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putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
ArNomazgāsim
īstāko zeltu
kokus un cilvēkus apzeltī rudens. /Ojārs
Vācietis/
/Alberts Zarāns/
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Aicinājums iesniegt ierosinājumus
Goda pilsoņa nosaukuma pretendentiem

Esiet sveicināti oktobrī, krāsainākajā
rudens mēnesī! Pacelsim acis no ikdienas
darbiem! Daugavas viļņos atviz dzeltēt
sākusi bērzu birzs, tvīkst kļavas apbērtas
saules skūpstiem. Laiks, par ko tik skaisti
dzejā pateikusi Māra Zālīte: „Nāk rudens
izgreznot Latviju…” Septembra nogalē pa
rudens zelta lapu ceļu no mums aizgājis
šīs dziesmas autors, izcilais komponists
Uldis Stabulnieks. Bet cilvēks neaiziet pavisam. No viņa gaisma paliek, kāda dziesma Latvijas zilajās debesīs.
Ar mīlestību, labiem darbiem un nodomiem mēs šo pasauli padaram labāku
gan sev, gan citiem. Tuvojas novembris
– Latvijas valsts svētki. Kā ik gadu, novembrī godināsim novada cilvēkus, kuri
ar savu darbu un mīlestību devuši nozīmīgu ieguldījumu mūsu novada attīstībā. Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju
izvirzīt pretendentus Kokneses novada
Goda pilsoņa nosaukumam. Par pieteikšanas kārtību lasiet mūsu avīzes 1.
lappusē.
Pēc Miķeļiem – rudens saulgriežiem,
sācies klusais veļu laiks, kad apklusušo
mūžu dārzos mēs tiekamies svecīšu vakaros, lai mazā sveces liesmiņā pieminētu
savus tuvos aizgājējus.
Rudenīgajā ikdienā neielaidīsim sevī
drūmumu, jo ir tik viegli par ko saīgt
– par negaidītu lietus pieskārienu, par
peļķēm nesalabotā ietvē un vēl, un vēl.
Atcerēsimies, labais pievelk labo. Ne velti
dvēseļu dakteri teic – ja tu nevari mainīt
notikumus, maini savu attieksmi pret tiem.
Šodien un tagad. Varbūt kādu saulainu
uzmundrinājumu atradīsiet mūsu avīzes
lappusēs sarunā ar dzejnieci Āriju Āri.
Lai mums viss izdodas zem šīm rudens
debesīm!
Sarmīte Rode, Anita Šmite

Kokneses novada iedzīvotāji līdz 2012.
gada 31. oktobrim aicināti iesniegt ierosinājumus Goda pilsoņa nosaukuma pretendentiem! Ierosinājumus iesniegt Kokneses
novada domē, Melioratoru ielā 1.
Ierosinājumu iesniegšanas kārtību
nosaka Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas 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 pilsoņa 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 sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, sociālajā vai saimnieciskajā darbībā. Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu var piešķirt
ne tikai Kokneses novada iedzīvotājiem,
bet arī citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem nopelniem uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem

bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi
Kokneses novada labā.
Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu
piešķir vienreiz gadā.
Ierosinājumā par pretendentu jābūt
sekojošām ziņām:
1. Vārds, uzvārds, personas kods,
amats vai nodarbošanās;
2. Dzīves apraksts;
3. Nopelnu apraksts, par kādiem lūdz
apbalvot.
Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fiziska
persona vai fizisku personu grupa, tai ir
jāiesniedz par sevi šādas ziņas:
1. Vārds, uzvārds,
2. Pilna adrese un tālruņa numurs;
3. Ja ierosinājumu iesniedz fizisku personu 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

Izmanto iespēju piedalīties!
Turpinās fotokonkurss
„Pozitīvo emociju vieta – Koknese”
PA „Kokneses Tūrisma centrs” sadarbībā
ar Kokneses novada domi organizē fotokonkursu „Pozitīvo emociju vieta – Koknese”.
Katram no Jums ir iespēja izpaust savus
talantus fotomākslā. Radītos foto darbus
izmantosim pozitīva, atraktīva Kokneses
tēla veidošanai. Fotokonkursam iesniegtos
darbus vērtēs kompetenta žūrija, labākie
darbi tiks prezentēti plašākai publikai.

Naudas balvas:
1. vieta – 50, Ls 2. vieta – 30, Ls 3.
vieta – 20 Ls.
Darbi jāiesniedz Kokneses Tūrisma
centrā līdz 31.10.2012.
Fotokonkursa nolikums: www.koknese.lv un www.kokneseturisms.info
Tālrunis uzziņām – 65161296 vai
epasts: turisms@koknese.lv
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2012. gada 26. septembrī Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par gatavību apkures sezonai Kokneses pagastā,
Bebru pagastā un Iršu pagastā.
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega”
darbu (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
2.2. Pieņemt zināšanai informāciju par
pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” darbu
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
2.3. Uzdot izglītības darba speciālistam
L. Ārei risināt jautājumu par psihologa amatu
pašvaldības izglītības iestādēs ar 2013. gada
1. janvāri.
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļas
darbu (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju par
darbu pašvaldības arhīvā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
3.3. Piešķirt līdzekļus CD atskaņotāja un
ugunsdroša skapja iegādei Dzimtsarakstu nodaļai.
4. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi
Kokneses novada domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības
budžetiem 2012. gadam” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
5. Apstiprināt Kokneses novada domes
26.09.2012. saistošos noteikumus Nr. 12
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim Kokneses novadā” (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
6. Pieņemt zināšanai informāciju par
Vecbebru Profesionālās vidusskolas darbu
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
7. Apstiprināt Likteņdārza apmeklēšanas
noteikumus (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv). Spēkā līdz 2012. gada
31. decembrim.
8.1. Pieņemt zināšanai deputāta Jāņa
Dzeņa sagatavoto informāciju par PA „Kokneses Sporta centrs” darbu.
8.2 Līdz oktobra domes sēdei izstrādāt
priekšlikumus kritērijiem konkursa rīkošanai p/a „Kokneses Sporta centrs” direktora
amatam.
8.3. Ierosināt dienesta pārbaudi pašvaldības aģentūrā „Kokneses Sporta centrs” par
deputāta J. Dzeņa sagatavotajā PA „Kokneses
Sporta centrs” darbības izvērtējumā minētajiem faktiem.
9. Apstiprināt Kokneses pašvaldības
aģentūras „Kokneses Sporta centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2012. - 2014.
gadam (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).

10. Apstiprināt Kokneses pašvaldības
aģentūras „Kokneses Sporta centrs” darba
plānu 2012. gadam (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv) .
11. Apstiprināt pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” darbības izvērtēšanas kritērijus.
12. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par grozījumiem Kokneses novada domes 23.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par pašvaldības
nodevām Kokneses novadā”.
13.1. Lai novērstu kritisko stāvokli uz
valsts ceļiem un nodrošinātu autoceļu lietošanu un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, lūgt VAS „Latvijas valsts ceļi”
Kokneses novada teritorijā aizvākt no valsts
ceļu (t. sk. ceļa P80 Koknese – Tīnūži) zemes
nodalījuma joslas augošus un gāztus kokus
vai krūmus.
13.2. Sekot līdzi pārējo valstij piederošo
ceļu stāvoklim Kokneses novada teritorijā,
lai nerastos avārijas situācijas uz tiem.
14.1. Apstiprināt mēķdotāciajs sadali
novada vispārizglītojošām skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm un internātskolām
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām 2012. gada septembra, oktobra, novembra mēnešiem.
14.2. Konceptuāli atbalstīt naudas līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšani Bebru pamatskolā,
Pērses pamatskolā, PII „Bitīte”.
15.1. Sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamos dokumentus, lai grozītu Kokneses un Ogres novadu administratīvo teritoriju
robežas.
15.2. No Kokneses novada domes budžeta segt izdevumus, kas radīsies Kokneses un
Ogres novadu administratīvo teritoriju robežu grozīšanas procesā – zemes robežu plānu
izgatavošanai un īpašumu tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā.
16.1. Pārdot Kokneses novada domes
Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas
rīcībā esošo automašīnu VW Passat Variant
ar valsts Nr. zīmi ES346, izlaiduma gads
1995., par nosacīto cenu Ls 580,00 (Pieci
simti astoņdesmit latu 00 santīmu), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
16.2. Izsludināt minētās automašīnas pārdošanu Kokneses novada domes mājas lapā
internetā www.koknese.lv un vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”, nosakot
pircēju pieteikšanās termiņu līdz 2012. gada
31. oktobrim (ieskaitot).
16.3. Gadījumā, ja līdz 2012. gada 31.
oktobrim (ieskaitot) būs pieteikušies vairāki
pretendenti, tad starp tiem tiks organizēta minētās automašīnas pārdošanas izsole.
17.1. Lai pabeigtu ERAF finansētā pro-

jekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas
un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” realizāciju, piešķirt
līdzekļus 5676.95 Ls apmērā.
Naudas līdzekļu avots – naudas līdzekļu
atlikuma uz gada beigām samazinājums.
18. No sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt 100,- Ls (viens simts latu) Kokneses
evenģēliski luteriskajai draudzei materiālu
iegādei Kokneses baznīcas remontam.
19. Atbalstīt grāmatas- veltījuma Koknesei izdošanu.
20.1. Ņemot vērā, ka ceļu no Lakstīgalu
ielas līdz „Kalna Asmu” un „Saliņu” mājām
izmanto dzelzceļa sliežu būvētāji un uzraugi, par pašvaldības līdzekļiem izgatavot un
uzstādīt ceļa zīmi „Iebraukt aizliegts” uz iepriekš minētā ceļa, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
20.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Komunālās nodaļas vadītāja Tamāra Baltmane.
21.1. Atļaut smilts karjera „Brencēni”
nomniekam valsts akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk-VAS)
pārdot smilti, kas nav derīga valsts autoceļu
ikdienas uzturēšanai, remontam, ceļu būvniecībai un citām vajadzībām saskaņā ar 2009.
gada 28. aprīlī noslēgto līgumu starp Bebru
pagasta padomi un VAS, ievērojot šādus nosacījumus:
21.1.1. tiek ievērots kopīgais smilts ieguves limits;
21.1.2. smiltis tiek pārdotas būvniecības
vai citu projektu realizācijai Kokneses novada teritorijā;
21.1.3. VAS Kokneses novada pašvaldībai par šajā punktā minētās smilts faktiski
iegūto daudzumu katrā atskaites periodā (pamatojoties uz dabas resursu nodokļa atskaiti) maksā Ls 0,30 (tai skaitā PVN 21%) par
vienu m3.
21.2. Noslēgt papildvienošanos 2009.
gada 28. aprīlī noslēgtajam līgumam starp
Bebru pagasta padomi un VAS, ņemot vērā
šo lēmumu.
22.1. Nepārdot Kokneses novada domei piederošo 1/3 (vienu trešo) domājamo
daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
3260 004 0153 „Lāskalni”, Kokneses pagastā
Kokneses novadā.
23.1.Kokneses novada domei kā Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs” (turpmāk – individuālais projekts)
partnerim, piedalīties individuālā projekta
īstenošanā un:
23.2. Piekrist, ka ugunsaizsardzības sistēmas tiks uzstādītas šādu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu ēkās vai to daļās:
turpinājums 3. lpp.
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turpinājums no 2. lpp.

Vispārējās izglītības iestādes
nosaukums
Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola
Kokneses speciālā
internātpamatskola – attīstības
centrs

Vecbebru Profesionālā
vidusskola

Sistēmas nosaukums
Izgaismotas izeju un evakuācijas
kustības virzienu norādītājzīmes
Automātiskā balss ugunsgrēka
izziņošanas sistēma
Izgaismotas izeju un evakuācijas
kustības virzienu norādītājzīmes
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes signalizācijas sistēma
Automātiskā balss ugunsgrēka
izziņošanas sistēma
Izgaismotas izeju un evakuācijas
kustības virzienu norādītājzīmes

Izmaksas,
Ls ar PVN
3 120,29
10 264,39

74 919,18

saizsardzības sistēmu uzturēšanu un segt visus ar ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju saistītos izdevumus vismaz 5 gadus pēc
attiecīgās ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanas beigu datuma.
23.9. Pilnvarot Aģentūru veikt ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un slēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā.
23.10. Par projekta koordinatori nozīmēt
Kokneses novada domes projekta koordinatori Andu Mikālu, tālrunis 65133636; fakss
65133631; e-pasts: anda.mikala@koknese.lv.

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2012. gada 26. septembra
lēmumu Nr. 5.3 (protokols Nr.9
Kokneses novada Kokneses pagastā
2012. gada 26. septembrī

nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Kokneses novada
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā
uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Kokneses
novada domes amatpersona – nodokļu inspektore.
3. Lēmumu par nodokļu maksātāja piedalīšanos vai atteikumu piedalīties nodokļa
atbalsta pasākumos, pamatojoties uz Kokneses novada domes nodokļu inspektores
sniegto informāciju, pieņem Kokneses novada dome.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Sagatavoja A. Āriņa
Saskaņots L. Kronentāle

Izdoti saskaņā ar likuma
„Nodokļa atbalsta
pasākuma likums” 4. panta otro daļu
un likuma „Par pašvaldībām”
46. pantu.
1. Piemērot nodokļu atbalsta pasākumu

SASKAŅOTI
ar Kokneses novada domes
2012. gada 26. septembra lēmumu Nr. 5.6

Likteņdārzs top kā mūsu visu kopīgs
projekts un dāvana Latvijai 100. dzimšanas
dienā. Mūsu pienākums ir to saudzēt un
palīdzēt attīstīt.

LIKTEŅDĀRZA
APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

23.3. Akceptēt plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas
Ls 88 303,86 apmērā.
23.4. Nodrošināt līdzfinansējumu 10%
apmērā, kas ir Ls 8 830,39 no 2. punktā minētajām ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām.
23.5. Ugunsaizsardzības sistēmu iepirkuma rezultātā vai normatīvo aktu, kuri regulē
pievienotās vērtības nodokļa likmi, izmaiņu
gadījumā 2.punktā norādītās kopējās izmaksas var mainīties un kopējo izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināt nepieciešamo
līdzfinansējumu 10% apmērā no līgumcenas
un pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
23.6. Slēgt līgumu ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra) par
individuālā projekta ieviešanu.
23.7. Nodrošināt, ka vispārējās izglītības
iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā
projekta ietvaros tiks uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, paliks pašvaldības īpašumā
un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 gadus no ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža;
23.8. Nodrošināt 1. punktā minēto ugun-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
Kokneses novadā”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nākošā novada domes sēde notiks
2012. gada 31. oktobrī plkst. 14.oo Kokneses novada domē, Melioratoru ielā Nr.
1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par Kokneses apvienotās pašvaldību
būvvaldes darbu;
2. Par Sociālā dienesta un Ģimenes atbalsta dienas centra darbu;
3. Par Bāriņtiesas darbu;
4. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 3. ceturksnī;
5. Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem;
6. Par ziemas dienestu.

(Apstiprināti nodibinājuma „KOKNESES
FONDS” (reģistrācijas nr. 40008092535)
valdes sēdē 2012. gada 20. jūnijā)

Likteņdārza teritorijā ir aizliegta darbība,
kas apdraud apmeklētāju un viņu ģimenes
locekļu drošību un veselību, Likteņdārza saglabāšanu, traucē citus apmeklētājus, kā arī
ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Apmeklētāji Likteņdārzā piekrīt un ievēro šādus noteikumus:
Likteņdārza teritorijā aizliegts:
1.1. kurināt ugunskurus;
1.2. kāpt uz amfiteātra akmens uzbēruma
un pārvietot akmeņus;
1.3. bojāt dārza stādījumus un citus ainaviskus veidojumus, kā arī būves un labiekārtojumu;
1.4. piesārņot teritoriju – atstāt atkritumus, mest tos ūdenī, plēst stikla un citus plīstošus traukus, izliet ķīmiskas vielas;
1.5. trokšņot un traucēt citus apmeklētājus;
1.6. iebraukt teritorijā ar jebkāda veida
transporta līdzekļiem bez Likteņdārza administrācijas izsniegtas caurlaides, izņemot
speciālo transportu;
1.7. ienest šaujamieročus, uzliesmojošas
un sprāgstošas vielas;
1.8. lietot apreibinošas vielas, kā arī atrasties reibuma stāvoklī;
1.9. peldēties.
Transporta līdzekļi jānovieto speciāli tam
paredzētā vietā – stāvlaukumā.
Ugunskurus atļauts kurināt tikai speciāli
tam paredzētās vietās un saskaņojot ar Likteņdārza administrāciju.
Apmeklētāji drīkst ievest savus mājdzīvniekus Likteņdārza teritorijā tikai pavadā un
apņemas savākt dzīvnieku atstātos atkritumus.
Likteņdārza darbiniekiem ir tiesības atteikt apmeklēt Likteņdārzu personām, kuras
ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā.
Apmeklētāju pienākums ir:
1.1. ziņot Likteņdārza administrācijai par
pārkāpumiem;
1.2. ievērot visus Likteņdārza administrācijas norādījumus.
Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā iestājas administratīvā atbildība, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
Apmeklētājus, kuri neievēro šos noteikumus, Likteņdārza darbiniekiem ir tiesības
izraidīt no teritorijas, kā arī materiālo zaudējumu gadījumā veikt likumā paredzētās darbības atlīdzības piedziņai.
Aicinām ievērot vispārējās uzvedības un
pieklājības normas, netraucēt apkārtējos cilvēkus, saudzēt dabu un vidi.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nr. 34 (311) 2012. gada 12. oktobris

4

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Īstenots projekts „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka
piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās
kapacitātes stiprināšanai”
Kokneses novada dome informē, ka
veiksmīgi noslēdzies kopš 2010.gada 1.
oktobra īstenotais Eiropas Sociālā fonda
(ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” projekts „Projekta koordinatora un sociālā
darbinieka piesaiste Kokneses novada
pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/069).
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada pašvaldības administratīvo kapacitā-

ti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes
vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti
vietējās pārvaldes līmenī.
Projekta ietvaros tika pieņemtas darbā
divas speciālistes:
1) 2010. gada 1. oktobrī Kokneses novada domes Attīstības nodaļā projekta koordinatore Anda Mikāla;
2) 2011. gada 3. janvārī Kokneses
novada domes Sociālajā dienestā sociālā
darbiniece Dzidra Škoda.
Piesaistītās speciālistes strādā pilnu
darba slodzi. Atlīdzība projekta koordinatorei pirmos 24 mēnešus un sociālajai dar-

biniecei pirmos 12 mēnešus tika finansēta
no ESF. Darba tiesiskās attiecības ar abām
darbiniecēm turpinās uz nenoteiktu laiku.
Projekta darbības rezultātā ir stiprināta
pašvaldības administratīvā kapacitāte investīciju piesaistes un sociālajā jomā.
Projekta kopējās izmaksas LVL
18 490,00 – 100% Eiropas Sociālā fonda
finansējums.
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010.28.09.2012.
Projekta vadītāja: Anita Svence, Kokneses novada domes Attīstības nodaļas
vadītāja

Ieguldījums tavā nākotnē!

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas darbi ir uzsākti
Izmantojot Eiropas Savienības atbalsta
programmu – „Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi” ietvaros, Koknesē tiks renovētas mājas Indrānu ielā 3 un Indrānu ielā 7,
bet Bormaņos „ Liepas”.
Šoruden uzsākti renovācijas-siltināšanas darbi pie visām trim daudzdzīvokļu
mājām, un līdz ziemai tiks nosiltināti mājas pamati, nomainīti logi, divām mazākajām mājām tiks nomainīts jumts un nosiltināti mājas bēniņi. Pārējie darbi – fasādes
siltināšana, apkures un ūdensvada sistēmu
maiņa tiks veikta pavasarī, kad laika apstākļi būs piemēroti būvniecībai.
Līgums par renovāciju visām 3 mājām
ir noslēgts ar SIA „Ota un partneri”, kam

ēku siltināšanā ir 20 gadu darba pieredze.
Katrai mājai tika rīkots atsevišķs konkurss atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un būvnieks tika izraudzīts atbilstoši
konkursa nolikumam. Pēc renovācijas ir
paredzēts būtiski ietaupīt siltumu apmēram no 40-50% un par ietaupīto naudu varēs nosegt renovācijas izdevumus. Projekta
būtība ir tāda, lai iedzīvotājiem ziemā komunālo pakalpojumu rēķins nepārsniegtu
līdzšinējos apmērus, un māja būtu sakārtota atbilstoši visām Būvnormatīvu prasībām.
Projektus finansiāli atbalsta A/S SEB
Banka, kas piešķir kredītu šāda veida projektiem. Bankas nosacījums - mājas kopējais parāds nedrīkst pārsniegt 15% . Pēc

šāda kritērija arī sākotnēji tika izvēlētas
mājas, kam piedāvāja šo projektu īstenot.
Diemžēl, no 37 mājām, ko apsaimnieko
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”,
tikai 3 mājām parādsaistības ar uzņēmumu
bija mazākas par 15%.
Šobrīd valsts ir piešķīrusi šai Eiropas
atbalsta programmai papildus 15 miljoni
latu.
Ja iedzīvotāji ir aktīvi un ieinteresēti
savas daudzdzīvokļu mājas ilgmūžībai un
energoresursu ietaupīšanai, tad arī šobrīd
pastāv iespēja apgūt Eiropas Savienības
struktūrfodu līdzekļu atbalstu 50% apmērā
un sakārtot pilnībā savu īpašumu.
Namu pārvaldnieks
Ziedonis Vilde
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Saeimas deputātes Initas Bišofas vizīte Kokneses novadā

Valstiskās audzināšanas stunda Vecbebru Profesionālajā vidusskolā.
5. oktobrī Kokneses novadā viesojās 11.
Saeimas deputāte Inita Bišofa (Reformu Partija). Deputāti vizītē pavadīja palīdze Irēna
Hadaņonoka un Reformu Partijas senioru
grupas vadītājs Roberts Dambergs, kurš pa-

ralēli Initas Bišofas vizītēm tikās ar novada
senioriem Bebros, Iršos un Koknesē, diskutējot par pensiju sistēmu Latvijā, tās uzlabošanas iespējām un Reformu Partijas darbību
šajā jomā.

Dienas pirmajā pusē viesi devās uz Bebru
pagastu. Tā kā Bišofas kundze ir skolotāja pēc
pamatprofesijas, Vecbebru Profesionālajā vidusskolā deputāte vadīja valstiskās audzināšanas stundu, kur audzēkņiem stāstīja par darbu
Saeimā, kā arī notika aktīva darbošanās grupās. Sadalot darba grupas pēc nosaukuma –
partija, deputāts, Saeima un Ministru kabinets,
audzēkņiem bija jāatbild uz sagatavotajiem
jautājumiem un atbildes jāprezentē. Prezentāciju laikā izvērtās interesantas diskusijas gan
par to, kas ir valsts, gan par to, cik līdzatbildīgs
katrs no mums ir par notiekošo Latvijā.
Pēc valstiskās audzināšanas stundas deputāte apskatīja Vecbebru Profesionālo vidusskolu un Bebru internātvidusskolu. Arī ineternātvidusskolas skolēni ar interesi uzklausīja
deputāti par darbu Saeimā un uzzināja, kas īsti
atrodams Saeimas deputātu portfeļos, kā arī
uzdeva sev interesējošus jautājumus.
Tālāk viesi devās uz Iršu pagastu, lai apskatītu Pērses pamatskolu un Ģimenes krīzes
centru „Dzeguzīte”.
Dienas noslēgumā vizīte turpinājās Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā un Ģimenes atbalsta dienas centrā
Koknesē.
Anita Šmite

Spriež par namu apsaimniekošanas problēmām
Kokneses Novada Vēstis iepriekšējā
numurā jau lasījāt par Kokneses daudzdzīvokļu māju vecāko un citu iedzīvotāju diskusiju ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri un SIA „Kokneses
Komunālie pakalpojumi” darbiniekiem.
Pēc domes vadītāja Daiņa Vingra ierosinājuma šādas tikšanās notiks reizi mēnesī.
20. septembra vakarā, otrajā tikšanās reizē, SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” telpās norisinājās diskusija par namu
apsaimniekošanas jautājumiem.
Visvairāk daudzdzīvokļu mājās dzīvojošos satrauc citu iedzīvotāju uzkrātie komunālo maksājumu parādi, kas liedz iespēju apsaimniekošanas naudu izlietot namu
apsaimniekošanas vajadzībām paredzētajā
apmērā. Vairākas pensionāres izteica sašutumu par komunālo pakalpojumu nemaksātāju attieksmi. Viņas cenšas veikt regulārus
maksājumus, bet kāpēc gados jauni cilvēki ir
tik bezatbildīgi? SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” grāmatvede informēja, ka iedzīvotāju attieksme ir mainījusies – iedzīvotāji nāk un noslēdz vienošanās līgumus par
parādu pakāpenisku atmaksu. Uz šo brīdi no
kopējās parādu summas 157 tūkstošiem latu,
iedzīvotāji ir nomaksājuši 8 tūkstošus latu.
Namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde paskaidroja: „Mēs nevaram uzreiz izlikt uz ielas 150
cilvēkus, ar viņiem ir jārunā, jāpārliecina, jā-

meklē kompromiss. Kokneses novada domē
ir izveidota Dzīvokļu komisija, kura risina
jautājumus arī par pašvaldības dzīvokļu parādnieku skaita samazināšanu. Piemēram,
komunālo pakalpojumu parādniekus cenšamies pārcelt uz mazākiem un daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem”. „Ja nebūtu izveidojies tik liels kopējais parāds, mēs varētu
iegādāties jaunu apkures katlu, tagad mums
jāmeklē iespēja dabūt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem vai jāņem kredīts”,
situāciju raksturoja domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris.
Namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde iedzīvotājiem skaidroja: „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir kā ķīlnieki, jo ir atkarīgi no tiem,
kas neveic maksājumus. Koknesē šobrīd nav
nevienas daudzdzīvokļu mājas, kurā nebūtu
parādi. Daudzdzīvokļu mājās parka ielā 25
un 15 bija ieplānots skursteņu remonts, bet
šobrīd parādu dēļ, to nav iespējams veikt”.
No 2010. gada 1. janvāra ir stājies spēkā „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”,
kas nosaka arī dzīvojamo māju pārvaldīšanas
principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas
procesā iesaistīto personu savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā
arī valsts un pašvaldības kompetenci šajā
jomā. Ziedonis Vilde informēja iedzīvotājus,
par to, ka katram namam ir jāsasauc kopsapulce un jānoslēdz jauns namu pārvaldīšanas

pilnvarojuma līgums. Viņš uzsvēra: „Apsaimniekošanā viss sākas ar īpašumu, iedzīvotāji ir kopīpašnieki un savā starpā lemj par
mājas uzturēšanu, viņi sasauc kopsapulci, ievēl apsaimniekotāju un vienojas par prioritāri
veicamajiem darbiem.”
Viena iedzīvotāja izteica neapmierinātību, ka joprojām mednieki izmanto ūdenstorņa teritoriju mednieku kolektīva vajadzībām.
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”
valdes loceklis Armands Preiss apgalvoja,
ka mednieku kolektīvam ir aizliegta šīs teritorijas izmantošanu un aicināja iedzīvotājus
nekavējoties ziņot, ja šādas nelikumīgas darbības ūdenstorņa teritorijā tiek konstatētas.
Tāpat kā pirmajā tikšanās reizē, arī namu
apsaimniekošanas jautājumos iedzīvotājiem
ir daudz neskaidrību un „sasāpējušu” jautājumu, kurus vienā tikšanās reizē nebija iespējams atrisināt, tomēr šīs tikšanās ir neliels
solis pretī savstarpējai sapratnei.
Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
uzsver, ka katra nākošā tikšanās reize
iedzīvotājiem veicinās izpratni par SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbību, bet iestādes darbiniekiem tā būs iespēja informēt un izskaidrot jaunākās aktualitātes uzņēmumā.
Nākošā tikšanās paredzēta 25. oktobrī.
Tikšanās tēma: atkritumu apsaimniekošana.
Kokneses Novada Vēstis
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Izsaki idejas ikdienas
dzīves uzlabošanai
Kokneses novadā!
Septembra mēnesī Kokneses pašvaldības
mājas lapā ievietots jauns rīks, kurš ļaus novada iedzīvotājiem izteikt dažādas idejas un ērti
piedalīties kādu noteiktu jautājumu apspriešanā.
Mājas lapā www.koknese.lv izveidota
sadaļa e-Līdzdalība, kurā ikviens iedzīvotājs
var izteikt ideju, kas uzlabotu viņa ikdienas
dzīvi novadā.
Jautājums būs aktuāls mēneša garumā, pēc
tam šis jautājums tiks aizstāts ar citu. Katrs no
iedzīvotājiem var izteikt savu ideju vai balsot
jau par esošu, atbalstāmu ideju. Pašvaldībā
pastāvīgi notiek darbs pie daudziem uzlabojumiem novadā, tāpēc ļoti vēlamies redzēt
iesaistāmies arvien vairāk novada iedzīvotāju!
Šajā mājas lapas sadaļā vienmēr varēs atrast
aktuālākos ideju vākšanu jautājumus.
Šādi veidosies ideju tops, kas ļaus pašvaldības darbiniekiem gūt informāciju par
iedzīvotāju prioritātēm un vēlmēm.
Pašlaik populārākās idejas par to, kas uzlabotu tavu ikdienas dzīvi novadā, ir:
• Bērnu laukuma labiekārtošana (jaunu
rotaļu un aktīvās atpūtas rīku uzstādīšana)
Blaumaņa ielā;
• Renovācijas darbu veikšana I. Gaiša
Kokneses vidusskolā;
• Renovācijas darbu veikšana PII „Gundega”.
Komentējot šīs trīs populārākās idejas,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs stāsta: „Kokneses novada domē pēdējo mēnešu
laikā jautājums par nepieciešamību veikt
renovācijas darbus I. Gaiša Kokneses vidusskolā un bērnudārzā „Gundega” ir ļoti
aktuāls. Ir apzināta situācija katrā no šīm iestādēm. Kopā renovācijas darbiem nepieciešami aptuveni 3 miljoni lati, un šādas naudas
pašvaldībai, diemžēl, nav. Šie darbi kā prioritāri veicamie ir noteikti arī jaunajā Attīstības programmā. Pašvaldība aktīvi seko līdzi
ES finansējuma piesaistes iespējām. Tiklīdz
tāda radīsies, pašvaldība noteikti centīsies iegūt finansējumu renovācijas darbiem. Tomēr
jāņem vērā, ka jaunais ES fondu ieviešanas
plānošanas periods būs no 2014. – 2020. gadam. Šis ir tuvākais laiks, kurā varam cerēt
uz veiksmīgu ES finansējuma piesaisti.
Runājot par bērnu laukuma labiekārtošanu Koknesē, aktīvāku darbību vēlētos sagaidīt no nevalstiskajām organizācijām Koknesē.
Priecē Bebru pagasta biedrības „Bites” aktīvā
darbošanās. Biedrība šajā laikā veiksmīgi realizējusi dažādus projektus Bebru pagastā, piemēram, skeitparka izveide un volejbola laukuma izbūve, augustā apstiprināts projekts arī
par rotaļu laukuma izveidi Vecbebros, kuru
plānots īstenot nākošā gada vasarā.
Tuvojas pašvaldības nākošā gada budžeta plānošanas laiks. Vērtēsim un skatīsimies,
cik lielus līdzekļus varam atļauties rotaļu laukuma labiekārtošanas darbiem.”
Aicinām arī tevi aktīvi piedalīties ideju
izteikšanā, lai Koknese būtu tā vieta, kurā tu
vēlētos dzīvot, strādāt un atpūsties!
Anita Šmite
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Sacensības „Kokneses kausi 2012”

Emocijas un cīņasspars sacensību laikā.

Koknesietei Agnesei Vilcānei
iegūta 1. vieta šķēpa mešanā.

22. septembrī Kokneses stadionā notika tradicionālās vieglatlētikas mešanas
disciplīnu sacensības „Kokneses kausi
2012”. No vietējā mēroga sacensībām
lodes grūšanā, diska un vesera mešanā,
šķēpmešanā tās četru gadu desmitu garumā kļuvušas par gadskārtēju tradīciju un
ieguvušas starptautisku skanējumu, jau
sesto gadu tās pulcēja sportistus un līdzjutējus „Kokneses kausu” izcīņā. Kopā ar
Latvijas labākajiem vieglatlētiem Koknesē spēkiem mērojās sportisti no Lietuvas,
Rokišķiem.
Sacensības rīkoja Kokneses novada
dome, Aizkraukles novada sporta skola,
Latvijas Vieglatlētikas savienība un Šķēpmetēju federācija, taču ievērojamu atbalstu sacensību organizēšanā sniedza arī
sponsori, kuru skaits ar katru gadu pieaug.
Kā atklāja viens no sacensību organizatoriem, Kokneses novada domes
deputāts, Sporta komisijas vadītājs Jānis Dzenis: „Šīs ir vienas no lielākajām
vieglatlētikas sacensībām Latvijā, te ir
gan augsts sportiskais līmenis (vieglatlēti šiem startiem gatavojas visu vasaru
un sacensībās ir liela konkurence), gan
laba sporta bāze. Kvalitatīva sacensību
norise un labā kārtībā esošā sporta bāze
pēc šāda mēroga sacensībām piesaista
arī vieglatlētikas nometnes vasarā, kas

ir nozīmīgs ieguvums Kokneses Sporta
centram.
Par sacensību kvalitāti liecina arī
Latvijas labāko sportistu dalība šajās
sacensībās. Šogad mūsu sacensību Goda
viesis bija Londonas olimpisko spēļu
dalībnieks, pasaules junioru rekordists
Zigismunds Sirmais, kurš ne tikai vēroja
sacensību norisi, bet arī pasniedza medaļas sacensību apbalvošanā.
Zigismundam Sirmajam joprojām
pieder šo sacensību A grupā jauniešiem
uzstādītais rekords 2009. gadā šķēpa mešanā (700g), rezultāts 69,19. Prieks par
šī sportista ierašanos bija ne tikai organizatoriem, bet arī jauniešiem, kuri vēlējās
iegūt sportista autogrāfu.”
Atzinīgus vārdus par sacensību norisi teic arī sacensību galvenais tiesnesis
Ēriks Cīrulis, kurš „Kokneses kausu” sacensību tradīcijai vēl ilgu mūžu, jo tās
popularizē Kokneses novadu un veicina
sporta dzīves tradīciju turpināšanu. „Šīs
sacensības ir liels ieguvums arī jaunajiem
Kokneses sportistiem, kuriem allaž atrodas vieta uz goda pjedestāla. Arī šogad
nepalikām bez medaļām!”
Kokneses novada dome izsaka pateicību par sadarbību un sniegto atbalstu
sacensību organizēšanā: Sia „Wurth”, Sia
„Piran Media Group”, Sia „Kūdras enerģija”, ZS „Vecsiljāņi”, SIA „ABC jums”,
biedrībai „Latvijas Šķēpmetēju klubs”,
ZS „Kalnavoti” un ZS „Upes-Slavieši”.
Anita Šmite
Foto: G. Strautiņš
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Kokneses kauss 2012 godalgoto vietu
ieguvēji no Kokneses
Vārds, uzvārds
Karlušas Lauris
Spulle Uldis
Glazīrina Everita
Vilcāne Agnese
Asmuss Otto
Grustāns Andrejs
Jansons Roberts

Grupa, disciplīna
A grupa jaunieši,
vesera mešana (5 kg)
A grupa jaunieši,
vesera mešana 5 kg
A grupas jaunietes,
šķēpa mešana (500g)
B grupas meitenes,
šķēpa mešana (400g)
C grupas zēni,
vesera mešana (3kg)
C grupas zēni,
vesera mešana (3kg)
C grupas zēni,
vesera mešana (3kg)

Vieta
1

Rezultāts
57.96

Treneris
I. Lulle

6

34.56

I. Lulle

3

35.55

I. Lulle

1

44.69

I. Lulle

1

42.22

I. Lulle

2

40.86

I. Lulle

3

27.27

I. Lulle

Vieglatlētikas veterāni beidz sezonu
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Soļošanas
sacensības
Zviedrijā
15. septembrī Zviedrijā notika valsts
izlašu komandu mačsacīkstes soļošanā,
kurās piedalījās soļotāji no Zviedrijas,
Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas
un Somijas. Latvijas Izlases sastāvā startēja arī Aizkraukles novada sporta skolas
audzēkne, koknesiete, Evita Skruļa, kura
palīdzēja izcīnīt Latvijai trešo vietu sacensību kopvērtējumā. Uzvaru guva Lietuvas
komanda, otrajā vietā – Zviedrijas soļotāju
izlase.

Starptautiskās
Jāņa Daliņa
piemiņas
sacensības
soļošanā

Sacensībās piedalījās Latvijas labākie mešanu disciplīnu sporta veterānu pārstāvji no
Rīgas, Līvāniem, Jelgavas, Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Madonas, Ventspils, Ķekavas,
Varakļāniem, arī Kokneses novada sporta veterānu izlases dalībnieki.
Divas dienas (22. un 23. septembrī) Kokneses stadionā sacentās vieglatlētikas mešanu
disciplīnu sacensību dalībnieki no dažādiem
Latvijas novadiem. Pirmajā dienā jaunatnes
sacensībās piedalījās arī viesi no Lietuvas.
23.septembrī sacensību mešanas sektoros
jau „saimniekoja” Latvijas labākie mešanu
disciplīnu sporta veterānu pārstāvji no Rīgas,
Līvāniem, Jelgavas, Daugavpils, Rēzeknes,
Jēkabpils, Madonas, Ventspils, Ķekavas, Varakļāniem un, protams, arī Kokneses novada
sporta veterānu izlases dalībnieki.
Tā kā šādas vieglatlētikas mešanu disciplīnu sacensības veterāniem Koknesē notika
pirmo reizi, sacensību organizatori ir apmierināti ar kuplo dalībnieku skaitu, sevišķi
kungiem 50+ vecumā grupā. Rudenīgie laika
apstākļi, iespējams, atbaidīja jaunāko vecuma grupu (līdz 50 gadiem) dāmas un kungus,
kuri šoreiz skaita ziņā ievērojami atpalika no
saviem pieredzējušākajiem sporta kolēģiem.
No Kokneses novada sporta veterānu

izlases dalībniekiem par šo sacensību uzvarētāju 7 kg lodes grūšanā (14.91 m) un 2 kg
diska mešanā (46.12 m) 35 g. – 49 g.vecuma
grupā kļuva Normunds Skangalis. Šajā vecuma grupā lodes grūšanā par sudraba medaļas
īpašnieku ar rezultātu 12.65 m kļuva Aivis
Orliņš. Sudraba medaļu vesera mešanā 50+
vecuma grupā izcīnīja Artūrs Miķelsons, kurš
5 kg smago veseri aizmeta 32.20 m tālu.
Šo sacensību organizēšanā, kopā ar PA
„Kokneses Sporta centrs”, aktīvu dalību
ņēma arī biedrības „Kokneses sporta veterānu klubs” valdes locekļi Māris Eglītis un Juris Lejiņš. Sacensības nebūtu iespējams sarīkot bez sponsoru piesaistīšanas. Šo sacensību
sponsoriem: Latvijas sporta veterānu savienībai, SIA „Piestātne Pērsejas” un z/s „Krasti”
patiess visu sporta veterānu „paldies”!
Sacensības raiti vadīja galvenais tiesnesis
Ēriks Cīrulis.
Arvīds Vītols
A. Šmites foto

Pirmā no kreisās puses: Jana Fedotovska.
Sestdien, 6. oktobrī, Ogrē notika tradicionālās starptautiskās Jāņa Daliņa piemiņas sacensības soļošanā, kurās startēja arī
Aizkraukles novada Sporta skolas audzēkņi un izcīnīja 2 godalgas. 3000 m distancē
juniorēm koknesiete Jana Fedotovska un
junioriem Matīss Pastars finišēja otrie. 10
000 m distancē sievietēm, kas paralēli bija
arī Latvijas čempionāts, Kristīne Vilkaste
finišēja piektā.
Kokneses Novada Vēstis
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Koknesiešiem uzvara rudens krosā
„Jaujās”

Pārliecinoša uzvara 1500 m distancē jau trešo gadu pēc kārtas Evitai Skruļai.
23. septembrī Pļaviņu novada „Jaujās”
notika Aizkraukles novada sporta skolas rīkotas sacensības vieglatlētikas krosā skolu
komandām. Tajās piedalījās ap 200 skrējējiem no septiņu novadu skolām. I. Gaiša
Kokneses vidusskolu pārstāvēja 23 sportisti.
Pārliecinošas uzvaras izcīnīja Otto Bērziņš
400m distancē visjaunākajā grupā zēniem
un Evita Skruļa 1500 m distancē juniorēm,
jāatzīmē, ka Evita uzvar jau trešo gadu
pēc kārtas. Sudraba godalgas izcīnīja Tīne
Sipčenoka 400 m distancē visjaunākajā grupā meitenēm un Ilmārs Kalniņš 1500 m distancē jauniešiem. Bronzas godalgas Elvim
Bērzkalnam 1500 m jauniešiem un Janai

Fedotovskai 1500 m juniorēm.
Kopvērtējumā I. Gaiša Kokneses vidusskolas komandai pārliecinoša uzvara (septiņu
vidusskolu konkurencē) trešo gadu pēc kārtas. Pieaugušo grupā, kas neietekmēja skolu
komandu kopvērtējumu, divas godalgas arī
koknesiešiem. Vīriešu konkurencē 3000 m
distancē uzvarēja Jānis Mežiels, sievietēm
2000 m distancē trešā finišēja Kristīne Vilkaste. Jāizsaka pateicība arī sportistu vecākiem, kuri ar personīgo transportu palīdzēja
nogādāt viņus sacensību vietā un aktīvi viņus
atbalstīja.
Viktors Ņuhtiļins, I. Gaiša Kokneses
vidusskolas sporta skolotājs
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Ralfs un Patrīcija uzvar
Latvijas čempionātā
rollerslēpošanā un
„Rollertour 2012”!
Bebrēnieši Ralfs Eiduks un Patrīcija
Eiduka 30. septembrī Priekuļos, slēpošanas un biatlona kompleksā, piedalījās
Latvijas čempionātā rollerslēpošanā, kas
vienlaikus bija arī Baltijas kausa un rollerslēpošanas sacensību sērijas „Rollertour
2012” noslēdzošais ceturtais posms. Pēc
spraigi pavadītas vasaras ikdienas treniņos
un trīs treniņnometnēs, šajās sacensībās
gūtie augstie rezultāti Patrīcijai un Ralfam
ir vislabākais novērtējums viņu neatlaidībai un gribasspēkam. Apsveicam Ralfu
Eiduku ar kopvērtējumā izcīnīto 1. vietu
rollerslēpošanā garajā distancē V16 grupā!
Tikpat labi veicās arī Patrīcijai S14 grupā
rollerslēpošanā garajā distancē, kurā viņa
startēja kopā gan ar sava vecuma, gan gadu
vecākām, 1999. gadā dzimušām meitenēm.
Viņai veiksmīgi izdevās apsteigt savu sīvāko konkurenti Vinetu Pētersoni no Cēsīm un iegūt uzvarētājas titulu. Vērojot
Ralfa un Patrīcijas darbošanos, arī jaunākais brālis Edijs dodas viņu pēdās. Šajās
sacensībās 2003. gadā dzimušais Edijs rollerslēpošanā V12 grupā sacentās ar divus
gadus vecākiem zēniem un ierindojās 6.
vietā.
Oktobrī, skolēnu brīvdienās, Ralfs un
Patrīcija dosies uz Igauniju, treniņnometni Otepē, bet 17. novembrī Ralfu ceļš vedīs
pretī pirmajam sniegam uz treniņnometni
Zviedrijā.
Ar nepacietību sekosim līdzi Ralfa un
Patrīcijas startiem jaunajā ziemas sezonā!
Kokneses Novada Vēstis

Sasniegumi Starpvalstu vieglatlētikas sacensībās Krievijā

Speciālās Olimpiādes
Latvijas vieglatlētu izlase.

Šogad no 10. – 15. septembrim Joškarolā
(Krievijā) notika starptautiskas vieglatlētikas
sacensības, kuras rīkoja „Krievijas Speciālā
Olimpiāde”. Tajās piedalījās komandas no
32 valstīm. Latvijas Speciālās Olimpiādes
vieglatlētu izlasi veidoja pēc Palsmanes speciālajā internātpamatskolā 2012. gada 17. un
18. maijā notikušo republikas vieglatlētikas
sacensību rezultātiem.
No Koneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra Latvijas Speciālās
Olimpiādes vieglatlētu komandā tika iekļauta un veiksmīgi startēja Anita Zute. Sportiste
ieguva 2. vietu 400 m skrējienā, 3. vietu tāl-

lēkšanā un komandas sastāvā 1. vietu 4x400
m stafetē.
Sacensībām skolnieci sagatavoja sporta
skolotājs Guntis Atrasts.
Brauciena laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Maskavu un piedalīties dažādos
kultūras un izklaides pasākumos.
Paldies Kokneses novada domei un skolas – centra direktorei D. Isajevai par atbalstu
un iespēju piedalīties sacensībās.
Elīna Ivanāne,
direktores vietniece
metodiskajā darbā
Foto G. Atrasts
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Bebros pirmās sacensības skeitparkā

Savu māku demonstrē Gints Vērdiņš.
Pagājušajā rudenī Bebros atklātais skeitparks kļuvis par bērnu un jauniešu iecienītāko atpūtas vietu. Ik dienas, piemērotos laika
apstākļos, varam vērot ar kādu aizrautību viņi
darbojas skeitparkā. Ar parastām skrituļslidām vai inline, skeitdēli, skrejriteni vai BMX
velosipēdu katrs apgūst jaunas iemaņas un
sasniedz savus personiskos rekordus.
Bērnu vecāku paldies biedrībai „Bites”
par skeitparka ierīkošanas projekta īstenošanu!
2. oktobrī, sagaidot skeitparka pirmo

dzimšanas dienu, notika pirmās sacensības,
kurās piedalījās ne tika Bebru pamatskolas
zēni, savu prasmi atklāja jau pieredzējuši BMX braucēji un skrituļotāji no I. Gaiša
Kokneses vidusskolas.
Sacensības norisinājās trīs rīku grupās: ar
skrituļslidām, skrejriteni, BMX velosipēdu.
Dalībniekus vērtēja divās vecuma grupās:
līdz 10 gadiem un no 10 gadiem un vecāki
zēni. Pirmās sacensības skeitparkā notika
slalomā un individuālajā programmā, kurā 2
minūšu laikā bija jāparāda dažādi elementi,

kurus vērtēja pēc to skaita, sarežģītības pakāpes, vērā ņēma arī demonstrējuma vizuālo kopskatu. Dalībnieku sniegumu vērtēja
sacensību organizatore un biedrības „Bites”
biedre, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze
Pabērza, biedrības „Bites” valdes priekšsēdētāja Ieva Klauža, biedrības „Bites” biedre
Ausma Rode, Bebru pamatskolas direktore
Lidija Degtjareva, sporta skolotāji Jeļena
Čerņauska un Modris Vecumnieks, jaunais
sporta entuziasts Krists Kučinskis. Sacensību
norisei līdzi sekoja mediķe Inese Skuja.
Skatītāji līdzi juta un ar aplausiem atbalstīja ikvienu dalībnieku, priecājoties par zēnu
uzņēmību un drosmi, jo ne visi no ikdienas
skeitparka apmeklētājiem saņēma dūšu startēt sacensībās. Taču tas nekas, nākamajā reizē dalībnieku noteikti būs vairāk, varbūt arī
meitenes, jo arī viņas labprāt uzvelk kājās
skrituļslidas, lai dotos uz skeitparku.
Kopvērtējumā, skrituļošanā vecuma grupā līdz 10 gadiem, 1. vietu ieguva Edijs Eiduks, 2. vietu – Daniels Ošiņš, bet 3. vietu
dalīja Edijs Kosmačevskis un Juris Bitenbinders, vecākajā zēnu grupā 1. vieta koknesietim Krišjānim Dadzītim, 2. vieta Gintam
Vērdiņam. BMX paraugdemonstrējumos 1.
vietas ieguvējs ir Aivis Dobriks, 2. vietā Armands Melderis, abi zēni ir koknesieši, bet 3.
vietā bebrēnietis Edgars Riekstiņš. Demonstrējumos ar skrejriteni balvu saņēma Viesturs
Mozga. Bebru pagasta pārvaldes sarūpētās
medaļas un grāmatas par olimpisko spēļu
vēsturi apbalvotajiem zēniem vienmēr atgādinās par viņu pirmajām sacensībām skeitparkā Bebros!
Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto

Pludmales volejbola sezonu nomaina klasiskais volejbols

Top volejbola smilšu laukums blakus
Pērses pamatskolas stadionam.
Līdz ar rudens iestāšanos pludmales volejbola sezonu nomaina klasiskais volejbols.
Iršu volejbola veterāniem pirmais rudens
starts veiksmīgs – 22. septembrī 7 komandu

konkurencē 1. vieta turnīrā Cēsīs. Nedēļu vēlāk izcīnīta 2. vieta „Askrādes kausa” izcīņā
Aizkrauklē 40+ grupā. Jāpiebilst, ka ar nākošo gadu visi Iršu veterānu komandas spēlētāji
drīkstēs startēt 50+ vecuma grupā, bet 2013.
g. novembrī komanda gatavojas atzīmēt savu
30. aktīvas darbošanās gadadienu. Pašreiz
senioru komandā spēlē – A. Dambītis, M.
Belorags, M. Vilcāns, A. Stalidzāns, M. Kravalis, A. Ratnieks, J. Feodorovs, I. Māliņš, E.
Rudzītis, Dz. Greļs.
Tuvojas 3. novembris, kad sporta hallē
„Irši”notiks „mazformāta” volejbols vīriešu
komandām SEB/4:4/ IRŠI. Šīs tradicionālās
sacensības atbalsta AS „SEB banka” un Iršu
pagasta pārvalde. Arī šogad uzvarētāji saņems speciālus kausus, godalgoto vietu ieguvēji medaļas, paredzētas pārsteiguma balvas,
tiek noteikti labākie spēlētāji un izspēlētas arī
naudas prēmijas!
Bet lielākais notikums – 1.decembrī,
„Hallei „Irši” -3”. Šis turnīrs iepriekš pulcējis

ļoti labas, sevišķi sieviešu konkurencē, volejbola komandas.
Pateicoties Londonas olimpiskajās spēlēs
Latvijas pludmales volejbola pāra Šmēdiņš/
Pļaviņš izcīnītajai bronzas medaļai, smilšu
volejbols piedzīvojis pacēlumu visā Latvijā. Kā paredzot šādu negaidītu panākumu,
vēl pavasarī Iršos tika sākts darbs pie sava
pludmales volejbola sektora izveides. Par
padarītajiem darbiem jau varam pateikties
Kokneses novada domei, Bebru pagasta pārvaldei, uzņēmējam Aivaram Dambītim, AS
”SEB banka”, AS Virši –A un atsaucīgajiem
Iršu talciniekiem. Darbs turpinās un cerams,
nākošā vasara Iršos sāksies tieši „Pludmales vējos” – tā sauc smilšu laukumus blakus
Pērses pamatskolas stadionam. Nākotnē jau
varam redzēt vēl vienu sakoptu stūrīti Iršos,
kur vasarā iespējas aktīvi un veselīgi pavadīt
brīvo laiku.
Sporta darba organizators
Dzintars Greļs
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Olimpiskā diena Kokneses Sporta centrā

Kokneses novada skolēnu veidotie Olimpiskie apļi.

Piektdienas, 28. septembra rīts Kokneses novada izglītības iestādēs norisēja
zem Olimpiskās zīmes. No pašiem mazākajiem pirmsskolas izglītības iestādēs līdz
vidusskolēniem jau otro gadu pēc kārtas
Kokneses novadā tika atbalstīta Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā
Olimpiskā diena. Visās izglītības iestādēs
bērni un jaunieši pildīja rīta vingrošanas
kompleksu, kas tika pārraidīts radio SWH
tiešraidē. Vingrošana notika Laura Reinika dziesmas „Es skrienu, skrienu…”
pavadījumā. Vingrošanā tika izmantotas
Olimpiskās komitejas piegādātās kartona
hantelītes. Vienojošais pasākums notika
P/A „Kokneses Sporta centrs” sporta hallē. Pasākums sākās ar karoga pacelšanu,
LOK himnas atskaņošanu un apsveikumu
Olimpiskās dienas dalībniekiem. Diemžēl,
dažādu apstākļu dēļ šogad ciemos nebija
ieradies Olimpiskais vēstnesis, bet viņa
vārdā apsveikumu nodeva daudzkārtējs Eiropas un pasaules čempionātu laureāts trīssoļlēkšanā un tāllēkšanā, Kokneses Sporta
centra direktors Arvīds Vītols.
Olimpiskās dienas dalībnieki hallē
izveidoja olimpiskos apļus. Gatavojoties
Olimpiskajai dienai, skolas bija vienojušās
par krāsu izvēli. Iegūtā fotogrāfija tika nosūtīta uz LOK fotokonkursam. Tad sākās
kopīga vingrošana, kuras laikā skolēni ar
prieku pildīja vingrojumu kompleksu. Vingrošanai beidzoties, sākās Olimpiskās die-

nas stafetes, kuras vadīja Kokneses novada
sporta skolotāju Metodiskās apvienības
vadītājs Ivars Māliņš. Pamatskolu grupā
startēja piecas komandas, kurās tika pārstāvēti 5., 6., 7., 8. un 9. klašu audzēkņi,
viens zēns, viena meitene no katras klašu
grupas: Bebru pamatskola (R. Riekstiņš,
L. Priļepiševa, R. Cīrulis, P. Eiduka, R.
Petriks, R. Grikpede, K. Petriks, A. Skučenkova, E. Riekstiņš, S. Ezerkalne), Bebru internātvidusskola (R. Madlinskis, S.
Gruņina, G. Marcinkevičs, A. Veselova, T.
Ozols, I. Lejimpa, H. Voms, U. Veselova,
A. Veselovs, S. Lagutina), Pērses pamatskola (A. Reinfelds, O. Belija, A. Vītols, T.
Petrovska, R. Kalniņš, L. Bite, J. Greļs, B.
Zamarina, R. Jirgens, V. Voikiva), Kokneses speciālā internātpamatskola-attīstības
centrs (P. Belovs, V. Visokinskis, M. Jansons, M. Gulbe, S. Treikals, V. Bitenbindere, L. Sviklis, M. Goževica, L. Pšonka,
I. Krūmiņa), I. Gaiša Kokneses vidusskola
(D. Derkačs, T. Sipčenoka, L. Gražule, M.
Aldiņš, P. Šumska, R. Klūga, A. Spīlberga,
N. Vingris, A. Vilcāne, K. Butins). Pirmo
vietu izcīnīja I. Gaiša Kokneses vidusskolas komanda, otrajā vietā Bebru internātvidusskolas komanda, trešajā Pērses pamatskolas komanda, ceturtajā – Kokneses
speciālās
internātpamatskolas-attīstības
centra komanda, piektajā Bebru pamatskolas komanda. Vidusskolas posmā startēja
trīs komandas: Bebru internātvidusskola

(J. Jukšs, M. Jukšs, M. Krasts, A. Gvozdovs, I. Aļeiņikovs, K. Birne, S. Virse,
S. Šerpīte, N. Susorova, L. Mainiece), I.
Gaiša Kokneses vidusskola (L. Ivanova, J.
Fedotovska, T. Spīlberga, A. Matušonoka,
A. Baikova, K. Beikerts, M. Bīmanis, M.
Briška, L. Karlušas, E. Balodis) un Vecbebru Profesionālā vidusskola (K. Gregersone, L. Brenča, I. Dubere, L. Annuškāne,
L. Bitenbindere, A. Balulis, M. Zālītis, N.
Fridrihsons, A. Ungurs, R. Kļaviņš). Pirmo
vietu izcīnīja I. Gaiša Kokneses vidusskola, otro Vecbebru Profesionālā vidusskola,
trešajā Bebru internātvidusskola. Paldies
skolu sporta skolotājiem, kuri sagatavoja skolēnus startiem. Katrs sacensību un
rīta rosmes dalībnieks izglītības iestādēs
un sporta hallē saņēma LOK sertifikātu
par dalību Olimpiskajā dienā. Skolas saņēma arī LOK balvas – bumbas, somu un
biļetes uz KHL spēli 7. oktobrī (novadam
tika dāvātas 26 biļetes). Pēc apbalvošanas
skolēniem bija iespēja piedalīties pasākumā Kokneses peldbaseinā, kur norisinājās
jautrās stafetes un ūdens aerobika mūzikas
pavadībā, ko vadīja Aija Vītola.
Atsaucoties LOK aicinājumam, septembrī novada izglītības iestādēs tika organizēts zīmējumu konkurss ar moto „Latvijas sportisti Londonas 2012. gada Olimpiskajās spēlēs” un domrakstu konkurss par
tēmu „Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti”.
Zīmējumu konkursā piedalījās pirmsskolas
un sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Darbi tika izstādīti Kokneses Sporta
centrā. Pēc žūrijas vērtējuma par labāko
darbu tika atzīts Kokneses speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 4. klases
skolēna Normunda Reiznieka darbs, kurš
nosūtīts uz LOK. 2. vietā – Daiņa Kondratjeva (Kokneses speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 2. klase) darbs, 3.
vietā – Megijas van Herkas (I. Gaiša Kokneses vidusskola, 2. klase)darbs, atzinība –
Agijas Leķes (PII „Bitīte”, 5 gadi) darbam.
Domrakstu konkursā uz LOK tika
izvirzīts I. Gaiša Kokneses vidusskolas
12. klases skolnieces Lāsmas Ungeres
darbs.
Paldies visiem Olimpiskās kustības
popularizēšanas pasākuma dalībniekiem,
organizētājiem, atbalstītājiem un visiem,
kas ikdienā ir draugos ar sportu!
Lauma Āre,
izglītības darba speciāliste
A. Šmites foto
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„Koknese/RRKP būve” atkārtoti izcīna 3. vietu!

Pirmajā rindā no kreisās: Gustavs Grīslis, Otto Asmuss, Otto Bērziņš.
Otrajā rindā no kreisās: Reinis Laduzāns, Ilmārs Kalniņš, Alvis Voitkunskis,
Elvis Šumskis. Trešajā rindā no kreisās: Ritvars Kalniņš, Niklāvs Vingris, Emīls Višķers,
Didzis Bērziņš, Ritvars Kļaviņš, Reinis Nungurs, Agnese Vilcāne.
„Koknese/RRKP būve” futbola komanda
otro gadu pēc kārtas izcīnījusi medaļas Latvijas Jaunatnes čempionāta Dienvidaustrumu
reģiona U-14 (1998./1999. gadā dzimušo)
vecuma grupā, tāpat kā gadu iepriekš, iegūstot trešo vietu astoņu komandu konkurencē.
Šogad U-14 vecumā grupā startēja gadu
jaunāki spēlētāji nekā pagājušogad, līdz ar
to komanda tika atjaunota un tajā nespēlēja
astoņi pagājušā gada komandas dalībnieki,
tai skaitā vairāki gados vecākie komandas
līderi. Viņu vietā komandā iekļāvās jauni
spēlētāji, kuriem ziemā un pavasarī uzsāktie
futbola treniņi, tāpat kā vēlākā debija futbolā sacensībās, bija pirmā nopietnā pieredze
un saskarsme ar oficiālo futbolu, bet līdz ar
to komanda šogad bija nokomplektēta tikai
no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēniem. Tādēļ debijas reizē sasniegtā panākuma, iegūtās 3. vietas astoņu sporta skolu
konkurencē, atkārtojums ir atzīstams sasniegums. Komandas sastāvā šogad spēlēja: Otto
Asmuss, Otto Bērziņš, Ivars Gražulis, Gustavs Grīslis, Andrejs Grustāns, Ilmārs Kalniņš, Ritvars Kalniņš, Ingars Kļaviņš, Ritvars
Kļaviņš, Reinis Laduzāns, Reinis Nungurs,
Elvis Šumskis, Agnese Vilcāne, Niklāvs
Vingris, Emīls Višķers, Alvis Voitkunskis.
Pirmajās divās spēlēs komandai palīdzēja arī
jaunjelgavieši Roberts Vēvers, Armands Vanags un Edgars Kalnozols. Komandas treneris: Didzis Bērziņš.
Turnīrā pieteiktās astoņas komandas sa-

centās divu apļu turnīrā, katra ar katru spēlējot divas reizes. „Koknese/RRKP būve”
aizvadītajās 14 spēlēs izcīnīja astoņas uzvaras un sešas reizes piekāpās pretiniekam. Pa
divām reizēm koknesieši atzina turnīra uzvarētāju FK Saules puikas/Malta (0-2, 1-8) un
otrās vietas ieguvēju Jēkabpils SS (1-2, 2-3)
pārākumu, pēc minimāla zaudējuma pirmajās savstarpējās spēlēs, pārliecinoši revanšējās atbildes cīņās ceturtās vietas ieguvējiem
Ilūkstes NSS futbolistiem (0-1, 5-2) un sestās
vietas ieguvējiem Rēzeknes novada spēlētājiem (0-1, 8-2), kā arī abas reizes izcīnīja
uzvaras gan pret pagājušā gada uzvarētājiem
Preiļu BJSS futbolistiem (3-2, 5-2), kam
šogad kopvērtējumā jāsamierinās ar piekto
vietu, gan pret turnīra pastarīšiem Viesītes
SS (8-0, 7-2) un Līvānu BJSS (6-2, 13-0) komandām. Uzvaras pār sīvākajiem konkurentiem otrā apļa atbildes spēlēs pret Rēzeknes
novadu 8-2, Preiļu BJSS 5-2 un izšķirošajā
spēlē par bronzas medaļām, otrajā puslaikā
atspēlējoties no nelabvēlīgā 1-2, pret Ilūkstes
NSS 5-2, nodrošināja trešo vietu, par punktu
apsteidzot Ilūkstes, par diviem Preiļu un par
pieciem punktiem Rēzeknes jaunos futbolistus.
„Koknese/RRKP būve” turnīrā kopumā
demonstrēja rezultatīvu sniegumu, guva 59
vārtus un pārliecinoši kļuva par rezultatīvāko
vienību, tuvāko sekotāju (Jēkabpils SS) apsteidzot par 11 vārtu guvumiem. Ne tik veiksmīgu spēli koknesieši rādīja aizsardzībā, kur

Turnīra rezultatīvāko spēlētāju trijniekā
divi koknesieši: Ritvars Kalniņš (no labās,
3. vieta, 19 vārti) un Ilmārs Kalniņš
(vidū, 1. vieta, 21 vārti).
ielaistie 29 vārti kļuva par dalītu ceturto/piekto labāko rezultātu. Tomēr kopumā, galvenokārt tādēļ, ka četras no sešām zaudētajām
spēlēm tika zaudētas sīvā cīņā tikai ar vienu
vārtu starpību, savukārt uzvaras pārsvarā
izdevās pārliecinošas (tikai viena ar mazāk
nekā trīs vārtu starpību), Kokneses futbolistu
gūto un zaudēto vārtu attiecība (59-29, +30)
kļuva par otro labāko turnīrā, atpaliekot tikai
no Jēkabpils futbolistiem, kuri guva par 33
vārtiem vairāk nekā ielaida. Kokneses komandas panākumi pret Līvānu (13-0) un Viesītes (8-0) sporta skolu vienībām kļuva par šā
turnīra rekorduzvarām.
Komandas uzbrūkošā spēle atspoguļojās
arī rezultatīvāko spēlētāju tabulā, kur pagājušā gada turnīra rezultatīvāko spēlētāju
saraksta trešās un ceturtās vietas ieguvēji Ilmārs Kalniņš un Ritvars Kalniņš šogad pakāpās augšup, un Ilmārs ar 21 vārtu guvumu
kļuva par turnīra labāko snaiperi, bet Ritvars
ar 19 vārtiem ieguva 3. vietu, par ko abi saņēma turnīra organizatoru piemiņas balvas
– sudraba futbola zābaku formā. Kokneses
komandā rezultatīvi spēlēja un vārtus guva
arī Otto Bērziņš (6), Alvis Voitkunskis (6),
Reinis Laduzāns (4), Ritvars Kļaviņš (2) un
Niklāvs Vingris (1). Treneri un turnīra organizētāji par „Koknese/RRKP būve” komandas vērtīgāko spēlētāju atzina Agnesi Vilcāni,
kas rādīja priekšzīmi saviem kolēģiem, kļuva
par komandas galveno balstu aizsardzībā un
saņēma uzaicinājumu startēt Latvijas futbola
augstākajā līmenī meiteņu konkurencē. Komandas vārtsarga lomā turnīra gaitā sevi izmēģināja Roberts Vēvers, Andrejs Grustāns,
turpinājums 12. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 11. lpp.

Niklāvs Vingris, bet turnīra noslēgumā kā pamatvārtsargs nostiprinājās Otto Asmuss.
Jau šajā rudenī Kokneses U-14 komandas pamatkodols, papildināts ar pagājušā
gada komandas līderiem un Kokneses vidusskolas vecāko klašu spēlētājiem, startēs
Aizkraukles novada čempionātā pieaugušo
konkurencē un vienlaikus gatavosies startam
nākamā gada Latvijas Jaunatnes čempionāta
vecākajā, U-17 (1996./1997. gadā dzimušo)
grupā. Labākajiem šīs komandas spēlētājiem
nākamvasar būs iespēja startēt pieaugušo
konkurencē Aizkraukles komandas sastāvā
Latvijas 2. līgas čempionātā. Jauniešu komandas līderi Aivis Laiviņš, Ritvars Kalniņš
un Ilmārs Kalniņš jau šogad izmantoja iespēju pēdējās divās turnīra spēlēs debitēt 2. līgas
sacensības, demonstrējot veiksmīgu sniegumu un apliecinot spēju iekļauties pieaugušo
futbolā. Cerams, ka nākamgad viņu piemē-
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ram sekos arī citi. Ritvars Kalniņš un Ilmārs
Kalniņš arīdzan guva pa vieniem vārtiem,
tādējādi, aizvadot tikai pa divām spēlēm, ieņēma dalītu otro vietu pieaugušo komandas
rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.
Komanda vēlas pateikties cilvēkiem, bez
kuru privāta atbalsta „Koknese/RRKP būve”
vienības pastāvēšana un piedalīšanās sacensībās nebūtu iespējama – Aigaram Kalniņam,
Uldim Bērziņam, Igoram Lullem, jauniešu
vecākiem, visiem līdzjutējiem un daudzajiem
palīgiem. Nākamajā gadā plānots līdz šim
veiksmīgi privāti īstenoto Kokneses jauniešu
komandas darbību institucionalizēt un sadarbībā ar Aizkraukles un Jaunjelgavas domubiedriem izveidot vienotu futbola sistēmu,
kuras pamatā veiksmīga jauniešu un pieaugušo futbola sasaiste Kokneses, Aizkraukles un
Jaunjelgavas novados. Darbu ar jauniešiem
plānots apvienot ar konkurētspējīgas pieau-

gušo komandas izveidi, kas cīnītos par vadošajām pozīcijām Latvijas čempionāta 2. līgā,
spētu piesaistīt vietējos skatītājus gan mājas
spēlēs Aizkrauklē, gan aizvadot dažas no tām
izbraukumos Koknesē un Jaunjelgavā. Lielās
komandas mērķis būtu nodrošināt novadu
labākajiem jaunajiem spēlētājiem izaugsmes
un prakses iespējas pieaugušo futbolā, kā arī
veidot futbola piramīdu, kuras virsotnē konkurētspējīga pieaugušo komanda kā mērķis
jauniešiem un bērniem tālākai izaugsmei. Lai
iepriekšējos gados veiksmīgi iesākto nākamgad varētu turpināt un gan Kokneses jauniešu
komandas, gan atsevišķās spēlēs arī Aizkraukles pieaugušo vienības sniegumu interesenti varētu vērot arī mājas spēlēs Koknesē,
joprojām aktuāls ir lielo futbola vārtu iegādes
jautājums Kokneses stadionā.
Didzis Bērziņš,
komandas treneris

Turnīra tabula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komanda
FK Saules puikas/Malta
Jēkabpils SS
Koknese/RRKP būve
Ilūkstes NSS
Preiļu BJSS
Rēzeknes novads
Viesītes SS
Līvānu BJSS

Spēles
14
14
14
14
14
14
14
14

Uzvaras
10
10
8
6
6
6
1
1

Neizšķirti
4
2
0
5
4
1
0
0

Zaudējumi
0
2
6
3
4
7
13
13

Vārti
44-16
48-15
59-29
35-22
39-29
36-34
15-73
27-85

Punkti
34
32
24
23
22
19
3
3

KULTŪRAs dzīve

Nāc
pašdarbnieku
pulkā!
Nemanot aizsteigusies vasara, tā stafeti nodevusi rudenim un tas nozīmē, ka
klāt arī jaunā pašdarbības kolektīvu sezona.
Kokneses kutūras namā sākusies rosība, vairāk kolektīvi jau sezonu atklājuši, bet tas nenozīmē, ka tu nevari tiem
pievienoties! Ņem vērā, šī sezona būs
īpaša, jo notiks gatavošanās Dziesmu un
Deju svētkiem.
Šajā sezonā kultūras namā darbojas
šādi pašdarbības kolektīvi:

Kolektīva nosaukums

Mēģinājuma laiks

Mēģinājuma
vieta

Vadītājs

Sieviešu koris „Anima”

Pirmdien 18.30
Ceturtdien 19.00

Mūzikas skola Aija Liepiņa

Senioru koris „Labākie
gadi”

Otrdien 9.00
Ceturtdien 9.00

Mūzikas skola Silvija Cīrule

Vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Liepavots”

Otrdien 20.00
Ceturtdien 20.00

Kultūras nams Inta Balode

Jauniešu deju kolektīvs

Pirmdien 17.00
Trešdien 17.00

Kultūras nams Kornēlija Reisnere

Amatierteātris

Otrdien 18.30
Ceturtdien 18.30

Kultūras nams Inguna Strazdiņa

Folkloras kopa „Urgas”

Pirmdien 17.30
Ceturtdien 17.30

Kultūras nams Inguna Žogota

Spēlmaņu kopa
„Skutelnieki”

Pēc individuāla grafika

Kultūras nams Inguna Žogota,
Uldis Bērziņš

Pūtēju orķestris

Trešdien 20.00
Piektdien 20.00

Kultūras nams Ziedonis Puķītis

Dāmu deju kolektīvs „Tik
un tā”

Pirmdien 19.00
Trešdien 19.00

Kultūras nams Kornēlija Reisnere

Flamenko

Svētdienās, pēc
individuāla grafika

Kultūras nams Gundega Lojāne

Līnijdejas

Otrdien 18.00

Kultūras nams Inga Ozoliņa

Vēderdejas

Pirmdien 18.30

Kultūras nams Baiba Bērziņa
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Kokneses amatierteātrim 20 gadu jubileja

Satikšanās prieks un svētki visiem – gan esošajiem amatierteātra dalībniekiem,
gan tiem, kas skatītājus iepriecinājuši agrāk.
Kokneses amatierteātra 20 gadu jubilejā
6. oktobra vakarā Kokneses kultūras namā
mēs sajutām to brīnumaino spēku, kas piemīt
teātra burvībai – netveramajam, gaistošajam
brīnumam kā vārdā te piedzimst īsts mēness
tur tālē, putekļi, sviedri un grims.
Jau ieejot kultūras nama foajē, apņēma
īpaša noskaņa, jo aplūkojamās dekorācijas,
kas saglabājušās no pēdējo piecu gadu izrādēm, bez vārdiem izteica, cik krāsains un
daudzveidīgs bijis Kokneses amatierteātra
radošais ceļš.
Pirmā izrāde „No saldenās pudeles”
Koknesē izsenis bijusi godā teātra spēlēšanas tradīcija. Pirms 20 gadiem Tomasa Cīruļa aicināti, teātra spēlēt gribētāji izveidoja
amatierteātri un pirmajā gadā jaunā režisora
vadībā iestudēja Rūdolfa Blaumaņa lugu „No
saldenās pudeles”. Nākamos 2 gadus kolektīvu vadīja Ramona Liepiņa, bet nu jau 17
gadus Inguna Strazdiņa ir amatierteātra režisore. Divos gadu desmitos kolektīvs skatītājus iepriecinājis ar 23 iestudētām izrādēm,
tai skaitā arī viencēlieniem. Beidzamajā laikā
tiek iestudētas kamerizrādes, jo tās pašreizējā
situācijā, kad aktieru sastāvs un skaits mainās, ir vispiemērotākās. Ar panākumiem un
augstu novērtējumu Kokneses amatierteātris
šajos gados piedalījies amatierteātru festivālos. Aizvadītajā gadā amatierteātru iestudējumu skatē „Gada izrāde 2011” ar Sandijas
Kalniņas izrādi „Metāla ziedi” koknesieši
iekļuva piecu labāko amatierteātru skaitā
valstī. Pēc tam Latvijas televīzija par Kokneses amatierteātri un vēl četriem labākajiem
kolektīviem no Zemgales, uzņēma videofilmu. Arī šo jubilejas vakaru filmēja Latvijas
televīzija.
Mūs vieno radīt prieks!
Pasākums sākās kā kārtējais mēģinājums, režisore aicināja aktierus uz skatu-

ves un viņi no Kokneses, Seces, Sunākstes,
Aizkraukles, Stirnienes, bija klāt un ieņēma
savas vietas. Inguna Strazdiņa par savējiem
smaidot sacīja: „Mēs esam tik dažādi, bet
mūs vieno radīt prieks. Lai arī aktieru sastāvs
mainās – dzimst bērni, prom aizsauc studijas, darbs ārpus Latvijas, bet kodols paliek un
mēs turamies!” Ar klusuma brīdi viņa lūdza
pieminēt mūžībā aizsaukto ilggadējo aktrisi
Veltu Stankus.
Vakara gaitā mēs redzējām fragmentus
no piecām izrādēm: gan bijušos aktierus
zālē, gan citus skatītājus no jauna uzrunāja
varoņi no Rūdolfa Blaumaņa „No saldenās
pudeles”, bet fragmenti no izrādēm Leldes
Stumbres „Roze”, Evitas Sniedzes „Kreisais
pagrieziens”, Sandijas Kalniņas „Metāla ziedi” atkal lika padomāt par to, kas dzīvē ir vissvarīgākais. Izrāžu fragmenti mijās ar Ingunas trāpīgajiem katra aktiera raksturojumiem
un laba vēlējumiem.
Katram sava sapņu loma
Par kolektīva zelta fondu Inguna sauc
Aiju Sproģi, Ritu Čerkovsku un Sandi Miglu.
Viņi vairākkārt par savu tēlojumu teātra festivālos ieguvuši žūrijas un skatītāju atzinību.
Jānis Balodis teātri sācis spēlēt no 1. klases
bērnu un jauniešu studijā, pa šiem gadiem
viņš nospēlējis spožas lomas, bet pašlaik
studē ārzemēs. Par Ediju Lapuku, kurš pēc
vidusskolas absolvēšanas sācis studijas Rīgā,
Inguna ar lepnumu atklāja, ka, ieraugot Ediju
uz skatuves, daudziem bijis patīkams pārsteigums. Jānis, kurš dzīvo Stirnienē, mācās Aizkrauklē, teātri tagad spēlē arī Koknesē, viņš
šovasar izrādē „No saldenās pudeles” aizstājis Jāni Balodi Kriša lomā. „No Jāņa iznāks
lietaskoks!” – teic režisore. Trešais Jānis,
gadu ziņā vecākais, Jānis Spulle atkal atsācis
teātra spēlēšanu, jo pēc Ingunas aicinājuma
viņš „ielēca” Taukšķa lomā Kalvja Žogota

vietā izrādē „No saldenās pudeles”. Nu, izrādās, ka ar Taukšķi Jānis būs nospēlējis savu
labāko lomu! Kalvis Žogots ir bijis ne tikai
veiksmīgs raksturlomu atveidotājs, bet arī
profesionāli veicis skaņu meistara pienākumus. Inguna cer, ka arī viņš pēc zināma laika
atgriezīsies kolektīvā. Liene Dareiko-Sinkeviča spilgti debitējusi Sandijas Kalniņas izrādē „Metāla ziedi” un piepildījusi savu sapni
spēlēt kopā ar savu 1. klases skolotāju Aiju
Sproģi. Arī jaunajām aktrisēm Andrai, Zanei,
Anetei un Tijai Inguna novēlēja nospēlēt savas sapņu lomas!
Top teika par Kokneses pili
Sava darba augstāko novērtējumu aktieri
piedzīvojuši amatierteātru festivālā Balvos,
kad pēc Evitas Sniedzes izrādes „Kreisais pagrieziens” nospēlēšanas, skatītāji applaudējot
piecēlušies kājās.
Pašreiz Sandija Kalniņa vēl strādā pie
lugas, kas būs teika par Kokneses pili, radīšanas. Bet, ir jau zināms, ka lugas pirmizrāde notiks nākamā gada 8. jūnijā Kokneses
pilsdrupās. Autore dažus fragmentus jau ir
atsūtījusi koknesiešiem un mums bija iespēja
redzēt kā notiek tā saucamais galda mēģinājums.
Paldies, ka piedzimst brīnums!
Skanot Lilioma dziesmai, Kokneses
amatierteātra aktieri bija kopā uz skatuves un
Inguna Strazdiņa sava kolektīva vārdā sacīja:
„Paldies visiem, kas par mums domā! Paldies par sapratni mūsu aktieru tuviniekiem!
Paldies jums, skatītāji, jo tikai dēļ jums uz
skatuves piedzimst brīnums! Paldies par atbalstu Kokneses novada domei!” Ar skaļiem
un sirsnīgiem aplausiem aktieri sveica bijušo
ilggadējo teātra spēlētāju Zigurdu Biķernieku. Pa krāšņam rudens ziedam viņi dāvāja
saviem draugiem un atbalstītājiem. Kad no
skatītāju zāles uz skatuvi aicināti devās bijušie aktieri, palika retas skatītāju rindas. Tik
daudzi no bijušajiem kolektīva aktieriem šajā
vakarā bija kopā! Inguna smaidot piebilda:
„Ja būtu ieradušies pilnīgi visi, uz skatuves
nepietiktu vietas!” Amatierteātra kolektīvs
sirsnīgi sveica savu režisori, bet uzdāvinātais stikla gulbītis simbolizēja Ingunas māku
jauno aktieri no neglīta pīlēna pārvērst par
skaistu gulbi.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris par aktīvu un radošu darbošanos Kokneses amatieru teātrī, veicinot kolektīva māksliniecisko izaugsmi, Kokneses
novada domes atzinības rakstus pasniedza
Ingunai Strazdiņai, Aijai Sproģei, Ritai Čerkovskai, Edijam Lapukam, Jānim Balodim,
Vilnim Gravam, Sandim Miglam. Jubilārus
sveica arī Kokneses kultūras nams, Kokneses
pagasta bibliotēkas kolektīvs un daudzi citi
apsveicēji, vēlot, lai vienmēr lepni plīvo Kokneses amatierteātra kolektīva karogs un, lai
viss notiek kā Lilioma dziesmā: „Redzat, atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tām!”
Kokneses Novada Vēstis
Mārča Briškas foto
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Kokneses „Bērnu/ Jauniešu žūrijas 2012” Iesaisties
eksperti viesojas Bebros!
makulatūras

vākšanas akcijā!

Bērnu/Jauniešu žūrijas 2012 dalībnieki Bebru pagasta bibliotēkā.

Klāt rudens un kā ik gadu Kokneses
bērnu bibliotēka saviem Bērnu un Jauniešu
žūrijas ekspertiem organizē „uzlādēšanās”
pasākumus, lai vairotu prieku un apņēmību
lasīt un novērtēt šā gada žūrijas grāmatas.
Šogad, lai „uzlādētos”, 4. oktobra pēcpusdienā, apbruņojušies ar ziediem, zīmējumiem, dāvanām un gardumiem, devāmies
apciemot Bebru pagasta bibliotēkas Bērnu
un Jauniešu žūrijas ekspertus!
Bebru bibliotēkas vadītāja Ausma
Rode sagaidīja mūs ļoti sirsnīgi, izrādīja
bibliotēku un aicināja doties viņas sarūpētajā ekskursijā uz tuvējo Bišu muzeju,
kur par bitēm var redzēt un uzzināt visu.
Muzejā žūrijas eksperti atklāja, ka arī
viņi ir čakli kā bitītes, jo čakli lasa grāmatas un krāj zināšanas – tāpat kā bitītes
medu. Pēc ekskursijas degustētais medus
daudziem likās saldāks un gardāks nekā
mājās, varbūt arī tāpēc, ka tagad bērni labāk zina, kā tieši medus nonāk līdz burciņai. Paldies Anitai Svokai par aizraujošo
stāstījumu, iepazīstinot ar bišu ikdienu un
dzīvi.
Turpinājumā bibliotekārīte Ausma
mums bija sarūpējusi aizraujošu viktorīnu,
kurā vienlīdz gudri un zinoši par pasaku
varoņiem un grāmatām izrādījās gan lielie,
gan mazie, gan Bebru, gan Kokneses lasītāji. Un par piedalīšanos katrs saņēma jauku
dāvaniņu.
Čaklie lasītāji arī iemācījās bez liekas
runāšanas atrast pāri un, klusi samainoties
ar vajadzīgajiem puzles gabaliņiem, salikt
sajukušos žūrijas grāmatu attēlus. Viens otru
tuvāk iepazīstot, izveidojām arī katrs savu

Bērnu/Jauniešu žūrijas eksperta pasīti, kuru
vienojāmies glabāt līdz žūrijas noslēguma
pasākumam.
Laiks paskrēja nemanot un pie kliņģera, saldumiem un siltas tējas krūzes noslēgumā, vienojāmies, ka iesāktā lasītāju
sadraudzība jāturpina un varbūt pavisam
drīz arī Bebru čaklie lasītāji apciemos mūs
Koknesē.
Mājupceļā iebraucām Bormaņos apskatīt Ratnicēnu bibliotēku, kur mūs sirsnīgi uzņēma, par bibliotēku pastāstīja un to izrādīja
tās vadītāja Sarmīte Leitāne.
Tagad, salīdzinot vismaz trīs ekspertiem zināmās bibliotēkas, mazie lasītāji
paši varēja pārliecināties, ka katra bibliotēka, lai arī pilda vienādas funkcijas,
ir savādāka – tāpat arī katra grāmata ir
unikāla un lasītāju viedokļi arī par vienu
grāmatu var būt atšķirīgi.
Liels Paldies Ausmai un Sarmītei par
sirsnīgo uzņemšanu un liels Paldies mūsu
smaidīgajiem un pacietīgajiem šoferīšiem
Valteram Kārkliņam un Aigaram Romanovskim.
Pozitīvas emocijas ir uzņemtas, un žūrijas darbs turpinās pilnā sparā, jo jau līdz
Ziemassvētkiem žūrijas grāmatām jābūt izlasītām un novērtētam, lai jau nākošā gada
sākumā zinām, kuras tad ir Latvijā vislabāk
novērtētākās žūrijas grāmatas, iemīļotākie
autori un vai Kokneses ekspertu viedoklis
sakrīt ar pārējo Latvijas Bērnu/Jauniešu žūrijas ekspertu viedokli!
Uz tikšanos bibliotēkā!
Teksts un foto Antra Vasiļevska,
Kokneses bērnu bibliotēkas bibliotekāre

Iršu pagasta bibliotēka piedalās makulatūras akcijā, kuru kopīgi organizē papīrfabrika „Līgatne” un publisko bibliotēku
attīstības projekts „Trešais tēva dēls”.
Makulatūra – aprakstītas papīra lapas,
avīzes, žurnāli un grāmatas pēc kāda laika
kļūst nevajadzīgas, tomēr šīm lietām ir iespēja atdzimt jaunā veidā.
Šī makulatūras vākšanas akcija aicina
atklāt bagātību, kas paslēpta šķūnīšos, pagrabos, sekcijās, atvilknēs un papīrgrozos.
Visu vasaru Iršos cītīgi tika saiņoti nederīgi papīra izstrādājumi. Akcijā
piedalījās dažādu vecumu bibliotēkas
atbalstītāji un rezultātā savākta 1,730 t
makulatūras.
Sirsnīgs paldies visiem, kas atrada
laiku pārskatīt veco žurnālu, avīžu krājumus, sasaiņot makulatūru un atgādāt
to uz savākšanas vietu. Ļoti aktīvi šo
akciju atbalstīja Pērses pamatskolas audzēkņi un darbinieki.
Makulatūras vākšanas akcija turpināsies līdz 31. oktobrim. Piedaloties
šajā akcijā, Iršu pagasta bibliotēka jau
ir nopelnījusi 8 kg papīrfabrikā ražota
jauna papīra. Daļu dāvinājuma bibliotēka atvēlēs Pērses pamatskolai. Ja bibliotēka akcijas noslēgumā būs savākusi
visvairāk makulatūras savā reģionā, tad
Līgatnes papīrfabrika tai dāvinās fotoaparātu un piegādās gardu kliņģeri, lai
šo sasniegumu nosvinētu visi bibliotēkas atbalstītāji kopā.
Ir liels prieks, ka pagasta iedzīvotāji atbalsta Iršu mazo „gaismas pili”, vēlas dzīvot zaļi un ar savu atsaucību ir paglābuši
kādu koku no nociršanas.
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Dace Grele
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Izstādes Bebru bibliotēkā
Divas nedēļas Bebru pagasta bibliotēkā
bija apskatāmas izstādes „Krūkas, krūciņas”
un foto izstāde „Laika ritums”.
Apmeklētāji varēja apskatīt dažādas mālā
krūkas un izprast to pielietojumu. Savus apaļos sānus demonstrēja krūkas no Armēnijas,
Gruzijas. Latvijas melnā balzama krūku
dažādība un izmērs pārsteidz ne vienu vien
apmeklētāju. Simpātijas ieguva krūka ar Z.
Mauriņas citātu „Uzdrīkstēties ir skaisti”, patika sunīša formas krūka ar kausiņiem un pati
mazākā krūciņa, kura bija tikai trīs centimetrus augsta. Daudzus pārsteidza koknesietes,
Aizkraukles mākslas skolas skolotājas Zandas Grigānes pelēkā māla krūka.
Foto izstādē apmeklētāji varēja pavērot
skaistos dabasskatus, kurus fotoobjektīvā iemūžināja Pabērzu ģimene.
Ausma Rode

Piedalies dzejas grāmatas tapšanā
par Koknesi!
Pavisam nesen Kokneses pagasta bibliotēka organizēja konkursu „Mans dzejolis Koknesei” ar domu, ka tas būs pamats
jaukai grāmatai par Koknesi dzejā. Tajā
brīdi mēs pat iedomāties nevarējām, ka šī
doma virmo tepat ap mums un realizēsies
krietni ātrāk!
Pateicoties nelielai radošu cilvēku grupiņai, šobrīd jau tiek ieskicētas grāmatas
pamatlīnijas! Grāmatā domāts apkopot dzejoļus, kurus rakstījuši paši koknesieši, bagātinot to ar mākslas fotogrāfa Māra Ločmeļa
fotogrāfijām.
Šī projekta būtība ir UZDRĪKSTĒŠANĀS. Tieši šīs UZDRĪKSTĒŠANĀS
mums, koknesiešiem, bieži trūkst! Tā ir
UZDRĪKSTĒŠANĀS atklāt sevi, savas
Dieva dāvanas un savu mīlestību pret
mūsu Koknesi. Viena no uzrunātajām autorēm man atbildēja ļoti tieši – bet kas tad
vēl to var, ja ne mēs paši!
Šo UZDRĪKSTĒŠANĀS vadmotīvu atklājiet sev, lasot Maijas Stepēnas vārdus:
„Uzdrīkstēties dot, cerībā, ka dotais tiks
pieņemts un mīlēts. Uzdrīkstēties dot cerību
un drosmi tiem, kam ir ko dot. Un, ticiet man,
tādi esiet jūs visi. Paņemiet skaistumu – tā
pārpārēm ir jums visapkārt – Koknese taču
– ielieciet viņā mīlestības krāsas un dodiet,
dodiet, dodiet. Basām kājām izstaigājiet sudraba rasu rīta stundā, kad putni mostas! Izsmaržojiet dienasvidus tveici, kad pļavās vīst
tikko nopļauts siens! Izbrienat vakara miglas
vālus un izdejojat valsi jāņtārpiņu ballē! Ne
zariņa neskarot, ejiet cauri baltu bērzu birztaliņai! Ieklausieties – vai dzirdat, kā laime
skan! Un jūs variet būt par atbalsi! Laimei
par atbalsi un skanēt paši! Tikai uzdrīkstaties! Kā tagad uzdrīkstamies mēs. Tad nākošā

grāmata iznāks divtik, nē, vairākkārt biezāka.
Un Kokneses starojumā būs atkal viens gaismas stars nācis klāt.”
Ar patiesu prieku lasu Ārijas Āres, Dzidras Čumakevičas, Olgas Kļaviņas, Maijas
Stepēnas izjusto dzeju, kurā katrā vārdā un
rindiņā, komatiņā un punktā strāvo patiesa
Kokneses katra stūrīša, vēstures, gadalaiku
izpausmju mīlestība, un esmu lepna par viņu
UZDRĪKSTĒŠANOS.
Ja esi dzejnieks dvēselē, ja Dievs diktē un
roka nepiekūst pierakstīt, UZDRĪKSTIES un
pievienojies!
Ak, Koknese, tev burvības ir gana,
Lai sirdij dārgākā zem saules būtu man!
(M. Stepēna )
Tik Koknesītē uzaust tādi rīti,
Kas sudrab` rasas pērlēs mirdz.
(Dz. Čumakeviča)
Cik krāšņa tomēr mūsu Koknese ir,
Divas upes to vieno, nevis šķir.
(O. Kļaviņa)
Visi, kuri vēl nav uzrunāti un vēlas
piedalīties ar savu dzeju grāmatas tapšanā,
informāciju var iegūt Kokneses pagasta bibliotēkā. Atcerēsimies, ka grāmata būs jauka
un sagādās prieku koknesiešiem un katram,
kas sirdī vēlēsies saglabāt Kokneses skaistumu. Tā būs Koknese, kādu to jūt un redz
paši koknesieši, uzdrīkstoties to parādīt arī
citiem!
Lai mums izdodas!
Ingrīda Višķere,
Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre
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Paldies par
svētdienas rītiem!

Daugavas krastā, dižu ozolu sargāta, stalta stāv Kokneses luterāņu baznīca. 30.septembrī, svētdienas rītā, dievnama zvana skaņas aicināja uz svētku dievkalpojumu – baznīcas 325. gadskārtu.
Vienmēr palīdzējuši dāsni cilvēki
Laika ritējumā dievnams pieredzējis un
izturējis karu brāzmas un valdības maiņas.
Varam tikai iztēloties kā 1687. gadā jaunuzceltais dievnams ar koka torni, salmu jumtu
un bez grīdas, sagaidīja savus dievlūdzējus.
No 1687. līdz 1702. gadam šajā dievnamā
ticības ceļā aicināja luterāņu mācītājs Ernsts
Gliks, pirmais Bībeles tulkotājs latviešu valodā. Ja vien mēs spētu dzirdēt ko stāsta sirmās baznīcas sienas, mums atklātos tās ceļš
triju gadsimtu garumā.
Pēc Pirmā pasaules kara baznīcā kalpoja
mācītāji Oļģerts Kraulis, Pauls Rozenbergs,
Jānis Kakars. 1929. gada 16. septembrī pārbūvēto dievnamu iesvētīja. Baznīcā atjaunoja
1897. gadā barona Lēvenšterna kundzes dāvināto E. Gebharda altārgleznu. Gadu vēlāk
ierīkoja un iesvētīja 830 kg smago tērauda
zvanu, kas darbojas vēl tagad. Baznīcai visos
laikos palīdzējuši dāsni cilvēki. 1819. gadā
zemnieks Porešs dievnamam uzdāvināja ērģeles, bet Krievijas cars Aleksandrs I, braucot garām Koknesei uz Varšavu, baznīcai
ziedoja 300 rubļu. Ar Kokneses un Stukmaņu
muižu īpašnieku atbalstu 1887. gadā uzcēla
tagadējo torni. 1937. gadā, kad uzstādīja jaunas ērģeles par 11 tūkstošiem latu, palīdzību
sniedza arī Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, piešķirot ērģeļu būvei 4 tūkstošus latu.
Mākslinieks Aldis Dobenbergs 1992. gadā
uzdāvināja baznīcai altārgleznas, bet 2003.
gadā draudzes locekle Rasma Platupa ziedoja
prāvu naudas summu, par kuru uzklāja jaunu
jumtu.
Padomju laikā, 1968. gadā, draudzei baznīcu atsavināja, un tajā ierīkoja muzeju, bet
Atmodas laikā, 1989. gadā, dievnamu atkal
atdeva draudzei. No šī laika dievnama zvana
skaņas svētdienas rītos mūs aicina pacelt skatienu debesīs.
turpinājums 16. lpp.
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turpinājums no 15. lpp.

No kādas draudzes tu esi?
Agri no rīta pirmie apsveicēji svētkos
bija Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcas priesteris Andris Blūms ar draudzes
locekļiem.
Svētku dievkalpojumā baznīcēnus sveica
viesmācītājs Aleksandrs Ivanovs no Skrīveriem, kura dzīvē Kokneses luterāņu baznīcai
vienmēr būs īpaša vieta. Viņš sacīja: „Mūsu
piederība draudzei ir saistīta ar kādu noteikti
baznīcu. Ja man jautā: „No kādas draudzes
tu esi?”, es atbildu: „No Kokneses luterāņu
draudzes!” Pirms 20 gadiem es pirmo reizi
savā dzīvē vēru kāda dievnama durvis, es ienācu šajā baznīcā. Man viss likās tik svešs un
nezināms. Es noklausījos mācītāja Valda Baltruka sprediķi un apjautu ceļu pa kuru man
jāiet. Pagāja laiks, es izgāju iesvētes mācību,
pieņēmu kristietību. Novēlu, lai mūsu kopība
Kristū īstenojas šajā baznīcā vēl daudzus jo
daudzus gadus!”
Ir vajadzīga baznīca un draudze
No 1989. gada decembra Kokneses luterāņu baznīcā kalpo mācītājs Valdis Baltruks.
Svētrunā mācītājs atcerējās: „Pirms pāris gadiem es no kādas sievietes, kura ir arī mūsu
draudzē, saņēmu apsveikuma kartīti ar vārdiem: „Paldies par šiem svētdienas rītiem!”
Bet, lai būtu šie rīti ir vajadzīga baznīca un
draudze, jo kas gan būtu baznīca bez cilvēkiem? Paldies jums par mūsu kopīgajiem

svētdienas rītiem!” Valdis Baltruks no sirds
pateicās visiem, kuri rod ceļu uz dievnamu
Daugavas krastā. Sirsnīgus vārdus viņš veltīja draudzes kodolam: Vijai Bērziņai, Annai
Zālītei, Edgaram Veiguram, Aijai Liepiņai,
visjaunākajam palīgam Raitim Kveskam,
kurš veic gan ērģelnieka, gan pērmindera pienākumus, visiem, kuri palīdzēja sagatavoties
baznīcas lielajiem svētkiem.
„Mūžam ceļams ļaužu dvēselēs Dieva
nams…” – baznīcēnu kopīgi dziedātās dziesmas vārdi atbalsojās dievnama sienās kā solījums katram savā sirdī celt Dieva namu, tāpat kā mums visiem kopā savu balto, mūžam
jauno baznīcu.
Klusi, bet ar ticību sirdī rūpēties par
savu baznīcu
Kā skaista dāvana dzimšanas dienā bija
senioru kora „Labākie gadi” un sieviešu kora
„Anima” koncerts. Ik dziesma dāvāja brīnišķīgu svētku sajūtu. Koru diriģentes Silvija
Cīrule un Aija Liepiņa savu dziedātāju vārdā
sveica draudzi un mācītāju Valdi Baltruku
baznīcas 325. jubilejā.
Vija Bērziņa un Anna Zālīte draudzes
vārdā par uzticīgo kalpošanu pateicās mācītājam Valdim Baltrukam, par atbalstu
mācītājam Aleksandram Ivanovam, senioru kora „Labākie gadi” vadītājai Silvijai
Cīrulei, kora „Anima” vadītājai Aijai Liepiņai un čaklākajiem draudzes locekļiem,

kuri aizņemtajā ikdienā atrod laiku palīdzēt savai baznīcai: Edgaram Veiguram,
Vizmai Kalaus, Jānim Kalaus, Pēterim Zālītim, Mārtiņam Zālītim, Raitim Kveskam,
Martai Upeniecei, Ainai Siliņai, Ilutai
Matušonokai, Regīnai Šreiberei, Valentīnai Kārkliņai, Normundam Botam, Inesei
Trūbai, Ritai Zariņai. Daudz ziedu un pateicības vārdu saņēma Ilmārs Ābols – dzīves gadu un draudzei nokalpoto gadu ziņā
dižākais pērminderis starp luterāņu draudzēm Latvijā. No viņa nesavtīgā darba mēs
varam mācīties kā klusi, bet ar ticību sirdī
rūpēties par savu dievnamu. Draudzes paldies par dāsnajiem ziedojumiem koknesiešiem Dzintaram un Ilzei Višķeriem.
Svētku dienā kopā ar draudzi bija gaidīti
ciemiņi no Rīgas – mācītāja Paula Rozenberga divi dēli un meita, kurus klātesošie sirsnīgs sveica.
Tik daudz silti rudens saules stari sasildīja dievnamu šajā dienā. Tik daudzi no
mums te saņēmuši svētību un stiprinājumu. Bet, cik bieži mēs pārkāpjam baznīcas
slieksni?
Sarmīte Rode
Izmantoti materiāli no laikrakstā „Staburags” 28.09.2012. publicētā Ināras Sudares
raksta „Ziedo zemnieki, muižnieki un cari.”
Anitas Šmites foto

IZGlītība

Valsts policijas pārstāvju viesošanās Kokneses speciālajā
internātpamatskolā-attīstības centrā
19. septembrī, 2012. gada Drošības nedēļas ietvaros tika noorganizēta
audzināšanas nodarbība 5. - 11. klašu
skolēniem, kuras laikā skolā-centrā
viesojās Valsts policijas Aizkraukles
iecirkņa pārstāvji. Patruļdienesta rotas inspektors Oskars Rēķis skolēnus
iepazīstināja ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un mopēdu vadītājiem.
Dažreiz skolēni izejot ārā no mājām vai skolas jūtas ļoti brīvi un dzīvo pēc devīzes: „Nu ir dzīve! Nu ir
brīve! Nu varam līksmoties!”, tāpēc
O. Rēķis skolēniem izstāstīja kādi noteikumi jāievēro uz ielas un kādas ir
to neievērošanas sekas. Īpašu interesi

skolēnos izraisīja diskusija par velosipēdistiem. Viņi vēlējās noskaidrot,
kāds ekipējums nepieciešams braucot
ar velosipēdu un kā iegūt vadītāja apliecību. Uz visiem jautājumiem skolēni saņēma plašas un izskaidrojošas

atbildes.
Jaunākais inspektors E. Tipainis,
kārtībnieks A. Paškovs, patruļdienesta
rotas inspektors O.Rēķis atļāva skolēniem aplūkot policijas mašīnu un iepazīstināja ar tās ekipējumu. Noslēgumā
skolēni par aktīvu darbošanos un uzmanīgu klausīšanos saņēma atstarotājus.
Skolēniem patika nodarbība, kurā
piedalījās policijas pārstāvji, un pēc
tikšanās viņi vēl ilgi diskutēja par satiksmes noteikumiem un policijas ekipējumu.
Skolotāja L. Kudiņa,
Kokneses speciālā
internātpamatskola-attīstības centrs
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Drošības nedēļa
Kokneses Dienas centra rudens aktivitātes
Kokneses speciālajā
Septembris paskrēja rudens noskaņās skaisti rudens tēmas zīmējumi un tie, kuun vasaras notikumu stāstos, emociju iz- riem pacietība bija vairāk, gatavoja skaisinternātpamatskolā – pausmēs, kā arī tika atsāktas bērnu virtu- tas puķes ar konfekti pa vidu.
ves radošās darbnīcas, kuru laikā tapa gan
Ar oktobri Dienas centrā katrai nedēļas
attīstības centrā
ābolu pankūkas, gan gardas picas. Tapa arī dienai ir savs temats:
Latvijas izglītības iestādēs no 24.
septembra līdz 28. septembrim norisinājās drošības nedēļa. Aktīvu dalību tajā
ņēma arī mūsu skolas – centra kolektīvs.
24. septembrī skolā – centrā viesojās AS „Latvenergo” energoefektivitātes
centra pārstāvis Andris Spīdāns, kurš vadīja nodarbību mūsu skolas skolēniem.
Viņš stāstīja par elektrodrošību, izmantojot sagatavoto prezentāciju. Tajā
bija izglītojoša informācija par elektrodrošību. Skolēni darbojās arī praktiski.
Viņi izvērtēja savu rīcību dažādās ar
elektrodrošību saistītās situācijās, ar interesi darbojās šo situāciju risināšanā,
par ko saņēma viesa sarūpētos pārsteigumus: bukletus un konfektes ar uzņēmuma simboliku. Priecājos, ka skolēniem
un skolotājiem šī tikšanās bija noderīga
un izglītojoša.
26. septembrī skolā – centrā viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Aizkraukles nodaļas virsleitnants Guntars Laukazīle, kurš informēja
skolēnus par ugunsdrošību, kā arī par
rīcību ugunsgrēka gadījumā. Nodarbībā
skolēni ietērpās ugunsdzēsēja tērpā, kas
viņiem sagādāja prieku.
27. septembrī skolā – centrā viesojās nepilngadīgo lietu inspektore Mārīte Zirne, kura skolēnus informēja par
alkoholismu, smēķēšanu, akcentējot šo
atkarības vielu kaitīgo ietekmi uz viņu
organismu, pastāstīja par vardarbību,
sniedza padomus, kā rīkoties, kur meklēt
palīdzību.
Paldies AS „Latvenergo” pārstāvim par kvalitatīvi novadīto nodarbību,
G. Laukazīlei par iespēju iepazīstināt
jauniešus ar situācijām, kas saistītas ar
ugunsdrošību un inspektorei Mārītei Zirnei par noderīgas informācijas sniegšanu
jauniešiem!
Drošības nedēļa ir aizritējusi, esam
guvuši daudz vērtīgu ieteikumu un praktisku padomu. Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja, lai šī nedēļa izdotos!
A. Ščerbinska,
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Diena

Nosaukums

Laiks

Aktivitāte/ kas jāņem līdzi

Pirmdiena

Grāmatu
diena

Otrdiena

Radošās
rociņas mācamies
pagatavot ko
skaistu sev vai
citiem

09.10. – „Kļavu lapu rozes” – līdzi jāņem
krāsainas kļavu lapas. 16.10. „Bilžu rāmīši no
avīzēm” – līdzi vecas avīzes, ja mājās ir.
pl.15:30
23.10. „Tamborējam un pinam pīnītes, lai
top rokas sprādzes” – līdzi sava tamboradata.
30.10. „Gleznas no audumiem”

Trešdiena

Kustinām
prātu un
atmiņu

Galda spēles, mīklu viktorīnas, labirinti u.c.
aktivitātes kur var pārbaudīt savu attapību.
pl.15:30 !!! Gribi uzspēlēt DAMBRETI sākot no
17.10.2012 nāc no pl. 15:00 – 17:00 uz DC un
spēlē šo spēli kopā ar erudītu dāmu Mārīti.

Ceturtdiena

Virtuves
radošā
pasaule gatavojam ko
interesantu un
noderīgu

Piektdiena

Dodamies nelielās ekskursijās uz Kokneses
„Ejam iepazīt
Pl.15:00 iestādēm, vai sportiskas aktivitātes DC
Koknesi”
teritorijā.

kopīgi lasīsim kādu grāmatu sēžot uz
spilveniem. Noteikti draudzēsimies ar
pl.15:30
Kokneses Bērnu bibliotēku un būsim aktīvi
citās spēlēs, kur var izmantot grāmatas.

11.10. „Roltonu salāti” – līdzi jāņem viena
paciņa Rolton zupiņas.
18.10. „Saldā brunete” – līdzi viena paciņa
Selgas cepumu.
pl.15:30
25.10. „Rudens sautējums” – līdzi kādu
dārzeni, ko ielikt sautējumā.
01.11. „Smieklīgās tostermaizes” – ko ņemt
līdzi – jautāt DC darbiniekiem.

Skolēnu brīvlaika nedēļā (29.10 02.11) katras dienas aktivitātes sākas pl.
12:00.
Dienas centrā aktīvi darbojas Senioru
klubiņš „Pīlādzītis”, tuvākā aktivitāte:
 24. oktobrī pl. 12:00 „Rudens salātiņi”. Pl. 14:00 radoši: „Veidojam papīra
ziedus”.

Pēc vasaras brīvdienām turpinām
„Virtuves radošās darbnīcas pieaugušajiem”, kuras vada brīvprātīgā virtuves
virtuoze Ingrīda. Tiekamies 16. oktobrī
(otrdiena) pl. 17:00 „Izgaršosim ķirbi un
kabaci”. Dalības maksa 1 Ls.
Uz tikšanos aktivitātēs!
Līva Skābarniece

Kokneses Sarkanā krusta nodaļa
19. septembrī Kokneses LSK aktīvie
biedri sanāca uz sapulci, lai dalītos informācijā ko nodaļa darījusi vasaras mēnešos un lemtu par nākamajām aktivitātēm.
Īss atskats par aktuālāko bija septembra
mēneša avīzē.
Tuvākās aktivitātes:

Apciemojam pensionētos skolotājus, lai sveiktu „Skolotāja dienā” ar
pašu gatavoties ziediem;

 „Drēbju dienas” - 25, 26. oktobris no pl. 11:00 – 18:00 Dienas centra zālē.
 Ek pakas oktobrī ceturtdienās,
sākot ar 18. oktobri.
Nāc iesaisties brīvprātīgajā darbā!
Vēlot krāsainu rudeni:
Kokneses LSK brīvprātīgie
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Tautas atmiņas dārzs

Pašā Latvijas sirdī – Koknesē – top tautas
atmiņas dārzs.
Uz Krievkalna salas Daugavā tiek veidots mūsu tautas atmiņas dārzs - skaista un
vēsturiska vieta nesteidzīgām pastaigām.
Dārza izveide vēl nesen kā sākusies, bet jau
tagad tas kalpo par atkalredzēšanās vietu tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas.
Vecā Rīgas šoseja, senais mežs, Pirmā
pasaules kara ierakums tajā un likteņupes
mierīgais plūdums glabā atmiņu par aizgājušo laiku. Tajā pašā laikā „daba uzrunā ikvienu
Likteņdārza apmeklētāju kā mirdzošs mirklis, kas sevī iekļauj gadalaiku mainīgo ritmu,
saulrietus, putnu dziesmas un koku šalkoņu,”
Šunmio Masuno, dārza ainavas autors. Grūti
iedomāties atbilstošāku vietu par Kokneses

gleznaino un vēsturisko apkārtni, kur koncentrēt mūsu tautas atmiņu un spēku, tāpēc,
ka tieši Koknesē - kā senajā Atlantīdā - zem
ūdens palikuši ne vien skaistais Pērses ūdenskritums un pilskalns, bet arī neskaitāmas ēkas
un līdz ar tām daudzu cilvēku likteņi un nepiepildītie sapņi. Pagājušā gadsimta sešdesmitie gadi Kokneses liktenī izdarīja dramatiskas izmaiņas, bet, acīmredzot, Dievs Koknesi
mīl, jo, neskatoties uz šiem zaudējumiem, tā
tomēr ir palikusi par vienu no skaistākajām
vietām Latvijā. Vecāku cilvēku atmiņas un
grāmatās aprakstītais glabā senās Kokneses
ainavu un vēsturi. Likteņdārzs kalpo par vietu, kur šīs atmiņas atgriežas. Tieši Koknesē
vislabāk var sajust, kas notika Latvijā pagājušajā gadsimtā un kāpēc šodien pašā Latvijas
sirdī – Koknesē – top tautas atmiņas dārzs.
Likteņdārza nākotnes zonā ir iecerēta skaista ēka, kas simbolizēs tiltu uz nākotni. Tiltu, kas savieno atmiņu krastu ar
mūsu tautas nākotni. Šajā ēkā atradīsies
mūsdienīga koncertzāle, bibliotēka, lasītava un virtuāls muzejs, kurā ar mūsdienīgu
tehnoloģiju palīdzību ikviens Likteņdārza
apmeklētājs varēs piedzīvot neaizmirstamu
ceļojumu laikā, apskatot senās fotogrāfijas
un lasot likteņstāstus par vietām, kuras tagad sedz Daugavas ūdens.
Sākot darbu pie virtuālā muzeja satura,

„Kokneses fonds” aicina ikvienu, kura foto
albumā glabājas senas fotogrāfijas par Koknesi (īpaši Krievkalna apkārtni), palīdzēt veidot unikālu foto kolekciju. Šī digitālā fotoalbuma mērķis būs sniegt iespēju Likteņdārza
apmeklētājiem iegūt pēc iespējas precīzāku
priekšstatu par Kokneses novada vēsturi un
tā nozīmīgo lomu mūsu valsts liktenī.
Ja jūsu rīcībā ir šāds foto materiāls,
„Kokneses fonds” būs pateicīgs par iespēju fotogrāfijas ieskanēt un digitāli apstrādāt. Foto oriģinālus tehniskai apstrādei
Fonds aizņemtos uz aptuveni vienu nedēļu,
iepriekš noslēdzot līgumu par aizdoto foto
skaitu, foto materiāla izmantošanas mērķi
un autortiesību aizsardzību. Pēc foto sagatavošanas digitālā formātā oriģināli tiks
atdoti to īpašniekiem.
Foto materiālus „Kokneses fondam” lūdzam nogādāt uz informācijas ēku Likteņdārzā, darba dienās no 8.00 - 17.00 vai brīvdienās no 9.30 - 18.00, vai arī sarunājot par citu
vietu un laiku, iepriekš piezvanot pa tālruni
29259572.
Pateicībā,
„Kokneses fonda”
Valdes loceklis,
projekta vadītājs Koknesē
Bruno Cīrulis

Mēs neļausim savai vēsturei pazust nebūtībā

Projekta ietvaros tiek veikta logu nomaiņa.
Iršu pagasts ir ievērojams ar to, ka ir
vienīgais pagasts Latvijā, kurā atradās Baltijā lielākā vācu kolonija no 1766. – 1939.
gadam.
1766. gadā Katrīna II izdeva pavēli

Iršos nodibināt vācu zemkopju koloniju,
lai iemācītu latviešiem pareizi saimniekot.
Vācu kolonija pastāvēja līdz 1939. gada
rudenim, kad kolonisti bija spiesti atstāt
Iršus un Latviju.
Nekas daudz vairs neliecina par vēsturi, par to, ka Iršos dzīvojuši, strādājuši,
gājuši skolās vācieši. Par to liecina tikai
Liepkalnes kapsētā granītā kalti kapakmeņi, Iršu pagastā dažas koka dzīvojamās
mājas „Doktorāts”, „Kļavas”, „Robiņi”,
daudz ir drupu – bijušo māju un ēku paliekas. Arī Iršu muižas klēts – Magazina,
atgādinās nākamajām paaudzēm, ka Iršu
pagastam ir sava īpaša, neparasta vēsture.
Irši nevar lepoties ar augstiem kalniem,
straujām upēm, bet mēs lepojamies ar saviem cilvēkiem, kuri šeit dzīvo un strādā,
un ar savu vēsturisko mantojumu.
Magazina padomju gados tikusi izmantota gan kā noliktava, gan kokapstrādes darbnīcas. Ilgus gadus novārtā pamestā Iršu muižas
klēts un tās apkārtne ar katru gadu tiek vairāk
sakopta un saglabāta.
Pavasarī VAS „Hipotēku un zemes
banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludināja projektu konkursu, kurā nolēma pie-

dalīties arī biedrība „Irsis”. Tika uzrakstīts
un iesniegts projekts „Mēs neļausim savai
vēsturei pazust nebūtībā”, kura mērķis –
sakopt Iršu muižas klēti – Magazinu. Šī
projekta ietvaros tika ieplānota grīdas seguma labošana ar dolomītšķembām un trīs
veco bojāto logu nomainīšana. Projekts
tika apstiprināts un piešķirta nauda 350 lati
projekta realizācijai.
Nu Iršu muižas klēts ieguvusi citu izskatu – svaigāku, sakoptāku. Visu paveikto
varēsim rādīt tikšanās reizēs ar bijušajiem
kolonistiem un viņu piederīgajiem. Pagasta
centrā būs vieta, kur skolēni, iedzīvotāji un
viesi varēs apstāties, paskatīties kā vecā ēka
ir atdzīvojusies.
Lielu pateicību sakām VAS „Hipotēku
un zemes bankas” Klientu klubam „Mēs
paši” par piešķirto finansējumu biedrības
„Irsis” projektam „Mēs neļausim savai
vēsturei pazust nebūtībā” un ikvienam
pagasta iedzīvotājam, kuri piedalījās Magazina sakopšanā un ēkas apkārtnes labiekārtošanā.
Biedrības „Irsis”
valdes locekle
Raina Līcīte
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Es izeju rudens vējos un ziedu

Ārija Āre

Rudens vējiem jau atvērti vārti
Rudens vējiem jau atvērti vārti,
Lietus mākoņi pāri tiem slīd.
Jau tumši kļuvuši novakari,
Varbūt dzērves jau aizlidos rīt?
Neskaiti dzērves šajā rudenī,
Mūsējās projām vēl nelidos,
Tās manā un tavā liktenī
Pirmās sniegpārslas izbārstīs.
Neskaiti dzērves šajā rudenī,
Mūsējās silos vēl brien,
Tās manam un tavam liktenim
Baltus sniega mezgliņus sien.
Tās būs pirmās sniegpārslas,
Kuras dzērves pāri mums bārstīs.
Tas būs drīz, pavisam drīz,
Sāks snigt un aizlidos dzērves.
„Ar rudens asaru vai prieku, es izeju rudens vējos un ziedu” – tā par sev tuvo laiku
rudenī, kamēr koki nav atdevuši vējam skaistāko rotu un spītējot salnām zied miķelīši,
teic dzejniece Ārija Āre. Vai ir viegli dzīvē un
dzejā nest rudenim līdzi daudz saulainu vasaras atmiņu? To zina tikai pati Ārija. Viņas
dzejā rudens vēji ieber pīlādžus plaukstās,
bet dzērves vēl projām nelido. Savās dvēseles gadskārtās viņa vissīkākajā ziedā saskata
rasas lāses skaistumu. Rudens zelta lapkritis
ir Ārijas dzimšanas dienas laiks. 19. oktobrī,
savā 60. dzimšanas dienā, viņa smaidot savējiem sacīs: „Es vēl ziedu!” , tāpat kā man tikšanās reizē septembra nogalē, kad ciemojos
viņas mājās „Kalnārēs”, Kokneses pagasta
Bormaņos. Šajā dienā vēlīgi sildīja atvasaras
saule, un ik pa saules staram bija paslēpies
Ārijas puķu dārzā ziedošajās rudens rozēs,
dālijās, plaukstošajās mārtiņrozēs. „Nāc, parādīšu savas rudens karalienes – miķelīšus”,
vedināja saimniece. Pa taciņu ejot, Ārija ap-

stājās pie bērza, kuru viņa iestādījusi neilgi
pēc tam, kad ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi jaunuzceltajā mājā. Pa garajiem gadiem
bērzs sakuplojis un ik rudeni noraugās kā
viņam līdzās uzzied miķelīši, saimnieces mīļākās puķes.
Ik rudeni uz Lutriņiem
Šis ir pirmais rudens, kad Ārija nedodas algota darba gaitās, bet dienas aizzib
rūpējoties par mājas soli un auklējot jaunāko mazmeitiņu Elzu, meitas Gintas atvasīti,
kurai vēls kāds laiciņš jāpaaugas, lai spertu
mazos solīšus uz „dārziņu”. Abas ar Elziņu
viņas dodas pastaigās gar Pērses krastu, kas ir
pavisam netālu no mazmeitiņas mājām. Tad
domās ieskanas kāda dzejas rinda, kas vēlāk
pārvēršas dzejolī.
Pēc dzejas grāmatu „Es tikai teikums
kādā klusā dzejā” (2006.) un „Man ar vējiem
sarunāts” (2007.) izdošanas ik rudeni Ārija
piedalās Dzejas dienu pasākumos, iepriecinot
dzejas draugus tuvu un tālu. Ārijas jaunāko
dzeju lasām laikraksta „Staburags” literārajās
lappusēs, tā publicēta arī dzejas izlasē „Saldus saullēkts” un Lutriņu pagasta pašvaldības
izdotajā krājumā „Esmu ozolā iedziedāts”.
Jau daudzus rudeņus Ārija dodas uz savu
dzimto pusē Lutriņu pagastu, kur pie dižā
Lutriņu ozola notiek ikgadēji Dzejas dienu
sarīkojumi. Šoreiz Dzejas dienas tur ieskanējās jau 10. augustā – Lutriņu pagasta svētkos.
Namiņu birzītē literāri muzikālā pasākumā
„No Kokneses līdz Lutriņiem” dzeju runāja
koknesietes Ārija Āre un Maija Stepēna. Vēl
šoruden dzejas cienītāji Āriju sagaidīja Pilskalnē un Sausnējā.
Zemes un dabas bērns
Sarunā atgriežoties Ārijas bērnības saulainajā stūrītī, jautāju, kādu viņa redz savu
bērnu dienu zemi? „Ja man vajadzētu uzzīmēt bērnību, tā būtu jauka, krāsaina māla
krūze, pilna ar raibi raibiem ziediem pļavās
un mežmalās salasītiem”, smaidot atklāj
dzejniece: „Šķiet, tas bija pavisam nesen, kad
es ar divām māsiņām un trīs brāļiem pavadīju
jauko bērnības laiku. Esmu zemes un dabas
bērns. Vasaras man pagāja ravējot un ejot ganos, bet, paguvu arī ar brāļiem un kaimiņu
puikām kāpelēt pa koku zariem.” Mācoties
Lutriņu pamatskolā rodas pirmie dzejot mēģinājumi.
Pēc gadiem Ārija uzrakstīs dzejoli par
zīlnieci, kas meitenei pareģo, ka savu īsto
un vienīgo viņa satiks ziemas baltā putenī.
Tā notika arī viņas dzīvē. 1971. gada ziemā Ārija mija gredzenus ar Jāni Āri, puisi
no dzimtās puses. Tolaik Jānis kā jaunais
speciālists bija sācis strādāt kolhozā „Rīts”.
1971. gada martā viņš uz Bormaņiem atveda
jauno sievu un „Sausnorās” sākās viņu kopīgais dzīves ceļš.

Kāpts kalnā un ripots lejā
Viņa atzīst: „Esmu laimīga, ka spēju
iemīlēt Koknesi, tās cilvēkus un brīnišķīgo dabu.” Ārija un Jānis kopā sagaidījuši
41 dzīves rudeni, 25 gadus viņiem pieder
„Kalnāres”, kur ik stūrītis kopīgiem spēkiem
izlolots, kur aug viņu stādītie koki. „Jānis ir
mans stiprais plecs, uz viņu var paļauties,
mēs viens otram uzticamies”, ar maigumu
balsī teic Ārija. Mīlestībā izaudzināti dēls
Aldis un meita Ginta. Viņi ar ģimenēm dzīvo
tepat Koknesē. Vecāku lielākais prieks ir par
mazbērniem: Alda un Laumas meita Lelde ir
jau 10. klases skolniece, dēls Atis mācās 6.
klasē. Gintas un Gata dēlēns Gusts ir 2. klases skolnieks, bet Elziņa aug ar vecmāmiņas
pasakām un dziesmām. Visi trīs mazbērni
mācās I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
Par savu dzīvi Ārija teic: „Ir kāpts kalnā,
ir ripots lejā un atkal no jauna iets un iets.
Atskatoties uz noieto, varu sacīt, ka esmu
laimīga. Mana karstākā vēlēšanās, lai visiem
maniem mīļajiem klātos labi, tad manī dzims
laimīga dzeja.” Vēl kāda viņas dzīves gudrība: „Es nejaucos bērnu dzīvēs, ja viņi lūdz
palīdzību, es palīdzu cik manos spēkos, bet es
neesmu kritizētāja un pamācītāja. Esmu dzimusi Svaru zīmē, visu dzīvi cenšos noturēties
līdzsvarā.”
Kolēģes kļūst par draudzenēm
Darbā tirdzniecībā Ārijai aizritējuši
40 gadi, vēl 4 gadi Kokneses internātskolā – attīstības centrā. Pēc Rīgas kooperatīvā
tehnikuma beigšanas Kokneses patērētāju
biedrībā viņa strādājusi par prečzini , vēlāk
par pārdevēju. Savas kolēģes dzīves svētkos
viņa vienmēr iepriecinājusi ar veltījumiem
dzejā. Garajos darba gados vairākas kolēģes
kļuvušas par tuvām draudzenēm. „Mēs - 10
dāmas jau ilgus gadus turamies kopā. Savas
jubilejas svinam kā tematiskus pasākumus.
Kādas balles mums nav tikai bijušas – cepuru, brunču, vainadziņu un vēl citas! Ne jau
tikai priecīgos brīžos cita citu atceramies,
kopā izsāpēts daudz sāpju un asaru”, atklāj
Ārija. Viņas raksturu vislabāk izsaka tautasdziesma: „Visi man labi bija, ja es pati laba
biju.” Tik daudzi smēlušies gaismu no Ārijas sirsnības strauta, bet viņa pati velta labus
vārdus tuviniekiem, draugiem un kaimiņiem.
Piemēram, kaimiņiene Silvija viņai notamborējusi 7 džemperīšus, katrai nedēļas dienai.
Dzeja ieskanas jebkurā mirklī
Dzejai Ārija atrod laiku gan vēlās vakara stundās, gan braucot ar velosipēdu,
ravējot, ejot sēņot vai ogot. Viņu iedvesmo
ziedi, daba visos gadalaikos, dzīves ceļā sastaptie cilvēki. Vēl viens Ārijas vaļasprieks
radies pēc pazīstamā fotogrāfa Aivara Bites
ierosmes. Viņš reiz palūdzis dzejniecei izdomāt parakstu dzejā kādai viņa fotogrāfijai.
turpinājums 20. lpp.
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turpinājums no 19. lpp.

Ārijai tas lieliski izdevies un tagad jau tapis
biezs Aivara Bites fotogrāfiju albums, kurā
katram foto mirklim rasts dzejisks veltījums. Aivars Bite Ārijas dzejas popularitāti salīdzinājis ar tautā iemīļotās dzejnieces
Kornēlijas Apškrūmas veikumu. Savukārt,
liepājnieks, dziesmu autors Andris Kristons
daudziem Ārijas dzejoļiem radījis melodiju.
Pagājušā gada maijā Kokneses pilsdrupās
mums bija iespēja baudīt brīnišķīgu koncertu. Dziesma Āriju pavadījusi visos dzīves ceļos. Bērnībā dziedot vakarēts ģimenes
lokā, arī tagad, kad satiekas kuplā dzimta,
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skan kopīgi dziedātas dziesmas.
Nekur nav tik labi kā Koknesē
Sirdij spirdzinājumu sniedz izlasīta laba
grāmata vai kāds neaizmirstams ceļojums
ārpus Latvijas. Divas reizes Ārijai laimējies
baudīt Parīzes valdzinājumu, pabūts Vācijā,
Ungārijā, Austrijā un vēl cituviet. Un, tomēr,
nekur nav tik labi kā mājās. Tik daudz šajos
gados viņa ar vīru, bērniem vai vienatnē ir
staigājusi pa Kokneses parku, Pērses un Daugavas krastiem un katrā reizē ieraudzījusi
ko jaunu. „Pasmeļot plaukstās Pērses ūdeni,
sajūtu ievziedu laiku. Daugavas viļņojums
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nes līdzi sev rudenīgas noskaņas. Parks un
tā varenie koki, pilsdrupas, tas viss spēj dvēselē sagādāt daudz prieka un krāsainības,”
teic dzejniece, kuras dzejā staro mīlestība
uz Koknesi, uz vietu, kas kļuvusi par viņas
mājām. Ārijas Āres Koknesei veltītā dzeja
būs lasāma topošajā koknesiešu dzejas krājumā par Koknesi. Savu ceļu pie lasītājiem
gaida dzejnieces jau uzrakstītā trešā grāmata.
Gaidīsim arī mēs! Dzejniece Ārija Āre mums
novēl: „Neļaujiet rudenim dvēselē šalkt, lai
šalko tas kokos un ziedos!”
Sarmīte Rode

Pasaules Sirds diena
Pasaules sirds dienā – 29. septembrī,
Veselības ministrija aicina sabiedrību pievērst uzmanību sirds veselības riska faktoriem.
Vēl joprojām sabiedrībā eksistē nepamatoti pieņēmumi, ka sirds un asinsvadu
slimības (ieskaitot sirds slimības un infarktu) ir ar dzīves veidu saistītas saslimšanas,
kas pamatā skar gados vecākus, turīgus
cilvēkus, biežāk vīriešus. Reālā situācija
pierāda, ka sirds un asinsvadu slimības skar
dažādu populāciju un vecuma grupu cilvēkus, ieskaitot sievietes un bērnus. Katrs
trešais nāves gadījums sieviešu populācijā
ir saistīts ar sirds un asinsvadu slimībām. Ik
gadu apmēram 1 miljons bērnu piedzimst
jau ar iedzimtām sirds kaitēm. Turklāt bērni
no sirds un asinsvadu slimībām var ciest pat
divkārt – gan slimojot paši, gan redzot, kā
saslimst un ar šiem veselības traucējumiem
cenšas sadzīvot viņu vecāki un tuvinieki.
Līdz ar to šogad Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) Pasaules Sirds dienā
29. septembrī īpaša uzmanība tiek pievērsta sieviešu un bērnu veselībai, aktivizējot
sabiedrību iesaistei dažādās sirds veselības
veicināšanas aktivitātēs.
Vēl joprojām Sirds un asinsvadu slimības ir biežākais mirstības cēlonis Latvijā,
kā arī pasaulē (17,3 miljoni nāves gadījumu saistībā ar sirds un asinsvadu slimībām
katru gadu). Tās izraisa smagas veselības
problēmas, nespēju un priekšlaicīgu nāvi,
kā arī rada lielus finansiālus zaudējumus
gan pašam indivīdam, gan ģimenei, gan sabiedrībai kopumā.
Risku saslimt ar sirds un asinsvadu sistēmas slimībām ir iespējams mazināt vai pat
novērst, izdarot veselīgu izvēli un mainot
savu dzīvesveidu. Sirds veselības veicināšanai ir svarīgi iegaumēt šādus veselīga uztura
izvēles principus:
1. Atpazīstiet labos un sliktos taukus!
Lietojiet zivis (vismaz 2 reizes nedēļā) un

kvalitatīvu augu eļļu!
• Vislabākie tauki ir zivs tauki.
• Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
• Labi tauki ir kvalitatīva rapšu eļļa un
citas nerafinētas augu eļļas.
• Slikti tauki ir dzīvnieku un piena tauki (samaziniet tos uzturā).
• Vissliktākie tauki ir trans-tauki, kas
veidojas augu eļļu rūpnieciskajā apstrādē
(maksimāli tos izslēdziet no uztura).
2. Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā!
Ne vairāk kā 5 g dienā!
• Nelieciet sāli klāt jau gatavam ēdienam.
• Samaziniet sāls daudzumu gatavojot.
• Izvairieties no sāļiem ēdieniem.
3. Lietojiet daudz (vismaz 400 – 500
gramus dienā) svaigu dārzeņu, salātu, arī
augļu!
4. Izvairieties lietot uzturā ātrās ēdināšanas tipa produktus kā, piemēram, frī
kartupeļi, burgeri u.tml. Paturiet prātā, ka
augļi satur cukurus un ir kalorijām bagāti!
5. Ik dienas uzņemiet vismaz 30-45 g
šķiedrvielu, lietojot uzturā graudaugu produktus, augļus un dārzeņus,
6. Kontrolējiet savu svaru – samaziniet saldumu un konditorejas izstrādājumu lietošanu uzturā, nelietojiet saldinātos
dzērienus, ierobežojiet uzņemto kaloriju
daudzumu!
7. Ierobežojiet alkohola patēriņu, dienā nepārsniedzot 2 glāzes (20 g alkohola
dienā) vīriešiem un 1 glāzi (10 g alkohola
dienā) sievietēm.
Ievērojot šos principus, katrs var samazināt risku saslimt ar tādām slimībām kā
miokarda infarkts (sirdslēkme) vai insults
(trieka).
Ja noteiktas sirds un asinsvadu slimības
jau ir attīstījušās, vēl jo svarīgāk ir ievērot
Eiropas Kardiologu asociācijas ieteikumus
sirds veselības veicināšanai:
- smēķēšanas atmešana;

- regulāras fiziskās aktivitātes;
- saglabāt ķermeņa masas indeksu zem
25 kg/m2;
- jāsaglabā vidukļa apkārtmērs zem 94
cm (vīriešiem) un zem 80 cm (sievietēm);
- jāsaglabā arteriālais asinsspiediens
zem 140/90 mmHg;
- jāsaglabā kopējais holesterīna līmenis
zem 4,5 mmol/L;
- jāsaglabā zema blīvuma holesterīna
līmenis zem 2,5 mmol/L;
- pacientiem ar otrā tipa cukura diabētu – jāsaglabā glikozes līmenis zem 7,0
mmol/L un hemoglobīns A1c zem 6,5%;
- savlaicīgi doties uz veselības profilaktiskajām apskatēm un rūpīgi lietot medikamentus, ja tādus ir izrakstījis ģimenes
ārsts vai kardiologs.
Šobrīd iespēju bez maksas veikt
profilaktiskus mērījumus un saņemt
speciālista konsultācijas piedāvā Latvijas Sarkanā krusta Veselības istabas. Pašlaik Latvijā darbojas ap 30
Latvijas Sarkanā Krusta veselības istabas, kurās bez maksas var saņemt
medicīnas darbinieka konsultāciju.
Veselības istabās bez maksas var:
• Saņemt medicīnas darbinieka konsultāciju
• Saņemt psiholoģisku atbalstu
• Izmērīt arteriālo asins spiedienu
• Noteikt savu svaru
• Saņemt informāciju par Sarkanā
Krusta pakalpojumiem
Par maksu:
• Noteikt glikozes līmeni asinīs
• Noteikt holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs.
Sīkāku informāciju par veselības istabām un to darba laikiem Latvijas reģionos
var saņemt sazinoties ar attiecīgo LSK komiteju, vai arī ar LSK sekretariātu pa tālr.
67336651.
Veselības Ministrijas informācija
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Kokneses novada domes
sociālais dienests
aicina pastāvīgā darbā
sociālo darbinieku/-ci
Galvenie darba pienākumi:
 Novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības;
 Organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
 Sniegt klientam psihosociālu palīdzību sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
 Veidot klientu personu lietas un nodrošināt to uzglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 Organizēt sociālā gadījuma risināšanu, piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus un citus resursus.
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (var būt vēl nepabeigta);
• latviešu valodas zināšanas augstākajā
līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas vismaz saziņas līmenī;
• zināšanas par normatīvajiem aktiem,
kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt
mērķi, adekvātus uzdevumus;
• zināšanas lietvedībā;
• spēja strādāt komandā;
• labas datorprasmes,
• precizitāte, komunikabilitāte, augsta
atbildības sajūta, spēja novērtēt savu darbu.
Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas
vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas līdz 2012.gada 31.oktobrim iesniegt personīgi Kokneses novada domes Sociālajā dienestā vai sūtīt pa pastu uz
adresi: 1905. gada ielā 7, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā, LV-5113.
Kokneses novada dome pārdod Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas
automašīnu VW Passat Variant, izlaiduma
gads 1995., par nosacīto cenu Ls 580,00,
neieskaitot PVN.
Pircēju pieteikšanās termiņš līdz 2012.
gada 31.oktobrim (ieskaitot). Pieteikumus
jāiesniedz Bebru pagasta pārvaldē. Papildus
informācija: Juris Bārs, tālr. 26411238.
Gadījumā, ja līdz 2012. gada 31. oktobrim (ieskaitot) būs pieteikušies vairāki
pretendenti, tad starp tiem tiks organizēta
minētās automašīnas pārdošanas izsole.
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Dāvana valsts svētkos - koncertprogramma
„Vīne. Pilsētas un meža stāsti.”
17. novembrī plkst. 16.00 Kokneses
kultūras namā notiks Kokneses Goda
pilsoņu godināšana. Pēc svinīgā pasākuma Kokneses novada domes veltījums visiem novada iedzīvotājiem valsts svētkos
- Koncertprogramma „Vīne. Pilsētas un
meža stāsti.” Piedalās: Evija Martinsone
(soprāns, šogad atzīta par labāko LNO solisti), Ivars Bezprozvanovs (čells), Aldis
Liepiņš (klavieres), Karina Bērziņa (koncerta vadītāja).
Vīne visos laikos bijusi mūzikas lielpilsēta. Mūsu programmā ieskatīsimies šīs
skaistās pilsētas vēstures lappusēs Vīnes klasicisma radītāju un kopēju J. Haidna, V. A.
Mocarta, L. Bēthovena dzīves laikā – 18., 19.
gadsimtā. Savu ceļojumu pa Vīni turpināsim
ar F. Šūberta mūzikas romantisko elpu. Bet
īpaši jaunu lappusi savas pilsētas, visas Austrijas un pasaules muzikālajā vēsturē ierakstījis valšu karalis Johans Štrauss. Šī lappuse
noteikti saistīs arī mūsu uzmanību un mēs
dosimies karaliski cēlā pastaigā pa Vīni un
Vīnes mežiem, arī pie skaistās zilās Donavas,
lai vēlreiz pārliecinātos par Vīnes valša nezūdošo skaistumu.
Programmā piedalīsies mākslinieki Al-

dis Liepiņš (klavieres); Evija Martinsone
(soprāns), Ivars Bezprozvanovs (čells), kas
atskaņos brīnišķīgu mūziku (lappuses no V.
A. Mocarta operas „Figaro kāzas”, L. Bēthovena „Mēnesnīcas sonātes” 1. d., F. Šūberta
dziesmas un valšus; Joh. Štrausa valsi „Pie
skaistās, zilās Donavas” u.c. tikpat jaukus
skaņdarbus). Bet visu kopā saistīs muzikoloģes Karinas Bērziņas stāsti par Vīni, laikmetiem un augšminētajiem komponistiem.
Piedalās:
• Evija Martinsone (soprāns)
• Ivars Bezprozvanovs (čells)
• Aldis Liepiņš (klavieres)
• Karina Bērziņa (koncerta vadītāja)
Programma:
• J. Haidns. čella konc.1.d.
• V. A. Mocarts. Suzannas ārija no operas
„Figaro kāzas”
• 2 skaņd. čellam
• L. Bēthovens „Mēnesnīcas son.” 1.d.
• F. Šūberts 2 valši
• 2 koncertārijas
• J. Štrauss Valsis „Pie skaistās zilās
Donavas”
• Čardašs no operetes „Sikspārnis”
Laipni aicināti!

AURA aicina – oktobrī!
12.10. plkst. 9:00 Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz atbrīvoties no
atkarībām (alkohols, smēķēšana). Dziedina
kaulu, locītavu , nervu slimības, enurēzi, bērniem, noņem rozi, nobrīnējumu, skaudību.
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu,
kodē veiksmei. Iespējams iegādāties Zviedru rūgto, bebru dziedzeru ekstraktu. Iepriekš
piesakieties pa tel. 26499913.
13.10. plkst. 8.40 – 17.30 Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības Akadēmijas
„AKVILONA” Kokneses filiāles I kursa „Izzini sevi!” 2. nodarbība.
17.10. Ārsta – manuālā terapeita dr. Igora
Civako (Daugavpils) pieņemšana, masāžas.
21.10. plkst. 10.30 Reiki meistara Oļega
Demidova vadītais „Lielais Meditāciju aplis”
(maksa 7,- Ls).

24.10. Ārsta – manuālā terapeita dr. Igora
Civako (Daugavpils) pieņemšana, masāžas.
27.10. plkst. 8.40 – 17.30 Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības Akadēmijas
„AKVILONA” Kokneses filiāles I kursa „Izzini sevi!” 3. nodarbība.
Nākamajā mēnesī:
03.11. plkst. 11:00 Diskusija – meditācija „Eņģeļu sarunas un eņģeļu ceļojums”.
Personības attīstības centra „AURA”
kolektīvs:
Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita
Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka (t.
26386251)
Mūs var atrast:
Koknesē, Parka ielā 20-66

Cienījamās koknesietes!
Ja kādai no jums pūra lādē ir nolikti Kokneses kultūras nama Birzgales (brūni, strīpaini) tautas tērpa brunči, lūdzam tos atnest uz
kultūras namu.
Pateicībā par to, ka esiet rūpējušās par
brunču saglabāšanu un atgriešanu kultūras

namā, dāvināsim jums iespēju bez maksas
apmeklēt kādu no kultūras nama rīkotajiem
pasākumiem!
Kokneses kultūras nama kolektīvs
Izziņas: tel. 26574538 vai 65161100
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

Norises vieta

16. oktobrī
plkst. 15.00

Izrāde bērniem „Tāltālā meža karnevāls”. Ieejas biļete: Ls 2,00.
Skolēnu klasēm un bērnudārzu grupām, kolektīvi apmeklējot izrādi,
ATLAIDES. Tālr. informācijai: 26574538.Biļetes jau iegādājamas
kultūras nama kasē.
18. oktobrī
Izrāde „Puse no sirds”. Ieejas biļetes: Ls 4,00 - 6,00. Biļetes jau
plkst. 19.00 iegādājamas kultūras nama kasē.
20. oktobrī
Plkst. 19.00 Koncerts kopā ar Liepiņu ģimeni no šova „Dziedošās
ģimenes”, deju kolektīvu „Irši”, „Liepavots” un Pērses pamatskolas
skolēniem. Ieejas maksa: Ls 1,-.
Plkst. 22.00 Balle. Spēlē grupa „Lifts”. Ieejas maksa: Ls 2,-.
11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
plkst. 12.00
11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz Zutēnu kapiem.
plkst. 17.00
15. novembrī Koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai „Ko gan
plkst. 19.00 tev vairāk, tēvzeme, par sirdi varu dot.” Piedalās pagasta izglītības
iestāžu pašdarbības kolektīvi un vokālais ansamblis „Bitītes”.

Kokneses
kultūras namā

16. novembrī Plkst. 19.00 Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts.
Plkst. 22.00 Balle. Muzicēs grupa „Rasa” no Jēkabpils. Ieejas maksa:
Ls 2,-.
17. novembrī Kokneses Goda pilsoņu godināšana. Pēc svinīgā pasākuma Kokneses
plkst. 16.00 novada domes veltījums visiem novada iedzīvotājiem valsts svētkos
– koncertprogramma „Vīne.Pilsētas un meža stāsti.” Piedalās: Evija
Martinsone (soprāns, šogad atzīta par labāko LNO solisti), Ivars
Bezprozvanovs (čells), Aldis Liepiņš (klavieres), Karina Bērziņa
(koncerta vadītāja).
13. decembrī Koncertprogramma: brāļi Auzāni jaunajā muzikālajā apvienībā
plkst. 19.00 „Slavenais Jersikas orķestris”. Skatītājus priecēs abu brāļu
divbalsīgais dziedājums, kuram pievienosies Oranžā kora dziedātāji.
15. decembrī Pašdarbības kolektīvu labdarības koncerts „Eņģeļi pār Latviju”.
plkst. 17.00 Pašdarbnieku balle. Spēlē Marika un Druvis.
22. decembrī Ziemassvētku balle. Muzicēs grupa „Galaktika” no Rēzeknes.
plkst. 21.00 Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana līdz 20. decembrim.
Biļetes cena Ls 3,-. Informāciju par pasākumu saņemsiet pie kultūras
darba organizatores R. Vaivodes, tel. 26453563

Iršu klubā

Svecīšu vakari
Kokneses novada kapos
2012. gadā
Kaplavas kapos
Ūsiņu kapos
Iršu kapsētā
Bebru pagasta
Zutēnu kapos

13. oktobrī pl.18.oo
20. oktobrī pl.18.oo*
20. oktobrī pl. 17.oo
3. novembrī pl. 16.oo

*Svecīšu vakara laiks Ūsiņu kapos ir
mainīts, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu.
Kokneses novada dome
Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
/Ā. Elksne/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Austru
Midegu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta
pensionāru padome „Mārtiņroze”
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Kokneses
kultūras namā
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No šūpuļa līdz bēru zvanam
Bij divi svētumi:
Darbs un mīlestība.
/S. Kaldupe/
Veļu laikā, kad zeme ir smaga no
rudens lietavām, 95. mūža gadā Aizsaulē aizgājusi viena no vecākajām Bebru
pagasta iedzīvotājām – Vecsiljāņu sētas
saimniece Austra Midega (22.07.1918.07.10.2012.) Pateicībā un cieņā par bagāto dzīves gājumu, lai Midegmātei viegls
ceļš baltajā mūžībā. Atvadu brīdī esam
kopā ar stipro Midegu dzimtu.
Bebru pagasta pārvalde
Cik smagi tas, cik smagi tas –
Nest līdzi sev rudens tumsā
Tik daudz saulainas atmiņas.
/Ā. Elksne/
Izsakām līdzjūtību Anitai Meļehovai,
māti mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”

Piedāvāju mājās ceptas tortes.
Cenas no 6 Ls/kg – atkarībā no pildījuma.
Sīkāka informācija pa tel. 26456872.
Ar oktobri darbu atsāk biedrības
„Bites” fitnesa centrs Bebru pagasta
„Papardēs”.
Darba laiks:
• Pirmdienās: 18.00 - 20.00
• Ceturtdienās: 17.00 - 19.00
***
Veselības sporta speciāliste Aija
Vītola veic masāžu un sniedz konsultācijas medicīniskās rehabilitācijas jomā
pirmdienās un ceturtdienās no 16 līdz 18 PA
„Kokneses Sporta centrs” instruktoru telpā.
Tālrunis 26551637
***
PA „Kokneses Sporta centrs” informē,
ka no 1. oktobra ūdens aerobikas nodarbības pie Aijas Vītolas notiek:
pirmdienās no 19.00 līdz 19.40,
trešdienās no 18.00 līdz 18.40,
ceturtdienās no 19.00 līdz 19.40.
Tāpat šajās dienās varēs saņemt konsultāciju baseina terapijā, tiks ierādīti pareizie
vingrinājumi pie konkrētas saslimšanas.
Ārstnieciskā vingrošana trešdienās no
17.00 līdz 17.40; Trenažieru zāle (konsultācija, treniņprogrammas sastādīšana)   pirmdienās no 18.00 līdz 18.40, ceturtdienās no 18.00 līdz 18.40.
***
Rūpēsimies par savu veselību un
skaistumu!
Kokneses Sporta centrā ūdens aerobika (nodarbības vada Alla):
Otrdienās plkst. 19:00;
Svētdienās plkst. 18:00
Pieteikties pa tel. 29121154
Plašā izvēlē kapu pieminekļi un apmales.
Kapuvietas labiekārtošana. Koknesē,
Stacijas ielā 5. T. 26342592; 22354136

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2012. gada septembra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 3 jaundzimušie.
Viss klusi aizgājis,
Viss veikts, viss vītis!
Pie sētas atspiedies
Raud rudenītis.
/Aspazija/
Mūžībā pavadīti:
Antoņina Volka (1925. g.);
Valentīna Ramša (1936. g.).
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