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Kokneses novada dome uzsāk Kokne-
ses novada attīstības programmas izstrā-
di. Attīstības plānošanas dokuments tiek 
izstrādāts laikposmā no 25.05.2011. līdz 
31.10.2012., pamatojoties uz Kokneses no-
vada domes 25.05.2011. lēmumu Nr. 5.1 
(protokols Nr. 5) „Par Kokneses novada 
attīstības programmas 2013. – 2019. gadam 
izstrādes uzsākšanu”.

Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt 
kvalitatīvu Kokneses novada attīstības prog-
rammu 2013. – 2019. gadam, veidojot pama-
tu Kokneses novada teritorijas ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai attīstībai.

Attīstības plānošanas dokumenta plāno-
tais darbības termiņš ir 2013. – 2019. gads. 
Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām iz-
mantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:
ü Līdzdarboties kādā no izveidotajām 

darba grupām:
1. Uzņēmējdarbības un infrastruk-

tūras attīstības darba grupa: tematiskais 
aptvērums ir uzņēmējdarbības attīstība, lauk-
saimniecība, tūrisms, infrastruktūras attīstība 
u.c. tematiski saistītie jautājumi;

2. Izglītības, kultūras un sporta attīstī-
bas darba grupa: tematiskais aptvērums ir 
izglītība, jaunatnes politika, kultūra, kultūr-
vēsturiskais mantojums, sports, sabiedrības 
aktivitāte un iesaiste u.c. tematiski saistītie 
jautājumi;

3. Sabiedrības labklājības darba gru-
pa: tematiskais aptvērums ir publiskie pakal-
pojumi, drošības jautājumi, veselības aprūpe, 

sociālā palīdzība, indivīda labklājība, vides 
kvalitāte u.c. tematiski saistītie jautājumi.

 
Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz 2011. 

gada 29. jūlijam elektroniski sūtot informā-
ciju uz e-pasta adresi anita.svence@koknese.
lv vai planojamkoknesi@metrum.lv, tele-
foniski 65133636 vai rakstiski, adresējot to 
Kokneses novada domei, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, LV-5113, norādot kontaktinformā-
ciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pas-
tu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Darba grupu sanāksmes plānots uzsākt 
organizēt 2011. gada augustā. Precizēta infor-
mācija par sabiedrības līdzdalības iespējām 
tiks ievietota Kokneses novada domes mājas 
lapā www.koknese.lv, nosūtīta uz sabiedrības 
pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta pašval-
dības laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
ü Piedalīties attīstības programmas 

projekta publiskajā apspriešanā
Attīstības programmas projekta publiskā 

apspriešana notiks pēc attīstības program-
mas projekta sagatavošanas (saskaņā ar laika 
grafiku attīstības programmas izstrādei, to 
plānots veikt līdz 2012. gada 15. februārim), 
kad tiks organizētas sanāksmes – tikšanās ar 
iedzīvotājiem. Par attīstības programmas sa-
biedriskās apspriešanas precīzāku vietu un 
datumu tiks informēts atsevišķi.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amat-
persona un projekta vadītāja ir Kokneses no-
vada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita 
Svence (e-pasts: anita.svence@koknese.lv).

Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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Ai, vasara, es tevi smaržās jūtu, kur dābols sārts un vanagzirnis zied.

Jūlijs. Laiks, kad traukties, kur vasa-
ra ved un nedomāt vai tā būs mūžīga, lai 
zied kaut mirkli un apvij domas ar puķu-
zirņa vieglumu. Laiks, kad pamosties ar 
sauleslēktu, dzirdēt kā putni izdzied rīta 
stundu, sajust kā smaržo tikko pļauts 
siens, un saule sāk savu rāmo tecējumu. 
Laiks, kad no karstās tveices paslēpties 
ķiršukoka paēnā vai ļauties ūdens veldzē-
jošam glāstam. Kamēr vēl zied liepas un 
to ziedi sabirst priekšautā, laiks izdziedāt 
un izdejot šo vasaru!

Pavisam drīz svinēsim Kokneses no-
vada svētkus! Mūsu novadā dzīvo ļaudis, 
kuri pēc smagās darba dienas rod laiku 
neļaut zust aizmirstībā latviešu tautas de-
jai un dziesmai. No 15. līdz 17. jūlijam bū-
siet gaidīti svētku pasākumos! Lai Kokne-
ses pilsdrupās senatnes burvību atmodina 
grupas „Auļi” bungu un dūdu skaņas, lai 
Vitingenas pūtēju orķestris kopā ar kok-
nesiešiem ieskandina prieku par vasaru 
Bebros, Iršos un Koknesē!

Varam būt lepni, ka tieši pie mums 
Koknesē, Likteņdārzā, Valsts prezidents 
Valdis Zatlers atvadījās no prezidentū-
ras. Par pasākuma norisi 3. jūlijā stās-
tām mūsu avīzē. Lai uz Likteņdārzu šajā 
dienā atvestie laukakmeņi kā vēstījumu 
saglabā Valda Zatlera vēlējumu: „Mēs 
esam ceļā uz godīgumu, uz laimīgāku 
nākotni”.

 Saulainu un darbīgu
vasaras pilnbriedu vēlot –

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu
Kokneses novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam izstrādei

Kokneses novada
attīstības programma
2013. – 2019. gadam

28. jūnijā tika saņemta Latvijas Valsts 
prezidenta Valda Zatlera pateicība Kokneses 
novada domes priekšsēdētājam Viesturam 
Cīrulim, kurā prezidents raksta: „Tautas un 

valsts likteni veido notikumi, gūtā pieredze, 
zināšanas un, galvenais, cilvēki ar savu rīcī-
bu, domām un pārliecību. Esmu patiesi gan-
darīts un lepns, ka savas prezidentūras laikā 

Latvijas Valsts prezidents izsaka pateicību 
Kokneses novada iedzīvotājiem un 
priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim

turpinājums 2. lpp. 
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varēju iepazīt Jūsu novadu, tā attīstības vīziju 
un darbīgos cilvēkus, kuri, patiesi un godīgi 
strādājot, ik dienas savos darbos pauž mīles-
tību mūsu Latvijai.

Viena posma noslēgums vienlaicīgi ir 
jauns sākums. Šobrīd mēs visi nepārpro-
tami jūtam pārmaiņas – iezīmējas jauns 
posms, kurā iedzīvotāji vēlas aktīvi ie-
saistīties uz vērtībām balstītas un godīgi 
pārvaldītas valsts veidošanā. Tādēļ esmu 
patiesi priecīgs par iespēju šī gada 3. jūlijā 

Likteņdārzā pulcināt kopā cilvēkus no visas 
Latvijas, kuriem nav vienaldzīga valsts nā-
kotne. Daudzos no mums un arī visā tautā 
kopumā šobrīd virmo spēcīga un saliedējoša 
nepieciešamība pēc līdzdalības savas valsts 
likteņa lemšanā un veidošanā. Šīs sajūtas 
atsauc atmiņā Trešo Atmodu, un tieši tādēļ 
dziļi simboliski ir tas, ka šis pasākums no-
tiks Likteņdārzā.

Līdz šim, sanākot kopā uz salas Koknesē 
pie Daugavas krastiem, mēs esam pieminē-

juši mūsu tautas pagātni. Šī gada 3. jūlijā es 
aicinu domāt par Latvijas nākotni. Mums ir 
dota iespēja, tādēļ aicinu to izmantot. Būsim 
drosmīgi un nestāvēsim malā – mūsu valsts 
attīstību un uzplaukumu nodrošināt spēs tikai 
godīgi paveikts darbs un tās dēlu un meitu 
gatavība ieguldīt savas zināšanas un talantus, 
lai Latvijā tiktu aizsargātas mūsu kopīgās ba-
gātības un pastāvīgas rūpes par sevi izjustu 
ikviens valsts iedzīvotājs!”

Patiesā cieņā, Valdis Zatlers

turpinājums no 3. lpp. 

Prezidents Valdis Zatlers aicina nebaidīties sapņot un
skaļi izteikt savus sapņus

3. jūlija vakarā vairāki tūkstoši cilvēku ie-
radās Likteņdārzā uz valsts prezidenta Valda 
Zatlera amata termiņa noslēguma pasākumu 
Likteņdārza atbalstam “Tas vārds, kam spēks”.

Atbalstot šo pasākumu, koncertā uzstājās 
Latvijā labi pazīstami mūziķi, mākslinieki 
un radošie darbinieki: Māra Zālīte, Mārtiņš 
Brauns, Ieva Kerēvica, Niks Matvejevs, Nora 
Ikstena, Jānis Streičs, Igo, Borowa MC, In-
tars Busulis, Zane Dombrovska, Sergejs Jē-
gers, Laimas muzikanti un Ilona Bagele, Du-
kuri, Baltijas džeza trio, Uldis Marhilēvičs, 
Olga Rajecka, Arturs Skrastiņš, Aiša un citi.

Uzrunājot tautu, prezidents pateicās vi-
siem atnākušajiem par atbalstu Likteņdār-
zam: “Labvakar, visi labie ļaudis no visas 
Latvijas! Liels paldies, ka, nespītējot sev, bet 
spītējot laika apstākļiem, visi esiet šeit Lik-
teņdārzā – Likteņdārzā, kuru veidojam jau 
vairākus gadus. Esmu Likteņdārza patrons. 
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē aicināt cilvēkus 
šeit veidot kultūrvietu un reizē arī svētvietu 
mūsu tautai. Veidot vietu, kur mēs varam jus-
ties visi kā viens vesels – gan ar tiem, kas pa-
likuši pagājušajā gadsimtā, gan ar tiem, kas 
vēl tikai nāks mūsu zemē. Šī kopības sajūta 
ir tas vērtīgākais, kas piemīt Likteņdārzam.

 Kad pirmoreiz es ierados šeit, un droši 
vien līdzīgas sajūtas ir daudziem no jums, 
mēs kļūstam par daļu no Likteņdārza, mēs 
kļūstam par daļu no tautas likteņa. Iestādot 
vienu koku šeit, tas sāk piederēt mums, stā-

dītājiem, un visiem kopā. Novācot akmeņus 
no šī lauka, mēs veidojam kopīgo pļavu, kur 
šobrīd dziedāsim kopā. Atnesot vienu latu, 
mēs redzam, cik daudz var paveikt, kad lats 
pie lata stājas, un mērķi piepildās. Atnesot 
vienu akmeni, mēs redzam, cik liels spēj būt 
amfiteātra uzbērums, un katrā akmenī ir daļa 
no mums, daļa no tās vietas, no kurienes mēs 
nākam. Arī, ja kāds ir ziedojis savu tehniku, 
tad veidojas ceļš. Ja kāds ir ziedojis vienkārši 
Likteņdārzam, tas nozīmē nostiprināts krasts. 
Un tā, soli pa solim liekot kopā mūsu domas 
pie domas, vārdus pie vārda un arī darbus pie 
darba, mēs veidojam savu likteni. Jo likte-
nis mums dot tikai izvēles – doties pa labi, 
doties pa kreisi, piedalīties vai stāvēt malā. 
To izvēlamies mēs paši. Un es gribu teikt, ja 
mēs šodien izdarīsim pareizās izvēles un mēs 
starp labo un ļauno izvēlēsimies labo, starp 
darīt un nedarīt izvēlēsimies darīt, starp radīt 
un vienkārši tikai patērēt, izvēlēsimies radīt, 
un tā es varētu turpināt vēl un vēl. Ja mēs iz-
vēlēsimies mīlestību, nevis naidu, mēs varam 
paveikt ļoti, ļoti daudz. Un tieši tādēļ mēs 
esam visi kopā šeit.

Un nebaidīsimies sapņot un skaļi pateikt 
savus sapņus. Jo Likteņdārzs sākas ar Viļa 
Vītola sapni. Redzēt šādu kultūrvietu, svēt-
vietu visām mūsu dvēselēm, un tagad tas ir 
visu mūsu sapnis. Tāpēc, ka tas ir pateikts 
skaļi. Un šodien, kad mēs visi esam tik tuvu 
kopā plecu pie pleca, stāstīsim viens otram 

par saviem sapņiem. Lai tie kļūtu par mūsu 
kopējiem sapņiem un piepildītos un lai tie 
kļūtu arī par mūsu bērnu un mazbērnu sap-
ņiem un arī piepildītos. Jo vārdam ir liels 
spēks. Tad, kad mēs to izrunājam, mēs sadzir-
dam otru cilvēku. Tad, kad mēs to izrunājam, 
mēs vienojamies kopībā. Lai mūsu vārdam 
šovakar vislielākais spēks!”

Līdz pat vēlam vakaram pasākumā ska-
nēja dziesmas, uzrunas un Daugavas malā pie 
ugunskura izskanēja sapņi par labāku rītdienu!

Uz pasākumu bija ieradušies ap 4000 apmeklētāju.

Valsts prezidents, uzrunājot tautu.

turpinājums 3. lpp. 
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„Kokneses fonds” izsaka pateicību vi-
siem, kas iesaistījās pasākuma organizēša-
nā. Īpaša pateicība Kokneses novada do-
mei, personīgi Viesturam Cīrulim, Mārim  
Reinbergam un Jāzepam Baltmanim, Benitai 
Peciņai un Tamārai Baltmanei; Mārītei Gra-
žulei; „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas 
mežsaimniecībai; Kokneses novada piemājas 
saimniecībai „Pureņi”, personīgi Ņinai Žda-
novai; SIA „Eidz”, personīgi Dzintaram Viš-
ķeram un šoferītim Ziedonim. 

Kokneses Novada Vēstis

turpinājums no 2. lpp. 

Ikviens pasākuma apmeklētājs bija aicināts atvest
pelēku laukakmeni Likteņdārza amfiteātra izveidei.

Borowa MC un Aishas izpildījumā skanēja
dziesma „Iededzies par Latviju”.

Dzejnieces Māras Zālītes rakstītais dzejolis, kurš veltīts Latvijas 
oligarhiem, guva daudzu skatītāju atbalstu.

Pasākuma 
apmeklētāji 

un mākslinieki 
izmantoja izdevību, 

lai pateiktos 
prezidentam.

Valdis Zatlers kopā ar pasākuma apmeklētājiem.

Ikviens apmeklētājs tika aicināts atbalstīt Likteņdārza izveidi.

Daugavas malā pie ugunskura izskanēja sapņi par labāku rītdienu!
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2011. gada 29. jūnijā Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai Kokneses apvie-

notās pašvaldību būvvaldes vadītāja J. Koro-
la informāciju par būvvaldes darbu.

1.2. Uzdot Kokneses apvienotās pašval-
dību būvvaldes vadītājam J. Korolam līdz 
19.07.2011. sagatavot informāciju par iespē-
jām risināt problēmu par būvinspektora pa-
pildus pienākumiem būvvaldē.

2. Piedāvāt sabiedrisko attiecību speciā-
listei Anitai Šmitei ar 2011. gada 1. oktobri 
strādāt pilnu darba laiku tikai Kokneses no-
vada domē, pārtraucot darba tiesiskās attiecī-
bas p/a „Kokneses tūrisma centrs”.

3. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 
delegācijas vadītājas, sabiedrisko attiecību 
speciālistes Anitas Šmites atskaiti par ko-
mandējumu uz Hanzas dienām Kauņā (Lietu-
va) no 2011. gada 21. līdz 22. maijam.

4.1. Pieņemt zināšanai domes izpilddi-
rektora J. Baltmaņa informāciju par vides 
aizsardzības jautājumu risināšanu novadā.

4.2. Publicēt informāciju pašvaldības 
mājas lapā par sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem.

5.1. Apstiprināt Kokneses novada domes 
Gada publisko pārskatu par 2010. gadu (in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv).

5.2. Uzdot novada domes sekretārei Dz. 
Krišānei nosūtīt Gada publisko pārskatu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, pagastu pārvaldēm un visām no-
vadu bibliotēkām, kā arī nodrošināt pārskata 
publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.

6.1. Atkārtoti pieprasīt SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO” vadītājam J. Daģim līdz 2011. gada 
15. jūlijam sagatavot un domē iesniegt informā-
ciju par SIA patreizējo un plānoto darbību.

7.1. Izveidot darba grupu, kura veiks ob-
jektu apsekošanu un sagatavos ieteikumus 
konstatēto trūkumu novēršanai, piecu perso-
nu sastāvā.

7.2. Darba grupā iekļaut:
Jāni Dzeni – domes deputātu;
Edgaru Mikālu – domes deputātu;
Jāni Miezīti – domes deputātu;
Anitu Svenci – Attīstības nodaļas vadītāju;
Daini Vingri – domes deputātu.
7.3. Nepieciešamības gadījumā darba 

grupai lemt par ekspertu pieaicināšanu.
8. Sagatavot vēstuli v/a „Kultūras infor-

mācijas sistēmas” un SIA „LATTELECOM” 
ar lūgumu pārskatīt abonēšanas maksas līgu-
mus, lai vienotos par iespējamo atlaižu līmeni 
novada publiskajām bibliotēkām 2012. gadam.

9.1. Atbalstīt LPS 22. kongresa rezolū-
ciju „Par attīstības vadības principu maiņu”.

9.2. Aicināt Saeimu un Ministru kabine-
tu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014. – 
2020. gadu ES budžeta ietvaros.

10.1. Pieņemt zināšanai SIA „Kokneses 
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa A. 
Preisa informāciju par Kokneses novada do-
mes 30.03.2011. sēdes lēmuma Nr. 8.1 „Par 
apkures un siltā ūdens tarifiem, kur pakalpo-
jumus sniedz SIA „Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” izpildi (informācija pašvaldības 

mājas lapā www.koknese.lv).
11.1. Kokneses novada domei iespēju 

robežās risināt jautājumus par daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Parka ielā Nr. 20, Kokne-
ses pagastā, sagatavošanu ziemas sezonai.

12.1. Iesniegt projekta iesniegumu darbī-
bas programmas „Cilvēkresursi un nodarbi-
nātība” papildinājuma 1.4. prioritātes „Soci-
ālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasāku-
ma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. aktivitātes 
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo 
pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveido-
šana” 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās 
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu 
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģio-
nos” otrās kārtas otrajā apakškārtā.

Projekta mērķis ir attīstīt sociālo rehabili-
tāciju un sniegt alternatīvus sociālās aprūpes 
pakalpojumus sociālās atstumtības riskam 
pakļautām personu grupām, lai pilnveidotu 
sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu 
to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

12.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā Kokneses novada domei slēgt sa-
darbības līgumus par projekta īstenošanu ar 
Kokneses novada domes Sociālo dienestu un 
Ģimenes krīzes centru „Dzeguzīte”. 

12.3. Nodrošināt projekta ietvaros īsteno-
to sociālo pakalpojumu sniegšanu vienu gadu 
pēc projekta noslēguma.

12.4. Nodrošināt projekta ietvaros īstenoto 
sociālo pakalpojumu sniegšanu vienu gadu pēc 
projekta noslēguma no Ģimenes krīzes centra 
„Dzeguzīte” un Sociālā dienesta budžetiem.

13.1. Pieņemt zināšanai domes izpilddi-
rektora J. Baltmaņa informāciju par iespēju 
veikt ēkas Melioratoru ielā Nr. 1 (domes ēka) 
jumta rekonstrukciju.

13.2. Lēmumu pieņemt pēc papildus in-
formācijas saņemšanas.

14.1. Veikt sekojošus darbus nekustama-
jos īpašumos:

14.1.1. 1905. gada iela Nr. 42 (Veineri) 
- pagaidām veikt pasākumus, lai objekts ne-
būtu bīstams (mūrus un skursteņus sabrucināt 
un teritoriju ierobežot.

14.1.2. Pārdot izsolē pašvaldībai piedero-
šu objektu un zemi „Čiekurkalte”, Kokneses 
pagastā.

14.1.3. Ēka Parka ielā 15a – ar adminis-
tratīviem līdzekļiem panākt, lai īpašnieks sa-
kārto.

14.1.4. 1905. gada ielā Nr. 7 – ar admi-
nistratīviem līdzekļiem panākt, lai īpašnieks 
ēku īpašumu sakārto.

14.1.5. Uzdot Komunālajai nodaļai sa-
kārtot pašvaldības īpašuma „Olīši”, Kokne-
ses pagastā, apkārtni.

15.1. Apstiprināt aptuveno izdevumu 
tāmi delegācijas uzņemšanai no sadraudzī-
bas pilsētas Vitingenas (Vācija) no 13. – 18. 
jūlijam (informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

16. Pārņemt no Latvijas Valsts akciju 
sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” bez 
maksas bezmantinieka mantu – dzīvokļa īpa-
šumu Nr. 11, „Ataugas”, Vecbebros, Bebru 
pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr. 3246 

900 0190. 
Dzīvoklis tiks izmantots kā dzīvojamais 

fonds Kokneses novada iedzīvotāju izmitinā-
šanai. 

17.1. Pamatojoties uz Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija sēdes lēmumu 
Nr. 6.7 un mūzikas un mākslas festivāla 
„Infinitus 2011” organizētāju iesniegto in-
formāciju, no pašvaldības budžeta apmaksāt 
izdevumus par skatuves, gaismas un skaņas 
aparatūras nomu un sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanu 1300,- Ls (viens tūkstotis trīs 
simti latu).

17.2. No pašvaldības budžeta papildus 
piešķirt 520,- Ls (pieci simti divdesmit la-
tus), lai apmaksātu sekojošus izdevumus: 
BIO tualešu noma, reklāma Radio 1, kon-
troles aproces, apdrošināšana, autortiesības, 
mājas lapa).

18. Lai licencētu interešu izglītības 
programmas 2011./2012. mācību gadam, 
Kokneses novada domes izglītības iestāžu 
vadītājiem līdz 2011. gada 15. augustam tās 
iesniegt Kokneses novada domē.

19.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finan-
sēto projektu.

19.2. Izvērtēt nepieciešamību piedalīties 
projektā un uzsākt darbu pie nepieciešamās 
dokumentācijas izstrādes.

20. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 
Latvijas Politiski represēto apvienībai pie-
šķirt 50,- Ls (piecdesmit latus) visas Latvijas 
politiski represēto personu salidojuma, kurš 
notiks 2011. gada 20. augustā Ikšķilē, organi-
zēšanas izdevumu segšanai. 

21.1. Ar 2011. gada 30. jūniju (ieskaitot), 
izbeigt komisijas „Par Politiski represētās 
personas statusa noteikšanu komunistiskajā 
un nacistiskajā režīmā cietušajiem” darbību.

21.2. Komisijas „Par Politiski represētās 
personas statusa noteikšanu komunistiskajā 
un nacistiskajā režīmā cietušajiem” sekre-
tārei apkopot lietvedību un līdz 2011. gada 
31. jūlijam nodot Kokneses novada domes 
arhīvā.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2011. gada 27. jūlijā plkst. 14.00 novada 
domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā.

Tajā tiks izskatīti sekojoši pamatjautā-
jumi:

1. Par pašvaldības budžetu izpildes 
gaitu;

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšanas gaitu;

3. Par pašvaldības aģentūru finansiā-
lo darbību 1. pusgadā;

4. Par Kokneses novada Attīstības 
programmas un Teritorijas plānojuma 
izstrādes gaitu;

5. Par sociālajai palīdzībai plānoto 
līdzekļu izlietojumu 1. pusgadā;

6. Par grozījumiem pašvaldības budžetos.

Kokneses novada domes sekretāre
Dzintra Krišāne.



5   Nr. 19 (296) 2011. gada 13. jūlijs    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

turpinājums 6. lpp. 

2011. gada 25. maijā Kokneses novada 
dome pieņēma lēmumu par Kokneses novada 
attīstības programmas 2013. - 2019. gadam 
un Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2024. gadam izstrādes uzsākšanu. Šo 
dokumentu izstrādi veic Kokneses novada 
dome sadarbībā ar SIA „Metrum” Rīgas biro-
ju. Uz jautājumiem par plānošanas dokumen-
tu izstrādi un pašu plānošanas procesu atbild 
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas 
vadītāja Anita Svence un SIA „Metrum” plā-
nošanas projekta vadītāja Ilze Circene.

Kas bija par pamatu pašvaldībai uz-
sākt šo abu dokumentu izstrādi? 

A. Svence: 
Pašreizējā eko-
nomiskā situācija 
valstī liek kritiski 
izvērtēt iepriekš 
paredzētos pašval-
dības attīstības vir-
zienus un to īsteno-
šanas veidus, kā arī 
novada teritorijā 
esošo nekustamo 
īpašumu izmanto-
šanas iespējas.

Sakarā ar no-
tikušo adminis-
tratīvi teritoriālo 
reformu, daudzi 
no vietēja līmeņa 
teritorijas attīstības 
plānošanas doku-
mentiem ir kļuvuši 
situācijai neatbils-
toši – tie neaptver 
visu izveidotā no-

vada teritoriju, ir novecojuši laikā vai ietver 
aktualitāti zaudējušus mērķus un aktivitātes 
to sasniegšanai. Lai pašvaldība izpildītu nor-
matīvo aktu prasības un nodrošinātu ikdienā 
pieņemto attīstības lēmumu secīgumu un 
mērķtiecīgumu, šobrīd ļoti aktuāli ir izstrādāt 
esošajai situācijai atbilstošus plānošanas do-
kumentus – attīstības programmu un teritori-
jas plānojumu.

Dokumentu izstrādei nepieciešamais fi-
nansējums ir iegūts, saņemot atbalstu Eiropas 
Sociālā fonda 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plā-
nošanas kapacitātes paaugstināšana” projek-
tam „Teritorijas plānojuma un attīstības prog-
rammas izstrāde Kokneses novada attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”. Lai 
saņemtu maksimāli kvalitatīvu pakalpojumu, 
iespējamajiem dokumentu izstrādes eksper-
tiem tika izvirzītas ļoti augstas prasības un 
atklāta konkursa rezultātā noteikts pakalpo-
juma sniedzējs – SIA „Metrum”. 

Cik nozīmīgs pašvaldības darbā ir 
teritorijas plānojums un attīstības prog-
ramma?

A. Svence: Teritorijas plānošanai ir bū-
tiska ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
ekonomisko un sociālo attīstību, jo teritorijas 

plānojums šobrīd ir pamats jebkādai darbībai 
konkrētu teritoriju izmantošanā. Teritorijas 
plānojumā rakstveidā un grafiski tiks attēlo-
ta Kokneses novada teritorijas pašreizējā un 
noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs 
teritorijas izmantošanas aprobežojumi, sa-
vukārt attīstības programmā tiks atspoguļots 
Kokneses novada nākotnes redzējums, kas 
vienlaikus parādīs pašvaldības specifiku, kā 
arī tiks noteikti stratēģiskie mērķi, attīstības 
prioritātes, rīcības virzieni, risināmie uzde-
vumi un pasākumu kopums, lai veicinātu 
novada teritorijas plānojumā noteiktās ilgter-
miņa attīstības vīzijas un rezultatīvo rādītāju 
sasniegšanu. Izstrādātie attīstības plānošanas 
dokumenti noteiks skaidrus nosacījumus jeb-
kuram investoram, kā arī nodrošinās kvalita-
tīvu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu 
plānošanu un pašvaldības pieņemto lēmumu 
savstarpējo saskaņotību.

Kokneses novada pašvaldībā ir spēkā 
esoši attīstības plānošanas dokumenti – 
kāda ir to aktualitāte šobrīd?

A. Svence: Spēkā esošie Kokneses, Beb-
ru un Iršu pagastu teritorijas plānojumi neno-
drošina teritorijas vienlīdzīgu un pareizu iz-
mantošanu novadā, jo izstrādāšanas procesā 
katram pagastam un ekspertiem bija dažāda 
pieeja un redzējums teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu izstrādāšanā.

Pārskatot iepriekš izstrādātos teritori-
jas plānojumus un attīstības programmas, ir 
skaidrs, ka nepieciešams izstrādāt jaunus at-
tīstības plānošanas dokumentus, kuri atbilstu 
jaunizveidotā novada situācijai un kuriem 
savlaicīgi tiktu plānoti un būtu pieejami fi-
nanšu resursi izvirzīto prioritāšu īstenošanai. 
Faktiski novada pagastu iepriekš izstrādāta-
jās attīstības programmās noteiktie uzdevumi 
ir izpildīti, līdz ar to šīm programmām vairs 
nav aktuālas redakcijas, kas varētu kalpot par 
pamatu valsts un Eiropas Savienības investī-
ciju piesaistei novadam, tāpēc no jauna tiks 
veidots attīstības programmas un teritorijas 
plānojuma saturs, saglabājot esošo teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu un procesu 
labāko pieredzi, kā arī, izvērtējot šo doku-
mentu savstarpējo saistību, gan arī saistību ar 
Zemgales reģiona plānošanas līmeni.

Vai šo dokumentu izstrādes ietvaros 
plānots veikt iedzīvotāju anketēšanu? 

A. Svence: Nē, jo jau 2010. gada vasarā 
tika veikta apjomīga Kokneses novada iedzī-
voju anketēšana ar mērķi noskaidrot Kokne-
ses novada iedzīvotāju viedokli par novada 
attīstības iespējām, problēmām un to iespēja-
majiem risinājumiem, kā rezultātā ir sagata-
voti priekšlikumi Kokneses novada attīstības 
programmas izstrādei. Kopumā tika saņemtas 
183 aizpildītas anketas. Liels paldies iedzīvo-
tājiem par paustajiem viedokļiem, un nu šis 
ir brīdis, kad varēsim iedzīvotāju priekšliku-
mus iekļaut reālos dokumentos, praktiskās 
rīcībās. Izstrādes procesā tiks organizētas 
izstrādes vadības un darba grupu sanāks-
mes, pieaicinot novada nozaru speciālistus, 

pašvaldības ad-
ministrācijas dar-
biniekus, novada 
deputātus, pagastu 
pārvalžu vadītājus, 
darbiniekus un ci-
tus ekspertus. Visi 
novada iedzīvo-
tāji aicināti aktīvi 
piedalīties jaunās 
attīstības program-
mas un teritorijas 
plānojuma izstrā-
dē, piedāvāt savas 
idejas un priekšli-
kumus, kā uzlabot 
dzīvi gan novadā 
kopumā, gan kon-
krēti savā apdzī-
votajā vietā. Par 
iedzīvotāju iesais-
tes pasākumiem 

tiks publicēta informācija Kokneses novada 
domes mājas lapā, „Metrum” mājas lapā, kā 
arī novada avīzītē.

Kā SIA „Metrum” plāno veikt darbu 
pie šo dokumentu izstrādes?

I. Circene: Teritorijas attīstības plānoša-
na ir ilgstošs un komplicēts process. Pašreiz 
Latvijā ir izveidojusies dažāda prakse un arī 
izpratne par attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi. Ne vienmēr tā ir ļoti sekmīga, tāpēc 
bieži vien sabiedrībā rodas skepse pret da-
žādiem plānošanas dokumentiem. Šo skepsi 
iespējams mainīt tikai ar darbu – kvalitatīvu 
un atvērtu pret iedzīvotājiem. „Metrum” uz-
ņēmumā ir izveidojusies sava prakse un arī iz-
pratne par to, kā mums ir jāstrādā, lai sasnieg-
tu rezultātu, ar kuru paši varam būt apmieri-
nāti, piedāvājot savus risinājumus pašvaldī-
bai. Ar ierobežotām zināšanām par konkrēto 
teritoriju, ir ļoti sarežģīti izveidot priekšstatu 
par nākotnes vidi. Tāpēc „Metrum” pirmo 
darba posmu veltīs esošās situācijas izpētei, 
tai skaitā veicot apsekojumus dabā, kurus 
Kokneses novadā paredzēts uzsākt jūlija otra-
jā pusē. Apsekojuma laikā mēs gūsim priekš-
statu un profesionālo vērtējumu par notiekošo 
Kokneses novadā, gan centros, gan nomaļajās 
teritorijās. Darba veikšanai esam izveidojuši 
speciālistu komandu, kura strādās pie abu šo 
dokumentu izstrādes. Augusta otrajā pusē plā-
nojam uzsākt darba grupu organizēšanu paš-
valdībā, kas vairāk tiks vērstas uz attīstības 
programmas izstrādi, bet, protams, tā kā šie 
abi dokumenti ir ļoti saistīti, un ir grūti nošķirt 
vienu no otra, diskusijas darba grupās kalpos 
par būtisku pamatu abu dokumentu izstrādei.

Vai tiks ņemti vērā pašreiz spēkā esošie 
teritorijas plānojumi – Kokneses, Bebru 
un Iršu pagastu teritorijas plānojumi?

I. Circene: Iepriekš izstrādātie teritorijas 
plānojumi tiks izvērtēti, un tiks saglabāti tie 
risinājumi, kuru pamatojums nav mainījies. 
Uz šo dokumentu bāzes tiks radīts vienots 
plānošanas dokuments par visu Kokneses 

Pašvaldībā tiek uzsākts darbs pie divu jaunu
plānošanas dokumentu izstrādes
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Vecbebru Profesio-
nālā vidusskolā 2011. 
gada 9. maijā noslēdzās 
projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīc- 
efekta gāzu emisiju 
samazināšanai valsts 
un pašvaldību pro-

fesionālās izglītības iestāžu ēkās” atklātā 
konkursa „Vecbebru PV dienesta viesnīcas 
renovācija atbilstoši energoefektivitātes pra-
sībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecī-
bas materiālus un izstrādājumus” piedāvāju-
mu iesniegšana. 30. maijā tika noslēgts 

būvniecības līgums ar SIA „JAUNMĀJA” 
par šādu būvniecības darbu veikšanu:

1) ārsienu siltināšanu,
2) logu un ārdurvju nomaiņu,
3) bēniņu pārseguma siltināšanu,
4) apkures sistēmas renovāciju,
5) zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšanu,
6) ēkas pamatu siltināšanu.
Pabeidzot ēku siltināšanas un renovā-

cijas darbus, Izpildītājam jāiesniedz ener-
goefektivitātes sertifikāts atbilstoši MK 
noteikumiem Nr. 40 „Noteikumi par ēku 
energosertifikāciju”.

turpinājums no 5. lpp. 

Projekts tiek reali-
zēts no līguma paraks-
tīšanas datuma 2011. 
gada 10. janvārī līdz 

2011. gada 1. decembrim.
Projekta mērķis: veikt energoefekti-

vitātes pasākumu Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, tādējā-
di samazinot oglekļa dioksīda emisijas un 
siltumenerģijas patēriņu. Papildus mērķis ir 
uzlabot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos 
kopējā arhitektūras vidē.

Projekta rezultātā tiks nodrošināts sil-
tumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei 
par aptuveni 40%, sasniedzot 69,87 kwh/m2 

gadā, kā arī oglekļa dioksīda emisiju sama-
zinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0,46 

kg CO2/Ls gadā, samazinoties CO2 iznešiem 
atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā 
apkārtnē, ieguvēji tiešā veidā būs iedzīvotāji, 
tajā skaitā skolas audzēkņi un darbinieki.

Ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansētā projekta palīdzību ir paredzēts risi-
nāt ēkas ekspluatācijas problēmas dienesta 
viesnīcas ēkā ar kopējo platību 6051,9 m2, 
ietaupot budžeta līdzekļus apkurei.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 226 413. 
No tā: Kokneses novada domes līdzfinansē-
jums (par tās izmantoto daļu) ir Ls 40 023,24 
(internātvidusskolai).

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 
Ls 186 389,76, no kurām 

85% jeb Ls 158 431,30 ir KPFI finansējums
15% jeb Ls 27 958,46 valsts līdzfinansējums.

Par Eiropas Komisijas 
programmas 
vistrūcīgākajām personām 
īstenošanu

Kokneses novada domes Sociālais die-
nests informē, ka 20. jūnijā dienestā tika sa-
ņemta Latvijas Republikas Zemkopības mi-
nistrijas vēstule par izmaiņām pārtikas paku 
saņemšanā. Ņemot vērā pieņemtos Ministru 
kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumus 
Nr. 449 „Grozījums 2009. gada 8. decembra 
noteikumos Nr. 1415 „Kārtība, kādā tiek ad-
ministrēti un uzraudzīti tirgus intervences pa-
sākumi augkopības un lopkopības produktu 
tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas program-
mu vistrūcīgākajām personām”, tiek paplaši-
nāts to personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt 
pārtikas produktu komplektu 2011. gadā.

Līdz šim pārtikas produktu komplektus, 
atbilstoši programmai, bija tiesības saņemt 
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, 
kuras ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašval-
dības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trū-
cīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

Turpmāk 2011. gadā pārtikas produktu 
komplektus būs tiesīgas saņemt arī:

• ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā 
ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās paš-
valdības sociālā dienesta izziņu par maznodro-
šinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;

• ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas, kuru ienākumi uz katru ģimenes lo-
cekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu 
samaksas nepārsniedz 150 Ls mēnesī, uzrā-
dot normatīvajos aktos par veselības aprūpes 
organizēšanu un finansēšanu paredzēto attie-
cīgās pašvaldības izsniegto izziņu;

• ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas, kuras atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 
noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu 
ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina 
attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

Pārtikas produktu komplektus Kokneses 
pagasta iedzīvotāji var saņemt Kokneses Ģi-
menes atbalsta dienas centrā, Bebru pagasta 
iedzīvotāji – „Papardēs”, sociālās palīdzības 
istabā, Iršu pagasta iedzīvotāji – Iršu pagasta 
pārvaldē pie sociālās darbinieces.

Jūlija mēnesī pārtikas produktu komplek-
tus varēs saņemt:

• Iršu un Bebru pagastos no 13. jūlija; 
• Kokneses pagastā no 18. jūlija.

Baiba Tālmane,
Sociālā dienesta vadītāja

Ar ciemošanos pie Pieneņu princeses, 30. 
maijā, Kokneses novada Iršu pagastā, noslē-
dzās biedrības „Palīdzi man izaugt!” projekts 
„Dāvini prieku sev un citiem!”. Ar Hipotēku 
un zemes bankas Klientu kluba „Mēs paši” 
atbalstu, no 2010. gada decembra līdz jūni-
jam pagasta pirmsskolas vecuma bērni, viņu 
vecāki un ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” 
audzēkņi satikās, lai kopīgos pasākumos gūtu 
pozitīvas emocijas, veidotu komunikācijas 
prasmi un  interesanti pavadītu brīvo laiku. 

Jau no augusta mēneša Kokneses novada 
lielie un mazie varēs atkal sarosīties! 

Kādā maija dienā biedrības „Palīdzi man 
izaugt” komandai radās ideja izveidot leļļu 
teātra studiju un piedalīties Hipotēku un ze-
mes bankas Klientu kluba „Mēs paši” projek-
tu konkursā. Konkursā mēs uzvarējām. 

Projekta īstenošanas rezultātā Kokneses 
novadā tiks izveidota leļļu teātra studija “Si-
billa”, kurā darbosies Iršu pagasta pirmssko-

las un sākumskolas vecuma bērni ar saviem 
vecākiem. Tiks veidotas teātra izrādes pašu 
rokām, sākot no lugas vai pasakas scenārija 
uzrakstīšanas līdz uzvedumam pie skatītāja. 
Sākumā izrādes plānotas Iršu pagasta ģime-
nēm ar bērniem Pērses pamatskolā un ģime-
nes krīzes centrā „Dzeguzīte”, taču ar laiku 
„Sibilla” priecēs visus Kokneses novada bēr-
nus un viņu vecākus. Leļļu studija „Sibilla” 
neizcelsies nedz ar greznumu, nedz lielumu, 
tomēr tā būs mājīga un praktiska, tā būs vieta 
– mājas, kur Iršu pagasta ģimenes ar bērniem 
vienmēr būs gaidītas, atbalstītas un saprastas.

Jau augustā „Sibilla” aicinās uz savas 
dzimšanas dienas svinībām, kurās tiks domāts 
par katru viesi, lai būtu interesanti, būs spēles, 
rotaļas un atrakcijas, dziesmas un dejas. Būs 
dzimšanas dienas torte un pati SIBILLA.

Uz tikšanos!
Inga Ķieģele, ģimenes krīzes 

centra„Dzeguzīte”direktore

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā 
projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana
VPV dienesta viesnīcas ēkā” īstenošanas gaita

Atbalsta leļļu studijas „Sibilla” izveidi

novada administratīvo teritoriju. Tādejādi 
nebūs vairs situāciju, kad vienādās jeb līdzī-
gās situācijās zemes īpašniekam, piemēram, 
Bebru pagastā tiek piemērotas citādas nor-
mas kā zemes īpašniekam Iršu pagastā. 

Kad paredzēts redzēt jau piedāvātus 
šo abu dokumentu risinājumus?

I. Circene: Kokneses novada attīstības 
programmas projektu un teritorijas plānoju-
ma pirmo redakciju plānojam izstrādāt līdz 

2012. gada 15. februārim. Februāra beigās vai 
marta pirmajā pusē paredzēts, ka šie projekti 
pēc novada domes lēmuma tiks nodoti sešu 
nedēļu garai sabiedriskajai apspriešanai, lai 
iedzīvotājiem tiktu dots pietiekami ilgs laiks 
ar tiem iepazīties un sniegt savu vērtējumu. 
Papildus savu vērtējumu sniegs arī dažādas 
Latvijas institūcijas un kaimiņu pašvaldības, 
jo būtiski, lai mūsu risinājumi ir saskaņoti ar 
pēc iespējas dažādākām interešu grupām.  

Kur varēs iepazīties ar izstrādātās at-
tīstības programmas projektu un teritori-
jas plānojuma pirmo redakciju?

I. Circene: Ar izstrādātajiem projektiem 
varēs iepazīties Kokneses novada pašvaldībā 
klātienē, papīra formātā, kā arī Kokneses no-
vada domes mājas lapā www.koknese.lv un 
uzņēmuma „Metrum” mājas lapā www.met-
rum.lv (sadaļā „Projekti”).

Kokneses Novada Vēstis
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Kokneses speciālajā internātpamatskolā 
– attīstības centrā ir uzsākti remontdarbi re-
habilitācijas kompleksa izveidei, kurā skolas 
– centra audzēkņiem varēs organizēt ārstnie-
ciskās vingrošanas un stājas korekcijas, rit-
mikas un deju nodarbības, tiks ierīkota atse-
višķa kustības terapiju telpa ar trenažieriem 
un sensorā istaba. Rehabilitācijas komplekss 
tiek veidots pārprojektētajās nedzīvojamajās 
iekštelpās – neizmantotajās baseina telpās.

Kokneses speciālā internātpamatskola – at-
tīstības centrs 2010. gada nogalē iesniedza pro-
jekta pieteikumu Rietumu Bankas labdarības 
fonda konkursam par apkures sistēmas izveidi 
rehabilitācijas kompleksā. Rietumu Bankas lab-
darības fonda pārstāvji izvērtēja projekta pietei-
kumu, apmeklēja skolu un atzina, ka tas ir inte-
resants, vajadzīgs un iecere atbilst izvirzītajām 
pamatnostādnēm un apstiprināja pieteikumu.

2010. gadā tika atjaunots jumta segums. 
Turpinot darbus, tiks izveidota apkures sistē-
ma, nomainīti logi un durvis, ierīkota venti-
lācijas sistēma, veikti iekštelpu remontdarbi.

Projekta ietvaros plānots renovēt apkures 
sistēmu topošajam rehabilitācijas kompleksam 
un pieslēgt to skolas – centra apkures sistēmai. 
Rehabilitācijas kompleksa apkures sistēmas ie-
rīkošanai noslēgts līgums ar SIA „Mereo”.

Elīna Ivanāne,
direktores vietniece metodiskajā darbā

„Turpmāk neformālās apguves iespē-
jas bezdarbniekiem un darba meklētājiem 
būs pēc kuponu metodes, kas nozīmē, ka 
bezdarbnieks/darba meklētājs varēs saņemt 
kuponu neformālās izglītības apguvei Nodar-
binātības Valsts Aģentūrā Aizkrauklē un pats 
varēs izvēlēties, kurā no iespējamajām izglī-
tības iestādēm šo kuponu izmantot apmācī-
bām. Mācību procesa laikā, bezdarbnieks/
darba meklētājs saņems stipendiju 70 LVL 
mēnesī.

Arī Izglītības centrs „Remiro” ir piedalī-
jies NVA iepirkumā par neformālās izglītības 
īstenošanu un ir apstiprināts. Izglītības centrs 
„Remiro” (atrodas Gaismas 14B, Aizkrauklē 
– Universālveikala atjaunotās daļas 2. stāvā, 
„Remiro travel” telpās) piedāvā ļoti plašu 
izglītības programmu klāstu - angļu valodu 
dažādos līmeņos un dažādu nozaru speciālis-
tiem (pakalpojumu sfēras, apsardzes sfēras, 
lietišķā, biznesa angļu valoda), vācu, krievu 
u.c. valodas, datorzinības, grāmatvedību, 

lietvedību, projektu vadību, dažādus komerc-
priekšmetus u.c. Ja līdz šim neformālās izglī-
tības apguve tika īstenota Aizkrauklē, tad nā-
kotnē Izglītības centrs „Remiro” piedāvā šīs 
programmas īstenot arī Koknesē, Pļaviņās, 
Jaunjelgavā, Skrīveros, Neretā, Vecbebros un 
Vallē! Koknesē mācības notiks Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā, savukārt Vecbebros 
– Vecbebru Profesionālajā vidusskolā,” in-
formē Izglītības centra „Remiro” darbiniece 
Rovena Jakubovska.

izglītībAS ieStādēS

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem arī Koknesē un Vecbebros
būs iespēja mācīties, saņemot stipendiju!

Ar Rietumu Bankas 
labdarības fonda 
līdzdalību uzsākti 
remontdarbi

Jau trešo gadu skolotāji un skolēni pul-
cējās ikgadējā eTwinning vasaras salidoju-
mā, kas šogad notika 28., 29. jūnijā pie jūras, 
kempingā „Abragciems”. Salidojumā tika 
aicinātas piedalīties skolas, kas gada laikā 
realizējušas eTwinning projektu. Tur bija arī 
četri aktīvi Pērses pamatskolas 5., 6. klašu 
skolēni Agnese Skrīvere, Linda Soloveika, 
Rimants Kalniņš, Valentīns Glušonoks un 
skolotāja Līga Kraukle.

Šogad vasaras salidojuma laikā skolēni 
pētīja ar ekoloģiju saistītus procesus – trīs pē-
dējā gada notikumus pasaulē. Pirmajā darb-
nīcā, saistībā ar vulkāna izvirdumu Īslandē, 
skolēni paši veidoja vulkāna modeli, pētīja, 
kāpēc tie veidojas un kā to darbība ietekmē 
cilvēku dzīvi uz zemes. Otrajā darbnīcā da-

lībnieki veidoja naftas platformas modeli un 
izdomāja, kā savākt eļļainu vielu no ūdens 
virsmas. Trešajā darbnīcā tika pētīta Fukuši-
mas atomelektrostacijas krīze, tās ietekme uz 
ekoloģiju. Skolēni no smiltīm izveidoja pil-
sētu un tad jūrā modelēja cunami viļņus un to 
sekas. Darbnīcas vadīja „Iespējamās misijas” 
skolotāji, kuri deva praktiskas zināšanas da-
baszinātņu priekšmetos, kā arī rosināja skolē-
nu interesi par notikumiem pasaulē un mācīja 
pētīt to ietekmi uz pasauli, Latviju.

Skolotāji darbnīcā diskutēja, kā skolē-
niem mācīt mācīties, dalījās pieredzē par 
iepriekšējā gada eTwinning projektiem un 
ģenerēja idejas nākošā gada projektiem.

Līga Kraukle,
Pērses pamatskolas skolotāja

Pērses pamatskolas skolēni piedalās
eTwinning salidojumā
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No 27. līdz 29. jūnijam Aglonā divas 
skolotājas no Bebru pamatskolas piedalījās 
Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas un 
Daugavpils BJC „Jaunība” rīkotajā nomet-
nē „Mācīsimies labu redzēt, labu dzirdēt un 
labi domāt!”, kurā ar savu pieredzi dalījās arī 
Klaipēdas M. Gorkija pamatskolas pedagogi 
un viesi no Kaļiņingradas. Trīs dienas Aglo-
nas Alpos pie Raudiņu ezera pagāja patiesas 
Mīlestības un Gara Gaismas zīmē. Tikai trīs 
dienas, bet tās izdarījušas brīnumu, proti, 
pašā atvaļinājuma sākumā pedagogiem lika 
paust nožēlu par to, ka vasarā nav skolas, kur 
īstenot piedzīvoto, iegūto. Aizkustinājuma 
asaras, pozitīvas emocijas, pieredze labestī-
bas stundu vadīšanā, ticība labajam – tas viss 
garīgi piepildīja un uzlādēja nākošā mācību 
gada darbam astoņdesmit skolotājus no Lat-
vijas, Lietuvas un Krievijas.
 Ievads izpratnē par humāno pedagoģiju

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes va-
dītājs, LHPA valdes loceklis Tālis Jaunzemis 
savu uzstāšanos vērsa vairāk uz to auditoriju, 
kura ir humānās pedagoģijas izpratnes sāku-
mā. Viņš darīja uzmanīgus – ar mūsu apziņu 
nemitīgi manipulē. Viens piemērs – uzmācī-
gās reklāmas „Pērc un laimē!”, nevis „Strādā 
un iegūsi!” Ir septiņas lietas, kas mūs iznī-
cina: politika bez prāta, bagātība bez darba, 
bizness bez morāles, bauda bez sirds, zinātne 
bez cilvēcības, zināšanas bez gribasspēka, 
dievkalpošana bez ziedošanās. 

Galvenais trūkums mūsdienu pedagoģijā 
ir tas, ka aizmirstam par garu. Humānā peda-
goģija atzīsts Gara esamību. Cilvēks ir garīga 
būtne, un viņa garīgā daba – lidot, nevis iet. 
Vai mūsdienu izglītība veido spārnus? Māca 
lidot tālu, augstu?  Šie ir Šalvas Amonašvili 
– humānās pedagoģijas Skolotāja – vaicāju-
mi un pārliecība. Viss nometnes darbs bija šī 
izcilā humānista ideju tālāk nesums. 

Humānā pedagoģija ir mīlestības peda-
goģija, cilvēka gara attīstība, nevis tikai for-
māla izglītība. Humānā pedagoģija paplašina 
skolēnu apziņu, un svarīgāka par modernajām 
tehnoloģijām, metodēm un metodikām ir Mī-
lestība. Primārā ir pedagoga personība, kura 
garīgi atmodina bērnus. Skola (vārds cēlies 
no „scale”) ir skolēna garīgās pilnveidošanās 
kāpnes, un tai vajag spert soli ārpus zināmā, 
ārpus pieņemtā. Skolai jābūt tai vietai, kur 
atzīst radītāja un laicīgās pasaules realitāti, 
cilvēka gara nemirstību un to, ka zemes dzīve 
ir cilvēka izaugsmes ceļa posms. Garīgums ir 
humānās pedagoģijas galvenais virzītājspēks. 

Kā mīlēt bērnu? – šis ir jautājums, ko risi-
na humānā pedagoģija. Atbilde ir vienkārša: 
„Ar patiesu atbildību”, „Ar radošu pedago-
ģiskās mīlestības enerģiju.” (Š. Amonašvili) 
Humānajā pedagoģijā skolotājs nav cilvēks, 
kurš tikai smaida un glauda bērnam galvu, 
viņam ir stingras prasības, vērība. Viņš īsteno 
7 humānās pedagoģijas principus: cilvēcisko 
vidi bērna attīstībai, nemitīgi apliecina rado-
šu pacietību, pieņem bērnu un motivē, dāvina 
prieku par bērna panākumiem, piepilda sevi 
ar optimismu, apliecina bērnā neatkārtojamu 
personību un mācot mācās. Humānās peda-

goģijas skolotājs nedrīkst līdzināties ceļa rā-
dītājam, kurš rāda, kur jāiet, bet pats nekur 
neiet. 

Daugavpils pilsētu skolu pieredzi hu-
mānajā pedagoģijā demonstrēja Daugavpils 
BJC „Jaunība” direktores vietniece, LHPA 
valdes locekle Astrīda Klauža. Pateicoties 
viņai, varēja pārliecināties, cik apgarots 
un bērna apziņu paplašinošs var būt teātra 
sports. 

Stunda skolotājiem
Latvijas Humānās pedagoģijas asociāci-

jas vadītāja Irmīne Pagrebnoka runāja par 
pilnveidošanos mīlestībā, un šī uzstāšanās 
bija tests, kurā katrs klātesošais varēja pār-
baudīt, cik lielā mērā uz viņu attiecināms 
„es – dabas bērns”, „es – homo sapiens”, „es 
mīlu dzīvi”, „es – homo moralis”, „es – homo 
faber”, „es – personība”, „es – tēvzemes dēls/ 
meita”, „es – sieviete/ vīrietis”. Vērts atgriez-
ties pie dalītas zēnu un meiteņu audzināšanas 
jautājuma. Nevienam nav noslēpums – visu 
varošas sievietes vairs neiedvesmo vīriešus 
varoņdarbiem. 

Labākā dāvana, ko varam atstāt cilvē-
cei, ir sevis pilnveidošana. Pēc mums paliks 
mīlestība, ko izrādījām, kalpošana citiem un 
sirds, kas atdota bērniem, Dievam, cilvēcei. 

Irmīnes kundze mācīja strādāt ar domām, 
laba vēlējumus sūtīt citur esošiem. Mirklis 
klusuma un aizvērtas acis, labo domu nosūtī-
šana otram cilvēkam – labs paņēmiens, ar ko 
strādāt mācību stundās. 

Viesu mācība
Viesi no Kaļiņingradas un Klaipēdas bija 

atveduši savu pieredzi humānajā pedagoģijā, 
darbā ar skolēnu vecākiem, bet vispārstei-
dzošākais – viņu ģimeniskās, neviltotas mī-
lestības caurstrāvotas attiecības pedagoģis-
kajā kolektīvā, nekautrēšanās vārdos pasacīt 
savu mīlestību skolas direktorei, skolotājai, 
nosaukt darba kolēģi par profesionālo mam-
mu, meitu. „Mīliet savu skolas vadību, un tā 
atbildēs ar to pašu”, aicināja klaipēdieši un 
kaļiņingradieši. Dziesmas, teātris, dzeja, A. 
Sent-Ekziperī „Mazais princis” kā humānās 
pedagoģijas iedvesmas avots – viss ar māks-
lām saistītais bija ārzemju viesu devums un 
aicinājums. Nakts sarunās pie ugunskura 
ezera krastā tika aizdegtas svecītes Lietuvas 
karoga krāsās, un klāt esošajos iemirdzējās 
patriotisku jūtu liesmiņas. 

Ieklausieties, cik mūsdienās bieži lietots 
ir vārds „it kā”! Televīzijā, skolās, uz ielas, 
lekcijās neskan patiesi darbības vārdi īste-
nības izteiksmē, jo tiem priekšā pievienots 
inficējošais „it kā”. It kā biju, it kā izlasīju, 
it kā rakstīja. 

Kā var it kā mīlēt, it kā dzīvot? Dzīvot 
„šeit un tagad” – lūk, uz ko aicināja ciemiņi! 
Un vēl – skaistuma mācība atradās ciemiņu 
ceļa somās: miesas skaistums, cilvēka emo-
cionālais skaistums, domu skaistums. Izkopt 
savas valodas skaistumu, cik tas ir svarīgi, 
atgādina humānās pedagoģijas likumi, ar ku-
riem iepazīstināja LHPA vadītāja.

Humānās pedagoģijas likumi
1. Skaistuma likums. 

Skolotājā skaistam jābūt it visam: ārie-
nei, valodai, uz tāfeles uzrakstītajam, pat 
izbrīnam un sašutumam tādam jābūt. Smil-
tenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja 
vietniece Ilze Šulte mācīja ieklausīties lat-
viešu valodā, proti, vārds iz-glītība mums 
pasaka priekšā, ka vislabāk pasauli apgūt 
caur labo un skaisto. Iz skaistuma. Vārds 
„sirds-apziņa” norāda, ka cilvēka sirdij pie-
mīt iedzimts intelekts.

2. Iedvesmas likums.
Tie ir ziedi, sveces, mākslas darbi, kuri 

jāizmanto, jo teicami iedvesmo. Sirdsapziņa 
un apziņa, ka katrs tev ir skolotājs. 

3. Mīlestības likums.
Mīlēt vajag pat jautājumu, ko skolotājs 

uzdod skolēniem. 
4. Pacietības likums.
5. Bērna pacelšanas likums.
Skolotājam jāstrādā ne tikai ar vārdiem. 

Viņam aura jāpiegaismo arī ar acīm. 
6. Ticības likums.
„Ticiet, ka esat Skolotāji!” nometnes no-

slēgumā novēlēja Irmīnes kundze – Skolotā-
ja, kura prot iedarboties uz skolēnu ar savām 
mīlestības pilnajām acīm. 

Šajā vasarā izlasāmo darbu sarakstā man 
obligāti būs Š. Amonašvili darbi. Pateico-
ties dalībai humānās pedagoģijas nometnē, 
ar sajūsmu lasu „Kā mīlēt bērnus? (Rīga, 
2010)”:

Izglītības pasaulē, kas man nozīmē Tem-
pli un līdz ar to ir svēta joma, arī ielaužas 
tirgus ideoloģija un sāk to graut. Tas, kas 
būtu jāuzskata par kalpošanu, tiek pārdēvēts 
par „izglītības pakalpojumiem” un tiem tiek 
uzlikta cena. Vairākuma skolotāju apziņa vēl 
stiprāk pieķeras materiālistiskajam uzskatam 
par savu darbu un Bērnu.

....
Jūtot daudzu skolotāju garīgo nabadzī-

bu, es iecerēju izveidot viņiem daudzsējumu 
Humānās pedagoģijas antoloģiju. Būdams 
dzīves notikumu epicentrā un saprazdams, 
kur virzās tās attīstība, es jutu, ka skolotājs 
nevar apgūt šo augstāko un smalkāko mākslu 
mīlēt bērnus, nezinādams Pestalociju, ori-
ģinālā nelasīdams Ušinski, Korčaku un Su-
homļinski, nezinādams šo dziļo kopīgo avotu, 
no kura patiesie klasiķi smēlās apzinātas Mī-
lestības spēku. 

....
Skolotāju pedagoģiskā mīlestība ir smal-

kāka Mīlestības forma, nekā, teiksim, Vecāku 
Mīlestība. Tās izpausmei nepieciešami milzī-
gi dvēseles pūliņi un sirds gudrība. 

...
Gan Pasauli, gan Skaistumu, gan Kultū-

ru, gan Cilvēci glābs tikai Sākotnējā Mīlestī-
bas Enerģija, kura nāk no Dieva. Jo vairāk 
uz Zemes uzkrāsies Sākotnējās Mīlestības 
Enerģijas, jo sekmīgāk cilvēki evolucionēs, 
augšupies, radīs, paplašinās apziņu, atvērs 
sirdis, izpaudīs talantus un dāvās cits citam 
sava gara veltes. 

Linda Šmite,
Bebru pamatskolas skolotāja

Humānās pedagoģijas vasaras nometne



9   Nr. 19 (296) 2011. gada 13. jūlijs    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

kultūrA

IV Latvijas skolu teātru 
festivāls „Kustības turpinā-
jums” notika no 1. līdz 3. jū-
lijam Rīgā un pulcināja 2000 
mazu un lielu teātra spēlētāju 
no visas Latvijas. Šajā fes-
tivālā piedalījāmies arī mēs 
– Kokneses jauniešu Teātra 
studija.

Bija agrs un saulains 1. 
jūlija rīts. Visi pulcējāmies 
pie Kokneses kultūras nama, 
lai dotos uz Lielajiem teāt-
ra svētkiem. Ierodoties Rīgā, 
vispirms iekārtojāmies nakts-
mītnēs, Rīgas Valsts 1. ģim-
nāzijā, pašā Rīgas centrā. Iz-
pakojāmies, saklājām gultas 

un devāmies 
garšīgās pus-
dienās. Ar pil-
niem vēderiem 
gājām skatīties 
izrādes. Ārā 
svelme suti-
nāja pamatīgi, 
saulē termo-
metra stabiņš 
pakāpās gan-
drīz līdz +40C. 

Labi, ka izrādes notika Rīgas Latviešu 
biedrības namā. Man visspilgtāk atmiņā ir 
palicis Tukuma kultūras nama bērnu un jau-
niešu teātris „Knifiņš” izrādē „Antigone”. 
Sestdien bija mūsu diena! Viduslaiku tērpos 
staigājām pa Vērmanes dārzu, cienājām ga-
rāmgājējus ar maizi un gaļu, veldzējām kar-
stuma izmocītos ar malku tīra avota ūdens, 
arī reklamējām Koknesi, dalot bukletus un 
pastāstot, kāpēc ir vērts ikvienam pacie-
moties mūsu Koknesē. Vakarpusē Rīgas 
Latviešu biedrības namā rādījām Mārtiņa 
Freimaņa dzejas kompozīciju „Paspēlēsim 
paslēpes”. Šo mazo izrādīti nospēlējām go-
dam. Tad mums bija pelnīta atpūta. Katrs 
varēja atpūsties kā gribēja, pastaigāties pa 
Vecrīgu, pa veikaliem, iet skatīties izrādes 
jeb vienkārši gulēt. Šīs 3 dienas paskrēja 
vēja spārniem. Pašā pēdējā dienā bija apbal-
vošanas ceremonija. Mēs, Kokneses jaunie-
šu Teātra studija, saņēmām Pateicības rakstu 
par piedalīšanos šajā festivālā. 

Latvijas skolu teātru festivāls notiek tikai 
reizi 5 gados. Liels paldies mūsu teātra reži-
sorei Ingunai Strazdiņai, Bebru pašvaldības 
autobusa šoferītim un Kokneses novada do-
mei par finansējumu, lai mēs varētu piedalī-
ties šajā festivālā. J

Edijs Lapuks – Kokneses jauniešu 
Teātra studijas dalībnieks

IV Latvijas skolu teātru festivāls „Kustības turpinājums”

18. jūnijā Koknesē norisinājās jau 4. Mū-
zikas un mākslas festivāls „Infinitus”. Visas 
dienas garumā Koknesē notika dažādas akti-
vitātes. Jau no pusdienlaika estrādē sacentās 
jaunie mūziķi. Šogad konkursā piedalījās 14 
jaunās grupas – „Grupucis”, „Distance”, „Dra-
gonfly”, „Love Emulation”, „DjaDja’s Recor-
dings”, „The Crows”, „Whore Glamourama”, 
„The Same”, „Pogainie”, „Kaķis Maisā”, 
„Local Crew”, „Sound Machinery”. Grand 
Prix ieguva jaunie mūziķi no Rīgas – “Love 
Emulation”, pirmajā vietā rīdzinieki – “Whore 
Glamourama”. Žūrijas simpātijas balva tika 

festivāla visjaunākajiem dalīb-
niekiem – grupai “Pogainie”. 
Tāpat blakus estrādei ikviens 
varēja darboties radošajās tel-
tīs – organizācijas „Mazpulki”, 
Latvijas Sarkanā Krusta Jau-
natnes organizācija, Ekono-
mikas un kultūras augstskolas 
pārstāvji, biedrība „Radi Vidi 
Pats”, loku šaušana „Erenimi”, 
kā arī iecienīta bija Dj telts, 
kurā darbojās Dj madVip, Dj 
flipis, Vidmant Maliken, Chriss 
K, B-MARK.

Paralēli jauno mūziķu kon-
kursam 13.00 starts tika dots 
Infinitus auto – foto orientē-

šanās sacensībām, kur trīs stundu garumā pa 
Kokneses novadu tika meklēti dažādi objekti 
pēc kartes un norādēm, kā arī veikti īpašie uz-
devumi. Aizraujošs sacensību gars bija starp 9 
komandām. Nepārspēti kopvērtējumā palika 
un 1. vietu ieguva komanda „4-i pedāļi”, kuri 
ir arī šo sacensību iepriekšējā gada uzvarētāji.

Tāpat visas dienas garumā Skeitparkā no-
risinājās sacensības „Jam Session Koknese” 
trīs disciplīnās – BMX, inline un skeitbord.

Festivāla laikā ar priekšnesumiem ieprie-
cināja deju grupas „Bounce” un „Kaprīze”. 

Festivāla noslēgumā uzstājās Latvijā popu-
lāras grupas un mūziķi – „Labvēlīgais tips”, 
„Triānas Parks”, „Dzelzs vilks”, Dj Uga, 
„The Black Cats”, „Graffika”. Visu dienu par 
labu noskaņojumu rūpējās festivāla „sejas” – 
mīmi Sibor un Sidūr.

Kokneses Novada Vēstis

izskanējis Mūzikas un mākslas festivāls infinitus 2011
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Folkloras kopa „Urgas” šogad ielīgoja 
vairākkārt.  Viena brauciena galapunkts bija 
Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs Rīgā, kur 
19. jūnijā bija Gardēžu diena.

Pirms Jāņiem saimniecēm un saimnie-
kiem daudz darbu! Saimniekiem jādomā 

par ugunskuru, meijām, pūdeli, jādara alus... 
Saimniecēm ne tikai jākārto un jāpušķo māja, 
sēta, jādomā, kā pašām greznoties, bet jāpa-
domā arī par to, kā pamielot jāņabērnus. Te 
noder prasmes gatavot pīrāgus un siet sieru. 
Mūsu sievas to prot. Tāpēc braucām savu 
prasmi rādīt arī pilsētniecēm. Un bija daudz 
mācekļu!!! Šoreiz līdzi devās arī tirgotāji, tie, 
kas sieru jau sasējuši. Mums pievienojās gan 
gulbenieši, gan pašmāju siera darinātāji. Uz 
vietas gatavojām arī pīrāgus un Priedes krogū 
tos cepām lielajā maizes krāsnī. Viss izdevās 
garšīgi! Tā kā mēs ar Druvienas folkloras 
kopu “Pērlis” saimniekojām Vidzemes sētā, 
pie mums vēlāk atnāca arī jāņabērni no Lat-
gales un Kurzemes sētām, tad kopīga mielo-
šanās un danči.

Jauka ielīgošana izdevās. Prieks gan pa-
šiem, gan Brīvdabas muzeja viesiem!

Folkloras kopas vadītāja,
Inguna Žogota

Jēkabpils pilsētas svētkos šogad apmek-
lētājus priecēja arī Tautas mūzikas festivāls 
„Lustes Jēkabpilī”.

Tautas mūzika un tautas tradīcijas mūs-
dienās kļuvušas par vienu no latviešu nacio-
nālās identitātes simboliem. Lai koptu un po-
pularizētu tautas mūziku, 1. jūlijā, Jēkabpilī, 
Pilsētas svētku ietvaros, jau piekto reizi no-
tika Starptautiskais tautas mūzikas festivāls 
„Lustes Jēkabpilī”. 

Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas no-
daļā „Sēļu sēta” sabrauca muzikanti no da-
žādiem Latvijas novadiem – „Skutelnieki” 
(Koknese), „Rakari” (Daugavpils), „Putni” 
(Lēdurga), „Feinie letiņi” (Liepāja), „Dziga” 
(Rēzekne), „Andrupenes kapela” (Dagda), kā 
arī no Lietuvas un Igaunijas – „Lakštingele” 
(Kretinga), „Heino Tartes un draugi” (Igau-

nija). Apmeklētājus priecēja arī paši jēkab-
pilieši – folkloras kopa „Raksti”, deju kopa 
„Delveri” un kapela „Kreicburgas ziķeri”. 

Festivālā skanēja instrumentāla tautas 
mūzika, tautas mūzikas apdares un interpre-
tācijas, un lustīgas joku dziesmas. Bija iespē-
ja arī ievingrināt kājas senās, nepārveidotās 
tautas dejās jeb dančos, kas ir ļoti demokrā-
tisks dejas veids un to var viegli iemācīties 
un dejot ikkatrs.

Spēlmaņu kopa “Skutelnieki” šādā festi-
vālā piedalījās jau trešo reizi un ir priecīga 
par to, jo brīvā, demokrātiskā gaisotne, kas 
vienmēr valda šajos festivālos, lielā viesmī-
lība un laipnība vienmēr satuvina un aicina 
ciemos atkal un atkal.

 Inguna Žogota un Uldis Bērziņš,
spēlmaņu kopas “Skutelnieki” vadītāji

21. jūnija vakarā – vasaras saulgrie-
žos, Bebros, daudzinājām Jānīti, kas at-
nāk pa gadskārtu, vezdams ziedu vezu-
miņu. Še saujiņa, te saujiņa, lai zied visa 
pasaulīte!

Ansambļa „Bitītes” meitenes visu gadu 
bija krājušas dziesmas Līgo dienu gaidī-
damas – nu bija klāt brīdis skaistākās līgo 
dziesmas izdziedāt, tāpat kā pļavas puķes 
vainagā iepīt.

Kopā ar „Bitītes” dziedātājām uz Jāņu ie-
līgošanu mūs aicināja līgotājas no Liepkalnes 
un Sausnējas. Pārliecinājāmies, ka viņu pusē 
dzīvo darbīgas un ar apskaužamu dzīvesprie-
ku apveltītas dāmas, kuras pagūst visu – veikt 
ikdienas darbu un atrast laiku kopā sanākt, lai 
mācītos līnijdeju soļus un ar aizrautību iestu-
dētu pat teātra izrādes vai fragmentus no tām. 
Galvenais viņuprāt – rast prieku un gandarī-
jumu it visā ko dara. 

Līnijdejas var dejot katrs, ikvienā ve-
cumā un jebkuros svētkos, arī Līgo va-
karā. Līnijdeju skolotāja Anita Sarmone 
savulaik šīs dejas ir mācījusi arī Bebros. 
Tagad varējām vērot ar kādu degsmi Ani-
ta Sarmone iejūtas līnijdeju ritmos kopā 
ar dāmām no Liepkalnes un Sausnējas. 
Skatītāju aplausu pavadīta bija deja par 
Jāņu dienas gaidīšanu, kurā kāda apburo-
ša tautumeita tika pie sava Jāņa. Pērses 
pamatskolas meiteņu sniegumā redzējām 
divas dejas. Mazās dejotājas neizbiedēja 
pat negaidītās lietus lāses, viņas turpināja 
deju nodejot līdz galam, nebēdājot par va-
saras saulgriežu lietutiņu! Kad no laukuma 
pagasta centrā lietus dēļ bijām patvērušies 
„Galdiņu” muzejā, varējām turpināt svētku 
ielīgošanu. Viešņas no Ērgļu novada mūs 
aicināja atcerēties vecās, labās Rūdolfa 
Blaumaņa „Skroderdienas”. Vairākos no 
izrādes iestudētos fragmentos mēs atpa-
zinām iemīļotos Skroderdienu varoņus. 

„urgAS” ielīgo brīvdabas muzejā

„Skutelnieki” viesojas
Jēkabpils pilsētas svētkos

Liepkalnes 
un Sausnējas 
pašdarbnieces ielīgo 
Jāņus Bebros

Kad sievas spēkiem mērojas!

turpinājums 11. lpp. 
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Mēs, Iršu pagasta iedzīvotāji, varam le-
poties ar savu vēsturi.

Savdabīgais pagasta vēsturē ir tas, ka 
1766. gadā, pēc Katrīnas II pavēles, šeit tika 
izveidota vācu kolonija Hirschenhof ar zem-
nieku un amatnieku viensētām – pati lielākā 
Baltijā.

Pēc 1939. gada 30. oktobra, Latvijas un 
Vācijas valdību noslēgtā līguma „Par vācu 
tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz 
Vāciju”, Latvijas valsts pārņēma Iršu zemes 
savā īpašumā, vācieši izceļo no kolonijas.

Līdz pagājušā gadsimta deviņdesmita-
jiem gadiem mēs par izceļotājiem neko ne-
zinājām, vien daudzi no mums dzīvoja viņu 
celtajās mājās, bijušajā krogā tika ierīkots 
tautas nams, vēlāk – Pērses pamatskola, sa-
vukārt pagastmājā ilgus gadus darbojās sko-
las internāts.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
bijušie iedzīvotāji un viņu pēcteči no Vāci-
jas un citām valstīm pie mums ir bieži viesi. 
Sākusies draudzība. Ne vienai vien irsiešu ģi-
menei, pašdarbniekiem ir bijusi iespēja pabūt 
Vācijā.

1992. gadā pēc Vācbaltu biedrības ini-
ciatīvas pie bijušā pagastnama ēkas uzstā-
dīts piemiņas akmens – bērnībai, jaunībai, 
vecāku mājām...

Šogad Līgo svētkos mēs bijām kopā ar 
Gangnusu dzimtai piederīgajiem, kuri sava 
salidojuma ietvaros apmeklēja Koknesi un 
Iršus.

23. jūnija rītā viesi iepazina Koknesi, tās 
vēsturi. Viņi pateicas koknesietim Atim Val-
teram par interesanto stāstījumu, krodziņam 
„Rūdolfs” par gardajām pusdienām.

Dienas otrajā pusē Iršos atbraucēju ceļi 
dalījās, lai katrs apskatītu savu senču mājas. 
Tiesa, reti kura māja vairs saglabājusies, to-
mēr kāds koks, piemiņas zīme vēl tika atrasta 
un nofotografēta.

Līgo svētku koncertā, kurš viesus patī-

kami pārsteidza un iepriecināja, piedalījās 
Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Irši”, skolēnu deju grupa, dziedātāji un 
dramatiskā kopa ar R.Blaumaņa stāsta „Īstā 
līgaviņa” iestudējumu. Paldies kolektīvu va-
dītājiem!

Pievakarē viesi baudīja latvisku svētku 
mielastu, to sarūpēja Ivetas Hveckovičas 
zemnieku saimniecības „Zemītes” darbi-
nieces.

Emocionāls izvērtās Liepkalnes kapsētas 
apmeklējums. Līdzpaņemtās jāņuzāles sagu-
la pie kapu pieminekļiem, kuros laika zobs 
jau gandrīz izdzēsis tur rakstīto. 

Tad – Jāņuguns aizdegšana Iršu pagasta 
centrā.

Prombraucot viesi izteica prieku, patei-
cās Iršu pagasta pārvaldei un iedzīvotājiem 
par sirsnību, par jaukajiem svētkiem, solīja 
atbalstīt mūsu ieceri atjaunot veco magazīnu 
un tajā ierīkot muzeju.

Valda Kalniņa

Gribējās dziedāt līdzi skroderzellim Rū-
dim un viņa draugam Kārlēnam ziņģi par 
bēdīgajiem vecākiem, kas tos dēlus audzi-
na! Bet, kad parādījās Bebene ar varenu 
aizkūpinātu pīpi, nojautām ar ko tas beig-
sies! Viešņām līdzi bija arī viens kungs, 
kurš lieliski iejutās Ābrama lomā un pie-
ķēra Pindacīšu lakatiņa zagšanā, tomēr vi-
ņam neizdevās izsekot dēla mīlas sakaram 
ar Zāru, jo krāsns kā vienmēr „uzgāja gai-
sā”! Nu gluži kā uz Nacionālā teātra ska-
tuves bija aina, kurā Tomuļmāte dziedināja 
sasirgušo Bebeni! Fragmentu, kurā Pinda-
cīša, Bebene un Tomuļmāte skaidro savas 
attiecības nevar izstāstīt, to vajadzēja re-
dzēt! Ūdens šaltis tika gan pašām, gan ska-
tītājiem! Pēc tik varenas Jāņu ielīgošanas, 
zinājām, ka Līgo naktī lietus nelīs! Paldies 
Liepkalnes un Sausnējas pašdarbniecēm 
par ciemošanos Bebros, lai nerimst darbo-
ties prieks un pavada radošs gars!

Sarmīte Rode Dziesmas kā puķes vainagā iepin „Bitītes”.

turpinājums no 10. lpp. 

Svinam kopā!

Rudenī ekskursija
uz Salacgrīvu

24. septembrī Bebru pagasta pensio-
nāri, kā arī pensionāri Koknesē un Iršos 
aicināti doties ekskursijā uz Salacgrīvu 
un Ainažiem. Apskatīsim un iepazīsim 
vēl kādu skaistu Latvijas stūrīti! Dalības 
maksa par ekskursiju, ieskaitot brokastis 
un pusdienas – Ls 6,50, Bebru pagasta 
pensionāriem Bebru pagasta pārvaldē 
jāsamaksā līdz 16. septembrim, Iršu un 
Kokneses pensionāriem jāpiesakās pa tālr. 
26159335, 65164188.

Saulainu un darbīgu vasaru vēlot –
Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru 

padomes priekšsēdētāja
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18. jūnijā, Bebru pagasta „Galdiņos”, 
pieminot tēlnieka Voldemāra Jākobsona me-
moriālās mājas – muzeja 35. gadskārtu, sati-
kās Voldemāra Jākobsona skolēni un kolēģi. 
Raisījās atmiņu stāsti, skanēja dziesmas un 
ikvienu sildīja prieks par atkal redzēšanos.

Tēlnieks akmenim dod garu un dzīvību
Pirms tikšanās muzejā pasākuma dalīb-

nieki nolika ziedus „Galdiņu” saimnieka at-
dusas vietā Zutēnu kapos. Ir pagājuši 37 gadi 
kopš ceriņu ziedēšanas laika, kad mākslinieks 
pārkāpa mūžības slieksni. Divu gadu laikā 
viņa draugi un domubiedri ar Bebru ciema pa-
domes atbalstu piepildīja Voldemāra Jākobso-
na vēlēšanos – pēc viņa aiziešanas „Galdiņos” 
atvērt muzeju. 1976. gada 13. aprīlī, Mākslas 
dienu laikā, muzejs sāka savu darbību. Rūdol-
fa Blaumaņa Indrānu tēvs sacījis: „Un, kad 
manis nebūs, es dzīvošu caur to labo, ko cil-
vēkiem esmu darījis”. Šos vārdus varam sacīt, 
domājot par Voldemāru Jākobsonu. Ir pagā-
juši gadu desmiti, bet pateicoties cilvēku uz-
ņēmībai, kuri palīdzēja tapt muzejam, šodien 
„Galdiņu” pagalmā mūs sagaida tēlnieka ar 
mīlestību veidotā „Tautumeita”, mazliet šķel-
mīgi ikvienu nācēju uzrunā „Lācis kārum-
nieks”, bet sirmā laukakmens „Kukažiņa”, 
viens no V. Jākobsona mīļākajiem darbiem, 
katram novēl saulainu labdienu. Muzeja izstā-
žu zālē, vairāk kā 130 gadus vecā dēļu grīda 
glabā mājas saimnieka soļu pieskārienu, te, 
starp senajām lietām, skulptūrām un zīmēju-
miem ir dzīva viņa klātbūtne. Māksliniekam 
pieder vārdi: „Katrs akmens ir sastingusi 
dvēsele. Tēlnieks tai dod siltumu, garu un 
dzīvību.” Šī atziņa ir lasāma muzeja jaunajā 
bukletā, kuru izdeva Bebru pagasta pārvalde, 
gaidot muzeja dzimšanas dienu un kuru pasā-
kuma dienā saņēma ikviens ciemiņš. 

Muzeja izveidē vislielākais nopelns ir 
Voldemāra Jākobsona draugam Augustam 
Pētersonam un toreizējā Stučkas vēstures un 
mākslas muzeja direktorei Regīnai Paukštei. 
Lai arī viņa nevarēja būt kopā ar mums pa-
sākumā, Paukštes kundze muzejam vēstulē 
atsūtījusi savas atmiņas par mūsu dižo no-
vadnieku un muzeja tapšanu.
Regīnas Paukštes vēstule tēlniekam mūžībā

„Vai dzīves laikā un darba gaitās bieži 
atgadās satikt garā tuvus cilvēkus, kurus at-
ceramies gadiem ilgi? Šķiet, ka manā ļoti no-
zīmīgā darba posmā no daudziem satiktiem 
tāds bija tēlnieks Voldemārs Jākobsons – gara 
aristokrāts ar brīvdomīgu stāju un dzīves un 
mākslas sapratni. Tēlnieks man palicis atmi-
ņā ar viensētas „Galdiņi” īpašu vēsturisku 
auru un mākslinieka traģisko likteņstāstu bar-
ga laikmeta griežos. Ar tēlnieku mūs saistīja 
māksla un vēsture, radniecīgs darbs, kopīgas 
sarunas, to saturs, sadzīviskie rituāli svētdie-
nās („pankūku dienas”), tēlnieka darbu izstā-
des iecere Kokneses luterāņu baznīcā 1973. 
gada pavasarī un daudzie strīdi ap tās ekspo-
zīciju un Mākslas dienu izglītojošie pasāku-
mi. Šodien senās ēkas, bijušā muižas šķūņa, 
veidols saaudzis ar spēcīga, brīžiem līdzcil-
vēkiem nesaprasta, vēstures vējiem plosītā, 
mākslinieka likteni. Satikās romantizētā se-
natne ar bargu vēsturisku īstenību, drosmi, 

neatkarību ceļā uz brīvību no okupācijas va-
ras. Diemžēl, mākslinieks sagura zem gadu 
nastas un slimības. Bet tolaik tēlnieku sais-
tīja Kokneses baznīca, tur „iemests” muzejs. 
Izstāžu zāle baznīcā un „Galdiņi” – tēlnieka 
mājvieta un darbnīca, šķita radniecīgi, radoši 
veidojumi. Šodien jāatzīst: laiks visu nostā-
dījis savā vietā – saglabāta baznīca draudzei, 
un „Galdiņos” izveidots memoriālais muzejs, 
kuram vēl ilgs ceļš un nākotne! Trīsdesmit 
pieci gadi muzejam ir skaista un lepna ju-
bileja, kas sauc neapstāties, nesasīkumoties 
ikdienas darbos. Paldies par Bebru sabied-
rības saprotošo atbalstu un palīdzību. Bez tā 
neviens muzejs nepastāv ilgu mūžu. Paldies, 
tēlniek, par mums atstāto „Pelēko dienu”, 
„Kukažiņu”, „Saimnieci”, „Aku-aku”, citām 
vizošām akmens pērlēm, kas rosina domāt. 
Novēlu muzejam izstrādāt un izdot vērienī-
gu, ilustrētu katalogu – piemiņu tēlniekam 
Voldemāram Jākobsonam. Pateicībā par 
mana darba ieguldījumu „Galdiņu” muzeja 
iecerē un izveidošanā – Regīna Paukšte.

Foto izstādi veido
Voldemāra Jākobsona skolēni

Gatavojoties pasākumam, muzejā tapa 
fotogrāfiju izstāde par Voldemāra Jākobsona 
darba gadiem Bebru astoņgadīgajā skolā no 
1944. līdz 1968. gadam. Izstādei izmantotas 
fotogrāfijas no muzeja krājuma un bijušo 
skolnieku Jāņa Birkāna, Andra Kristona, Mir-
dzas Riekstiņas un Jura Bāra foto arhīviem. 

Vistālāko ceļu no vēju pilsētas Liepājas bija 
mērojis Voldemāra Jākobsona bijušais skolnieks 
Andris Kristons ar grupu „Helikons”. Starp at-
miņu stāstiem skanēja Andra Kristona kompo-
nētās dziesmas ar dažādu autoru vārdiem. 

Savulaik V. Jākobsonam tuvs cilvēks, 
žurnāliste Anna Liepniece teikusi: „Tie, kuri 
pazīst V. Jākobsonu saka – ciets raksturs, 
tādu laiks nospodrina kā dimantu, bet viņa 
laika biedrs Rūdolfs Alders savam draugam 
veltījis vārdus: „Tik lielu personību un ar tik 
izturētu raksturu mums ir maz”. Skolotāju 
Voldemāru Jākobsonu kā ārēji skarbu, bet 
sirdī dāsnu kolēģi atcerējās skolotājas Zenta 
Zīle un Sarma Bistere. 

Skolotāja personības starojums nezūd
Ir skolotāji – personības, kuru ietekme un 

iespaids saglabājas visu mūžu, savos atmiņu 
stāstos apliecināja Voldemāra Jākobsona bi-
jušie skolēni: Jānis Smilga, Astrīda Grantiņa, 
Jānis Midegs, Uldis Filipsons, Jānis Birkāns, 
Andris Kristons, Pēteris Bārs, Valdis Kal-
niņš, Austra Lazda, Ilga Pureniņa. Lūk, daži 
atmiņu fragmenti.

Meža zinātņu doktors Jānis Smilga, kurš 
dzīvo Rīgā, bet dzimis Bebros un pie Volde-
māra Jākobsona mācījies Pļaviņu ģimnāzijā, 
ar pateicību un cieņu atcerējās savu skolo-
tāju: „Skolēnos viņš neatlaidīgi ieaudzināja 
labas gaumes izjūtu, skaidrodams mākslas 
būtību. Stundās skolotājs labprāt pastāstī-
ja redzēto Eiropas ceļojumos”. Bebrēnietis 
Jānis Midegs uzsvēra Voldemāra Jākobsona 
sportisko rūdījumu un atminējās kā bijušais 
boksa čempions (1921. un 1923. gadā V. Jā-
kobsons Latvijas Olimpiskajās spēlēs kļuva 
par boksa čempionu vidējā svarā) arī sko-

las puikām mācīja boksa cīņas paņēmienus. 
Pieciem klātesošajiem kungiem: Jānim Bir-
kānam, Pēterim Bāram, Uldim Filipsonam, 
Valdim Kalniņam un Andrim Kristonam 
Voldemārs Jākobsons bija arī klases audzi-
nātājs. 1959. gadā viņi absolvēja Bebru sep-
tiņgadīgo skolu, pagājuši vairāk kā 50 gadi, 
bet, mums šķita, ka laiks neko nav mainījis 
– bijušo klasesbiedru acīs virmoja tā pati 
skolas gadu nebēdnība! Un, vēl – viņiem vi-
siem piemīt kaut kas no skolotāja Voldemāra 
Jākobsona cēluma un staltuma! Pēteris Bārs 
sacīja: „Voldemārs Jākobsons mūsu atmiņās 
vienmēr paliks kā spēcīga personība, skolo-
tājs, kuru atceramies vēl pēc tik daudz ga-
diem, jo savā garā un stājā viņš mums bija 
īstas vīrišķības paraugs. Bija gadījumi, ka 
skolotājs pamanīja, ka divi puikas kaujas, bet 
viņš nevis strīdniekus izšķīra, bet sacīja: ejiet 
vietā, kur jūs neredz un pabeidziet iesākto!” 
Andris Kristons atminējās kā mācoties 6. kla-
sē viņi kājām devušies pārgājienā uz Stabu-
ragu un Vīgantes parku. Valdis Kalniņš jau 
skolas gados aizrāvās ar sportu un pirmais ro-
sinātājs sportiskajam dzīvesveidam bija kla-
ses audzinātājs: „No Voldemāra Jākobsona 
esmu mācījies mērķtiecību, spēju neapstāties 
pie sasniegtā”. Arī Uldis Filipsons, atceroties 
savu skolotāju, sacīja: „Cienīju viņu ne tikai 
kā skolotāju, Voldemārs Jākobsons man bija 
tāda cilvēka – vīrieša piemērs, par kādu man 
pašam gribējās izaugt. Domāju, ja viņš šo-
dien būtu mums līdzās, skolotājam būtu savs 
skatījums un vērtējums par notiekošo valstī”. 
Voldemāra Jākobsona bijusī skolniece Astrī-
da Grantiņa, ilggadēja Bebru pagasta pado-
mes sekretāre izteica gandarījumu par Bebru 
pašvaldības paveikto muzeja iekārtošanā un 
„Galdiņu” mājas saglabāšanā.

Esmu dejojusi ar mākslinieku!
Bijusī Vecbebru tehnikuma skolotāja 

Gunta Krievāre atcerējās: „Voldemārs Jā-
kobsons labprāt mēdza apmeklēt tehnikumā 
rīkotos pasākumus, arī karnevālus, kuros ie-
radās no ārzemju ceļojumiem pārvestā plat-
malē. Viņš dejoja reti, bet karnevālu ballēs 
to darīja ar aizrautību, arī es esmu dejojusi 
valsi ar viņu!” Pavisam nesen muzeja krāju-
mā nonāca Margaritas Kovaļevskas grāmata 
„Deviņpadsmit”. Grāmatas autore Latvijas 
Mākslas akadēmijā sākusi studēt 1929. gadā, 
kad Voldemārs Jākobsons jau gatavojies to 
absolvēt. Atmiņās par akadēmijas laiku, Mar-
garita Kovaļevska atceras brīžus, kad ciemo-
jusies jaunā tēlnieka darbnīcā un kādā reizē 
Voldemārs Jākobsons viņu uzaicinājis dejot 
starp nepabeigtajiem māla un ģipša darbiem.
Paldies par ieguldījumu muzeja saglabāšanā!

Paldies Bebru pagasta padomei, tagad 
Bebru pagasta pārvaldei un komunālajai no-
daļai par paveikto muzeja ēkas saglabāšanā. 

Mūža novakarē Voldemārs Jākobsons 
savā dienasgrāmatā ieraksta dzīvēs laikā pār-
baudītu atziņu: „Viss vienkāršais un nevilto-
tais ir liels un skaists”. Tikšanās reizē „Gal-
diņos” klātesošie apliecināja – vienkāršs un 
skaists ir bijis Voldemāra Jākobsona dzīves 
gājums.

Sarmīte Rode

Es dzīvošu caur to labo, ko cilvēkiem esmu darījis
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SPortA dzīve

Ar vieglatlētikas sacensībām 25. - 26. jū-
nijā Jelgavā ir noslēgušās Latvijas pašvaldību 
sporta veterānu (senioru) 48. sporta spēles.

Šajās sacensībās teicams starts izdevās 
Kokneses novada vieglatlētikas veterāniem. 
Izcīnītas trīsdesmit medaļas, no kurām četr-
padsmit ir zelta, trīspadsmit – sudraba un trīs 
– bronzas medaļas. Trīsdesmit divu komandu 
konkurencē mūsu vieglatlēti ar 317 punktiem 
izcīnīja 6. vietu (2010. gadā – 9. vieta). Tikai 
viens punkts Kokneses novada komandu šķīra 
no piektās un ceturtās vietas, kuras ieņēma Lī-
vānu novads un Valmiera. Atšķirībā no Līvānu 
novada, mūsu komandā startēja tikai Kokneses 

novadā dzīvojošie vai strādājošie sportisti. Šo-
gad komandas ilggadējiem sporta veterāniem 
pievienojās vairāki gados jauni dalībnieki no 
Kokneses pagasta, tāpēc izdevās komandu no-
komplektēt bez tā saucamajiem „viesstrādnie-
kiem”. Optimismu turpmākajiem startiem rada 
arī tas fakts, ka aiz mums palika ļoti spēcīgās 
Rīgas, Jūrmalas un Ventspils (pagājušā gada 
uzvarētāja) vieglatlētu komandas. Vēlējums 
Kokneses novada komandas dalībniekiem ir 
turpināt aktīvi trenēties un gatavoties nākošā 
gada sacensībām un tiem, kuri pirms un šajās 
sacensībās satraumējās, ātrāk atveseļoties un 
atgriezties treniņu un sacensību apritē.

Iršu volejbolisti sīvā cīņā tiek pie sudraba medaļām

Četras Kokneses novada jauniešu  ko-
mandas piedalījās Latvijas Pludmales Vo-
lejbola Savienības rīkotajās sacensībās 
Gulbenē. Sacensībās piedalījās A, B, C ve-
cuma zēnu un meiteņu komandas no dažā-
diem Latvijas novadiem un spēles norisinājās 
Gulbenes ģimnāzijas smilšu laukumos. Di-
vas koknesiešu komandas startēja jaunākajā 
C grupā un divas komandas vidējā B grupā 
zēniem. 

Edgars Glāznieks kopā ar Kristu Ku-
činski izcīnīja pirmo vietu, spēlējot B gru-
pā (gadu vecāki zēni). Šajā pašā grupā otrā 
vieta Edijam Lutinskim un Artim Dandēnam. 
Jaunākajā grupā otro vietu izcīnīja Kristiāns 
Butins un Edgars Riekstiņš. Ceturtā vieta 
šajā grupā Niklāvam Vingrim kopā ar Lauri 
Larionovu, arī tas ir labs panākums septiņu 
komandu konkurencē.

Šīs sacensības ir kā sagatavošanās posmi 
Latvijas čempionātam pludmales volejbolā, 
kas notiks augusta vidū Jūrmalā.

Paldies Kokneses novada domei par 
transportu nokļūšanai sacensībās. Paldies arī 
Jānim Dzenim par atļauju jaunajiem sportis-
tiem trenēties un rīkot sacensības Kalnavotu 
smilšu volejbola laukumos.

Ivars Māliņš, treneris

Zelta medaļu lietus Jelgavā

Kokneses novada komandas godalgoto vietu ieguvēji Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu (senioru) Savienības 48. sporta spēlēs vieglatlētikā

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

1. Evita Galviņa 30+
Lode – 9.32 m – 1. vieta
Disks – 26.83 m – 2. vieta
Trīssoļlēkšana – 8.20 m – 2. vieta

2. Gita Kārkle 30+ Tāllēkšana – 4.15 m – 2. vieta 
Šķēps – 30.49 m – 2. vieta

3. Dita Mārtinsone 30+
Lode – 9.19 m – 2. vieta
Disks – 31.42 m – 1. vieta
Šķēps – 23.93 m – 3. vieta

4. Zanda Grigāne 35+ Lode – 10.22 m – 2. vieta
Disks – 29.93 m – 2. vieta

5. Lidija Degtjareva 40+
Lode – 8.85 m – 2. vieta
Šķēps – 33.00 m – 2. vieta
Disks – 20.22 m – 2. vieta

6. Anna Lulle 65+
Trīssoļlēkšana – 5.92 m – 1. vieta
Tāllēkšana – 2.85 m – 1. vieta
Augstlēkšana – 1.05 m – 1. vieta

7. Aivis Orliņš 40+ Lode – 13.03 m – 1. vieta

8. Ivars Māliņš 45+
Augstlēkšana – 1.65 m – 1. vieta
Lode – 11.26 m – 1. vieta
Disks – 33.02 m – 1. vieta

9. Modris Vecumnieks 50+ Lode – 10.80 m – 2. vieta
Disks – 32.93 m – 1. vieta

10. Aigars Kalniņš 50+ 100m – 13.9 s – 3. vieta
Tāllēkšana – 4.75 m – 1. vieta

11. Aivars Dambītis 60+ Lode – 12.34 m – 2. vieta
Šķēps – 36.14 m – 1. vieta

12. Arvīds Vītols 60+
Tāllēkšana – 4.95 m – 1. vieta
Augstlēkšana – 1.35 m – 3. vieta
Trīssoļlēkšana – 10.89 m – 1. vieta

Komandas vadītājs Arvīds Vītols

Kokneses jauniešiem 
panākumi 
pludmales volejbolā

Turpinot startus, Latvijas Sporta vete-
rānu Savienības (LSVS) 48. sporta spēlēs, 
18. jūnijā Jūrmalā – Dubultu pludmalē, 
kārtējās sacensības aizvadīja Kokneses 
novada volejbolisti. Vecuma grupā 50+ 
astoņu komandu konkurencē, finālā, sīvā 
cīņā, ar 17:19 un 13:15, zaudēts Līvānu 
novada pludmales volejbolistiem un izcī-
nīta 2. vieta!

Komandā spēlēja un vicečempionu ti-

tulu izcīnīja – Māris Kravalis, Jānis Feo-
dorovs, Modris Vilcāns un Dzintars Greļs. 
Līdz ar to, šogad Iršu volejbolisti repub-
likā ieguvuši gan zelta (50+ grupā), gan 
nupat sudraba (50+ pludmales volejbolā), 
gan bronzas medaļas (45+ grupā).

Irši zied un sportiskā vasara turpi-
nās…

Dzintars Greļs
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LSK Kokneses nodaļa informē!
Vasaras periodā tiks organizēti 2 lieli 

pasākumi, ar mērķi palīdzēt Kokneses iedzī-
votājiem, un šoreiz lielāku uzsvaru liekot uz 
palīdzēšanu ģimenēm ar skolas vecuma bēr-
niem, tādēļ:

Akcija „Skolas soma 2011” arī 
Koknesē.

Vai atcerieties savu pirmo skolas dienu – 
saviļņojumu, prieku, uztraukumu par to, ka 
tagad esiet liels un jāsāk iet skolā?

Tie, kuri tagad paši audzina skolēnus, 
zina, ka skolas gaitas nav lēts prieks. Tādēļ, 
vēl jo grūtāk sasniedzams bērniem no daudz-
bērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras apgā-
dā viens no vecākiem. Aicinām palīdzēt un 
ziedot, lai šajos bērnos jau pirmajās skolas 
dienās neradītu mazvērtības sajūtu tādēļ, ka 
trūkst vajadzīgo zīmuļu, burtnīcu, grāmatu 
vai skaistas, jaunas somas, un dotu iespēju 
bērniem skolas gaitas uzsākt ar prieku!

„Skolas soma” skolēniem tiek piepildīta 
jau sesto gadu. Kopš 2006.gada kopā esam pa-
līdzējuši 5249 skolēniem par kopējo summu 
155 877 lati. Akcija „Skolas soma” katru gadu 
tiek īstenota sadarbībā ar reģionālajām labda-
rības organizācijām un pilsētu pašvaldībām. 
Akcijas partneris ir SIA RIMI Latvia.

Lai nodrošinātu to, ka ziedotie līdzekļi 
patiešām tiek izlietoti skolas preču iegādei, 
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un lab-
darības organizācijām, ģimenes nesaņems 
naudu, bet gan īpašas dāvanu kartes 25 latu 
apmērā, ko varēs izlietot, iegādājoties tikai 
skolas preces.

Projektu īsteno: labdarības portāls Zie-
dot.lv sadarbībā ar reģionālajām labdarības 
organizācijām un pašvaldībām.

Projekta partneris: projektam 
„Skolas soma” jūlijā un augustā iespē-
jams ziedot arī ziedojumu kastītēs vei-
kalos RIMI un Supernetto visā Latvijā.  
Zvanot uz ziedojumu tālruni 90006383, 
jūs ziedosiet vienu latu projektam „Skolas 
soma”. (info no www.ziedot.lv)

21. jūlijā pl. 18:00 Koknesē, Blaumaņa 
pagalmā, akcijas „Skolas soma” labdarī-
bas koncerts – ar Kokneses mākslinieku 
piedalīšanos, kura laikā būs iespēja ziedot 
naudiņu vai skolas lietas, kuras pēc tam tiks 
uzdāvinātas (sadarbībā ar Kokneses Sociālo 
dienestu) Kokneses novada pirmklasnie-
kiem, lai atvieglotu skolas gaitu uzsākšanu.

Pieteikuma anketas (uz šādu palīdzību) 
pirmklasnieku vecākiem ir iespēja aizpildīt 
līdz 11. augustam Kokneses Ģimenes atbal-
sta dienas centrā, kā arī Kokneses, Bebru un 
Iršu sociālajos dienestos.

Paldies visiem ziedotājiem! 

 Pirmsskolas „DRĒBJU DIENAS”
Kad – no 3. līdz 5. augustam
Cikos – 3. un 4. augustā no pl.10:00 

-16:00, 5. augustā pl.10:00 – 15:00.

PALDIES visiem LSK Kokneses no-
daļas biedriem par aktivitāti un ikviens ir 
aicināts iesaistīties šai nodaļā. Kopā mēs 
varam vairāk izdarīt! 

LSK Kokneses nodaļas vadītāja
Līva Skābarniece

Kā jau esiet pamanījuši, tirgošanās Kok-
nesē notiek divās vietās: Zaļā tirgus laukumā 
un nojumēs pie veikala Maxima. Kāpēc tā?

„Savulaik, būvējot veikalu Maxima, paš-
valdība izvirzīja nosacījumu, ka jāsaglabā 
tirgošanās vietas, kas arī tika izpildīts,” ko-
mentē Kokneses novada domes izpilddirek-
tors Jāzeps Baltmanis, taču, „pēc Zaļā tirgus 
izveides, tirdzniecība jāorganizē vienā vietā, 
tā teikt – zem viena jumta,” savu viedokli 
pauž J. Baltmanis.

Šobrīd tirdzniecība no nojumēm nav li-
kumiski sakārtota.

Tirgus darba grupa, kurā pārstāvēta gan 
pašvaldība, gan biedrība „Koknesei”, uzņē-
mēji un vietējā sabiedrība, nolēma, ka, pēc 
saskaņošanas ar domi, nojumes jāpārvieto uz 
tirgus laukumu, tādējādi pārņemot to apsaim-
niekošanu un nodrošinot likumisku pamatu 
tirdzniecībai.

Plānojam, ka nojumēs, pēc pārvietošanas 
darba, dienās varēs, tāpat kā līdz šim, tirgo-
ties bez maksas, taču sestdienās, svētdienās 
un svētku dienās – par pašvaldības apstipri-
nāto tirdzniecības vietas nomas maksu un ie-
vērojot apstiprinātos Kokneses novada Zaļā 
tirgus Iekšējās kārtības noteikumus. 

Konsultējoties ar PVD darbiniekiem, pār-
liecinājāmies, ka nosacījumi mājražotājiem, 
lai varētu tirgoties ar, piemēram, pašceptām 
maizītēm, neprasa materiālus ieguldījumus, 
tikai jābūt mazliet uzņēmībai. PVD Austrum-

zemgales pārvaldes vadītāja Dace Lazdāne 
atzīmē, ka, lai reģistrētos kā mājražotājs un 
saņemtu PVD atļauju, ir jānokārto sanitārā 
grāmatiņa, jāsagaida PVD pārstāvji pārbaudē 
vietā, kur plānota ražošana, jāveic ūdens iz-
meklējums – un var sākt strādāt! Viņa vēl pie-
bilst, ka ļoti gribētos iedrošināt iedzīvotājus, 
kuriem ir iespējas un vēlme kaut ko uzsākt, 
izmantot iespēju bez maksas konsultēties gan 
Jēkabpilī, Brīvības ielā 88, gan pa tālruni, gan 
vienojoties par konsultāciju Koknesē. 

Par to, ka mīts par PVD kā bubuli ir pa-
gātne, pārliecinājāmies arī mēs, gan organi-
zējot tirgu, gan aptaujājot tirgotājus.

Vēl gribam piebilst, ka tirgotāji ar meža 
veltēm reģistrētā tirdzniecības vietā var tirgo-
ties brīvi bez kādām atļaujām, un, tirgojoties 
ar dārzā izaudzētiem labumiem, tikai jāspēj 
apliecināt zemes piederība, uz kuras izaudzē-
ta produkcija.

Aicinām iedzīvotājus izteikt savu viedok-
li, rakstot ierosinājumus un ieteikumus tirgus 
darbības uzlabošanai Tirgus darba grupai uz 
e-pasta adresi: kokneses.tirgus@gmail.com 
vai uz Kokneses novada domes adresi: 

Tirgus darba grupai, Melioratoru ielā 1, 
Koknese, LV-5113.

Tirgus iekšējās kārtības noteikumi un 
cenrādis atrodams pašvaldības mājas lapas 
sadaļā – Sabiedrība / Kokneses novada Za-
ļais tirgus.

Biedrība „Koknesei”

Jūlija mēnesī tiks izsludināts Vides mi-
nistrijas sagatavotais Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa II kārtas „Atjaunojamo energore-
sursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” 
nolikums.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt un 
uz valsts atbalstu ieguldījumu līdzfinansē-
šanai varēs pretendēt:

1.  Privātmāju īpašnieki.
2. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-

nieku pārstāvošas biedrības un pilnvaro-
tas personas.

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projek-
ti, kuros tiks iegādātas un uz stā dītas šādas 
iekārtas: 

• šķeldas vai salmu biomasas katli, bio-
masas granulu vai malkas katli un biomasas 
kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW 
(ieskaitot); 

• saules kolektoru sistēmas ar kopējo uz-
stādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot); 

• siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu 
līdz 50 kW (ieskaitot); 

• vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jau-
du līdz 10 kW (ieskaitot); 

• saules baterijas ar kopējo uzstādīto jau-
du līdz 10 kW (ieskaitot); 

• vairākas augstāk minētās iekārtas, ņe-
mot vērā konkrētas iekārtas kopējās uzstādī-
tās jaudas ierobežojumus. 

Lai sekmētu programmas mērķu sasnieg-
šanu un pieejamās atbalsta summas apgūša-

nu, ekoloģiskas un sakoptas vides atbalstītāji 
”Live Green Organisation” sniedz bezmaksas 
konsultācijas projektu iesniedzējiem par iespē-
jām risināt siltumenerģijas un elektroenerģijas 
ražošanas problēmas un izvēlēties atbilstošāko 
no atjaunojamo energoresursu produktu klās-
ta. Biedrībā apvienojušies siltumenerģētikas 
speciālisti, kas ar apkures jautājumu risināšanu 
nodarbojas jau kopš Latvijas neatkarības atjau-
nošanas. Konsultāciju pamatideja – izvērtējot 
pašreizējo situāciju, sniegt skaidrojumu par 
plānoto ieguldījumu atbilstību programmas 
prasībām, rast izdevīgāko tehnoloģisko risinā-
jumu no Latvijā pieejamajiem variantiem, lai 
sekmētu māju īpašnieka vajadzības, un nodro-
šinātu programmas mērķa īstenošanu - veicināt 
siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanu 
mājsaimniecības sektorā un samazināt pieau-
gošās apkures izmaksas.

Konsultācijas par programmu, par at-
bilstošākajiem risinājumiem un citiem jautā-
jumiem pieejamas darba laikā, vēršoties pie 
biedrības “Live Green Organisation” (tālr. 
27000095 vai rakstot uz e-pastu: info@lgo.
lv, www.lgo.lv).

Konkursa ietvaros pieejamais finansē-
jums ir 11 399 481 lats, kur vienam projek-
tam pieejamais finanšu instrumenta finansē-
jums ir līdz 50% – dārza mājām, individuā-
lām dzīvojamām mājām, vasarnīcām ar koka, 
mūra un mūra-koka ārsienām, dvīņu rindu un 
atsevišķu divdzīvokļu mājām nepārsniedzot 
7 000 latu.

zem viena jumta

Māju īpašniekiem jāpasteidzas iesniegt projektu iesniegumus II 
kārtas valsts atbalstam apkures iekārtu rekonstrukcijai!
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20. augustā plkst. 13.00 Ikšķiles estrādē 
notiks gadskārtējais represēto salidojums. 
Būsim atsaucīgi un piedalīsimies!  

26. augustā aicinām visus represētos, 
viņu atbalstītājus, bērnus, mazbērnus eks-
kursijā uz Līgatni. Apskatīsim papīrfabri-
kas ciematu, ražotni, izstaigāsim Līgatnes 
dabas takas, apmeklēsim padomju slepeno 
bunkuru, kā arī vēl citus interesantus ap-

skates objektus.
Muzeju un citu objektu apskate par mak-

su. Transporta izdevumus sedz Kokneses no-
vada dome.

Ekskursijai pieteikties līdz 15. augus-
tam, tālr. 26423431, vakaros 65161553, 
65161106.

Kokneses novada
represēto nodaļas valde.

Ar 2011. gada jūniju SIA „Aizkraukles 
slimnīca” jāveic kvotu (valsts apmaksāto 
pakalpojumu summa) izmantošanas ierobe-
žojumi, jo slimnīcai 2011. gadam iedalītā 
ambulatorā kvota ir 187 065 Ls. Līdz 2011.
gada 1.jūnijam iedzīvotāji ir saņēmuši ambu-
latoros pakalpojumus kvotas ietvaros jau par 
170 330 Ls.

Katrā pieņemšanā pie ārsta speciālista 
turpmāk kvotas ietvaros būs pieejami tikai 2 
pacientu apmeklējumi dienā. Tas attiecas arī 
uz visiem izmeklējumiem.

Kvota netiks ierobežota pediatra un endo-
krinologa pakalpojumiem, kā arī ar ģimenes 
ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu labora-
toriskajiem izmeklējumiem. Rentgena un da-
tortomogrāfa izmeklējumi kvotas ietvaros būs 
nodrošināti bērniem un tiem, kuriem nepie-
ciešama neatliekamā palīdzība traumpunktā.

SIA „Aizkraukles slimnīca” vadība in-
formējusi gan Veselības ministriju, gan Ve-
selības norēķinu Centru par iedzīvotāju va-
jadzībām neatbilstošo kvotu. Līdz šim esam 
saņēmuši tikai formālas atbildes. Ar saraksti 
var iepazīties mūsu mājas lapā www.amc.lv

SIA „Aizkraukles slimnīca” valde

28. jūnijā savu ceļu sāka inovatīvo biz-
nesa ideju konkurss „Ideju Kauss 2011”, un 
mājas lapā www.idejukauss.lv ikviens var 
pieteikt savu biznesa ieceri un piedalīties 
sākotnējā atlasē. „Ideju Kauss” ir Latvijas 
Investīciju attīstības aģentūras realizēts ino-
vatīvu biznesa ideju konkurss, kas Latvijā 
norisināsies jau piekto gadu. Konkurss dod 
iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzī-
votājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt 
biznesa uzsākšanai nepieciešamās prasmes, 
pieredzi, kontaktus un finansējumu. Kon-
kursa dalībnieki varēs piedalīties apmācībās, 
konsultēties savas biznesa idejas izstrādē 
ar pieredzējušiem ekspertiem un uzvarētāji 
saņems vērtīgas atbalstītāju un stratēģisko 
partneru balvas biznesa uzsākšanai – līdz pat 
5000 latiem!

Lai labāk sagatavotos konkursam un 
veiksmīgāk startētu tajā, aicinām Tevi pieda-
līties informatīvajos semināros, kas notiks 
visā Latvijā:

► Rīgā – 14. jūlijā, pl.12:00, Biznesa 
augstskola Turība, Graudu iela 68;

► Valmierā – 20. jūlijs, pl. 13:00, Vidze-
mes augstskola, Cēsu iela 4;

► Rēzeknē – 26. jūlijā, pl. 14:00, vieta 
tiks precizēta;

► Ventspilī – 28. jūlijs, pl. 13:00, Vents-
pils augstskola, Inženieru iela 101a;

► Jelgavā – 2. augusts, pl. 13:00, Zem-
gales reģiona Kompetenču attīstības centrs, 
Svētes ielā 33.

Semināros uzzināsi, kā iesniegt savu ide-
ju un kā labāk sagatavoties konkursam, kā 

idejas tiks vērtētās, kā arī dzirdēsi pagājušo 
gadu dalībnieku un uzvarētāju pieredzi.

Piesakies uz semināru norādot savu vār-
du, uzvārdu un e-pasta adresi, kā arī pilsē-
tu, kurā apmeklēsi semināru, sūtot informā-
ciju uz e-pastu: madara.berzina@turiba.lv.

Informācija par semināriem un kon-
kursu: www.idejukauss.lv

Konkurss “Ideju kauss 2011” tiek rīkots 
darbības programmas “Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” aktivitātes “Pasākumi motivāci-
jas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai” ietvaros, nodrošinot Eiropas Sa-
vienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmēj-
darbības motivācijas programma” īstenošanu. 
Konkursu rīko LIAA, rīkotājs un stratē-
ģiskais partneris – Biznesa augstskola Tu-
rība, stratēģiskais partneris – SEB Banka.

Ideju Kausu 2011 atbalsta: Lattelecom, 
DDB, Draugiem.lv, Lietišķās informācijas 
dienests, Tallink Hotel, Creative Andrejsala.

Ideju Kausa 2011 informatīvie partne-
ri: LNT, SWH, Delfi.lv, LURSOFT, Nozare.
lv, JCDecaux, MarketMedia, cvonline.lv, 
1188.lv, inbox.lv, biznesam.lv, zo.lv, Dienas 
Mediji, StudentNet.lv, Grafija, news.lv, no-
vonews.lv, calis.lv, LETA, Kapitāls, Latvijas 
Pašvaldību savienība, Valsts izglītības un at-
tīstības aģentūra.

Papildu informācija:  
Madara Bērziņa
Projekta „Ideju Kauss 2011” administratore
Biznesa augstskola Turība
Tālr.: 67625371, mob.tālr. 26348867
e-pasts: madara.berzina@turiba.lv

Sadarbībā ar Kokneses novada domi, I. 
Gaiša Kokneses vidusskolu un Ģimenes at-
balsta Dienas centru, tiek veidota jauniešu 
biedrība Koknesē. Aicināti pieteikties jau-
nieši līdz 25 gadu vecumam. Biedrība strādās 
pie sporta, kultūras un citiem pasākumiem, 
sadarbosies ar Kokneses amatpersonām un 
veidos dažādus projektus! Pieteikšanās līdz 
15. jūlijam! Pirmā tikšanās reize 18. jūlijā 
Kokneses novada domes sēžu zālē plkst. 
13:00. Papildus informāciju var iegūt pa 

tālruni: 29382911, Jānis Balodis.
Pieteikuma formu variet aizpildīt:
https://spreadsheets.google.com/spreads-

heet/viewform?formkey=dEo5Z0dIWXNqY
ndodTZPNThQUl94bEE6MQ

Ja esi aktīvs un nebaidies uzņemties 
atbildību, nāc un iesaisties! Iespēja iegūt 
vērtīgu pieredzi, draugus un labus kontaktus! 
Iespēja apvienot darbošanos biedrībā ar stu-
dijām, skolu vai darbu (ja vien vismaz reizi 
nedēļā esi Kokneses apkārtnē)!

Vecbebru Profesionālā vidusskola 
piedāvā apgūt 2011./2012. m. 
g. šādas licencētas izglītības 
programmas, iegūstot 
kvalifikāciju:

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists

pamatizglītība 4 gadi

Konditors pamatizglītība, 
vidējā izglītība, 
profesionālā 
vidējā izglītība

10 mēneši

Restorānu 
pakalpojumu 
speciālists 
(viesmīlis, 
bārmenis)

vidējā izglītība, 
profesionālā 
vidējā izglītība

1,5 gadi

Datorsistēmu 
tehniķis

pamatizglītība 4 gadi

Programmē-
šanas tehniķis

pamatizglītība 4 gadi

Biškopis pamatizglītība 4 gadi
Biškopis pamatizglītība, 

vidējā izglītība
Neklātie-
ne (tālmā-
cība)

Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca, mācī-
bu kafejnīca.

Audzēkņi saņem valsts stipendiju līdz Ls 
20,00, ESF mērķstipendiju līdz Ls 50,00 mē-
nesī. Iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja 
tiesības.

Dokumentus pieņem darbdienās no 13. 
jūnija līdz 14. jūlijam plkst. 8.30 - 16.00

Kontakttālruņi: 65133606, 65133600

Aizkraukles reģiona iedzīvotājiem 
par izmaiņām veselības aprūpes 
pakalpojumu saņemšanā

Dodies uz informatīvajiem 
semināriem un iesniedz savu 
biznesa ideju „Ideju kausā 2011”!

tiek veidota kokneses jauniešu biedrība

kokneses novada represēto nodaļas valde informē
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Vieta Datums Laiks Pasākums
Kokneses pagasts   

Blaumaņa 
pagalms

15.07. 18.00 Vitingenas un Kokneses pūtēju orķestra koncerts.

Kokneses 
pilsdrupas

15.07. 21.00 Koncerts. Dūdu un bungu mūzikas grupa “Auļi”.
Ieejas maksa:

• Sēdvietas (1. – 4. rinda) Ls 5,00;
• Sēdvietas (5. – 7. rinda) Ls 4,00;
• Stāvvietas (vai līdzi ņemot savu sēžamo) Ls 3,00;
• Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas.

Ieskaties: www.auli.lv
Bebru pagasts

Stadions 16.07. 10.00 
– 
13.00

Sporta un radošās aktivitātes:
• futbola spēle starp novada pagastu komandām;
• radošās darbnīcas;
• piepūšamās atrakcijas bērniem. 

Baznīca 16.07. 14.00 Koncerts. Piedalās: sieviešu koris “Anima”, vokālais 
ansamblis “Bitītes”.

Pagasta centrs 16.07. 15.00 “Ielu” koncerti. Piedalās: folkloras kopa “Urgas”, 
spēlmaņu kopa “Skutelnieki”, flamenko dejotāji, līnijdeju 
dejotāju kolektīvs, dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”.

Tēlnieka V. 
Jākobsona mem. 
māja-muzejs

16.07. 16.30 Taurupes amatierteātra “Maska” izrāde:
Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”.

Mežaparka 
estrāde

16.07. 19.00 Svētku noslēguma KONCERTS. Piedalās: Vitingenas 
un Kokneses pūtēju orķestri, deju kolektīvs 
„Liepavots,” deju kolektīvs „Irši”, Kokneses jauniešu 
deju kolektīvs, spēlmaņu kopa “Skutelnieki”.

Mežaparka 
estrāde

16.07. 22.00 Balle. Spēlē “Klusā stunda”. Ieeja: Ls 2,00.

Iršu pagasts 
 17.07. 18.00

22.00

Vitingenas un Kokneses pūtēju orķestra koncerts. 
Piedalās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši”.
Balle Iršu klubā. Spēlē grupa „Rasa”, ieeja Ls 1,00. 

Pasākumi novadā
ü 25. jūlijā plkst. 13.00 Saimnieču diena. Bebri, tēlnieka Voldemāra Jākobsona me-

moriālā māja – muzejs.
ü 13. augustā plkst. 18.00 Kokneses estrādē Liepājas teātra viesizrāde Marka Kame-

loti situāciju komēdija “PIDŽAMA SEŠIEM”. Lomās: Edgars Pujāts, Egons Dombrov-
skis, Inese Kučinska, Jūlija Ļaha u.c. Ieeja : Ls 3,- ; izrādes dienā Ls 4,- Biļešu iepriekšpār-
došana Kultūras nama un “Biļešu servisa” kasēs.
ü 13. augustā plkst. 22.00 balle Kokneses estrādē. Spēlē Sandis Kiops un grupa “Ti-

tāniks”. Ieeja: Ls 1,50 līdz plkst. 23.00; pēc plkst. 23.00 Ls 2,00. Vairāk par grupu: www.
titaniks.lv vai www.draugiem.lv/titaniks

kokneSeS novAdA Svētku ProgrAMMA

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Meklējam pensionāri, kura vēlētos 
aprūpēt vecu kundzi un būtu ar mieru pār-
celties dzīvot pie viņas divistabu dzīvoklī 
Kokneses pagasta centrā. T. 28769727

Pārdod lietotus datorus ar garantiju.
www.escdatori.lv
Datorserviss, izbraucam pie klienta.
Tel. 29883946.

2011. gada jūnija mēnesī:
reģistrētas 2 laulības;
reģistrēti 5 jaundzimušie.

Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
                /K. Skalbe/
Mūžībā pavadīti:
Broņislava Burmistre (1927. g.);
Ivars Plešs (1946. g.);
Jānis Ivanovs (1952. g.);
Marfa Bogdanova (1935. g.);
Ritma Jaksone (1929. g.);
Juris Krūze (1944. g.) 

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem spārniem 
                                                      sedz.
                                      /K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Marfas Bogdano-
vas tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

kapusvētki
Kapi Katoļu Luterāņu
Kokneses pagasta Baznīcas kapi - 9. jūlijā pl. 14.00
Kokneses pagasta Ūsiņu kapi 6. augustā pl. 14.00 6. augustā pl. 14.00
Kokneses pagasta Atradzes kapi 13. augustā pl. 14.00 13. augustā pl. 14.00
Kokneses pagasta Kaplavas kapi 20. augustā pl. 14.00 20. augustā pl. 14.00
Bebru pagasta Zutēnu kapi 23. jūlijā plkst. 13.00 21. augustā plkst.12.00
Iršu kapi 20. augustā 20. augustā

Latvijā ražotu jaunu dīvānu,
gultu un matraču tirdzniecība.

20. jūlijā no plkst. 11.00 – 15.00 
Kokneses kultūras namā.

www.latvijasdivani.lv

Cepu gardas biskvīta tortes, ar vārītā 
krēma, putukrējuma u.c. pildījumiem, 
sastāvā arī pašgatavoti ievārījumi.  
Cena: 5 Ls/kg, kāzu tortēm 6 – 7 Ls/kg. 
Pasūtījumus jāveic vismaz dažas dienas 
iepriekš. 
Tel. 26456872 
E-pasts: mazinjaa5@inbox.lv

„Kokneses Novada Vēstis”
sveic deju kolektīvu „Liepavots”
25. dzimšanas dienā!

Deju kolektīvam „LIEPAVOTS”

Šodien gadi lai salido ciemos
Ar dejas solīšiem raitiem,
Un dejas, dejas lai vijas,
Kā mīļas un jaukas melodijas.

Katra deja, kā izauklēts pumpurs,
Kurš uzplaukst brīnišķā ziedā.
Katra deja, kā ziedlapu ugunskurs,
Saulē, lietū vai baltajā sniegā.

Katra deja izvesta likteņrakstā,
Paliks tautas gaismas starā,
Paliks tautas tērpu rakstos,
Paliks baltajos linu kreklos.

                                  Ārija Āre

Kokneses novada svētku ietvaros, 15. jū-
lijā plkst. 16:00 rotaļu laukumā pretim Blau-
maņa pagalmam, Attīstības centrs “AURA” 
organizē MANDALU VEIDOŠANAS RA-
DOŠO DARBNĪCU. Laipni aicināti!


