lielu mūzikas 
cienītāju, šahistu un tenisistu, Jaunāko Ziņu 
līdzstrādnieku un nenogurdināmu publicistu 
mūža garumā, valstiski domājošu zinātnie-
ku arī tad, kad viņš vairs nebija valstsvīrs un 
vairs nebija arī pašas Latvijas valsts”.

Arvīda Kalniņa pirmā pasaules apjausma 
sākas Bebru pagasta „Silavās”. Jānis Smilga 
par Arvīda Kalniņa bērnību stāsta: „Arvīda 
Kalniņa tēvs bija rakstnieka Rūdolfa Blau-
maņa draugs, kurš kļuva viņa dēlam par 
krusttēvu. Rūdolfs Blaumanis, braukdams no 
„Brakiem” uz Kokneses staciju, bieži apme-
tās pie Kalniņiem „Silavās”. Ar sava krusttē-
va atbalstu Arvīds Kalniņš no 1905. gada līdz 
1912. gadam mācās Rīgas pilsētas reālsko-
lā.” Milda Pormale par viņa bērnības dienām 
raksta: „Arvīda tēvs, agrā jaunībā strādādams 
par mežsargu, iemīlēja dabu un tāpēc prata 
arī savam dēlam atvērt acis dzimtās zemes 
skaistumam un meža burvībai. Tā sakot, uz 
sveķaina celma audzis, lauku dzīves sīvuma 
un sīkstuma pievilcies, mežsarga dēls jau no 
mazotnes sāka iepazīt dzimtās puses ainavas 
un mežu noslēpumus. Taču tēvs mācīja apzi-
nāties, ka mežs dod cilvēkam arī jumtu virs 
galvas, mežs cilvēku sasilda un pabaro, mežs 
izauklē koku, no kura meistars darina ērģeļu 
stabules. Un mežs dod līksti šūpulim.”

Ar pirmo Valsts prezidentu soli solī 
jaunas valsts veidošanā

Jānis Smilga piemin svarīgākos Arvīda 
Kalniņa dzīves metus: „No 1912. gada līdz 
1915. gadam Arvīds Kalniņš studē Rīgas Po-
litehniskā institūta Ķīmijas nodaļā. Pēc studi-
ju beigšanas viņu mobilizē armijā; demobili-
zējas 1918. gada 20. februārī. Sāk strādāt Uk-
rainā, Volīnijas guberņas Meža pārvaldē un 
vienlaikus lasa lekcijas par meža tehnoloģiju 
Žitomiras Lauksaimniecības politehnikumā. 

1920. gadā Arvīds Kalniņš atgriežas 
Latvijā un uzsāk darbu Mežu departamentā. 
Viņu ievēl par Latvijas Universitātes docentu 
un Mežu tehnoloģijas katedras vadītāju”.

Milda Pormale par viņa politiķa darbību 
stāsta: „Būdams Saeimas deputāts (1922 – 
1925), strādādams zemkopības ministra ama-
tā Zigfrīda Annas Meierovica valdībā (1922 – 
1923) un par izglītības ministru Hugo Celmi-
ņa valdībā (1925), Arvīds Kalniņš visiem spē-
kiem pūlas strādāt savas valsts labā. Latvijas 
pirmais Valsts prezidents Jānis Čakste ir bijis 
ne tikai Arvīda Kalniņa Jūrmalas kaimiņš: 

viņi abi bija līdzbiedri jaunās valsts celtniecī-
bas darbā. Pēc saglabātām liecībām redzams, 
ka abi zinību vīri un valsts darbinieki – viens 
spēku plaukumā, otrs jau gadu kalnā – ir gāju-
ši soli solī jaunās valsts veidošanā”.
Katrs darbs dod pamatu turpinājumam

Jānis Smilga atmiņa aprakstā atgādina 
Arvīda Kalniņa paveikto: „No 1920. gada 
līdz 1930. gadam Arvīds Kalniņš veic pētī-
jumus par priedes koksnes tehnisko īpašību 
izmaiņām atkarībā no meža augšanas apstāk-
ļiem, kā arī par priedes un egles atsveķošanu, 
sveķu ķīmisko pārstrādi un izmantošanu. Vē-
lāk veic pētījumus par koksnes aizsardzību 
pret trupi, par furfurola ieguvi no koksnes at-
kritumiem, skuju vitamīnmiltu un lopbarības 
rauga iegūšanu no koku un lauksaimniecības 
augu atliekām.

1930. gadā Arvīds Kalniņš iegūst mež-
zinātņu doktora grādu par tematu „Latvijas 
priedes tehniskās īpašības atkarībā no aug-
šanas apstākļiem”, 1931. gadā viņu ievēl par 
profesoru. Pēc Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijas (JLA) izveidošanas 1939. gadā, 
profesoru Arvīdu Kalniņu ieceļ par Meža 
tehnoloģijas katedras vadītāju, 1940. gadā 
par JLA prorektoru mācību un zinātnes lietās.

1941. gadā, vācu okupācijas laikā, viņu 
apcietina un 8 mēnešus Arvīds Kalniņš pava-
da cietumā. 1944. gadā viņš atkal ir Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas profesors un 
Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultā-
tes koksnes ķīmijas katedras vadītājs.

Pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas nodibi-
nāšanas Arvīds Kalniņš ir pirmo akadēmiķu 
vidū. Viņš organizē un vada Mežsaimniecī-
bas problēmu institūtu (1946 – 1963). Pro-
fesors Arvīda Kalniņa vadībā Institūtā veikti 
pētījumi un izstrādātas rekomendācijas prak-
sei kopšanas ciršu, selekcijas un sēklkopības, 
meža atjaunošanas, meža darbu mehanizāci-
jas, koksnes aizsardzībai pret trupi un citos 
jautājumos.

1964. gadā izveido un līdz 1976. gadam 
profesors vada Koksnes ķīmijas institūtu.

Dzimto māju vārds Mežsaimniecības 
institūtam

Profesoram ir pāri par 500 publikāciju, 
tai skaitā liela apjoma grāmatas, ir vairāk 
nekā 16 izgudrojumu līdzautors un daudzu 
zinātnieku disertācijas darbu vadītājs. Profe-
sors Arvīds Kalniņš lika pamatus augstākajai 
mežsaimnieciskajai izglītībai Latvijā, bija 
koksnes ķīmijas un tehnoloģijas pamatlicējs, 
Latvijas Mežsaimniecības problēmu un Kok-
snes ķīmijas institūtu organizētājs un ilgga-
dējs vadītājs, kā arī viens no Mežu pētīšanas 
stacijas „Kalsnava” izveidošanas iniciato-
riem. Starp citu, Mežsaimniecības institūts ar 
nosaukumu „Silava” sekmīgi turpina darbo-
ties arī šodien. 

Mazāk zināms fakts, ka 20. gadsimta 30. 
gados Arvīds Kalniņš bija viens no spēcīgā-
kajiem šahistiem un 1940. gadā bija līdzau-
tors pamatīgai šaha grāmatai.

Ar profesora gādību 1953. gadā Latvijā 
tika ieviesta melnaugļu aronija, kas tagad ir 
plaši pazīstama ogulāju kultūra. 

Kādreiz sarunās profesors atzina, ka patei-
coties krusttēva Rūdolfa Blaumaņa ietekmei 
visu mūžu bijis nesmēķētājs un atturībnieks”.

Patvērums – zaļā pasaule
Milda Pormale grāmatā „Zaļais patvē-

rums” raksta: „Arvīda Kalniņa patvērums 
bija mežs, tas lika darboties prātam, tas vel-
dzēja dvēseli. Viņš bija ne tikai racionāls 
zinātnieks, bet arī cilvēks ar jūtīgu dvēseli. 
Brīvos brīžus pavadīja dabā – medībās, ar 
makšķeri rokās vai savā dārzā. Taču, kā at-
ceras viņa medību biedri, profesors šāvis reti, 
lielākoties vērojis dzīvniekus caur savas trīs-
stobrenes optisko tēmekli. Cik mīļa, tuva un 
dārga viņam bija zaļā pasaule, kurā viņš prata 
gan strādāt, gan atpūsties, rāda viņa sarakstītā 
grāmata „Medniecība” – pirmā par šo noza-
ri latviešu medniecībā. Ilgajos gados Arvīds 
Kalniņš Jūrmalas dārzā tika sapulcinājis da-
žādu sugu augu sabiedrību no visas pasaules. 
Viņš pats bija sava dārza ainavas arhitekts un 
pats – melnstrādnieks. Rāmās dienās dārzko-
pis pastaigājās pa dārzu un piegāja pie katra 
koka. Viņš juta, ka dārzam atdoto enerģiju sa-
ņem atpakaļ. Tas bija viņa dzīvības sargs un 
glābējs. Arvīds Kalniņš sajuta, ka koki pazīst 
savu stādītāju, kopēju, audzētāju un saudzē-
tāju. Viņš tos uzskatīja kā dzīvas būtnes, kā 
savus draugus, kurus sveicināja un ar kuriem 
sarunājās. Katra puķe, koks un krūms bija 
daļa no viņa paša, daļa no viņa dvēseles”.

1976. gadā Arvīds Kalniņš beidz aktīvās 
darba gaitas, bet 1981. gadā 87 gadu vecumā 
mūsu dižais novadnieks aiziet pa Lielās Mū-
žības vārtiem.

Visu mūžu Arvīds Kalniņš atcerējās savu 
dzimto pagastu un lepojās ar vietu, kur dzimis.

Kokneses Novada Vēstis

zinātnieks ar mākslinieka dvēseli – arvīds Kalniņš
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Sulīgais gadatirgus Koknesē
Atkal klāt rudens – ražas laiks. Arī pie 

mums – Kokneses Zaļajā tirgū, tiks svinēti 
rudens ražas svētki. 

Šoreiz tas būs Sulīgais gadatirgus, jo 
vietējos dārzos bija iemaldījies palaidnīgais 
zaķis, kurš nevien izmētāja ābolus, bumbie-
rus, kartupeļus un sīpolus, bet arī apgrauza 
kāpostus un burkānus. Mēs likām zaķim kopā 
ar bērniem savākt ražu ratos, lai 20. augustā 
vestu to uz Sulīgo gadatirgu. 

Gadatirgū skanēs līksmas dziesmas, mi-
nēsim mīklas un piedalīsimies dažādos kon-
kursos. Svētkiem par godu vecāki, bērni tiek 
aicināti piedalīties izstādē „Rudentiņš – ba-
gāts vīrs”, kurā tiks vērtētas no rudens veltēm 
darinātas burkānu mašīnas un ķirbju mājiņas, 
kastaņu tārpi un lapu meitiņas, viss, ko varam 
pagatavot pašu rokām no sava dārza!

Aicinām visus novada iedzīvotājus 
braukt un tirgot sava dārza labumus, nākt 
kopā ar bērniem un piedalīties konkursos!

Tiekamies 20. augustā Kokneses Zaļajā 
tirgū!

Biedrība „Koknesei”

No 18. jūlija ir atsākta kuponu izsnieg-
šana nodarbinātajiem, neformālās izglītības 
iegūšanai. (Sīkāk var lasīt: http://www.nva.
lv/index.php?cid=328&mid=312). Kuponu 
skaits ir ierobežots – tādēļ jāpiesakās pēc ie-
spējas ātrāk!

Šī programma ir paredzēta nodarbinātajiem 
(vai pašnodarbinātajiem), vecumā no 25 g., kas 
pēdējo izglītību ieguvuši ilgāk kā gadu atpakaļ.

Tā ir iespēja apgūt angļu valodu Koknesē 
– Kokneses vidusskolā, pie skolotājas Dzid-
ras Žmuidenas. Kursi ir 80 mācību stundas  
notiks 2 x nedēļā, vakaros, pa 2 – 3 mācību 
stundām vienā reizē.

Kursi ir bez maksas, ja nodarbinātajam:
• ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 

gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību 
kopijas, uzrādot oriģinālu).

• ir noteikta invaliditāte (iesniedz invali-
ditātes apliecības un VDEāK izziņas kopiju, 
uzrādot orģinālu);

• ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldī-
bas izziņas kopiju par trūcīgas personas sta-
tusu, uzrādot oriģinālu);

• līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši 
ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja 
persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);

Pārējiem, kas neatbilst minētajiem kritēri-
jiem, ir līdzfinansējums – 30% apmērā, kas ir 
72 LVL.

Kas ir jādara, lai pieteiktos kursiem – jā-
ierodas Aizkraukles NVA un jāsaņem kupons, 
ar kuponu jāatnāk uz Izglītības centru “Remi-
ro” (Aizkraukles Universālveikalā – Gaismas 
14B, 2. stāvs, “Remiro travel” telpas).

Mācības sāksies rudenī.

Rovena Jakubovska
Remiro Travel
T. 65123972, mob. 27850994
www.remirotravel.lv

Ir atsākta kuponu izsniegšana nodarbinātajiem, 
neformālās izglītības iegūšanai

L Rūgtais medus L
„Katra diena pārsteidz ar ko negaidītu”, 

stāsta Bebru pagasta Zutēnu kapu pārzine. 
Pavisam nesen viņa atklājusi, ka atkritumu 
konteiners pie jauno kapu vārtiem pārpildīts 
ar pāraugušiem gurķiem. Pagājušajā ziemā 
tajā nemanot nokļuva kāds vecs televizors. 
Kapu pārzine lūdz ievērot kapu kopšanas no-
teikumus un cienīt citu darbu.

Kokneses Novada Vēstis

 „Studentu Paradīze” svinēs 
grandiozu 5 gadu jubileju

Jau piekto gadu visi topošie un esošie 
studenti pulcēsies Baltijā grandiozākajos 
mācību gada atklāšanas svētkos „Studentu 
Paradīze”, kas šogad ar Swedbank jauniešu 
programmas OPEN atbalstu norisināsies 23. 
septembrī. Svētku norises vieta – Arēna Rīga. 
Šo svētku organizēšanā iesaistījušies studenti 
no vairāk kā 25 Latvijas augstākās izglītības 
mācību iestādēm. Jubilejas gadā „Studentu 
Paradīzi” iesaka O!Karte.

Šogad par godu „Studentu Paradīzes” 
piektajam jubilejas gadam pasākuma organi-
zatori sola vēl ko nebijušu – studenti varēs iz-
baudīt muzikālu un izklaidējošo programmu 
uz 6 skatuvēm, kas aptvers vairāk kā 40 da-
žādus māksliniekus. Galvenie šī gada māks-
linieki būs: Supafly no Lielbritānijas, kuri 
spēlēs tādus pasaules klubu hītus kā „Let’s 
Get Down” un „Mooving Too Fast”, Latvijas 
roka leģenda „Dzelzs Vilks” un grupa „Mu-
siqq”. Pārējos māksliniekus organizatori vēl 
tur noslēpumā un paziņos tuvākajā laikā. Jau 
tradicionāli, svētkos varēs ne tikai izdejoties 
iemīļoto mākslinieku pavadībā, vērot aiz-
raujošu šovprogrammu, piedalīties vērtīgos 
konkursos, bet arī izklaidēties 20 atraktīvos 
augstskolu un svētku atbalstītāju stendos. 

„Studentu Paradīze” ir grandiozākie mā-
cību gada atklāšanas svētki Baltijā, kas ik 
gadu pulcē vairāk kā 10 000 jauniešus – to-
pošos un esošos studentus. „Studentu Para-
dīze” jau piekto gadu notiek ar mērķi – rast 
vienotību studentu vidū, kā arī organizēt vie-
notus mācību gada atklāšanas svētkus visiem 
Latvijas studentiem. „Studentu Paradīzē” ie-
priekš uzstājušies tādi mākslinieki kā Dollar-
man (ASV), Aisha, Instrumenti, Musiqq, Ivo 
Fomins, Dzelzs Vilks, Tumsa, Labvēlīgais 
Tips, Double Faced Eals, Ella, Gain Fast, Z-
scars un citi. Svētku atklāšanā piedalījušies 
augstskolu rektori un valsts amatpersonas, kā 
Vaira Vīķe-Freiberga, Nils Ušakovs, Valdis 
Dombrovskis, Ainārs Šlesers.

Biļetes jau šobrīd nopērkamas Arenariga.
com un Biļešu Servisa kasēs. Biļešu cena ie-
priekšpārdošanā 4,- Ls. No 1. septembra biļe-
šu cena tiks paaugstināta. Swedbank jauniešu 
karšu īpašniekiem un O!Kartes lietotājiem 
īpašas atlaides! 

„Studentu Paradīzi” atbalsta: Swedbank 
jauniešu programma OPEN, O!Karte, Black 
Silver Partybus, iepirkšanās centrs Olimpia.

Īpašu paldies sakām Arēnai Rīga, kur 
„Studentu Paradīzē” jaunieši pulcējas jau 
piekto gadu.

Vairāk informācija www.studentuparadi-
ze.lv. Uzzini karstākās ziņas twitter.com, fa-
cebook.com un draugiem.lv.

Studenti dažādi – Paradīze viena!
Edijs Lapuks

Vasaras lielākais gadatirgus 
Aizkrauklē
13. augustā 8.00 - 15.00
 

Gaidām visus pirkt un pārdot gribētājus! 
Gadatirgus jūs sagaidīs ar smaidīgiem pārde-
vējiem, noderīgām lietām mājai un dārzam 
no māla, koka un metāla, augļiem un dār-
zeņiem, stādiem un dēstiem, gaļas izstrādā-
jumiem un zivīm, sieru un maizi, atrakcijām 
bērniem un gardiem našķiem visiem...

Vēl nebijis notikums Aizkrauklē – Kok-
neses attīstības centrs „Aura” organizēs man-
dalu veidošanas radošo darbnīcu. IGA centrā  
mandalas sāks veidot no plkst.9.00. Atnāciet, 
apskatieties – patiesi aizraujošs notikums 
vairāku stundu garumā!

Latvijas zemnieku federācija kopā ar 
lauksaimnieku organizācijām tirgus apmek-
lētājus aicinās uz jautrajām sacensībām.

Jūsu IGA centra vadītāja 
Ieva Erdmane (tel. 27717311)

Mācību grāmatu
maiņas punkts
13. un 14. augustā  9.00 - 18.00

Visus 1. – 12. klašu skolēnus aicinām uz 
IGA centra, jo pirmo reizi Aizkrauklē tiek 
organizēts skolas mācību grāmatu maiņas 
punkts – pie mums varēsiet atstāt tās skolas 
mācību grāmatas, kuras jau esiet izlasījuši un 
apguvuši (kā nekā esiet kļuvuši par gadu ve-
cāki!) un iemainīt tās pret sev nepieciešama-
jām grāmatām. Šis ir bezmaksas pasākums!

Gaidām atsaucīgus bērnus un vecākus, jo 
šis pasākums ir atkarīgs tikai no mūsu pašu 
aktivitātes un intereses.

Ja arī jūs interesē rīkot kādu labdarības 
pasākumu mūsu telpās, droši zvaniet Ievai 
Erdmanei pa tel. 27717311.

Izstāde Kokneses pagasta 
bibliotēkā

11. jūlijā Kokneses pagasta bibliotēkā 
gleznu izstādi atklāja 27 gadus jaunais māks-
linieks Mārtiņš Osītis, apmeklētājiem piedā-
vādams baudīt 13 ļoti spilgtus un interesantus 
darbus. Iepriekšējā viņa izstāde šajās telpās 
bija tieši pirms 10 gadiem. Visi laipni aicināti 
apskatīties izstādi līdz 10. septembrim.
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Datums, laiks Pasākums Norises vieta
13. augusts 
plkst. 18.00

Liepājas teātra viesizrāde Marka Kameloti situāciju 
komēdija „PIDŽAMA SEŠIEM”. Lomās: Edgars Pujāts, 
Egons Dombrovskis, Inese Kučinska, Jūlija Ļaha u.c. 
Ieeja: Ls 3,- ; izrādes dienā Ls 4,- Biļešu iepriekšpārdošana 
Kultūras nama un “Biļešu servisa” kasēs.

Kokneses 
estrāde

13.augusts 
plkst. 22.00

Balle Kokneses estrādē. Spēlē Sandis Kiops un grupa 
„Titāniks”. Ieeja: Ls 1,50 līdz plkst. 23.00; pēc plkst. 
23.00 Ls 2,00.
Vairāk par grupu: www.titaniks.lv vai www.draugiem.lv/
titaniks

Kokneses 
estrāde

19. augusts
plkst. 19.30 
un 20.30

TV3 piedāvā: iemīļotā latviešu seriāla „Ugunsgrēks” 6. 
sezonas atklāšanas sērijas demonstrēšana. Ieeja brīva.

Kokneses 
kultūras nama 
mazā zāle

20. augusts Plkst. 19.00 visi laipni aicināti uz INGAS un 
NORMUNDA un PATRIOTI. LG. sirds dziesmu koncertu. 
Ieejas maksa koncertā - Ls 2,00.
Pēc koncerta - plkst. 22.00 - BALLE.
Muzicēs - PATRIOTI. LG. Ieejas maksa ballē - līdz plkst. 
23.00 - Ls 2,00, pēc plkst. 23.00 - Ls 2,50.

 Iršu klubs

27. augusts 
plkst. 10.00 Visi laipni gaidīti uz Sporta svētkiem!

Bebru stadions

27. augusts 
plkst. 20.00
plkst. 21.00

Santas Kasparsones koncerts, ieejas maksa Ls 1.-
BALLE. Spēlē: Santa un Kaspars Kasparsoni, ieeja Ls 1.-
Tiem, kas apmeklēs koncertu un balli ieeja Ls 1,50.

Bebri,
Mežaparka 
estrāde

1. septembris 
plkst. 15.00

Kokneses novada dome dāvina: Neatkarīgā teātra 
„Kabata” izrādi maziem un lieliem „PRINCESE UZ 
ZIRŅA”. Ieeja brīva.

Kokneses 
kultūras nams

Līdz 26. 
septembrim

Leo Preisa un Ilzes Preisas gleznas. Bebri, V. Jākob-
sona muzejs

15. septembris Jaunbebru Kartupeļu dumpja 170. gadskārtas atceres 
pasākums.

Bebri

Kapusvētki Kokneses novada kapos 2011. gadā
Kapi Katoļu Luterāņu
Atradzes 13. augustā pl. 14.00 13. augustā pl. 14.00
Kaplavas 20. augustā pl. 14.00 20. augustā pl. 14.00
Bebru pagasta Zutēnu kapi 23. jūlijā plkst. 13.00 21. augustā plkst.12.00
Iršu pagasta kapi 20. augustā plkst. 16.00 20. augustā plkst. 16.00

paSāKumI KoKNeSeS Novadā

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.
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Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

2011. gada jūlija mēnesī:
reģistrētas 6 laulības;
reģistrēti  5 jaundzimušie.

Mēs norietam, bet gaisma paliek.
                        /A. Aizpuriete/

Mūžībā pavadīti:
Viesturs Cīrulis (1940. g.);
Mirdza Šmite (1947. g.);
Juris Vīķis (1973. g.);
Ziedonis Pimbers (1951. g.).

Norima darbīgās rokas,
Nespēja visu vēl veikt,
Nespēja šķiršanās brīdī
Pēdējās ardievas teikt.
                 /J. Osmanis/

Izsakām līdzjūtību Marijai Straumei, 
brāli mūžībā pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome

Un atmiņas ziedēs ap viņu
baltas kā ābeles.
                  /Ā. Elksne/

Izsakām līdzjūtību Mirdzas Šmites 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem – pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnum jaukos ziedos mirdz.
                                /M. Jansone/

Sirsnīgi sveicam Mariju Surikovu, 
sagaidot 70. dzimšanas dienu!

Bērni, mazbērni, mazmazdēliņš

Tautas nobalsošanas 
rezultāti Kokneses novadā

23.07.2011. Tautas nobalsošanas rezultā-
ti Kokneses novadā:

• balsošanas kastēs atrasto apzīmogoto 
balsošanas zīmju kopskaits – 2293 

• balsošanas zīmju skaits ar atbildi 
“PAR” – 2190 

• balsošanas zīmju skaits ar atbildi 
“PRET” – 98 

• balsošanas zīmes, kurās balsotāju griba 
nav saprotama – 5

Gadatirgus Koknesē
20. augustā Koknesē, Zaļā tirgus lau-

kumā, gadatirgus! Aicinām pieteikties 
mājražotājus, amatniekus un zemniekus. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa 
tālr: 28355381 vai 29586111

Kokneses novada represēto nodaļas val-
de atgādina, ka 26. augustā Kokneses novada 
represētie, viņu bērni un visi pārējie tuvinieki 
aicināti piedalīties ekskursijā uz Līgatni. Iz-
braukšana no Bebru pagasta centra pulksten 
7.15, no Kokneses dzelzceļa stacijas pulksten 
7.30, pēc tam no veikala „Mego”.

* * *
Palīdzēšu sazāģēt malku, saskaldīt un sa-

kraut to. Palīdzēšu arī ar zāles pļaušanu un 
vajadzības gadījumā celtniecības darbus. Var 
piedāvāt citus darbus. Tālr. 29365840.

Iepērkam lopbarības graudus – rudzus, 
miežus, kviešus vai auzas. Varam savākt uz 
lauka. Samaksa tūlītēja. Tālr. 26344445

* * *
Aicinām darbā APKOPĒJU Kokneses 

speciālās internātpamatskolas – attīstības 
centra internātā. 
Pilnai darba slodzei 8 h dienā. 
Pieteikties pa tālruni: 29182926

* * *
Cepu gardas biskvīta tortes, ar vārītā krē-

ma, putukrējuma u.c. pildījumiem, sastāvā 
arī pašgatavoti ievārījumi. Cena: 5 Ls/kg, 
kāzu tortēm 6 – 7 Ls/kg. Pasūtījumus jāveic 
vismaz dažas dienas iepriekš. 

Tel. 26456872
E-pasts: mazinjaa5@inbox.lv

* * *
Izīrē dzīvokli Bebros, 34 m2, malkas ap-

kure. Tālr. 29388075.


