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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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Un visi rīti un zeltītie saulrieti ir tikai niecīga dzīves daļa no visa tā 
spožuma, kuru izstaro mūžības gaisma. /A. Zarāns/

Esiet sveicināti oktobrī! Ar savu zeltu 
kokus un mūs apzeltī rudens. It kā vēlē-
damies aizkavēt brīdi, kad koku kailie 
zari, veroties debesīs, meklēs mazu saules 
atspulgu. Aizlidojušas dzērves, mums at-
stājot dzestrus, dūmakainus rītus. Bet, ja 
esam no vasaras sasmēlušies sauli, ener-
ģiju, dabas dotos vitamīnus, tad saules 
gaismas pietiks arī krēslas stundām. 

Rudens bagātība rodama ne tikai ra-
žas apcirkņos, bet arī mūsu novada dzīves 
ritējumā ar daudzveidīgiem notikumiem 
kultūrā, sportā, pasākumiem izglītības 
iestādēs. Domājam, ka lielākā bagātība 
esam mēs paši, kuri izvēlējušies par sa-
vām mājām Kokneses novadu. Kopjot 
zemi, skolojot bērnus, ceļot vai atjaunojot 
namus, rakstot dzeju, darot ikvienu labu 
darbu, mēs palīdzam uzplaukt savām mā-
jām. Klāt laiks atkal pasacīt paldies par 
neizsīkstošu darboties un radīt gribu! 
Līdz 31. oktobrim varat iesniegt savus ie-
rosinājumus Kokneses Goda pilsoņa pre-
tendentiem Kokneses novada domē.

Avīzes lappusēs atradīsiet stāstus par 
mūsu talantīgajiem un sportiskajiem jau-
niešiem, ar kuriem no sirds lepojamies! 
Prieks dzirdēt jauniešus atzīstam, ka par 
sasniegto ir pateicīgi saviem vecākiem, 
arī skolotājiem. 6. oktobrī tika svinēta 
Skolotāju diena, arī mūsu novada peda-
gogiem sakām paldies par pašaizliedzību, 
iecietību un mīlestību, kas ik dienu tiek 
dāvāta mūsu jaunākajai paaudzei!

Lai ikvienu sasilda un dod gandarīju-
mu labie vārdi un rudens ziedi! Spītējot 
salnām, zied miķelīši. Mācīsimies no tiem 
izturību un ziedēt prieku!

Sarmīte Rode, Anita Šmite

1. novembrī pulksten 18 Kokneses kultūras namā Pateicības pasākums Kokneses novadā 
dzīvojošajiem donoriem un Latvijas Sarkanā Krusta biedriem! 

 Svinīga pasākuma atklāšana.
 Balle. (Pasākums būs pie galdiņiem, tāpēc iespējams līdzi ņemt savu  
       cienastu.)
Pieteikties līdz 25. oktobrim: T. 26423431 (Lība); 28256071 (Sofija).

Pabeigti renovācijas darbi 
daudzdzīvokļu namiem Koknesē

Renovēto māju iedzīvotājus sveic Dainis Vingris.

4. oktobrī svinīgi atklātas atjaunotās  
daudzdzīvokļu mājas Indrānu ielā 3 un 7, 
kurās veikti energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi. Renovācijas darbi pabeigti 
arī „Liepās”. 

Par atjaunoto māju iedzīvotāju lab-
klājību aizlūdza un savu svētību katrai no 
mājām deva Kokneses katoļu draudzes 
priesteris Māris Zviedris. Ar paveiktajiem 
darbiem mājas iedzīvotājus, būvniekus un 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
darbiniekus sveica Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Par kvalitatīvi 
veikatajiem darbiem pateicību SIA „Ota un 
partneri” būvniekiem izteica namu pārvald-
nieks Ziedonis Vilde, kurš ik dienu uzraudzī-
ja projektu norisi un veica to koordinēšanas 
pasākumus. 

Ziedonis Vilde stāsta: „Projekta rezultātā 
visām mājām ir nomainīti jumti, nosiltināti 
bēniņi, fasāde, cokols, pagraba pārsegums, 
nomainīti logi, ierīkota zibensaizsardzība, 
nomainītas ieejas un pagraba durvis,  kā arī 
apkures caurules. Kokneses mājās nomainī-
tas arī aukstā un karstā ūdensvada caurules. 

Projekta kopējās izmaksas: 
• Indrānu iela 3 – 96 647. 71 
• Indrānu iela 7 - 190 997. 78,  
• „Liepas” -  167 383. 41.
Projekts tika īstenots sadarbībā ar 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentū-
ru (LIAA) un Eiropas Reģionālo attīstības 
fonda (ERAF) atbalstu. 50% no attiecinā-
majām izmaksām sedza ERAF, bet pārējos 
līdzekļus atmaksās māju iedzīvotāji 15 gadu 
laikā. Iedzīvotāji atmaksā arī neattiecināmās 
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izmaksas, kas ir tās izmaksas, kuras neattie-
cas uz siltuma ekonomiju. Piemēram, ziben-
saizsardzības ierīkošana, aukstā ūdensvada, 
kanalizācijas nomaiņa un  PVN izmaksas. 
Lai īstenotu projektus, tika ņemts aizde-
vums SEB bankā.

Pēc renovācijas katrs dzīvoklis tika ap-
rīkots ar termoregulatoriem un  individu-
ālajiem siltuma uzskaites skaitītājiem. Tā 
rezultātā katrs iedzīvotājs maksās tik, cik 
būs tērējis siltumu.”

Svinīgajā pasākumā piedalījās arī 
Saeimas deputāts, Ekonomikas ministri-
jas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis, 
kurš šajā dienā pēc Kokneses novada do-
mes priekšsēdētāja uzaicinājuma viesojās 
Koknesē.

Ķirša kungs atzinīgi novērtēja projektā 
paveikto. „Mājas ir gan vizuāli skaistas, 
gan noteikti sniegs cerēto energoefekti-
vitātes rezultātu. Katru gadu palielinās 
resursu izmaksas, tāpat nākotnē gaidāms 
cenu pieaugums. Šādi projekti ir vienī-
gais risinājums izdevumu samazināšanai,” 
sveicot mājas iedzīvotājus ar realizēto pro-
jektu, sacīja Vilnis Ķirsis.

Kopā ar Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju un izpilddirektoru Ķirša 
kungs apskatīja būvdarbus pirmsskolas 
izglītības iestādē „Gundega”, kā arī ti-
kās ar uzņēmumu SIA „Pallogs” un SIA 
„Baumit-Baltikum” vadību, kur pārrunāja 
jautājumus saistībā ar elektroenerģijas jau-
das palielināšanas iespējām.

Viena no lielākajām problēmām šajos 
uzņēmumos ir nepietiekama elektroener-
ģijas jauda, lai modernizētu un attīstītu 
uzņēmumus arī nākotnē. SIA „Pallogs” ir 

aktīvs uzņēmums un lielākais darba vie-
tu radītājs Kokneses novadā, kurš pašlaik 
darbu nodrošina ap 150 strādniekiem.  

„Tālākai uzņēmuma attīstībai un pa-
likšanai tirgus apritē jau šobrīd nepiecie-
šama uzņēmuma modernizēšana, ko esam 
gatavi veikt, taču tas nav iespējams bez 
elektroenerģijas jaudas palielināšanas. 
Ir iesāktas sarunas ar AS „Sadales tīkls”, 
tomēr piestādītās izmaksas ir pārāk lie-
las – ap trīssimts tūkstošiem latu,” stāsta 
SIA „Pallogs” valdes priekšsēdētājs Māris 
Zudāns.

„Šīs teritorijas Kokneses novadam ir 
perspektīvas uzņēmējdarbības attīstīšanai. 
Drīz atklās jauno šoseju, cauri iet gāzes-
vads, blakus ir dzelzceļš. Arī Kokneses 
novada Attīstības plānošanas dokumentos 
šīs teritorijas ir iezīmētas uzņēmējdarbī-
bas attīstībai, tomēr problēma ar elektro-
enerģijas jaudu ir būtiska, lai piesaistītu 
jaunus uzņēmējus. Kokneses novada dome 
ir gatava sarunām ar AS „Sadales tīklu” 
par iespējamiem variantiem problēmas 
risināšanai. Pašlaik viens no lielākajiem 
uzņēmumiem novadā  ir sarežģītā situāci-
jā. Saprotam, ka šādas naudas uzņēmu-
mam nav. Jādomā par kopīgu risinājumu 
šai situācijai,” atklāj domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris.

„Problēma tiešām ir būtiska. Noteikti 
izpētīsim šo situāciju un uz kopīgu tikša-
nos aicināsim visas ieinteresētās puses, 
lai  pārrunātu iespējamos variantus prob-
lēmas atrisināšanai,” sacīja Ekonomikas 
ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis 
Ķirsis.

Kokneses Novada Vēstis

Aicinājums iesniegt 
ierosinājumus Goda 
pilsoņa nosaukuma 
pretendentiem

Kokneses novada iedzīvotāji līdz 2013. 
gada 31. oktobrim aicināti iesniegt ierosi-
nājumus Goda pilsoņa nosaukuma preten-
dentiem! Ierosinājumus jāiesniedz Kokneses 
novada domē, Melioratoru ielā 1.

Ierosinājumu iesniegšanas kārtību nosaka 
Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķirša-
nas noteikumi (pieejami www.koknese.lv).

Lēmumu par Kokneses Goda pilsoņa 
nosaukuma piešķiršanu Kokneses novadā 
pieņem Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma 
piešķiršanas komisija, ievērojot pretendenta 
darbību un personīgos nopelnus Kokneses 
novada labā, atbilstoši Kokneses Goda pil-
soņa nosaukuma piešķiršanas komisijas 
Nolikumam.

Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu 
piešķir ne vairāk kā pieciem pretendentiem 
gada laikā par īpašiem nopelniem Kokneses 
novada labā. Nopelni var izpausties sabied-
riskajā, kultūras, izglītības, sporta, sociā-
lajā vai saimnieciskajā darbībā. Kokneses 
Goda pilsoņa nosaukumu var piešķirt ne ti-
kai Kokneses novada iedzīvotājiem, bet arī 
citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. 
Par īpašiem nopelniem uzskatāma ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem bagāta dar-
bība, kā arī atsevišķi izcili darbi Kokneses 
novada labā.

Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu pie-
šķir vienreiz gadā.

Ierosinājumā par pretendentu jābūt se-
kojošām ziņām:

1. Vārds, uzvārds, personas kods, amats 
vai nodarbošanās;

2. Dzīves apraksts;
3. Nopelnu apraksts, par kādiem lūdz ap-

balvot.

Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fiziska 
persona vai fizisku personu grupa, tai ir jāie-
sniedz par sevi šādas ziņas:

1. Vārds, uzvārds,
2. Pilna adrese un tālruņa numurs;
3. Ja ierosinājumu iesniedz fizisku per-

sonu grupa, tālruņa numuru jānorāda tikai 
vienai personai.

Ja ierosinājuma iesniedzējs ir juridiska 
persona, tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:

1. Nosaukums;
2. Pilna adrese un tālruņa numurs.
Komisija neizskata ierosinājumus, kuru 

autors ir anonīms vai lūdz apbalvot sevi.
Kokneses Novada Vēstis

Domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, SIA „Pallogs” valdes priekšsēdētājs Māris Zudāns, 
EM parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis un domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 
pārrunā jautājumus saistībā ar elektroenerģijas jaudas palielināšanas iespējām.



3   Nr. 46 (323) 2013. gada 11. oktobris    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

turpinājums 4. lpp. 

2013. gada 25. septembrī Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ga-
tavību apkures sezonai.

1.2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas 
gatavību apkures sezonai.

1.3. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Iršu pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas 
gatavību apkures sezonai.

2.1. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 
domes Izglītības darba speciālistes Laumas 
Āres informāciju par izglītības darbu novadā.

2.2. 2014. gada budžetā paredzēt finan-
sējumu Kokneses novada bērnu un jauniešu 
nometņu organizēšanai novadā.

3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
I. Gaiša Kokneses vidusskolas darbu, Bebru 
pamatskolas darbu, Pērses pamatskolas dar-
bu, Kokneses internātpamatskolas – attīstī-
bas centra darbu, Bebru internātvidusskolas 
darbu, Vecbebru Profesionālās vidusskolas 
darbu.

3.2. Oktobra Kultūras, izglītības, sporta 
un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sē-
des darba kārtībā iekļaut jautājumu par psi-
hologu novada izglītības iestādēs.

4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” 
darbu un pirmsskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” darbu.

4.2. Risināt jautājumu par brīvpusdienām 
bērniem, kuri apgūst obligāto 5 un 6 gadīgo 
apmācības programmu.

5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Kokneses mūzikas skolas darbu.

5.2. Rast līdzekļus, lai nodrošinātu Iršu 
un Bebru pagastu bērnu nokļūšanu uz mūzi-
kas skolu, sporta centru un atpakaļ divas rei-
zes nedēļā – otrdienās un piektdienās.

6.1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Kokneses novada domes laikrakstu 
„Kokneses Novada Vēstis” un pašvaldības 
mājas lapu www.koknese.lv .

6.2. No 2014. gada 1. janvāra palielināt 
redaktores un sabiedrisko attiecību speciā-
listes Sarmītes Rodes darba slodzi līdz 0,5 
slodzēm.

7.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par elektrotīklu stāvokli un elektroapgādi 
Kokneses novadā. 

7.2. Uzdot pašvaldības iestādēm un pa-
gastu pārvaldēm veikt VAS Latvenergo ob-
jektu apsekošanu un līdz 2013. gada 20. ok-
tobrim iesniegt izpilddirektoram informāciju 
par konstatētajiem trūkumiem un priekšliku-
mus VAS Latvenergo par problēmām, kuras 
ir jārisina.

8. Gadījumos, ja Kokneses novada dome 
piešķir finansējumu sportistam, slēgt sadarbī-
bas līgumu par Kokneses novada pārstāvēšanu. 

9. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļas vadītājas A. Mikālas 
informāciju par projekta „Par sporta inventāra 

iegādi izglītības iestādēm” iesniegumu.
10.1. Komandēt Kokneses novada do-

mes priekšsēdētāju, Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības padomes dalībnieku Daini 
Vingri pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Makdeburgu (Vācija) no 2013. gada 9. līdz 
12. oktobrim.

10.2. Izmaksāt D.Vingrim komandējuma 
naudu saskaņā ar MK noteikumiem.

11. Turpināt risināt jautājumu par Kokneses 
novada administratīvo robežu grozīšanu.

12. Apstiprināt grozījumus ar Kokneses 
novada domes 2011. gada 25. maija sēdes 
lēmumu apstiprinātajos „Kokneses novada 
pedagogu darba samaksas noteikumos” (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv )

13. Apstiprināt grozījumus ar Kokneses 
novada domes 2012. gada 25. janvāra sēdes 
lēmumu Nr. 4.10 apstiprinātajā „Valsts bu-
džeta mērķdotācijas sadales kārtība Kokneses 
novada bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-
šanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vis-
pārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 
(informācija mājas lapā www.koknese.lv )

14.1. Uzdot Kokneses novada domes ad-
ministrācijai, tās iestādēm, struktūrvienībām un 
aģentūrām ar 2013. gada 1. oktobri līdz 2014. 
gada 30. jūnijam maksas pakalpojumiem cenas 
paralēli norādīt gan latos, gan euro.

14.2. Par lēmuma izpildi atbildīgs iestā-
des, struktūrvienības un aģentūras vadītājs.

15. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi 
Kokneses novada domes 30.01.2013. sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 
budžetiem 2013. gadam” (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv )

16. Apstiprināt grozījumus Kokneses 
Mūzikas skolas Nolikumā (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv )

17. Apstiprināt Kārtību, kādā tiek iz-
sniegtas subsīdijas un dotācijas komersan-
tiem, biedrībām un nodibinājumiem (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv )

18. Apstiprināt Kokneses novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas Nolikumu 
jaunā redakcijā, kā to sagatavojusi grāmatve-
dība (informācija mājas lapā www.koknese.lv )

19.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli Kokneses novada domei piede-
rošu  nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 
32600130767 – dzīvojamo māju apbūves 
zemesgabalu ar platību 1259 m2, ar adresi - 
Līgo iela 2 B, Koknese, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv )

19.2. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejo-
šu soli Kokneses novada domei piederošu 
Kokneses pagasta nekustamo īpašumu ar 
kadastra Nr. 3260 010 0225 zemes gabalu 
(starpgabalu) 0,4986 ha platībā ar adresi: 
„Vaidelotes”, Bilstiņi, Kokneses pagasts, 

Kokneses novads (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv )

 19.3. Pārdot atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli Kokneses novada domei piedero-
šu  nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 
900 0540 – trīs istabu dzīvokli Nr. 11, platī-
ba 71,7 m2 ar adresi „Liepas” - 11, Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv ).

20.1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Sporta centrs” direktora amata 
konkursa Nolikumu (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

20.2. Apstiprināt Konkursa komisiju šādā 
sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Ilmārs Klaužs – novada domes izpilddirek-

tors
Komisijas locekļi:
Dzintra Krišāne – novada domes sekretāre;
Henriks Ločmelis – Kultūras, izglītības, 

sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komi-
tejas priekšsēdētājs;

Ivars Māliņš – novada domes deputāts, 
sporta skolotājs;

Valdis Padoms – Aizkraukles novada 
Sporta centra vadītājs Valdis Padoms;

Dainis Vingris – Novada domes priekš-
sēdētājs;

Jānis Dzenis – domes deputāts
21. Nenodot būves „Šķiroto atkritumu sa-

vākšanas laukuma Paugu ielā 1 d, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā izbūve”, būvniecī-
bas ieceri publiskai apspriešanai.

22. Izveidot Civilās aizsardzības komisi-
ju šadā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Dainis Vingris – novada domes priekšsēdē-

tājs;
Komisijas locekļi:
- Guntars Laukazīle – Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 
Aizkraukles daļas priekšnieks;

- Jānis Bērziņš – SIA „ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” darbinieks;

- Dainis Ginters – pašvaldības policijas 
vecākais inspektors;

-  Andris Vanags –  Sēlijas Virsmežniecības 
Kokneses nodaļas vecākais mežzinis

- Andris Lakstīgala – A/S Sadales tīkli, 
Ziemeļaustrumu reģions, Aizkraukles noda-
ļas meistars;

- Imants Balodis – ārsts;
- Dzintra Krišāne – sekretāre.
23. Apstiprināt maksas pakalpojumu ce-

nas Vecbebru Profesionālajā vidusskolā lai-
ka posmam no 2013. gada 2. septembra līdz 
2013. gada 31. oktobrim.

24. Apstiprināt Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas darbinieku amatu sarakstu lai-
ka posmam no 2013. gada 1. septembra līdz 
2013. gada 31. oktobrim.
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25. Neatbalstīt Latvijas junioru meis-
tarsacīkšu rīkošanu Kokneses sporta cen-
tra peldbaseinā 2013. gada 12. oktobrī, 
jo pašvaldības budžetā tam nav ieplānoti 
līdzekļi.

26.1. Uzdot izveidot āra basketbola lau-
kumu pie sporta halles, izmantojot pārvieto-
jamos basketbola grozus.

26.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi p/a 
„Kokneses Sporta centrs” direktors.

27. No pašvaldības budžeta piešķirt Ls 
300,00 (trīs simti latus) pasākuma „Kokneses 
novada donoru balle” organizēšanai 2013. 
gada 1. novembrī.

28.1. Lūgt SIA „Aizkraukles ATU” no 
2013. gada 1. oktobra divas reizes nedē-
ļā – otrdienās un piektdienās veikt reisus 
Irši-Koknese-Irši. Izbraukšana no Iršiem 
plkst.15.56 un izbraukšana no Kokneses 
plkst. 19.10.

28.2. No pašvaldības pamatbudžeta ap-
maksāt izdevumus par transporta pakalpo-
jumiem saskaņā ar SIA „Aizkraukles ATU” 
piestādīto rēķinu.

29.1. Atbrīvot no maksas par sporta hal-
les izmantošanu sporta spēļu un citu sporta 
veidu komandas un individuālos sportistus, 
kuras pārstāv Kokneses novadu dažādās sa-
censībās.

29.2. Komandu treneriem vai koman-
das vadītājiem iesniegt sporta centra admi-
nistrācijai komandu dalībnieku sarakstus, 
vienoties ar sporta halles vadību par sporta 
halles izmantošanas laikiem treniņiem un 
sacensībām.

29.3. Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada 
1. oktobri.

29.4. Par lēmuma izpildi atbild pašval-
dības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” 
direktors.

30. Precizēt Kokneses novada domes 
2013. gada 28. augusta saistošos noteiku-
mus Nr. 11 „Grozījumi Kokneses novada 
domes 28.04.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Kokneses novadā” (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

Nākošā novada domes sēde notiks 
2013. gada 30. oktobrī plkst. 14.oo 
Kokneses novada domē, Melioratoru 
ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā.

Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par Sociālā dienesta darbu;
2. Par ĢKC „Dzeguzīte” darbu;
3. Par Bāriņtiesas darbu;
4. Par ziemas dienestu;
5. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

turpinājums no 3. lpp. APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes
2013. gada 28. augusta lēmumu Nr.9.1
Precizēti ar ar Kokneses novada domes

2013. gada 25. septembra lēmumu Nr. 12.3
2013. gada 25. septembrī
Kokneses novada Kokneses pagastā
                        
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11

„Grozījumi Kokneses novada domes
28.04.2010. saistošajos noteikumos  Nr. 8
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā””

Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2013. gada 28. augusta sēdes

 lēmumu Nr. 6.4. (protokols Nr.10)
                              Precizēti ar Kokneses novada domes

2013. gada 30. oktobra  sēdes lēmumu
Kokneses novada Kokneses pagastā
2013. gada 28. augustā
Kokneses novada domes saistošie  noteikumi Nr. 9
„Grozījumi 2012. gada 19. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa  
likuma atsevišķu normu   piemērošanu Kokneses novadā”

Izdoti, pamatojoties uz 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35. panta
  trešo, ceturto un piekto daļu,

Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 1036” Audžuģimenes noteikumi” 

43. punktu,
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 

noteikumu Nr. 913 ”Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu

Izdarīt Kokneses novada domes 
28.04.2010. saistošajos noteikumos  Nr.8 
”Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses 
novadā” šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. punktu ar 4.5. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“4.5. Kokneses novadā garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa apmērs bez Ministru 
kabineta noteikumos noteiktā ir sekojošs: 

4.5.1. vecuma un invaliditātes pensiju sa-
ņēmējiem, Ls 90,00 mēnesī; 

4.5.2. bērniem Ls 45,00 mēnesī.” 
2. Izteikt 6.3. punktu šādā redakcijā: 
„6.3. pabalsts ceļa izdevumu apmaksai 

pilna laika augstākās izglītības iestāžu stu-
dentiem, arodskolu un profesionālās iz-
glītības iestāžu audzēkņiem līdz Ls 50,00 
tiek piešķirts I (septembris-decembris) un 
II (janvāris-jūnijs) mācību semestrī, iesnie-
dzot sociālajā dienestā izglītības iestādes 
izziņu, ka ir sekmīgs audzēknis, un pama-
tojoties uz dokumentiem, kas pierāda mi-
nētos izdevumus.”

3. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko 
pamatojumu ar šādiem normatīvajiem ak-
tiem:

„Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 35. panta trešo daļu un 
Ministru kabineta 2012. gada 18. decem-
bra noteikumu Nr. 913 ”Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni”  3. 
punktu”.

Novada domes priekšsēdētājs D. Vingris

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 45. pantu,

 likuma „Par nekustama īpašuma nodok-
li” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 

3. panta pirmās.4 daļas, 9. panta otro 
daļu, Pārejas noteikumu 40.2 punktu 

1. Izdarīt Kokneses novada domes 
2012.gada 19. decembra saistošajos notei-
kumus  Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa likuma atsevišķu normu piemē-
rošanu Kokneses novadā ”  šādus grozī-
jumus:

1.1. Grozīt  saistošo noteikumu atsauci 
uz tiesiskā regulējuma normatīvajiem aktiem 
šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-

dībām” 45. pantu, likuma „Par nekustama 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 
punktu, 3. panta pirmās.4 daļas, 9.panta otro 
daļu , Pārejas noteikumu 40.2 punktu “

1.2. Izteikt II nodaļas nosaukumu  šādā 
redakcijā:

„II Nekustamā īpašuma nodokļa pie-
auguma ierobežojuma piemērošana 2014. 
gadā.”

1.3.  Aizstāt  12. punktā skaitli un vārdus  
“Ls 1000,00 (vienu tūkstoti latiem) ar skaitli 
un vārdiem “EUR 1423,00 (viens tūkstotis 
četri simti divdesmit trīs euro )”.

 
  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. 

gada 1. janvārī.
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Kokneses novada dome rīko rakstiskās 
izsoles ar augšupejošu soli par sekojošu 
kokmateriālu pārdošanu :

1. Taras klučus -  96,00 m3 (5 m un 2,5 
m garumā).

1.1. Kokmateriālu izsoles sākumcena Ls 
1920,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdes-
mit  lati) .

1.2.Maksāšanas līdzeklis: Ls (Latvijas 
valsts lati) 100% apmērā.

1.3. Izsole notiek un piedāvājumi tiek 
atvērti 2013.gada 22.oktobrī plkst.10.30 
Kokneses novada domes administratīvās 
ēkas 1.stāva 1.telpā.

1.4. Izsolē var piedalīties fiziska vai ju-
ridiska persona, kas iesniegusi dokumentus 
ar rakstisku cenas piedāvājumu līdz 2013.
gada 21.oktobra plkst.12.00 un iemaksājusi  
dalības maksu Ls 20,00 un nodrošinājuma 
summu 10% no izsoles  sākumcenas Ls 
192,00. 

1.5. Izsoles dalībnieki dalības maksu un 
nodrošinājuma naudu iemaksā ar  atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot 
tā iemaksas mērķi „Kokmateriālu – taras 
kluču izsole Kokneses novadā” 

Vecbebru Profesionālās vidusskolas re-
ģistrācijas Nr. LV 90000043028 

A/S SEB bankas kontā 
LV97UNLA0050021237352.

1.6. Ar izsoles objektu var iepazīties 
Vecbebros, iepriekš saskaņojot ar A. Midegu 
pa tālruni 26593960. 

1.7. Ar IZSOLES  noteikumiem var 

iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.

2. Bērza finierklučus - 35,5  m3 (2,85 
m garumā). 

1.1. Kokmateriālu izsoles sākumcena Ls 
710,00 (septiņi simti desmit  lati).

1.2.Maksāšanas līdzeklis: Ls (Latvijas 
valsts lati) 100% apmērā.

1.3. Izsole notiek un piedāvājumi tiek 
atvērti 2013.gada 22.oktobrī plkst.11.00 
Kokneses novada domes administratīvās 
ēkas 1.stāva 1. telpā.

1.4. Izsolē var piedalīties fiziska vai ju-
ridiska persona, kas iesniegusi dokumentus 
ar rakstisku cenas piedāvājumu līdz 2013.
gada 21.oktobra plkst.12.00 un iemaksājusi  
dalības maksu Ls 20,00 un nodrošinājuma 
summu 10% no izsoles  sākumcenas Ls 
71,00. 

1.5. Izsoles dalībnieki dalības maksu un 
nodrošinājuma naudu iemaksā ar  atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem norādot 
tā iemaksas mērķi „Kokmateriālu – bērza 
finierkluču izsole Kokneses novadā” 

Vecbebru Profesionālās vidusskolas re-
ģistrācijas Nr. LV 90000043028 

A/S SEB bankas kontā 
LV97UNLA0050021237352.

1.6. Ar izsoles objektu var iepazīties 
Vecbebros, iepriekš saskaņojot ar A. Midegu 
pa tālruni 26593960. 

1.7. Ar IZSOLES  noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.

Kokneses novada dome  izsludina 
pieteikšanos uz  pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Sporta centrs”  direktora 
amatu.

Ar  konkursa nolikumu var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv  
sadaļā Sports/Vakances.

Uz aģentūras direktora amatu var 
pretendēt personas, kurām ir:

1. augstākā izglītība  vai  studē  aug-
stākā mācību iestādē;

2. valsts valodas  zināšana augstākajā 
līmenī;

3. labas komunikācijas un sadarbības 
prasmes, psiholoģiska noturība stresa si-
tuācijās;

4. pieredze sporta darba organizēšanā;
5. menedžera prasmes un pieredze 

personāla  vadīšanā;
6.datorprasmes (Word, Powerpoint, 

Excell);
7. tehniskās zināšanas;
8. B kategorijas autovadītāja apliecība
Nolikumā minētie dokumenti pre-

tendentiem (personīgi vai pa pastu, vai 
elektroniski dzintra.krisane@koknese.
lv) jāiesniedz līdz 2013. gada 31. ok-
tobrim plkst. 14.30. Kokneses novada 
domes kancelejā, Melioratoru ielā Nr. 1, 
Kokneses pagastā.

KOKMATERIĀLU IZSOLE

Jau 5 gadus no agra pavasara līdz vēlam 
rudenim Likteņdārzā tiek stādīti kociņi. Tiek 
veidots jauns lapu/skuju koku mežs, kas sa-
stāvēs no aptuveni 10 000 kociņiem, kas no-
nākuši uz Likteņsalas Daugavā no dažādām 
Latvijas stādaudzētavām. No ābeļu alejas 
pa kreisi (dārza piemiņas pusē) vairāk tiek 
stādīti lapu koki, bet labajā, kas pavērsta uz 
Likteņdārza nākotnes zonu, pārsvarā būs 
skuju koki. Likteņdārza mežs, līdzīgi citiem 
Latvijas mežiem, skaisti un daudzveidīgi 
sazaļos pavasarī, bet gada nogalēs meža ko-
pīgais vainags plecu pie pleca turēsies pretī 
pirmajām rudens salnām. 

Īpašs mežs
Likteņdārzs būs neatkārtojams savā 

daudzveidībā. Dārza salas 33 hektāru lielo te-
ritoriju veidos divi kalni, no kuriem viens būs 
6 metrus, bet otrs 12 metrus augsts. Lielākā 
kalna nogāzē atradīsies liela ziedu pļava, bet 
no mazākā kalna virsotnes dārza apmeklētājs 
varēs ieiet piemiņas ēkā. Likteņdārza pagāt-
nes daļu no nākotnes daļas nošķir ābeļu ale-
ja, kas apmeklētāju pavada līdz Likteņdārza 
sirdij - amfiteātrim. Tā centrs ir novietots pie 
Daugavas virzienā uz 18. novembra saulrieta 
vietu. Ļoti simboliski, ka dārzu no visām pu-
sēm ieskauj Likteņupes Daugavas ūdeņi, jo 
netālu no Likteņdārza atrodas Latvijai zudu-

šas, bet ļoti mīlētas vietas – Staburaga klints, 
Kokneses pilsdrupu kalns un Pērses ūdens-
kritums. Arī koku stādīšanai Likteņdārza pie-
miņas mežā ir dziļa simbolika, tāpēc tas būs 
īpašs mežs. Līdzīgi mums, kas šo zemi apdzī-
vo un mūsu senčiem, kas par to cīnījās, katrs 
kociņš ir ar savu raksturu un likteni. Katrs 
kociņš ir stādīts ar labu domu vai gaišu atmi-
ņu. Likteņdārza mežs pavadīs apmeklētājus 
nesteidzīgās pastaigās, karstā vasaras dienā 
nodrošinot ēnu, bet vējainā rudenī - aizvēju. 
Dārza ainavas arhitektūrā iekļautie brīnišķīgie 
kontrasti vienaldzīgu neatstās nevienu. Izejot 
cauri noēnotam mežam un uzkāpjot piemi-
ņas kalnā, apmeklētājam pavērsies brīnišķīgs 
skats uz Daugavu un Likteņdārza amfiteāt-
ri, bet pēc pastaigas uz skatu terasi, uzkāpjot 
lielajā kalnā, pāri pļavas puķu nogāzei, dārza 
apmeklētājam pavērsies neaizmirstams skats 
uz Likteņdārza senā meža koku galotnēm, pāri 
upei uz Kokneses parku un pilsdrupām.

Kociņu vainagi 
Pirmie Likteņdārza jaunā meža koci-

ņi tika iestādīti pirms pieciem gadiem. Nu 
tie ir labi iesakņojušies, tāpēc jau šoruden 
Likteņdārzs gaida ciemos pirmos jauniešus 
no Ērgļu Profesionālās vidusskolas, kuri 
apgūst kokkopja (arborista) arodu. Šie jau-
nieši savu pasniedzēju pavadībā sāks veidot 

Likteņdārza jaunā meža kociņu vainagus. 
Tā 2013. gada rudenī sāksies jauna tradī-
cija un līdzās Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātei, Latvijas Mākslas Akadēmijai, 
Rīgas Celtniecības koledžai un daudziem 
citiem nesavtīgiem Likteņdārza atbalstī-
tājiem, tā veidošanā iesaistīsies arī Ērgļu 
Profesionālās vidusskolas topošie koku kop-
šanas speciālisti.

Ērgļu Profesionālā vidusskola par 
Likteņdārzu 

Andris Spaile, Ērgļu Profesionālās vi-
dusskolas direktors: „Mēs augstu novērtē-
jam uzaicinājumu piedalīties Likteņdārza 
jaunā meža veidošanā un domāju, ka mūsu 
zināšanas, pieredze un praktiskā darbība 
dos, kaut nelielu ieguldījumu šī grandiozā 
projekta realizēšanā. Ir atbildīgi būt procesā, 
kas ir saistīts ar cilvēku likteņiem, piemiņu 
un vietas izveidošanu. Ir svarīgi, ka šajā dar-
bā arī iesaistās jaunieši. Palīdzēsim katram 
Likteņdārza meža kociņam izveidot pareizu 
zaru struktūru, lai tas priecētu mūs visus dau-
dzus simtus gadu.

Likteņdārzs top par visskaistāko dāva-
nu Latvijai simtajā dzimšanas dienā un līdz 
2018. gadam ir daudz darāmā, tāpēc ir jāpa-
līdz”.

Kokneses Fonds

Atmiņu mežs Likteņdārzā
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2013. gada oktobrī un novembrī 
Zemkopības ministrija organizēs konferen-
ces lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, lai 
informētu par nozarēm aktuālajiem jautāju-
miem gan nākamajā – 2104. gadā, gan ES 
nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 
2020. gadam.

Zemkopības ministrijas organizētajās 
konferencēs lauksaimniekiem tiks snieg-

ta informācija par tiešajiem maksājumiem 
2014. un 2015. gadā, Lauku attīstības prog-
rammas mērķiem un ES un valsts atbalstu 
lauksaimniecībai no 2014. līdz 2020. ga-
dam, kā arī vietējo lauku teritoriju attīstības 
iespējām.

Savukārt Latvijas zivsaimniekiem kon-
ferencē Zemkopības ministrijas speciālisti 
skaidros Rīcības programmas zivsaimniecī-

bas attīstībai no 2014. līdz 2020. gadam prio-
ritātes Latvijā.

Lauksaimniekiem paredzētās konfe-
rences notiks:

• Kurzemē – 31. oktobrī Saldū;
• Zemgalē – 1. novembrī Jelgavā;
• Vidzemē – 8. novembrī Cēsīs;
• Latgalē – 22. novembrī Balvos.

Zemkopības ministrijas konferencēs lauksaimniekus un zivsaimniekus 
informēs par nozaru attīstības aktualitātēm 2014. - 2020. gadā

Laiks Saturs Lektors

13:00 – 15:00 Privāto meža īpašnieku kooperācijas pamatprincipi.
Likumdošana. Latvijas un ārvalstu pieredze.
Meža īpašnieku kooperatīva pirmā gada darba pieredze.

Grigorijs Rozentāls,
Mežsaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība 
„Mežsaimnieks”

15:00 – 15:10 Diskusijas pie kafijas

15:10 – 16:10 MĪA „Bārbele” pieredze meža īpašnieku kooperācijā. Realizētie projekti, 
skatījums nākotnē.

Jānis Folkmanis, 
Meža īpašnieku apvienība „Bārbele”

16:10 – 17:10 Vietējo meža īpašnieku kooperācijas iniciatīvas. Pašvaldības iespējas iesaistīties 
meža īpašnieku kooperācijā.
Noslēguma diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Jekaterīna Blaua, MKPC Sēlijas 
nodaļa G. Rozentāls, J. Folkmanis.

Kontaktinformācija: 
MKPC Sēlijas nodaļas vadītāja vietniece Jekaterīna Blaua mob. tālr. 26534704 vai jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv

Zivsaimniekiem paredzētā konference notiks 29. novembrī Rojā.
Katras konferences norises vietas adresi un laiku Zemkopības ministrija paziņos atsevišķi.

Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

18. oktobrī aicinām uz semināru meža 
īpašniekus. Šo semināru ierosināja vairāki 
meža īpašnieki, lai runātu par meža apsaim-
niekošanu, pakalpojumiem, realizāciju. Esam 
uzaicinājuši lektoru no Kurzemes, kuram ir 
Latvijā vislielākā pieredze meža īpašnieku 
kooperatīva vadīšanā un izveidošanā. Tas ir 

viens no meža kooperatīviem, kurš strādā 
sekmīgi. Ļoti gaidīsim visus, kurus interesē 
šie jautājumi, lai saprastu, ko nozīmē apvie-
noties meža īpašniekiem un vai arī mums to 
vajag. Aicināti ir meža īpašnieki gan ar ma-
zām, gan ar lielākām platībām. Domāju, in-
formācija būs vērtīga, nepalaidiet garām.

Kokneses lauku konsultants – Ineta 
Sproģe, tel. 65133642

Privāto meža īpašnieku kooperācijas 
iespējas

Kokneses novada dome, Melioratoru iela 
1, Koknese, Kokneses novads

Meža īpašniekiem

24. oktobrī no pulksten 10 līdz 13 
Vecbebru Profesionālās vidusskolas telpās 
Valsts asinsdonoru centrs aicina uz Donoru 
dienu. Kā ilggadēja donore, Latvijas 
Sarkanā Krusta brīvprātīgā, aicinu jebkuru 
veselu cilvēku atsaukties šim aicinājumam 
un iesaistīties donoru kustībā. Mūsu dāvātās 
asinis var izglābt citu dzīvības. Aktīvākie 
donori noteikti zina, kā pirms diviem ga-
diem rīdzinieks Hardijs Viškers izārstējās 
no asins vēža – leikēmijas. Viņš izārstējās 
pateicoties kaulu smadzeņu transplantācijai. 

Šādas ārstēšanās laikā viņam bija nepiecie-
šama regulāra asins pārliešana. Aicinu īpaši 
jauniešus pārvarēt bailes un nedrošību, ap-
zināties, ka asins ziedošana ir vesela cilvēka 
pienākums. Turklāt, pēc asins nodošanas ir 
milzīgs enerģijas pieplūdums un pacilātī-
bas sajūta, kas saglabājas vairākas dienas. 
Lai kļūtu par donoru jābūt 18 gadus vecam, 
uz asins nodošanu līdzi jābūt pasei. No rīta 
noteikt jāpaēd brokastis, tukšā dūša asinis 
nedrīkst nodot! Donoram vēlams izdzert 
ne mazāk par 1,5-2 litriem šķidruma katru 

dienu. Īpaši svarīgi ir lietot daudz šķidru-
ma pirms asins ziedošanas un gada siltajos 
mēnešos. Nebūsim vienaldzīgi! Cilvēkam 
jājūtas lepnam par to, ka viņš ziedo asinis 
un palīdz otram!

1. novembrī Kokneses kultūras namā 
būsiet gaidīti pateicības pasākumā Kokneses 
novadā dzīvojošajiem donoriem un Latvijas 
Sarkanā Krusta biedriem. Pasākums iecerēts 
kā atpūtas vakars pie galdiņiem ar svinīgu at-
klāšanu un balli. 

Lība Zukule

Atbalstīsim donoru kustību!
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MEDUS RAUŠI
Piens 120 g

Rupjie kv.milti 200 g

Sviests 50 g

Sausais raugs 5 g

Cukurs 20 g

Sāls

Ola pārziešanai
    

Pildījums

Medus 100 g

Rieksti 100 g

Olas 1 gab.

Sviests 50 g

Kv. milti 20 g

Pagatavo rauga mīklu ar vai bez ierauga. 
Izraudzētu mīklu sadala vienāda smaguma 
gabaliņos, saveļ apaļas mīklas bumbiņas, 
uzraudzē uz pannas.

Katrai vidū veido padziļinājumu, bumbi-
ņu noplacina. Padziļinājumā liek sagatavotu 
pildījumu, mīklas maliņas apziež ar sakultu 
olu. Cep 2200C temperatūrā dzeltenbrūnus 
raušus.

Pildījums:
Sviestu izkausē līdz mīkstai konsistencei, 

pievieno medu, sakapātus riekstus, sakultas 
olas, kviešu miltus.

Mantojuma dienas Vecbebros

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis 
Kokneses novada domes iesniegto projek-
tu „Vecbebru muižas kungu mājas arhitek-
toniski mākslinieciskā izpēte” un piešķīris 
līdzfinansējumu 1500 Ls apmērā. Projekta 
mērķis ir veikt valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa Vecbebru muižas kungu mājas ar-
hitektonisko izpēti, tādējādi apzinot ēkas un 

tajā esošo interjera elementu kultūrvēsturisko 
vērtību un nozīmi. 

Arhitektoniskās izpētes ietvaros tiks 
veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija un interjeru apdares apseko-
šana – visu telpu vizuāla apsekošana, fasāžu, 
sienu un griestu apmetuma kontrolzondāžas, 
konstatēto vēsturisko būvelementu uzskai-

tījums un kultūrvēsturiskais novērtējums 
būvgaldniecības izstrādājumiem un interjera 
elementiem.

Izpētes rezultātā tiks iegūta informācija 
par muižas ēkas kultūrvēsturisko vērtību, kā 
arī vēsturisko arhitektonisko detaļu un inter-
jera elementu nozīmi, to tehnisko stāvokli un 
atjaunošanas iespējām.  

Tiks veikta Vecbebru muižas kungu mājas 
arhitektoniskā izpēte

2013. gada 13. septembrī Latvijas kul-
tūras akadēmijas Teatra fakultātē „Zirgu 
pasts” tika atklātas Eiropas Kultūras man-
tojuma dienas „Skolas kultūras pieminek-
ļos”. Mantojuma dienu laikā no 13. līdz 
16.septembrim 49 objektos visā Latvijā 
bija iespēja apmeklēt skolas (un augstsko-
las), kuras atrodas kultūrvēsturiski vērtīgās 
ēkās.

Arī Kokneses novadā, 14. septembrī, 
Vecbebru muižas kungu mājā šo manto-
jumu dienu ietvaros notika dažādas akti-

vitātes un pasākumi.
Pasākuma laikā pacēla Eiropas Kultūras 

mantojuma dienu karogu. Pasākuma apmek-
lētājiem bija iespēja uzzināt muižas vēsturi 
un apskatīt parku, baudīt tēju un medu ar 
muižkundzi Sofiju fon Meijendorfu. Ikviens 
varēja iepirkties medus tirdziņā, iepazīt 
bišu saimes bioloģiju un seno dravniecības 
inventāru, degustēt medusmaizi, apmeklēt 
Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu 
baznīcu un Latvijas Biškopības muzeju, fo-
tografēties dravnieka spectērpā, kā arī iekurt 
dūmekli.

Šajā dienā ciemiņiem labi garšoja 
Vecbebru Profesionālās vidusskolas audzēk-
ņu ceptie medus rauši. Viņi netur sveci zem 
pūra un piedāvā Kokneses Novada Vēstis la-
sītājiem medus raušu pagatavošanas recepti!

Kokneses Tūrisma centra
informācija
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Šī rudens Kokneses novada tūrisma ak-
tualitāte ir turpināt labiekārtot tūristu taku 
gar Daugavu, lai kājām vai ar velosipēdu va-
rētu ērti nokļūt no Kokneses pilsdrupām līdz 
Likteņdārzam. Pagājušajā gadā makšķernie-
ku iestaigāto taku attīrīja no kokiem, pāri 
gravām ierīkoja tiltiņus un laipas. Šovasar 
taka izveidota platāka, nomainīta augsnes 
virskārta, sakārtots upes krasts, vietām ie-
kārtotas speciālas ugunskuru vietas, izvie-
toti soli, atkritumu urnas un informācijas 
stendi.  

Arī uzņēmuma „Latvijas valsts meži” 
Vidusdaugavas mežsaimniecība Koknesē ir 
sākusi atjaunot ēku, kas savulaik bijusi vie-
na no muižas kompleksa ēkām un ir viena 
no Kokneses vēsturiskajām būvēm, kurā no 
1885. līdz 1887. gadam dzīvoja rakstnieks 
Rūdolfs Blaumanis. 

Visu rudens periodu Likteņdārza apmek-
lētājus sagaida jauns piedāvājums, ekskursija 
pa dārzu un Koknesi 6vietīgā elektromobilī, 
ko vada gids. 

Joprojām Kokneses novada iedzīvotā-
ji un tūristi var parādīt savus talantus foto-
mākslas jomā, un piedalīties fotokonkursā 
„Fotoaparāts rokā – Kokneses novads uz-
manības lokā”, iesūtot fotogrāfijas līdz 1.no-
vembrim.

TIC darba laiks no 1. septembra līdz 31. 
maijam darba dienās no plkst. 9:00 - 17:00. 
Kokneses novada TIC atrodas Melioratoru 
ielā 1. Tālr. 65161296, 29275412, e-pasts: 
turisms@koknese.lv, mājas lapa: www.kok-
nese.lv 

Zane Zariņa,
KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”

Informācijas konsultante

Tūrisma aktualitātes

Kokneses pilsdrupās un Likteņdārzā 21. 
septembrī, pateicoties Kokneses Jauniešu 
biedrības iniciatīvai, bija iespēja apskatīt 
retro automobiļus ZAZ. Parādi ar interesi 
apskatīja gan koknesieši, gan tūristi, kuri 
brīvdienās viesojās Koknesē.
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„Humānās pedagoģijas ceļš ir grūts, 
jo rūpes par vienu Bērnu ir rūpes par 

cilvēci kopumā,
 rūpes par garīgi – tikumisko cilvēces 

esamības sākumu” 
/Š. Amonašvili/

Humānā pedagoģija ir pedagoģija, kas 
veido CILVĒKU, tā garīgo pusi – dvēseli, tā-
dēļ īstenojot tās idejas ir jāpārvar šķēršļi, kas 
rodas gan ārējā, gan iekšējā pasaulē. Skola ir 
kāpnes uz cilvēka garīgumu. Tām ir 30 pakā-
pieni, bet visaugstākais pakāpiens – mīlestī-
ba, savukārt, skolotājs – gaismas nesējs, kas 
palīdz skolēnam uzkāpt pa kāpnēm un nonākt 
uz visaugstākā pakāpiena. 

Vecbebru Profesionālajā vidusskolā 20. 
septembrī notika izlaidums. Neparastā laikā 
un neparastiem absolventiem. Kas bija šie 27 
abiturienti, kurus dienas garumā eksaminēja 
Juris Šteiselis (Latvijas Biškopības biedrības 
padomes priekšsēdētājs), Lolita Rudzīte (biš-
kope, Latvijas Biškopības biedrības valdes lo-
cekle) un Guntars Melnis (Latvijas Biškopības 
biedrības valdes loceklis).

Protams, biškopji!
Otro gadu profesionālajā vidusskolā no-

tiek biškopju apmācība e-vidē. Rudenī un 
ziemā reizi mēnesī kursanti klausās lekcijas 
bišu saimes bioloģijā, bišu barības bāzē, bišu 
slimībās, ekonomikā, dravošanā, bet vasaras 
mēnešos katru otro nedēļu brauc praktizē-
ties mācību dravā. Kvalifikācijas eksāmenā 
arī ir gan teorētiski jautājumi, gan praktiski 
uzdevumi. Eksaminētāji ļoti augsti novērtēja 
šī gada absolventu zināšanas (vidējais vērtē-

jums 8,33 balles). Apgūtās zināšanas, pras-
mes un iemaņas ļauj saņemt 3. līmeņa profe-
sionālās kvalifikācijas apliecību. Šo izglītības 
formu izvēlas dažāda vecuma un dažādu pro-
fesiju pārstāvji, kuriem vienojošais ir interese  
par biškopību. Kursā mācījās gan tādi, kuru 
īpašumā ir 200 bišu saimes, gan tādi kam di-
vas, bet saskarsme ar bitēm bija visiem.

Vakarā gaitā kvalifikācijas apliecības ie-
guvušie pateicās pedagogiem par veiksmīgo 
sadarbību un jokojot ierosināja izveidot kursu 
programmu augstākajai izglītībai, uz ko Lolita 
Rudzīte atsmēja, ka gaidāmā ziema būs kā 
maģistratūra biškopībā, jo neparasti siltais un 
sausais septembris ar bagātīgo lapu izsvīdumu 
var radīt nopietnas problēmas ziemošanā.

Lai visiem vecajiem un jaunajiem biš-
kopjiem mierīga, veiksmīga ziema!

Jānis Bakmanis, 
Vecbebru PV direktors

Bebru pamatskolas 
skolēnu rudens 
ekskursijas

Bebru pamatskolas skolēnu ekskursijas 
aizvien izvērtušās par teicamu palīglīdzekli 
karjeras izglītībā. Katra brauciena laikā tiek 
iepazītas vairākas profesijas, ražotnes – cil-
vēki, teicami sava aroda pratēji.

Šī gada rudens ekskursija 1., 2. un 4. kla-
si (audzinātājas L. Locāne un L. Haritonova) 
aizveda uz Ķeipeni, kur piparkūku ražotnē 
skolēni uzzināja, kā nodibināt ienesīgu un 
stabilu ģimenes uzņēmumu. Ķeipenes bi-
jušajā dzelzceļa stacijas laukumā Kino mu-
zejs sniedza priekšstatu par kino vēsturi. 
Izšūpojušies Šūpoļu parkā, skolēni pastai-
gājās pa Meža taku Jumpravā, vērojot koku 
sugu daudzveidību.

3. klase (audzinātāja Dz. Karlsone) šoru-
den Kokneses „Mazajā Kāpā” ar lielu aizrau-
tību vēroja, kā top ādas jostas, somas, grāma-
tu vāki, un arī paši savas rociņas iemēģināja 
ādas apstrādē, darinot atslēgas piekariņus. 
Pērses krastā pie ugunskura iebaudījuši tēju 
un maizītes, viņi ceļu turpināja, lai nonāktu 
Staburaga piemiņas vietā pie Dieva auss, 
kurā katram bija iespēja iečukstēt savu kar-
stāko vēlēšanos. Salas novada SIA „Dona” 
mazos ekskursantus iepazīstināja ar maiznie-
ka profesiju. Tagad bērni zina, kas ir plaucē-
šana, rūgšana, cik tonnu maizes šai ceptuvē 
izcep diennaktī. Un kas gan var izstāstīt, kā 
smaržo tikko cepts maizes kukulītis!

6. un 8. klase (audzinātāja L. Šmite) eks-
kursiju plānoja tā, lai patīkamo apvienotu 
ar lietderīgo. Ogres dendroloģiskajā parkā 
apskatīja visdažādāko koku un košumkrū-
mu sugas, uzkāpa skatu tornī, lai pavērtos uz 
Daugavu no augšas. Latvijas televīzijā skolē-
ni iepazinās ar televīzijas raidījumu uzņem-
šanas studijām, iejutās to aktieru lomās, kas 
tēlo raidījumā „Kas te? Es te”. Pēc komēdijas 
noskatīšanās kinoteātrī „Forum Cinemas” 
skolēni vēl paguva pārtapt par militāristiem 
un pārbaudīt savus spēkus peintbola spēlē 
Mežaparkā.

Zelta rudenim pretī uz Zemgali kup-
lā skaitā devās 5. – 9. klašu skolēni, kur 
Tērvetes dabas parkā iepazina gandrīz 100 
koka skulptūru un veidojumu, satikās vēl-
reiz ar Annas Brigaderes pasaku varoņiem, 
izpriecājās Rotaļu laukumā. Zemgales lī-
dzenumus vislabāk bija vērot no jaunā 30 m 
augstā skatu torņa, uz kuru aizveda burvīgais 
Pasaku vilcieniņš. Ilgas pastaigas izvērtās pa 
Pasaku mežu, Raganas silu, kur jautra ragana 
visus cienāja ar savu īpašo tēju. Ļoti piemīlī-
ga parkā ir tā daļa, kur mitinās rūķi ceļotāji 
un zemes rūķi, kas ir visvecākie parka iemīt-
nieki. Ja Tērvetes dabas parkā vēlas iziet vi-
sas takas un apskatīt visus jaukumus, kājām 
jānostaigā 30 km.

Informāciju apkopoja skolas literārā 
izdevuma „Bebrēns” autori

Kokneses internātpamatskolā-attīstības centrā 
seminārs Humānajā pedagoģijā

27. septembrī Kokneses internātpamat-
skolā – attīstības centrā notika seminārs 
„Ievads Humānajā pedagoģijā”, ko va-
dīja Humānās pedagoģijas asociācijas val-
des priekšsēdētāja Irmīne Pogrebņaka. 
Seminārā pedagogi iepazinās ar Humānās 
pedagoģijas būtību, principiem, likumiem un 
apgūšanas ceļiem.

I. Pogrebņaka semināra dalībniekus ie-
pazīstināja ar interesantiem dažādu izglītības 
jēdzienu skaidrojumiem un dalījās pieredzē 
par stundu vadīšanu.

Mācību stunda – skolēna dzīves akumu-
lators, skolēni tajā izdzīvo savu dzīvi, līdz ar 
to konkrētajai mācību stundai ir jābūt vien-
reizējai un neatkārtojamai. Katrā stundā jābūt 
arī audzināšanas mirklim, lai skolēnam būtu 
iespēja visu uztvertu caur sevi un savām sa-
jūtām. 

Sakām lielu paldies Irmīnei Pogrebņakai 
par interesanto semināru, kā arī skolas – cen-
tra pedagogiem par atsaucību! 

Anete Lasmane,
Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra metodiķe

Otrais izlaidums biškopjiem
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā
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Kur visbiežāk sastopami Bebru pagasta 
zēni un jaunieši? Atbilde nav ilgi jādomā - 
skeitparkā! Pirms diviem rudeņiem biedrība 
„Bites” atklāja šo atpūtas vietu mūsu jaunajai 
paaudzei. Pagājušajā rudenī skeitparkā notika 
pirmās sacensības.  Atkal pēc gada, 19. sep-
tembrī, zēni sacentās savā prasmē. Bebru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, atklājot 

sacensības, pastāstīja: „Puikas atnāca uz pa-
gasta pārvaldi un teica – gribam sacensības 
tāpat kā pagājušajā gadā!”

Astoņi drosmīgākie Bebru pamatskolas 
zēni sacentās veiklības stafetē ar skrituļ-
slidām un BMX velosipēdu, un, rādot savu 
māku, brauca pa rampām. Ar skaļiem uzmun-
drinājumiem viņus atbalstīja skolasbiedri, 

 Pirms 11 gadiem tētis Ingus pirmoreiz 
uzsēdināja septiņgadīgo Uldi uz tikko viņam 
nopirktā mocīša. Pats būdams motosportists, 
Ingus nolēma arī dēlam iemācīt droši turē-
ties motocikla mugurā. Arī Ingusa tēvs Jānis 
Spulle savulaik piedalījies motokrosos. Kas 
gan cits atlika puikam, kuram tēvs un vectēvs 
tik azartiski motobraucēji? Mācīties atrast dia-
logu ar spēkratu, apbruņoties ar bezgala lielu 
pacietību, nebaidīties no neveiksmēm. Lai 
arī sākumā nav bijis viegli, pateicoties tēva 
un vectēva atbalstam, Uldis vairs nespēj savu 
dzīvi iedomāties bez iemīļotā sporta veida. 
Arī meitenēm patīk puiši, kuri traucas kā vējš. 
Tomēr Uldis ir gana apdomīgs, meitenes pavi-
zina labprāt, bet nepārsniedzot atļauto ātrumu. 

Uldis Spulle mācās Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 12. klasē. Pavisam nesen, 6. ok-
tobrī, viņam palika 18 gadi. Bet jau līdz šim 
brīdim jaunietis paguvis sasniegt pietiekami 
daudz. Šoruden, „Superkausa” 2013. gada 
sezonā viņš kļuva par čempionu motokrosā 
jauniešu grupā. Septembra nogalē Kokneses 
Novada Vēstis aicināja Uldi uz sarunu.

- Kāds ceļš noiets līdz šim rezultātam? 
- Pirms četriem gadiem sāku nopietni no-

darboties ar motosportu un startēt motokrosos 
savā vecuma grupā. Bet pirmoreiz sacensībās 
piedalījos 2002. gadā Skaistkalnē, kur sacen-
tāmies pļavā pie novada domes. Toreiz sacen-
sībās piedalījās arī tagad labi pazīstamais pa-
saules čempions motokrosā Pauls Jonass.

- Pastāsti, kad sākas motosporta sezona, 
kur notiek treniņi un kas tev dod padomu?

- Sezona sākas marta sākumā un ilgst līdz 
oktobrim. Pavasaros vairākas reizes esmu 
trenējies sporta nometnēs Itālijā, Ungārijā, 
Vācijā. Motosportisti Ivars Rubīns no Ogres 
un Valdis Ļitvinovs no Ādažiem man ir daudz 
iemācījuši no savas pieredzes. Esmu trenējies 
visās Latvijas moto trasēs, bet visiecienītākās 

Pēc zēnu ierosmes, sacensības skeitparkā

„Superkausa” čempions motokrosā jauniešu grupā – koknesietis Uldis Spulle

skolotāji un vecāki. Varējām pārliecināties, 
cik daudz zēni var iemācīties, ja pietiek pacie-
tības un gribas. Jaunos censoņus vērtēja ties-
neši: Ilze Pabērza, Lidija Degtjareva, Ausma 
Rode, Renārs Lipenītis, Līga Riekstiņa un 
sacensību galvenā tiesnese Jeļena Čerņauska. 
Kamēr tiesneši apkopoja rezultātus, puikas 
demonstrēja savus interesantākos apgūtos 
trikus, viņiem piebiedrojās arī Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas audzēknis Dāvis.

Grupā līdz 10 gadu vecumam, sacensībās 
piedalījās divi Ediji: Edijs Eiduks un Edijs 
Kosmačevskis. Abi zēni parādīja ļoti labu snie-
gumu. Katrs no viņiem saņēma Bebru pagasta 
pārvaldes sarūpētu grāmatu, uzvarētāja kausu 
un atspirdzinošu limonādi. Zēniem no 11 gadu 
vecuma ar skrituļslidām savu prasmi apliecinā-
ja Juris Bitenbinders, Rinalds Kosmačevskis, 
Viesturs Mozga, Krists Bitenbinders un 
Aleksandrs Suhotins. Ar BMX velosipēdu star-
tēja Gints Vērdiņš. Arī viņiem tika pasniegti 
sacensībās godam nopelnītie kausi, limonāde 
un grāmata „Baltijas valstu vēsture”, kas lieti 
noderēs arī vēstures stundās.

Paldies zēniem par uzdrīkstēšanos un, lai 
atkal pēc gada skeitparkā pulcējas sacensību 
dalībnieki!

Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto

vietas ir Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē un Jēkabpilī. 
Vasarā trenējos 2 - 3 reizes nedēļā.

- Lai varētu veiksmīgi startēt, daudz kas 
ir atkarīgs no spēkrata, kuru vadi.

- Jā, tam ir liela nozīme. Šovasar vecā-
ki man iegādājās jaunu motociklu Kawasaki 
250 cm3 un pārējo nepieciešamo aprīkojumu.

- Pastāsti par šīs vasaras startiem, kas 
tevi aizveda līdz „Superkausa” pēdējam pos-
mam un čempiona titulam.

- „Superkausa” šī gada sezonā man bija 
iespēja piedalīties visos piecos posmos: 
Valmierā, Dobelē, Tartu, Kandavā un Saldū. 
Pēdējā posmā 15. septembrī Saldū pirmais 
brauciens man nebija īpaši veiksmīgs, bet, 
stabili aizvadot visas brauciena 15 minūtes, 
finišēju ceturtais. Otrajā braucienā man va-
jadzēja nopelnīt vēl dažus punktus, lai bez 
bažām varētu turpināt sprinta braucienu (pēc 

„Supekausa” nolikuma jāveic tikai pieci apļi). 
Finišā biju ceturtais, bet kopvērtējumā kļuvu 
par sezonas čempionu jauniešu grupā. 22. sep-
tembrī piedalījos motokrosā Ķeguma mototra-
sē „Zelta zirgs” MX 2 klasē. Pirmajā braucie-
nā piedzīvoju smagu kritienu un ierindojos 
13. vietā, bet otrajā braucienā izcīnīju 5. vietu. 
Apkopojot rezultātus, MX 2 klasē ieguvu 9. 
vietu, bet Latvijas čempionātā kopvērtējumā 
man ir 5. vieta, līdz 3. vietai pietrūka 4 punkti.

- Lai sasniegtu tik labus panākumus, tev 
noteikti ir līdzjutēji un atbalstītāji?

- Vislielākie atbalstītāji ir mana ģime-
ne. Bez viņu finansiālā ieguldījuma un līdzi 
jušanas, es nevarētu piepildīt savus sapņus. 
Tētis un vectēvs vairs ar motosportu neno-
darbojas, tāpēc viņi ir priecīgi, ka turpinu 
viņu lielo aizraušanos. Gribu pateikties arī 
par atbalstu SIA „Kokneses galdniecībai”, 
Tomasam Cīrulim, OMX GRAPHICS, PRO-
TEC, GHETTO FAMILY un krustmātei ar 
krusttēvu!

- Ar ko tu nodarbojies ziemā, lai nezau-
dētu fizisko sagatavotību?

- Ziemā aizraujos ar distanču slēpoša-
nu un skriešanu. Velotrenažierim program-
mu man palīdz sastādīt nopelniem bagātais 
skrējējs Jānis Višķers. Apzinos, ka nedrīkstu 
slinkot, bet jāizmanto ik mirklis jaunu spēku 
uzkrāšanai. 

- Kā izdodas apvienot sportošanu ar mā-
cībām?

- Motosports reizēm atņem laiku mācī-
bām, bet mūsu skolā ir ļoti atsaucīgi skolotā-
ji. Paldies viņiem par sapratni! Esmu pārlie-
cinājies, ka var veiksmīgi apvienot sportu un 
skolas gaitas. Vajag tikai gribēt!

Novēlam, lai Uldim veiksmīga nākamā 
motociklistu vasara, un lai spēks un uzņēmī-
ba izcīnīt jaunas uzvaras!

Kokneses Novada Vēstis

Sacensību dalībnieki – 
uzticīgie skeitparkam!
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Jurija un Evitas Tomaševsku ģimenē 
Bebros visi ir draugos ar sportu. Jurijs vai-
rākus gadus darbojās kā sporta pasākumu 
organizētājs Bebru pagastā, arī šovasar viņš 
vadīja sporta svētkus Vecbebros, bet sieva 
Evita viņu atbalsta visās sporta aktivitātēs. 
Vēl iepriekšējā gadā Jurijs darbadienu va-
karos Bebru pamatskolas sporta zālē  skolas 
puikām  mācīja spēlēt florbolu. Jurijs ir kļu-

2. oktobrī Jēkabpilī Mežaparka trasē 
Latvijas skolu sporta federācijas rīkotajās 
Atlases sacensībās vieglatlētikas krosā uz 
Pasaules čempionātu Aizkraukles novada 
Sporta skolas audzēkne, koknesiete Jana 
Fedotovska 3.2 km distancē jaunietēm iegu-
va tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules čem-
pionātā skolēniem, kas notiks 2014.gada 
aprīlī Izraēlā. Sacensības notiek vienu reizi 
divos gados. Šāda mēroga sacensībās Jana 
startēja arī 2012. gadā Maltā. 2006. gadā 
Itālijā mūsu valsti pārstāvēja koknesietis 
Jānis Višķers.

5.oktobrī Zilupē tradicionālajās starp-

tautiskajās sacensībās soļošanā sportisti 
sacentās par uzvarām astoņās vecuma 
grupās. Šogad četrās distancēs uzvarēja 
Lietuvas, divpadsmit - Latvijas soļotāji. 
Šajās sacensībās divās distancēs uzvarē-
ja arī Aizkraukles novada Sporta skolas 
audzēkņi. 3000m distancē jaunietēm uz-
varēja Jana Fedotovska un 5000m distan-
cē jauniešiem Janas treniņgrupas biedrs 
Krišs Rudzons. Jana par šo sacensību 
uzvarētāju kļuvusi atkārtoti - pirmo reizi 
2011. gadā.

Kokneses Novada Vēstis

21. septembrī Kokneses stadionā nori-
sinājās rudens sacensības mešanu disciplī-
nās vieglatlētikā „Kokneses kauss 2013”. 
Sacensībās piedalījās sporta skolu audzēkņi 
3 vecuma grupās – 1996./1997. g. dz. jaunie-
ši un jaunietes „A” grupā; 1998./1999.g.dz. 
zēni un meitenes „B” grupā; 2000./2001.g.dz. 
zēni un meitenes „C” grupā. Dalībnieki ceļu 
bija mērojuši no tālām un tuvākām Latvijas 
vietām, kā arī kaimiņvalsts – Lietuvas, 
Rokišķiem. Sacensības norisinājās viegl-
atlētikas mešanu disciplīnās – lode, disks, 
šķēps, veseris. Labus rezultātus uzrādīja arī 
koknesieši – medaļu, kausu un diplomu par 
izcīnīto pirmo vietu šķēpa mešanā A grupas 

jaunietēm ieguva Agnese Vilcāne, bet vesera 
mešanā B grupā zēniem pirmo vietu izcīnīja 
Otto Asmuss.

Kopumā sacensībās piedalījās 213 jau-
nie sportisti no 22 komandām. Speciālās 
balvas – Kokneses kausus izcīnīja Dagnis 
Roziņš, Jelgava – diska mešanā, Patriks 
Gailums, Rīga – lodes un šķēpa mešanā, 
un viens kauss palika Koknesē, to izcīnīja 
koknesietis, Igora Lulles audzēknis Otto 
Asmuss vesera mešanā.

Kokneses Novada Vēstis

Pirmo vietu šķēpa mešanā A grupas 
jaunietēm ieguva Agnese Vilcāne.

Jaunie čempioni florbolā Eva un Juris Tomaševski
vis par Latvijas Florbola savienības licenzētu 
tiesnesi un tagad, sākoties spēļu sezonai, vi-
sas nedēļas nogales viņam paies tiesājot spē-
les dažādās Latvijas vietās.

Tomaševsku jaunākie bērni: dēls Juris 
mācās Bebru pamatskolas 5. klasē, bet meita 
Eva ir 4. klases skolniece. Jau trešo gadu ve-
cāki, visbiežāk to dara mamma Evita,  četras 
reizes nedēļā Juri un Evu ved uz Lielvārdi, 
kur viņi sporta klubā „Lielvārde” apgūst flor-
bola spēli.  Izrādās, ka Eva ir vienīgā meite-
ne, kura „Lielvārdē” spēlē florbolu. 

Pagājušajā sezona abiem jaunajiem flor-
bolistiem bijusi ļoti veiksmīga. Latvijas čem-
pionātā florbolā 2012./2013. gada sezonā  
U10 vecuma grupā sporta kluba „Lielvārde” 
zēnu komanda, kurā spēlēja arī Juris un Eva 
kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu un kļuva par 
čempioniem. Viņu komanda spēlēja arī ar 
U12 vecuma B divīzijas zēnu komandām  un 
ieguva 2. vietu Latvijas mērogā.  Juris kā ko-
mandas spēlētājs piedalījās arī U12 vecuma 
grupas spēlēs ar U12 A divīzijas komandām 
un kopā ar savu  komandu  izcīnīja zelta 
medaļu un Latvijas čempionu titulu. Tātad – 
Juris Tomaševskis pagājušajā florbola sezonā 
ir kļuvis par divkārtēju čempionu!

Eva paralēli spēlēšanai sporta kluba 

„Lielvārde” komandā, spēlēja arī florbola ko-
mandas „Rīgas Lauvas” M12 un M14 vecuma 
grupu meiteņu komandās. Kopvērtējumā  Eva 
tika atzīta par labāko uzbrucēju M12 grupā 
Latvijas florbola čempionātā. Sezonas noslē-
gumā maija nogalē viņa piedalījās svinīgā ap-
balvošanas ceremonijā Rīgā, Svētā Pētera baz-
nīcā, kur jaunos, talantīgos florbolistus sveica 
Latvijas florbola savienības prezidents.

Arī māsas Mairita, Maira un Māra aiz-
raujas ar florbola spēli un ir guvušas labus pa-
nākumus. Aizvadītajā sezonā Mairita, Bebru 
pamatskolas 8. klases skolniece, spēlēja ko-
mandā „Rīgas Lauvas” M14 vecuma grupā, 
ar savu komandu izcīnot 3. vietu Latvijas 
florbola čempionātā. Maira, kura mācās 
Rīgas Āgenskalna ģimnāzijā, spēlēja florbo-
la komandas „Rīgas Lauvas” M16 vecuma 
grupā. Vecākā māsa Māra Sporta akadēmija 
apgūst sporta skolotājas un florbola treneres 
specialitāti, bet brīvajā laikā spēlē florbola 
komandas „Krustpils” 1. sieviešu līgā. 

Lai vecākiem pietiek spēka un uzņēmī-
bas palīdzēt bērniem sasniegt arvien jaunas 
virsotnes sportā! Bet jaunajiem florbolistiem, 
kuriem atkal sākusies jauna sezona, lai uzcī-
tība treniņos un veiksme sacensībās!

Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto

Pasaules čempionātā krosā 2014. gadā Latviju pārstāvēs Jana Fedotovska

Rudens sacensības mešanu disciplīnās jauniešiem
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Pēc dažādu  avotu ziņām, florbolu, 
līdzīgu tam, kāds tas ir pazīstams mūs-
dienās, pirmo reizi spēlēja Gothenbergas 
pilsētā Zviedrijā 1970-to gadu sākumā. 
Tiem, kas vēl nezina, kas ir florbols, va-
ram  paskaidrot – florbols ir komandu  
sporta  veids,  kas ir līdzīgs hokejam  un 
tiek spēlēts telpās ar plastikāta nūjām un 
bumbiņu. Joprojām vislielākā popularitāte 
florbolam ir Zviedrijā, Somijā, Šveicē un 
Čehijā. Florbolu koordinē Starptautiskā 
Florbola federācija. (IFF),  kas nodibinā-
ta 1986. gadā. Latvijā florbols pazīstams 
kļuva 1990-to gadu sākumā. 1993. gadā  
izveidoja Latvijas florbola savienību.

No zviedru zemes nākušais sporta 
veids aizrauj arvien jaunus spēlētājus  arī 
Kokneses novadā.  Kokneses sporta cen-
tra sporta hallē vakaros pulcējas koman-
du „Keiptauna” un „Koknese” florbolisti.  
Komandai „Koknese” treniņi  notiek otr-
dienu un ceturtdienu vakaros. 

Kokneses Novada Vēstīm par koman-
das „Koknese” darbību un sasniegumiem 
pastāstīja Edgars Ancelāns, viens no ko-
mandas dibinātājiem. „Koknesei” tikko 
sākusies ceturtā sezona. 4. oktobrī puiši 
Kokneses sporta hallē  uzvarēja debijas 
spēlē Latvijas florbola čempionāta 2. līgā.

- Kā radās doma par florbola komandas 
izveidi? 

- Pirms pieciem gadiem, mācoties 
un strādājot Mālpilī, uzspēlēju florbolu 
ar vietējiem jauniešiem. Atgriežoties 

Koknesē, ar šo spēli centos ieintere-
sēt savus draugus un paziņas. Tā pa-
mazām izveidojās domubiedru grupa, 
no kuras tapa arī komanda. Pirmo rei-
zi sacensībās piedalījāmies Jēkabpils 
pusē, Ābeļu pamatskolā, bet pirmais 
lielākais sasniegums bija izcīnītā 2. 
vieta „Kokneses  kausā”.

- Kāpēc tieši florbols kļūst arvien popu-
lārāks?

- Spēlētājam nevajag būt īpaši atlē-
tiskam, tā ir demokrātiska spēle, kuru 
var spēlēt gan bērni, gan pieaugušie. 
Salīdzinoši ar citiem sporta veidiem, nav 
jāiegulda lieli līdzekļi.

- Pagājušajā sezonā jūs kļuvāt par 
Aizkraukles florbola līgas uzvarētājiem. Vai 
ir vēl kādi nozīmīgi sasniegumi?

- Pārliecinoši šovasar  uzvarējām vasa-
ras līgas čempionātā Aizkrauklē. Spēlējām 
piecos posmos, pēdējais posms mums at-
nesa uzvaru. Ieguvām arī 300 latus jauna 
inventāra iegādei. Par šo summu iegādāts 
jauns tērps mūsu komandas vārtsargam.

- Pastāsti par saviem komandas bied-
riem!

- Komandā esam 18 spēlētāji. Esam 
kļuvuši par labiem draugiem, saprotamies 
no pusvārda. Mūsu jaunākajam spēlētājam 
Niklāvam Vingrim ir 15 gadi, pārējie puiši 
ir gados vecāki, aptuveni līdz 27 gadiem.  
Komandas sastāvā spēlē Lauris Karluša, 
Kristaps Ādamsons, Imants Klaucāns, 
Reinis Kuzmas, Rihards Krauklis, 

Florbola komandai „Koknese” sākusies ceturtā sezona
Mārtiņš Briška, Raivis Kurņigins, Raivo 
Grīslis, Gatis Egle, Dainis Utāns, Guntars 
Skudra, Gatis Siliņš, Kristaps Briedis, 
Nauris Korklišs, Kaspars Židovs, Andrejs 
Pavļenkovs, Niklāvs Vingris,  Edgars 
Ancelāns.

- Vai visu nepieciešamo spēlēm un sa-
censībām  sarūpējat saviem spēkiem?

- Jūtamies novērtēti, jo mums ir at-
balstītāji. Visvairāk mums palīdzējusi ir 
Kokneses novada dome. Par komandai 
piešķirtajiem 500 latiem mums iegādāti 
jauni formas tērpi. Vēl mūsu kopīgs pal-
dies SIA „Hanzas elektro”, SIA ,,Koksese 
WOOD HOUSE” un SIA „Rīteru dolo-
mīts”.

- Vai uz treniņiem nāk arī skolas vecuma 
zēni?

- Mūsu komandas vārtsargs Lauris 
Karluša atsevišķi rīko treniņus zēniem. 
Jebkurš skolas puika, kuram ir sava florbola 
nūja, var droši nākt un mācīties šo aizrau-
jošo spēli.

- Vai ir zināmi jaunās sezonas plāni?
- Šoruden piedalīsimies Latvijas čem-

pionātā florbolā, spēlējot starp vīriešu ko-
mandām 2. līgā. 

-  Vai viegli bija gūt uzvaru debijas spē-
lē 4. oktobrī?

- Pirmie pretinieki mums bija 
Kalsnavas komanda, kura šajā līgā nav 
pirmo gadu. Spēle iesākās ne pārāk patī-
kami, ar rezultātu 0:3. Ar mums raksturīgo 
cīņas garu, ķērāmies pie labvēlīga rezul-
tāta izveides un pirmo periodu beidzām 
jau vadībā ar rezultātu 5:3. Otro periodu 
aizvadījām līdzīgi un to noslēdzām ar re-
zultātu 9:5, tā palielinot savu pārsvaru. 
Veiksme bija ar mums arī trešajā, izšķi-
rošajā periodā. Spēli beidzām ar rezultātu 
12:6 un svinējām savas komandas debijas 
spēles uzvaru Latvijas 2. līgas čempionātā. 
Rezultatīvākais spēlētājs mūsu rindās bija 
Guntars Skudra, kurš komandas labā guva 
4 vārtus un atdeva 1 rezultatīvo piespēli.

- Tātad, esat apņēmības pilni, turpināt 
spēlēt florbolu un sasniegt arvien labākus 
rezultātus?

- Jā, gribam spēlēt arvien labāk, izkopt 
savu spēles mākslu. Bet, pats galvenais tā ir 
lieliska iespēja kā pavadīt brīvo laiku, būt 
kopā ar savējiem un iegūt jaunus draugus! 
Tie, kuri tikai domā sākt spēlēt florbolu, 
laipni gaidīti pie mums!

Kokneses Novada Vēstis

Jaunā sezona sākusies ar uzvaru!
Pēc debijas spēles  Latvijas florbola čempionātā 4. oktobrī.
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Ar emociju pārpilnām spēlēm, tiesnešu 
svilpju pavadījumā 21. - 22. septembrī Cēsīs 
notika Cēsu pilsētas sporta skolas organi-
zētais turnīrs volejbolā „Cēsu kauss 2013”. 

Gan zēniem, gan meitenēm sacensības no-
risinājās D1 vecuma grupā (2001. g. dzimu-
šie un jaunāki) un tas ir pēdējais nopietnais 
spēku pārbaudījums pirms Latvijas Volejbola 

Pēc Dziesmu un Deju svētku iespaidiem 
bagātās vasaras, kurā cerams atlika laiks at-
pūsties un rast iedvesmu jaunām iecerēm, 
klāt bagātais rudens! Lai atkal viss sāktos no 
gala –  mēģinājumi, koncerti, skates, bet pāri 
ikdienas grūtumam, mums paliek radīt prieks 
un pārliecība, ka mūsu paveiktais ir paliekošs 
un skaists.

„Un sākas viss no gala…” ar šādu nosau-
kumu 19. oktobrī pulksten 18 atklāsim jau-

no sezonu kopīgā pašdarbnieku ballē, kurā 
dejas, dziesmas un teātra mīļotāji prezentēs 
savus kolektīvus. 

Pašdarbnieku pulkā laipni aicināti jauni 
dalībnieki! Pieteikties  Kokneses kultūras 
namā! Veiksmīgu un radošu jauno sezonu 
vēlot,

Astrīda Saimena,
 Kokneses kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja

Patrīcijai Eidukai zelta 
medaļa Latvijas čempionātā 
rolerslēpošanā

Cēsu kauss 2013
Federācijas organizētajā „Kausa izcīņas jau-
niešiem” sacensībām.

Zēnu komandu konkurencē startēja sep-
tiņas komandas, aptverot gan Vidzemes, gan 
Zemgales reģionus. Turnīra pirmajā dienā 
Kokneses novada zēnu komandai bija jāspē-
lē četras spēles un uzvaras tika gūtas visās 
šajās spēlēs. Vēl turnīrā piedalījās Jelgavas, 
Ropažu, Rīgas, Siguldas, Vecumnieku un 
Cēsu zēnu komandas. Meiteņu turnīrā piedalī-
jās divas komandas no Rīgas un Vecpiebalgas, 
Līvānu, Cēsu meiteņu komandas.

Sacensību otrajā dienā Kokneses zēnu 
komanda turpināja rādīt labu spēli un uzvarē-
ja atlikušās divas spēles. Sacensību nolikums 
paredzēja pēc pamatturnīra beigām vēl spē-
lēt superfinālu, kurā arī uzvarēja Kokneses 
komanda. Komandā spēlēja Dāvis Derkačs, 
Matīss Šumskis, Kristers Dardzāns, Edgars 
Kalnozols, Jurģis Rēķis, Aldis Sproģis, 
Raivis Pālēns, Andris Reinfelds un Matīss 
Petjukēvičs. Matīss Petjukēvičs saņēma ne 
tikai zelta medaļu, kā visi uzvarētāji, bet arī 
labākā spēlētāja speciālbalvu.

Paldies visu zēnu vecākiem par finansiālo 
atbalstu sacensību apmeklējumam. Nākošās 
sacensības šai komandai ir jau 13. oktobrī 
LVF kausa izcīņā. Vēlu veiksmi sacensībās 
un nenogurt, apmeklējot treniņu nodarbības.

Treneris I. Māliņš

Pašdarbības kolektīviem
jaunā sezona ir klāt!

Kokneses kultūras namā darbojas:
Kolektīva nosaukums Mēģinājuma laiks Vadītājs
Senioru koris „Labākie gadi” otrdienās, ceturtdienās 

plkst. 9.00
Silvija Cīrule

Sieviešu koris „Anima” trešdienās plkst. 18.30 Lelde Kamzole-Gagaine
Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots”

otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00 Inta Balode

Jauniešu deju kolektīvs pirmdienās, trešdienās, piektdienās 
plkst. 18.00

Kornēlija Reisnere

Dāmu deju kolektīvs „Tik un tā” pirmdienās, trešdienās plkst. 20.00 Kornēlija Reisnere
Amatierteātris otrdienās, ceturtdienās plkst. 18.30 Inguna Strazdiņa
Bērnu teātra studija otrdienās plkst. 16.00 Inguna Strazdiņa
Jauniešu teātra studija otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.00 Inguna Strazdiņa
Folkloras kopa „Urgas” pirmdienās 17.30 Inguna Žogota
Spēlmaņu kopa „Skutelnieki” pēc individuāla grafika Uldis Bērziņš
Līnijdejas bērniem
Līnijdejas pieaugušajiem

otrdienās plkst. 17.00,
otrdienās plkst. 18.00

Inga ozoliņa

Vēderdejas pirmdienās plkst. 18.30 Baiba Bērziņa
Flamenko Pēc individuāla grafika Gundega Lojāne
Pūtēju orķestris Trešdienās, piektdienās plkst. 

20.00, sestdienās, svētdienās pēc 
individuāla grafika

Ziedonis Puķītis

6. oktobrī Priekuļos Latvijas čempionātā 
rolerslēpošanā brīvajā solī, pārstāvot Aizkr-
aukles novada sporta skolu, veiksmīgi startē-
ja bebrēnieši Patrīcija, Ralfs un Edijs Eiduki. 
Vislabāk veicās Patrīcijai, S14 grupā meitenēm 
viņa ieguva 1. vietu. V18 grupā Ralfs izcīnīja 
godalgoto 3. vietu, bet jaunākajam brālim Edi-
jam V12 grupā bija piektais labākais rezultāts. 

Kokneses Novada Vēstis
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P ē r s e s 
krasti jau de-
vīto reizi uz 
Koknesi vi-
lināja teātra 
spēlētājus no 
Latvijas malu 
malām, šoreiz 
no Liepājas, 
B r o c ē n i e m , 
P r a u l i e n a s , 
Daugavpi ls , 
Saldus, Vārmes 
un Lielvārdes. 
4. un 5. oktob-
rī Kokneses 
kultūras namā 

goda vietā bija teātru saieta „Pērses krastos - 
2013” īpašais karogs, kuram  mājinieki bija 
uzšuvuši šī gada skaitli, jo teātra spēlētāji un  
skatītāji  sirsnīgajos teātru svētkos satiekas ik 
pēc diviem gadiem.  „Pērses krastos – 2013” 
rīkotāji Kokneses kultūras nams un Kokneses 
novada dome bija rūpējušies, lai ciemiņus ar 
viesmīlību uzņemtu un šīs divas dienas patiesi 
būtu kā svētki teātra spēlētājiem un mīļotājiem. 
Septiņu amatieru teātru sniegumā deviņās izrā-
dēs – klasiķu un mūsdienu autoru lugu iestudē-
jumos atklājās aktieru neremdināmā vēlme būt 
uz skatuves, lai nodotu mums savu vēstījumu. 
Blaumaņa vai Maksa Friša redzējumā, bet tīri 
un neviltoti. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm 
šoreiz teātrmīļu saietam tika dots nosaukums 
„Spēlējam Blaumani un ne tikai…” Sagaidot  
dižā meistara 150.  jubileju, daudzi Latvijas 
amatieru teātri   savā repertuārā izvēlējušies 
Blaumaņa iestudējumus.  Kokneses kultūras 
nama mazajā un lielajā zālē skatītāji dzīvoja 
līdzi trīs  Blaumaņa lugu: „Sestdienas vakars”, 
„Pazudušais dēls – Versija” un „Skroderdienas 
Silmačos. Millenium” iestudējumos. Divu pē-
dējo izrāžu nosaukumi liecina, ka tajās ielikts 
mūsdienīgs režisoru skatījums. Tāpēc jāatzīst, 
ka Blaumaņa darbi dzīvo cauri laikiem,  maino-
ties aktieru un skatītāju paaudzēm, mūžam jau-
nas paliek tēmas, kas autoram bijušas vissvarī-
gākās. Jūtamies lepni, ka tepat mums līdzās, lai 
arī teju pirms vairāk kā 100 gadiem, mīti viņa 
soļi. Kokneses kultūras nama vadītāja Inguna 
Strazdiņa ir gandarīta par aizvadīto pasākumu. 
Viņa teic: „Mani iepriecināja kolektīvu atsaucī-

ba, nevienu īpaši nevajadzēja lūgt un rosināt, pēc 
aicinājuma Latvijas Nacionālā Kultūras centra 
mājas lapā, kolektīvi paši pieteicās. Jauki, ka 
šoreiz viena izrāde – Saldus Tautas teātra snie-
gumā notika arī Bebros. Mūsu tikšanās reizēs 
kolektīvus nav vērtējuši teātra mākslas eksperti, 
bijām nolēmuši, ka spēlēsim savam un skatītāju 
priekam. Šoreiz, apspriežoties ar kolēģiem no-
lēmām, ka nākamreiz, kad atkal  tiksimies pēc 
diviem gadiem, lūgsim izrādes vērot  ekspertus,  
bet viņu vērtējums nebūs dalījums vietās, bet  
kā   rosinoša saruna ar aktieriem pēc izrādēm. 
Uzskatu, ka mūsu amatieru teātris un atbrauku-
šie kolektīvi, gadu gaitā esam savu latiņu pacē-
luši augstāk un turamies apmēram vienā līmenī.”

Pēc pēdējās izrādes mājas saimnie-
ki pateicās visiem kolektīviem, pasniedzot 
Kokneses novada domes piemiņas veltes, bet 
vēl trīs krāšņus ziedu kausus saņēma Liepājas 
Metalurgu Tautas teātris, Daugavpils novada 
kultūras centra teātris „Trešais variants” un 
Praulienas amatieru teātris par izrādītajiem 
Blaumaņa lugu iestudējumiem.  Brīdi vēlāk  
labsirdīgā smējēja  dzīves laiku iespējams 
pieredzējušais zvans aicināja kultūras nama 
pagalmā uz īsti blaumanisku maltīti – lielā 
katlā kārdinoši smaržoja pelēko zirņu zupa 
ar putraimiem un gaļu. „Tā jau ir tradīcija, ka 
mēs svētkos savus  teātru draugus cienājam ar 
zupu. Gardo virumu aptuveni 100 cilvēkiem 
sagatavoja kafejnīcas „Rūdolfs” čaklās saim-
nieces”, pastāstīja Inguna Strazdiņa. Bija pa-
domāts par iespējām ciemiņiem parādīt tūristu 
iemīļotās vietas Koknesē. Daudzi no viņiem 
pirmo reizi pabija Kokneses parkā un pilsdru-
pās. Inguna Strazdiņa  teic: „Bija ļoti patīkami 
dzirdēt labus vārdus par mūsu senatnes  man-
tojumu, Kokneses sakoptību, skaisto apkārtni 
un pasākuma organizāciju. Paldies par atsau-
cību  Kokneses Tūrisma centram un Kokneses 
amatieru teātra aktieriem! Paldies tiem kokne-
siešiem, kuri atrada laiku būt skatītāju  rindās! 
Teātra izrādes vērot, ceļu bija mērojuši arī aiz-
krauklieši un skrīverieši.”

Divi gadi aizsteigsies nemanot un at-
kal klāt būs brīdis, kad Pērses krastos kāds 
atzīsies mīlestībā. Kuri to būs – noteikti re-
dzēsim! Bet zinām vienu, tie, kas šoreiz bija 
„Pērses krastos” –  savās jūtās teātrim  jau ir 
atzinušies! Palieciet tam uzticīgi!

Kokneses Novada Vēstis

23. septembrī Kokneses bibliotēkā sākās 
Rudens nedēļa, kad aicinājām savus biblio-
tēkas apmeklētājus padalīties ar to skaisto, 
interesanto, kas izaudzis, izplaucis viņu dār-
ziņos! Krāsu dažādību papildināja arī  iespē-
ja izbaudīt dažādas garšas – pārsteidza ne-
tradicionālas receptes – variācijas par ābolu 
tēmu – ar sinepēm, kanēli, rumu, rozīnēm, 
ingveru..., jau aizmirstā lāceņu ievārījuma 
garša, no Gruzijas atvestā themali mērce un 
tās latviskie varianti, variācijas par plūmēm! 
Liels paldies visiem atbalstītājiem un degus-
tētājiem, bet īpaši – Līgai Žildei un Baibai 
Tālmanei.

Akcija Tautas 
grāmatu 
plaukts

Aicinām kopā ar Kokneses bibliotēku 
piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
rīkotajā akcijā „Tautas grāmatu plaukts.” 
Tā ir iespēja ikvienam dāvināt Latvijas 
Nacionālajai Bibliotēkai sev nozīmīgu grā-
matu, titullapā ierakstot veltījumu vai īpašu, 
ar šo grāmatu saistītu, stāstu. Plašāku infor-
māciju varat atrast: http://www.tautasgrama-
tuplaukts.lv/ 

Kas jādara?
Izvēlieties savu grāmatu, ierakstiet tās 

titullapā savu stāstu, nesiet to uz Kokneses 
bibliotēku – mēs palīdzēsim aizpildīt anketu 
un nogādāt grāmatu Rīgā! To var izdarīt līdz 
1. novembrim!

Tautas grāmatu plauktam dāvātās grā-
matas nonāks jaunās bibliotēkas ēkas stikla 
sienā piecu stāvu augstumā un būs pieejamas 
visiem lasītājiem!

Katrs gan var dāvināt tikai 1 grāmatu, bet 
viss kopā tas būs īpašs, emocionāls stāsts par 
mums pašiem!

Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre

Teātru saiets „Pērses krastos – 2013”  
„Spēlējam Blaumani un ne tikai…”

Rudens nedēļa 
Kokneses bibliotēkā

Salidojuma programma:
• No plkst.17.00 – Reģistrācija
• Plkst.19.00 – Salidojuma atklāšana
• No plkst.20.30 – Būs iespēja par at-

sevišķu maksu izmantot profesionāla foto-
grāfa pakalpojumus, izvēloties un pasūtot 
foto uz vietas, kā arī  iespēja apskatīties 
skolas telpas šodien,  apmeklēt skolas  
muzeju un  ielūkoties skolas vēsturē 

• No plkst.22.00 – Vakarēšana skolas 
aktu zālē, ballē muzicēs Inga un Normunds 
no Rēzeknes

Dalības maksa  Ls 3,00.

Zilākas par debesīm zied miķelīšu acis. 
Viss ir tik īsts un patiess, kā dzērvju at-

vadu sveiciens, kas teic: „Uz atgriešanos!”
 Uz atgriešanos sauc arī Pērses pamat-

skolas kolektīvs! Mīļi aicinām visus, kas 
mācījušies  vai  strādājuši mūsu skolā.

Pērses pamatskolas administrācija

Pērses pamatskola aicina uz salidojumu absolventus un bijušos 
darbiniekus š.g. 19. oktobrī!
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Nav tevī sīkā,
Tāpēc viss kļūst liels, 
Ir tevī saule, 
Tāpēc viss kļūst gaišs,
Nāk tava dvēsele-
Un viss kļūst netverams 
Ar ikdienišķām rokām.
Ar šādiem O. Vācieša vārdiem uz 

Ģimenes atbalsta dienas centru 1. oktobrī 
tika aicināti Kokneses novada vecāka gada 
gājuma cilvēki. 1. oktobris ir Starptautiskā 
veco ļaužu diena. Vēlējāmies sarūpēt un dā-
vināt kripatiņu prieka. Dāvājot citiem prieku, 
dubultots prieks atgriežas pie dāvinātāja. 
Ikviens, kurš piedalījās šī pasākuma veidoša-
nā, nemanāmi savā „Sirds bankā” ieguldījis 

Kokneses pensionāri izsaka pa-
teicību Kokneses novada Sociālajam 
dienestam un Ģimenes atbalsta die-
nas centra kolektīvam par pārsteigu-
miem bagāto pēcpusdienu 1. oktob-
rī – Starptautiskajā veco ļaužu dienā. 
Paldies par sirsnīgajiem priekšnesumiem 
Bebru internātvidusskolas skolēniem 

un skolotājai Ivetai Bērziņai, skolotājai 
Marijai Vildei un vērtīgo padomu devējai 
Antai Kučerei. Paldies par sarūpēto svēt-
ku kliņģeri un apsveikumiem! Lai orga-
nizētājiem pietiek enerģijas un izdomas 
arī turpmāk neaizmirst seniorus Kokneses 
novadā! Mēs – pasākuma apmeklētāji ju-
tāmies gaidīti un ļoti iepriecināti! 

26. septembrī Ģimenes atbalsta die-
nas centra telpās uzsāka darbību „Māmiņu 
klubs”. Bija patiess prieks par to, ka klubi-
ņu apmeklēja māmiņas ar saviem mazuļiem. 
Prieks par to, ka māmiņas vēlas, lai šāds klu-
biņš būtu un darbotos. Pirmajā nodarbībā no-
skaidrojām kā rūdīt mazuli, kā piebarot ma-
zuli, kā arī mēģinājām ielikt mazuli slingā. 
Noskaidrojām slinga pozitīvās un negatīvās 
puses. Māmiņas vienojās, ka kopā sanāksim 
katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā. Ir 
jauki, ka mums līdzās dzīvo, darbojas atsau-
cīgi cilvēki, kuri labprāt dalās savā pieredzē 
un neliedz padomu.

Paldies Intai Osītei.
Uz nākamo „Māmiņu kluba” tikšanos ai-

cinām šī gada 2. oktobrī.
Aija Rimša, 

ĢADC vadītāja

Iepriecina Kokneses novada vecākā gada gājuma cilvēkus
daļiņu prieka. Gan bērni, kuri dekorēja zāli, 
gatavoja apsveikumus, gan Bebru internātvi-
dusskolas skolēni ar savu skanīgo dziedāju-
mu. Nelielo koncertiņu krāsaināku padarīja 
Marija Vilde, spēlējot savu netradicionālo 
instrumentu. Glāžu dzidrais skanējums vien-
aldzīgu neatstāja nevienu.

Pasākuma otrajā daļā Anta Kučere stās-
tīja, kā kopt sejas ādu. Kādus brīnumus ie-
spējams panākt, izmantojot dabas zālītes. 
Atklāja ārstnieciskā krēma noslēpumu.

Pasākumu noslēdzot, radījām smilšu 
animāciju. Šis ir viens no veidiem, kurā ap-
vienojot zīmēšanu, mūziku un tekstu, reālajā 
brīdī tiek uzburta dvēseli aizkustinoša aina. 
ĢADC ir smilšu animācijas kaste. Šī bija 
pirmreizēja iespēja parādīt, ko ir iespējams 
radīt, izmantojot smilšu kino kasti. Pēc pa-
sākuma ikvienam interesentam bija iespēja 
pašam izmēģināt šo smilšu kasti.

Vēlos pateikt mīļu PALDIES Bebru in-
ternātvidusskolas direktorei Mudītei Auliņai, 
šīs skolas skolotājām Ivetai Bērziņai un 
Žannai Malašenokai. Paldies Marijai Vildei 
un ikvienam, kurš ar savu darbošanos palī-
dzēja uzburt patīkamu gaisotni Kokneses no-
vada vecāka gada gājuma ļaužu svētkos!

Aija Rimša,
ĢADC vadītāja

Anta Kučere atklāja sejas ādas kopšanas un ārstnieciskā krēma noslēpumus. 

Koknesē darbību uzsāk Māmiņu klubs

Aicinām pievienoties Māmiņu klubam!
Nodarbības notiks katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā.

Uz  Operas namu, sagaidot 
Latvijas valsts dzimšanas dienu!

Aicinām Kokneses pensionārus 17. 
novembrī doties uz Rīgu, lai Latvijas 
Nacionālajā Operā pulksten 12  noskatītos 
Jura Karlsona baleta izrādi „Karlsons lido”. 
Pieteikties un par biļetes cenu Ls 3.40 sa-
maksāt pie Maritas Radvilas, T. 65161361; 
26173691. Izbraukšana pulksten 9.30 no 
Kokneses dzelzceļa stacijas. 

Pateicība
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1. Pēc garās, skaistās vasaras daba tērpjas 
rudens krāšņumā. Arī senioru klubiņā pārmai-
ņas. „Pīlādzīti” 2005. gadā nodibināja Rita 
Liepiņa un četrus gadus arī to vadīja. 2009. 
gadā par klubiņa vadītāju ievēlēja mani, Ilgu 
Sīli. Nu pagājuši atkal četri gadi, un jādod ie-
spēja jauniem spēkiem. Tāpēc vadības grožus 
esmu nodevusi aktīvajai, enerģiskajai Maritai 
Radvilai, kura ir arī gados jaunākā klubiņa da-
lībniece. No sirds vēlu visa iecerētā īstenošanu 
un daudz jaunu ierosmju!

2. Senioru klubiņš „Pīlādzītis” arī  turp-
māk divas reizes mēnesī pulcēsies Ģimenes 
atbalsta dienas centrā Vērenes ielā 1 un ar 
novada domes finansiālu atbalstu organizēs 
pensionāru ekskursijas, eglītes vakaru un te-
ātra apmeklējumu.

3. Tikai pensionāru padomes jēdzienu 
vairs nelietosim. Ja Kokneses pagastā ir ap 
900 pensionāriem, tad pēc visiem likumiem 
padome jāievēl vismaz pusei no tiem. Līdz 

šim gan uz izziņotajām pensionāru pilnsapul-
cēm ir ieradušies cilvēki 40, ne vairāk...

4. Šoruden klubiņā esam jau tikušies ar 
novada domes un sociālā dienesta vadību un 
pārrunājuši visdažādākos jautājumus, īpaši 
sociālajā jomā.

5. Septembra beigās klubiņā viesojās in-
teresantā skrīveriete Elga Ozoliņa, kura iepa-
zīstināja ar saviem talantiem noskaņu pilnajā 
fotomākslā un dzejā. Aizkustināja lielā uzti-
cēšanās, ar kādu Elga ļāva ieskatīties savas 
dvēseles dziļumos un to atspulgos brīnišķīga-
jā dzejā. Kad iznāks avīzes oktobra numurs, 
būsim arī piedzīvojuši Maijas Stepēnas pasā-
kuma „Mistērijas un īstenība” noslēpumu.

6. Turpmākie pasākumi senioru klubiņā 
DC telpās plkst. 12.00:

6.novembrī  Aijas Rimšas vadībā apgū-
sim dekupāžas tehniku,

20. novembrī spriedīsim par eglītes vaka-
ra sarīkojumu.

Bet pirms tam:  vēl viena ekskursija!!
Pa rudenīgo Sēliju!!! Trešdien, 23. ok-

tobrī Daigas Dūniņas pavadībā brauksim pa 
maršrutu: 

 Koknese – Aizkraukle – Staburags 
(„Dieva auss”) – Sunākste (Stendera mu-
zejs) – Viesīte (pilsētas apskate + P. Stradiņa 
ekspozīcija) – Jēkabpils (vēsturiskā daļa) – 
Koknese. 

Pusdienosim katrs pēc savas izvēles un 
par savu naudu Viesītē.

Izbraukšana trešdien, 23. oktobrī 
plkst. 8.00

pulcēsimies  stacijas laukuma autobu-
su pieturā un  veikala „Elvi” stāvvietā.

Dalības maksa apm. 3 Ls.  Lūdzu nekavē-
jieties un pierakstieties pie Janīnas Sociālajā 
dienestā, tel. 65161811, līdz pirmdienai 21. 
oktobrim (ieskaitot).

 Ilga Sīle

Kokneses ĢDC veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu cenas
Nr.p.k Pakalpojuma   nosaukums Izcenojums bez PVN PVN 21% Maksa kopā

Ls EUR Ls EUR Ls EUR
1. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu (līdz 

5 kg sausas, sašķirotas veļas),1 reize. Pašiem jāņem 
līdzi veļas pulveris. 1,23 1,74 0,26 0,36 1,49 2,10

2. Dušas pakalpojumi pieaugušajiem (1 reize ne 
ilgāk par 40 minūtēm). Jābūt līdzi mazgāšanās 
piederumiem 0,82 1,16 0,17 0,24 0,99 1,40

3. Dušas pakalpojumi bērniem (1 reize ne ilgāk par 
40).
Jānāk kopā ar vecākiem, jābūt līdzi mazgāšanās 
piederumiem.

0.41 0,60 0,09 0,10 0,50 0,70

Bebru pagasta pensionāri un citi novada 
iedzīvotāji 28. septembrī rudens krāšņumu 
baudīja Latgales skaistākajās vietās 
Rēzeknes novadā. Iepazīstot Maltas 
vēstures muzeju, Rāznas nacionālo 
parku, Mākoņkalna burvību, ciemojoties 
keramiķa darbnīcā. Lielā Liepu kalna 
virsotnē ekskursanti apjūsmoja zilās ezeru 
zemes patieso skaistumu. Ekskursijas 
dalībnieki pateicas par lielisko ekskursiju tās 
organizētajai Annai Bitei!

Jaunumi senioru klubiņā „Pīlādzītis”
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SIA „Rīgas kombinētās lopbarības 
rūpnīca” tirgos visa veida barības māj-
lopiem. Piegādājam arī uz mājām lielā-
kajiem pircējiem visā novadā, kā arī slē-
dzam līgumus uz pēcapmaksu. Par cenu 
vienosimies, būs atlaides.

Koknese 10.10, Bormaņi 10.40
Bebri pēc pasūtījumiem, Irši 11.40
Piegādes datumi 9. oktobrī, 8. novembrī, 
9. decembrī.
Mob. 29103958, Vizma.

Pļaujam zāli ar trimmeriem, krūmus ar 
krūmgriežiem un zāģiem, sakopjam teritori-
jas. T. 28281515.

* * *
Visa veida demontāžas darbi, šķūņi, 

saimniecības ēkas, citas būves. T. 28281515.

* * *
Pārdod kūtsmēslus Vecbebros.
T. 26559635

Ikviens interesents aicināts uz Foto 
pulciņu Koknesē. Nodarbības notiek 
otrdienās. Nākošā tikšanās 15. oktobrī 
plkst. 19.00. Par norises vietu vai citu 
jautājumu gadījumā interesēties pa e-
pastu ainars.briedis@gmail.com vai tel. 
25450640.

Sākoties apkures sezonai, pieaug uguns-
grēku skaits. To iemesls visbiežāk ir nepa-
reiza un bojātu apkures ierīču ekspluatācija, 
netīrīti dūmvadi un pārkurinātas krāsnis. 

Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams. 
Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz 
skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, 
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaikus 
nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apku-
res ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā 
gadījumā var izraisīt intensīvu šo produktu 
degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās pa visu 
dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus ievēroja-
mi paaugstinot temperatūru tajā aptuveni līdz 
pat 1000 C. Tas var radīt plaisas visa mūrētā 
dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ie-
skaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūm-
gāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, 
griestu un jumta konstrukcijām.

Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši 
uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita 
veida apkures ierīci, reizi trijos gados jāapseko 
dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais 
stāvoklis. To drīkst veikt sertificēti skursteņ-
slauķi. Par to jāpārliecinās, lūdzot darba veicē-
jam uzrādīt apliecinošos dokumentus. Bojātu 
skursteņu ekspluatācija ir bīstama!

Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu 
dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas 
sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:

• divas reizes apkures sezonā – apkures 
krāsnīm un virtuves pavardiem;

• reizi mēnesī – ilgdedzes speciālajām 
krāsnīm.

Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, 
kurās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātām 
vai nokrāsotām ar gaišu ugunsdrošu krāsu.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai degoša 
malka, bet arī kvēlojošas ogles vai izdedži, 
tādēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt nenodzēstus 
izdedžus un ogles. Tie jāizber atbilstoši iekār-
totās vietās ne tuvāk par 6 m no degtspējīgām 

ēkām un būvēm.
Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka plītis 

laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrās-
ns metāla apšuvums, plīts virsmā parādīties 
spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas 
plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām 
periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi 
aizsmērējot radušās plaisas, savlaikus nomai-
not izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas. 

Cietā kurināmā krāsns (virtuves pavarda) 
kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu grīda 
jāpārklāj ar degtnespējīga materiāla loksni 
(skārds u.c.), kuras izmēriem jābūt ne mazā-
kiem par 50 cm perpendikulāri kurtuves ailai 
un 70 cm paralēli tai.

Kurināmie materiāli (ogles, kūdra), kam 
piemīt pašaizdegšanās spēja, jāuzglabā spe-
ciāli šim nolūkam pielāgotās telpās vai lau-
kumos (ne tuvāk par 6 m no degtspējīgām 
ēku vai būvju konstrukcijām). 

Svarīgākais gada aukstajos mēnešos ir 
ievērot elementāru piesardzību. Ekspluatējot 
vietējās apkures ierīces aizliegts:

• novietot kurināmo un citus degtspējī-
gus materiālus kurtuves atveres priekšā tu-
vāk par 1.2 metriem;

• atstāt bez uzraudzības degošas apkures 
ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatāci-
jas noteikumi;

• novietot uz apkures ierīcēm degtspējī-
gus priekšmetus un materiālus (žāvēt drēbes, 
apavus utt.);

• kurināt krāsnis un plītis ar malku, ku-
ras garums pārsniedz kurtuves izmērus;

• vēdināšanas kanālus izmantot kā apku-
res krāšņu vai pavardu dūmvadus;

• izmantot bojātas apkures iekārtas un 
dūmvadus;

• tās pārkurināt.
Tā kā apkures sezonā vistraģiskākie 

ugunsgrēki notiek tieši naktī, kad cilvēki guļ 
un nepamana ugunsgrēka izcelšanos, dzīvo-

jamās telpas ir nepieciešams aprīkot ar dūmu 
detektoriem, kas ar skaņas signāla palīdzību 
signalizēs par ugunsgrēka izcelšanos, ļaujot 
laicīgi izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. 

Iestājoties vēsākam laikam aizvien vai-
rāk ugunsgrēku notiek arī dārza mājiņās, 
neapsaimniekotās mājās, šķūnīšos un garā-
žās. Visizplatītākie ugunsgrēku iemesli šādās 
ēkās ir neuzmanīga rīcība ar uguni, bojātas 
vai nepareizi izbūvētas apkures sistēmas, kā 
arī tīšas dedzināšanas.

Bieži mazdārziņu apsaimniekotāji, mēģinot 
paildzināt dārzkopības sezonu, savās dārza mā-
jiņās, kas nereti ir paredzētas tikai instrumentu 
glabāšanai, paši ierīko dažādas apkures ierīces 
vai arī izmanto vecus elektriskos sildītājus, kuri 
iespējams ir bojāti, taču uzskata, ka tādai dārza 
mājiņai būs pietiekami labi. Aukstajā laikā arī 
veicot darbus garāžās vai šķūnīšos, tiek izman-
totas bojātas vai paštaisītas sildierīces. Taču šis 
bojātais elektrosildītājs vai arī, ja tiek paštaisī-
tas sildierīces un lietoti nekalibrēti un paštaisīti 
elektrotīklu aizsardzības drošinātāji, ātri vien 
var izraisīt ugunsgrēku.

Apkures ierīču drošībai jāpievērš uzma-
nība arī mājlopu īpašniekiem, kuri mājlopu 
apsildei kūtī izmanto dažādas nedrošas, var-
būt pat savu laiku nokalpojušas apkures ierī-
ces. Šādu ierīču lietošana ir ārkārtīgi bīstama, 
jo kūtī atrodas viegli uzliesmojuši priekšme-
ti, un, ja ugunsgrēks izceļas naktī, to savlaicī-
gi ir praktiski neiespējami pamanīt. 

Aizkraukles daļas pārziņas rajonā 
2012./2013. gada apkures sezonā ir bijuši 
18 šāda veida ugunsgrēki.

Tāpat jāpiemin, ka pamatojoties uz Latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. panta 
1. daļu Par ugunsdrošības prasību pārkāpša-
nu- uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no divdesmit līdz divsimt latiem, juridiskajām 
personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem

VUGD ZRB Aizkraukles daļa

Padomi drošai apkures ierīču ekspluatācijai

Sia „L&T” priekšapmaksas atkritumu 
maisus Kokneses novadā iespējams iegā-
dāties sekojošās tirdzniecības vietās:

• Veikalos „Elvi” Koknesē un Bebros;
• Veikalā „Miki” Bormaņos;
• Veikalā – kafejnīcā „Zemītes” Iršos.

29. oktobrī plkst. 18.00 SIA 
„Kokneses komunālie pakalpojumi” tel-
pās daudzdzīvokļu māju vecākie un ie-
dzīvotāji aicināti uz kārtējo tikšanos ar 
Kokneses novada domes vadību un SIA 
„Kokneses komunālie pakalpojumi” pār-
stāvjiem. Runāsim par namu apsaimnie-
košanu, parādiem, sētnieku darbu u.c. 
aktuālām lietām.

Pateicība
Kokneses novada domes Komunālās 

nodaļas darbinieki sirsnīgi pateicas 
Benitai Peciņai un Aldim Neijam par ie-
spēju apskatīt Rundāles pili un pils dārzus. 
Ekskursijā gūtie iespaidi noderēs turpmā-
kajā darbā un atgādinās par lieliski kopā 
pavadītu dienu Zemgales pērlē – Rundālē.
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Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Kapsēta Datums Laiks
Kokneses pagasta Ūsiņu kapos 19. oktobrī plkst. 18.00
Kokneses pagasta Atradzes kapos 5. oktobrī plkst. 18.00
Kokneses pagasta Kaplavas kapos 12. oktobrī plkst. 18.00

Iršu pagasta kapos 19. oktobrī plkst. 17.00
Bebru pagasta Zutēnu kapos 2. novembrī plkst. 16.00

Svecīšu vakari Kokneses novada kapsētās

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.
                                      /K. Apškrūma/
Skumju brīdī esam kopā ar Klementīnas 
Strodes tuviniekiem.

Bebru pagasta pensionāru padome 
“Mārtiņroze”

Par to, kas garā dienā
Apcirkņos tev krāts,
Lai Dievu slavējot
Nu līksmo sirds un prāts.
               /A. Brigadere/

Vēlam veselību un možu garu Pēterim 
Zālītim, sagaidot 70. dzīves gadskārtu!

Kokneses novada
Politiski represēto nodaļas biedri

Datums, laiks Pasākums Norises vieta
no 3. oktobra - 
3. decembrim

Fotogrāfa Jāņa Tālberga (1930-2011) darbu izstāde. Kokneses 
pagasta 
bibliotēkā

16. oktobrī 
plkst. 14.30

Izrāde bērniem „SMURFINI UN ZELTA STATUETE”. Uz 
izrādi līdzi ņemt rūķīšu Smurfinu zīmējumus. Pēc izrādes 
labāko zīmējumu autoru apbalvošana. Ieeja: Ls 1.50/ Eur 
2,13. Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses 
kultūras namā

17. oktobrī 
plkst. 15.00

Ekspertu spēles. Kokneses Bērnu/ Jauniešu žūrijas 
dalībniekiem.

Kokneses 
pagasta bērnu 
bibliotēkā

19. oktobrī 
plkst. 18.00

Novada pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas 
pasākums „...UN SĀKAS VISS NO GALA....”

Kokneses 
kultūras namā

25. oktobrī 
plkst. 19.00.

Ivara Selecka jaunā pilnmetrāžas dokumentālā filma 
„KAPITĀLISMS ŠĶĒRSIELĀ”. Ieeja: Ls 1,-/ Eur 1,42.

Kokneses 
kultūras namā

1. novembrī 
plkst. 18.00

Pateicības pasākums Kokneses novadā dzīvojošajiem 
donoriem un Latvijas Sarkanā Krusta biedriem. Līdzi 
vēlams ņemt donora apliecību. Pieteikties līdz 25. 
oktobrim: T. 26423431 (Lība), 28256071 (Sofija). 
Pasākums būs pie galdiņiem, iespējams ņemt līdzi savu 
cienastu.

Kokneses 
kultūras namā

15. novembrī 
plkst. 19.00

ZIGFRĪDS MUKTUPĀVELS un grupa „GŪTMANS”. 
Klavieres, akustiskās ģitāras, kontrabass un balss veido 
šīs grupas skanējumu un estrādes dziesmas, kas skanēja 
latviešu valodā 20.gs. 50.tajos, 60.tajos un 70.tajos gados. 
(“Reiz manā bērnībā”,”Tev, mana labā”, “Cīruļa stāsts”, 
“Varbūt”, “Vaterlo tilts” u.t.t.)

Kokneses 
kultūras namā

16. novembrī 
plkst. 12.00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums „..UZ 
ZEMESLODES, ZEM SAULES IR TĀDA TAUTA - 
LATVIEŠI.”

• Kokneses Goda pilsoņu godināšana;
• Koncerts. 

Kokneses 
kultūras namā

16. novembrī 
plkst. 20.00

ATPŪTAS VAKARS. Spēlē: Ēriks Gruzniņš. Ieeja: Ls 
2,-/ Eur 2,85, pasākuma dienā Ls 3,-/ Eur 4,27. Galdiņu 
rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses 
kultūras namā

13. decembrī 
plkst. 19.00

Brāļu AUZĀNU jaunā koncertprogramma „VAKARIŅAS 
AP SEŠIEM”.

Kokneses 
kultūras namā

2013. gada septembra mēnesī:
Reģistrētas 4 laulības.
Reģistrēti 2 jaundzimušie.

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
                                /O. Vācietis/
Mūžībā pavadīti:
Florians Krastiņš (1932. g.)
Aija Berta Roga (1927. g.)
Aivars Lapiņš (1958. g.)
Aigars Dubrovs (1968. g.)
Sandra Skarbauska (1974. g.)

Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi.
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks laba padomiņa.
                       /L.t.dz./
Izsakām līdzjūtību Valdim 

Linkumam, māti Aizsaulē pavadot.
„Liepu” iedzīvotāji Bebros

24. oktobrī no pulksten 10 līdz 13
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā 
Valsts asinsdonoru centrs aicina uz
DONORU DIENU.

Aicinām pieteikties grūtnieces vingroša-
nas nodarbībām ūdenī, sākot ar II trimes-
tri (trenere Aija, tālrunis 26551637).

*  *  *
Ūdens aerobikas nodarbību darba laiki: 
(trenere Aija, tālrunis 26551637)

• Otrdien 19.00 – 19.45 
• Ceturtdien  19.00 – 19.45

*  *  *
Otrdienās plkst. 19.00 Kokneses Sporta 
centrā aerobikas nodarbības.
Trenere Ausma, tel. 26534373.

Kokneses Līnijdeju kolektīvs sāk 
jauno deju sezonu. Gaidām jaunos dejot 
gribētājus, bērnus, jauniešus, pieaugušos 
otrdienās 18.00 kultūras namā.

Aizvērās acis, tās, kas sargāja mani,
Nolaidās rokas, tās, kas auklēja mani,
Piekusa kājas, tās, kas gāja dēļ manis,
Apstājās sirds, tā, kas mīlēja mani.

Izsakām dziļu līdzjūtību Dzintrai 
Stārastiņai, māti mūžībā pavadot.

Vecbebru Romas katoļu draudze


