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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

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

kokneses
Novada domes laikraksts Nr. 44 (331)        2013. gada 15. augusts

Likteņdārza amfiteātris 2013. gada jūnijā. 
Foto – www.abfoto.lv

Kā katru gadu – arī šogad - 23. augustā 
- notiks Latvijas Televīzijas un Likteņdār-
za īstenotāja - „Kokneses fonda” - organi-
zētā ziedojumu akcija „Top Latvijas Lik-
teņārzs!” Šogad akcija notiks piekto reizi, 
un tās mērķis ir parādīt Likteņdārzā mūsu 
kopīgiem spēkiem piecos gados paveikto 
un piesaistīt līdzekļus jauniem darbiem. 
Kopš jūlija LTV skatītāji tiek aicināti zva-
nīt uz ziedojumu tālruni 9000 6382 un zie-
dot 1 latu Likteņdārza amfiteātra akmeņu 
krāvuma „Sirmais saulriets” tapšanai. 
Akcijas dienā Likteņdārza amfiteātrī ar 
Latvijas pašvaldību atbalstu kā veltījumu 
politiski represētajiem ir plānots iestādīt  
simbolisku Ozolu godasardzi.

LTV pirmā ziedojumu akcija „Top Lat-
vijas Likteņdārzs!” notika 2009. gadā, un tās 
iniciators bija tā brīža LTV ģenerāldirektors 
Edgars Kots. Akcijās saņemtie līdzekļi devu-
ši būtisku ieguldījumu dārza tapšanā. 2009. 
gadā par skatītāju saziedoto naudu tika iz-
būvēts perimetrālais ceļš. 2010. un 2011. 
gadā - dārza centrālajā daļā - amfiteātrī – tika 
pabeigti zemes darbi un izbūvēta vidusda-
ļa. 2012. gadā – uzbūvēta pirmā pastāvīgā 
Likteņdārza būve – Skatu terase. LTV piecu 
gadu gaitā saviem skatītājiem un Likteņdārza 
atbalstītājiem ir atspoguļojusi, kā top mūsu 
dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā. 

Šogad akcijas mērķis ir turpināt amfi-
teātra būvniecību, izveidojot pelēko akmeņu 
krāvumu „Sirmais saulriets”. Katrs no 11 000 
laukakmeņiem, kas kopš 2010. gada uz Lik-
teņdārzu atceļojuši no visām Latvijas malām, 
ir ar savu emocionālo stāstu un unikālo vel-

23. augustā – Latvijas Televīzijas 
piektā ziedojumu akcija
„Top Latvijas Likteņdārzs!”

Vasara mirdz pār mums kā brīnišķīgs spogulis. /Kārlis Skalbe/

Esiet sveicināti augustā – rudzu mēne-
sī! Šķiet, viss vasaras saules spožums ielijis 
ziedošā saulespuķē vai apskāvis tumšsar-
kanu dālijas ziedu. Paverieties Daugavas 
plūdumā – nekur citur kā Daugavas spo-
gulī neatrast viszilāko debesu atspulgu. Vēl 
tik daudz jāpaspēj šajā mēnesī – „jāieliek” 
vasara burciņās, vecākiem skolas bērni jā-
sapoš ceļam uz skolu. 

Augusta vidū tūkstošiem dievlūdzēju 
dodas uz Māras zemi. Prāvests Juris Za-
rāns par Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētkiem teic: „Cil-
vēki dodas uz Aglonu, lai sastaptos ar No-
slēpumu. Viņi dodas meklēt garīgumu.” Lai 
mums ikvienam dzīvē pienāktu brīdis, kad 
atklātos šis Noslēpums un mūsu ticība būtu 
kaut tik liela kā sinepju graudiņš.

Augusts ir laiks, kad arī kapusvētki ir 
vieni no galvenajiem kristīgās baznīcas 
svētkiem. Laiks, kad jūtam saikni ar aizgā-
jušajiem, kad pieminām tos, kuru nav vairs 
mūsu vidū. Kad viens otru uzrunā sen nesa-
tiktie, kad satiekas  dzimtas. Ja dzimtu iztē-
lojamies kā koku, tad kapusvētkos satiekas 
blakus augošo koku saknes. Un tas ir daudz 
šajā dzīves steidzīgajā skrējienā, piedzīvot 
sen gaidītu tikšanos, ļauties atmiņām.

Dārzā dunēdami krīt āboli. Skaista un 
laimīga ir ābele, stāvot uz rudens sliekš-
ņa. Likteņdārzā augošās ābelītes vēl gaida 
augļu došanas laiku. Bet mēs visi varam būt 
devēji – 23. augustā atbalstīsim LTV akciju 
„Top Latvijas Likteņdārzs”. Šajā vakarā 
uz salas Daugavas vidū būsim kopā vienā 
dziesmā, vienā sirdspukstā. Lai mūsu labās 
domas un sapņi top par dievišķu dzirksti 
kādā lielā ugunskurā – mūsu tautas kopības 
un spēka sajūtā!

Vēlēsimies, lai vasara nesteidzas!
Sarmīte Rode

tījumu. Šobrīd tie katrs ir atraduši savu vietā 
krāvumā, bet ir nepieciešams vēl, tāpēc akci-
jas mērķis ir piesaistīt ziedojumos ap 30 000 
latu, kas vajadzīgi darbu turpināšanai.

Blakus akmeņu krāvumam Likteņdārza 
amfiteātrī šogad akcijas dienā tiks iestādīta 
simbolisku Ozolu godasardze, kuras tapšanu 
finansiāli atbalstījušas Aizkraukles, Aknīstes, 
Alūksnes, Apes, Balvu, Bauskas, Beverīnas, 
Brocēnu, Dagdas, Gulbenes, Iecavas, Ikšķi-
les, Jēkabpils, Kokneses, Ķeguma, Lielvār-
des, Mālpils, Neretas, Ogres, Olaines, Mado-
nas, Mālpils, Pāvilostas, Pļaviņu, Rēzeknes, 
Rugāju, Rūjienas, Saldus, Smiltenes, Strenču 
un Valkas pašvaldības. Katrs ozols ir pašval-
dības veltījums sava novada represētajiem. 
Kokneses novada politiski represētie aici-
nāti pulksten 17 piedalīties Kokneses no-
vada finansētā ozola stādīšanā. 

Akcijas muzikālā puse šogad ir t.s. ve-
lomūzikas spilgtākā pārstāvja Kārļa Kazāka 
ziņā. No 17. augusta viņš ar saviem domu-
biedriem no Zvārtavas puses dosies uz Lik-
teņdārzu, katru dienu uzrunājot LTV skatītā-
jus īsā reportāžā ar ceļā satiktajiem vietējiem 
mūziķiem un aicinot uz Likteņdārzu, kur 23. 
augustā pulksten 21.15 LTV1 tiešraidē no Lik-
teņdārzā muzicēs Uģis Prauliņš, Biruta Ozo-
liņa, Goran Gora, Ilze Sperga, jauniešu pop-
grupa no Balviem „Audience Killers”, Kārlis 
Kazāks ar velomūziķiem, „Dabasu Durovys” 
no Daugavpils un „Latvian Voices” no Rīgas. 
Raidījumu – ziedojumu akciju vadīs LTV žur-
nālisti Aija Kinca un Jānis Geste.

Kā katru gadu šajā dienā Likteņdārzs 
gaidīs savus viesus. Ja esat nolēmuši šajā va-
karā būt Likteņdārzā, lūdzam nākt ar saviem 
soliņiem, krēsliem vai kādu sedziņu, kur ap-
sēsties. Ieejas biļetes vietā – šoreiz – 20 – 30 
cm diametra pelēks laukakmens amfiteātrim. 

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

Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja
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ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros Aizkraukles 
Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs piedāvā pieteikties mācībām sekojošās 
programmās KOKNESĒ (bezmaksas/ar 30% līdzdalības maksājumu):

Nr.p.k. Programmas nosaukums Stundu skaits
1. Angļu valoda bez priekšzināšanām 120
2. Angļu valoda ar priekšzināšanām 120
3. Itāļu valoda bez priekšzināšanām 120
4. Vācu valoda ar priekšzināšanām 120
5. Vācu valoda bez priekšzināšanām 80
6. Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām 120
7. Datorprasmes (bez priekšzināšanām) 120
8. Datorprasmes (ar priekšzināšanām) 120
9. Komercdarbības uzsākšana 120
10. Grāmatvedības pamati 120
11. Mikrouzņēmējdarbība 80
12. Aprēķinu veikšana ar MS Excel 40

Apmācības tiek īstenotas, ja pieteikušās vismaz 6 personas.

Mūžizglītības pasākumi 
nodarbinātām personām KOKNESĒ – 

pieteikšanās kuponiem

Var pieteikties NVA filiālē un saņemt 
apmācību kuponu. 

Katra nodarbināta vai pašnodarbinā-
ta persona (izņemot valsts civildienesta 
ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem 
nosacījumiem:

1) ir vecumā virs 45 gadiem;
2) ja vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ie-

skaitot), tad atbilst vismaz vienam no šiem 
kritērijiem:

• ir noteikta invaliditāte;
• ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 

gadiem;
• persona atzīta par trūcīgu.
3) Nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA 

organizētajās profesionālās apmācības, pār-
kvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināša-
nas vai neformālās izglītības programmās 
vai neformālās izglītības programmās vai ir 
ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mē-
nešiem vai agrāk.

Apmācību kupona vērtība.
Ja persona, kura pretendē uz apmācību 

kuponu, atbilst vismaz vienam no šādiem 
kritērijiem:

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

• 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 priekšlai-
cīgi);

• ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 
gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību 
kopijas, uzrādot oriģinālu).

• NVA sedz mācību maksu pilnā apjo-
mā, nepārsniedzot 250 latus.

Personas, kuras neatbilst minētajiem 
kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 
30% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības 
kupona vērtības. Mūžizglītības kupona mak-
simālā vērtība šīm personām nepārsniedz 175 
latus. 

Kontaktinformācija: 
Nodarbinātības Valsts aģentūra
Lācplēša iela 1, Aizkraukle 
Mūžizglītības pasākumi nodarbinātajiem 
Koordinējošā eksperte – Vija Kazāka, 

65124255, mob. 26323965
Aizkraukles Pieaugušo izglītības un 

inovāciju atbalsta centrs 
Lācplēša iela 1, Aizkraukle 
Lietvede un kursu koordinatore – Rita 

Vuškāne, tālr. 29372201; 65133902 

Trešdien, 24. jūlija vakarā, Zemkopības 
ministrijā notika Lauksaimnieku nevalstis-
ko organizāciju konsultatīvā padomes sēde, 
kuras laikā zemkopības ministre Laimdota 
Straujuma ar lauksaimnieku organizāciju 
pārstāvjiem pārrunāja atbalsta iespējas maza-
jiem lauksaimniekiem nākotnes tiešo maksā-
jumu sistēmas ietvaros. Sēdes laikā nolēma, 
ka Latvijā no 2015. gada tiks īstenota mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma. Lauksaim-
nieki, kuri izvēlēsies piedalīties šajā atbal-
sta shēmā, saņems ikgadēju maksājumu par 
saimniecību 500 eiro apmērā, neatkarīgi no 
tā, cik hektāru zemes būs saimniecībā. 

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas ie-
viešanas mērķis ir saglabāt dzīvotspējīgus 
laukus un samazināt administratīvo slogu gan 
mazajiem lauksaimniekiem, gan administrējo-
šām iestādēm. Lauksaimniekiem 2015. gadā 
būs izvēles iespējas – saņemt atbalstu standar-
ta tiešo maksājumu shēmās (vienotais platības 
maksājums vai pamata maksājuma shēma, 
zaļināšanas maksājums, saistītais atbalsts) vai 
saņemt atbalstu mazo lauksaimnieku shēmā. 

Paredzams, ka izšķirošais faktors izvēlei 
par dalību mazo lauksaimnieku atbalsta shē-
mai būs atbalsta summa. Ja lauksaimniekam 
šķitīs saistošs 500 eiro atbalsta maksājums 
par saimniecību, tad lauksaimnieks pievie-
nosies mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai, 
savukārt, ja lielāku atbalstu būs iespējams 
saņemt no standarta tiešajiem maksājumiem, 
tad lauksaimnieks noteikti attieksies no dalī-
bas mazo lauksaimnieku shēmā.

Lauksaimnieki, kuri pievienosies mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmai, varēs izman-
tot arī shēmas sniegtās priekšrocības – atbrī-
vojumu no zaļināšanas prakšu īstenošanas 
un atbrīvojumu no savstarpējās atbilstības 
prasību izpildes kontrolēm un samazināju-
miem. Tāpat paredzams, ka ikgadēja pie-
teikšanās shēmai būs vienkāršota. Pieteikties 
mazo lauksaimnieku atbalstam varēs tikai 
vienu reizi – 2015. gadā līdz oktobrim, savu-
kārt izstāties no atbalsta shēmas un pāriet uz 
standarta shēmas atbalstu varēs jebkurā gadā 
pēc 2015. gada. Plānots, ka 2015. gadā mazo 
lauksaimnieku shēmai varēs pieteikties tikai 
tie mazie lauksaimnieki, kuri ir izveidojuši 
saimniecības jau šobrīd.

Jau vēstīts, ka laika posmā no šī gada 
24. jūnija līdz 26. jūnijam Luksemburgā no-
tika ES Lauksaimniecības ministru padomes 
sanāksme un trialoga – Eiropas Komisijas, 
Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta, 
noslēguma sarunas par Kopējās lauksaimnie-
cības politikas reformu, tostarp nākotnes tiešo 
maksājumu sistēmu. Lai gan formāli vēl nav 
apstiprinātas regulas, par kurām panāktas vie-
nošanās, tomēr Latvijā Zemkopības ministrija 
ir uzsākusi aktīvas diskusijas ar lauksaimnie-
ku organizācijām par dalībvalsts izvēlēm tiešo 
maksājumu sistēmas ieviešanai no 2015. gada.

Informāciju sagatavoja Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante

Sākot ar 2015. gadu, mazie 
lauksaimnieki, ik gadu varēs 
saņemt atbalstu 500 eiro apmērā 
par saimniecību

Kokneses novada domes sēde 28. augustā.
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Godātie, Kokneses novada iedzīvotāji!
Lūdzam iepazīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgu-

ma slēgšanas instrukciju
1. Iepazīstieties ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu 

un tā nosacījumiem.
2. Aizpildiet laukus ar personīgo informāciju.
3. Atbilstoši savām vajadzībām izvēlieties vienu no piedāvātajiem 

konteinera veidiem (0,24m3 , 0,66m3 vai 1,1m3)  un atzīmējiet to ie-
velkot „X” (krustiņu) blakus rūtiņā. 

4. Atzīmējiet sev nepieciešamo konteineru skaitu, ierakstiet to at-
tiecīgajā rūtiņā.

5. Izvēlēties vienu no piedāvātajiem konteineru izvešanas biežu-
miem un atzīmējiet to ievelkot „X” (krustiņu) blakus rūtiņā.

6. Gadījumā, ja Jūs vēlaties vienoties par citu izvešanas biežumu 
vai citiem līguma noteikumiem – atzīmējiet to ievelkot „X” un mēs 
ar Jums sazināsimies.

7. Ja jūs vēlaties rēķinu saņemt elektroniskā veidā uz jūsu e-pastu, 
apstipriniet to ievelkot „X” (krustiņu) attiecīgajā rūtiņā un norādiet 
e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt rēķinus.

8. Ar parakstu un atšifrējumu aplieciniet augstāk minēto datu pa-
reizību un to, ka piekrītiet līguma nosacījumiem. 

9. Ierakstiet parakstīšanas datumu.
10. Uz kartes ar „X” (krustiņu) aptuveni atzīmējiet adresi, kur būs 

jāuzstāda konteiners un jāveic pakalpojums.
11. Ielieciet aizpildītu līgumu kopā ar teritorijas karti aploksnē un 

iemetiet L&T pastkastē.
12. SIA „L&T” līgumu speciālisti apstrādās līgumu informāciju 

un nosūtīs Jums atpakaļ parakstītu līguma eksemplāru, kā arī infor-
mēs par konteineru izvešanas dienām

13. Gadījumā, ja SIA „L&T” nevienosies ar Jūsu iepriekšējo ope-
ratoru par konteineru pārņemšanu, jums tiks uzstādīts cits konteiners

Svarīgi!
• Ar „*”zvaigznītes simbolu atzīmētie lauki ir 

jāaizpilda obligāti.
• Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu izvešanu 

7,79 LVL bez PVN jeb 9,43 LVL ar PVN
• Viena izvešana 0,24m3 konteinerim maksās 1,87 LVL bez PVN 

jeb 2,27 LVL ar PVN.
• Viena izvešana 0,66m3 konteinerim maksās 5,15 LVL bez PVN 

jeb 6,24 LVL ar PVN. 
• Viena izvešana 1,1m3 konteinerim maksās 8,57 LVL bez PVN 

jeb 10,37 LVL ar PVN. 
• Gadījumā, ja Jums ir nepieciešama kāda papildus informācija, 

lūdzam sazināties ar SIA „L&T” klientu apkalpošanas centru pa tālruni 
67111001 vai sūtot e-pastu uz kc@l-t.lv

• Informāciju  par līgumu slēgšanu, kā arī noslēgt līgumu ir iespē-
jams www.l-t.lv sadaļā tiešsaistes pakalpojumi

• Gadījumā, ja Jūs vēlaties vienoties par citu izvešanas biežu-
mu vai citiem līguma noteikumiem, tad aizpildiet visu pamatin-
formāciju un ievelciet „X”, mēs ar Jums sazināsimies 

Aicinām savlaicīgi slēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju
Aicinām savlaicīgi slēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaim-

niekotāju SIA „L & T” un sniedzam skaidrojumu par atkritumu 
apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar SIA „L & T”

Pamatojoties uz iedzīvotāju jautājumiem par to, kāpēc jāpār-
slēdz Atkritumu apsaimniekošanas līgumi ar konkrētu atkritumu 
apsaimniekotāju SIA „L & T” un kāpēc nevar palikt spēkā vecie 
līgumi un iepriekšējie atkritumu apsaimniekotāji,   Kokneses no-
vada domes administrācija sniedz sekojošu skaidrojumu:

Konkurss par jaunu atkritumu apsaimniekotāju tika rīkots, ievē-
rojot 2010. gada 28. oktobrī Saeimā pieņemtā un Valsts prezidenta 
izsludināto Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kurš nosaka, 
ka vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā darbojas tikai viens 
Atkritumu apsaimniekotājs un kura Pārejas noteikumu 12.;15. 
punkts un likuma 18. pants nosaka, ka pašvaldībās līdz 2013. 
gada 1. jūlijam ir jābūt noslēgtam līgumam ar iepirkuma pro-
cedūras konkursa kārtībā izvēlētu uzņēmumu un 18.panta asto-
tā daļa nosaka, ka „…Līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kurus noslēdzis sadzīves 
atkritumu radītājs vai valdītājs un sadzīves atkritumu apsaimnieko-
tājs, kas nav noslēdzis līgumu ar pašvaldību, zaudē spēku triju 
mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu sa-
vākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu savā admi-
nistratīvajā teritorijā.” 2013. gada  27. maijā noslēdzās 25. martā  
izsludinātais konkurss par atkritumu apsaimniekošanu Kokneses no-
vadā. No iesniegtajiem piedāvājumiem komisija izvēlējās atkritumu 
apsaimniekotāju ar piedāvāto zemāko cenu par  Ls 7,79/m3 plus 
PVN 21%, kas kopā sastāda Ls 9,43 Ls/m3 un 2013. gada 6. jūnijā 
Kokneses novada dome ar konkursa uzvarētāju SIA „L & T” noslē-
dza līgumu par atkritumu apsaimniekošanas uzsākšanu Kokneses 
novadā  ar 2013. gada 1. septembri.

Par augstāk minēto, Kokneses novada domes administrācija ar 
ierakstītām vēstulēm ir brīdinājusi pašreizējos atkritumu apsaimniekotā-

jus SIA „KUK” un SIA „EuroConcord A”. 
Līdz 2013. gada 1. septembrim darbojas Jūsu noslēgtie līgumi 

ar SIA „KUK” vai SIA „EuroConcord A” un lūdzam samaksu par 
atkritumu izvešanu ar šiem apsaimniekotājiem turpmāk veikt tikai 
līdz 2013. gada 1. septembrim. Ja gadījumā kāds ir  veicis apmaksu 
jau līdz 2013. gada beigām, tas ir tiesīgs pieprasīt  no Apsaimnieko-
tāja (ar ko noslēgts līgums un kam ir samaksājis) atmaksāt samaksāto 
par 2013. gada septembra līdz decembra mēnešiem, jo ar 2013. gada 
1. septembri tiem nav juridisku tiesību darboties Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā.

Tā kā ar 2013. gada 1. septembri Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā sadzīves atkritumu izvešanu ir tiesīgs veikt tikai jaunais atkritumu 
apsaimniekotājs SIA „L & T” aicinām līgumus slēgt savlaicīgi, lai ne-
rastos problēmas ar atkritumu konteineru izvietošanu, jo SIA „KUK” 
savus konteinerus neatstās.

Privātpersonas Līgumu eksemplārus un instrukciju ar paskaid-
rojumu, kā to aizpildīt un cik izmaksās konkrētais konteiners (vado-
ties no tā tilpuma)  var saņemt sekojošās novada teritorijas vietās:

1) Kokneses pagastā – ģimenes atbalsta dienas centrā – Vērenes 
ielā 1, tālrunis uzziņām 26403430 T. Baltmane 

2) Bormaņu c. – veikalā „MIKI”;
3) Bebru pagastā- pagasta pārvaldē „Papardēs”, tālrunis uzziņām 

26411238;
4) Iršu  pagastā – pagasta pārvaldē „Kūlēnos”, tālrunis uzziņām 

65163538.
Uzņēmumi un privātpersonas pieteikumus Līgumiem var arī 

aizpildīt internetā www.koknese.lv un www.l-t.lv. Saņemot Jūsu pie-
teikumu  SIA „L & T” ar Jums sazināsies un līgumu eksemplārus 
(parakstītus no savas puses) izsūtīs Jums pa pastu. 

Vienlaicīgi informējam, ka papildus konteineriem no  SIA „L 
& T” varēs iegādāties arī par samaksu marķētus atkritumu maisus, 
kurus varēs novietot pie konteinera,  ja konteiners izrādīsies kādā 
mēnesī par mazu (par šiem maisiem papildus nebūs vairs jāmaksā). 

Līguma slēgšanas instrukcija  (Privātpersonām) 
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Pozitīvo pārmaiņu laiks Kokneses novada izglītības iestādēs
Šovasar visās novada izglītības ies-

tādēs notiek rosība un spraigs remon-
tu darbs, gatavojoties jaunajam mācī-
bu gadam. Visvērienīgākie darbi norit 
Kokneses pirmsskolas izglītības iestādē 
„Gundega”, Ilmāra Gaiša Kokneses vi-

dusskolā un Pērses pamatskolā. 1. au-
gustā Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris un izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs, Kokneses Novada Vēstis 
apmeklēja novada izglītības iestādes un 
pārliecinājās, ka jaunais mācību gads at-

nesīs patīkamas pārmaiņas katrā no tām. 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris atzīst: „Domes finansiā-
lais ieguldījums apliecina, ka viena no 
galvenajām novada attīstības prioritā-
tēm pieder izglītībai.”

Pērses pamatskolā vērienīgs remonts pēdējo 40 gadu laikā
Pērses pamatskolas direktore Gaļina Krauk-
le. „Tik apjomīgi remontdarbi skolā pēdējo 
40 gadu laikā nebija veikti. Katru dienu at-
nāku un priecājos par ik jaunu paveiktu dar-
biņu”, smaidot atklāja Iršu pagasta pārval-
des vadītāja Raina Līcīte, arī šīs skolas ab-
solvente. Remontdarbu 1. kārtā SIA „RRKP 
būve” nomainīja Pērses pamatskolas ap 800 
m2 lielo jumtu. Līdzšinējā šīfera jumta vietā 
tagad skolas ēku sargās metāla jumts. Pirms 
tā uzklāšanas, daļa ēkas jumta  tika nosil-
tināta. Nomainīti arī ēkas pieguļošie mazie 
jumtiņi, arī pāreja uz klubu. Remontdarbu 
2. kārtā SIA „Katleri” būvnieki līdz jaunā 
mācību gada sākumam ekspluatācijā nodos 
ķīmijas, matemātikas, mūzikas kabinetus 
un mācību telpu. Mācībām ķīmijas kabine-
tā priekšrocība būs arī siltais ūdens, jo līdz 
šim tā nebija. Visām pirmā stāva telpām ir 
nomainītas durvis. Pilnībā būs izremontēta 
garderobe, telpa pirms kluba zāles un tuale-
tes, veikta santehnikas un apkures radiatoru 
nomaiņa. Kopumā Pērses pamatskolas re-
montdarbu norisei Kokneses novada dome 
ieguldījusi aptuveni 85 tūkstošus latu. Ru-
denī Pērses pamatskola uz kārtējo skolas sa-
lidojumu gaidīs absolventus un bijušos dar-
biniekus. Arī viņiem būs prieks par atmiņās 
mīļo, tagad arī jauno skolu!

„Jaunais mācību gads mūsu skolā sāk-
sies gaišās, izremontētās telpās, jau tagad 

ar nepacietību gaidu, kā priekā iemirdzēsies 
bērnu acis, pārkāpjot skolas slieksni,” teic 

Jaunais mācību gads Pērses pamatskolā sāksies gaišās, izremontētās telpās.

Bebru pamatskolā mācību kabinetus remontē saviem spēkiem

„Vīri ir ar pietiekami lielu pieredzi, tāpēc 
darbs tiks paveikts kvalitatīvi”, pārliecināta 
skolas direktore Lidija Degtjareva.

„Šovasar mūsu skolā lieli remontdarbi 
nenotiek. Jaunu veidolu iegūs sociālo zinību 
kabinets un 3. klases kabinets skolas ēkas 
vecajā korpusā,” pastāstīja pamatskolas di-
rektore Lidija Degtjareva. Remontdarbiem 
no skolas budžeta atvēlēti Ls 5200. Tikšanās 
reizē 3. klases mācību telpā sastapām čakli 
rosāmies  remontdarbu veicējus: skolas saim-
niecības daļas vadītāju Aināru Krēsliņu un 
remontstrādnieku Andri Paļčevski. „Vīri ir 
ar pietiekami lielu pieredzi, tāpēc darbs tiks 
paveikts kvalitatīvi”, teic skolas direktore. 
Vēl patīkams jaunums gaidāms skolas ēdnīcā  
– nolietoto krēsliņu vietā iegādāsies jaunus. 
Lidija Degtjareva atzina: „Pats galvenais, lai 
skolēni visu jauno novērtē un saudzē.”
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Divas meitenes un divi ņipri puikas steidza jauno rotaļu iekārtu izmēģināt un labprāt 
piekrita nofotografēties! 

„Bitītē” jauns pārsteigums rotaļu laukumā
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestā-

dē „Bitīte” 1. augustā pēc darbinieku atvaļinā-
jumiem sāka darboties dežūrgrupiņa. Pirmajā 
dienā „dārziņu” apmeklēja četri mazuļi. Viņi 
bija arī pirmie, kuri pamanīja jaunumu – rotaļu 
iekārtu pirmās grupiņas rotaļu laukumā. Divas 
meitenes un divi ņipri puikas steidza to izmē-
ģināt un labprāt piekrita nofotografēties! „Bi-
tītes” vadītāja Antoņina Midega pastāstīja, ka 
iekārtu iepriekšējā dienā atvedis un uzstādījis 
SIA „Solle” pārstāvis Kaspars Šmits no Gaiga-
lavas pagasta Rēzeknes novada. Lai arī rotaļu 
laukuma iekārta budžetā sākotnēji nebija plāno-
ta, risinājums tās izdevumiem –  Ls 640, veik-
smīgi atrasts. Kā ik vasaru, katrā grupiņā pašu 
spēkiem veikti nelieli darbiņi, lai atsvaidzinātu 
telpu mājīgumu. Nozīmīgākais darbs redzams 
iestādes otrajā stāvā – gaitenī, trešās grupiņas 
garderobē un guļamistabā uzklāts jauns grīdas 
linolejs. Remontu par Ls 2500 paveikusi zem-
nieku saimniecība „Bērziņi” no Kokneses. 

Ar 20. augustu sāks darboties visas gru-
piņas. PII „Bitīte” vadītāja Antoņina Midega  
atgādina, lai bērns varētu apmeklēt bērnudār-
zu, vecākiem jāuzrāda ģimenes ārsta aplieci-
nājums, ka bērns ir vesels un čeks par vecāku 
maksu. Lai mazajiem ķipariem jauniem at-
klājumiem bagāts tuvojošais rudens „Bitītē”!

Bebru internātvidusskola uz pārmaiņu sliekšņa
Bebru internātvidusskolas skolēni 

jauno mācību gadu iesāks vēl ierastajās 
Vecbebru muižas telpās, bet ar šī gada 1. 
decembri mācības turpināsies Vecbebru 

Profesionālās vidusskolas ēkā. Internātvi-
dusskolas direktore Mudīte Auliņa tikšanās 
reizē pastāstīja: „Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas 1. stāvā tiks remontēti trīs mā-

cību kabineti. Oktobrī  un novembrī plā-
nots remontēt mācību kabinetus 2. stāvā. 
Novembra mēnesī notiks arī pārcelšanās uz 
jaunajām telpām.” 

Kokneses pirmsskolas izglītības iestādē „Gundegā” visievērojamākie 
būvniecības darbi

Raiti norit pirmsskolas izglītības iestādes 
,,Gundega” vērienīgie remontdarbi. Kok-
neses novada domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs informēja: „SIA „FF” strādnieki no 
Rīgas siltina ēkas pamatus, sienas un jumtu. 
Maina arī ūdensvada un kanalizācijas sistē-
mu, apkures sistēmu, ventilāciju un elektro-
instalāciju. Veicamie darbi izmaksās ap 384 
tūkstošiem. Šos naudas līdzekļus plānots aiz-
ņemties Valsts kasē un vēlāk atgūt no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem. Remontdarbus 
iecerēts pabeigt līdz oktobrim. Septembrī 
bērni varēs atgriezties bērnudārzā, iekštelpas 
būs sakārtotas, lai pilnībā atsāktu darbu. Celt-
nieki visu paveic akurāti, ar viņu darbu esam 
apmierināti.”

 „Celtnieki visu paveic akurāti, ar viņu 
darbu esam apmierināti,”
atzīst izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Mācību gads var sākties
Vecbebru Profesionālās vidusskolas 

direktors Jānis Bakmanis informēja, ka 
mācību iestāde ir sagatavota jaunajam 
mācību gadam. Šovasar četros mācību ka-

binetos uzklāts jauns grīdas segums.
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tētā un moderni iekārtotā ūdens terapijas telpa. 
Tajā uzstādītā hidromasāžas vanna iegādāta par 
7 tūkstošiem latu. „Masiere nodarbību vadīšanai 
ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju. Telpa vēl tiks 
iekārtota ar nepieciešamo papildinājumu: dvieļu 
turētajiem, paklājiem. Skolas darbiniekiem viena 
masāžas nodarbība reizi gadā būs par brīvu. Tomēr 
visvairāk nodarbības būs nepieciešamas bērniem 
ar veselības traucējumiem,” pastāstīja Dagmāra 
Isajeva. Skolas kolektīvs lepojas ar modernajām 
tehnoloģijām aprīkoto mācību kabinetu, kurā uz-
reiz pamanāms interaktīvais galds, kuru skolēni 
nodēvējuši par „runājošo” galdu. Modernā ierīce 
iegādāta par vairāk kā 5 tūkstošiem latu par valsts 
mērķdotāciju līdzekļiem. „Mēs esam vienīgā skola 
Latvijā, kurā skolēni var izmantot šādu interaktī-
vo galdu mācību procesā”, apstiprināja direktore. 
Telpā ir arī interaktīvā tāfele (pavisam skolā ir 5 
interaktīvās tāfeles) un 8 iPod. Skolēni ir motivēti 
mācīties un vienmēr vēlas, lai mācību stundas nori-
tētu šajā kabinetā. „Vērienīgi remonti pašreiz skolā 
nenotiek, bet mēs visu laiku pakāpeniski kaut ko 
darām. Visu vasaru un arī patlaban strādājam pie 
skolas apkārtnes labiekārtošanas. Atbilstoši MK 
noteikumiem un prasībām, skolēnu drošībai ap 
skolas teritoriju tiks uzstādīts žogs. Kārtību nodro-
šina trīs videokameras, pavisam drīz tiks uzstādīta 
vēl viena. Pašu spēkiem top rotaļu laukums, kurā 
jau tagad glīti iederas puķu kompozīcijas un  profe-
sionālās programmas „Galdnieka palīgs” audzēk-
ņu darinātie soliņi, krēsli, galdiņi. Lielās šūpoles 
iegādātas par projekta līdzekļiem. Esam aktīvi ie-
saistījušies programmā Mammadaba. Arī ideju un 
ieceru ir daudz. Nākotnē iecerēts atvērt Zaļo klasi 
un veidot dabas takas,” ar pārliecību, ka viss izdo-
sies, sacīja skolas direktore Dagmāra Isajeva. Arī 
mēs novēlam, lai piepildās visas ieceres!

Kokneses Novada Vēstis
Zanes Zariņas foto

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 22 mācību telpās kapitālremonts
Ievērojamas pārmaiņas šovasar notiek arī 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Skolas saim-
nieks Andrejs Pastars rādot paveikto, pauda 
pārliecību, ka līdz mācību gada sākumam lielie 
remontdarbi būs pabeigti. Remontdarbu 1. kārtā 
SIA „RRKP būve” strādnieki veikuši kapitālre-
montu mācību kabinetos skolas ēkas jaunajā kor-
pusā un četros mācību kabinetos vecajā korpusā 
par kopējo summu Ls 43 781,70. Ar gandarīju-
mu par izdarīto, Andrejs Pastars aicināja aplūkot 
izremontētās telpas. Visvairāk līdzekļu ieguldīts 
vizuālās mākslas kabinetā, kurš ieguvis ne tikai 
jaunu seju, bet arī iekārtots ar jaunām mēbelēm: 
ar paceļamas virsmas galdiem, vienvietīgiem 
krēsliem, uzstādītas trīs izlietnes, izremontēta arī 
skolotājas palīgtelpa. Vizuālās mākslas kabinetu 
remontēja remontdarbu 2. kārtas veicēji – IK „RL 
Būvnieks”. Arī pārējos izremontētajos mācību ka-
binetos jaunajā korpusā lielākoties būs jaunas mē-
beles. IK „RL Būve” strādnieki pašreiz darbojas 
vecā korpusa 3. stāvā, kurā visos mācību kabine-
tos, izņemot vienu kabinetu, ko remontēja „RRKP 
būve”, būs veikts kvalitatīvs remonts. Ēkas 2.stāvā  
„RRKP būve” izremontējuši četras mācību telpas. 
Nākotnē vēl remonts būs veicams vecā korpusa 
1. stāva mācību telpās un 2. stāva piecās telpās. 
Kopējās darbu izmaksas remontdarbu 2. kārtā 
sastāda Ls 57 878,09. Mācību iestādē būs veikts 
kapitālremonts 22 mācību telpās par kopējo sum-
mu Ls 101 659,79. Vēl savu atdzimšanu gaidīs 13 
mācību kabineti, vestibili un gaiteņi. Darbi rit pilnā sparā. Gandrīz visos izremontētajos kabinetos būs jaunas mēbeles.

Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā
viss jaunais bērnu labsajūtai, izziņai un priekam

„Viss ir nerimtīgā kustībā, visu laiku kaut kas top un rodas no jauna”, teic Kokneses 
speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore Dagmāra Isajeva.

„Soli pa solīti virzāmies uz priekšu, mums 
viss ir nerimtīgā kustībā, visu laiku kaut kas top 
un rodas no jauna”, teic Kokneses internātpamat-
skolas – attīstības centra direktore Dagmāra Isaje-
va. Vispirms aplūkojām kādreizējo baseina telpu, 
kas ilgus gadus netika izmantota. Vairāk kā gadu 
meklēti līdzekļi telpas remontam. Pateicoties spon-
soru atsaucībai un ieguldījumam no valsts mērķ-

dotācijām, veikts pamatīgs remonts. Izremontētā 
telpa tiks izmantota kā aktu zāle, kurā notiks arī 
ritmikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. 
Apskatījām arī izremontēto kamīnzāli ar jaunu, 
mūsdienīgu ietērpu. Tā būs skolēnu atpūtas tel-
pa, kurā varēs rīkot  dzimšanas dienas ballītes un 
citus svētkus.  Vēl viens jaunums, par ko priecīgi 
ir gan skolēni, gan skolas darbinieki, ir izremon-
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„Likteņdārzs ir vieta, kur sirds sauc at-
griezties”, ar saviļņojumu sacīja bijušais Ja-
pānas vēstnieks Takaši Osanai ciemošanās 
reizē 19. jūlijā, kad viņš kopā ar kundzi Keiko 
tikās ar „Kokneses fonda” padomes priekšsē-
dētāju Vili Vītolu un Martu Vītolu, Kokneses 
novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri 
un „Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāju 
Valdu Auziņu. Takaši Osanai vēstnieka piln-
varas ir beigušās, Latvijā viņš bija ieradies 
pēc savas vēlmes, lai vēlreiz pabūtu  vietās, 
kuras savulaik apmeklējis vēstnieka amatā. 
Likteņdārzā Takaši Osanai pirmo reizi pabija 
2009. gadā, kopš tā laika vismaz reizi gadā 
viņa ceļš vedis uz šo vietu Daugavas krastā, 
arī pagājušajā gadā uz Skatu terases atklā-
šanas pasākumu. Kokneses Novada Vēstīm 
Takaši Osanai atklāja: „Vēlos ik gadu te at-
braukt, lai pārliecinātos, kā tuvojoties Lat-
vijas valsts 100. dzimšanas dienai,  Likteņ-
dārzs top arvien krāšņāks un izteiksmīgāks. 
Centīšos Likteņdārzu apciemot arī Latvijas 
valsts simtgades gadā. Es ticu un ceru, ka šī 
vieta kļūs nozīmīga ne tikai Latvijā, bet ārpus 

tās, jo šis visas tautas kopīgi lolotais dabas 
piemineklis apliecinās mums vissvarīgāko – 
dos mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un 
iedvesmu jauniem darbiem nākotnē. Novēlu 
jums lepoties ar to, ka tieši Koknesē – Latvi-
jas sirdī top Likteņdārzs!” Ieklausoties Lik-
teņdārza pārvaldnieka Bruno Cīruļa stāstīju-
mā, Osanai kungs vēlreiz ar prieku apskatīja 
bruģakmens klājumu ar ziedotāju vārdiem, 
amfiteātri „Sirmais saulriets” un skatu terasi. 
Pēc gardajām pusdienām „Orinoko”, kuras 
sarūpēja viesu nama saimnieki – Kristīne un 
Leopolds Klišāni, bijušais vēstnieka kungs 
un viņa pavadītāji devās uz Iršiem, briežu 
dārzu un safari parku „Zemitāni”. SIA „Ze-
mitāni” īpašnieks Guntis Belēvičs viesmīlīgi 
uzņēma ciemiņus un ar aizrautību stāstot par 
saimniecības izveidi, iepazīstināja  ar 300 ha 
plašo teritoriju. Vislielāko prieku atbraucē-
jiem sagādāja briežu fotografēšana. Mājup-
ceļā Osanai pāris iegriezās arī Kokneses pils-
drupās, apsolot koknesiešiem citugad atkal 
būt Latvijā.

Kokneses Novada Vēstis

Likteņdārzā viesojas bijušais Japānas vēstnieks

Mirklis pie Daugavas skatu terasē.
No kreisās: Vilis Vītols, Takaši Osanai ar kundzi  Keiko un Dainis Vingris.

Kokneses novada 
represētie iestādīs 
savu ozolu 
Likteņdārzā

„Kokneses fonds” kopā ar Politiski re-
presēto apvienību pagājušajā gadā aicināja 
Latvijas pašvaldības ziedot līdzekļus Ozo-
lu godasardzes alejas izveidei Likteņdārzā. 
Kokneses novada dome, atbalstot alejas iz-
veidi un pieminot sava novada ļaudis, kuri 
cietuši represijās, Likteņdārzam ziedoja Ls 
1000.  23. augustā, dienā, kad notiks Latvijas 
Televīzijas ziedojumu akcija „Top Latvijas 
Likteņdārzs!”, alejas stādīšanā – amfiteāt-
rī aiz akmens krāvuma plānots iestādīt 38 
ozolus. Līdzās jaunajiem ozoliņiem novietos 
plāksni, kurā būs nosauktas visas pašvaldī-
bas, kas atsaucās aicinājumam ziedot.

23. augustā pulksten 17.00 Kokneses 
novada Politiski represēto nodaļas biedri un 
viņu tuvinieki laipni gaidīti Likteņdārzā uz 
ozola stādīšanu topošajā Ozolu godasardzes 
alejā. Pulcēšanās pulksten 16.30 Likteņdārzā.

Pulksten 16 no Kokneses dzelzceļa sta-
cijas uz Likteņdārzu bez maksas kursēs 
Kokneses novada domes autobuss.

Kokneses Novada Vēstis

9. augustā tēlnieka Voldemāra Jākob-
sona memoriālajā mājā – muzejā Induļa 
Burkas fotogrāfiju izstādes „Starp diviem 
saullēktiem” noslēgums izvērtās kā autora 
sirsnīga saruna ar klātesošajiem. Pirmo reizi 
Induļa darbus skatījām 2010. gada pavasarī, 
kad arī iepazinām viņa pirmo grāmatu „Ne-
pateiktie vārdi”. 2011. gada vasarā muzejā 
uzziedēja viņa fotogrāfijās tvertie dabas 
ainavu mirkļi. Šogad pie lasītājiem devās 

Induļa Burkas otrā grāmata „Starp diviem 
saullēktiem”. Grāmatā liriskas miniatūras 
mijās ar fotogrāfijām, kurās autors atklājis 
sievietes skaistumu dabā un, kuras redzējām 
arī izstādē. Vienai fotogrāfijai ir veltīti ap 
1000 kadru, no kuriem autors izvēlējies īsto. 
Par katru no fotogrāfijām Indulim bija savs 
interesants tapšanas stāsts, ko papildināja 
viņa lasītās miniatūras. 

Kokneses Novada Vēstis

Vēl ir augusts, bet domām traucoties uz 
priekšu, gribas kavēties laikā, kad mākslinie-
ce daba ļausies krāsu priekam. Septembrī – 
viskrāsainākajā rudens laikā Latvijā ieskanē-
sies daudzveidīgie Dzejas dienām veltītie pa-
sākumi. 8. septembrī pulksten 14 Kokneses 
kultūras nama mazajā zālē būs sirsnīgi gaidīti 
visi, kuriem tuva ir dzeja. Savus jaunākos 
dzejoļus par rudeni, par mīlestību, par visu, 

kas saucas vārdā Dzīve no sirds jums dāvās 
autori, kuru darbi lasāmi arī grāmatā „Gais-
mas pieskāriens Koknesei” un vēl citi dzejas 
autori. Dzirdēsim arī ciemiņus no Jaunjel-
gavas literātu apvienības un Saldus novada 
Lutriņu pagasta. Dzejas lasījumus papildinās 
Druvja Andriksona dziedātās dziesmas. Uz 
tikšanos Dzejas dienu laikā!

Kokneses Novada Vēstis

Sievietes un dabas skaistuma atklāsme Induļa Burkas fotogrāfijās

Rudens – Dzejas dienu laiks

Aicinām uz talku 
Likteņdārzā!

30. augustā pulksten 10 uz talku Likteņ-
dārzā aicinām bijušos meliorācijā strādājošos 
darbiniekus. Mūsu lielais kolektīvs vēl ne tik 
senā pagātnē veica lielus darbus.  Tagad  mēs 
varam dot savu artavu Likteņdārza nākotnei 
un reizē piedzīvot sirsnīgus tikšanās mirkļus. 
Būtu jauki, ja katrs no mums paņemtu līdzi 
arī laukakmeni. Parādīsim atkal to kopības 
sajūtu, kas droši vien ir saglabājusies mūsu 
prātos un sirdīs. Ar savu dalību vienosim 
pagātni un nākotni. Mums, dažiem domu-
biedriem, ir radusies doma, ka mēs katrs par 
saviem līdzekļiem (Ls 5) varētu pasūtīt sava 
vārda iegravēšanu bruģakmenī, novietot tos 
visus kopā Likteņdārza alejā un atstāt tā vēs-
turei šīs talkas kopīgo foto. 

Uz talkošanu ieteicams ņemt līdzi ūde-
ni un pusdienu maizītes. Ap pulksten 14.30 
piknika – ugunskura vietā tiksimies uz talkas 
rezultātu apkopošanu un kavēšanos atmiņās 
par kopīgā darbā pavadīto laiku. 

Bijušo melioratoru vārdā: Jāzeps 
Vingris, Pāvels Brimerbergs, Vitālijs 

Rūrāns, Lidija Zinovska, Dainis Putniņš.
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PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 
INSPEKTORU APMEKLĒTĀJU 
PIEŅEMŠANAS LAIKI:

KOKNESES PAGASTĀ (Kokneses 
novada domes ēkā 11.kab., Melioratoru iela 
1, Koknese, LV-5113)
pirmdienā no plkst. 9.00 - 17.00;  
ceturtdienā no plkst. 8.00 – 16.00
• Pašvaldības policists
Dainis Ginters, T. 28653455;
• Pašvaldības policists Jānis Galviņš,
T. 27016044

Pašvaldības ceļa Bilstiņi – Atra-
dze posmā Rīga – Daugavpils šoseja 
– Atradzes kapi par Kokneses novada 
domes līdzekļiem notiek ceļa remonts. 
Darbu 1 km garajā ceļa posmā veic 
SIA „Roplaiņi”. Šopavasar šajā ceļa 
posmā izveidojās trīs ceļa brauktuves 
rūgšanas vietas, tāpēc bija nepiecie-

šams ieguldīt līdzekļus un sakārtot šo 
ceļa posmu uz Atradzes kapiem. Dar-
ba gaitā notiek ceļa klātnes brauktu-
ves atjaunošana, lietus kanalizācijas 
sistēmas sakārtošana, notiek caurteku 
tīrīšana un vajadzības gadījumā tās 
iebūvēs no jauna. Pēdējo reizi šī ceļa 
posma rekonstrukcija tika veikta 1999. 

gadā. Kokneses novada dome informē 
iedzīvotājus, ka ir nolīdzināts ceļa 
posms no valsts ceļa Tīnūži - Kokne-
se zem dzelzceļa viadukta, tādējādi ir 
nepārtraukti nodrošināta piekļuve uz 
Atradzes kapiem.

Kokneses Novada Vēstis

Jaunā pašvaldības policista redzeslokā
pusaudžu un jauniešu uzraudzība

Mūsu pienākums ir palīdzēt – teic pašvaldības policisti
Dainis Ginters (no kreisās) un Jānis Galviņš.

Kokneses novadā no 1. augusta ir iz-
veidota vēl viena amata vieta. Darbā pie-
ņemts otrs pašvaldības policists. Jaunajam 
darbiniekam Jānim Galviņam ir liela piere-
dze darbā valsts policijā. Viņa redzeslokā 
būs pusaudžu un jauniešu uzraudzība. Paš-
valdības policists Dainis Ginters pastāstī-
ja: „Izveidojot Kokneses novadu, sākotnēji 
bija iecerēts, ka katrā pagastā būs savs paš-
valdības policists. Paldies domes deputā-
tiem par šo lēmumu, jo darba apjoms pa-
lielinās, tāpēc bija nepieciešams vēl viens 
darbinieks, īpaši tagad, kad tuvojas jaunais 
mācību gads.”  Par nepilngadīgajiem atbil-
dīgi ir vecāki. Ministru kabineta noteiku-
mos noteikts, ka ielās vasaras sezonā pēc 
pulksten 23 nedrīkst būt bērni, kas jaunāki 
par 16 gadiem, bet skolas laikā ārpus mā-
jām drīkst atrasties līdz pulksten 22.  Sāko-

ties mācību gadam, visā novadā atsāksies 
patruļu reidi. Arī vecāki varēs piedalīties 
šajos reidos kopā ar pašvaldības policistu 
Jāni Galviņu un adminstratīvās komisijas 
pārstāvjiem.  „Uzskatu, ka mūsu galvenais 
uzdevums ir palīdzēt, brīdināt, informēt un 
tikai tad sodīt,” tikšanās reizē atzina Jānis 
Galviņš. Ikdienā policistiem par kārtību 
un drošību palīdz rūpēties 11 videonovē-
rošanas kameras. Tās ir novietotas pus-
audžu un jauniešu iecienītās pulcēšanās 
vietās. Piemēram, skeitparkā jaunieši sēž 
un spēlē kārtis, grauž saulespuķu sēklas, 
negaidot ierodas pašvaldības policisti, jo 
novērošanas kamerās pamanījuši jauniešu 
nedarbus. Ikvienam, kas vēlas pārkāpt li-
kumus, pirms to darīt, būtu vērts  padomāt 
par sekām.

Kokneses Novada Vēstis

Ceļš uz Atradzes kapiem būs sakārtots

VALSTS POLICIJAS
ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDES
AIZKRAUKLES IECIRKŅA
KĀRTĪBAS POLICIJAS NODAĻAS
POLICIJAS INSPEKTORU 
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS 
LAIKI:

KOKNESES PAGASTĀ (Kokneses 
novada domes ēkā 11. kab., Melioratoru iela 
1, Koknese, LV-5113) katra mēneša
1. pirmdienā no plkst. 9.00 - 11.00

BEBRU PAGASTĀ (Bebru pagasta 
pārvaldes ēkā, „Papardes”, Vecbebri, Bebru 
pagasts, Kokneses novads, LV-5135) katra 
mēneša 1. otrdienā no plkst. 9.00 - 11.00

IRŠU PAGASTĀ (Iršu pagasta pārvaldes 
ēkā, „Kūlēni”, Iršu pagasts, Kokneses 
novads, LV-5108) katra mēneša 1. otrdienā 
no plkst. 13.00 - 15.00
• Policijas inspektors Agris NUNGURS, 
tālr. 28621214
• Policijas inspektors Viktors 
BEŠMENOVS, tālr.28329664
• Anonīmais tālrunis 65122118
• Aizkraukles iecirkņa dežūrdaļas tālr., 
65102500, 112
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Vecbebru Profesionālā vidusskola 
jau vairākus gadus veiksmīgi piedalī-
jusies Eiropas Savienības Leonardo da 
Vinči apakšprogrammas Mobilitātes 
projektu konkursos, radot iespēju au-
dzēkņiem mācību praksi apgūt Vācijā un 
citās valstīs. „Pirmo reizi īstenots starp-
tautisks projekts pedagogu pieredzes 
pilnveidošanai,” teic īstenoto projektu 
sagatavotāja un vadītāja Ināra Bakma-
ne, direktora vietniece audzināšanas un 
praktiskajā apmācībā. Piedaloties Eiro-
pas Savienības Mūžizglītības program-
mas Leonardo da Vinči apakšprogram-
mas Mobilitātes projektu konkursā tika 
iegūts finansējums projektam „Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas pedagogu pie-
redzes apmaiņa un kvalifikācijas paaug-
stināšana Vācijā”.

Projektu īstenoja Vecbebru Profe-
sionālā vidusskola un Vitalis Betreu-
ungsgesellschaft fūr Modellprojekte 
mbH, Vācijas organizācija ar starptau-
tisku pieredzi, kura jau no 1997. gada 
nodarbojas ar skolu un dažādu organi-
zāciju atbalstīšanu Leonardo da Vinči 

mobilitātes projektu pieteikšanas pro-
cesā, to izpildē un novērtēšanā. 

No 7. līdz 13. jūlijam  desmit peda-
gogi – galvenokārt ēdināšanas pakalpo-
jumu speciālistu teorētiskās un praktis-
kās apmācības skolotāji un kvalifikācijas 
prakšu vadītāji: Jānis Bakmanis, Ilga 
Beķere, Gita Birkāne, Kārlis Krūmiņš, 
Jānis Liepiņš, Zinaida Bāra, Regīna Snie-
dze, Vineta Grinšpone, Marina Riekstiņa 
un Kristīne Keivomeģe vērtīgu pieredzi 
turpmākajam darbam ieguva Vācijā, jo 
projekta mērķis bija pilnveidot pedagogu 
zināšanas, prasmes,  iemaņas un kompe-
tences, kas veicinātu viņu profesionālo 
izaugsmi. Projekta dalībnieki augstu no-
vērtēja organizācijas darbu programmas 
īstenošanā. Pedagogi apmeklēja Saksijas 
Izglītības Aģentūru, iepazinās ar Vācijas 
izglītības sistēmu, tai skaitā duālās apmā-
cības sistēmu profesionālajā izglītībā, ap-
meklēja vairākus uzņēmumus, kas sniedz 
ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumus: 
Leipcigas Universitātes ēdināšanas bloku 
„Mensa am park”, Hotel Victor” s Resi-
denz, Da Capo auto muzeju un restorānu, 

Vecbebru Profesionālās vidusskolas pedagogi 
pieredzi gūst Vācijā

kur tiek organizēti privāti un korporatīvi 
pasākumi, muzeju Arabishe Coffe Baum, 
profesionālās izglītības centru Susanna-
Eger-Schule Leipcigā, iepazinās ar Vāci-
jas kultūrvēsturiskajiem objektiem Leip-
cigā un Drēzdenē. Ar gandarījumu viņi 
atzīst, ka iegūtā pieredze Vācijā paaugsti-
nājusi sociālās, svešvalodas, personiskās 
un ar darbu saistītās kompetences. Beb-
rēnieši  un sadarbības partneri ir ieguvuši 
jaunas idejas par profesionālās apmācības 
organizāciju Vācijā un Latvijā, kā arī 
nolēmuši turpināt sadarbību nākotnē, lai 
uzlabotu audzēkņu praktisko apmācību ar 
uzlabotām metodēm.

Vācijā darbojas duālā apmācības 
sistēma profesionālajā izglītībā, kas ir 
saikne starp mācību iestādēm un uzņē-
mumiem, kuri ieinteresēti kvalificētu 
darbinieku sagatavošanā, un kuru būtu 
nepieciešams perspektīvā ieviest arī 
Latvijā, kā rezultātā mazinātos jauniešu 
bezdarbs un kas būtu ieguvums valsts 
ekonomikai.

Projekta dalībnieki saņēma Eiropas 
Mobilitātes sertifikātus, kas apliecina 
viņu profesionālos un personiskos iegu-
vumus par profesionālās izglītības or-
ganizāciju Vācijā un Latvijā. Par veik-
smīgi pavadīto laiku Vācijā vēstīs arī 
kompānijas VITALIS izsniegtie sertifi-
kāti, kuros atzinīgi novērtēta viņu pro-
fesionālā ieinteresētība, aktīvā pieda-
līšanās pieredzes apmaiņā par Vācijas 
profesionāls apmācības organizēšanu 
un duālās apmācības ieviešanas iespē-
jām Latvijā.  

Jaunais mācību gads Vecbebru Pro-
fesionālajā vidusskolā sāksies ar la-
bām ziņām – finansiālu atbalstu guvuši 
arī šī gada sākumā iesniegtie projekti: 
„Vecbebru Profesionālās vidusskolas 
pedagogu pieredzes apmaiņa Vācijā – 
ekoloģiska pārtika cilvēka veselībai” 
un projekts par audzēkņu mācību praksi 
Vācijā.

Kokneses Novada Vēstis

Projekta dalībnieki ar smaidu no Vācijas.
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Laiks, kad senie latvieši godāja Saimnieka 
un Saimnieces dienu – Jēkabus un Annas, ir laiks, 
kad var raudzīt pirmos kartupeļus un burkānus, 
celt galdā pirmo rudzu maizi. Šajos svētkos katrā 
sētā starp citiem labumiem galdā noteikti bija arī 
čaklas saimnieces siets siera ritulītis.

Jau sesto vasaru Bebru pagasta „Galdi-

ņos” – tēlnieka Voldemāra Jākobsona memo-
riālajā mājā – muzejā svinējām Annas dienu, 
bet pirmo reizi īpaši godinājām mūsu pagastā 
dzīvojošās saimnieces – siera sējējas. Beb-
ros, tāpat kā cituviet, netrūkst pieredzējušu 
saimnieču, kuras siera siešanas māku nodod 
savām meitām un mazmeitām. Tikšanās reizē 

Annas dienā svin mazos siera svētkus

Sirsnīgi sveicieni Bebru pagasta pen-
sionāriem augustā! Vēl mēnesis, un daba  ar 
savu krāšņumu dos ziņu par rudens atnākšanu. 
Rudens skaistāko laiku izbaudīsim kopā! 28. 
septembrī  aicinu doties ekskursijā uz Latgali. 
Ciemosimies Rēzeknes novada Maltas pagastā, 
apskatīsim Maltas vēstures muzeju, tālāk dosi-
mies uz Rāznas ezera krastiem – Rāznas nacio-
nālo parku. Gar vienu no augstākajiem Latgales 

pauguriem  – Mākoņkalnu, ceļš vedīs uz Kau-
natas pagastu un Dubuļu ciemu. Apmeklēsim 
keramiķa Ēvalda Vasiļevska darbnīcu, kur va-
rēsim iegādāties Latgales keramiku un vērot 
kā no māla keramiķa rokās top mākslas darbs. 
Pēc tam dosimies uz Lielo Liepu kalnu (289,3 
m.v.j.l.) – Latgales augstāko virsotni. No Lie-
lā Liepu kalna skatu torņa varēs ieraudzīt zilās 
ezeru zemes – Latgales skaistumu.  Ekskursijas 

dalības maksa – 7 lati, maksā ietilpst arī bro-
kastis un pusdienas. Bebru pagasta pensionārus 
lūdzu pieteikties Bebru pagasta pārvaldē pie 
sekretāres līdz 20. septembrim. Pārējie novada 
pensionāri uz palikušajām brīvām vietām varēs 
pieteikties pēc 20. septembra. Novēlu visiem 
jauku atpūtu un stipru veselību! 

Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru 
padomes „Mārtiņroze” priekšsēdētāja

 Svētku svinētāju „Galdiņu” ābeļdārzā.

„Nekur nav tik labi kā laukos!”, izrādes noslēgumā teic vietalvieši.

pārliecinājāmies, kamēr vien mūsu zemītes 
ganībās mielosies gotiņas, „kamēr vien mazs 
brūns teliņš caur brūnu govi nāks”, plūdīs 
piena upes, būs siera sējējas un siera ēdāji! 
Paldies par atsaucību saimniecēm: Annai Pi-
lienai, Annai Bitei, Astrīdai Grantiņai, zem-
nieku saimniecības „Vecsiljāņi” galvenajai 
siera meistarei Ievai Midegai – visjaunākajai 
siera gatavotājai, kuras vārdā nosauktais siers 
pazīstams jau aiz Latvijas robežām.Katra no 
viņām labprāt pastāstīja par savu pieredzi sie-
ra gatavošanā, kā arī varējām nobaudīt viņu 
čaklo roku veikumu. Sirsnīgs paldies saim-
niecēm Brigitai Gailītei, Marijai Straumei un 
Līgai Pilienai, lai arī viņām nebija iespējams 
piedalīties mūsu svētkos, varējām nodegustēt 
viņu sietos gardos siera ritulīšus! Siera sējē-
jas saņēma mazas piemiņas veltes no Kokne-
ses novada domes, bet ansamblis „Pīlādzītis” 
no Liepkalnes katrai veltīja dziesmu. Ansam-
bļa dziedātājām un Ernesta kungam, tāpat kā 
siera sējējām,  ir zināma sava – dziedātprieka 
recepte! Paldies par skaistajiem sveicieniem!

Par siera brīnišķīgajām īpašībām vēstīja 
arī neliela izstāde ar materiāliem no Kokne-
ses pagasta bibliotēkas. Pasākuma rīkošanā 
ar prieku palīdzēja Daiga Andersone. Arī 
viņa bija sarūpējusi saimniecēm un Annas 
dienas gaviļniecēm mazas piemiņas zīmes no 
šiem svētkiem. Daigas sagatavotā viktorīna 
par „Ievas sieru” mums atklāja vēl daudz jau-
na par „Vecsiljāņu” siera ceļu. Jau trīs gadus 
„Vecsiljāņu” sierotavā top puscietie Gaudas 
tipa sieri un katram siera ritulītim ir kopīgs 
moto: „Ievas siers no tikko slaukta rīta pie-
na!” No vienas tonnas piena var iegūt 90 kg 
siera, mēnesī vidēji tiek saražots 4-5 tonnas 
siera. Ieva Midega pieredzi siera ražošanas 
pilnveidē guvusi arī Nīderlandē.  „Ievas 
siers” jau ir paguvis aizceļot uz Lietuvu, pa-
gājušā gada novembrī pirmā krava aizgāja uz 
Ameriku – Ņujorku, Sietlu. Vēlam Ievai arī 
turpmāk daudz veiksmes!

Pasākuma noslēgumā tapa kopīgs foto 
„Galdiņu” dārzā. Vakara turpinājumā Vietal-
vas dramatiskais kolektīvs mūs iepriecinā-
ja ar Baibas Jukņevičas lugas „Ak, šī jaukā 
lauku dzīve!” iestudējumu. Humora pilno 
skatījumu par kādas lauku sētas iemītnieku 
dzīvi un pilsētnieču iejušanos lauku vidē ak-
tieru lieliskajā sniegumā, skatītāji uzņēma ar 
sirsnīgiem aplausiem.  Ja Annas diena jauki 
pavadīta, tāda būs visa atlikusī vasara!

Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto

Rudenī jāceļo uz Latgali!
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Jūlijs ir mēnesis, kad liepas rotā sa-
vas zaru rokas ziedos un bites kā kamer-
koris zumina priekpilno vasaras meldi-
ņu. Kaut kur dūc nomaldījusies kamene. 
Pērkons skaita buramvārdus, vēlot vasa-
rai ražīgu klēpi. Iesmaržojot meža zeme-
ņu smaržu, vērojot zaļās bērzu birztalas, 
vēju saviļņotos rudzu laukus, kam pāri 
kūpēdamas staigā ziedu dūmakas. Sirds 
priekā pukst! Arī mēs Ģimenes atbalsta 
centrs esam pašā vasaras viducī.

Jūlijs ir bijis radošs un dažādām ak-
tivitātēm bagāts mēnesis. Iepazinām un 
sev atgādinājām svarīgas lietas, vietas un 
notikumus, kuri vijās ar Koknesi un tās 
vēsturi. Bērniem bija iespēja piedalīties 
foto orientēšanā. Vides foto orientēša-
nās ir notikumiem un piedzīvojumiem 
bagāts pasākums, kura laikā jāmeklē 
foto punkti, jātiek galā ar izaicinājuma 
uzdevumiem, jāsadala atbildība un darbi 
starp komandas biedriem un, protams, 
sparīgi jākustina kājas.  

Kopīgi izpētot Daugavas krastu, ie-
raugot dažādu dzīvo radību tajā, devā-
mies pārgājienā uz Likteņdārzu. 

Tēmas „Daba dziedē, daba veldzē” 
ietvaros sapratām: smaržīgais gaiss, 
puķes, zeme, ūdens, vēja dvesma  dod 
mums enerģiju un spēku, lai kā sapildī-
tās ievārījumu burciņas varētu noglabāt 

gada tumšajam laikam.
Uzsākām akciju, kurā aicinām ņemt 

dalību ikvienam  „Ietērp Koknesi bur-
buļos”. Burbuļi – brīva, relaksējoša  at-
mosfēra, kurā viens otram dāvā prieku 
un vienkārši labi pavada laiku, radot 
jautru noskaņu pūšot lielus un mazus 
ziepju burbuļus gaisā. Jau piekto vasa-
ru pēc kārtas notiek Burbuļu festivāls. 
Tas ir aizsācies Lietuvas galvaspilsētā 
Viļņā. Pasākums sākas no 27. maija 
līdz septembra vidum katru otro pirm-
dienu. Sāc nedēļu citādāk! Tagad pasā-
kums apvieno gandrīz katru lielāku pil-
sētu Lietuvā un dažās Eiropas pilsētās 
(Londona, Kopenhāgena, Parīze, Edin-
burga, Dublina, Linkolna uc). Lietainā 
vai saulainā laikā visas vasaras garumā 
pilsētas laukumā pulcējas iedzīvotāji 
un viesi, lai pūstu ziepju burbuļus.

Ikviens ir mīļi aicināts ņemt dalī-
bu kopā ar mums 12. augustā un 26. 
augustā visas dienas garumā no plkst. 
12:00

15. un 16. augustā no plkst. 11:00  
līdz 18:00 laipni aicināti uz „Drēbju 
dienām”!

Aija Rimša,
ĢADC vadītāja 

Saudzēsim jauno!
Bebru pagasta centrā jaunajā bērnu rota-

ļu laukumā jau ir uzstādītas rotaļu iekārtas. 
Vecāki un vecvecāki ar bērniem un mazbēr-
niem labprāt tur pavada brīvo laiku. Rotaļu 
iekārtas ir paredzētas bērniem līdz 11 gadu 
vecumam, diemžēl gados vecāki skolas pui-
kas grib justies mazāki un jaunās rotaļu iekār-
tas izmēģināt, nepadomājot, ka ar savu svaru 
un neapdomīgo rīcību var tās sabojāt. Pie 
Kokneses Novada Vēstīm vērsās kāda vec-
māmiņa, lai izteiktu lūgumu bērnu vecākiem 
un vecvecākiem: „Centīsimies saudzēt to, ko 
mūsu jaunajai paaudzei sarūpējusi biedrība 
„Bites” un Bebru pagasta pārvalde. Nebūsim 
vienaldzīgi un vajadzības gadījumā aizrādī-
sim pusaudžiem, kuri ir par lielu, lai spēlētos 
rotaļu laukumā.”

Kokneses Novada Vēstis 

Svētceļojumā vieglāk 
doties nūjojot

Karstajā 31. jūlija dienā Bebros bija 
apstājušies svētceļnieki, kuri uz Aglonas 
baziliku devās nūjojot. Viņi ciemojās arī 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriāla-
jā muzejā. Viens no svētceļniekiem, Pēte-
ris Aglonietis, jau no 90. gadu sākuma ik 
vasaru augustā nūjojot dodas uz Vissvē-
tākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemša-
nas svētkiem. Kokneses Novada Vēstīm 
viņš pastāstīja, ka jebkurā ceļojuma brīdī  
ikviens nūjošanas piekritējs var viņiem 
piebiedroties. „Esmu pārliecinājies, ka 
svētceļniekam nūjojot ceļš ir vieglāk no-
ejams. Nūjas klab pret zemi, šīs skaņas ir 
kā lūgšana. Brīžiem aiz noguruma roka pa-
slīd, bet es turpinu iet,” atklāja pieredzēju-
šais svētceļnieks. Viņš cer, ka nākotnē viņa 
aicinājumam radīsies arvien vairāk sekotā-
ju. Pēteris Aglonietis ir ieguvis teoloģijas 
maģistra izglītību kā Sludinātāju ordeņa 
brālis 1993. gadā Polijā, Krakovas akadē-
mijā. Viņš ir daudzu projektu vadītājs un 
pasākumu rīkotājs pusaudžiem, jauniešiem 
un ģimenēm. Vairākus gadus kalpojis par 
Romas katoļu baznīcas priesteri, bet kopš 
2008. gada  strādā par Latvijas Valsts pro-
bācijas dienesta referentu. 2011. gadā klajā 
nāca viņa darbs „Kvalitatīva klātbūtne un 
rīcība”. Tajā lasāma arī šī dzīves pārbaudīta 
atziņa: „Cilvēkam ir vajadzīgs otrs cilvēks, 
lai spētu sevi pazīt, pieņemt un mīlēt.”

Kokneses Novada Vēstis

Ģimenes atbalsta centra 
aktivitātes vasaras vidū

 Vasaras tveicē atspirdzinājums koku paēnā.
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Ar izcīnītajām 33 medaļām (13 zelta, 12 
sudraba, 8 bronzas) Kokneses novada viegl-
atlētikas veterāni ir pielikuši treknu punktu 
2013. gada Latvijas sporta veterānu 50. jubile-
jas sporta spēlēm. Ar 390 punktiem Kokneses 
vieglatlēti aiz Jūrmalas (401 punkts), Rīgas 
(395 punkti), Tukuma novada (391 punkts) un 
Gulbenes novada (391 punkts) izcīnīja 5. vie-
tu no 36 Latvijas pašvaldību un sporta klubu 
komandām. Tikai divi punkti pietrūka līdz 3. 
vietai, taču arī godpilnā 5. vieta koknesiešiem 

ir vēl nebijis panākums. Nebijis notikums 
Kokneses vieglatlētiem bija arī tas, ka atklā-
šanas parādē Jēkabpilī sportisti beidzot soļoja 
vienotos sporta tērpos, un kopā ar sportistiem 
soļoja arī Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris. Visu Kokneses novada 
vieglatlētikas sporta veterānu vārdā paldies 
viņam par atbalstu finālsacensībās Jēkabpilī!

Vēl atliek piebilst, ka šīs sacensības bija 
starptautiskas. Bez 509 dalībniekiem no 36 
pašvaldībām un sporta klubiem startēja arī 60 

sportisti no Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas. 
Pirms svinīgās sporta spēļu atklāšanas parā-
des, daudzu novadu (arī Kokneses) sporta ve-
terāni piedalījās pasākumā Likteņdārzā, kur 
kopā ar vairākām mūsu valsts augstākajām 
amatpersonām un slavenākajiem sporta vete-
rāniem, ieskaitot Jāni Lūsi, tika atklāta un ie-
svētīta piemiņas vieta Latvijas sportistiem un 
sporta darbiniekiem, kas cietuši, gājuši bojā 
dažādās represijās aizstāvot Latvijas sportu 
dažādos laikmetos.

26. un 27. jūlijā Jēkabpilī notika Lat-
vijas čempionāts vieglatlētikā, kurā pie-
dalījās arī Kokneses novada vieglatlēti. 
Koknesieši izcīnīja trīs godalgas.  Latvijas 

čempiona titulu 3000 m distancē izcīnī-
ja Jānis Višķers, uzrādot sezonas labāko 
rezultātu valstī. Sudraba godalga vesera 
mešanā Andrejam Pavļenkovam, bronzas 

medaļa trīsoļlekšanā – Dāvim Kalniņam. 
Lodes grūšanā Mārtiņam Brokam piektā 
vieta. 

Koknese Novada Vēstis

LSVS 50. jubilejas sporta spēles beigušās

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Vecuma grupa Disciplīna, rezultāts Izcīnītā vieta

1. Sandra Vītola 30+ tāllēkšana – 4.48 m
trīssoļlēkšana – 9.52m

3.vieta
2.vieta

2. Inga Vītola 35+ tāllēkšana – 3.95 m
trīssoļlēkšana – 7.69 m

4.vieta
3.vieta

3. Inga Ziediņa 40+ 800 m – 2:59.02 min
3000 m – 13:01.71 min

2.vieta
3.vieta

4. Baiba Lulle 40+
tāllēkšana – 4.51 m

augstlēkšana – 1.40 m
lodes grūšana – 9.53 m

3.vieta
2.vieta
3.vieta

5. Aija Vītola 55+ 100 m – 17.77 s
400 m – 1:35.03 min

4.vieta
3.vieta

6. Anna Lulle 70+
100 m – 21.77 s

tāllēkšana – 2.89 m augstlēkšana (ind.) – 1.05 m 
trīssoļlēkšana – 5.95 m 

1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta

7. Normunds Skangalis 40+
vesera mešana – 33.60 m
lodes grūšana – 13.93 m
diska mešana – 42.44 m

2.vieta
1.vieta
1.vieta

8. Ainārs Kvedaravičs 40+ 400 m – 56.72 s
1500 m – 4:24.51 min

1.vieta
1.vieta

9. Aigars Rublis 45+ 400 m – 59.17 s
1500 m – 4:26.20 min

2.vieta
1.vieta

10. Aivis Orliņš 45+ lodes grūšana – 13.02 m
diska mešana – 29.23 m

1.vieta
5.vieta

11. Māris Eglītis 45+ trīssoļlēkšana – 12.78 m  tāllēkšana – 5.70 m 2.vieta
3.vieta

12. Ivars Māliņš 50+
lodes grūšana – 11.49 m 
augstlēkšana – 1.50 m

diska mešana – 35.32 m

1.vieta
2.vieta
2.vieta

13. Aivars Dambītis 60+ šķēpa mešana – 34.37 m 1.vieta

14. Arvīds Vītols 60+
tāllēkšana – 5.04 m augstlēkšana – 1.30 m 

trīssoļlēkšana – 10.76 m 
vesera mešana (ind.) – 32.71 m

1.vieta
2.vieta
2.vieta
5.vieta

15. Artūrs Miķelsons 60+ vesera mešana – 33.16 m 4.vieta

16. Dainis Ozoliņš 75+ lodes grūšana – 8.81 m 
diska mešana – 18.41 m

2.vieta
6.vieta

17.
Jauktā zviedru stafete 

(Aija Vītola, Aigars Rublis, Sandra Vītola, Ainārs 
Kvedaravičs)

4:00.77 min 2.vieta

18. Mazā zviedru stafete dāmām
(Aija Vītola, Baiba Lulle, Inga Vītola, Sandra Vītola) 2:52.41 min 3.vieta

Kokneses novada komandas rezultāti Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) savienības
50. sporta spēlēs vieglatlētikā

Kokneses novada vieglatlēti Latvijas čempionātā vieglatlētikā
Arvīds Vītols
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Koknesē, čiekuru audzētavā „Ozolkalni” 
9. augustā  mednieku kluba „Ķepainis” un 
Kokneses novada domes organizētajās sacen-
sībās medniekiem „Kokneses kauss 2013” 
pulcējās mednieki no Kokneses novada, Sta-
buraga, Jumpravas, Krapes, Rīgas. Kopumā 
piedalījās septiņas komandas. Pēc mednieku 
kluba „Ķepainis” ierosmes šīs sacensības ik 
vasaru augusta sākumā kļuvušas par tradīci-
ju, kurās svētku gaisotni un satikšanās prieku 
izbauda ne tikai mednieki, bet viņu ģimenes 
ar bērniem un mazbērniem. Arī šajā reizē 
organizētāji bija centušies, lai lieli un mazi, 
kopumā ap 100 dalībnieku,  lieliski pavadītu 
laiku. Arvīda Baltcera vadībā precīzi un raiti 
strādāja sekretariāts.  Svētku galvenais pavārs 
koknesietis Dainis Ginters  uz ugunskura lielā 
katlā vārīja mednieku iecienīto soļanku, bet 
jaunākā paaudze piedalījās dažādās atjautības 
un veiklības atrakcijās, kā arī apliecināja sevi 
radoši – apgleznojot akmentiņus. Loku šauša-

nas federācijas pārstāvja Roberta Lācīša vadī-
bā bērni, jaunieši un arī pieredzējuši mednieki 
izmēģināja prasmi šaušanā ar loku.  Mednieki 
sacentās sportingā, svara un attāluma noteik-
šanā „uz aci”, „kuiļa” vilkšanā un citās jautrās 
izdarībās. Apkopojot rezultātus, tika noskaid-
roti uzvarētāji. Vislabāk bija veicies koknesie-
šu komandai „Žuburs”, otrajā vietā komanda 
„Ķepainis 1”, trešajā – komanda ar medību  
dievietes nosaukumu „Diāna” no Stabura-
ga pagasta. Šīs komandas saņēma Kokneses 
novada domes sarūpētos kausus, medaļas un 
diplomus. „Kuiļa” vilkšanā visspēcīgākie bija 
komandas „Ķepainis 1” vīri, attāluma noteik-
šanā un jautrības stafetē mednieki no koman-
das „Diāna”, bet svara noteikšanā un duelī ar 
pneimatiskajiem ieročiem – „Žubura” vīri. In-
dividuāli sportingā uzvarēja Uģis Žukelis no 
Jumpravas, bet otrajā un trešajā vietā – kokne-
sieši Guntis Upmalis un Austris Matušonoks, 
kurš šaušanā ar pneimatisko ieroci izcīnīja 

„Ozolkalnu supermednieka” titulu. Sieviešu 
konkurencē precīzākā šaušanā ar pneimatisko 
šauteni bija un „Ozolkalnu supermednieces” 
titulu ieguva koknesiete Skaidrīte Bērziņa. 
Visi sacensību dalībnieki piedalījās loterijā, 
kurai balvas bija sagādājušu svētku atbalstī-
tāji. Visvērtīgāko balvu – pneimatisko šauteni 
savā īpašumā ieguva koknesietis Andris Belē-
vičs. Mednieku kluba „Ķepainis” prezidents 
Jānis Bērziņš atzīst, ka ikgadējās sacensības 
nevarētu notikt bez atbalstītāju līdzdalības. 
Sacensību organizētāji pateicas par finansiā-
lu palīdzību  Kokneses novada domei, SIA 
„Baumit – Baltikum”, z/s „Vējkalni Miki”, 
SIA „Ataudze”, z/s „Jaunholandes piens”, SIA 
veikalam „Artemīda L”, SIA „Metālists”, SIA 
„Kokneses komunālie pakalpojumi”. Līdz vē-
lam vakaram „Ozolkalnos” valdīja priecīga 
gaisotne, mednieki apsprieda piedzīvoto un 
nākotnes ieceres. 

Kokneses Novada Vēstis

Valmierā  5. un 6. jūlijā notika Latvijas 
vieglatlētikas čempionāts B grupas jaunie-
šiem. Vesera mešanā 1. vietu kārtējo reizi iz-
cīnīja koknesietis Otto Asmuss, lai gan savā 
vecuma grupā (1998. - 1999. g.) viņš bija jau-
nākais dalībnieks. Medaļas, kausi un diplomi 
Otto mājās liecina par panākumiem ne tikai 
Latvijā un ne tikai sportā. Diplomi ir iegūti 
arī par uzvarām matemātikas, informātikas, 
vācu valodas (arī valsts līmenī) olimpiādēs.

Jautāts par to, kā veiksmīgi izdodas 
apvienot sportu ar mācībām Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā,  Otto Kokneses No-
vada Vēstīm atbildēja: „Dienu sakārtoju tā, 
lai visam pietiktu laika, – gan mācībām, gan 
sportam, gan draugiem.” Jāpiebilst, ka skolā 
jaunā sportista sekmes ir virs 8 ballēm.  Vē-
lam Otto tā turpināt!

Otto vecāki pateicas par atbalstu Kokne-
ses novada domei, īpaši Jānim Dzenim, kurš 
cenšas neizlaist nevienas sporta sacensības 
ar jauno koknesiešu piedalīšanos. Vislielāko 
paldies par paveikto viņi velta Otto trenerim 
Igoram Lullem. Ar nepacietību sekosim līdzi 
Otto turpmākajiem startiem!

Kokneses Novada VēstisUzvarētāja gods koknesietim Otto Asmusam.

Otto atkal pirmais

Kurš būs veiksmīgākais? 
Mirklis no sacensībām.

Svētki medniekiem un viņu ģimenēm
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13. un 14. jūlijā Jēkabpilī norisinājās Lat-
vijas pašvaldību sporta veterānu 50. jubilejas 
sporta spēļu finālposms. Sacensības sākās šī 

gada februārī, bet noslēdzās 14. jūlijā. 
Pirms nozīmīgajām sacensībām dalīb-

nieki un viesi 13. jūlijā pulcējās Likteņdārzā 

„Vasarā Latvijas gleznaino dabu vislabāk 
iepazīt, izbaudot velopiedzīvojumu, kurā šova-
sar aicina doties Zemgales plānošanas reģions, 
īstenojot Eiropas Savienības projektu „Central 
Baltic Cycling”. Tā ir lieliska iespēja piedalīties 
neaizmirstamos velobraucienos Latvijas dien-
vidu reģionā. Uzticīgākie velotūrisma piekri-
tēji šovasar jau paguvuši piedalīties Jelgavas, 
Dobeles un Tērvetes, Bauskas piļu velotūrē.  
3. un 4. augustā notikusī Daugavas velotūre 

līdzi doties sauca arī koknesiešus, kuri vēlējās 
lieliski pavadīt laiku un iepazīt Daugavas 
krastus velobraucienā.  PA „Kokneses Tūrisma 
centrs”  darbinieces Daina Liepiņa un Zane 
Zariņa Daugavas velotūrē iesaistījās,  lai gūtu 
jaunu pieredzi, jo Koknesē velotūrisms kļūst 
arvien populārāks un  reizē ļautos aizraujošam 
izaicinājumam – divu dienu garumā vadot 
velosipēda stūri. Daina Liepiņa pastāstīja: 
„Daugavas velotūrē ar prieku piedalījās 80 da-

Likteņdārzā piemiņas vieta sportistiem – represiju upuriem

Daugavas velotūre no Jēkabpils līdz Aizkrauklei

„No viņiem nedzēšamas gaismas pēdas” – vārdi piemiņas plāksnē.

svinīgā Latvijas Sporta veterānu savienības 
(LSVS) pasākumā, lai atklātu tēlnieka Ojāra 
Feldberga no laukakmeņiem veidoto kompo-
zīciju un piemiņas plāksni to Latvijas spor-
tistu un sporta darbinieku piemiņai, kuri gā-
juši bojā vai represēti 20. gadsimta laikmeta 
griežos. Svinīgajā piemiņas vietas atklāšanas 
brīdī spēlēja Kokneses pūtēju orķestris. Pasā-
kumu vadīja ilggadējais sporta žurnālists un 
komentētājs Gunārs Jākobsons. Klātesošos 
uzrunāja izcilais latviešu sportists, šķēpme-
tējs Jānis Lūsis, tēlnieks Ojārs Feldbergs. 
Atklāšanas brīdī piedalījās Saeimas Sporta 
apakškomisijas priekšsēdētājs olimpiskais 
čempions Ivans Klementjevs, LPS priekšsē-
dētājs Andris Jaunsleinis, Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Pie-
miņas vietu iesvētīja Kokneses evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Valdis Baltruks. 

LSVS, sadarbībā ar Latvijas Sporta mu-
zeju, izdevusi bukletu, kurā apkopoti visu 
represijās cietušo Latvijas sporta darbinieku 
un sportistu vārdi. Uz izdevuma vāka lasā-
mas dzejnieces Ārijas Elksnes dzejas rindas: 
„No viņiem nedzēšamas gaismas pēdas”. Šie 
dzejnieces vārdi iekalti arī piemiņas plāksnē.

Kokneses Novada Vēstis

lībnieki. Šie braucieni nav sacensības, tā ir at-
pūta un piedzīvojums ģimenei, draugiem un do-
mubiedriem. 160 kilometru garo velotūri sākām 
no Jēkabpils.  Karstajā saules tveicē braucām pa 
mazām taciņām un lauku ceļiem, priecājoties 
par Sēlijas un Sēlpils krāšņumu vasaras pilnzie-
dā. Katrā atpūtas vietā mūs sirsnīgi sagaidīja ar 
atspirdzinājumiem. Staburaga pagastā pusdie-
nojām un  apskatījām staburadziešu lepnumu 
– Vīgantes parku. Kad sasniedzām Aizkraukli, 
steidzīgi devāmies veldzēties Daugavā. Pēc 
nakšņošanas Aizkraukles pagasta „Cepļos”, 
svētdienas rītā ceļš veda atpakaļ uz Jēkabpi-
li. Iebraucot Koknesē, aicinājām velo draugus 
izbaudīt senatnes elpu Kokneses pilsdrupās, 
rast spēku un iedvesmu zaļojošajā Likteņdārzā. 
Domāju, ka ikviens no braucējiem, gan tie, kas 
izturēja līdz galam, gan tie, kas nobrauca mazā-
ku ceļa posmu, izjuta šī velobrauciena galveno 
mērķi – gūt pozitīvas emocijas un iepazīt vietas, 
kuras nebeidz pārsteigt ar savu vienkāršību un 
skaistumu. ,,Zanei izdevās Daugavas velotūri 
izbraukt no sākuma līdz beigām, par ko tūres 
noslēgumā pašai bijis liels prieks un pārstei-
gums. Brauciena laikā bija iespējams piedalīties 
fotokonkursos. Zane aizraujas ar fotografēšanu, 
tāpēc viņai nesagādāja grūtības brauciena laikā 
iemūžināt interesantākos mirkļus.

Projekta ietvaros PA „Kokneses Tūris-
ma centrs” sadarbībā ar Zemgales Plānoša-
nas reģionu ir izdevis bukletu par velomarš-
rutiem Zemgales novadā. Pēc veiksmīgā 
Mazā Tvīda brauciena Kokneses novada 
svētkos, nav šaubu, ka visi velopiekritēji 
sarosīsies arī nākamgad un mūsu novadā 
velotūrisma nozarei ir nākotne!

Kokneses Novada Vēstis
Zanes Zariņas foto
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AURA  AICINA – augustā/septembrī 
AUGUSTS:
Trešdienās: 14., 21., 28. augustā – ārs-

ta – dziednieka, manuālā  terapeita  Igora  
Civako pieņemšana, masāžas. (Iepriekš pie-
teikties pie Dainas, t.: 26386251)

10.08. Pieņems Ērgļu dziedniece  Biru-
ta  Fedotova. (Pieteikties pa tel.: 26499913)   
Palīdz  atbrīvoties no  atkarībām (alkohols, 
smēķēšana). Dziedina  kaulu, locītavu, ner-
vu slimības, bērniem,  noņem  rozi, nobrīnē-
jumu,   skaudību.  Palīdz sakārtot ģimenes 
attiecības, biznesu. (Iepriekš piesakieties pa 
tel.26499913)

15.08. Pieņems dziedniece – dabas ek-
sperte Lilita Aivare. Veic auras, čakru un 
ķermeņa meridiānu  diagnostiku, nosaka  or-
ganisma funkciju traucējumus agrīnā stadijā, 
iesaka korekcijas ar dabas līdzekļiem. Strādā 
arī ar redzes problēmām.(Pieteikties pa t.: 
22319558)

20.08. pieņems dziednieks Oskars 
Peipiņš.  (Iepriekš pieteikties pie Zitas, t. 
22319558)

20.08. pl. 17.30  Akvilonas Dziedniecī-
bas akadēmijas I kursa prezentācija.Vada 
dziednieks Oskars Peipiņš. Laipni gaidīti 
visi interesenti! Ieeja – brīva.

29.08. pieņems dziedniece – dabas 
eksperte Lilita Aivare. (Pieteikties pa t.: 
22319558)

SEPTEMBRIS:
Trešdienās: 4., 11., 18., 25. septembrī – 

ārsta-dziednieka, manuālā terapeita Igora 
Civako pieņemšana, masāžas. (Iepriekš pie-
teikties pie Dainas, t. 26386251)

8.09 pl. 10.30  Lielais meditāciju aplis. 
Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs. Mak-
sa 8.- Ls

14.09. Pieņems Ērgļu dziedniece  Biru-
ta  Fedotova. (Iepriekš piesakieties  pa tel. 
26499913)

26.09.  pieņems dziedniece – dabas 
eksperte Lilita Aivare. (Pieteikties pa t.: 
22319558)

Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II 
kursa nodarbības – septembra 2. un 4. sest-
dienā. 

12.09 pl. 18.00. firmas „Tupperware“ 
prezentācija Kokneses kultūras nama mazajā 
zālē. Vada Daina Ļūļaka. Ieeja par brīvu.

 Personības attīstības centra AURA 
kolektīvs:  

Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita 
Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka (t. 
26386251)

     
                
        
20. augustā
dziednieks, Goda doktors Biomedicīnā
Oskars Peipiņš:
10.00 – 16.00 – individuālās konsultā-

cijas.
Piesakieties pa tel.: 22319558. 
17.30 - Starptautiskās Profesionālās
Dziedniecības Akadēmijas Kokneses 

filiāles prezentācija.   
I kurss: “Izzini sevi”. Aicinām piedalī-

ties visus interesentus. Ieeja – brīva.
Adrese: Koknese, Parka ielā 20, dzīv. 66.
Informācija:
Tel.: 67275910; mob.: 29489221; 

29196664; 22319558.
www.akvilona.lv
E-mail: akvilona@inbox.lv

Palīdzēsim
Māriņai kļūt 
veselai!

Ar Kokneses Novada Vēstis starp-
niecību koknesiete Inga Gicēviča lūdz 
palīdzēt viņas slimajai meitiņai.

Mārai ir Kruzona sindroms, kas izrai-
sījis priekšlaicīgu galvaskausa kauliņu 
slēgšanos, slēgtas deguna ejas un apgrū-
tinātu elpošanu un ēšanu. Nepilnu divu 
mēnešu vecumā Māriņai veica pirmo 
operāciju,  nākamo – deguna operāciju 
trīs mēnešos. Taču hoānu atrēzija – de-
guna eju necaurlaidība saglabājusies līdz 
šim. Piecu mēnešu vecumā tika veikta 
galvas operācija, bet kad meitenei bija 
gads un trīs mēneši, Somijā veica  vēl 
vienu apjomīgu galvaskausa operāciju.

Šobrīd Māras vecāki gatavojas uz 
sarežģītu operāciju – sejas vidusdaļas 
izvilkšanu normālajā pozīcijā – Le-
Fort III. Šī operācija nepieciešama, lai 
varētu veikt nākamo – likvidēt hoānu 
atrēziju jeb atvērt deguna ejas elpoša-
nai. Līdz šim brīdim meitenei miegā ir 
katastrofāli apgrūtināta elpošana – ve-
cāki ik nakti uzmana viņas miegu, lai 
nepieļautu nosmakšanu. Ļoti steidzamā 
un  nepieciešamā operācija Somijas klī-
nikā ieplānota  27. vai 28. augustā.  Ir 
iegūts apstiprinājums tam, ka Latvijas 
valsts segs operācijas izmaksas 31000 
EUR apmērā. Taču ir ļoti daudz vēl 
citu izdevumu, kas jāapmaksā pašiem 
vecākiem. Kaut arī ienākumi ģimenē 
ir pietiekami, lai nodrošinātu ikdienas 
vajadzības, braucienam uz Somiju va-
jadzīgo summu viņi nevar pagūt sakrāt. 
Aprēķinot nepieciešamos tēriņus – au-
tomašīnas degvielai, prāmja biļetēm, 
(divas biļetes  aptuveni  izmaksā Ls 
360), pacienta iemaksai (770 EUR), 
dzīvošanas līdzekļiem Somijā vismaz 
3 nedēļas, kopumā plānoti izdevumi Ls 
1300. Māras vecāki lūdz palīdzēt savākt 
nepieciešamo summu ceļa izdevumiem. 
Šobrīd  kontā ir Ls 469. Viņi no sirds 
pateicas visiem, kas jau ir palīdzējuši! 
Rekvizīti ziedojumam:

Inga Gicēviča, p. k. 070871-11063,
SEB BANKA,
konta Nr.
LV59UNLA0050004813802
Palīdzēsim Māriņai kļūt veselai!

Kapsēta Datums Luterāņu Katoļu
Kokneses pagasta Baznīcas kapos  13. jūlijā  plkst. 14.00  plkst. 14.00
Bebru pagasta Zutēnu kapos  20. jūlijā  -  plkst. 13.00
Kokneses pagasta Ūsiņu kapos  3. augustā  plkst. 14.00  plkst. 14.00
Kokneses pagasta Atradzes kapos  10. augustā  plkst. 14.00  plkst. 14.00
Kokneses pagasta Kaplavas kapos  17. augustā  plkst. 14.00  plkst. 14.00
Iršu kapos  17. augustā  plkst. 17.00  plkst. 17.00
Bebru pagasta Zutēnu kapos  18. augustā  plkst. 12.00  -

PAŠVALDĪBAS TRANSPORTS UZ ATRADZES KAPIEM 2013.GADA VASARĀ

Datums Atiešanas laiks no 
Stacijas laukuma

Atiešanas laiks no 
vidusskolas vārtiem

Izbraukšana no 
Atradzes kapiem

15. maijā  15.00  15.05  16.00
29. maijā  15.00  15.05  16.00
12. jūnijā  15.00  15.05  16.00
26. jūnijā  15.00  15.05  16.00
10. jūlijā  15.00  15.05  16.00
24. jūlijā  15.00  15.05  16.00
7. augustā  15.00  15.05  16.00
21. augustā  15.00  15.05  16.00
11. septembrī  15.00  15.05  16.00
25. septembrī  15.00  15.05  16.00

Kapusvētki Kokneses novada kapsētās
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Datums, laiks Pasākums Norises vieta

17. augustā 
plkst. 23.00

Balle. Muzicēs grupa Ginc un Es no Rēzeknes. 
Ieejas biļetes cena - no plkst. 22.00 - 23.00 - Ls 
2,50; pēc 23.00 - Ls 3,00.

 Iršu klubā

24. augustā 
plkst. 18.00

Koncerts “VASARAI AIZEJOT....” Piedalās: 
dziedātāji INETA RUDZĪTE un DAINIS 
SKUTELIS, aktieris ARTIS ROBEŽNIEKS. Ieeja: 
Ls 3,-, skolniekiem līdz 12.g.v. Ls 2,-. Nelabvēlīgu 
laika apstākļu gadījumā pasākums notiks kultūras 
namā.

Kokneses estrādē

31. augustā
plkst. 10.00

Sporta svētki Vecbebros, 
stadionā

31. augustā
plkst.21.00

Balle. Spēlē grupa „BRUĢIS” Bebros, Mežaparka 
estrādē

8. septembrī 
plkst. 14.00

Dzejas dienu pasākums  ar Kokneses novada 
autoru piedalīšanos. Muzicēs Druvis Andriksons

Kokneses kultūras 
nama mazajā zālē

7. septembrī 
plkst. 13.00

Skrīveru amatierteātra izrāde pēc N. Šeiko lugas 
motīviem „Kristofers un viņa draugi”.
Ieejas maksa: Ls 0,50. Kokneses novada izglītības 
iestāžu 1. klases skolēniem ieeja par brīvu.

Kokneses kultūras 
namā

                

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.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

2013. gada augusta mēnesī:
Reģistrētas  12  laulības:
(5 – Kokneses Dzimtsarakstu nod.,
7 – Kokneses ev.-lut. Baznīcas draudzē).
Reģistrēti  8  jaundzimušie.

Teiciet, vai pēdējā saule
Šodien man vaigā spīd?
Dunot kā bišu spiets gaisos,
Dvēseļu mākonis slīd.
                   /A. Eglītis/

Mūžībā pavadīti:

Gurijs Golubovs (1941. g.);
Gaida Avotiņa (1953. g.);
Arturs Jaunmaize (1919. g.);
Marta Skrējāne (1926. g.);
Juris Rubens (1974. g.);
Jūlija Ruža (1944. g.).

Lūdzam palīdzēt!  23.  jūlijā Ērgļu 
apkaimē pazuda trīskrāsu bīgls vārdā 
Robijs, ar baltu plankumu uz skausta, ar 
brūnu siksniņu, uz kuras ir telefona nr. un 
veterinārās pases numuri.

Ja esat redzējuši šo sunīti, lūdzu pie-
zvaniet uz kādu no šiem nr.: 29112680, 
29674353, 28786404.

Atlīdzība – Ls 50

Es redzēju sav māmiņu
Pār kalniņu aizvedam;
Gana saucu, nedzirdēja,
Gan tecēju, nepanāca.
                   (Latv.t.dz.)

Skumstam par Jūlijas Ružas aizie-
šanu mūžībā. Izsakām dziļu līdzjūtību 
ģimenei un pārējiem tuviniekiem.

Iršu pensionāru klubiņš „Vālodzīte”

Diplomēts podologs
veic ārstniecisko pēdu aprūpi
(ādas un nagu sabiezējumi, 
kārpas,varžacis u.c.).
Salonā Art of Touch,                                      
Bērzu 2 – 31,                                   
Aizkraukle.
Pieraksts pa tālr.: 28868173
Cena: 12 Ls, pensionāriem 8 Ls.
Izbraukumi mājas vizītēs
Kokneses novadā 10 Ls.
Pieraksts pa tālr.: 27528062

Kokneses novada represētie!
Aicinām Kokneses novada Politiski repre-

sēto nodaļas biedrus un viņu ģimenes, skolēnus, 
kuri piedalījās represēto nodaļas rīkotajā kon-
kursā un kuriem interesē izsūtīto likteņgaitas, 
22. augustā (iepriekšējā avīzes numurā bija 
publicēts nepareizs datums) doties ekskursijā, lai 
iepazītu ievērojamākas un skaistākās vietas Vec-
piebalgas novadā un Jaunpiebalgas novadā. 

22. augustā Koknesē pulksten 7 izbrauk-
šana no veikala ,,Maxima”; pulksten 7.10 no 
Kokneses dzelzceļa stacijas; pulksten 7.30 no 
Bebru pagasta centra pieturas.

Pieteikties līdz 17. augustam pie Moni-
kas Dzenes: T. 65161106; 26191982 vai Lī-
bas Zukules: T. 26423431.

17. augustā pulksten 13 Ikšķilē sāksies 
ikgadējais Latvijas Politiski represēto perso-
nu salidojums.

Kokneses Novada Vēstis


