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14. jūlijā Aizkraukles novada 
biedrības „Daugavas Savienības” 
valdes priekšsēdētājs Ivars Sekacis 
Koknesē,  Likteņdārzā,   „Kokneses 

fonds” pasniedza 2017. gada „Dau-
gavas Savienības” balvu par sabied-
riski nozīmīgu ieguldījumu Dauga-
vas ielejas kultūrvēsturiskā manto-

juma apzināšanā, atjaunošanā un 
popularizēšanā. „Kokneses fonds” 
saņēma arī naudas balvu – 700 eiro. 
„Daugavas Savienība” šo balvu pie-

šķir 22 gadus.
Šogad „Daugavas Savienības” 

izsludinātājā konkursā piedalījās Kok-
neses, Skrīveru, Pļaviņu, Aizkraukles 
un Jaunjelgavas pašvaldības. Kopumā 
tika iesniegti seši pieteikumi, kurus iz-
vērtējot vislielāko atzinību guva nodi-
binājuma „Kokneses fonds” paveiktais 
Likteņdārza izveidē. Svinīgas apbal-
vošanas reizē piedalījās nodibinājuma 
„Kokneses fonds” un Kokneses nova-
da domes pārstāvji.

 Ivars Sekacis, pasniedzot balvu, 
sacīja: „Mēs augstu vērtējam paveikto 
un novēlam, lai izdodas īstenot iece-
rēto – lai Likteņdārzs top kā dāvana 
Latvijas valsts simtgadē.” 

Vilis Vītols, nodibinājuma „Kok-
neses fonda” dibinātājs, atzina: „Sa-
ņemtai balvai ir ļoti simboliska no-
zīme, tas ir nozīmīgs apliecinājums 
mūsu kopīgajam darbam.”

Šogad turpinās sabiedriskās ēkas 
un Lielā kalna būvniecība, bet pava-
sarī tika atklāts bērnu radoši izglī-
tojošais laukums. Par  latviešu tautas 
likteņgaitām vēsta jaunā digitāla eks-
pozīcija „Liktens gāte”.

Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 88 (375) 2017. gada 19. JŪLIJĀ

Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Darbīgu un saulainu vasaras pilnbrieda laiku!

Šogad Koknese svin 740 gadu jubileju. 

Arī gadskārtējie Kokneses novada 

svētki 30. jūnijā un 1. jūlijā bija veltīti 

Senās Hanzas pilsētas Kokneses dižajai 

gadskārtai. Svētku moto “Koknesei 

740” apliecināja – mūsu bagātība ir 

senas tradīcijas, bagāta vēsture un 

kultūrvēsturiskais mantojums! 30. 

jūnijā svētki iesākās ar skaistu tradīci-

ju – jauno novadnieku sumināšanu un 

talantīgu mūziķu – SINFONIETTA RĪGA 

stīgu kvarteta koncertu. 

1. jūlijā no I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas vārtiem svētku svinī-
bas tradicionāli iesākās ar svētku 
gājienu uz Kokneses estrādi. Šeit 
vienojās iestādes, uzņēmumi, bied-
rības, draugu kopas, pašdarbības 
kolektīvi, kuri, lai radītu svētku 
noskaņu, īpaši bija domājuši par 
vizuālo noformējumu. Gājiena 
moto – “Daudz laimes dzimšanas 
dienā, KOKNESE!” atklāja, cik 
spējam būt radoši, spilgti un krāsaini! Aplieci-
not, ka novada iedzīvotāji svin Kokneses 740. 
dzimšanas dienu, grandiozā gājiena priekšgalā 
dižojās lielās jubilejas torte – Kokneses pagasta 
Komunālās nodaļas darbinieku kopīgais vel-
tījums svētkos. Jāuzteic Komunālās nodaļas, 
īpaši vadītājas Benitas Peciņas un dārznieces 
Margitas Krūzes radošā izdoma īstenot māks-
linieciskās idejas, lai Koknese uzplauktu svēt-
ku rotā. Paldies visiem novada iedzīvotājiem, 
iestādēm un uzņēmumiem par sakoptajām te-
ritorijām, lai ar lepnumu varam sacīt – jubilā-
re Koknese skaisti nes savu vārdu!

Novada svētkos svin Kokneses 
dzimšanas dienu

Nākamais Nākamais 
Kokneses Novada Kokneses Novada 

Vēstis numurs Vēstis numurs 
iznāks septembrī. iznāks septembrī. 

Esiet sveicināti vasaras piln-
briedā, kad medaini smaržo lie-
pas un mūsu novadā dzīve rit 
strauji un interesanti! Nosvinēti 
lietainie, bet visnotaļ pozitīvām 
emocijām bagātie Kokneses no-
vada svētki, notikusi jaunievēlē-
to deputātu pirmā domes sēde 
un daudzi citi notikumi, no ku-
riem katrs tiek ieausts mūsu ko-
pīgajā novada dzīves rakstā. Šī 
mēneša izdevuma lappusēs iepa-
zīstinām ar jaunajiem Kokneses 
novada domes deputātiem, stās-
tām par darbīgiem jauniešiem, 
kuri pēc pavadītajiem gadiem 
ārpus Latvijas atgriezušies mā-
jās Kokneses novadā. „Gribam, 
lai mūsu bērns mācās ne svešā 
mēlē, bet latviešu skolā. Kokne-
se ir vieta, kur gribam dzīvot,” 
teic viena no raksta varonēm, 
bet jauniete no Iršiem, atgriezu-
sies Latvijā, saimnieko no tēva 
pārņemtā īpašumā. Dzimtā puse 
ir viņas laimes zeme. Svarīgi, lai 
mums katram būtu tāda vieta, 
kur vēlētos un būtu iespējams 
atgriezties. 

Aizvadītajā mēnesī saņēmu 
tālruņa zvanu no kādas lasītā-
jas ar aizrādījumu, ka pašval-
dības izdevumā atspoguļojam 
tikai labas ziņas. Mūsu galve-
nais uzdevums ir informēt par 
aktuālām norisēm pašvaldībā, 
notikumiem, kas veicina novada 
attīstību dažādās jomās. Arī šajā 
numurā vēstām par mūsu no-
vada talantīgajiem sportistiem, 
pašdarbības kolektīviem, senio-
riem, kuri nesūkstās par dzīves 
grūtībām, bet rīko pasākumus, 
brauc ekskursijās, palīdz cits ci-
tam. Dzīvojot radoši un piesāti-
nāti nav laika gausties un meklēt 
sliktās ziņas. 

Lai mainīgā šīs vasaras daba 
rosina priecāties par katru sau-
lainu dienu, smelsim spēku no 
ziedošas liepas, no mūsu senču 
latviskās dzīvesziņas, no gaišiem 
un stipriem cilvēkiem sev līdzās.

Sarmīte Rode

Nodibinājumam „Kokneses fonds” biedrības 
„Daugavas Savienība” balva

Grandiozā svētku torte svētku gājiena priekšgalā.Grandiozā svētku torte svētku gājiena priekšgalā.

Balvas pasniegšanas brīdī. No kreisās: Vilis Vītols, Valda Auziņa, Dainis Vingris, Ivars Sekacis.

Kokneses novada domes pateicībaPateicoties uzņēmēju atbalstam un ieinteresētībai, mūsu novada svētki ir tik iemīļoti, kupli apmeklēti un daudzveidīgiem pasākumiem bagāti. Kopumā lielajai loterijai tika izlozētas 70 balvas. Kokneses novada svētkus atbalstīja: SIA „Kūdras enerģija”, SIA „Hanza Elektro”, SIA „Baumit–Baltikum”, SIA „EIDZ transports, SIA „Pallogs”, SIA „Grasis”, z/s „Vecsiljāņi”, AAs „Gjensidige Baltic”, Balta, SIA Gemos, z/s „Pilslejas”, z/s „Rosmes”, Brīvdienu piestātne „Pērsejas”, viesu māja „Orinoko”, z/s „Kalnavoti”, z/s „Sietiņi”, kem-pings „Daugavas radzes”, Kokneses DUS SIA „Astarte-Naft a”, SIA „Ataudze”, krodziņš „Rūdolfs”, SIA „Pērles Būve”, IK „Svētku Mode”, veikals „Metālists”, amatu centrs „Mazā kāpa”, IK „RL Būvnieks”, mehāniskās limfo-drenāžas kabinets „Magone”, SIA „Baltpal”, SIA „J&E Īpašumi”, SIA „Pelava”, SIA „Sinda & VR”, vietējo ražo-tāju izstrādājumu un gardumu komplektu veidoja z/s „Zemītes”, z/s „Janavas”, z/s „Lejasgravas”, z/s „Dravas”, „Rīta Putni”, „Vējkalni MIKI”, „Oga Powder”, SIA „Bormaņi”, Bebru pirts „Ozoliņi”, biedrība „SB Koknesis”, PA „Kokneses tūrisma centrs”, PA „Kokneses sporta centrs”, SIA „Impreso”, BTA apdrošināšana, SIA „Raibbalts”, Gitas Tenisas dizaina darbnīca, biedrība „Baltaine” Radošā māja, SIA „Kokneses dārzniecība”, Inese Vitenberga, Sanita Ērmane, Rūķu našķi, SIA „Kokneses galdniecība”, SIA „A.A.Mežmalas”, z/s „Pakuļi”, piepusamaatarkci-ja.lv, SIA „Kūpiņsala”, SIA „MAXIMA Latvija”.
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1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Publisko pārskatu par 2016.
gadu (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv ).

2. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 7/2017 ”Grozījumi Kokneses 
novada domes 2013. gada 10. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 8 “Kokne-
ses novada pašvaldības nolikums” (in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

3. Izdarīt grozījumus komisiju sa-
stāvā (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv ).

4. Apstiprināt sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību “Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” Vidēja termiņa darbības 
stratēģiju ”2017.– 2019.gadam” (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

5. Apstiprināt 8/100 domājamo 
daļu no nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 3260 013 0415 ar adresi 1905.
gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, 2017.gada 13.jūnija 
pārdošanas izsoles rezultātus. 

6. Lai nodrošinātu ēkas pieejamī-
bu gan neatliekamajiem palīdzības 
dienestiem, gan pansionāta klientiem, 
kuri uzturas Ģimenes atbalsta centrā 
“Dzeguzīte”, izveidojot piebraucamo 
ceļu (plākšņu demontāža un otrreizējā 
uzstādīšana) un invalīdu nobrauktu-
ves, no pašvaldības budžeta piešķirt 
6453,48 euro (seši tūkstoši četri simti 
piecdesmit trīs euro un 48 centi). 

7.1. Piešķirt daļu ikgadējā atvaļinā-
juma un papildatvaļinājumu Kokneses 
novada domes priekšsēdētājam Dai-
nim Vingrim no 2017. gada 27. jūlija 
līdz 2017. gada 16. augustam un no 
2017. gada 21 .augusta līdz 2017. gada 
27. augustam. 

7.2. D.Vingra atvaļinājuma laikā no 
2017. gada 27. jūlija līdz 2017. gada 16 
.augustam un no 2017. gada 21. augus-
ta līdz 2017. gada 27. augustam domes 
priekšsēdētāja pienākumus veikt do-
mes priekšsēdētāja vietniekam Mārim 
Reinbergam.

 8. No Kokneses novada domes 
budžeta piešķirt biedrībai “Bites”, reģ. 
Nr.40008111323, adrese – “Papardes”, 
Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses 
novads, sabiedriskā labuma projekta 
“Laukiem būt– dzīvojam aktīvi” reali-
zācijai nepieciešamo fi nansējumu:

8.1. līdzfi nansējumu līdz 2000,00 
euro (divi tūkstoši euro) jeb 10%, ap-
mērā no vienam projektam paredzēta-
jām attiecināmajām izmaksām; 

8.2. iztrūkstošo fi nansējumu 
27 196,20 euro (divdesmit septiņi tūk-
stoši viens simts deviņdesmit seši euro 
20 centi) apmērā.

9. Piedalīties ar līdzfi nansējumu 

Latvijas Bērnu fonda organizēto vasa-
ras nometņu rīkošanai bērniem ar īpa-
šām vajadzībām 750,00 euro (septiņi 
simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā 
no Kokneses novada domes budžeta 
līdzekļiem.

10. Apstiprināt maksu par I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas sporta zāles iz-
mantošanu 
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1) Sporta 
zāles 
noma

Euro/h 8,26 1,74 10,00

2) No zāles nomas maksas tiek at-
brīvoti:

2.1) Kokneses novada dome, tās 
iestādes un struktūrvienības, ja tās or-
ganizē sporta pasākumus bez ieejas vai 
dalības maksas;

2.2) Aizkraukles novada sporta 
skola;

2.3) labdarības pasākumi, ja tie ir 
saskaņoti ar I.Gaiša Kokneses vidus-
skolas direktoru ;

2.4) novada pašdarbības kolektīvi, 
ja zālē notiek kolektīvu mēģinājumi.

11. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem papildus piešķirt EUR 
2584,00 (divi tūkstoši pieci simti astoņ-
desmit četri euro un 0 centi) Kokneses 
pilsdrupu mūra sienu galu konservāci-
jai darbu veikšanai.

12. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem papildus piešķirt EUR līdz 
5000,00 ( pieci tūkstoši euro un 0 centi) 
Vecbebru muižas lietusūdens novadī-
šanas sistēmas remonta veikšanai.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2017.gada 30.augustā 
plkst.14.00  Kokneses novada domē.

Pamatojoties uz Republikas pil-
sētu un novadu vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 
5.panta pirmo daļu un Kokneses no-
vada domes 2017.gada 12.jūlija lēmu-
mu Nr. 7.2, tiek izsludināta pārstāvju 
izvirzīšana un pieteikšana Kokneses 
novada vēlēšanu komisijā.

Pieteikumus iesniegt Kokneses 
novada domes kancelejā līdz 2017.
gada 15.augustam (ieskaitot).

Papildus informācija: domes sek-
retāre Dz.Krišāne (tālr.65133630) 
vai lietvedības sekretāre D.Zariņa 
(tālr.65133640).

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2017.gada 12.jūlijā Kokneses 
novada dome NOLĒMA:

Atsaucoties uz Kokneses novada 
domes un nodibinājuma „Kokneses 
fonds” lūgumu veikt caurtekas izbūvi 
uz Likteņdārzu, AS „Latvenergo” pare-
dzēto darbu nodrošināšanai no 4. jūlija 
līdz 7. jūlijam Pļaviņu HES ūdenskrā-
tuvē uzturēja pazeminātu ūdenslīmeni 
līdz atzīmei 69,15 – 69,45 metriem Lat-
vijas augstumu sistēmā (LAS–2000,5).

Uz Kokneses salu ir izveidots ceļš 
“Ziediņi – Sala”. Tas veidots no grunts 
bēruma, pārklāts ar grants ceļa virsmas 
segumu, savienojot salas ziemeļu pusi 
ar Kokneses novada dienvidu daļu. 
Kopš ir izveidots salas savienojums ar 
pārējo novadu, ūdens telpa, kuru šķēr-
so šis savienojums, Daugavas plūsma 
vairs nespēj aktīvi apgādāt ar skābekli 
un nav regulāra ūdens apmaiņas proce-
sa, tā saucamajā Likteņsalas līcī. Tas ir 
novedis pie tā, ka šī Daugavas plūsmas 
zona (Likteņdārza līcis) vasarā zied, 
organiskās vielas nogulsnējas un līcis 
sāk aizaugt. Lai novērstu ūdens virsmas 

ziedēšanu siltajā gada laikā un atjauno-
tu Daugavas ūdens straumes tecējuma 
plūsmu, veidojot skābekļa pieplūdumu 
un ūdens apmaiņas procesus, ceļā ir 
projektēta caurteka.

Izmantojot caurtekas C1 hidraulis-
kos aprēķinus, ir secināts, ka nodrošinā-
tais Daugavas ūdens cirkulācijas apjoms 
būs pietiekams, lai Likteņdārza “līcis” 
tiktu apgādāts ar nepieciešamo skābekli 
un veidosies straumes ātrums, kas ne-

ļaus tam aizaugt un laika gaitā atjaunos 
tā kādreizējo izskatu. Caurtekas izbūves 
darbi Likteņdārzā ir noslēgušies. Pama-
tojoties uz Kokneses novada domes rī-
kotās iepirkuma procedūras Publisko ie-
pirkumu likuma 82. panta kārtībā „Ceļa 
“Ziediņi – Sala” caurtekas izbūve pie 
Likteņdārza” rezultātiem, darbus veica 
SIA “Lielvārdes meliorācija”. Līguma ko-
pējā summa ar PVN ir 34 468,75 EUR .

Kokneses novada domes informācija

Likteņdārzā paveikta caurtekas 
izbūve

Domājot par Likteņdārza topošo daudz-

funkcionālo ēku, kā foajē plānota arī 

neliela izstāžu halle, bijušais koknesietis 

Jānis Šelegovskis dāvina Likteņdārzam 

trīs gleznas ar iemūžinātu Koknesi pirms 

Aizkraukles HES būvniecības – kalnā 

stāvošās pilsdrupas, Staburags un Pērses 

ūdenskritums. 

Valda Auziņa

„Kokneses fonda” Valdes priekšsēdētāja

Jānis Šelegovskis patlaban dzīvo 
Ķekavā, bet 1934. gadā ir dzimis Bor-
maņos, kur kopā ar māsu un brāli arī 
mācījies. Pēc kara jaunību un labākos 
gadus pavadījis Koknesē, arī šobrīd 
uztur sakarus ar Koknesi un katru 
gadu brauc uz Atradzes kapiem, kur 
apglabāti viņa radinieki. No Kokne-
ses skolas laikiem mākslinieks atceras 
skolotāju – sievu un vīru Mūrniekus 
un brāļus Bleses, kas bija skolēnu ļoti 
iemīļoti un mācīja matemātiku un 
sportu. 

Gleznot Jānis Šelegovskis sācis, 
sēžot blakus un skatoties, kā glez-
no lielais meistars Konrāds Ubāns. 
Mākslinieks, redzot zēna zīmējumus, 
teicis: „Puika, Tev ir talants!” Un tā 
Jāņa Šelegovska mākslas ceļš sācies. 
Viņš mācījies Latvijas Mākslas aka-
dēmijā, kā arī studējis un strādājis 
Maskavā. 

Jānis Šelegovskis ir pastāvīgi se-
kojis Likteņdārza tapšanai un pa-
zīst šo vietu jau labi sen – atceras, 

kā pirms appludināšanas piedalījies 
Krievkalna kapu pārapbedīšanā. Viņš 
piemin arī laikus, kad Likteņdārzā bi-
jusi baznīca, skola, pēc tam – lidlauks 
un t.s. Saules māja, padomju gados 
– mazdārziņi. Kā gājuši peldēties un 
makšķerēt uz skaistajām Daugavas 
vietām.

Likteņdārzs ir bagāts ar cilvē-
ku labo gribu un darbiem. Vieta, 
kur tas top, ir pastāvīgi piesaistījusi 
mākslinieku uzmanību. No Tirzītes 
Bromultes Likteņdārzs ir saņēmis 
dāvanā viņas vīra Alfeja Bromulta 
Koknesei veltītu gleznu ar Vīgantes 

parka skulptūru „Daina”, savukārt 
pagājušajā gadā Latvijas Valsts kance-
lejas pirmā direktora Dāvida Rudzīša 
vedeklas Irmas Rudzītes novēlēju-
mu – divas Paula Šprenka gleznas ar 
Kokneses ainavām – Pērses ūdenskri-
tumu un Pērses ieteku Daugavā – uz 
Latviju kā dāvanu Likteņdārzam no 
ASV atveda Dāvida Rudzīša mazmei-
ta Baiba Rudzīte – Pinne.

Šie mākslas darbi glabā vēstures 
nospiedumus nākamajām paaudzēm 
un pēc daudzfunkcionālās ēkas uz-
celšanas būs publiski pieejami apska-
tei ikvienam Likteņdārza 

Mākslinieks Jānis Šelegovskis dāvina 
Likteņdārzam savas gleznas

Jānis Šelegovskis un Valda Auziņa gleznu dāvināšanas brīdī.

Kā zināšanu apguve un mācības piederas 

rudens un ziemas periodam, bet brīvda-

bas pasākumi un nodarbības – siltajam 

vasaras laikam, arī AURA ir pielāgojusies 

šādam ritmam. 

Iveta Hveckoviča, 

centra AURA vadītāja

Jūnijā organizējām Džūlijas Kir-
kupas gongu meditāciju, tā notika 
“Sidrabos”. Ja būs interese, to varam 
atkārtoti organizēt vēl augustā. Reizi 
mēnesī notiek Oļega Demidova vadī-
tie Lielie Reiki meditāciju apļi. Tagad 

tas būs augusta beigās.
Rudenī atkal piedāvāsim kādus 

ezoteriski izglītojošus seminārus, 
lekcijas vai praktisku iemaņu apgūša-
nas kursus, par tiem informēsim gan 
mūsu mājaslapā, gan sociālajos tīk-
los. Pasākumu plāni tiks publicēti arī 
Kokneses novada mājaslapā, sadaļā 
“Sabiedrība”. 

Mūsu telpās pastāvīgi reizi nedēļā 
nu jau otro gadu pieņem laba, cilvē-
ku iecienīta dziedniece bioenerģētiķe 
Līga Lazdāne. Vairāku gadu garumā 
izveidojusies sadarbība ar daudziem 

spēcīgiem dziedniekiem, kurus arī 
vienmēr varam aicināt pie mums 
strādāt: Biruta Fedotova, Dmitrijs 
Guļajevs, Inga Pērle, Juris Saulītis, 
manuālais terapeits Maksims Sputajs. 
Nepieciešams tikai vairāku cilvēku 
pieraksts. Iespējams apgūt klasisko 
Reiki un saņemt iniciāciju (Oļegs De-
midovs). Par dziednieku pieņemša-
nas iespējām un laikiem interesēties, 
zvanot Zitai pa t. 22319558 ). Esam 
atvērti sadarbībai, ja kāds dziednieks 
vai masieris vēlētos izmantot darbam 
mūsu telpas. 

Personības attīstības centrs AURA vasarā
Ogres Tehnikuma, Kokneses 

novada domes un Vecbebru Profe-
sionālās un vispārizglītojošās inter-
nātvidusskolas pārstāvji ir pieda-
lījušies vairākās sanāksmēs, kurās 
ir apspriests turpmākais Kokneses 
novada domes un Ogres Tehnikuma 
sadarbības modelis.2017. gada 12. jū-
nijā Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris apstiprināja 
Vecbebru Profesionālās un vispāriz-
glītojošās internātvidusskolas reorga-
nizācijas plānu. 

Sadarbībā ar Ogres Tehnikumu ir 
izstrādāts un tiks noslēgts parakstīšanai 
sadarbības līgums starp Kokneses no-
vada domi un Ogres Tehnikumu. Par 
telpu izmantošanu tiks noslēgts pār-
valdības līgums. Lai izpildītu Eiropas 
nosacījumus, vismaz nākamos divus 
gadus daļu telpu praktiskām mācībām 
aizņems Ogres Tehnikuma audzēkņi.

Skolēni, kuri mācījās pamatsko-
las klasēs, turpinās mācīties izglītības 
iestādēs savas deklarētās dzīvesvietas 
teritorijā.

Tiks noslēgts sadarbības 
līgums



3 NR. 88 375 2017. GADA 19. JŪLIJĀ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Lauku atbalsta dienests šī gada jū-
nijā ir apstiprinājis trešo – pēdējo Kok-
neses novada domes iesniegto projektu 
saistībā ar pašvaldības grants ceļu pār-
būvi „Kokneses novada grants ceļu 
pārbūve un izbūve, 3.kārta”, kas tika 
iesniegts Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. Kopš 2015.gada 110 Latvijas 
pašvaldības apgūst pieejamo ELFLA fi -
nansējumu lauku grants ceļu pārbūvei. 

Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību 
grants ceļu bez cietā seguma būvniecī-
ba vai pārbūve. Kokneses novadam 
aprēķinātā kvota no ES fondu fi nansē-
juma ir 800 000 eiro, kas jāizmanto līdz 
2019.gada 1.decembrim. Pie šīs sum-
mas pašvaldībai vēl jādod līdzfi nansē-
jums 10% apmērā, t.i. 80 000 eiro. 2015.
gadā sastādītajā prioritāri pārbūvējamo 
novada grants ceļu sarakstā tika ietverti 
17 ceļu posmi ar kopējo garumu 24,3 
km. Laicīgi plānojot būvdarbu veikša-
nu un īstenojot iepirkuma procedūras 
pirms krasas būvdarbu cenu celšanās, 
Kokneses novada dome ir spējusi apgūt 
sev piešķirto kvotu visu sarakstā ietver-
to ceļa posmu pārbūvei. Visās kārtās 
iepirkumi jau ir veikti, kopš 2016.gada 
novembra darbi uzsākti pirmās kārtas 
ceļiem, kopš 2017.gada aprīļa – otrās 
kārtas ceļiem. Tiek veikta ceļu virskār-
tas pastiprināšana, grāvju rakšana un 
tīrīšana, caurteku izbūve, esošā grants 
seguma planēšana u.c. saistītie darbi. 

Pēdējā – trešajā kārtā plānoti šādu 
ceļa posmu pārbūves darbi: Jirjeni – 
Melderi Iršu pagastā (2 km), Blankas 
– Mucenieki Bebru pagastā (0,68 km), 
Mazvecsviļi – Aizelkšņi Kokneses pa-
gastā (0,8 km). Darbus līdz 2018.gada 
30.septembrim īstenos SIA “Mikor” un 

SIA “Biostoker”. Autoruzraudzību veiks 
SIA “K–RDB”, būvuzraudzību – SIA 
“IR & VS”. 

Projekta mērķis ir veicināt apdzī-
votības saglabāšanos un pašvaldību 
ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri 
nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecis-
ko ražošanu saistītām darbībām.

Ceļu pārbūves 3.kārtas kopējās 
izmaksas ir 144  606,25 eiro, ko vei-
do Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) fi nansējums 
125  025,23 eiro apmērā un Kokne-
ses novada domes līdzfi nansējums – 
19 581,02 eiro. 

Šobrīd apkopotajā pašvaldības 
grants ceļu sarakstā iekļauto pārbūvēja-
mo un no jauna izbūvējamo ceļa pos-
mu kopgarums ir 24.39 km (Bebru pa-
gastā 9.29 km, Kokneses pagastā 8.11 
km un Iršu pagastā 6.99 km). Ceļi sa-
rindoti prioritārā secībā, izvērtējot tos 
pēc 2015.gada septembrī domes sēdē 
apstiprinātajiem ceļu atlases kritērijiem 
(uzņēmēju skaits, lauksaimniecības 
zemju platības, dzīvojamo māju skaits, 
skolēnu maršruts (ir/nav) u.c.). 

Prioritāri pārbūvējamo Kokneses 
novada grants ceļu saraksts (iekavās 
pie katra ceļa norādīta tā atrašanās 
vieta, pārbūvējamā ceļa posma ga-
rums un darbu veikšanas termiņš):

1. Bidēgi–Auliciems (Kokneses pa-
gasts, 4.74 km, 31.10.2017.)

2. Domēni–Vēži (Bebru pagasts, 
1.54 km, 31.10.2017.)

3. Rudzīši–Jaundzērvēni (Bebru 

pagasts, 1.09 km, 31.10.2017.)
4. Jirjeni–Melderi (Iršu pagasts, 

2.0 km, 30.09.2018.)
5. Rožkalni–Birzes (Bebru pagasts, 

0.56 km, 31.10.2017.)
6. Riemeri–Vijas (Bebru pagasts, 

0.8 km, 31.10.2017.)
7. Slapsiles–Vilkāres (Iršu pagasts, 

3.57 km, 31.10.2017.)
8. Līdums–Auliciems (Kokneses 

pagasts, 1.1 km, 31.10.2017.)
9. Jaunceltnes–Šļakāni (Bebru pa-

gasts, 0.9 km, 31.10.2017.)
10. Ausmas–Beņķi–Vilkāres (Gri-

ķīši–Beņķi) (Bebru pagasts, 0.7 km, 
31.10.2017.)

11. Tupiešēni–Kroglejas (Bebru 
pagasts, 1.82 km, 31.10.2017.)

12. Vilkāres–Pamati (Iršu pagasts, 
1.42 km, 31.10.2017.)

13. Spīdolas–Ūsiņi (Kokneses pa-
gasts, 0.72 km, 31.10.2017.)

14. Bormaņi–Upeslīči + posms 
Upeslīči–Kastaņkalni (Kokneses pa-
gasts, 0.75 km, 31.10.2017.)

15. Blankas–Zemgaļi (Griķīši–Oši) 
(Bebru pagasts, 1.2 km, 31.10.2017.)

16. Blankas–Mucenieki (Bebru pa-
gasts, 0.68 km, 30.09.2018.)

17. Mazvecsviļi–Aizelkšņi (Kok-
neses pagasts, 0.8 km, 30.09.2018.)

Par ELFLA: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural–develop-
ment–2014–2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļa, T.65133636.

Kokneses novads turpina apgūt 
ES fi nansējumu grants ceļu pārbūvei

2017.gada 31.maija domes sēdē 
ir apstiprinātas Kokneses novada 
attīstības programmas 2013.–2019.
gadam daļas – Rīcības plāns un In-
vestīciju plāns ar Kokneses novada 
domes plānotajiem veicamajiem 
uzdevumiem un aktivitātēm turp-
mākajiem gadiem. Pašvaldība plāno 
investēt līdzekļus uzņēmējdarbības 
infrastruktūrā, novada grants ceļu 
un ielu pārbūvē, tūrisma un spor-
ta infrastruktūras attīstībā, kultūras 

mantojuma saglabāšanā, sociālās in-
frastruktūras attīstībā u.c.

Dokumenti aktualizēti, ņemot 
vērā ES fondu atbalsta iespējas un 
plānotos uzdevumus.

Iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties 
ar aktualizētajām novada attīstības 
programmas daļām Kokneses novada 
domē, Attīstības nodaļā, 11.kab., do-
mes darba laikā vai novada mājaslapā 
www.koknese.lv sadaļā Pašvaldība – 
Attīstības plānošanas dokumenti. 

Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar 
pašvaldības plānotajiem darbiem 
turpmākajiem gadiem 

Kokneses novada dome izsola 
nomas tiesības ar augšupejošu soli 
nekustamajam īpašumam Kokneses 
novada, Bebru pagasta vēsturiskam 
apbūves kompleksam „Vecbebru Mui-
ža”. Pieteikšanās izsolei līdz 2017.gada 
15.augusta plkst.10.00. Izsoles sākuma 

cena – gada nomas maksa 1620,94 euro 
plus PVN 21% . Izsoles solis – 200,00 
euro (divi simti eiro 00 centi). Objekta 
nomas izsole notiks 2017.gada 16.au-
gustā plkst. 10.00 Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
1.stāva 1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles 

noteikumiem var iepazīties internetā 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv un Kokneses novada domes 13.ka-
binetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 
1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš 
saskaņot ar Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāju pa tālruni 20016603.

Vecbebru Muižas nomas tiesību izsole

Vasaras otrā puse Likteņdārzā plānota 

darbīga – papildus tradicionālajām 

ekskursijām un apmeklētājiem no visiem 

Latvijas reģioniem un citām valstīm, 

kāzām un dažādiem svētkiem, labie-

kārtošanas darbiem, talkām un darba 

pie esošo objektu uzturēšanas un jauno 

izveidošanas tiek organizēti pasākumi, 

kas palīdz sajust skaistās vietas sniegto 

dabas baudījumu. 

Augusta pirmajā sestdienā – 
5.augustā Likteņdārzs aicina uz 
tradicionālo Sajūtu dienu, kad būs 
iespējams izzināt neparastas sajūtas 
un iepazīt jaunas prasmes skaistajā 
Kokneses dabā. No pulksten 13 līdz 16 
ieplānotas dažādas radošās aktivitātes, 
kas paralēli notiks dažādās vietās Lik-
teņdārzā – Amfi teātrī, radoši izglītojo-
šajā laukumā pie autostāvvietas, Skatu 
terases tuvumā un citur.

Īpaši aicinām ģimenes ar bērniem 
un visus tos, kuri vēlas veltīt laiku 

jaunu zināšanu ieguvei, nesteidzīgām 
norisēm, sarunām un arī aktīvam dzī-
vesveidam. Šogad plānotās aktivitātes 
būs saistītas gan ar meditāciju, mūziku 
un mūzikas instrumentiem, krāsām, 
skaistu lietu radīšanu un baudīšanu, 
gan iespēju sportiskāk pavadīt pēc-
pusdienu kopā ar saviem draugiem 
vai ģimeni.

• Būs iespēja vērot krāsu un smil-
šu spēles uz gaismas lampām un pa-
šiem iesaistīties brīnuma radīšanā. 

• Biedrības “Darām” gleznoša-
nas–zīmēšanas meistarklasē varēs 
ne tikai radīt skaistas apsveikuma kar-
tiņas, bet arī uzzināt skaistās mākslas 
prasmes un knifi ņus, veidojot skaistus 
darbus sev vai dāvanām.

• Baltu zinību praktizētāja Ieva 
Līne un skaņu terapeits Māris Pīlā-
cis sniegs ieskatu dievišķās un zemes 
enerģijas saspēlē, izmantojot sadzie-
dāšanos kokles un bungu noskaņās.

• Cigun meistarklasē Amfi teātrī 

Zitas Siliņas vadībā būs iespēja kopā 
vingrot, atbrīvoties, meditēt, elpot un 
ieklausīties savos sirdspukstos un klu-
sumā, mācoties būt mierā un harmo-
nijā.

• Aktīvā dzīvesveida piekritējiem 
būs komandu spēle – Piedzīvojumu 
ekspedīcija. Pēc norādēm būs jāiziet 
12 punktu maršruts, vadoties tikai no 
sniegtajiem attēliem vai simboliem, 
un jāatrisina uzdevumi, savācot visus 
“puzles” gabaliņus.

Aicinām visus Likteņdārzā ieklau-
sīties dabā, tās norisēs, būt kopā un ra-
došā, pozitīvā gaisotnē veltīt laiku sev 
un tuvajiem!

Dalība pasākumos ir bezmaksas, 
ieeja Likteņdārzā – par ziedojumiem. 

Plašāka informācija par pasāku-
mu būs tuvākajā laikā afi šās Kokneses 
TIC, Likteņdārza informācijas ēkā un 
www.liktendarzs.lv, kā arī Likteņdārza 
sociālo tīklu profi los (Facebook, drau-
giem.lv, Instagram un Twitter)

5.augustā Likteņdārzā atkal būs 
Sajūtu diena!

Uzņēmuma Baumit ražotne 
atdod par brīvu bojātas 
paletes kurināšanai un 
locītas plēves 0,9X1,3 m 
plēvju būdu veidošanai vai 
citiem mērķiem. Pašizvešana. 
Piedāvājums spēkā kamēr šīs 
preces ir noliktavā. Kas pirmais 
brauc, tas pirmais maļ! 
Intereses gadījumā zvanīt 
25448821.

26. augustā politiski 
represēto personu 
salidojums Ikšķilē

Kokneses novada politiski 
represētie aicināti 

piedalīties gadskārtējā 
salidojumā Ikšķilē. 
Dalību salidojumā 

fi nansiāli atbalsta Kokneses 
novada dome.
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Pirmo reizi pašvaldību vēlē-
šanās kandidējis 2005. gadā. 

Kokneses pagasta padomē depu-
tāta pienākumus sācis veikt 2007. 
gadā, kad no šī amata atteicās de-
putāts Aigars Kalniņš. 2009. gadā 
pašvaldību vēlēšanās ievēlēts par 
deputātu. Darbojies Attīstības un 
tautsaimniecības komitejā, vadī-
jis Kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu komiteju. Aiz-
ejot mūžībā ilggadējam Kokneses 
novada domes priekšsēdētājam 
Viesturam Cīrulim, 2011. gada 27. 
jūlijā ievēlēts par Kokneses novada 
domes priekšsēdētāju. Šī sasauku-
ma laikā vadījis Finanšu komiteju. 
2013. gadā atkārtoti ievēlēts par 
Kokneses novada domes priekšsē-
dētāju.

2017. gada 3. jūnija pašvaldību 
vēlēšanās ievēlēts par deputātu Kok-
neses novada domē un 15. jūnija jau-
nā sasaukuma pirmajā sēdē atkārtoti 
ievēlēts par Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju.

Par vienu no galvenajiem uzdevu-
miem novada izaugsmē uzskatu infra-
struktūras uzlabošanu, kas ir pamats 
uzņēmējdarbības veicināšanai un jau-
nu darbavietu radīšanai. Novadā jātur-
pina attīstīt tūrisma nozari un jāsakār-
to Kokneses parka estrādi.

Brīvajā laikā patīk ceļot, iet pirtī, 
seko līdzi sporta dzīves norisēm un jūt 
līdzi mūsu sportistiem – gan vietējiem, 
gan tiem, kuri Latvijas vārdu skandina 
pasaulē!

Novada iedzīvotājiem vēl stipru ve-
selību un aicina kopīgi veidot tādu dzī-
ves vidi, lai mūsu bērni un mazbērni 
dzīvotu un strādātu Kokneses novadā!

Ilgstoši veicis deputāta pienākumus. 
Māra Reinberga pārliecība – ir 

jānovērtē un jāatbalsta ikviena kokne-
sieša centieni novada attīstībā. 

„Viens no maniem daudzajiem va-
ļaspriekiem: saskarsme ar citu valstu 
cilvēkiem, jo tā bagātina un iedvesmo,” 
teic Māris Reinbergs.

Novada iedzīvotājiem viņš novēl 
būt atvērtākiem un nebaidīties īstenot 
savas ieceres.

Domes deputāta pienākumus pil-
dīs jau sesto sasaukumu. Jānis 

Miezītis ir pārliecināts, ka visa pamatā 
ir uzņēmējdarbība ar labi atalgotām 
darbavietām, kas atrisinās nodokļu 
jautājumu un līdz ar to būs nauda 
izglītībai, ceļiem, kā arī sociālajai 
aprūpei.

Lai gan pamatā viss laiks tiek 
veltīts darbam, brīvajos brīžos ie-
saistās dažādās sporta aktivitātēs.

Novada iedzīvotājiem teic: 
“Dzīvosim saticīgi un risināsim vi-
sas jūsu problēmas!”

Pieredze deputāta darbā 12 
gadi. Par prioritāru darbu uz-

skata ar likumdošanas iniciatīvām 
piedalīties likumu sakārtošanā 
valstī. 

Ilgus gadus Edgara Mikāla va-
ļasprieks ir medības. Darbojas me-
dību kolektīvā “Bebri” un aktīvi 
iesaistās jautājumos par medību 
saimniecību attīstību Kokneses no-
vadā.

Novada iedzīvotājiem vēl ar at-
bildības sajūtu sākt gatavoties nāka-
majām Saeimas vēlēšanām.

Divu sasaukumu pieredze de-
putāta darbā. Vadījis kultūras, 

sporta un izglītības komiteju un 
darbojies finanšu komitejā.

Par svarīgāko uzskata atbalstīt 
iedzīvotāju vēlmes un vajadzības 
iespējamā finansējuma ietvaros.

Henrika Ločmeļa vaļasprieki ir 
ceļošana, kalnu slēpošana, medības 
un volejbols.

Novada iedzīvotājiem deputāts 
vēl būt aktīviem un piedalīties no-
vada pilnveidošanā un attīstībā!

Par deputātu ievēlēts pirmo reizi. 
I. Gaiša Kokneses vidusskolā 

par fizikas skolotāju strādā divus 
gadus.

Par prioritāri veicamu darbu 
pašvaldībā uzskata finansējuma 
piesaistīšanu novada ceļiem.

Valda Silova vaļasprieks ir me-
dības. Brīvajā laikā aktīvi piedalās 
Zemessardzes 55.kājnieku bataljona 
mācībās.

Valdis Silovs teic: “Būsim pacie-
tīgi un saprotoši, lai kopīgiem spē-
kiem celtu sava novada labklājību 
un vārdu valstī!”

Deputāta pieredze jau vairāk kā 30 
gadus. Deputāta pienākumi pildī-

ti no 1986. gada rajona padomēs, Iršu 
pagastā un Kokneses novadā.

Par prioritāri veicamajiem darbiem 
pašvaldībā uzskata: ceļu un ielu sakār-
tošanas turpināšanu Kokneses novadā, 
estrādes pārbūvi, virsūdens novadīša-
nas sistēmas izbūvi Iršos un kanalizāci-
jas tīkla paplašināšanu Koknesē.

Keiša kunga vaļasprieks ir vēstures 
notikumu izpēte un vēsturisku grāma-
tu lasīšana, savukārt, apceļojot Latviju 
un pasauli, izveidota kausu kolekcija, 
kas atgādina par skaistākajiem ceļoju-
mu mirkļiem. 

“Lai piepildās visas ieceres, lai dzīve 
kļūst labāka un laimīgāka!” vēl Pēteris 
Keišs.

Viena sasaukuma pieredze depu-
tāta darbā. Šajā sasaukumā vadīs 

Kultūras, izglītības, sporta un sabied-
risko lietu pastāvīgo komiteju.

Par prioritāri veicamo darbu uz-
skata iespēju robežās sakārtot asfaltētos 
un neasfaltētos ceļus Koknesē, Bebros 
un Iršos.

Ivara Māliņa vaļasprieks ir darbo-
šanās Latvijas sporta veterānu savienī-
bas pasākumos un sacensībās.

Viena sasaukuma pieredze deputā-
ta darbā.

Par svarīgākajiem darbiem uzskata 
ielu un ceļu sakārtošanu un velo celiņu 
izbūvi novadā.

Jāņa Krūmiņa vaļasprieks ir moto 
braukšana un moto pasākumu veido-
šana.

Deputāta vēlējums iedzīvotājiem: 
“Novērtēt novada domes darbu un būt 
cilvēcīgiem vienam pret otru!”

Pirms novadu izveides, deputāta 
pienākumus četrus gadus veicis 

Bebru pagasta padomē.
Par prioritāri veicamajiem darbiem 

uzskata administrācija izdevumu skatī-
šanu budžeta naudas taupīšanas nolū-
kos un tehnikas pielietošanu atbilstoši 
pašvaldības vajadzībām.

Brīvā laika nodarbe ir kalnu slēpo-
šana.

Novada iedzīvotājiem vēl labu ve-
selību un jauki pavadīt vasaru!

Deputāte Kokneses novada domē 
trešo sasaukumu. Viena sasau-

kuma pieredze deputāta darbā Iršu 
pagasta padomē.

Par prioritāri veicamajiem dar-
biem pašvaldībā uzskata:

1. Infrastruktūras sakārtošanu, 
īpaši – ceļu sakārtošanu (tajā skai-
tā jāveicina valsts ceļu sakārtošana 
(V–922 u.c.))

2. Nepārtraukti jāuzlabo novada 
pārvaldības kvalitāte;

3. Jāveicina sabiedriskā transpor-
ta kustības saglabāšana novadā;

4. Jāsaglabā izglītības pieejamība 
visos novada pagastu centros, jārū-
pējas par izglītības kvalitāti (īpaši – I. 
Gaiša Kokneses vidusskolas);

5. Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
brīvo telpu izmantošanas risinājumu 
meklēšana.

Rūtiņas kundzes vaļasprieki ir 
ceļošana un grāmatu lasīšana. Brīva-
jā laikā patīk veikt lauku darbus un 
smelt spēku dabā.

Novada iedzīvotājiem vēl: “Per 
aspera ad astra!” (Caur ērkšķiem uz 
zvaigznēm!)

Pieredze pašvaldības darbā ir no-
strādāti trīs darba gadi pašval-

dības uzņēmumā. Ir Ogres novada 
tarifu komisijas loceklis, kā arī ener-
goefektivitātes komisijas loceklis.

Par prioritāri veicamajiem dar-
biem pašvaldībā uzskata: 

1. Samazināt administratīvos iz-
devumus novada domē;

2. Uzstādīt GPS sistēmas pašval-
dības un iestāžu transportam, lai pil-
nībā kontrolētu degvielas un trans-
portu izmantošanu;

3. Uzlabot pagastu ceļu, gājēju 
ceļu stāvokli, turpināt daudzdzīvok-
ļu māju iekšpagalmu seguma nomai-
ņu.

Brīvā laika nodarbes ir ceļošana, 
kalnu slēpošana un muzicēšana.

Ziedonis Vilde visiem novada ie-
dzīvotājiem vēl jauku vasaru! Atpūs-
ties, paceļot un būt aktīviem iedzī-
votājiem, un piedalīties novada, kā 
arī valsts politiskajā un sabiedriskajā 
dzīvē. 

Par deputātu ievēlēts pirmo reizi. 
Par svarīgāko darbu uzskata no-

vadam piederošo zemes ceļu sakār-
tošanu. Ir jāveicina uzņēmējdarbības 
attīstība, piedāvājot uzņēmējiem ak-
tuālas priekšrocības, lai radītu jau-
nas darba vietas novadā. Ir jāskaidro 
iedzīvotājiem daudzdzīvokļu namu 
siltināšanas nepieciešamību, iespē-
ju robežās pašvaldībai iesaistīties 
ar konkrētu palīdzību, izstrādājot 
atbilstošus saistošos noteikumus. 
Jāsamazina Kokneses novada paš-
valdības administratīvās izmaksas, 
pārskatot atsevišķu izdevumu pozī-
ciju apjomu un lietderību.

Riharda Kraukļa vaļasprieks ir 
sports. Hokejs, ceļošana un jebkura 
cita sportiska aktivitāte, kur var gūt 
pozitīvas emocijas.

Deputāts vēl: “Censties notvert 
ikkatru šīs vasaras saulaino mir-
kli, būt aktīviem un izmantot visas 
Kokneses novada sniegtās iespējas 
un novērtēt, cik daudz to ir mums 
apkārt!”

Par deputātu ievēlēts pirmo reizi. 
Kopš 2014. gada strādā pašvaldī-

bas aģentūrā “Kokneses Sporta centrs”.
Par prioritāri veicamajiem dar-

biem novada attīstībā uzskata darba 
vietu skaita palielināšanu; izglītojamo 
skaita palielināšanu novada izglītības 
iestādēs; sabiedriskās dzīves aktivizē-
šanu un ceļu stāvokļa uzlabošanu.

Dāvja Kalniņa vaļasprieki ir sports 
un ēst gatavošana.

Deputāts iedzīvotājiem vēl: “Esiet 
veselīgi, sportiski un sabiedriski aktī-
vi!”

Pirms novadu izveides, bijis de-
putāts Kokneses pagasta pado-

mē, kā arī strādājis par Kokneses 
pagasta padomes izpilddirektoru.

Par pašvaldībā prioritāri veica-
majiem darbiem uzskata skolas pa-
galma un stadiona labiekārtošanu, 
mūsdienīgas estrādes izbūvi un sa-
darbības ar uzņēmējiem aktualizē-
šanu. 

Deputāta vaļasprieki ir sports un 
medības.

Kalniņa kungs iedzīvotājiem vēl: 
“Esiet atbildīgi par sevi, savu novadu 
un valsti!”

Darbu sākuši jaunie Kokneses novada domes deputāti
Darbu sākuši jaunie Kokneses novada domes deputāti, vairākiem no viņiem jau ir pieredze pašvaldības darbā. Kokneses Novada Vēstis aptaujāja 

deputātus, lai atklātu, kādu viņi redz Kokneses novada attīstību turpmākajos četros gados, un kā ar savu darbību palīdzēs to īstenot.

Anitas Šmites foto

Dainis Vingris, Dainis Vingris, 
Kokneses Kokneses 
novada domes novada domes 
priekšsēdētājspriekšsēdētājs

Māris Māris 
Reinbergs, Reinbergs, 
I. Gaiša Kokneses I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas vidusskolas 
direktorsdirektors

Henriks Henriks 
Ločmelis, Ločmelis, 
A/S LVM A/S LVM 
saimniecības pārvaldes saimniecības pārvaldes 
Vidusdaugavas reģiona Vidusdaugavas reģiona 
saimniecības pārzinissaimniecības pārzinis

Jānis Krūmiņš, Jānis Krūmiņš, 
Z/S “Lejasvēži” Z/S “Lejasvēži” 
īpašnieksīpašnieks

Ilgonis Ilgonis 
Grunšteins, Grunšteins, 
Z/S “Cīruļi” Z/S “Cīruļi” 
īpašnieksīpašnieks

Rihards Rihards 
Krauklis, Krauklis, 
SIA “Hanza–SIA “Hanza–
elektro” darbu elektro” darbu 
vadītājsvadītājs

Valdis Silovs,Valdis Silovs,
fi zikas skolotājs fi zikas skolotājs 
I. Gaiša Kokneses I. Gaiša Kokneses 
vidusskolāvidusskolā

Edgars Mikāls, Edgars Mikāls, 
SIA “Pērles Būve” SIA “Pērles Būve” 
valdes loceklisvaldes loceklis

Gita Rūtiņa, Gita Rūtiņa, 
pasniedzēja pasniedzēja 
Rīgas Stradiņa Rīgas Stradiņa 
universitātē, universitātē, 
juristejuriste

Ivars Māliņš, Ivars Māliņš, 
sporta skolotājs sporta skolotājs 
I. Gaiša Kokneses I. Gaiša Kokneses 
vidusskolā, vidusskolā, 
volejbola treneris volejbola treneris 
sporta skolāsporta skolā

Ziedonis Vilde, Ziedonis Vilde, 
Ogres novada Ogres novada 
pašvaldība, Ogres pašvaldība, Ogres 
Mūzikas skolas Mūzikas skolas 
Saimniecības Saimniecības 
daļas pārzinisdaļas pārzinis

Aigars Kalniņš,Aigars Kalniņš,
SIA RRKP Būve SIA RRKP Būve 
valdes loceklisvaldes loceklis

Dāvis Kalniņš, Dāvis Kalniņš, 
PA “Kokneses PA “Kokneses 
Sporta centrs” Sporta centrs” 
direktorsdirektors

Jānis Miezītis,Jānis Miezītis,
SIA “Bormaņi” SIA “Bormaņi” 
valdes valdes 
priekšsēdētājspriekšsēdētājs

Pēteris Keišs,Pēteris Keišs,
Kokneses novada Kokneses novada 
domes deputātsdomes deputāts
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Pastrādājusi svešās zemēs, Daiga Zerne ir 

pārliecināta, ka viņas īstā vietā ir dzimta-

jos Iršos. „Nekur nav viegli, bet tomēr labāk 

kā Spānijā lasīt mandarīnus, ir saimniekot 

savās mājas,” teic Daiga. 

Sarmīte Rode

Augumā sīka, bet ar lielu dūšu, 
viņa gluži kā Sprīdītis, zina, kur ir viņas 
laimes zeme. Daigas vecāki Marija Ru-
paine un Pēteris Rutkovskis 2005. gadā 
izveidoja bioloģisko zemnieku saim-
niecību „Cīrulīši”. Pagājušā gada no-
galē tēvs saimniecības vadības grožus 
nodevis meitas rokās. Kopā ar lauku 
konsultanti Inetu Sproģi tveicīgā jūlija 
dienā ciemojoties Iršu pagasta „Vilkā-
rēs”, kur dzīvo Daiga ar vecākiem un 
astoņus gadu veco dēlēnu, šķita, ka ir 
sācies siena laiks. „Šovasar sienu savākt 
būs grūti, gatavojam skābbarību,” stāsta 
jaunā saimniece. Bioloģiskā zemnie-
ku saimniecība „Cīrulīši” nodarbojas 
ar piena lopkopību. „Pašreiz mums ir 
26 galvas: 12 slaucamas govis, buļļi un 
teļi. Kopā ar mežu apsaimniekojam ap-
mēram 31 ha zemes, kā arī ir nomāja-
mās platības. Strādnieku mums nav, ar 
visu tiekam galā paši, nepieciešamības 
gadījumā izmantojam citu zemnieku 
saimniecību pakalpojumus, labi sadzī-
vojam ar kaimiņiem un viens otram 
izpalīdzam,” ar „Cīrulīšiem” iepazīstina 
Daiga. Mūsu saruna raisās pagalmā pie 
dīķa. Turpat netālu ir piena māja, kurai 
līdzās iecerēts uzcelt jaunu kūti. Pirms 

gadiem desmit piena māja uzcelta, kā 
arī slaukšanas iekārtas iegādātas par ES 
projektu atbalstu. Doma par jaunu kūti 
noteikti taps par īstenību, jo pašiem 
ir savi kokmateriāli un Daigas tēvam 
namdara prasmes. Saulainajā dienā 
aplokā mierīgi ganījās gan Latvijas brū-
nās piena devējas, gan raibaļas. Piens 
no „Cīrulīšiem” tiek vests uz Jēkabpils 
piena kombinātu. „Vasarā izslaukums ir 
pietiekams, grūtāk ir ziemas mēnešos. 
Esam bioloģiskā saimniecība, dažādas 
ķimikālijas neizmantojam. Ir žēl, ka 
piens no bioloģiskajām saimniecībām 
tiek sajaukts kopā ar pienu no paras-
tajām saimniecībām. Pašreiz par pienu 
maksā 0.24 centi litrā. Grāmatvedību 
un barības aprēķinus veicu pati, bet 
vienmēr noder vecāku padoms,” atzīst 
Daiga. 

„Raksturīgi, ka pašreiz Kokne-
ses novadā zemnieku saimniecības 
no vecākiem pārņem jaunieši, kas 
pastrādājuši ārzemēs,” šo pozitīvo 
tendenci uzteic Ineta Sproģe. Iršēnie-
te Daiga ir viena no viņiem. Tie pāris 
gadi, kas pagājuši strādājot Spānijā 
un Holandē, bijusi laba iespēja nopel-
nīt, bet ilgas pēc mājām, dzimtā Iršu 
stūrīša, atvedušas atpakaļ. „Atgriezos, 
vispirms ieguvu auto vadīšanas tiesī-
bas, tad Vecbebru Profesionālajā un 
vispārizglītojošā internātvidusskolā 
pabeidzu lauksaimniecības speciālis-
ta kursus, pēc tam izmantoju iespēju 
apgūt arī konditora specialitāti. Kūku 

cepšana tagad ir mans vaļasprieks,” 
stāsta uzņēmīgā meitene. Pārņemt no 
tēva saimniecību ir gan izaicinājums, 
gan apzināta izvēle savu turpmāko 
dzīvi saistīt ar laukiem. „Prieks par 
jauniešiem, kuriem vecāki ir rādīju-
ši paraugu, kā saimniekot,” teic Ine-
ta Sproģe. Savukārt Daigas tēvs tikai 
nosmej: „Man mazāk darba un ma-
zāk atbildības!”

Kādu Daiga redz saimniecības 
nākotni? „Uzcelt jaunu kūti, izmantot 
visas iespējas ar projektu palīdzību mo-
dernizēt saimniecību, domāt par tehni-
kas iegādi, sētas labiekārtošanu. Pašreiz 
gaidām atbildi par iesniegto projektu 
jauno lauksaimnieku atbalstam,” stāsta 
Daiga. Bet viņas tēvs, pamatojoties uz 
savas saimniekošanas pieredzes, teic, 
ka jaunajiem zemniekiem būtu nepie-
ciešams lielāks valsts atbalsts. 

Sarunājoties ar Daigu, prātā nāk 
latviešu tautas sakāmvārds: „Mazs cinī-
tis gāž lielu vezumu!” Lai jaunajai „Cī-
rulīšu” saimniecei spēku dod dzimtā 
puse un darbi labi sokas! 

Ineta Sproģe teic: ”Daiga nav vienī-
gā jaunā saimniece, kas Iršos pārņem 
vecāku saimniecību. Tāpat prieks par 
Raivi Kalniņu, kas aktīvi sācis saimnie-
kot vecāku bioloģiskajā saimniecībā, 
kas audzē gaļas lopus. Arī Raivis mācās 
un aktīvi domā, kā pilnveidot un uzla-
bot saimniecību. Tikai diemžēl siena 
laiks zemniekiem ir ļoti aizņemts un 
saruna šoreiz ar viņu izpalika.” 

Kārtīgas saimnieces vizītkarte ir 
glīti izravēts dārzs!

Laukos jaunie turpina vecāku Laukos jaunie turpina vecāku 
iesāktoiesākto

Kokneses novada svētkos, vārda vistiešā-

kajā nozīmē, saliedētā gaisotnē Kokneses 

sieviešu koris ar koncertu Kokneses lute-

rāņu dievnamā noslēdza šī gada darbīgo 

sezonu. 

Anita Liepiņa, koriste

Foto: Rolands Gagainis

Taureņa spārnu krāsainība, tā li-
dojuma prieks, pārsteigums, vienlai-
kus spēks un trauslums – tam varētu 
pielīdzināt mūsu dziesmoto laiku.

Kad diriģente Lelde Kamzole-Ga-
gaine dalījās ar apkopoto statistiku, 
pašas bijām pārsteigtas, cik ārēji klu-
sais ikdienas darbs bagātīgus augļus 
briedējis: 14 koncerti, 1 lielais kopmē-
ģinājums. (Tālākais brauciens – līdz 
Pasienas baznīcai un Zilupei, kur pie-
dalījāmies poļu kultūras biedrības ju-
bilejas koncertos.) Mūsu koncertu re-

pertuāros kopumā esam nodziedāju-
šas vairāk par 40 dziesmām. Vairums 
no tām pilnīgi jaunas. Arī klausītāji 
jau paspējuši pamanīt cilvēka dvēselei 
tik tuvās D. Rūtenbergas komponētās 
melodijas ar dažādu autoru vārdiem, 
kas mums īpaši mīļas.

Šogad gan nācās piedzīvot ļoti 
sāpīgu zaudējumu – Sarmītes Ķerpes 
dzidrā balss un dzīvi apliecinošais 
smaids paliks vien mūsu atmiņās... 
Savukārt, ļoti priecājamies par pie-
cām jaunām balsīm mūsu skanējumā: 
Vita, Gunita, Dace, Andra un Kristīne 
sadūšojās un tieši šosezon nolēma vel-
tīt savu brīvo laiku dziedāšanai korī. 
Bez šaubām, esam pateicīgas visiem 
mūsu ģimenes locekļiem, kuri mūs 
atbalsta, gan pieciešot biežo prom-
būtni, gan palīdzot gatavoties svētku 
pasākumiem un piedaloties tajos ne 

tikai klausītāju lomās. Mūsu šoferīši, 
kulināri, fotogrāfi  un danču griezēji, 
paldies jums! 

Nākamo sezonu gaidām ar nepa-
cietību,– tā noritēs mūsu kora 20 gadu 
jubilejas un Latvijas simtgades svinī-
bu noskaņās. Esam cītīgi gatavojušās 
Vislatvijas Dziesmusvētkiem, nopietni 
apgūstot repertuāru. Rezultāti ir labi. 
Ceram, ka nākamā gada skatē varēsim 
vēl vairāk uzlabot savu sniegumu un 
godam pārstāvēt savu novadu lielajā 
kopkorī.

Kā jau meitenes, sapņojam par 
jauniem tērpiem, lai arī vizuāli varētu 
būt tikpat pievilcīgi mainīgas, kādas 
esam katra savā dzīvē un dziesmās. 
Kokneses novada dome arī šajā sezo-
nā kora vajadzībām nodrošināja nošu 
grāmatas un sedza transporta izdevu-
mus uz lielākajiem pasākumiem, par 

ko mūsu īpašs paldies. Mēs, protams, 
priecāsimies par jebkādu cita veida at-
balstu mūsu aktivitātēm arī no novada 
ļaudīm, kuriem tuva kora dziesma. 
Vienmēr būsim atvērtas jaunai piere-
dzei, ierosinājumiem. Gaidām dzies-
mu mīlošās mūsu novada meitenes 

savā pulciņā, lai skanējums bagātāks.
Skaistu mirkļu piepildītas atpūtas 

dienas vasarā!
 Tiekamies 17. augustā uz pirmo 

nākamās sezonas mēģinājumu, jo 26. 
augustā jau dosimies gavilēt uz Neretu 
– Jaunsudrabiņa dzimto pusi.

Tiekamies augustā!

Laimīgas dziesmā. Kokneses novada svētku koncertā luterāņu baznīcā.
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Kokneses novada svētki 

"Koknesei 740" iesākās ar skaistu 

tradīciju – jau ceturto reizi Kokneses 

novada dome un dzimtsarakstu no-

daļa svinīgā sarīkojumā „Man blakus 

tava sirsniņa” sumināja visjaunākos 

novadniekus. Uz sirsnīgo pasākumu 

bija gaidīti vecāki un viņu mazuļi, kuri 

dzimuši laikā no 2016. gada 1. jūnija 

līdz 2017. gada 31. maijam.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Anita Ozola, Kokneses nova-
da dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
teic: „Prieks, ka ar katru gadu Kok-
neses novadā jaundzimušo bērniņu 
skaits pieaug. Ja iepriekšējā gadā 
suminājām 49 mazās atvasītes, tad 
šajā svētku reizē vēlējumu: „Audz 
liels un laimīgs, mazais novad-
niek!” saņēma 63 bērniņi – 28 mei-
tenes un 35 zēni. Gada laikā pasau-
lē nākuši 43 mazie koknesieši, Beb-
ru pagastā piedzimuši 16, bet Iršos 
4 bērniņi.”

Kokneses novada domes priekš-

sēdētājs Dainis Vingris, sveicot 
mazo novadnieku vecākus, sacī-
ja: „Paldies par rūpēm un mīles-
tību, audzinot savas atvasītes šeit 
– Kokneses novadā!” Mazajiem 
ķipariem Kokneses novada dome 
un dzimtsarakstu nodaļa dāvinā-
ja oriģinālu un ļoti mīļu piemiņas 
velti — koknesietes Evitas Briņķes 
darinātu garausi ar Kokneses nova-
da logo – gaiši zaļu sirsniņu.

Uz svētkiem bija ieradušies divi 
omulīgi skursteņslauķi – leļļu teāt-
ra „Tims” aktieri Juris Babris un Zi-
gurds Feils. Fragmenti no dažādām 
leļļu teātra izrādēm un muzikālie 
priekšnesumi arī bija sveiciens ma-
zajām sirsniņām un viņu vecākiem.

Ir ticējums – ja satiksi skur-
steņslauķi, diena būs laimīga, ja 
pieskarsies viņa pogai, – kļūsi vēl 
laimīgāks, bet, ja izdosies šo pogu 
noraut, laime tevi nepametīs visu 
mūžu. Šīs dienas gaviļniekiem bija 
iespēja gan pieskarties skursteņ-
slauķa pogai, gan tikt pie kopīga 
foto. Pasākuma noslēgumā mazos 
novadniekus un vecākus gaidīja 
svētku kliņģeris, un kā vēl viens 
jauks sveiciens šajā dienā bija arī 
mazajiem dāvātie gaiši zaļie hēlija 
baloni.

Vecāki, kuri ar savām atvasītēm 
nevarēja ierasties pasākumā, laipni 
gaidīti saņemt svētku dāvanu Kok-
neses novada Dzimtsarakstu noda-
ļā!

Kokneses novada svētkos sumina mazos novadniekus

Audziet lieli, mazie novadnieki!Audziet lieli, mazie novadnieki!

Edgaram un Jutai Miglāniem ar savām atvasītēm par Edgaram un Jutai Miglāniem ar savām atvasītēm par 
atmiņu no pasākuma paliks kopīgs foto ar mākslinie-atmiņu no pasākuma paliks kopīgs foto ar mākslinie-

kiem Juri Babri un Zigurdu Feilu, kuri iejutās skur-kiem Juri Babri un Zigurdu Feilu, kuri iejutās skur-
steņslauķu lomās.steņslauķu lomās.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs sveic mazo novadnieku un izpilddirektors Ilmārs Klaužs sveic mazo novadnieku un 
viņa  ģimeni.viņa  ģimeni.

Koknese ar savu īpašo starojumu ir vieta, 

kur godā ceļ teātra mākslu. Divu dienu 

garumā, 14. un 15. jūlijā, uz viena radošā 

viļņa esošie satikās amatierteātru saietā 

„Pērses krastos”. 

Kokneses kultūras nams un Kok-
neses amatierteātris jau divpadsmito 
reizi aicināja ciemos teātra spēlmaņus, 
vērienīgais pasākums notiek ik pēc 
diviem gadiem. Šoreiz „Pērses kras-
tos” bija vairāki patīkami pārsteigumi. 
Inguna Strazdiņa, Kokneses kultū-
ras nama direktore, teic: „Pirmo reizi 
mūsu saietā piedalījās 14 amatierteātru 
kolektīvi un gandrīz puse no viņiem 
bija no Kurzemes: Talsiem, Brocēniem, 
Nīcas, Vārves, Vārmes. Vissaldākās 
Latvijas pilsētas – Saldus tautas teāt-
ris bija atvedis izrādi „Tobago”. Tāpat 
kā kādreiz kurzemnieki devās iekarot 
Tobago salu, kurzemnieki bija atbrau-
kuši iekarot mūsu skatītāju sirdis. Un 

viņiem tas izdevās! Sirsnīgs paldies 
draugiem no Babītes, Codes, Valles, 
Sarkaņiem, Sēlpils un Vecumniekiem! 
Ceļu no Lietuvas uz Pērses krastiem 
bija mērojis Skapišķu teātris „Stebule”. 
Bija kolektīvi, kas mūsmājās viesojās 
pirmo reizi, kā arī tikšanās prieks vie-
noja ar jau iepazītiem draugiem. 15. 
jūlijā ciemiņu radīt prieku baudīja arī 
bebrēnieši muzeja „Galdiņi” pagal-
mā un Iršu pagastu ļaudis Iršu klubā. 
Pēc katras izrādes notika loterija, kurā 
viens no skatītājiem laimēja konkrētā 
amatierteātra kolektīva dāvātu balvu 
un Kokneses kultūras nama sarūpētu 
pierakstu kladīti, kas atgādinās par šo 
jauko vasaras notikumu. 

Pateicoties veiksmīgi īstenotam 
projektam, ar VKKF un Zemgales Plā-
nošanas reģiona piešķirto fi nansējumu, 
uz šiem teātra svētkiem tapa jauns saie-
ta „Pērses krastos” karogs, un mājinieki 
varēja godam uzņemt ciemiņus, bet 

kultūras nama 
foajē uzziedē-
ja vēl neredzēts 
koks, kurā ik-
viens spēlmaņu 
kolektīvs atstāja savu teātra simbolu 
– masku, kas tagad vienmēr atgādinās 
par satikšanos Koknesē.

Ieguvēji bija tie, kuri redzēja pa-
sākuma noslēguma izrādi – Saldus 
tautas teātra iestudēto M.Zālītes un 
U.Marhileviča kopdarbu „Tobago” 
Tā bija lieliska dāvana mūsu novada 
ļaudīm – redzēt izcilu un profesionā-
lu sniegumu. Ar gaismotāja un skaņu 
meistara pienākumiem šajā izrādē lie-
liski tika galā Viļņa Gravas skolnieks 
Alens Oknovs. Šovasar vairākās Lat-
vijas pilsētās notiek atjaunotās teātra 
izrādes „Tobago” viesizrādes, bet mēs 
savējo – vislabāko jau esam redzējuši! 
Skatītāji savu cieņu mākslinieku veiku-
mam apliecināja ar piecelšanos kājas un 

nebeidzamiem aplausiem izrādes no-
slēgumā. „Štrami vīri un krampīgas sie-
vas,” tā izrādē raksturo kurzemniekus, 
bet patiesībā to var sacīt par visiem teāt-
ra spēlētājiem „Pērses krastos”! Tikai ar 
teātri apsēstie var ziedot savu brīvo lai-
ku izrāžu mēģinājumiem, braukt vies-
izrādēs un, protams, satikties „Pērses 
krastos”! Mums, koknesiešiem, gadiem 
tuvs un iemīļots ir savs Kokneses ama-
tierteātris talantīgās režisores Ingunas 
Strazdiņas vadībā. Mājinieki viesiem 
un savējiem rādīja šī gada pirmizrā-
di: F.Arnolds, Ē.Bahs „Traks numurs”. 
Katrs teātra mīlis noteikti noteikti varē-
ja atrast savu pērli, jo izrāžu repertuārs 
bija gana daudzveidīgs. No sadzīviskām 
komēdijām kā Babītes amatierteātra 

„Kalambūrs” atveidotā Jukuma 
Paleviča „Preilenīte”, līdz no-
pietnām pārdomām rosinošās 
Sarkaņu amatierteātra „Piņģe-
rots” dramaturga Ērika Lansa 
izrādes „Galds”.

Pēc noslēguma izrādes iz-
skanēja daudzi pateicības vārdi 

un solījums atkal satikties pēc diviem 
gadiem. Kā visuzticīgākos skatītājus, 
kuri redzēja visas izrādes Koknesē, 
svētku rīkotāji sumināja Zemīšu ģi-
meni. Svētki nebeidzās ar brīdi, kad 
aizvērās skatuves priekškars. Par tradī-
ciju ir kļuvusi slavenā teatrāļu zupa. To 
nobaudot, māksliniekiem bija spēks un 
azarts līksmot ballītē un dalīties iespai-
dos par divām, notikumiem bagātām 
dienām Pērses krastos.

„Labākais amatierteātru festivāls, 
kurā esam piedalījušies!” – tā teātra 
svētku noslēgumā atzina gan aktieri, 
gan skatītāji. Un pavisam skaidrs ir 
viens – teātra ļaudis ir vienmēr gaidīti 
Koknesē!

Štrami vīri un krampīgas sievas Pērses krastos

K.Valdemāra Talsu teātra izrāde „Tā un šitā, un nekā” tika izspēlēta bez vārdiem.

Uzziedējis masku koks.

Koknesieši mīl teātri!Koknesieši mīl teātri!

Mirklis no Sarkaņu 
amatierteātra 

izrādes „Galds”.
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Maijas Stepēnas dzejas un pasaku sil-

tums ir sasildījis jau daudzus lasītājus, 

bet autores dāsnajai dvēselei vēl ir tik 

daudz ko dot. Dzimtenes mīlestība, 

skaistuma pielūgšana un dzīvotprieks 

ir tikai dažas atziņas, kas sastopamas 

Maijas daiļradē.

Eva Celma

Sveicināti, Maija! Šķiet, ka ie-
pazīstināšana ar Jums vairs nav ne-
pieciešama, jo, pateicoties Jūsu dau-
dzajiem izdotajiem darbiem, kuri 
pārstāv gan dzeju, gan bērnu litera-
tūru, lasītājiem vairs neesat sveša. 
Bet varbūt tomēr iepazīstiniet Jūsu 
daiļrades jaunatklājējus nedaudz ar 
sevi! No kurienes esat?

No šīs pašas Dievzemītes vien 
esmu – caur un cauri kurzemniece. 
Manas saknes ir izpētītas līdz 1740. 
gadam Ja tiešāk – tad sākuma gadi 
pieder Saldum, bet dzīve, tā trakā 
šūpotāja, mani vairāk nekā pirms 40 
gadiem atšūpoja uz Pērses krastiem. 
Vienā laimīgā rītā pamodos skaistā-
kajā vietā uz pasaules, kas bija mana 
sapņu zeme jau no bērnības. Biju šeit 
bijusi, kad Pērse vēl jautri lēkāja pār 
oļiem un varēja sausām kājām pārtikt 
uz otru krastu. Staigāju pa parku ar 
lielu bijību, jo man likās, ka šeit ne-
dzīvo parasti cilvēki, bet Dievi – tik 
skaists viss šķita! Tagad pati dzīvoju 
pašā Pērses krastā un no rītiem prie-
cājos par vāverītēm, kas lēkā pa parka 
kokiem turpat aiz mana guļamistabas 
loga. Un tā – mana sirds ir pārplēsta 
uz pusēm. Mīlu savu dzimto pusi un 
Lutriņu skolu, kur mācījos vienlaicī-
gi ar Māri Čaklo un dzejnieci Āriju 
Āri. Bet tik pat daudz no manas sirds 
pieder Koknesei. Es nepārspīlēšu ne-
vienu vārdu, ja teikšu – mana dvēsele 
gavilē par Kokneses skaistumu. Tikai 
to nevar izteikt pāris teikumos. Tās 
sajūtas ir ieliktas manos dzejoļos kop-
grāmatā “GAISMAS PIESKĀRIENS 
KOKNESEI”.

Arī Jūsu darbu noskaņa ir silta 
un mīlestības pilna. Sakiet, kā aizsā-
kās šo sajūtu pierakstīšana? Vai grā-
matu izdošana vienmēr ir bijis Jūsu 
sapnis?

Es teikšu tā – mīlestība nu vien-
reiz ir tā lieta, kuru ar vārdiem izteikt 
nevar. Dievs visiem ir devis šo neno-
vērtējamo bagātību – mīlēt tēvu, māti, 
mīlēt zemi, sauli, debesis, pasaulīti sev 
apkārt, cilvēkus līdzās. Arī tiem, kas 
dzīvē meklē un atrod citas prioritātes, 

šī mīlestība dus kādā dvēseles kaktiņā, 
gaidot to brīdi, kad mosties.

Man bija laime piedzimt mājās, 
kas atradās skaistā vietā,   un skais-
tums bija man visapkārt. Arī mājas 
sakoptā apkārtne un dārzs jau   agrā 
bērnībā  uz manas mazās sirds stīgām 
sāka spēlēt līdz asarām aizkustinošu 
melodiju. Bišu sanoņa... baltu āboliņu 
apaudzis pagalms... āboli rasotā zālē... 
dīķī varžu koris… stārķu klabināšana 
no rītiem... svaiga siena smarža… kuļ-
mašīnas dūkoņa… līgo vakars ar mei-
jām... – tas viss skanējis cauri manam, 
nu jau varu teikt, garajam mūžam. 
Abi ar vīru bijām skaistuma pielūdzē-
ji, zinājām katru skaistu dārzu ne tikai 
Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, to-
ties nezinājām nevienu veikalu. Savās 
pasakās un dzejoļos, kas veltīti dabai, 
varēju ielikt tikai to, kas dzīvs manī 
pašā. Dzejoļus pierakstīju jau sen, un 
nupat man ienāca atmiņā viens dze-
jolītis, rakstīts padsmitnieces gados. 
Visu vairs neatceros, pats dzejolītis ir 
pazudis, bet divus pēdējos pantiņus 
atceros.

  
Kad dārzā sāk skanēt liliju zvani,
Zinu – nu jau jūlijs ir klāt.
Siltie vēji, šie mākoņu gani,
Smaržu vīraku kūpināt sāk.
  
Kas šajās smaržās ne reizi nav grimis,
Ziedu ballē kas dejojis nav,
Gribu teikt, tas laimei nav dzimis
Un to satikt tam cerību nav.

  
Pasakas sāku pierakstīt, kad manā 

mīlestības laukā ienāca pirmais maz-
mazpuisītis Jurģītis.Bet uz izdošanu 
mani pamudināja manas dzimtās pu-
ses bibliotekāre – gaismas nesēja (jā, 
tāds tituls viņai ir dots) Ligita Popsu-
jeviča. Viņas rokās bija nonākusi pir-
mā izdevniecībā „IESPĒJU GRĀMA-
TA” izdotā pasaku grāmata „PASAKU 
MĀMIŅA UN VIŅAS DRAUGI”. Iz-
devniecība „Jumava” šogad izdos jau 
manu piekto grāmatu “Pazudušiem 
pa pēdām”. Šajā sērijā uzrakstītas vēl 
piecas grāmatas. Dievs dos, varbūt 
sagaidīšu izdošanu. Manas pasakas 
domātas kā maziem, tā lieliem. Katrā 
pasakā, īpaši nepiedomājot, kā pati 
no sevis ienāk mīlestība un ticība la-
bajam. Nekādas vardarbības!

Ņemiet par labu! Kā ir, tā rakstīju. 
Pati sevi jūtu kā pāri malām plūstošu 
kausu, pilnu mīlestības uz pasauli, 
kurā lemta laime dzīvot un kurā ir arī 

ne mazums sāpju... Varbūt, lai būtu 
līdzsvars...

Pasakas tiešām ir viens no tiem 
žanriem, kas der gan maziem, gan 
lieliem. Vai tie lielie nav aizmirsuši 
pasaku burvību? Kā Jūs vērtējat grā-
matu ietekmi uz cilvēku? Vai izlasīta 
grāmata kaut ko var mainīt cilvēkā?

Man grūti uz šo jautājumu atbil-
dēt. Varu runāt tikai par sevi. Cilvēki 
ir tik dažādi, jo pieder pie atšķirīgām 
paaudzēm. Manas paaudzes cilvēki 
pēc grāmatām stāvēja rindā, nepacie-
tīgāki kā pēc desas vai sviesta. Tagad 
piedāvājumu klāsts ir tik bagāts, ka 
grūti saprast, ko pirkt, ko ne. Bez tam 
dārdzība arī ir šķērslis. Paldies Die-
vam, ka “GAISMAS NESĒJI” vēl nav 
izzuduši.

Manu paziņu lokā ir daudzi, kas 
bez grāmatas jūtas kā bez elpas, bet 
ir arī tādi, kas nav izlasījuši nevienu 
grāmatu, un tas    ir jūtams – diem-
žēl. Ar izglītību cilvēks bruģē ceļu uz 
izvēlēto profesiju, bet garīgo bagāžu 
viņš iegūst vai arī neiegūst pa citiem 
ceļiem – visvairāk caur grāmatām. Un 
tieši tā nosaka cilvēka vērtību. Vismaz 
es šajā avotā esmu smēlusi neizsakāmi 
daudz. Esmu raudājusi, esmu smēju-
sies līdz asarām, esmu staigājusi kā 
apmāta, pārdzīvojusi un bridusi cauri 
neskaitāmiem domu purviem. Jā, par 
pasakām. Vismīļākās man ir Skaidrī-
tes Kaldupes pasakas un „Kaķīša dzir-
naviņas”. Tās ir manas! Tagad diemžēl 
nākas samierināties ar nelasīšanu, jo 
vēl jāpietaupa acis arī atlikušajiem 
gadiem un daudziem sapņiem, kas 
drūzmējas aiz robežas.

Jūs esat arī savu sapņu piepildī-
tāja, jo ne katrs, kurš raksta, uzdro-
šinās savu daiļradi rādīt citiem, kur 
nu vēl izdot grāmatu. Ko Jūs varētu 
ieteikt tiem, kas vēl sapņo par savu 
grāmatu izdošanu?

Tā gluži nav. Patiesībā es esmu 
ļoti kautrīga un ilgi nācās saņem-
ties, lai kaut ko arī īstenotu. Pirmais 
grūdiens bija Kokneses bibliotēkas 
rīkotais konkurss „Skaistākais dzejo-
lis Koknesei”. Tā sākās sadarbība ar 
citiem rakstītājiem, līdz nonācām pie 
pirmās kopgrāmatas „Gaismas pie-
skāriens Koknesei”, kuru, ja atceraties, 
izdeva „IESPĒJU GRĀMATA”. Un 
tā sāka veidoties Kokneses dzejotāju 
kopa, kas darbojas vēl joprojām. Un 
tad jau iet vieglāk, balstām viens otru, 
reizi mēnesī mūsu dzejoļus iespieda 
Kokneses Novada Vēstīs. Tagad reizi 

ceturksnī. Un tā pamazām tā drosme 
radās! Bet, kā tiku pāri kautrībai rādīt 
savus gara darbus citiem, to brīdi ne-
esmu pat piezīmējusi. Tagad pati sev 
uzstādu lielākas prasības, bet neērtī-
bas sajūta ir zudusi. Un MAN PATĪK 
lasīt savus dzejoļus, ja ir kas klausās! 
Es esmu nonākusi pie tā, ka jākaut-
rējas tad, ja tev nekā nav ko dot, bet, 
ja ir, tad kādēļ ne? Vieniem patiks, ci-
tiem tas neinteresēs, citiem nepatiks., 
bet man būs ko rādīt! Nebūšu kā tuk-
ša muca, kurai pa abiem galiem vējš 
pūš cauri. To es iesaku arī tiem kaut-
rīgajiem. It īpaši tiem, kam dzeja nāk 
neaicināta un nemaz nav iespējams 
nerakstīt.

Kā Jums notiek pats rakstīšanas 
process? Vai ir kāds konkrēts dien-
nakts laiks, kad vārdi plūst visraitāk, 
vai vadāties pēc iedvesmas?

Rakstīšanas process ir visai intere-
sants. Kad paliek brīvs laiks, piesēžos 
pie datora, vēl nezinot, ko rakstīšu 
(runājot par pasakām), bet, kā uz-
lieku pirkstus uz taustiņiem, atveras 
it kā aizsprosts un nāk ārā pašai pa-
visam negaidītas lietas. Knapi spēju 
pierakstīt. Brīžiem smiekli sanāk, no 
kurienes tas viss uzradies! Kad pār-
lasu izdevniecībai nosūtītās pasakas, 
nudien jocīgi, bet vienmēr ir sajūta, 
ka es tur pati tiešām būtu bijusi un 
visu piedzīvojusi. Un arvien nāk prātā 
vēl kāda epizode, tad nodomāju – re, 
šito esmu piemirsusi uzrakstīt! Tieši 
tā bija arī tad, kad rakstīju „Zilā sila 
pasakas”. Tur bija pat vairāki kuriozi. 
Ar dzejoļiem ir citādi. Dzejoļiem pa-
šiem ir jāatnāk, jo kaut ko mākslīgi 

lipināt kopā, uz lapas maliņas pre-
tim rindām jau sarakstīt atskaņas un 
tad gudrot kaut ko jēdzīgu klāt – nē, 
man tā nepadodas! Man atliek iziet 
kaut kur brīvsolī, būt kustībā, un,   ja 
domas nav aizņemtas ar kaut ko līdz 
galam neizdomātu, tad Tas ir klāt. Es 
esmu parasti tam gatava – papīrs un 
pildspalva arvien ir pie rokas. Reizēs, 
kad esmu tukšā, dzejolis atnāk un aiz-
iet, pat nojausmu neatstājot, par ko 
tas bija. Jā, ir arī tādi periodi, ko var 
saukt par tukšajiem. Tad nekā! Par lai-
mi, tie ātri beidzas.

Tad savā ziņā šie darbi vairāk 
nāk caur rakstnieku nekā no rakst-
nieka? Vai Jūsu daiļrade tieši rakstu-
ro Jūs pašu?

Jā, tā varētu teikt. Kaut kas to visu 
laiž caur manu sirdi vai roku, kā nu to 
ņem. Tomēr, tomēr – „mana daiļrade” 
precīzi raksturo mani.

Ko Jums personīgi ir devusi savas 
rakstniecības attīstīšana?

Neko taustāmu, tikai gandarīju-
mu, ja dzirdu, ka pasakas patīk. Tā ir 
sevis apliecināšana. Es varu! Prieks, 
ka vēl tā aka, no kuras pasmelt, nav 
izsusējusi. Bija ierosinājums uzraks-
tīt teiksmu vai pasaku par Koknesi, 
greznu, ar krāsainām bildēm, palie-
lu formātu, ko iegādāties tūristiem. 
Kaut kas līdzīgs esot   redzēts kādā 
senā Bavārijas pilī. Bet tas ir dārgs 
prieks, tam jāmeklē sponsors, tādēļ 
pagaidām to esmu atbīdījusi tālāk, 
kaut pavisam atmetusi neesmu. Ja 
ķeršos klāt, tad tas būs pārbaudījums 
tam, vai esmu izaugusi līdz tādai pro-
vei, lai to darītu.

Jauks kopā būšanas brīdis ar Maiju Stepēnu

Dziedot skanīgas Līgo dziesmas, 
dejojot lustīgus dančus un baudot 
priekpilnu teatrālu uzvedumu, iršēnieši 
22. jūnija vakarā sagaidīja un ieskan-
dināja Līgo svētkus. Meijām rotātajā 

Iršu muižas klēts laukumā netrūka 
jāņuzāļu smaržas, sildoša ugunskura 
un saimnieču sarūpēti pīrāgi un siers! 
Visjaukāko Jāņu laika noskaņu lieliem 
un maziem Jāņu bērniem sniedza Pēr-

ses sākumskolas brašie dancotāji, deju 
kolektīvs „Irši” un Iršu pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis. To, ka Iršos dzīvo 
atraktīvi un talantīgi ļaudis, ir zināms 
jau sen! Klātesošos priecēja un smīdi-

nāja jautrs teatrāls uzvedums „Lauku 
kūrorts pilsētniekiem”, kurā lomas at-
veidoja vietējie – Iršu pagasta iedzīvo-
tāji.

“Irši zied, pateicoties tam, ka mums 
ir visjaukākie dejotāji, dziedātājas un 
teātra spēlētāji ar savām vadītājām 

Intu, Valdu un Ligitu. Paldies visiem, 
kas piedalījās un palīdzēja sagatavot 
jauko Līgo svētku koncertu Iršos!” teic 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina 
Līcīte.

Anita Šmite
Foto: Andris Balodis

Lustīgie vasaras saulgrieži IršosLustīgie vasaras saulgrieži Iršos
Skaisti skan Skaisti skan 

līgodziesmas!līgodziesmas!

Jāņu dienas svinētāji ar sajūsmas aplausiem vēroja Jāņu dienas svinētāji ar sajūsmas aplausiem vēroja 
izrādi „Lauku kūrorts pilsētniekiem”.izrādi „Lauku kūrorts pilsētniekiem”.

Pāri, kas dabonas!Pāri, kas dabonas!

Koknese ir Maijas Stepēnas iedvesmas avots.
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Pirms 95 gadiem Latvijas Biškopības 

centrālbiedrība Vecbebros dibināja 

Biškopības – dārzkopības skolu. Laikam 

ejot, skolas nosaukums mainīts 17 reizes. 

17. jūnijā Vecbebru Profesionālajā un 

vispārizglītojošā internātvidusskolā bija 

gaidīti visi, kuri mācījušies vai strādājuši 

šajā mācību iestādē, lai kopīgi nosvinētu 

nozīmīgo jubileju. 

Sarmīte Rode

Kristīnes Keivomeģes foto

Saules tveices bagātajā dienā 
smaržoja jāņuzāles, virmoja sirsnīgs 
atkal satikšanās prieks, bet skolas pa-
galmā dižojās grezns 95 gadu jubile-
jas kliņģeris. Skaists sveiciens svētku 
dalībniekiem bija Kokneses Mūzikas 
skolas audzēkņu koncerts.

Izcilu pedagogu vārdi 
skolas gadu lappusēs

Svinīgajā sarīkojumā skolas pār-
pildītajā zālē satikās vairākas paau-
dzes, bet ikviens, kas ir kādu laika 
sprīdi pavadījis Vecbebros, vienmēr 
paliks piederīgs mācību iestādei, kas 
ir bijusi vieta radošu ideju šūpulim un 
labu zināšanu ieguvei.

Tik daudzu izcilu pedagogu vār-
di ierakstīti skolas bagātās vēstures 
lappusēs. „Labu direktoru raksturo 
profesionālisms un zināšanas, kā arī 
cilvēkmīlestība. Spēja noturēties dzī-
ves bangās un saglabāt cilvēcīgu stāju. 

Lūk, skolas direktoru vārdi, kuri devu-
ši savu ieguldījumu mācību iestādes 
attīstībā: Pauls Grīnups, Aleksandrs 
Bergmanis, Nikolajs Bluķis, Ernests 
Sovers, Zenta Ozoliņa, Melānija Brie-
de, Vilis Rutmanis, Eduards Bērziņš, 
Pēteris Zujevs, Alma Lejniece, Andrejs 
Mizis, Jānis Laucenieks, Maigonis Ro-
zenštams, Ivars Sekacis, Vilnis Plū-
me,” – atgādināja jubilejas pasākuma 
vadītāja Aija Rimša. Ar klusuma brīdi 
tika pieminēti pedagogi, audzēkņi un 
iestādes darbinieki, kuri uz mums no-
raugās no mākoņa maliņas.

Salidojuma un jubilejas pasāku-
ma dalībniekus uzrunāja Vecbebru 
Profesionālās un vispārizglītojošās in-
ternātvidusskolas direktors Jānis Bak-
manis: „Trešdaļa no jubilejas gadiem 
ir saistīta ar manu darbu Vecbebros. 
Skolas atmiņā neaizmirstams paliks 
laiks, kad mācību iestāde bija Zem-
kopības ministrijas valdījumā, kad 
arī piedalījāmies ikgadējā pasākumā 
„Zemes svētki”, kuros tika izraudzī-
ti Zemes meita un Zemes dēls – ļoti 
bieži apbalvoto vidū bija Vecbebru 
jaunieši. Skolas lepnums 40 gadus ir 
jauniešu deju kolektīvs „Kāre”, kas 
priecējis visos svētkos un pasākumos. 
Tikpat nozīmīgi ir bijuši skolas spor-
tistu sasniegumi, nav bijušas sacensī-
bas, kad mājup nebūtu pārvesta kāda 
uzvara. Vienmēr ir bijis prieks par 
mūsu audzēkņiem, kuri ir braukuši 

stažēties uz Vāciju, Itāliju, Igauniju. 
Lai mums visiem vienmēr paliks at-
miņās savs visskaistākais laiks Vec-
bebros!”

Vienīgā biškopības 
skola Latvijā

Kopš 1922.gada Vecbebri ir zi-
nāmi kā vienīgā biškopības skola 
Latvijā. Vēsture runā par tik spilg-
tām personībām kā Pēteris Radziņš, 
Vilma Kamola, Monika un Andrejs 
Miži, Pauls Nebēdnieks, Irēna Up-
male. No 2011./ 2012. mācību gada 
šī specialitāte ir apgūstama tālmācī-
bā. Jaunajā apmācības formā strādā 
Kārlis Skujiņš, Ēriks Mozga un Anita 
Svoka. Klātesošos svētkos sveica Juris 
Šteiselis, Latvijas Biškopības biedrības 
padomes priekšsēdētājs, bet savā at-
miņu stāstā dalījās biškopības nodaļas 
absolvents Ēriks Kļaviņš.

Un kā vienmēr skolas svētku 
pasākumos ar skaistu un cēlu dejas 
soli priecēja jauniešu deju kolektīvs 
„Kāre”. Svētku noskaņu un vēlmi 
dziedāt līdzi rosināja grupas „Vēja 
runa” muzikālie priekšnesumi.

No 1991. gada skolā bija iespēja 
apgūt izglītības programmu Mājturī-
bā ar specifi kāciju ēdienu gatavošanā. 
Programma tapa īpašā emocionālā 
gaisotnē – kā kādreizējo skolotāju 
kaucmindiešu Annas Bīnes un Vil-
mas Kamolas darba turpinājums. 

Gunta Krievāre un Ilze Baikova bija 
tās, kas iemācīja meitenēm izpratni 
par latviskas mājas kultūru, etnogrā-
fi sko rakstu košumu, pacietību un iz-
turību darbā. Paldies absolventei Egi-
tai Bašenai par emocionālo atmiņu 
stāstu par savu laiku Vecbebros!

Absolventu paldies 
skolotājiem

Ēdināšanas pakalpojumu spe-
ciālisti Vecbebros ir mācīti no 1964.
gada. Šīs programmas šūpuli kāra 
Vilma Kamola, Anna Bīne un Karo-
lina Zvirgzdiņa. Pēdējos 20 gados šajā 
programmā strādāja skolotājas Maija 
Pumpuce, Regīna Sniedze, Nadežda 
Krēsliņa, Zinaīda Bāra, Vineta Grin-
špone, Marina Riekstiņa. Absolvente 
Maija Bērziņa, dzimusi Lielmeža, at-
minējās, cik bagāta 60. gados ir bijusi 
skolas kultūras un sporta dzīve. Sa-
vukārt 2006. gada absolvents Klaids 
Purniņš, kurš strādā pazīstamajā 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā 
„LIDO”, par skolas gados iegūtajām 
zināšanām pateicās saviem pedago-
giem. Skolas kolektīvam viņš uzdāvi-
nāja paša cepto gardo „LIDO” torti.

Ienākot laikmetīgajām tehnolo-
ģijām mūsdienās, kopš 2001. gada 
mācības varēja uzsākt datorsistēmas 
programmā. Skolotāji šajā program-
mā bija Guntis Romanovskis, Aija 
Romanovska, Kristīne Keivomeģe. 
2012. gada pēdējā izlaidumā kva-
lifi kāciju ieguva 18 absolventi – 17 
puiši un Aiva Mikanovska, meitene, 
kura kvalifi kācijas eksāmenā saņēma 
augstāko novērtējumu – izcili jeb 10 
balles. Jubilejas reizē Aiva Mikonov-
ska bija savējo vidū un teica sirsnīgu 
paldies par skolā pavadītiem gadiem.

"Vecbebri ir lauku skola jeb sko-
la laukos, tomēr profesionālus lauk-
saimniekus tajā sāka mācīt tikai pēc 
neatkarības atgūšanas – 1991. gadā. 
Jānis Krievārs, Kārlis Krūmiņš, Jānis 
Liepiņš, Ilze Pabērza, Anita Puste, 
Taņa Ločmele, Irēna Upmale, Modris 
Vecumnieks šie skolotāji lauksaim-
niekiem ir labi pazīstami," sacīja Aija 
Rimša.   Atzinīgus vārdus skolotā-
jai Irēnai Upmalei veltīja absolvents 
Kristaps Kārkls. Bebru pagasta pār-

valdes vadītāja Ilze Pabērza, kuras 
daudzie darba gadi pieder šai mācību 
iestādei, sacīja: „Šodien izskanēja pa-
teicības vārdi skolotājiem, bet arī mēs, 
skolotāji, daudz guvām no jums. Pal-
dies, ka ļāvāt saglabāt mums jaunības 
dzirkstelīti!”

Atver atmiņu lādīti
Daudziem skolas dzīve palika 

atmiņā, pateicoties tieši vispārizglī-
tojošo priekšmetu skolotājiem: Inā-
rai Endei, Aldonai Britānei, Mudītei 
Auliņai, Jolantai Nīcgalei, Dacei Ber-
nānei, Ilgai un Oļģertam Beķeriem, 
Inetai Gerasimovai, Ievai Puniņai, 
Anitai Svokai, sporta skolotājiem In-
gum Eidukam, Jeļenai un Artūram 
Čerņauskiem, Modrim Vecumnie-
kam. „Kāres” dejotājiem tā noteikti 
ir Sarmīte Plūme. Šo komandu kopā 
saturēja direktora vietnieces Marija 
Pranča un Ināra Bakmane. Par skolas 
siltumu, gaišumu, tīrību un kārtību 
nenogurstoši rūpējās Austra Midega 
un atbalsta personāls.

Kā mācību iestādei klājies no 
pirmsākumiem līdz mūsdienām līgo 
dziesmas ritmos izdziedāja skolas 
darbinieku apvienotais koris, saņe-
mot daudz sirsnīgu aplausu.

„Ikvienā atmiņu lādītē glabājas tik 
nozīmīgi sīkumi, kā pastaiga pa pils 
parku, rīta kafi ja, smiekli, pirms un 
pēc eksāmenu laiks, ekskursijas, foto-
grafēšanās, sirsnīgas sarunas, sporta 
spēles, sacensības un nemitīgi garās 
mēģinājumu stundas pirms „Kāres” 
koncertiem, skatēm un dziesmu un 
deju svētkiem,” uz atmiņām vedinot 
arī pasākuma turpinājumā, sacīja 
Aija Rimša. Un atmiņas šajā vakarā 
turpināja skanēt gan baudot jubilejas 
kliņģeri, gan ballē līdz rīta ausmai. Bet 
svinīgā svētku sarīkojuma noslēgumā 
kopīgi nodziedātā skolas himna „Upe 
nesa ozoliņu” apliecināja visu klāte-
sošo uzticību Vecbebriem – vietai, ar 
kuru vienmēr saistīsies jaunības atmi-
ņas.

Lai arī kopā ar satikšanās prieku 
mijās skumjas par mācību iestādes re-
organizāciju, optimistiski skanēja vē-
lējums: „Uz tikšanos skolas 100 gadu 
jubilejā!”

Vecbebriem uzticīgie satiekas skolas 95. dzimšanas dienā

Svinīgā svētku sarīkojuma noslēgumā kopīgi nodziedātā skolas himna „Upe nesa ozoliņu” 
apliecināja visu klātesošo uzticību Vecbebriem

18.jūnijā Turaidas muzejrezervāta 

Dziesmu dārzā notika Latvijas senioru 

koru koncerts. Sigulda sagaidīja ap 1000 

dziedātāju no visas Latvijas – 27 jaukto 

koru, tai skaitā 20 jauktā kora “Alaine” 

dziedātājus un diriģenti Silviju Cīruli 

no Kokneses novada, 12 sieviešu koru 

un Valmieras vīru kora “Baltie bērzi” 

dalībniekus.

Valda Kalniņa

Kori izdziedāja Latvijas simtga-
dei veltīto XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku senioru 
koru repertuāru.

Koncertā skanēja Raimonda 
Paula dziesma ar Jāņa Petera vār-
diem „Manai dzimtenei”, Raimonda 
Tigula radītā „Lec saulīte!” ar Rasas 
Bugavičutes–Pēces tekstu un Mārtiņa 
Brauna „Saule, Pērkons, Daugava” ar 
Raiņa dzeju.

Līdzās latviešu tautasdziesmām 
koncerta programmā bija iekļautas 

Valta Pūces, Ulda Stabulnieka, Zig-
mara Liepiņa un Jāņa Lūsēna radītās 
kompozīcijas.

Koncerta vadītāji bija Dailes te-
ātra aktieri Juris Kalniņš un Juris 
Strenga. Koncertā piedalījās arī deju 
kolektīvi, koklētāju ansamblis “Kokļu 
klubs”, soliste Līga Gaiķe un Kristapa 
Krievkalna pavadošā grupa.

Mums, kora “Alaine” dziedātā-
jiem, tā bija neaizmirstamu iespai-
du diena – tik labos laika apstākļos 
dziedāt kopā ar daudzkrāsainos, da-
žādu novadu tautastērpos ģērbtiem 
koriem, baudīt dziesmu spēku, ska-
ņu prieku, veldzēties skaistajā dabā. 
Muzejrezervāta un koncerta apmek-
lētāju vidū bija daudzi ārzemju tū-
risti, kurus piesaistīja mūsu krāšņie 
Lielvārdes novada tērpi. Viņi vēlējās 
ar mums kopā nofotografēties.

Tiesa, koncerta laikā saņēmām 
skumju ziņu, ka 90 gadu vecumā mū-
žībā devies izcilais latviešu diriģents 

Pauls Kvelde. Mūsu korim ir bijusi ie-
spēja tuvāk iepazīt šo leģendāro per-
sonību, par kuru nu glabāsim gaišas 
atmiņas.

Katrs tuvāks vai tālāks brauciens 
kolektīvā saistās ar zināmām „saim-
nieciskām” lietām. Bez sātīgām mal-
tītēm nav iespējams būt ilgu laiku 
možam. Tā šoreiz Valda, kura dzied 
soprānos, bija sarūpējusi brīnumgar-
du zupu. Paldies viņai! Netrūka arī 
citu dažādu kārumu, kas labi spēci-
nāja. Paldies Kokneses novada do-
mei, kultūras nama darbiniekiem par 
atsaucību, atbalstu mēģinājumos un 
pasākumos, transporta sarūpēšanu!

Latvijas senioru koru Dziesmu 
dienu kustība aizsākusies 1963.gadā, 
kad notika pirmā sadziedāšanās Kul-
dīgā, kur piedalījās četri jauktie kori. 
Šobrīd svētki izauguši par patstāvīgu 
ikgadēju norisi, un senioru koru kon-
certs iekļauts arī Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku programmā.

Siguldas svētku izskaņā Latvijas 
Senioru koru ceļojošais karogs svinī-
gi tika nodots Rīgai, jo nākamie svēt-
ki, kuros arī mēs ļoti gribētu piedalī-
ties, notiks galvaspilsētā.

Tomēr mūsu kora “Alaine” darbs 
nav tikai gatavošanās ikgadējām koru 
skatēm un dziesmu svētkiem. Mūsu 
radošais kolektīvs piedalās dažādos 

novada pasākumos, atsaucas kaimi-
ņu koru aicinājumiem rīkot draudzī-
bas koncertus, aicina viesus pie sevis. 
Dziedāt – tas nozīmē sagādāt prieku 
gan sev pašam, gan citiem.

Ja Jums ir jau 50 un vairāk – sep-
tembrī, jaunajai sezonai sākoties, ai-
cinām mūsu pulkā! Nenožēlosiet!

Koris „Alaine” Latvijas senioru koru svētkos 
„Trejdeviņi tēvu zemē”

Dziesmu vara 
laimīgus dara!
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Starp daudzām izvēlēm, kā interesanti 

pavadīt vienu nedēļu, piedalīšanās 3x3 

saietā, kurā satiekas latvieši no visas 

pasaules, gan no rietumiem, gan no 

austrumiem, man katru vasaru noteik-

ti ir viena no prioritātēm.

Inguna Žogota,

saieta 3x3 dalībniece

Jautāsiet – kāpēc gan? Te visiem 
ir ko darīt atbilstoši katra vecumam, 
interesēm, prasmēm, gaumei.

Es saietā 3x3 piedalījos jau 9.rei-
zi. 8 reizes Latvijā un vienu reizi Īri-
jā. Tā ir brīnišķīga iespēja būt kopā 

ar cilvēkiem, kuri visi viens otru uz-
runā uz "TU", tā ir brīnišķīga iespēja 
gūt jaunas un papildināt jau esošās 
latviskās zināšanas gan teorētiski, 
gan praktiski.  

2017.gada 3×3 saiets notika Rū-
jienā, no 2. līdz 9.jūlijam, mazā, stip-
rā un mīlētā pilsētā. Rūjienieši bija 
priecīgi un pagodināti uzņemt 3×3 
saietu, saņemt svētību, emocijas un 
zināšanas, ko tas dod, un, dot pretī 
savu viesmīlību un bagāto mantoju-
mu.

3×3 Rūjiena 2017 saieta tēma 
bija ZEME, Zeme – būtne, Zeme – 

māte, zeme – stihija, zeme – Dzim-
tene, zeme – mēs.  

Saieta programmā bija ietvertas 
tēmas, kas ir gan tradicionāli latvis-
kas, gan mūsdienīgas, gan arī tādas, 
kas atspoguļo rūjieniešu uzkrātās 
zināšanas un prasmes. Kopumā 
bija  pāri par piecdesmit ievirzēm, 
to vidū „Dabas dziedniecība un 
augi pirtī”, „Latviešu godi”, „Teātris”, 
„Metāla kalšana”, „Tautisko brunču 
darināšana”, „Mežs un medības”, 
„Dīķis kā mazdārziņš”, „Zemes bēr-
nu – kristālu iepazīšana”, „Daiļdārz-
niecība un ainavas veidošana senāk 

un tagad”, „Meža un lauksaim-
niecības tehnikas iepazīšanas”, „Vi-
dzemes pūralādes gatavošana”, „Ceļš 
pie sevis”, „Runas māksla”, „Ģimenes 
seminārs”, „Politika un retorika”, 
„Gleznošana” un virkne citu ieviržu.

Bija arī tādas ievirzes, kurās kopā 
darboties vecākiem un bērniem: 
„Radošās smilšu spēles lieliem un 
maziem”, „Kokles spēle”, „Galdniecī-
ba”, „Keramika”, „Ciemošanās lauku 
sētās”, „Bungu mācība” un citas.

Es pati vadīju pievakares ievir-
zi "Dziesmu zapte", uz kuru katru 
dienu nāca citi cilvēki, jo tāda bija 
šīs ievirzes ideja – nāk tie, kas grib 
kopā muzicēt un dziedāt. Sestdienas 
pievakarē jau kāpām uz skatuves un 
rādījām savu priekšnesumu. 

Vakara programmās bija  tikša-
nās ar aizraujošiem cilvēkiem, spor-
ta aktivitātes, koncerti, bet naktīs 
pašas “svarīgākās” 3×3 aktivitātes – 
nīkšana un danči.

Saieta garīgā kulminācija Dau-
dzinājums notika  ceturtdien Rūjas 

līča pļavā. Daudzinājums ir sena ri-
tuāla mūsdienu redzējums, kurā sa-
ieta dalībnieki sanāk kopā lai „dau-
dzinātu” – ar vārdiem un dziesmām 
pavairotu – kādu domu. Šoreiz visi 
kopā, ar dabas spēku palīdzību, 
devām Zemei savu mīlestību. Dau-
dzinājumam gatavojāmies gan vei-
dojot savu izpratni par rituālu, gan 
tērpjoties savos goda tērpos.  Visi 
līdzdarbojāmies ar savu klātbūtni, 
enerģiju, domām un dziesmām, do-
dot un smeļoties kopības izjūtu un 
spēku.

Sestdienā saieta noslēgumā 
bija  dalībnieku darbu izstāde, 
kuru papildināja  ieviržu vadītā-
ju un vietējo ražotāju tirdziņš, 
kā arī noslēguma koncerts,  nīk-
šana un danči līdz rīta gaismai.
Saietu vadīja  Sannija  un  Madars 
Kalniņi. 

Droši varu teikt – brauciet cie-
mos uz Rūjienu! Tur ir sirsnīgi un 
viesmīlīgi cilvēki. Tur ir, ko redzēt! 

Vai tu zini, kas ir 3x3? 

Radošo nometnes dalībnieku kopbilde.

„Dziesmu zapte” kopā ar Ingunu Žogotu.„Dziesmu zapte” kopā ar Ingunu Žogotu.

Konferencē 1941. gada 14. jūnija 

piemiņai, kuru organizēja fonds 

„Sibīrijas bērni”, piedalījās arī 

koknesietes Sarmīte Buldure, Silvija 

Skladņeva un Aija Rīderere. 

Par konferences dienas iespai-
diem stāsta Aija Rīderere: „Sarkanajā 
zālē bija sapulcējušies vairāk kā 100 
cilvēku – represētie, viņu bērni, maz-
bērni un viesi. 

Bija liels gods tikties ar Latvijas 

valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni, 
kurš bija ieradies 
pirms konferences 
atklāšanas, lai tik-
tos un parunātos ar 
konferences dalīb-
niekiem. Tā piepil-
dījās arī manas trīs 

vēlēšanās, dodoties uz 
šo tikšanos. Uzdāvinā-

ju prezidentam sava vīra Jāņa Rīderera 
atmiņu grāmatu “Jāņos būsim mājās” 
(par viņa ģimenes izsūtīšanu uz kon-
centrācijas nometni Vācijā kara laikā), 
palūdzu autogrāfu un nofotografējos ar 
prezidentu!

Dienas kārtība bija šāda: Dzintras 
Gekas uzruna konferences atklāšanā, 
prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna, 
Latvijas himna, mācītāja Gunta Kalmes 
lūgšana. Uzstājās vairāki runātāji. LR 
saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrnie-

ce uzsvēra, ka par pagātni ir jārunā, to 
nevar aizmirst. Mums jāstiprina valsts 
aizsardzība. “Dalīsimies savās atmiņās” 
– uzsvēra 1941.gadā izsūtītā Astrīda 
Ruško (izsūtīta divas reizes). par šodie-
nas situāciju runāja LR Saeimas depu-
tāte Laimdota Straujuma. Bija ieradu-
šies arī viesi no Krasnojarskas.

Jaunais Latvijas Politiski represēto 
apvienības vadītājs Ivars kaļķis uzsvēra, 
ka ir svētīgs darbs, ko dara fonds “Sibī-
rijas bērni” Dzintras Gekas vadībā. Iz-
skanēja ierosinājums veidot pieminekli 
mātēm, kuras Sibīrijā audzināja bērnus. 
iespējams – piemineklis varētu būt Lik-
teņdārzā.

Pēc konferences, dalībnieki nolika 
ziedus pie pieminekļa “Bārenītes” Pils 
laukumā. Tad svinīgā gājienā devā-
mies cauri Vecrīgai, kur pie Brīvības 
pieminekļa prezidents R.Vējonis teica 
uzrunu un nolikām ziedus. Tā bija ne-
aizmirstama diena!"

Viesošanās Valsts prezidenta Viesošanās Valsts prezidenta 
pilī 14.jūnijāpilī 14.jūnijā

Kokneses novada svētkos piedalī-
jāmies svētku gājienā ar jauno karogu, 
kuru veidoja mākslinieks Pāvils Karps. 
Bijām ļoti apmierināti ar vietu gājienā, 
jo tiem, kuri nogura ejot, bija iespēja 
pabraukt ar elektromobili. Mūsu pār-
stāvji bija dejotāju, dziedātāju, folklo-
ristu un skatītāju rindās. Seniori ņipri 
turējās kā skatītāji līdz grupas Colt 
koncerta pirmajai pusei – vairāk nebi-
ja izturības, jo šī mūzika der jaunākai 
sabiedrībai. Šoreiz Kokneses novada 
svētku rīkotāju un baudītāju izturību 
sirsnīgi pārbaudīja smidzinošais sēņu 
lietutiņš. Tas rimti līņājot visus rūpīgi 
izmērcēja. Gribi – negribi tu, cilvēk, 
esi tikai niecīga dabas sastāvdaļa ar vi-
sai mazām vides faktoru ietekmēšanas 
spējām. Te der teiciens: nav sliktu laika 
apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. 
Paldies svētku rīkotājiem!

 5. jūlijā mūsu tikšanās klubiņa 
telpās nenotika, jo tieši šajā laikā pa-
vadījām viņsaulē mūsu biedru Franci 
Koško. Mainīgie laika apstākļi, tāpat 
kā prieki un skumjas vienmēr ir tepat 
līdzās. 

19. jūlijā pulksten 12 Kokneses no-
vada sociālā dienesta zālē tiksimies ar 
domes priekšsēdētāju Daini Vingri. Ai-
cināti visi interesenti ar ierosinājumiem, 
pretenzijām un rīcības risinājumiem. 

23. augustā aicinām 
Kok neses seniorus pieda-
līties ekskursijā uz Līgatni 
un Raunu! Izbraukšana 23. augus-
tā pulksten 7:20 no Kokneses kultūras 
nama, pulksten 7:30 no veikala Elvi 

stāvvietas. Pieteikšanās pie Dzintras 
Liepiņas pa tālruni 26022730. Dalības 
maksa 10 eiro. 

Īss ekskursijas apraksts:
*Līgatnes slepenais bunkurs – at-

rodas Līgatnes rehabilitācijas centra 
teritorijā 9 m zem zemes 200 kvadrāt-
metru platībā, uzbūvēts 20. gs. 80. ga-
dos politiskās valsts varas elites vaja-
dzībām. Tā slepenības zīmogu noņē-
ma 2003.gadā. Saglabāts autentiskais 
aprīkojums.

*Līgatnes ciemats un alas. Pēc ap-
skates pusdienojam ar līdzi paņemto 
vai bistro.

*Rauna, Raunas Staburags – 
viena no skaistākajām Vidzemes 
apdzīvotajām vietām ar pilsdru-
pām, vēsturisku pieminekli Raunas 
koklētājs. 

*Uzņēmums „Raunas ķiploks” 
– produkcija no ķiplokiem, piedzī-
vojums garšu pasaulē, degustācija ie-
kļauta dalības maksā, iepirkšanās pēc 
brīvas izvēles. 

*Raunas zaļā siera un mājas ma-
karonu ražotne – iepazīsim populāro 
sierāboliņu, rīvējamo zaļo sieru, zelta 
knapsieriņu, ķiplociņu beramo sieru, 
zelta sviestu, beramo sieru ar garšau-
giem, pikanto biezpiena knapsieriņu, 
kā arī 16 veidu mājas makaronu, 6 
veidu mājas nūdelītes, degustācija da-
lības maksā un iepirkšanās pēc brīvas 
izvēles. 

Informāciju sagatavoja:
Zenta Bērziņa,

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja

Senioru klubiņš darbojas 
arī vasarā!

Sarmīte Buldure un Aija Rīderere kopā ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni.

Ziedi „Bārenītei”.
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Nebēdājot par lietaino vasaru, 
13. jūnijā Kokneses seniori devās 
ekskursijā pa Daugavas lokiem. 

Dzintra Liepiņa stāsta par eks-
kursijā redzēto: „Ceļā mūs pavadīja 
gan saule, gan lietus, bet visi jutās 
apmierināti. Pēc vairāku stundu 
brauciena nonācām pirmajā pietu-
ras vietā pie Vasargelišku 24 metru 
augstā torņa, kas atrodas stāva Dau-
gavas krastā no kura redzami skais-
tie upes loki. Tikai dažiem pietika 
drosme uzkāpt pašā augšā.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Slutišķu 
vecticībnieku lauku sētu, kur vietējā 
gide iepazīstināja ar seno kultūru un 
tradīcijām. Braucām pa ļoti stāvu, 
šauru ceļu. Pusceļā autobuss bija jā-
atstāj, jo uz ciemu bija jāiet kājām. 
Ciems ir saglabāts senajā izskatā 
un tajā iebraukt drīkst tikai vietējie 
iedzīvotāji. Uzzinājām, ka vietējās 
rokdarbnieces veido 10x10 un 20x20 

adītus un tamborētus gabaliņus, 
lai kopā saadot veidotu kā tiltu pār 
Daugavu uz Baltkrieviju. Tā būs dā-
vana Latvijas valsts simtgadē. Ņinas 
kundze lūdza arī Kokneses rokdarb-
nieces pievienoties šai iecerei un līdz 
septembrim nosūtīt savus rokdarbu 
gabaliņus. Ja kādai rodas ierosme 
sadarbībai, darbiņi jānosūta: Slutiš-
ķu Vecticībnieku lauku sēta, Slutiš-
ķu ciems, Skolas iela 1, Naujienas 
ciems, Naujienas pagasts, Daugav-
pils novads, LV–5462.

Pie Slutišķiem senkapiem stāv 
trīs balti krusti. Tie norāda vietu, 
kur dus pārapbedītie no kapiem, kas 
atradās tuvāk Daugavai. Pateicoties 
Dainim Īvānam un Atmodas laikam, 
Daugavas loki ir saglabājušies visā to 
skaistumā, jo projekts par Daugavas 
HES netika īstenots.

Ciemojāmies arī Piedrujā. Brau-
cām baznīcas kalnā pa ceļu, kas klāts 

akmeņiem, ko sanesuši ticīgie ejot 
uz baznīcu. Pabijām Piedrujas mu-
zejā. 

Šie skaistie, baltie Latvijas ceļi! 
Viss Daugavas krasts ir ļoti stāvs un 
ir kā pakāpieni. Apskatījām „Dauga-
vas akmeni”, kas ir kā simbols tautu 
draudzībai, jo uz tā ir izcirsts vārds 
Daugava septiņās valodās. Pretējā 
krastā sasveicinājāmies ar Druju, kas 
tagad pieder Baltkreivijai. Atpakaļ-
ceļā iebraucām Krāslavā, kur apska-
tījām katoļu baznīcu un skatu kalnu 
no kura arī var redzēt mūsu dižo ar 
tās lokiem. Uzbraucām augstāka-
jā Plāteru dzimtas īpašumā. Kalna 
pakājē visa Krāslava un tālumā upe. 
Noguruši, bet apmierināti, jo laika 
apstākļi mūs palutināja, braucām 
mājās. Paldies visu ekskursantu vār-
dā mūsu lieliskajai gidei Daigai Dū-
niņai! Paldies visiem, kuri piedalījās 
ekskursijā!”

Kokneses seniori Daugavas lokosKokneses seniori Daugavas lokos

Kokneses novada politis-
ki represēto nodaļa 17. augus-
tā nodaļas biedriem, viņu ģi-
menēm un atbalstītājiem or-
ganizē ekskursiju uz Tukumu. 
Izbraukšana no Kokneses pulksten 
pulksten 6:45, no Bebru pagasta 
centra autobusu pieturas pulksten 
7. Ekskursijas laikā iecerēts apskatīt 
ievērojamākās vietas Tukumā, kino 

pilsētu Cinevillu, Lestenes brāļu 
kapus. Lūgums pieteikties Bebru 
pagastā pie Antoņinas Midegas pa 
tālruni 29102536, Koknesē pie Mo-
nikas Dzenes pa tālruni 2619182. 
Sīkāka informācija piesakoties. Būs 
jāmaksā par gidu pakalpojumiem 
un pusdienām. Transporta izdevu-
miem finansējumu piešķīrusi Kok-
neses novada dome.

Represēto nodaļas biedriem 
ekskursija uz Tukumu

Bebru pagasta pensionāru pa-
dome „Mārtiņroze” 23. septembrī 
aicina Bebru pagasta seniorus pie-
dalīties ekskursijā uz Rēzekni. Iz-
braukšana pulksten 7 no pagasta 
centra autobusu pieturas. Ekskur-
sijā plānots apskatīt Atašienes retro 
motociklu muzeju, Igauņu ģimenes 

mūzikas instrumentu muzeju, Šma-
kovkas muzeju un Austrumlatgales 
koncertzāli GORS. Dalības maksa 
aptuveni 10 eiro. Lūgums pieteikties 
sākot ar 1. septembri Bebru pagas-
ta pārvaldē pie sekretāres vai arī pie 
Mārītes Andersones vai Lības Zuku-
les. 

Rudenī apceļosim Rēzekni!

Bebru pagasta sporta pasākumu 
organizators Artis Zvejnieks vasaras 
saulgriežos ar saviem domubiedriem 
devās Pērses upes brišanas pārgājie-
nā. Artis stāsta: „Upe savā 30 kilomet-
ru garumā vasaras saulgriežos bieži 
vien ir pavisam sekla, smilšaina un 
draudzīga. Saulainā dienā tā jautri tek 
upes gultnes pašā apakšā – pāri smil-
tīm, saknēm, akmentiņiem, oļiem, 
tikai ļoti retā vietā sasniedzot tādu 

dziļumu, kur cilvēkam rastos doma 
peldēt. Mēs izbridām 3.5 kilometrus 
no Jaunbebru tilta līdz Āpšukalniem. 
Uzzinājām, ka upe ir skaista un pie-
mērota brišanas pastaigām. Sastapām 
kurkuļus, akmensgraužus, atsevišķas 
upju gliemeņu čaulas, atradām daudz 
dažādu akmeņu ar gliemžveidīgo for-
mas pazīmēm, ziedošas upju krastu 
jāņu zāles un daudzas citas jaunas ai-
nas no mūsu tuvējās pasaules. Sasta-

pām 3 bebru dambjus. Pārliecinājā-
mies, ka pavasarī upe būtu lietojama 
laivošanai, ja tiktu veikta upes teces 
atbrīvošana no koku kritalām.”

Savukārt 24. jūnijā Artis Zvej-
nieks aicināja pamatskolas skolēnus 
uz Jāņu dienas volejbola sacensībām, 
kurās piedalījās trīs komandas. Uzva-
rēja komanda “Malu Zvejnieki”– Ju-
ris Tomaševskis, Edijs Eiduks, Kris-
ters Leķis, Krista Ģēģere.

Pērses upes brišanas pārgājiens 
Līgo dienā

No 13. līdz 18. jūnijam Rīgā no-
tika Pasaules Strādājošo un Amatie-
ru sporta spēles, kurās grupā no 50 
gadiem galda tenisa sacensībās Kok-

neses izlases galda tenisistes Lidija 
Kalniņa un Irina Paščenko sieviešu 
dubultspēlēs izcīnīja augsto 2. vietu.

Tādu pašu rezultātu ieguva Lidija 

Kalniņa ar Juri Siliņu jauktajās du-
bultspēlēs. Apsveicam!

Komandas vadītājs 
Ernests Skopāns

Kokneses tenisistēm augsti sasniegumi!

Pilnā sparā rit pludmales volej-
bola sezona. Kokneses novada atklā-
tajā čempionātā (KNAČ) aizvadīti 
jau 3 posmi. 29. jūlijā noslēdzošais 
posms norisināsies Iršos. Jau iezī-
mējušās vadošās komandas, bet tieši 
fi nālposmā izšķirsies galīgais vietu 

sadalījums kopvērtējumā. Pašreiz 
līderpozīcijās sievietēm– I. Rutkov-
ska, M. Brice, P. Kalnozola. Vīriešu 
grupā tabulas augšdaļā – A. Arzovs 
un N. Vingris.

  Dzintars Greļs, sporta darba 
organizators Iršos 

KNAČ – 2017

3. jūnijā Rīgā, klubā JUST, no-
risinājās Entuziastu Volejbola lī-
gas (EVL) uzvarētāju apbalvošana 
2016/2017. g. sezonā. Šajā čempio-
nātā 2. līgā pirmo reizi startēja Kok-
neses komanda un izcīnīja 1. vietu, 
kausu un 100 eiro sporta formu ie-
gādei! Divi no komandas spēlētājiem 
ieguva individuālas balvas – Gvido 
Kampāns kā labākais punktu guvējs 
uzbrukumā (14.36 p.) un Kaspars 
Greļs – kā labākais servētājs ( 2.64 p.) 
un labākais punktu guvējs vidēji spē-
lē (17.36 p.). Sezonas gaitā komandas 

uzvaru kaldināja – Kaspars Greļs (14 
spēles), Gvido Kampāns (11), Ro-
berts Krauklis (8), Atis Līnārs (6), 
Arnolds Krēsliņš (7), Mārtiņš Civ-
kors (5), Raivis Sviklis (10), Krists 
Kučinskis (12), Vladislavs Laba (5), 
Armands Knēģeris (4), Māris Brēķis 
(14), Dzintars Greļs (8), Dainis Vil-
cāns (1). Līdz ar šo uzvaru komanda 
nākošgad tiesīga spēlēt līgu augstāk – 
V1. līgā! Komandai arī šajā līgā mēr-
ķis cīnīties par medaļām!

Dzintars Greļs, sporta darba 
organizators Iršos 

Kokneses komanda 
Entuziastu līgā 1. vietā!

Arī šogad Kokneses tūrisma centrs 
aicina uz rudens velobraucienu, kas 
norisināsies 16. septembrī. Ir ieplāno-
ti divu grūtības pakāpju maršruti, lai 
katrs varētu izbraukt savai sagatavotī-
bas pakāpei atbilstošāko trasi! 

Sīkāka informācija par dalības 
maksu, pieteikšanos un konkrēto 
maršrutu drīzumā būs uzzināma 
Kokneses novada pašvaldības un 
Kokneses tūrisma mājaslapās. Uz tik-
šanos septembrī!

16. septembrī dosimies 
velobraucienā!
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Latvijas olimpiskā komiteja sadarbībā 

ar sporta federācijām un Cēsu pilsētu 

no 7. – 9.jūlijam organizēja VII Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādi. Latvijas Jaunat-

nes Olimpiāde ir komplekss sporta 

pasākums, kurā notiek sacensības 27 

olimpiskajos sporta veidos un arī divos 

neolimpiskajos – fl orbolā un orientēša-

nās sportā.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Arī Kokneses novads ar septiņu 
sportistu un divu treneru delegāciju 
piedalījās šajā lielajā sporta pasāku-
mā. Šoreiz neizdevās tikt pie izcī-
nītām medaļām, bet iegūta vērtīga 
pieredze jaunajiem sportistiem turp-
mākajiem dzīves gadiem. Lai gan 
Olimpiādes ofi ciālā pilsēta bija Cēsis, 
mūsu sportisti līdz turienei nemaz 
netika, jo liela daļa sporta veidu tika 

aizvadīti citās Latvijas pilsētās un 
novados, un mūsējie sacentās Ogrē, 
Smiltenē un Rīgā. Tieši šā iemesla 
dēļ Kokneses novada delegācija arī 
nepiedalījās atklāšanas ceremonijā.

Pirmie no mūsējiem sacensības 
uzsāka pludmales volejbolisti – Ma-
tīss Zaļais un Aldis Sproģis, kuri 
savus mačus aizvadīja Smiltenē. Pie-
dāvājam viņu trenera Ivara Māliņa 
komentāru par sacensībām:

“7.– 9. jūlijā Smiltenē, sporta 
kompleksā “Teperis” notika VII Lat-
vijas jaunatnes Olimpiādes pludma-
les volejbola turnīrs. Olimpiādei bija 
akreditējušies piecpadsmit meiteņu 
un sešpadsmit zēnu pludmales volej-
bola komandas no dažādiem Latvijas 
novadiem un pilsētām. Pēc sacensī-
bu nolikuma novadu varēja pārstāvēt 
viena meiteņu un viena zēnu koman-
da. Kokneses novadu šajā Olimpiādē 

pārstāvēja I.Gaiša Kokneses vidus-
skolas 10.klases skolnieki Aldis Spro-
ģis un Matīss Krists Zaļais. Zēnu ko-
mandas tika ielozētas četrās apakš-
grupās – katrā četras komandas un 
7.jūlija 11:00 uz četriem laukumiem 
vienlaicīgi sākās Olimpiādes pirmās 
spēles zēniem un meitenēm. Mūsu 
komandai pirmā spēle nebija tā veik-
smīgākā un tika piedzīvots zaudē-
jums ar rezultātu 8:21;9:21 pret Rīgas 
komandu (Olimpiādes uzvarētāji). 
Pēc neliela pārtraukuma Kokneses 
komanda izgāja laukumā tikties ar 
Cēsu pilsētas duetu. Pirmajā setā arī 
tika piedzīvots zaudējums ar rezultā-
tu 9:21. Otrajā setā pēc nelielas spor-
tistu – trenera apspriedes un spēles 
taktikas maiņas tika izcīnīta uzvara 
ar rezultātu 21:18! Trešajā izšķirošajā 
setā koknesieši parādīja ļoti labu spē-
li un uzvarēja spēcīgo cēsinieku pāri 
ar rezultātu 15:11. Ar to arī pirmā sa-
censību diena bija beigusies. 8. jūlijā 
8:00 no rīta pēdējā apakšgrupas spē-
lē bija jāspēlē ar Kuldīgas komandu. 
Diemžēl tika piedzīvots zaudējums 
ar rezultātu 13:21;10:21.,bet ieņemtā 
trešā vieta apakšgrupā ļāva kokne-
siešiem turpināt sacensības. Nākošā 
jau bija izslēgšanas spēle, lai iekļūtu 
spēcīgāko astotniekā. Pretī stājās Rū-
jienas novada duets. Jau komandām 
iesildoties varēja redzēt, ka cīņa būs 
nopietna un pretinieki ir noskaņo-
jušies tikai uz uzvaru. Pirmajā setā, 
esot iedzinēju lomā, tikai pašā seta 
galotne izdevās apsteigt pretinieku 
un uzvarēt ar rezultātu 23:21. Otrajā 

setā, Rūjienas novada komanda iz-
virzījās pārliecinošā vadībā – 18:11! 
Pēc pārtraukuma, atveroties otrajai 
elpai un parādot fantastisku spēli 
aizsardzībā tika panākts rezultāts 
18:18!Spēles galotne bija ļoti nervo-
za, neviens negribēja kļūdīties, kas 
arī vairāk izdevās mūsu komandai 
un rezultātā uzvara– 21:19! Nākošajā 
spēlē, jau par iekļūšanu pusfi nālā bija 
jāspēlē ar Valkas pilsētas komandu. 
Pirmais sets nebija tas veiksmīgākais 
un rezultātā zaudējums 10:21. Otrajā 
setā spēle izlīdzinājās un saglabāja 
intrigu līdz spēles beigām. Seta un 
arī spēles galotne Valkas komandai 
bija veiksmīgāka un uzvara – 21:18.
Ar šo spēli koknesieši no turnīra iz-
stājās, kopvērtējumā ierindojoties 
piektajā vietā! Visi pludmales volej-
bola rezultāti apskatāmi www.olim-
piade.lv “

Līdz ar to otro Latvijas Jaunat-
nes Olimpiādi pēc kārtas koknesiešu 
pludmales volejbola pāris sasniedz 
ceturtdaļfi nālu, pirms diviem ga-
diem tas izdevās Audrim Arzovam 
un Niklāvam Vingrim.

Vieglatlētika
Šoreiz vieglatlētikas sacensībās 

uz starta izgāja 4 mūsu vieglatlēti, 
kuri visi sacentās Ogres stadionā.   
Pirmajā dienā uz starta izgāja Otto 
Bērzkalns, kurš piedalījās 100 metru 
skrējienā un trīssoļlēkšanā. Šoreiz 
gan Otto sacensības pārāk neizdevās, 
jo 100 metru priekšskrējienā tika ie-
gūta potītes trauma, kas liedza parā-
dīt labāko iespējamo sniegumu. 

Otrajā dienā uz starta devās trīs 
jaunietes – soļotājas, kuras piedalī-
jās 3000 metru soļošanas sacensībās. 
Vislabākās sekmes šoreiz Megijai 
Čakstei, kura izcīnīja augsto 4.vie-
tu, uzrādot sezonas ātrāko laiku 
U–16 vecuma grupā šajā distancē 
– 17:40.52. 7.vietā šoreiz ierindojās 
Natālija Zeica ar rezultātu 19:20.26, 
bet 9.vieta Elīzai Matušonokai ar 
19:38.55. Pavisam uz starta izgāja 
un fi nišēja 15 sportistes. Vieglatlētus 
olimpiādei gatavoja un sacensībās 
uzraudzīja treneris Viktors Ņuhti-
ļins.

Visbeidzot svētdien uz starta iz-
gāja arī mūsu pēdējā dalībniece Ag-
nese Kroiča, kas piedalījās jātnieku 
sportā konkūra disciplīnā. Pavisam 
šajā disciplīnā piedalījās 18 dalīb-
nieki, bet Agnese izcīnīja 8.vietu. 
Rezultātu blīvums tabulas vidusdaļā 
bija diezgan blīvs, tāpēc nelielas veik-
smes gadījumā bija iespējams arī tikt 
olimpiskajā sešiniekā vai pat augstāk.

Kokneses novads šoreiz pie god-
algām netika, bet vismaz vienu me-
daļu ieguva 63 novadu pārstāvji. Vis-
labākās sekmes, kā jau ierasts Rīgas 
pilsētas komandai, kura kopā ieguva 
190 godalgas.

Kokneses sporta centrs izsaka 
lielu pateicību sportistiem un trene-
riem par ieguldīto darbu sagatavo-
šanās posmā un par startiem Olim-
piādē. Novēlam atpūsties pēc garās 
sezonas un krāt spēkus nākošajai 
sezonai, kura atsāksies jau pavisam 
drīz.

9. jūlijā sporta kompleksā "Pilskalni", 

Kalna pagastā, norisinājās Latvijas Au-

tomobiļu federācijas (LAF) Latvijas au-

tokrosa čempionāta ceturtais posms. Kā 

ierasts šajā sezonā, arī Sporta biedrības 

“Koknesis” autokrosa komanda kuplinā-

ja braucēju rindas. 

Anitas Šmites teksts un foto

Spraigās un aizraujošās sacensī-
bās mūsējiem izcīnītas divas 3.vietas: 
Edgars Elsts – VAZ Klasika un An-
dis Ūtēns – 1600 klasē.

Mini Bagijos Markuss Ūtēns 
spraigā cīņā atkāpās uz 4.vie-
tu, savukārt liels piedzīvojums 
Pilskalnos bija mazajam Emīlam 
Mirošņikam, kurš nu papildinās 
mazo braucēju pulciņu un debi-
tēja Mini bagiju klasē!

Lielu PALDIES SB “Kokne-
sis” autokrosa komanda teic visu 
laiku labākajiem sponsoriem 
un atbalstītājiem – BURSH alus 
darītavai, ZS "Sietiņi", Kokneses 
novada domei, Kokneses Sporta 
Centram, Onikss rs, LUI GARA-
GE, "RANČO", kā arī ģimenēm, ra-

diem, draugiem!!!
Sveicam komandu ar lieliskajiem 

panākumiem un vēlam veiksmi nā-
kamajos sacensību posmos!

Latvijas autokrosa čempionāta posms 
Pilskalnos

3.jūlijā Gulbenē notika LVF organizēto 

vasaras sporta spēļu pirmā kārta volej-

bolā. Koknesi šajās sacensībās pārstāvē-

ja trīs komandas. 

Ivars Māliņš,

volejbola treneris

Visjaunākajā zēnu grupā (2006.–
2007.g.dz.) startēja divas koknesiešu 
komandas. Tie ir jaunie volejbolisti, 
kas pavisam nesen sākuši trenēties 
šajā sporta veidā un priekš viņiem tās 
bija pirmās ofi ciālās republikas mēro-
ga sacensības. Šajā grupā bija pietei-
kušās spēlēt desmit komandas no da-
žādiem Latvijas novadiem. Spēles uz 
Gulbenes sporta centra stadiona zā-
lāja sākās pulksten 11 un beidzās vēlu 

vakarā. Komanda "KOKNESE-1" 
izcīnīja otro vietu un "KOKNESE-2" 
astoto vietu, desmit komandu konku-
rencē. Vismazākie Kokneses volejbo-
listi parādīja labas savas prasmes un 
iemaņas volejbolā un cerams nākoša-
jās sacensībā savu rezultātu uzlabos! 
Otro vietu izcīnīja Oskars Kalnozols, 
Kristers Bite un Edgars Butāns. As-
toto vietu izcīnīja Roberts Bojers, 
Jānis Liepiņš un Kristers Stičinskis.
Jauniešu grupā Kokneses koman-
da arī izcīnīja otro vietu, pavisam 
nedaudz zaudējot Daugavpils BJSS 
komandai, kas izcīnīja pirmo vietu. 
Komandā spēlēja Aldis Sproģis, Ma-
tīss Zaļais, Raivis Pālēns un Matīss 
Šumskis.

Kokneses volejbolisti vasaras 
sporta spēlēs Gulbenē

Vecbebros 30. jūnijā norisinājās 
jauns piedzīvojums – velo foto orien-
tēšanos –rogainings. Artis Zvejnieks 
stāsta: „Tika izveidotas divas grupas, 
kur pirmā veica 1 stundas braucienu, 
otra – 2 stundu braucienu. Meklēja-
mo punktu skaits bija tieši 40 un sa-
sniedzamā maksimālā punktu summa 
– 255. Liela daļa dalībnieku drosmīgi 

izvēlējās 2 stundu formātu, jo tas solīja 
plašāku ciemata apkārtnes apmeklē-
šanu un, protams, lielāku sarežģītības 
un piedzīvojuma intrigu. Pirms star-
ta tika izdalītas ciemata kartes, foto 
punktu attēli, foto punktu īsi apraksti 
– nosaukumi. Tika atgādināts, ka sa-
censība notiek 2 km rādiusā ap cie-
matu un, ka uzvar komanda ar lielāko 

savākto punktu vērtību. Pirmo trīs 
vietu ieguvēji ieguva balvas, bet visi 
dalībnieki jaunu pieredzi un zināša-
nas, iepazīstot savu pagastu.”

Tiekamies nākamos sporta pa-
sākumos – 19. augustā Jāņa Krievāra 
piemiņas kausa sacensībās volejbolā 
un 26. augustā Vecbebru 55. sporta 
svētkos!

Velo foto orientēšanās – rogainings Vecbebros

Koknesieši piedalās Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017
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Kokneses novada volejbola veterā-
ni, lielākā daļa no kuriem treniņus aiz-
vada Iršu sporta hallē, turpina startus 
Latvijas Sporta veterānu savienības 54. 
sporta spēlēs.

25. martā Valmierā norisinājās 

sacensības klasiskajā volejbolā V50+ 
grupā. Objektīvu iemeslu dēļ nestar-
tējot labākajā sastāvā, komanda vārda 
tiešā nozīmē izcīnīja bronzas medaļas! 
Pusfi nālā sīvā spēlē nācās piekāpties 
mājiniekiem valmieriešiem 1:2, bet 

tik pat spraigā cīņā par 3. vietu tika 
pieveikta Daugavpils komanda 2:1. 
Komandā spēlēja – Jānis Feodorovs, 
Māris Belorags, Modris Vilcāns, And-
ris Stalīdzāns, Guntars Ziemelis, And-
ris Grīnvalds, Dainis Skuja, Dzintars 
Greļs.

LSVS spartakiāde turpinājās 10. 
jūnijā, Majoros, ar pludmales volejbo-
lu. Arī šeit Kokneses novada komanda 
izcīnīja 3. vietu! Triju setu pusfi nāla 
spēlē zaudēts sacensību uzvarētājiem 
– madoniešiem, bet „bronzas mačā” 
pārliecinoši uzveikta Valmieras ko-
manda 2:0! Komandā spēlēja – Ivars 
Māliņš, Modris Vilcāns, Andris Stalī-
dzāns, Dzintars Greļs.

Atlikušas vēl sacensības V55+ 
grupā, kas 15. jūlijā notiks Valkā. Ko-
manda cīnīsies!

Dzintars Greļs, sporta darba 
organizators Iršos 

Veterānu starti LSVS 54. sporta spēlēs

Starp lietainajām dienām kā sau-
laina un brīvdabas volejbolam ideāli 
piemērota diena „pieteicās” sestdiena 
– 8. jūlijs. Vislielākās bažas organiza-
toriem sagādā tieši lietaini un vējaini 
laika apstākļi, bet šī brīvdiena visas 
dienas garumā „viesmīlīgi” ļāva bau-
dīt spēles prieku!

Tradicionālās sacensības volej-
bolā uz zālāja laukumiem formātā 4 
pret 4 šogad pulcēja 6 komandas. Iz-
spēlējot „riņķa” sistēmu, papildspēles 
par 3. vietu aizvadīja ĒRGĻI un JAU-
NIEŠI. Patīkami redzēt spēles prasmē 
augam jauniešus, bet šoreiz pieredze 
guva virsroku – komanda ĒRGĻI 3. 
vietā! Fināls izvērtās divu līdzvērtī-
gu pretinieku cīņā, kurā 3 setu spēlē 
uzvarētāju godā – IRŠI ( K. Greļs, M. 
Vilcāns, K. Kučinskis, K. Skudra, V. 
Trusovs ). Otrie – JAUNĪBA ( V. Ben-
javs, A. Arzovs, N. Vingris, R. Otto).

Spēļu starplaikos norisinājās in-
dividuālās un komandu sacensības 
šautriņu mešanā ( uzvar Juris Sirmais 
un ĒRGĻI), 3 – solī no vietas ( uzvar 

Ralfs Uškāns un JAUNIEŠI ). „Apak-
šiņu” konkursā balvu kā labākais sa-
ņem Audris Arzovs.

Gardās aukstās zupas ēšanā, pro-
tams, uzvarētāji visi!

Paldies Dacei, Lībai, Mārtiņam, 
Guntaram par atsaucību un ieguldīto 
darbu! 

Dzintars Greļs, sporta darba 
organizators Iršos

IRŠI ZIED

Šoreiz nebūs stāsts par to, kur ir Patie-

sība. Šis būs neliels ieskats tajā, kas 

mūs – koknesiešus dara tuvākus un 

saprotošākus. Kas mums māca pieņemt 

vienam otru tādus, kādi esam, kas 

māca mīlēt un priecāties par, šķietami, 

mazām lietām.

Anita Liepiņa, katehēte

Nedaudz nomaļus no daudzstā-
vu māju apbūves paslēpusies sarka-
niem ķieģeļiem apmūrēta baznīci-
ņa. Tā te atrodas kopš 1939. gada. 
Daudz pārmaiņu piedzīvojusi gan 
pati ēka, gan ļaudis, kuri, te nākda-
mi, veidojuši savu kopību, ko atpa-
zīstam ar nosaukumu “draudze”. Ga-
diem ritot, mainījušās “baznīcēnu” 
paaudzes, mainījusies izpratne par 
garīgumu un to, kas gan īsti ir drau-
dze. Vai tie ir arī baznīcas reģistros 
ierakstītie kristītie un laulātie un 
baznīcu nekad neapmeklējošie ļau-
dis, vai draudzi veido tikai tie, kuri 
pastāvīgi piedalās ik dievkalpojumā, 
vai jāpieskaita arī tikai lielajos svēt-
kos atnākušie?

Mēs nemeklēsim atbildi uz šiem 
jautājumiem. Tas lai paliek katra 

paša ziņā. Mēs, tie, kas izprot, ka 
vārda “draudze” izcelsme ir nevis no 
vārda “drauds”, bet no “draudzība”, 
mēģinām dzīvot tā, lai šo tuvākmī-
lestību un draudzību piedzīvotu un 
to sajustu arī cilvēki, ar kuriem tie-
kamies ikdienā.

Skaistas tradīcijas ir iedzīvojušās 
jau gadiem: Kokneses ļaudis vien-
mēr viesmīlīgi uzņem svētceļinie-
kus, kas mēro ceļu uz Aglonu, gan 
piedāvājot naktsmājas, gan gatavojot 
maltītes. Katru gadu Kokneses no-
vada iedzīvotājiem ir iespēja kopā ar 
aizkraukliešiem braukt uz Aglonas 
svētkiem ar autobusu, ko apmaksā 
abas pašvaldības. Koknese ir viena 
no retajām Latvijas vietām, kur no-
tiek ekumēniskie kapusvētki, kuros 
ne dzīvie, ne Mūžībā esošie netiek 
šķiroti pēc konfesionālās piederības. 
Arī renovācijas projekti ir sagatavoti 
un iesniegti abu dievnamu atjauno-
šanai.

Šādā ekumeniskā garā mazajā 
katoļu baznīciņā notika arī Pūpol-
svētdienas koncerts, kurā dziedāja 
sieviešu kora “Anima” meitenes un 
muzikālos priekšnesumus snie-

dza Svētdienas skolas bērni. Tikpat 
skaisti kopā nosvinējām Vasarsvēt-
kus, kuros pa ziediem rotāto baz-
nīcas eju uz savu Pirmo Satikšanos 
devās četri bērni. Tik satraukuma 
pilns mirklis nekad neaizmirstas! 
Arī šoreiz bija gan svētku koncerts, 
gan neliela agape baznīcas dārzā. 
Lai arī rīts bija lietains, tieši svētku 
brīdī Debesis pavērās saulei. Jutā-
mies sasildīti, saules apmirdzēti un 
laimīgi. Pirmo koncertiņu draudzes 
ērģelniece Marija Vilde ar Svētdie-
nas skolas bērniem bija sagatavojusi 
uz Ziemassvētkiem.

No septembra līdz jūnijam katru 
svētdienu notika Svētdienas skolas 
nodarbības. Prieks, ka tās apmeklē-
ja arī tie bērni, kuri jau savu pirmo 
sagatavošanos bija beiguši agrāk. 
Tas ļāva izjust šo ģimenisko kopī-
bas sajūtu, ka ticības Ceļš nav tikai 
liturģija un rituāli, bet gan dzīva ti-
cība, kas īstenojama un piedzīvoja-
ma tikai tuvākmīlestībā un kopīgos 
darbos ikdienā. Ticība nevar būt 
bezdarbīga, Mīlestības būtība ir da-
līšanās. Jo vairāk atdod, jo vairāk sa-
ņem. Pilnās saujās neko ielikt nevar. 

Mūsdienu pasaulei grūti izprotamas 
likumsakarības, bet – tās patiešām 
var piedzīvot. Kas skopi sēj, tas sko-
pi pļaus... Mēs to darām, atbilstoši 
iespējām. Ar savu nelielo koncertiņu 
šopavasar iepriecinājām arī Pļavinu 
draudzi, kur tikām ļoti sirsnīgi uz-
ņemti. 

Tagad, vasarā, visus priecē sa-
koptā baznīcas apkārtne, nopļautā 
zāle, izravētie celiņi. Krāšņi ziedi 
rotā altārus. Bet, garāmejot, ne-
aizdomājamies, ka aiz katra no 
šiem neredzamajiem darbiņiem, ir 
kāda cilvēka pašaizliedzīgais darbs. 
Draudzi veido tās ļaudis. Te noder 
katra dāvanas: tev ir laba balss – nāc 
dziedāt, proti veidot ziedu kompo-
zīcijas, ir bagāta izdoma – atnāc 
kaut reizi izrotāt baznīciņu svēt-
kiem, pieproti darbu ar datorprog-
rammām – nāc, veido mājaslapu, 
palīdzi sagatavot afišas, dziesmu 
lapiņas, tev labi raisās vārdi – ap-
raksti jaunākos notikumus draudzē, 
saproties ar bērniem – piedalies 
Labā Gana skoliņas veidošanā, esi 
jauniešu draugs – ierosini kopīgus 
pasākumus jauniešiem, utt. Nav 

tāda cilvēka, kura rokas vai prāts 
nenoderētu. Ikviens ir gaidīts!

Rudenī atsāksies aktīvāka Svēt-
dienas skolas darbība, ir iecere tuvā-
kā nākotnē rīkot Alfas kursus. Būtu 
daudz darāmā, kas nestu tiešām lie-
liskus augļus. Tādēļ lūgums – pārci-
lāt savu spēju un iespēju pūru, pār-
domāt: vai es vēlos stāvēt maliņā un 
kurnēt, ka atkal kaut kas nenotiek 
pēc mana prāta, vai izvēlos dalīties 
ar savu laiku, pieredzi un prasmēm, 
lai kopīgi veidotu īsti ģimenisku, 
mīlestības pilnu kopienu, ko sauc 
par draudzi. Lai nav ar skumjām jā-
nopūšas, kad lasām par citu Latvijas 
draudžu kopību un daudzajiem no-
tikumiem, kas tās vieno. 

Lai piedalītos draudzes dzīvē, 
nav noteikti jābūt “pareizam” kato-
lim. Nākt un būt kopā aicinām arī 
tos, kuri vēl šaubās un Dievam tuvo-
ties neuzdrošinās! 

Kamēr esi dzīvs, katra stunda, ko 
nodzīvo, sniedz jaunas atziņas, katra 
diena ir iespēja SAPRAST UN BŪT 
SAPRASTAM, MĪLĒT UN BŪT MĪ-
LĒTAM.

KAMĒR ESI, – VARI.

KAMĒR ESI…

Augusts – svētceļojumu laiks 
Mums, Kokneses novada iedzīvotājiem, atkal ir dota iespēja 
kopīgam braucienam uz Aglonas Dievmātes svētkiem un 
piedalīties Tautas Krustaceļa pārdomās. 
Izbraukšana no Kokneses 14. augustā plkst. 
8:30. Pulcēšanās pie Parka ielas 20 ziņojumu 
stenda, kā ierasts. Atgriešanās Koknesē 
15. augustā ap plkst. 18.00 
Pieteikšanās pie 
Anitas Liepiņas, tālrunis: 28222929.
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SINFONIETTA RĪGA stīgu kvartets dāvāja skatītājiem 
brīnišķīgu satikšanos mūzikā ar latviešu komponistu – 

dižgaru radītajām pērlēm.

Ikviens svētku dalībnieks varēja izveidot savu rakstu topošajai Kokneses 
novada jostai, kuras idejas autore ir dizainere Gita Tenisa.

Novada svētkos svin Kokneses dzimšanas dienuNovada svētkos svin Kokneses dzimšanas dienu
Turpinājums 16.lpp. »»»
Plašāka svētku foto galerija www.koknese.lv
Foto: Anita Šmite

Kad soļo Kokneses pūtēju orķestris, tauru skaņās viļņojas gaiss!
Pirmo reizi svētku gājienā piedalījās 
ražotnes „Baumit” atraktīvais kolektīvs.

Bebrēniešiem visdrošāk, ja ceļu rāda Jura Bāra vadītais auto!

Svētkos lepni Hanzas karogs plīvo!

Par lietus lāsēm nebēdā līnijdejotāji „Mazie kristāliņi”!
Čakli kā šie omulīgie rūķi ir arī paši Kokneses 
Komunālās nodaļas darbinieki!

Kora „Anima” dziesmas 
saviļņoja un sasildīja šajā 
lietainajā dienā.

Kokneses luterāņu baznīcā koncertā "Mūsu dziesmas Koknesei" klausītājus svētkos sveica 
jauktais koris „Alaine” un diriģente Silvija Cīrule.

 15. jūnijā Latviešu Biedrības namā notika 

dziedātājas Indras Lintiņas – Lučkas vei-

dotais lielkoncerts „Tāpat kā toreiz” veltīts 

atmodas laika dziesminieka, komponista 

Eduarda Rozenštrauha daiļradei. 

Iveta Bērziņa, 

Kokneses Mūzikas skolas direktore

Indra Lintiņa tolaik bija viņa ska-
tuves partnere. Koncerta pirmā daļa 
izskanēja kā viņas personīgās atmiņas 
par šo laiku ar fragmentiem no grāma-
tas „Jasmīn, baltais, mana mūža…”. Tās 
ir rindas no dziesmas, kuru savulaik Ro-
zenštrauhs veltīja Indrai. Koncerta vadī-

tāja Līga Jenča–Salcēviča lasīja atmiņas: 
”Atskatoties pagātnē, tie gadi, kad uz-
stājos kopā ar Eduardu, bija visskaistā-
kais laiks manā mākslinieces dzīvē. Bija 
pārpildītas zāles, ļaudis cēlās kājās, klau-
soties viņa dziesmas. Nezinu, vai tagad 
kāds mākslinieks spēj tā aizraut un saviļ-
ņot publiku, pulcējot brīvdabas estrādēs 
klausītāju tūkstošus. Rozenštrauhs mani 
izcēla savos koncertos”.

Uzzinājām, ka Rozenštrauhs kara 
gaitās ir bijis Koknesē, racis tranšejas 
un kauju starplaikos ir spēlējis akor-
deonu un karavīri dziedājuši. Dzies-
mas, kuras izskanēja pirmajā daļā bija 
mazpazīstamas, tās aranžējis Atvars 
Sirmais, kurš pats arī atskaņoja dzies-

mu pavadījumus. Dziesmas kuplināja 
baleta mākslinieku, Indras Lintiņas 
dēla Kristapa Lintiņa un viņa sievas Kie 
Konishi horeogrāfi jas.

Koncerta otrajā daļā skanēja Ro-
zenštrauha tautā pazīstamās un po-
pulārās dziesmas. Aranžējumus akor-
deona ansamblim rakstīja mūsu skolas 
akordeona skolotāja Karolīne Vancā-
ne. Koncertā piedalījās mūsu skolas 
audzēkņi Linda Laine Kalviša, Laura 
Lelde Kalviša, Keisija Vidiņa un Alek-
sis Krūmiņš. Ar lepnumu sēdēju zālē 
un vēroju kā klausītāji, Rozenštrauha 
dziesmu cienītāji, jau sirmām galvām, 
dzied līdzi, bet uz skatuves mūsu skolas 
audzēkņi un skolotāja. Klausītāji cē-

lās kājās un lūdza vairakkārt atskaņot 
dziesmas – „Vecpiebalgas ūdensrozes”, 
„Zilo lakatiņu”, „”Jaunību” un „Virši 
zili”. Audzēkņiem šī bija vēl nepazīs-
tama lapaspuse mūsu mūzikas skolas 
radošajā dzīvē. Bērni, nezinot, bet ti-
kai nojaušot šī komponista daiļradi, ir 
pieskārušies kādai sev jaunai vēstures 
lapaspusei. Koncerta noslēgumā Indra 
Lintiņa teica: „Paskatieties uz tiem ma-
zajiem, viņi ir tie, kas atskaņos, zinās un 
neaizmirsīs, ka bija tāds Rozenštrauhs, 
kura dziesmas jau sen ir iegājušas tautā 
ar saviem ritmiem un vārdiem”.

Paldies skolotājai Karolīnei, au-
dzēkņiem – Lindai, Laurai, Keisijai un 
Aleksim.

Koknesieši Eduarda Rozenštrauha piemiņas koncertā 
Mirklis no koncerta.

Paldies biedrībai „Baltiane” saimniecēm 
par gardo zupu!

Svētku tirdziņā "Nāc un svinēt sāc!" vietējie 
uzņēmēji, organizācijas un biedrības izrādīja savu 
veikumu, savu radīto vietējo produkciju.
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KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2017. GADA JŪNIJĀ 
REĢISTRĒTAS 7 LAULĪBAS. 
1 LAULĪBA KOKNESES EV. 
LUT DRAUDZĒ, 6 LAULĪBAS 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ.

Lai mīlestības radīts, bērniņš 
gaismas ceļu iet. 
/P.Bārda/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2017. GADA JŪNIJĀ 
REĢISTRĒTI 6 JAUNDZIMUŠIE: 
LŪKASS, MEGIJA, ADRIJA, 
NIKOLA, JURĢIS, NIKOLA. 

Sirsnīgi sveicam 
jaundzimušo 
vecākus!

Tu smaidot saki:
Redz, kā gadi aizskrējuši!
Nekur tie nav pazuduši.
Turpat mežā, norās
Un tīrumos – 
Ar bišu zumēšanu,
Un putnu dziesmām
Pieskandināti.
Ar rūpēm par mīļajiem
Piepildīti.
/B.Debeļska/

Sirsnīgi sveicam 
jūlija mēneša jubilārus! 
Daudz laimes Dzīves svētkos: 
Regīnai Ivanovai, 
Dzintaram Dapkusam, 
Zentai Fedotovai, 
Andrim Freimanim, 
Jurim Gadzānam.

Kokneses novada 
represēto nodaļas biedri

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Bet – palikt
Kā jasmīna smaržai
Iekļūt cilvēku dvēselē
Pa kādu spraugu un mūžīgi palikt.
/O.Vācietis/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2017. gada jūnijā 
reģistrēti 4 mirušie.

Aizsaulē pavadīti:

SKAIDRĪTE SEBRE (1943.G.)

INGRĪDA ČERVJAKOVA (1970.G.)

GUNTIS GARDRIVITS (1942.G.)

RAITIS VĒTRIŅŠ (1993.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA
Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne
Debesu plašumos mīt.
Ne zināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā krīt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Franča Koško ģimenei, viņu 

mūžībā pavadot.
Senioru klubiņš “Pīlādzītis”

Kapsēta Katoļu Luterāņu

Baznīcas – 8. jūlijā plkst. 14

Ūsiņu 5. augustā plkst. 14 5. augustā plkst. 14

Atradzes 12. augustā plkst. 14 12. augustā plkst. 14

Kaplavas 19. augustā plkst. 14 19. augustā plkst. 14

Zutēnu 20. augustā plkst. 12 20. augustā plkst. 12

Iršu 19. augustā plkst. 17 19. augustā plkst. 17

KAPUSVĒTKI 
KOKNESES NOVADA KAPSĒTĀS 2017.GADĀ

No 24. jūlija līdz 
21. augustam 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Bitīte" 
būs slēgta.
Bērnus gaidīsim sākot ar 
22.augustu.
Vēlam jauku vasaru un labi 
atpūsties!

Pļaviņu Kunga debesskāpšanas 
Romas katoļu draudze 
29. jūlijā aicina 
ekskursijā – svētceļojumā 
uz Kurzemes pusi. 
Maršrutā: Jelgava – 
Dobele – Saldus – 
Kuldīga – Kandava.
Izbraukšana 6.00 no Pļaviņām, 
6.20 no Kokneses. Vēl ir 
brīvas vietas. Pieteikšanās un 
sīkāka informācija pa tālruni 
26488651 pie Valentīnas 
Babres.

P.S. Koknesē pulcēšanās 
laukumā pie degvielas uzpildes 
stacijas.

Aktuālie kultūras pasākumi
25. jūlijā 

plkst. 13:00 Annas – Saimnieču dienas svinības. Bebros, muzejā 
“Galdiņi”

26. jūlijā 
plkst.14:00

Annas dienas svinības. Danči, rotaļas un 
cienāšanās. Ieeja par ziedojumiem.

Koknesē, Radošajā 
mājā

6. augustā 
plkst. 15:00

Flamenko deju klubs “Duende” vasaras nometnes 
noslēguma koncerts, kurā karstasinīgu fl amenko 

priekšnesumu sniegs “Duendes” dejotājas, kā 
arī viesdejotājas no Viļņas fl amenko studijas 

“Tientos”.

Kokneses kultūras 
namā

12. augustā 
plkst. 18:00

Dziedātāja AINĀRA BUMBIERA koncerts 
“LAI BURVJI BURAS...” Ieeja: 4 euro.

Kokneses estrādē 
(nelabvēlīgos laika 
apstākļos kulturas 

namā)

12. augustā 
plkst. 22:00

ZAĻUMBALLE, spēlē grupa”KREISAIS 
PAGRIEZIENS”. Ieeja: 3 euro, pēc plkst. 23:00 – 4 

euro. 
Kokneses estrādē

19. augustā 
plkst. 19:00
plkst. 22:00

Koncerts: Santa Kasparsone un draugi. 
Ieejas biļetes cena 4 euro. 

Balle: muzicēs grupa “Pēc pusnakts”. Ieejas 
biļetes cena 3 euro. 

Iršu klubā

26. augustā 
plkst.22:00

Balle: muzicēs grupa “GINC UN ES”. Ieejas 
biļetes cena 5 euro. 

Bebros, 
Mežaparka 

estrādē
1.septembrī 
plkst.14:00

PIRMĀS SKOLAS DIENAS BURZIŅŠ. 
Foršais ziepju burbuļa piedzīvojums, burbuļu 
darbnīcas, sejiņu apgleznošana un citi prieki.

Kokneses kultūras 
namā

21. oktobrī 
plkst. 22:00

Balle: muzicēs grupa “Rolise”. 
Ieejas biļetes cena 3 euro. Iršu klubā

Datums 
Atiešanas 

laiks no Sta-
cijas laukuma

Atiešanas 
laiks no vi-
dusskolas 
vārtiem

Izbraukšana 
no Atradzes 

kapiem

31. maijā 15.00 15.05 16.00
14. jūnijā 15.00 15.05 16.00
28. jūnijā 15.00 15.05 16.00
12. jūlijā 15.00 15.05 16.00
26. jūlijā 15.00 15.05 16.00
9. augustā 15.00 15.05 16.00
23. augustā 15.00 15.05 16.00
6. septembrī 15.00 15.05 16.00
20. septembrī 15.00 15.05 16.00
4. oktobrī 15.00 15.05 16.00

PAŠVALDĪBAS TRANSPORTS UZ 
ATRADZES KAPIEM 2017.GADA VASARĀ

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies Kokneses 
novada domei par fi nansiālu 
atbalstu Patrīcijai Eidukai, pieda-
loties atlases sacensībās un ga-
tavojoties ziemas Olimpiskajām 
spēlēm Phjonšhanā.

Eiduku ģimene

15. jūlijā Kokneses parkā pie Dau-
gavas un Pērses norisinājās vēl nebijis 
pasākums – dienesta un mājas suņu 
sacensības – Spartieša & Vilku bara 
skrējiens "Kokneses kauss 2017".

Sacensību mērķis bija populari-
zēt aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas sportojot kopā 
ar saviem mīluļiem mājdzīvniekiem, 
labāko un neatlaidīgāko dalībnieku 
noteikšana gan individuālā, gan ko-
mandu vērtējumā, praktiskās pieredzes 
apmaiņa starp sacensību dalībniekiem 
un organizatoriem, kā arī suņu biatlo-
na sacensību popularizēšana Latvijā un 
ārvalstīs. 

Sacensībās varēja piedalīties ik-
viens aktīvas atpūtas piekritējs kopā ar 
dienesta vai personīgo suni. Sacensību 
dalībniekiem bija jāveic apmēram 5 
km garš skrējiens pa jauktu un šķēršļo-
tu apvidu. Skrējiena laikā dalībniekam 
kopā ar suni bija jāpārvar distancē iz-
vietotie šķēršļi, jāveic fi ziski vingrinā-
jumi, sunim jāmāk veikt uzbrukumu 
fi gurantam.

Sacensības notika vairākās grupās: 
“A” grupa – bērni līdz 10 gadu vecu-
mam, kur uzvaru guva Rūta Ozere, “B” 
grupa – bērni un pusaudži no 11–16 
gadu vecumam, kur uzvaru guva Ralfs 
Midegs, “C” grupa – tautas klase no 

17 līdz 45 gadu vecumam, kur uzva-
ru guva Kaspars Vingris, “D” grupa – 
meistarklase no 46 gadu vecuma, kur 
uzvaru guva Sergejs Pranckuns, “E” 
grupa – profesionālā klase, kurā pieda-
lījās jau trenēti profesionāļi ar saviem 
suņiem, kuriem, ikdiena ir tieši šādu 
un citu profesionālu uzdevumu veik-
šana. Šajā grupā par labāko tika atzīts 
Aleksejs Seļskis un viņa četrkājainais 
komandas biedrs. 

Īpaši jāatzīmē Spartieša & Vilku 
bara favorīts un galvenās balvas iegu-
vējs Pēteris Leja (67 gadi), kas šajās sa-
censībās vienīgais skrēja trasi divas rei-

zes, vienu reizi ar suni „Rēzija” un otru 
reizi ar suni „Faleo”, izrādot īpašu iztu-
rību un disciplīnu, lai sasniegtu otro un 
trešo labāko rezultātu savā disciplīnā.

Biedrība “SPARTIETIS” izsaka lie-
lu PALDIES par atbalstu un sadarbību 
jau saviem kolēģiem –Wolf pack Team 
Latvija K9, kā arī atbalstītājiem, kas sa-
rūpēja veselīgus un kvalitatīvus našķus 
sacensību dalībniekiem, tāpat paldies 
visiem sacensību dalībniekiem un ap-
meklētājiem – bez Jūsu entuziasma un 
līdzdarbošanās sacensības nenotiktu!

Lai mums visiem izdodas sasniegt 
jaunus mērķus un izaicinājumus!

SPARTIEŠA & VILKU Bara skrējiens 
Koknesē

Kokneses internātpamatskola – 
attīstības centrs 
aicina darbā aukli – sociālo 
aprūpētāju (pilna slodze) 
un internāta skolotāju 
(pilna slodze). 
Zvanīt 29182926.

Bebru pamatskola 
aicina darbā 
ģeogrāfi jas skolotāju 
(0,2 likmes), 
bioloģijas skolotāju 
(0,2 likmes), 
krievu valodas 
skolotāju 
(0,4 likmes).

Pieteikuma vēstuli 
sūtīt uz e-pastu: 
bebrupamatskola@koknese.lv 
Zvanīt: 
65164357, 22014184
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Pašvaldības iestāžu 
kontaktinformācija
Pēc iedzīvotāju lūguma publicējam Kokneses 
novada iestāžu kontaktinformāciju
Kokneses novada dome
Domes priekšsēdētājs 65161555; 29363381
Izpilddirektors 65133644; 26435216
Domes sekretāre 65133630; 26308385
Lietvedības sekretāre 65133640 
Juriste 65128575; 29716779
Sabiedrisko attiecību vadītāja 65128571; 26164508
Sabiedrisko attiecību speciāliste 65128571; 29903892
Izglītības darba speciāliste 28640383
Darba aizsardzības speciāliste 65128572
Iepirkumu speciāliste 65133638; 28355381
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65133637; 29903109
Bāriņtiesa 65133633; 28234578
Attīstības nodaļas 65133636; 27097953
Nekustamā īpašuma speciāliste 65133634; 28694278
Grāmatvedības nodaļa 65133635; 26584304
Ekonomiste; lauksaimniecības 
konsultante 65133642; 28815154

Nodokļu administrators 65133634; 28694278
Komunālā nodaļa 65133641; 29421728
Vecākais policijas inspektors 65128570; 28653455
Policijas inspektors 65128570; 27016044
Sociālais dienests 65161812; 27294646; 

65161811; 20011290
Kokneses ģimenes atbalsta centrs 65161740; 26525901

Kokneses pagasta bibliotēka 65161719; 
Bērnu nodaļa – 65161729

Kokneses kultūras nams 65161100; 26574538
Kokneses tūrisma centrs 65161296; 29275412

Kokneses sporta centrs 65161790 – administrators; 
29360940; 65161997 – direktors

SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi”

29374819 (valdes loceklis);
65161838 (lietvede);
65161777 (grāmatvede); 
65161192 (katlumāja); 
29904196 (santehniķis); 
26950555 (parādu piedzinējs).

Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte” 65163510
Bebru pagasta pārvalde
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 65164291; 29142183
Sekretāre 65164275; 26339168
Kasiere, grāmatvede 65164128; 26339168
Sociālā darbiniece 65164340; 22313141
Sociālā darba organizatore 65164340; 26003964
Bāriņtiesas locekle 65164340
Komunālās nodaļas vadītājs t/fakss 65164271; 26411238
Krājuma glabātāja muzejā; kultūras 
pasākumu organizatore 65164294; 27294969

Bibliotekāre 65164293
Sporta pasākumu organizators 26417257
Bibliotēkas vadītāja 65164293; 29990258
Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 
vadītāja 65164242

Bebru pamatskolas direktore 65164357
Iršu pagasta pārvalde
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja t/fakss 65163635
Komunālās nodaļas vadītājs 65163673; 28735729
Sekretāre 65163538
Kultūras pasākumu organizators 65163673; 28377943
Sociālā darba organizators 65163673; 26453563
Kasiere 65163681
Bibliotēkas vadītāja, bāriņtiesas 
locekle 65163698

Autoceļu speciālists 26385064
Pērses pamatskolas direktore 65163511
Izglītības iestādes
PII „Gundega” 26363672
PII „Bitīte” 65164242; 22011422
Bebru pamatskola 65164357; 65164284
Pērses sākumskola 65163511; 26816668
Koknese speciālā internātpamatskola–
attīstības centrs 65129248; 29182926

I.Gaiša Kokneses vidusskola 65161703
Kokneses Mūzikas skola 65161292

Pirmo reizi Kokneses novada svētkos uz 

draudzīgām un gardām sacensībām „Kok-

neses dzimšanas dienas torte 2017” tika 

rosināti novadā dzīvojošie kūku cepēji. Pal-

dies četrām atsaucīgajām Kokneses saim-

niecēm par gardajām dzimšanas dienas 

tortēm! Ikviens svētku dalībnieks varēja 

nodegustēt pa tortes gabaliņam un nobal-

sot par savu torti – favorīti. Lielās svētku 

loterijas laikā cildināja prasmīgās kūku 

cepējas. Pēc degustētāju balsojuma pirmo 

vietu ieguva koknesiete Valentīna Lipse. 

Viņas cepto kūku rotāja vārdi: Koknesei 

740. Otrās gardākās tortes cepējas gods 

tika Ingrīdai Grozai, bet 3. vieta Sandrai 

Iubuei, arī Koknesē labi pazīstamai kūku 

meistarei, 4. vieta nesen par koknesieti 

kļuvušajai Olgai Šinkei. Pirmo trīs vietu 

ieguvējas balvā saņēma SIA „Gemos” dā-

vanu kartes un tortes lāpstiņas, bet visas 

konkursa dalībnieces linu priekšautus no 

Hanzas projekta suvenīru klāsta un Kok-

neses kultūras nama dāvanu karti vienam 

kultūras pasākuma apmeklējumam. 

Pēc svētkiem tikāmies ar kūku cepējām, 

lai uzzinātu ko vairāk par viņu vaļasprieku, 

kas citiem dāvā daudz saldu mirkļu.

Labai garšai pievieno 
labas domas!

Valentīna Lipse četrus gadus sevi 
sauc par koknesieti. Lai arī jaunībā stu-
dējusi par pārtikas tehnologu, ar kūku 
cepšanu nav aizrāvusies. Pirms 20 ga-
diem, sākot darba gaitas konditorejā 
„Zemītes” Iršu pagastā, pamazām ap-
guvusi kūku cepšanas noslēpumus, uz 
to visvairāk iedrošinājusi uzņēmuma 
vadītāja Iveta Hveckoviča. Liela piere-
dze iegūta strādājot maiznīcā „Liepkal-
ni”, kur ikdienā nācies ļoti bieži cept kū-
kas. Valentīnas kundze stāsta: „Pēc pie-
ciem gadiem „Liepkalnos”, 2011. gadā 
devos pelnītā atpūtā, un tad nu domāju 
– cepšu tikai tortes! Svētkos un ģimenes 
godos tā iepriecinu savus tuviniekus un 
draugus. Draugi teic, ka man ir Die-
va dots talants kūku cepšanā. Daru ar 
prieku un no sirds, tāpēc arī labi garšo! 
Tagad gan atkal strādāju „Liepkalnos” 
un brīvā laika nav vairs tik daudz. Kā 
uzzināju par kūku konkursu, tā uzreiz 
nolēmu piedalīties. Kokneses dzimša-
nas dienas svinībām cepu lauku torti, 
kura bija uzlabota ar mūsdienu garšu 
– trešo kārtu liku kārtainu kā Napole-
ona kūkai. Ar jaunievedumiem īpaši 
neaizraujos, bet mazlietiņ tomēr man 
patīk eksperimentēt. Biju pārsteigta par 
degustētāju atsaucību un atzinīgo vēr-
tējumu!”

Mīlestība katrā 
kumosiņā

Ingrīdai Grozai ir kūku cepēja ar lie-
lu pieredzi. „Mans pirmais meistardarbs 
bija medus kūka, to izcepu jau gandrīz 
30 gadus atpakaļ. Kāpēc? Ļoti gribē-
jās kaut ko garšīgu, bet veikalos tolaik 

neko tādu nopirkt nevarēja, bet medus, 
sviests, milti un krējums mājās bija, tad 
arī ķēros klāt. Un iepatikās! Mana profe-
sija nav pavārs vai konditors, visu esmu 
apguvusi pašmācības ceļā. Vienīgi pēdē-
jos gados apmeklēju vairākas konditoru 
meistarklases un pagājušajā gadā pabei-
dzu konditora kursus, kur smēlos daudz 
jaunu ideju,” stāsta Ingrīda.

Kokneses svētku torti Ingrīda vei-
doja ar devīzi – Mīlestība katrā kumo-
siņā! Kūka sastāvēja no 200 maziem 
gabaliņiem, kurus gatavojot bija piedo-
māts gan par noformējumu, gan ērtāku 
pasniegšanas veidu. 

Tortes sastāvā – pilngraudu bis-
kvīts (mazāk cukura, tātad veselīgāk), 
riekstu un zemeņu krēms, rabarberu 
muss. Izvēlēti sezonālie produkti bija 
no pašas dārza.

Ingrīdas vēlējums pasākuma dalīb-
niekiem – vairāk padomāt par kūku es-
tētisko noformējumu un pasniegšanas 
veidu, organizatoriem – pirms kūku 
degustēšanas, dot vārdu pašām cepē-
jām, lai apraksta savu darbu, raksturo 
kūku, produktus no kā tā gatavota, 
konkrētāk izskaidro balsošanas notei-
kumus, degustēšanas laiku un vietu, un 
organizē degustāciju vietā, kur nebūtu 
tik liela drūzma.

Tortes cep jau 
30 gadus

Sandrai Iubuei ir pieredzējusi kūku 
cepēja. „Tortes cepu jau vairāk kā 30 

gadus. Maza būdama vēl nepratu gata-
vot ēst, bet jau mīļu prātu cepu dažādas 
saldās ruletes. Pirmo torti uzcepu 17 
gadu vecumā vecmāmiņu strīda pamu-
dināta. Strīda iemesls – kurai gudrāka 
mazmeita! Tad tēva māte ierosinājusi – 
Sandra, uzcep torti, lai otrai omei ir par 
ko brīnīties! Torte sanāca brīnumgarda 
un tā sākās mana draudzība ar kūkām,” 
stāsta Sandra.

Viņa piedalīšanos Kokneses no-
vada svētku jubilejas tortes cepšanā 
uzskata par goda lietu un ar prieku 
piedalās pasākumos, kuros var atklāt 
savu prasmi. Šoreiz piedalījusies arī 
patriotisku jūtu vadīta, jo svinam taču 
Kokneses dzimšanas dienu! 

Svētkiem gatavoto torti – divstā-
vīgo Mokas biskvīta kūku ar aveņu, 
šokolādes un piparmētru krēmu, de-
korētu ar svaigām ogām un ziediem, 
ar prieku baudīja svētku apmeklētāji. 
Kāpēc tāda izvēle? Sandrai pašai vis-
labāk garšo mokas biskvīts, bet ave-
nes uzskata par pasaules klasiku. 

Kūka ar vasaras garšu
Olga Šinke ir visjaunākā kūku ce-

pēju sacensību dalībniece un ar visma-

zāko pieredzi. Svētku svinētājiem viņa 
piedāvāja nobaudīt gatavoto bazilika 
un laima siera kūku. Tās recepti Olga 
atvedusi no Anglijas, kur pavadījusi 
desmit gadus. Šopavasar viņa ar māsu 
un viņas draugu, kuri arī dzīvo Anglijā, 
bija atbraukuši uz Sama modināšanas 
svētkiem un bija krāšņo Tvīda braucēju 
vidū. Bet neilgi pirms Kokneses novada 
svētkiem Olga ar ģimeni – vīru un mei-
tiņu atgriezās Latvijā pavisam un par 
savu dzīvesvietu izvēlējās Olgas dzim-
to Koknesi. Uzzinot par kūku cepēju 
sacensībām, viņai nebija šaubu – ir jā-
piedalās! Par kūkas tapšanu Olga stās-
ta: „Bija mazliet grūti pielāgot kūkas 
recepti Latvijas produktiem. Sazinājos 
ar Latvijas šefpavāriem un ņēmu vēra 
viņu ieteikumus. Baidījos, ka nedabūšu 
baziliku, bet man laimējās ar atsaucī-
gām dārzniecēm. Pārsvarā visi ir piera-
duši pie vecmāmiņu lauku tortēm, arī 
man tās ļoti garšo, bet es gribēju parā-
dīt kūku ar vasaras garšu. Svētku dienā 
nebija saules tveices, saulainā dienā šī 
kūka būtu ļoti atspirdzinoša.”

Uz Angliju Olga devās ar pavā-
ra palīga iegūtu profesiju. Strādājot 
ēdināšanas uzņēmumā par ofi cian-
ti, šefpavārs lūdzis gatavot arī saldos 
ēdienus, kas viņai izdevušies ļoti gar-
di. Šefpavārs arī mudinājis izdarīgo 
meiteni turpināt mācīties. Mācoties 
koledžā, Olga ieguvusi šefpavāra iz-
glītību. Viņa atzīst: „Man vairāk patīk 
gatavot gaļas ēdienus, steikus. Kūku 
cepšana ir viņas vaļasprieks, kas lielis-
ki noder ģimenes pasākumos. Desmit 
gadi Anglijā bijuši ļoti piepildīti: iegū-
ta darba pieredze, šefpavāra izglītība, 
mācoties medicīnas koledžā arī reiki 
terapeita izglītība un apgūtas Shiatsu 
Tsubo masāžas. „Mans lielākais iegu-
vums ir mana ģimene,” teic Olga. Tur 
svešā zemē satikts latviešu puisis Nor-
munds, nosvinētas kāzas un pasaulē 
nākusi meitiņa. „Mums nekad nebija 
doma palikt Anglijā pavisam, bet gri-
bējām izmantot tās iespējas, ko dzīve 
piedāvā. Šoruden mūsu meitai jāsāk 
skolas gaitas. Bijām izvēles priekšā – 
kādā valodā un kurā valstī mācīsies 
mūsu bērns. Es teicu vīram: mēs šeit 
visu esam izdarījuši. Laiks atgriezties 
mājās! Konkursā piedalījos ar lielu 
prieku, jo tā bija brīnišķīga iespēja pa-
rādīt, ko es protu. Man nebija svarīgi 
uzvarēt, bet man bija svarīgi atklāt va-
saras garšu!”

Ar kūku cepējām sarunājās Sarmīte 
Rode un Dace Svētiņa.

Kokneses novada svētkos cildina 
kūku cepējas
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Pirmo reizi Kokneses novada svētkos uz draudzīgām un gardām sacen-
sībām „Kokneses dzimšanas dienas torte 2017” tika rosināti novadā 
dzīvojošie kūku cepēji. Paldies četrām atsaucīgajām Kokneses saimnie-
cēm par greznajām dzimšanas dienas tortēm! Ikviens svētku dalībnieks 
varēja nodegustēt pa tortes gabaliņam un 
nobalsot par savu torti – favorīti.

Svētku gājienā vienmēr piedalās „Svētku Mode”!
Mūžam jauni un enerģiski! Senioru klubiņš 

„Pīlādzītis” svētku gājienā devās ar jauno karogu, 
kuru izveidojis Pāvils Karps.

Spēcīgākie novadnieki – divas koknesiešu komandas un viena Bebru 
pagasta vīru komanda cīnījās virves vilkšanas sacensībās. Sīvā konku-

rencē uzvarētāju titulu ieguva bebrēnieši. Par izrādīto cīņas sparu katra 
komanda saņēma vietējo uzņēmēju sarūpētās balvas.

Dejā ir spēks! Vislielākais paldies izturīgajiem 
novada deju kolektīvu dalībniekiem, kuri, nebēdājot 
par nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, priecēja 
skatītājus ar lustīgiem dančiem.

Tie tik ir puiši, kuri dejo deju kolektīvā „Rats”! Skatītājus apbūra šarmantās līnijdejotājas!

Kokneses estrādē koncerts „Jubilejas diždancis” sākās 
ar koru „Anima” un „Alaine” kopīgi dziedāto Kokneses 
himnu un Kokneses novada domes priekšsēdētāja 
Daiņa Vingra sveicieniem visiem svētku svinētājiem. Paldies visiem svētku apmeklētājiem! Kopā svētki izdevās lieliski, neskatoties uz 

lietaino dienu! Uz tikšanos citos novada pasākumos!

 Jauno paaudzi gaidīja piepūšamās atrakcijas, mobilā 
virvju trase "Turies!", lāzerpeintbols, kā arī citas lustes.

Īpaša dāvana mazākajiem svētku 
svinētājiem bija izrāde “Baltais 
lācis – SUPERZVAIGZNE”.

Lielajā loterijā galveno balvu – 
televizoru, nodrošināja uzņēmums SIA 

HANZA ELEKTRO. Šo vērtīgo laimestu 
savā īpašumā ieguva Sarmīte Anohina 

no Kokneses pagasta Bormaņiem.
Svētku vakara koncertā "Tu un Es" piedalījās iemīļoti mūziķi – Harijs 

Zariņš, Aija Andrejeva, Antra Stafecka, Alex, Atis Ieviņš un grupa COLT.

Kokneses sporta centram 
šogad gājienā pievienojās 
Kokneses mazie futbolisti!

 I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktora Māra Reinberga 
pavadībā viņam seko daiļās skolmeistares!


