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Kokneses novada
svētku programma
13. jūlijā Koknesē

Laiks

13. jūlijā
21:00

Ir atkal jūlijs klāt. Un liepas zied. Liepu ziedi – tā ir Latvijas vasaras smarža
jūlijā. Mūsu senči izsenis jūliju dēvējuši
par liepu mēnesi. Kā saule dāsni apmīļo
mūsu zemīti, tā bites saldos liepu ziedus.
Mums jāmācās no medus vācējām, nebēdāt, ka zieda mūžs ir īss, bet apjaust to,
kas ir paliekošs. Arī liepu ziedi, kas sabirst priekšautā, lai pārvērstos spirdzinošā tējā.
Liepu ziedēšanu nevar palaist garām,
tāpat kā Kokneses novada svētkus! Tikko
apritējuši trīs gadi kopš 2009. gada 1.
jūlija, kad Kokneses, Iršu un Bebru pagasti kļuva par vienu veselumu – Kokneses novadu. Šajos gados kopā draudzīgi
saimniekojot un čakli darbojoties paveikts
daudz. Iesāktā novada svētku tradīcija ir
skaists apliecinājums tam, ka pēc smaga un nopietna darba mums ir vajadzīgs
gaišs un neviltots prieks, lai vasaras vidū,
novada dzimšanas dienas mēnesī, mēs sanāktu kopā un svinētu svētkus! 13. jūlija
vakarā satiksimies Koknesē, bet 14. jūlijā, lai visi ceļi ved uz Bebriem! Svētku
dienā interesantas nodarbes un patīkamu
atpūtu bebrēnieši būs sarūpējuši lieliem
un maziem svētku svinētājiem.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris sirsnīgi sveic
svētkos visus novada iedzīvotājus un
novēl no sirds izjust mūsu kopīgo svētku
noskaņu!
Un, lai ir tā kā Ojāra Vācieša dzejas
rindās: „Kā man gribētos, lai liepas nekad nebeigtu ziedēt…”
Lai šī vasara mums dāvā daudz prieka
un saules!
Sarmīte Rode

Pasākums

SENĀS MŪZIKAS KONCERTS
„SPĀNIJAS KARAĻA GALMA
MŪZIKA”. Senās mūzikas ansamblis
„Trakula”. Ieejas biļetes cena: Ls 2,00

Norises vieta

Kokneses pilsdrupās
(nelabvēlīgu laika apstākļu
gadījumā – Kokneses kultūras
namā)

14. jūlijā Vecbebros
No plkst.
Piepūšamās atrakcijas
10:00
10:00 – 12:30 Radošās darbnīcas:
• „Akmentiņu apgleznošana”;
• „Plastalīna glezniņas”;
• „Papīra lentīšu glezniņas”;
• „Ziedu dekoru veidošana” – Kokneses, Iršu,
Bebru pagastu iedzīvotāji veido savu gleznu
(var ņemt līdzi – ziedus, dažādus zaļos augus:
smilgas, kalmes, niedres u.c. materiālus);
• „Vējdzirnaviņu gatavošana”;
• „Zelta pakavs”
11:00
Vokālā ansambļa „Bitītes”, Kokneses sieviešu
kora „Anima” un senioru kora „Labākie gadi”
KONCERTS
12:00
Novada deju kolektīvu KONCERTS. Piedalās:
„Liepavots”, „Irši”, „Tik un tā”, Kokneses jauniešu
deju kolektīvs, flamenko deju grupa.
12:00
Amatu centra „Mazā Kāpa” ādas apstrādes
meistardarbnīca. Maksa par līdzdarbošanos: Ls 0,50
14:00
LIENES ŠOMASES KONCERTS „KRĀSAINI
ZIEDOŠĀ…”, koncerta viesi šova „Dvīņi dzied”
uzvarētāji – Reinholds un Rūdolfs Sprukuļi.
Ieejas biļetes cena: Ls 2,00
Apvienotās biļetes (koncerts+balle) cena Ls 3,00
15:30 – 18:00 Sportiskās aktivitātes:
• stafetes; • individuālie starti
17:00
Kokneses pūtēju orķestra KONCERTS
18:00

Kokneses amatieru teātra izrāde: Rūdolfs
Blaumanis „NO SALDENĀS PUDELES”

22:00

Zaļumballi spēlēs Pēteris Leiboms no Ērgļiem.
Ieejas biļetes cena: Ls 2,00

Laukumā aiz pagasta
pārvaldes ēkas
Laukumos pie pagasta
pārvaldes ēkas

Vecbebru Svētās
Ģimenes
Romas katoļu baznīcā
Mežaparka estrādē
Mežaparka estrādē
Mežaparka estrādē

Stadionā
Tēlnieka V. Jākobsona
memoriālās mājas –
muzeja pagalmā
Tēlnieka V. Jākobsona
memoriālās mājas –
muzeja pagalmā
Mežaparka estrādē

• No plkst. 10:00 izjādes ar zirgiem (par samaksu).
• Apmeklētājiem atvērti:
P no plkst. 10:00 – 13:00 Latvijas Biškopības vēstures muzejs;
P no plkst.10:00 – 12:00; 15:30 – 17:00 tēlnieka V. Jākobsona memoriālā māja – muzejs.
• Darbosies bufete.
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2012. gada 20. jūnijā Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai sabiedrisko attiecību speciālistes Anitas Šmites informāciju
par pašvaldības mājas lapu www.koknese.lv .
2.1. Pieņemt redaktores Anitas Šmites
informāciju par pašvaldības laikrakstu “Kokneses Novada Vēstis”.
3.1. Pieņemt zināšanai Attīstības nodaļas
vadītājas un domes izpilddirektora p.i. Anitas Svences informāciju par vides aizsardzības jautājumu risināšanu Kokneses novadā.
3.2. Lai nodrošinātu attīrīšanas iekārtu,
kanalizācijas un ūdens pārsūknēšanas stacijas nepārtrauktu darbību, risināt jautājumu
par pārvietojamā ģeneratora iegādi Bebru
pagasta pārvaldei no dabas resursu nodokļa.
3.3. Risināt jautājumu par smilts ieguves
iespējām pašvaldības funkciju vajadzībām
Brencēnu karjerā.
4. Apstiprināt Kokneses novada domes
Gada publisko pārskatu par 2011. gadu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
5. Lūgt akciju sabiedrību „Sadales tīkli”:
5.1. izvērtēt iespēju piešķirt līdzekļus ārpuskārtas remontam līnijai LN7720 Kokneses pagastā;
5.2. izvērtēt automātiskās vadības sistēmas uzlabošanu Iršu un Bebru pagastos un
Kokneses pagasta Bormaņu ciemā.
6.1. Apstiprināt Kokneses novada domes
precizētos saistošos noteikumus Nr. 7 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informā-

cijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā
topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību Kokneses novadā”.
6.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanā publicēt tos
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv
internetā un tie izliekami pašvaldības domes, Bebru un Iršu pagastu pārvalžu ēkās
redzamā vietā.
6.3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses
novada domes 2010. gada 28. jūlija saistošos
noteikumus Nr. 13 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību”.
7.1. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības aģentūras “Kokneses Sporta centrs”
nolikumu (dokuments pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv) .
7.2. Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada
1. jūliju.
8.1. Izdarīt grozījumus Kokneses novada
domes 2011. gada 25. maija lēmuma Nr. 5.2.
„Par Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu” 2.
punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„2. Par Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju domes izpilddirektora Jāzepa Baltmaņa prombūtnes laikā

apstiprināt nekustamā īpašuma speciālisti
Elitu Ģēģeri.”.
8.2. Izdarīt grozījumus Kokneses novada
domes 2011. gada 25. maija lēmuma Nr. 5.2.
„Par Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu”
3.3. apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:
„3. Izveidot Kokneses novada teritorijas
plānojuma izstrādes darba grupu sekojošā
sastāvā:
• Elita Ģēģere – Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, darba
grupas vadītāja domes izpilddirektora Jāzepa Baltmaņa prombūtnes laikā;”.
Pārējos 3. punkta apakšpunktus atstāt iepriekšējā redakcijā.
9.1. Piedalīties Latvijas pašvaldību darbinieku sporta dienas sacensībās 2012. gada
28. jūlijā Carnikavā, ja ir pieteikušies vismaz
astoņi dalībnieki;
9.2. Atbildīgais pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” direktors Arvīds
Vītols;
9.3. No pašvaldības budžeta apmaksāt
dalības maksu.
10.1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants”
izstrādāto un 2012. gada jūnijā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kokneses
novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā”.
10.2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai):

Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā

353 784,64

t. sk. Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa)

292 384,00

Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts, t.sk.:

292 384,00

Pašvaldības budžets/ kredīts

43 857,60

ERAF finansējums

248 526,40

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

61 400,64

10.3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Aktivitātes Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Skaits

Mērvienība

1.

Ūdens efektīva izmantošana

Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli

2276

m

2.

Ūdensapgādes pakalpojuma pārklājuma
paplašināšana

Jauni ūdensapgādes tīkli

248

m

3.

Kanalizācijas efektīva novadīšana

Rekonstruēti kanalizācijas tīkli

2066

m

4.

Kanalizācijas pakalpojuma pārklājuma
paplašināšana

Jauni kanalizācijas tīkli

146

m

1

gab.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve,
1 m3/h

turpinājums 3. lpp.
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turpinājums no 2. lpp.

10.4. Projekta finansēšanā nodrošināt
Kokneses novada domes ieguldījuma daļu 43
857,60 LVL (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi
simti piecdesmit septiņi lati un 60 santīmi)
apmērā, kas sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot
iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai.
10.5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifus.
10.6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
10.7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
10.8. Atcelt Kokneses novada domes
2011. gada 23. novembra lēmumu Nr. 1 „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai”
(protokols Nr.13).
11.1. Lai nodrošinātu domes sniegto
pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās, pamatojoties uz Kokneses
novada domes 2009. gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 1 „Kokneses novada pašvaldības Nolikums” I nodaļas 1.9 punktu, uzdot Kokneses novada domes Bebru pagasta
pārvaldes Komunālajai nodaļai (turpmāk
– Komunālā nodaļa) nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Kokneses novada Bebru
pagasta administratīvajā teritorijā.
11.2. Noteikt, ka ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi ir:

11.2.1. dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kā arī kanalizācijas notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana iedzīvotājiem un juridiskajām personām Bebru
pagasta teritorijā;
11.2.2. viendzīvokļu māju rajons – kanalizācijas pārsūknēšana uz attīrīšanas ietaisēm;
11.2.3. dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana un kontrole (atdzelžošana, dezinfekcija utt.);
11.2.4. maģistrālo ūdensvadu un sistēmu
apkope un remonts;
11.2.5. kanalizācijas sistēmas apkope un
remonti;
11.2.6. kanalizācijas ūdeņu savākšana ar
asenizācijas mucu Bebru pagasta teritorijā,
un transportēšana uz attīrīšanas ietaisēm;
11.2.7. attīrīšanas ietaišu darbības nepārtrauktības nodrošināšana un attīrīto notekūdeņu kvalitātes kontrole;
11.2.8. regulāra ūdens un notekūdeņu
atskaišu sagatavošana Valsts Vides dienesta
reģionālajai vides pārvaldei;
11.2.9. statistikas atskaišu sagatavošana
un iesniegšana.
12. Garantēt, ka no pašvaldības budžeta
tiks apmaksāta starpība starp ieņēmumiem
no biļešu realizācijas un samaksu par L. Šomases koncertu Novada svētku laikā Bebru
pagastā.
13.1. Pamatojoties uz Vienošanos par
grozījumiem Nr. 1 25.11.2009. Līgumā
Nr. 232.1-56/2009/BMFG „ Par interneta
piekļuves abonēšanu”, apstiprināt dotācijas bezmaksas interneta nodrošināšanai
publiskajās bibliotēkās sadalījumu par
2012. gadu:

Nr.p.k.

Bibliotēkas nosaukums

Piešķirtā mērķdotācija (Ls)

1.

Kokneses pagasta bibliotēka

60,51

2.

Kokneses bērnu bibliotēka

60,51

3.

Ratnicēnu bibliotēka

84,66

4.

Bebru pagasta bibliotēka

84,66

5.

Iršu pagasta bibliotēka

84,66

KOPĀ

375,00

Skolas nosaukums

Bērnu skaits uz
01.09.2011.

Iedalītā mērķdotācija
(Ls)

1 I. Gaiša Kokneses vidusskola

487

892,00

2 Bebru pamatskola

112

205,00

3 Pērses pamatskola

51

94,00

650

1191,00

KOPĀ

Vienam bērnam iedalītā summa: 1191: 650 = 1,8323 Ls

14.1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā” (pievienoti
pielikumā).
14.2. Publicēt saistošos noteikumus
laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis”, mājas lapā un izlikt pašvaldības domes, Bebru un Iršu pagastu pārvalžu ēkās redzamā
vietā.
14.3. Noteikt, ka saistošie noteikumi
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā “Kokneses Novada
Vēstis”.
15.1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 “Grozījumi Kokneses novada
domes 28.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”” (pievienoti
pielikumā).
15.2. Publicēt saistošos noteikumus
laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis”, mājas lapā un izlikt pašvaldības domes, Bebru un Iršu pagastu pārvalžu ēkās redzamā
vietā.
15.3. Noteikt, ka saistošie noteikumi
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā “Kokneses Novada
Vēstis”.
Kārtējā novada domes sēde notiks
2012. gada 25. jūlijā plkst. 12.oo novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Tajā tiks izskatīti sādi pamatjautājumi:
1. Par pašvaldības budžetu izpildes
gaitu;
2. Par grozījumiem pašvaldības budžetos;
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas gaitu;
4. Par pašvaldības aģentūru finansiālo
darbību 1. pusgadā;
5. Par sociālajai palīdzībai plānoto
līdzekļu izlietojumu 1. pusgadā.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

13.2. Apstiprināt dotācijas sadali mācību grāmatu iegādei novada vispārizglītojošajām
skolām 2012. gadam:
Nr.p.k.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Cienījamie
Bebru pagasta iedzīvotāji!
Gaidot Kokneses novada svētkus,
lūdzam sakopt privāto māju teritorijas,
daudzdzīvokļu māju pagalmus, uzņēmumu un ražotņu teritorijas, un jūsu īpašumiem piekļaujošās ceļa nomales. Būsim
pateicīgi par atsaucību!
Bebru pagasta pārvalde

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Iepazīsties, LIKTEŅDĀRZS
Likteņdārza ainavas dizaina autors –
pasaulē slavenais ainavu arhitekts Šunmio
Masuno (Japāna) – lielā Kokneses dārza
projektā ir iecerējis izveidot daudz skaistu
un mūsu tautai simbolisku vietu. Tās pavadīs
ikvienu Kokneses viesi un dārza apmeklētāju
emocionālā pastaigā, kas sāksies Likteņdārza
jaunajā mežā un tiek veidots no tūkstošiem
par piemiņu iestādītu kociņu. Pastaiga turpināsies, ienākot Krievkalna salas vēsturiskajā
mežā, un pārsteigs dārza apmeklētāju pastaigas beigās, sasniedzot daudzfunkcionālo ēku,
kas iecerēta kā simbolisks tilts uz Latvijas nākotni un kuru dārza ainavas autors ir nodēvējis par „Latvieša sirdi”.
JO PĒC KATRA SAULRIETA SEKO
JAUNA DIENA
Ir kāda vieta, kuru autors ir nosaucis par
Likteņdārza galveno dārzu. Tas ir amfiteātris.
Tā atrašanās vietu Masuno ir ieprojektējis pie
Likteņupes Daugavas. Tuvojoties Daugavai
pa ābeļu aleju, dārza apmeklētājs šķērsos
„Asaru strautu” un izies cauri pelēko Latvijas
laukakmeņu krāvumam „Sirmais saulriets”.
Aiz muguras atstājot dārza pagātnes daļu, apmeklētājs nonāks 40 ozolu ieskautā amfiteātrī, kur Daugavas malā tiks novietoti vairāki
lieli Latvijas laukakmeņi. Ābeļu alejas ceļš

beigsies uz viena no lielajiem akmeņiem vietā, pret kuru 18. novembrī pulksten 16.06 varēs vērot Latvijas dzimšanas dienas saulrietu.
LIKTEŅDĀRZA DRAUGU ALEJAS
BRUĢIS
Likteņdārzs – līdzīgi Brīvības piemineklim pagājušajā gadsimtā – šodien top,
pateicoties plašai tautas līdzdalībai. Kociņu
stādīšana, ziedojumu zīmes, pelēkie laukakmeņi, ziedojumu tālrunis, talkas un profesionāla palīdzība dārza būvniecībā ir tikai daži
no veidiem, kā ikviens var iesaistīties šajā
unikālajā projektā, atstājot Latvijas jaunajā
vēsturē neizdzēšamas pēdas. Jau ir daudz
padarīts dārza Pagātnes zonā: iestādīti vairāk
nekā 1 300 kociņi, savesta grunts Piemiņas
ēkas kalnam, ir sakrāti vairāki tūkstoši pelēko laukakmeņu „Sirmajam saulrietam”. Nu ir
pienācis laiks bruģēt ceļu, kas ved uz Latvijas
dzimšanas dienas saulrieta vietu – amfiteātri.
Šo dziļi simbolisko, astoņus metrus plato
un vairāk nekā 200 metru garo ceļu ir iecerēts
noklāt ar vairāk nekā 113 000 pelēkiem, no
Latvijas laukakmeņiem zāģētiem bruģakmeņiem, uz kuru virsmām tiks iegravēti to cilvēku vārdi, kas iesaistīsies „Likteņdārza draugu
alejas” akcijā. Ar akcijas noteikumiem var
iepazīties www.draugiem.lv/liktendarzs. At-

Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses nodaļa
INFORMĒ par aktualitātēm vasaras mēnešos
Atsākam darbību „ES programmas īstenošana vistrūcīgākajiem”, tas nozīmē, ka
Eiropas pakas ir sagādātas un Kokneses pagasta trūcīgās un maznodrošinātās personas
šīs pakas varēs saņemt sākot ar 12. jūliju un
turpmāk tās dalīs tikai ceturtdienās!!! Bebru
un Iršu pagasta iedzīvotājiem tās tiks dalītas
vēlāk (sekojiet informācijai pie saviem sociālajiem darbiniekiem).
Jaunais EK pakas saturs ir – pilnpiena
pulveris (0,4 kg), makaroni (2x0,5 kg), auzu
pārslu biezputra ar ogām vai augļiem (2x0,07
kg), pankūku milti (0,4 kg), kartupeļu biezputra (0,2 kg), griķi (0,3 kg), manna (0,5
kg), kviešu milti a/l (1,0 kg), sautēta cūkgaļa
(0,25 kg).
30. jūlijā pl. 10:00 – 13:00 „Asins donoru diena” Koknesē, Melioratoru ielā 1
(Novada domes ēkā). Šoreiz Donorcentrs būs
sagatavojies uz lielo Kokneses novada asins
donoru aktivitāti un sola nevienu projām neraidīt, esi aktīvs iesaisties – katra tava asins
lāse kādam var izglābt dzīvību!
Jūlija mēnesis ir vasaras vidus, un tāpēc
jau šajā mēnesī aicinām iedzīvotājus iesaistīties akcijā „Skolas soma” – kuras ietvaros
ikviens var ziedot skolai nepieciešamās lietas
(grāmatas, somas, rakstāmos, klades u.c.), lai
varam palīdzēt mūsu mazturīgajiem bērniem
uzsākt skolas gaitas, vai jaunu mācību gadu

ar pilnāku skolas somu! Mantas var nodot
katrā pagastā pie sociālajiem darbiniekiem
vai Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā,
kur būs arī ziedojumu kaste (jūlija beigās tāda
arī parādīsies Kokneses veikalā „Mego”).
Augustā plānojama arī Labdarības koncertu šīs akcijas ietvaros (sīkāka info par
datumiem un dalībniekiem būs uz ziņojumu
dēļiem pārvaldēs un Koknesē).
Anketas par nepieciešamo palīdzību varēs sākt aizpildīt no augusta sākuma pie Sociālajiem darbiniekiem, tās varēs aizpildīt ne
tikai pirmklasnieki, bet citu klašu skolēni, ja
uzskata, ka nepieciešama palīdzība sagatavoties skolai.
9. – 10. augustā no pl. 11:00 – 18:00
„Drēbju dienas” Ģimenes atbalsta dienas
centrā.
Ja tev ir ko dot citiem (mēbeles, trauki,
segas, drēbes, aizkari utt.) – nes uz DC, lai
varam dot šīm lietām jaunu dzīvi pie jauniem
īpašniekiem!
Īpašs PALDIES Jānim Balodim un viņa
ģimenei, kurš regulāri ved mantas no Somijas, ko nodot tālāk Kokneses iedzīvotājiem.
Un Paldies visiem citiem ziedotājiem, Sarkanā krusta atbalstītājiem, biedriem!
Mēs kopā varam daudz!!!
Līva Skābarniece,
LSK Kokneses nodaļas vadītāja

balstīt ar savu bruģakmeni aicinām arī Likteņdārzā uz vietas vai arī ieskaitot ziedojumu
„Kokneses fonda” norēķinu kontā.
Pēc nedaudz vairāk nekā sešiem gadiem
Latvija svinēs 100 gadu jubileju. Likteņdārzs top kā visas tautas dāvana Latvijai.
Piedalies lielās dāvanas veidošanā arī Tu un
atstāj savu vārdu uz Likteņdārza ābeļu alejas
bruģakmeņa!
Bruno Cīrulis,
Likteņdārza īstenotāja –
„Kokneses fonda” Valdes loceklis,
projekta vadītājs Koknesē
Autora foto

Kokneses
novada
represētie!
Ikšķilē, 18. augustā pulksten 13, notiks
Latvijas Politiski Represēto Apvienības
gadskārtējais salidojums. Aicinām piedalīties!
24. augustā Kokneses novada represēto
nodaļa organizē ekskursiju, kurai galapunkts
būs Rundāles pils. Maršrutu izstrādā
un ekskursiju vadīs Daiga Dūniņa. Par
ekskursijas norisi un paredzētajiem tēriņiem
sīkāk informēsim nākamajā avīzes numurā.
Lūdzam represēto nodaļas biedrus un viņu
tuviniekus, bērnus un mazbērnus piedalīties
ekskursijā! Aicinām atsaukties un doties
ekskursijā kopā ar mums skolu jauniešus,
kuri piedalījās represēto nodaļas rīkotajā
vēstures konkursā marta mēnesī.
Par ekskursiju vairāk interesēties un
pieteikties līdz 3. augustam pie Monikas
Dzenes, T. 65161106, vai Birutas Butānes, T. 65161553, vai Lības Zukules, T.
26423431. Pēc 3. augusta, ja būs vēl brīvas
vietas, varēs pieteikties citi novada pensionāri.
Kokneses novada represēto nodaļa
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Visskaistākā dzeja Koknesei
Laiks skrien ātri, jau ir noslēdzies Kokneses pagasta bibliotēkā rīkotais konkurss
“Mans dzejolis Koknesei”. Konkursam tika
iesniegti 38 skaisti un savdabīgi dzejoļi, kuros strāvo mīlestība uz savu Koknesi. Bet,
ir piedalījušās tikai divas autores – Ārija
Āre un Dzidra Čumakeviča. Liels paldies
viņām par spēju radīt šādu skaistumu un
vēlēšanos sevi atklāt arī citiem! Man žēl,
ka daudzi autori nesaņēmās piedalīties šajā
konkursā, bet ļoti ceru, ka gada laikā spēs
uzrakstīt kaut ko tik skaistu, ko negribēs atstāt to tikai sev, bet padalīsies ar plašāku lasītāju pulku! Paldies Evitai Užulei par palīdzību konkursa darbu vērtēšanā un ļoti sirsnīgu dzejoļu analīzi! Tātad, par konkursa
uzvarētājiem, aizklāti balsojot un vērtējot ir
kļuvuši: Ārijas Āres dzejolis “Koknesei”,
Dzidras Čumakevičas dzejolis “Es aizeju,
lai atgrieztos”, Ārijas Āres dzejolis “Koknesei – Pērsei”. Autores saņēma bibliotēkas
sarūpētās dāvanu kartes. Visi konkursa darbi ir izlasāmi Kokneses pagasta bibliotēkā.
Mēs ceram, ka tie būs pamats kādai jaukai
grāmatai par Koknesi dzejā!

Dzejoļu vērtējums.
Vērtēt kaut ko skaistu un gara radītu
nekad nav viegli, jo spēja radīt dzeju ir
īpaša Dieva dāvana. Tādēļ vērtējām pēc
savām izjūtām, kaut visi dzejoļi ir ļoti
skaisti un emocionāli bagāti! Paldies vēlreiz Evitai Užulei. Paldies mūsu autorēm!
Jūs esat unikālas arī ar to, ka esat tās, kuras
piedalījušās 1. Kokneses bibliotēkas rīkotajā dzejas konkursā pieaugušajiem!
1. Ārija Āre, Koknesei.
Ļoti atbilstošs konkursa izvirzītajai
tēmai, visaptverošs, atspoguļoti visi 4
gadalaiki, skaistā Kokneses daba, Pērse, Daugava, pilsdrupas..., iezīmējas
tagadne, pagātne un nākotne. Piesaista
uzruna „mūsu Koknesē” – tas padara
dzejoli personiskāku un liek sajusties
piederīgiem Koknesei.
2. Dzidra Čumakeviča, Es aizeju lai
atgrieztos...
Dzejolis piesaista ar to, ka liek padomāt un atgriezties mājās – Koknesē

tiem, kas nu ir kaut kur citur pasaulē.
Dzejolī Koknese tiek salīdzināta ar māti,
kas katram no mums ir pati dārgākā. Tātad, arī Koknese ir mīļa un dārga. Patiesībā tā laime nav viss pasaulē, bet gan
tepat mājās – Koknesē. Dzejolī ieskanas
patriotisms, sirsnība un mīlestība pret
dzimto vietu.
3. Ārija Āre, Koknesei – Pērsei.
Dzejolis piesaistīja ar to domu, ka
Koknese nav tā vieta dziļos laukos, kur
dzīve apstājusies, bet gan vieta, kur dzīve
rit savu gaitu-dzied putni, upes viļņi aiznes bēdas ...Gadi iet un ies, bet Koknese
paliks.
Lai jauka vasara un radīšanas nemiers
un prieks!
Patiesā priekā
par izlasīto
Ingrīda Višķere,
Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre

Ārija Āre

Dzidra Čumakeviča

Ārija Āre

Kā ligzdu aizvējā mūsu Koknesi šūpo
Gan Pērses, gan Daugavas viļņu šalkas.
Te mūsu sapņi un cerības dzīvo,
Te aizskrien dienas,tavas un manas.

Es aizeju, bet atgriežos ka vienmēr,
Jo neredzamas saites mani tur,
Pie tevis, Koknese, kā mātes,
Kas laimes pavardu man kur.

Ziedu putenis pie mums Pērses krastos,
Kad pavasarī baltās ievas zied
Un putnu dziesmas līganajos zaros
Par sauli un par mīlestību dzied.

Šai ligzdā aizvējā mums uzzied vasara
Un rudens vēji savu dziesmu pūš,
Te mūsu smiekli skan, te norit asara,
Te gadi satiekas un aizsteidz mūžs.

Es tavās skavās izauklēts un mīlēts,
Man rūdījums ir tavs un spīts,
Gan senču možais gara stiprums,
Caur gadsimtiem ir nācis līdz.

Šeit ziedu vēji putnu ligzdas šūpo
Un skumjas projām upes viļņi nes,
Šeit tā pietura, kur lakstīgalas pogo,
Šeit, gluži vienkārši, ir mūsu Koknese.

Šo ligzdu aizvējā mums vienmēr šūpo
dziesma,
No senčiem mantota, tā katram sirdī skan,
Un vasarā pie līgo ziedu liesmas
Tai skanēt jāpalīdz gan tev, gan man.

Reiz smaki svešu tautu jūgā,
To nebij viegli vienai nest,
Bet tu kā ērgļu māte spēji,
Pār saviem bērniem spārnus plest.

Sabirs ievziedi mums iemītajās pēdās,
Jaunas ligzdas lakstīgalas vīs.
Citi vēji atskries spārnu vēdās
Un pavasari projām aiznesīs.

Ko parka ozoli kliedz vējā,
Ko sevī glabā koku sirds,
No atmiņām trīc zaru rokas,
Bet stāsts šis sen jau zvaigznēs mirdz.

Un jaunus sapņus upes viļņi šūpos
Un dzeguzīte gadus nokūkos,
Te nav tā pietura, kur putnu balsis klusē,
Šeit, gluži vienkārši, ir mūsu Koknese.

Koknesei

Šai ligzdā aizvējā lai vienmēr koki šalko
Un senās pilsdrupās lai sapņu bites klīst.
Visapkārt mums lai bērnu balsis čalo
Un upes malā jaunas zīles dīgst.
Nāc! Mūsu Koknesē, kad krastos ievas
zied,
Kad lakstīgalas dziesma sapņu ceļos sauc.
Nāc! Mūsu Koknesē, kad rudens saule
riet,
Kad pirmie sniegi parka vējos trauc.

Es aizeju lai atgrieztos...

Dzied šodien Daugava un Pērse,
Dzied šodien gravas, mežs un sils,
Cik tu mums Koknesīte skaista,
Un skaista reiz bij vecā pils.
Tavs stigrais skats ir vērsts uz salu,
Kur īpašs uzaust katrs rīts,
Top likteņdārzs, celts tautas rokām,
Un tautas sirdīm sasildīts...

Koknesei – Pērsei

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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„Kaimiņu būšana” Vecbebru estrādē

Līgodama vien atnāca tā līksmā Jāņu
diena! Vasaras saulgriežu gaidās Ķeipe-

nes amatierteātris ar Vigitas Pumpures izrādi „Kaimiņu būšana” 20. jūnija vakarā

Vecbebru estrādē ienesa līksmību kuplajā
skatītāju pulkā. Ķeipenes amatierteātra
režisore Alda Račika, kura savulaik dzīvoja Bebros un darbojās kultūras jomā, nu
jau desmit gadus ar teātra mākslu aizrauj
ķeipeniešus. Pirms izrādes uzrunājot skatītājus, Alda Račika sacīja: „Man ir liels
prieks atkal būt Vecbebros!”
Ar dzirkstošu humoru un pārliecinošu
tēlojumu ķeipenieši atklāja vienas mājas
divu kaimiņu ģimeņu attiecības – ļaujoties pārpratumiem, bet cerībā tikt pie laulātā drauga, viss beidzās laimīgi – ar trīs
pāru kāzām!
Paldies par burvīgo vakaru Ķeipenes amatierteātra aktieriem, paldies par
kopā būšanu lieliem un maziem skatītājiem!
Sarmīte Rode

Sporta svētki Iršos

30. jūnijā Iršos notika tradicionālie
sporta svētki.
Sporta svētkus atklāja Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte. Viņa aicināja
visus izbaudīt šo pasākumu, jo vasara nav
domāta vienmuļām dienām, kuras tiek aizvadītas sēžot pie datora, bojājot redzi, stāju
un zaudējot veselo saprātu – spēlējot datorspēles. Iršu pagasta pārvalde rīko spēles,
lai iedzīvotāji un kaimiņnovadu ļaudis izbaudītu vasarīgu dienu – piedzīvojumiem
bagātu, atraktīvu un kustīgu, pozitīvām
emocijām piepildītu. Pārvaldes vadītāja

uzsvēra, ka pasākums Iršos tiek organizēts, lai cilvēki pulcētos nevis uzvaru, bet
prieka dēļ, lai sportojot iepazītu viens otru,
izmēģinātu savus spēkus un atpūstos no ikdienas rūpēm.
Visas dienas garumā notika sacensības dažādos sporta veidos – futbolā, tautas bumbā, tāllēkšanā, šautriņu mešanā
un basketbola soda metienos. Liela rosība
notika pie jautrajām aktivitātēm „Veiklais
olu ķērājs”, „Ērmanītis”, „Gumijas cilvēks”, „Zābaka mešana” Atsaucību guva
orientēšanās sacensības „Pierādi, ka esi

īstens iršēnietis”. Virves vilkšanā sieviešu
komanda „Zeltenes” bija gatava mēroties
spēkiem ar vīriem. Izrādās, ka svētkos vispopulārākais sporta veids bija šautriņu mešana. 73 dalībnieki iemēģināja roku precīzākajam metienam.
Paši mazākie sporta svētku dalībnieki
izjuta piepūšamo atrakciju priekus un labprāt sacentās galda spēlēs.
Pusdienas laikā visi – sportisti, līdzjutēji, skatītāji cienājās ar vasaras tēju un
„Spēka maizīti”. Rudzu maizes riciņas ar
medu garšoja ļoti labi un deva spēku un
enerģiju turpmākajiem startiem.
Sporta svētku programma bija daudzveidīga un plaša. Paldies galvenajai tiesnesei Olitai Ružai un viņas tiesnešu komandai, kas rūpējās, lai sacensības noritētu
raiti, paldies Ivetai Prohorovai par tējas
vārīšanu, paldies ģimenes ārsta palīdzei
Lidijai Slobodskajai.
Pasākums notika ar Iršu pagasta pārvaldes un sponsoru atbalstu. Liels paldies
Mārtiņam Ružam-Riekstiņam, Dzintaram
Greļam, mednieku kolektīvam „Irši”, Jurim Riekstiņam, Ilmāram Skrīveram. Diplomus un medaļas gatavoja pagasta pārvaldes darbinieki.
Svētku organizētāji pateicas visiem,
kas atnāca un piedalījās sportiskajās aktivitātēs. Smaidīgās sejas, saņemot pārsteigumu balvas, skaļās emocijas dzīvojot līdzi
komandām un sportistiem, saulē iedegušie
pleci ir liecinieki tam, ka diena nav pagājusi velti un zaudētāju nav.
Dace Grele, tiesnese
Autores foto
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Suntažu jaunie mākslinieki
Vecbebros

Ciemošanās brīdī „Galdiņos”
„Zaļā prakse” jeb vasaras plenērs Ogres
Mākslas skolas Suntažu studijas audzēkņiem
ir īpaši gaidīts notikums. Katru reizi dodamies uz kādu citu Latvijas vietu, piecu dienu
garumā iepazīstam un savos zīmējumos un
gleznojumos attēlojam tās savdabību, gūstam
jaunus iespaidus, piedzīvojumus.
Šogad izvēlējāmies Vecbebrus un tūlīt pēc
Jāņiem 18 audzēkņi vecumā no 10 līdz 14 gadiem devās ceļā divu skolotāju pavadībā. Jūnija beigas citkārt mums bija trāpījušās siltas un
jaukas, bet šoreiz laika apstākļi mūs pārbaudīja gan ar vēsumu, gan lietu un vēju, gan negaidītu karstumu retajos saulainajos brīžos un
tas viss dažbrīd mainījās pat pusstundas laikā.
Nereti, ejot pusdienās vai vakariņās, mirdzēja
saule, bet nākot ārā, jau mērcēja lietus. Līdz ar
to skolotāju galvenās rūpes bija nevis par labāku un izteiksmīgāku skatu atrašanu, bet par
bērnu ieģērbšanu lietusmēteļos un ātri sasniedzama patvēruma nolūkošanu.
Izmantojām to, ka pa kopmītņu logiem
labi redzams dīķis un tālumā aizejoši meži
un lauki, bet gaitenī var improvizēt uzstādījumus no dvieļiem un lietussargiem. Par
galveno varoni mūsu darbībā kļuva Vecbebru
muižas pils, pateicoties Bebru internātvidusskolas direktores M. Auliņas atsaucībai. Te
mēs tvērāmies no pēkšņām lietus gāzēm, netālu ārā strādājot; te pavadījām pēcpusdienas,
attēlojot senatnīgo krāsni un kāpņu margas
vestibilā. Ļoti noderīgas izrādījās saimniecības ēkas pils pagalmā – raksturīgās baltās
kolonnas gluži labi varējām vērot un gleznot
no pajumtes iepretīm esošajā ēkā.
Ciemojoties Vecbebros, nevarējām neaiziet uz Voldemāra Jākobsona „Galdiņiem”.
Kokneses parkā bērni jau bija apskatījuši
„Fauna galvu”, bet ekspozīciju muzejā atdzī-

vināja Sarmītes Rodes stāstījums. Man likās
svarīgi, ka mani audzēkņi redz radošas personības reālo dzīvi askētiskos apstākļus, kas
nav šķērslis plašam gara lidojumam un interesanti pavadītam mūžam. Vecbebros piedzīvojām vēl vienu, gluži negaidītu tikšanos ar
kādu mākslinieku – pārsteidzoša bija Jēkaba
Bīnes darbu istaba kopmītnēs.
„Zaļajā praksē” ir divas nerakstītas tradīcijas. Viena nosaka, ka katru vakaru izvērtējam dienā paveikto un dienas labākos darbus
izliek pie sienas. Tā rīkojāmies arī šoreiz un
audzēkņiem tā bija goda lieta, lai viņa darbs
būtu šo labāko vidū vismaz vienu reizi. Otra
tradīcija – nevar būt prakse bez peldēšanas!
Un tā mēs peldējām, arī tie, kas peldsezonu
mājās Suntažos vēl nebija atklājuši. Šķiet, ka
bijām vienīgie, jo vairāk nevienu traku peldētāju šajās dienās nesastapām...
Tā mūsu piecas dienas aizritēja piepildītas un aizraujošas, skaļas un jautras, ar
pazaudētiem zīmuļiem, izlietām krāsām un
noķēpātām drēbēm, skrējieniem uz veikalu
pēc našķiem, dažreiz ar bārienu par aizdomīgiem vēlīniem trokšņiem kādā istabiņā, bet
tas viss pieder pie lielā notikuma vārdā „zaļā
prakse” un tiks pārstāstīts citugad jaunajiem
audzēkņiem: „Kad mēs bijām Vecbebros...”
Piektdien, 29. jūnijā, pirms aizbraukšanas
vēlreiz pulcējāmies muzejā, kur rīta pusē paguvām iekārtot svaigi tapušo zīmējumu un
gleznojumu izstādi. Tā būs aplūkojama līdz
pat augusta vidum.
Atvadāmies no Vecbebriem ar sirsnību,
mēs bijām garšīgi pabaroti, labi izguldīti un
laipni uzņemti, paldies visiem, visiem, ar kuriem šeit sastapāmies!
Māra Mārtiņjāne-Kaše,
skolotāja, Suntažu studijas vadītāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

„Aura”
aicina jūlijā!
4. jūlijā Daugavpils ārsta – manuālā terapeita Igora Civako masāžas. Sakārto “izkustējušos” muguras I skriemeļus. Iepriekšēja pieteikšanās pa t.: 26386251, Daina
7. jūlijā no pl. 9.00 pieņems Ērgļu
dziedniece Biruta Fedotova.
Lūdzam iepriekš pieteikties personīgi
pa tel.: 26499913
8. jūlijā no pl. 11.00 – 13.00 Pasākums “Dziedinošā meditācija ar Tibetas
gongu skaņām”. Vada Krista Džūlija
Kirkupa no Rīgas. Līdzi jāņem paklājiņš. Maksa 11,- Ls. Iepriekš noteikti
pieteikties, vietu skaits ierobežots. T.:
22319558 Zita
10. jūlijā pl. 19.00 Firmas AMWAY
prezentācija” Efektīvi, ekonomiski un
videi draudzīgi mājas kopšanas līdzekļi”.
Vada Daina Ļūļaka. Ieeja brīva.
11. jūlijā – ārsta – manuālā terapeita
Igora Civako masāžas. Iepriekš pieteikties
pa t.: 26386251, Daina
18. jūlijā – ārsta – manuālā terapeita
Igora Civako masāžas. Iepriekš pieteikties
pa t.: 26386251, Daina
22. jūlijā pl. 10.30 Reiki meistara Oļega Demidova vadītais “Lielais Meditāciju aplis”. Maksa 7,- Ls.
25. jūlijā ārsta – manuālā terapeita Igora Civako masāžas. Iepriekš pieteikties pa
t.: 26386251, Daina
Mūsu centrā pie administratores Dainas iespējams pasūtīt veselībai draudzīgu
produktu izplatītājfirmu AMWAY, ESSAULE, NEWAYS produktus (uztura bagātinātāji, vitamīni, higiēnas un mājsaimniecības līdzekļi), kā arī Ziņģītes ziedi,
Baha ziedu esences vai citus jūs interesējosšus dziedniecības līdzekļus.
Ik mēnesi notiek arī šo firmu informācijas – preču dienas, pārstāvji iepazīstinās ar jaunākajiem un populārākajiem
produktiem, ir pieejami katalogi. Lūdzam sekot informācijai un izmantot
piedāvātās iespējas.
Sīkāk interesēties
pa tālr: 26386251, Daina
Personības attīstības centra „AURA”
kolektīvs:
Iveta Hveckoviča, Zita Dardzāne, Daina Ļūļaka
Interesēties par pasākumu norisi pa
tel.: 22319558 Zita, 2638625 Daina, Iveta
29193931
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„Sēd saule sila ozolā,
San zelta bite zālienā.
Ko vīsim Jāņu vainagā?”

IP „Datorsistēmas” kursa absolventi

IP „Ēdināšanas pakalpojumi” A kursa absolventi

IP „Ēdināšanas pakalpojumi” B kursa absolventi

šādu jautājumu 22. jūnija pēcpusdienā Mežaparka estrādē Vecbebros publiski uzdeva 60
profesionālās vidusskolas absolventi. Retoriskā jautājuma atbildē skanēja: „Vīsim paldies skolai un skolotājiem!”, un Zāļu dienas
noskaņā direktora Jāņa Bakmaņa galvā uzgūla kupls ozollapu vainags, bet vietniecēm
mācību, audzināšanas un saimnieciskajā darbā tika pa ziedu vainadziņam.
Šī gada absolventu kursi bija ļoti atšķirīgi.
Izglītības programmas „Datorsistēmas” ir viena no visjaunākajām mūsu skolā, šogad bija 9.
izlaidums. Diplomu ar kvalifikāciju – datorsistēmu tehniķis saņēma 19 jaunieši, uzstādot absolūto rekordu skolas vēsturē, proti, kvalifikācijas eksāmena vidējā vērtējumā iegūstot 8,0
balles. Audzēkne Aiva Mikanovska uzrādīja
izcilas zināšanas, visos pārbaudījumos iegūstot maksimālo punktu skaitu un gala novērtējumu – 10 balles. Sandis Andriksons, Kristaps
Audzītis, Mārtiņš Iders-Bankovs, Edgars Kušners, Mārtiņš Lazdiņš un Matīss Lazdiņš, Mairis Stikāns ieguva teicamu vērtējumu.
„Es ļoti lepojos ar saviem audzināmajiem
un kolēģiem, īpaši speciālo priekšmetu skolotājiem Kristīni Keivomeģi un Gunti Romanovski,
jo tikai kopīgs darbs var sniegt šādu galarezultātu,” teica grupas audzinātāja Anita Svoka.
Izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” absolvēja 2 grupas jeb 41 audzēknis
– ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 29 šīs
programmas absolventiem pēdējā darba nedēļa skolā bija īpaši saspringta, jo viņi kārtoja ne
tikai kvalifikācijas eksāmenu, bet arī papildus
eksāmenu, kvalifikācijas – pavārs iegūšanai.
Izcilu vērtējumu ieguva Lauma Jurkjāne,
Iveta Muceniece, Laila Vorslava, bet teicamu Marika Cegele, Raivis Fridrihsons, Evita
Hmeļa, Daila Jansone- Ieviņa, Agrita Kaļva,
Sintija Lielauza, Elīna Pakalka, Lauma Rudzone, Kristīne Ļoļāne, Aļona Ostrovska.
Lielajos pārdzīvojumos drošs atbalsts un
stiprs plecs bija audzinātājas Vineta Grinšpone un Marija Pranča. Abu skolotāju dzīvē šie
ir īpaši kursi, jo direktora vietniecei mācību
darbā Marijai Prančai iepriekšējie „audzināmie: skolu beidza pirms 26 gadiem, bet Vinetai Grinšponei bija pirmais izlaiduma kurss.
2008. gada jūlija „Spietā” Bebru pamatskolas skolotāja Linda Šmite par tikko skolu
beigušajiem devītajiem rakstīja: „Priecē tas,
ka mani absolventi ikviens zina savu ceļu
tālāk, bet visvairāk paliks tepat – Vecbebru
Profesionālajā vidusskolā. Nekur taču nav tik
labi kā mājās!” Šodien šie 6 jaunieši: Daila
Jansone-Ieviņa, Sintija Lielauza, Mārtiņš
Lazdiņš, Matīss Lazdiņš, Jānis Riekstiņš,
Edgars Marcinkevičs ir ieguvuši vidējo profesionālo izglītību un domā par nākamo pakāpienu savā ceļā uz galveno dzīves mērķi.
Ticiet sev, mērķiem un domājiet lietas uz
priekšu! Lai jums izdodas sabalansēt ikdienas pakāpienu, kas jāpārkāpj, un ticību, kas
ved tālāk!
Absolventu kursu audzinātājas

9

Nr. 31 (308) 2012. gada 6. jūlijs

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Satikšanās pēc 20 gadiem
27. jūnijā sava Baltijas ceļojuma ietvaros senču dzimto pusi „Hirschenhof” – bijušo vācu koloniju Iršus – apciemoja Persija
Luca organizēta kādreizējo iedzīvotāju –
vācbaltu tūristu grupa.
Šādi ciemiņi Iršos nav retums, vai katru
gadu pavasarī – vasarā atbrauc lielākas vai
mazākas vācu tūristu grupiņas, bet tas, kas
visus vieno – ir „Heimweh” – ilgas atkal
spert kāju uz senču dzimtās zemes. Tas kļuva
iespējams tikai no 1987. gada, tad iršēnieši
sāka ievērot svešzemniekus, kas atbraukuši staigāja, vēroja apkārtni un runāja svešā
mēlē. Mazpamazām sākām kontaktēties –
sagaidīt un pavadīt atbraukušās grupas, kopā
uzmeklēt bijušās kolonistu mājas, iepazīties ar nedaudzo šeit palikušo kolonistu ģimenēm. Deviņdesmito gadu sākumā vācieši
brauca ļoti aktīvi – apskatīt senču dzimteni,
parādīt saviem Vācijā dzimušiem bērniem un
mazbērniem.
1992. gada vasarā bija nozīmīgs pasākums – ar toreizējā Iršu pagasta priekšsēdētāja Vernera Bunduļa atbalstu tika uzstādīts
piemiņas akmens Iršu kolonijai, kura izgatavošanai līdzekļus savāca Vācijā – bijušie Iršu
vācieši pēc Dortmundas vēstures zinātnieka
Gustava Gangnusa iniciatīvas. Piedaloties
vismaz 80 vāciešiem un ne mazāk iršēniešiem, toreizējai kultūras ministrei Ramonai
Umblijai un citiem viesiem, notika piemiņas
akmens atklāšanas svinības, ar kopīgu balli
vakara noslēgumā.
Uzvēdī nostaļģiska noskaņa, kad grupas
vadītājs noliek ziedus pie divdesmit gadus
atpakaļ uzstādītā piemiņas akmens” Hirschenhof – deutsche Kolonie 1766 – 1939”.
Arī toreiz Persijs Lucs bija aktīvs vācbaltu

braucienu organizators. „Cik nemanot aizskrējuši 20 gadi, nu atkal stāvām šai pašā
vietā…” Piemiņai uzņemam dažas fotogrāfijas, un dodamies tālāk – aplūkot Iršu muižas
klēti, pie mums sauktu par „magazīnu”. „Kolonijas laikos te glabātas labības rezerves,”
stāsta Valda Kalniņa, vēstures skolotāja.” Šis
ir kultūrvēsturisks piemineklis, nu jau sākti
nelieli ēkas labošanas darbi, sakopta apkārtne un iekštelpas. Lai atjaunotu ēku – nomainītu jumtu, nepieciešami lieli ieguldījumi,
bet rezultātā būtu tūristu apskates objekts.
Šai vasarā mūsu – Pērses pamatskolas telpās
uzsākta Iršu vēstures muzeja izveidošana, jau
savākts diezgan daudz materiālu, vēsturisku
senlietu, ko varēs likt ekspozīcijā.” Izvadājam ciemiņus pa skolas ēku, parādām topošā
muzeja telpu. Arī skola ir vācu laika ēka, tajā
bijusi viesnīca un krogs.
Jau iepriekš par šo projektu vāciešiem
bijām rakstījuši, viņi bija atveduši dažas senlietas, repatriējoties no dzimtenes kā dārgu
piemiņu līdzpaņemtas – ierāmētu baznīcas
svētbildi, koka kāpņu margu fragmentu. Tās
un vēl arī naudas ziedojums bija viņu atbalsts
topošā muzeja izveidei.
Pagasta pārvaldes zālē aicinājām ciemiņus
uz kafijas pauzi, ar pīrāgiem un Jāņu sieru, raisījās sarunas – par to, kā dzīvojam, ko uzsākam,
kādas pārmaiņas pagastā notikušas pēdējos gados.Valdīja sirsnīga, draudzīga atmosfēra.
Pēc tam atkal dodamies ceļā – nu uz
kaimiņpagastu Liepkalni. Tur apskatām baznīcas ēku, kurā kolonijas laikos notika vācu
luterticīgo draudzes dievkalpojumi. Tā vairs
nav atjaunojama, tomēr iespaidīga mūra ēka
– tajā pārnedēļām notikuši vācu un latviešu
draudžu dievkalpojumi. Kilometru tālāk atro-

das Liepkalnes kapi. To vecajā daļā atrodami
pat divarpus simts gadu seni apbedījumi, par
ko liecina gadskaitļi uz apsūnojušiem metālā
kaltiem kapu krustiem. Uz tiem, kā pieminekļiem, tikuši iekalti vārdi un cipari. Te gotu
drukā varam izburtot: „Stahl, Schmidt, Lutz,
Rathfelder, Gangnus, Muller, Scwecheimer”
un daudzus citus uzvārdus.
Jau atpakaļceļā apskatām vēl Persija Luca
vecāku mājas – Nr. 58. Tie ir Iršu pagasta „Robiņi”, kolonijas laikos mājas tika numurētas.
Laika zobs koka ēkas nesaudzē, tās melnē, līkst
pie zemes.
Pretstats ir spēcīgu ļaužu apdzīvotas mājas. Apciemojam Iršos palikušo vāciešu Kārļa Hazenfusa ģimenes mājas „Druvas” tagadējā Vietalvas pagastā. „Nu jau tēvs vairākus
gadus nav mūsu vidū”, stāsta viņa meita Biruta Kalniņa. „Šīs ir dzimtas mājas daudzās
paaudzēs, te ir sirds klāt, un ļoti daudz darba
ieguldīts”. Ēkas ir ģeogrāfiski interesanti
izvietotas – paugura piekājē, skaisti iekopts
pagalms, vecās koka ēkas stāv staltas un stipras, lai nenobālētu līdzās moderni izremontētajai un plašajai dzīvojamai ēkai. Biruta
rāda senas fotogrāfijas – tēvs, māte, vecvecāki, viņa pati. Pagraba ēka – kāda bijusi, tāda
autentiski saglabājusies gadusimtiem cauri.
Redzam rūpīgi koptu, lolotu mājasvietu.”
Pedantiskums – tas man būs no vāciešiem
mantots”, smaidot noteic saimniece.
Atvadoties dažam atmirdz asaras acīs.
Brauciens bijis labiem iespaidiem bagāts, saviļņojošs, daudz izdevās parādīt. Arī pašiem
sirdīs lepnums – apzinot aizvien vairāk, saglabājot sava pagasta vēsturi, saprotam, ka
mums ir, ko parādīt citiem.
Iveta Hveckoviča

Kokneses novada delegācija viesojas Vitingenā
3. jūlijā no pieredzes apmaiņas brauciena uz sadraudzības pilsētu Vitingenu Vācijā
atgriezās Kokneses novada izglītības iestāžu, novada domes darbinieki un viesuzņēmēji (attēlā).
Plašāku aprakstu par braucienu lasiet
Kokneses Novada Vēstis augusta numurā.

Bebru pamatskola
2012./2013. mācību gadā
uzņem skolēnus 5. klasē.
Dokumentu pieņemšana
no 2. augusta līdz 30. augustam.
T. 26416943
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pasākumi kokneses novadā
Laiks

No 1. jūlija
līdz 20.
augustam
7. jūlijā
8. jūlijā
plkst. 19.00

13. jūlijā
plkst. 21.00
13. – 14.
jūlijā
14. jūlijā
plkst. 11.00
20. jūlijā
plkst. 21.00
21. jūlijā

24. jūlijā
plkst. 13.00
4. augustā
plkst. 21.00
11. augustā
plkst. 18.00
plkst. 22.00.

Pasākums

Norises vieta

Ogras mākslas skolas Suntažu studijas audzēkņu
izstāde: „Lietū, saulē, vējā”

Koncertšovs „Riču nakts romantika”. Biļešu
iepriekšpārdošana no 14. jūnija Kokneses kultūras
nama kasē. Papildus informācija šeit.
Starptautiskā folkloras festiāvāla „BALTICA 2012”
Novadu dienas koncerts „DIEVA DĒLI, SAULES
MEITAS PĀR DAUGAVU ROKAS DEVA”. Piedalās
folkloras kopas no visiem Latvijas novadiem un
ārzemju viesi. Ieeja brīva.
SENĀS MŪZIKAS KONCERTS „SPĀNIJAS
KARAĻA GALMA MŪZIKA”. Senās mūzikas
ansamblis „Trakula”. Ieejas maksa: Ls 2,00.
KOKNESES NOVADA SVĒTKU PASĀKUMI.
Pasākuma programmu skatīt šeit:
http://www.koknese.lv/?s=232
Volejbols zālāja laukumos 4:4 „IRŠI ZIED” sieviešu
un vīriešu komandām. Informācija: Dzintars Greļs,
26354165
Ogres Tautas teātra izrāde „Dons Žuans”. Režisors
Jānis Kaijaks. Ieejas biļete Ls 2,• Plkst. 15.00 Vidējās paaudzes deju kolektīvu
9. Saietu „Sadancošana Alainē” atklāšana.
• Plkst. 18.00 koncerts
„Sanākam, sadancojam pār deviņi novadiņi”
• Plkst. 22.00 Zaļumballe
Saimnieču svētki, gaidot Annas dienu!
Vijolnieka Raimonda Ozola Vasaras nakts koncerts.
Ieejas maksa: sēdvietas Ls 3,-; stāvvietas, vai līdzi
ņemot savus krēsliņus - Ls 2,-.
Normunda Rutuļa koncerts „Normunds Rutulis.
Labākās dziesmas.” Ieejas maksa: Ls 3,00.
Zaļumballe: Spēlē „Mūzikas kolekcija”.
Ieejas maksa: Ls 2,00.

Bebros, tēlnieka
V. Jākobsona mem.
mājā-muzejā
Kokneses estrādē

Kokneses pilsdrupās
(nelabvēlīgu laika apstākļu
gadījumā Kokneses kultūras
namā)

Koknesē
Vecbebros
Iršos

Kokneses
pilsdrupās
Blaumaņa pagalmā
Kokneses estrādē
Kokneses estrādē
Bebros, tēlnieka
V. Jākobsona mem.
mājā-muzejā
Kokneses
pilsdrupās
Kokneses estrādē

2012. gada 18. jūnijā Kokneses novada domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu Nr. 48 „Par
pašvaldības autotransporta nodrošināšanu uz Atradzes kapsētu”.
Ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu, ar š.g. 27. jūniju katra mēneša otrajā un ceturtajā
trešdienā iedzīvotājiem nodrošināt iespēju bez samaksas aizbraukt uz Atradzes kapsētu.
Mikroautobusa maršruts un atiešanas laiks:

27. jūnijs
11. jūlijs
25 jūlijs
8. augusts
22. augusts
12. septembris
26. septembris

Atiešanas laiks no
Stacijas laukuma
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Atiešanas laiks no
vidusskolas vārtiem
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05

Izbraukšana no
Atradzes kapiem
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Kapusvētki Kokneses novada kapsētās 2012. gadā
Kapsēta
Baznīcas
Ūsiņu
Atradzes
Kaplavas
Bebru pagasta Zutēnu kapi
Iršu pagasta kapi

Katoļu
–
4. augustā pl. 14.00
11. augustā pl. 14.00
18. augustā pl. 14.00
21. jūlijā pl. 13.00
18. augustā pl. 16.00

Gaileņu laiks
ir klāt!

Kokneses estrādē

Par pašvaldības autotransporta nodrošināšanu uz Atradzes kapsētu

Datums
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Luterāņu
14. jūlijā pl. 14.00
4. augustā pl. 14.00
11. augustā pl. 14.00
18. augustā pl. 14.00
19. augustā pl. 12.00
18. augustā pl. 16.00

Aizrautīgākie sēņotāji jau ir pārliecinājušies, gaileņu laiks ir sācies! Iršu pusē sēņotāju grozos nonākušas dzeltenās, kruzuļotās
skaistules. „Pirmās mežā salasītās sēnes vienmēr ir visgardākās”, atzīst iršēnietis, „Jaunrobiņu” saimnieks, Jānis Grelis. 1. jūlija rītā
viņš kopā ar dēlu Jāni šovasar pirmo reizi
devās sēņu meklējumos savā mežā un gājiens
nebija velts, jo, ģimenes pusdienām izdevās
atrast pietiekoši daudz gaileņu. No meža pārnestās sēnes parasti notīra paši sēņotāji, bet
Jāņa sievas Marinas ziņā ir gaileņu mērces
pagatavošana, kas viņai vienmēr izdodas sevišķi garda. Kopā ar tēti sēņot bieži dodas arī
meita Kristīne.
Ik pa laikam nolīst sēņu lietutiņš, kas tā
vien vilina uz sēņošanu!
Kokneses Novada Vēstis
Jāņa Greļa foto

Pensionāre vēlas īrēt
vienistabas dzīvokli 1. stāvā.
T. 28680658

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2012. gada jūnija mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 2 jaundzimušie.
Šī dzīvība
izredzēts gājiens
starp diviem klēpjiem –
Mātes un Zemes.
/V. Toma/

Mūžībā pavadīti:
Valentīna Popele (1946. g.)
Laimons Jirgens (1930. g.)
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