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KOKNESES
Dziesma ir – tautas karogs elpas un dvēseles mastā.  /I. Auziņš/

Esiet sveicināti jūlijā! Smar-
žo liepas, saule rotā pāri Dauga-
vai un vasara iet savu ziedu ceļu. 

Jūlija mēnesis mums paliks 
atmiņā ar brīnišķīgi nosvinēta-
jiem Kokneses novada svētkiem. 
Pēc grūta un pamatīga ikdienas 
darba, svētki ir kā gandarījums 
un pārliecība – viss, ko darām 
no sirds, uzzied un dāvā augļus.

Izskanējuši XI Latvijas  Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ki. „Es nāku no mazas tautas….” 
Raimonda Paula dziesmai ar 
Knuta Skujenieka vārdiem, pār-
šalcot Mežaparka estrādi svētku 
noslēguma koncertā, pārņēma 
lepnuma un prieka sajūta. Jā, 
mēs esam maza tauta, bet mūs 
vairs neizdzēst no pasaules 
kartes. Mēs esam Saules tauta 
– stipra un bagāta ar savu garī-
go mantojumu. Latvju dainas ir 
neizsmeļams saules avots. Svētki 
no jauna apliecināja – mums aug 
talantīga, skaista, savu zemi mī-
loša jaunā paaudze. Vislielākais 
paldies mūsu novada skolēnu 
pašdarbības kolektīviem, kuru 
balsis ievijās kopīgajā dziesmu 
svētku skanējumā, kuru deju 
soļi ieaudās kopīgajā deju raks-
tā. Cieņa un pateicība kolektīvu 
vadītājiem, pārējiem skolotā-
jiem, kuri šajās dienās palīdzēja 
viņiem un sirsnīgs paldies vecā-
kiem par to, ka jums ir tādi bēr-
ni, par kuriem lepnums mums 
visiem! Svētku atskats arī mūsu 
avīzes lappusēs.

„Izbaudiet vasariņu!” – no-
vēl ģimenes ārste Daina Eglīte. 
Izlasiet sarunu ar  dzīves gudro 
dakteri un ņemiet vērā ieteiktos 
padomus! 

Arvien vairāk mūsu novadā 
jauni cilvēki izvēlas dzīvot un 
saimniekot laukos. Šoreiz stāsts 
par „Atvaru” saimniekiem Beb-
ru pagastā. 

Lai šī vasara mums ikvienam 
dāvā to, ko vēlamies sagaidīt! 

Sarmīte Rode

Nākamais numurs 
iznāks septembrī.

Aizvadīti Kokneses novada svētki 
– krāšņākais vasaras notikums novada 
dzīvē.  Mēs centāmies radīt svētkus ma-
ziem un lieliem, visiem, kuri vēlējās būt 
kopā šajās svētku dienās un gūt pozitī-
vas emocijas! Paldies Kokneses novada 
iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu palīdz 
uzziedēt mūsu novadam! Paldies čak-
lajiem savu sētu un dārzu kopējiem! 
Paldies Kokneses Komunālajai nodaļai 
par svētku rotā ietērpto Koknesi! Vis-
lielākais paldies mūsu novada uzņē-
mējiem, pateicoties viņu atbalstam un 
sapratnei, svētki izdevās tik koši! Patei-
camies visiem svētku apmeklētājiem 
par vienojošo kopības sajūtu! 

Kokneses novada domes vārdā 

domes priekšsēdētājs Dainis 

Vingris

Kokneses novada svētkus atbalstīja: 
SIA „Kūdras enerģija”, A/S „SEB ban-
ka”, SIA „Baumit-Baltikum”, SIA „EIDZ 
transports”, SIA „Pallogs”, SIA „Grasis 
G”, z/s „Pilslejas”, z/s „Vecsiljāņi”, SIA 
„Guculs”, Viesu māja „Orinoko”, SIA 
„Roplainis”, z/s „Kalnavoti”, Rūķu naš-

ķi, z/s „Pakuļi”, z/s „Sietiņi”, Kempings 
„Daugavas radzes”, SIA „Astarte-Naft a”, 
SIA „Ataudze”, Krodziņš „Rūdolfs”, SIA 
„Pērles būve”, IK „Svētku Mode”, Vei-
kals „Metālists”, Amatu centrs „Mazā 
kāpa”, SIA „Kokneses Beķereja”, z/s 
„Krasti” (Ragāļu krogs), SIA „Jaunze-
mitāni” (veikals „Kokneses miesnieka 
gardumi”), z/s „Tulpes”, Ligita Grunš-
teina, z/s „Purieši-Mālkalni”, Daila Va-
naga, IK „RL Būvnieks”, Magone, SIA 
„Latvijas Tērauds”, SIA „DUKA AD”, 
SIA „Baltpal”, Biedrība „SB Koknesis”, 
Bebru pirts „Ozoliņi”, SIA ”J&E Īpašu-
mi”, SIA „Pelava”, VAS „Latvijas Valsts 
Meži”, SIA „Sinda&VR”, z/s „Zemitāni”, 
z/s „Janavas”, z/s „Zemītes”, z/s „Ros-
mes”, SIA „Bormaņi”, z/s „Dravas”, Ro-
lands Strazdiņš, SIA „Vējkalni MIKI”, 

SIA „Kokneses galdniecība”, SIA „A.A. 
Mežmalas”, SIA „Impresso”, z/s „Bļodi-
ņas”, z/s „Silavas”, z/s „Lejasgravas”, Pie-
mājas saimniecība „Lielsīļi”, PA „Kok-
neses Tūrisma centrs”, PA „Kokneses 
Sporta centrs”, Odzienas muižas alus, 
alus darītava BURSH.

Aizvadīts krāšņākais 
vasaras notikums Koknesē

„Koknese mūs ik reizi patīkami 

pārsteidz!” – ciemošanās reizē atzi-

na Kokneses sadraudzības pilsētas 

Vitingenas (Vācija) birģermeistars 

Karls Ridders, kura vadītā delegā-

cija no 2. līdz 7. jūlijam viesojās 

Koknesē un izbaudīja daudzvei-

dīgu pasākumu programmu gan 

mūsu novadā, gan cituviet Latvijā. 

      Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Vizītes galvenais mērķis bija vie-
noties par Kokneses un Vitingenas 
sadraudzības 20. gadskārtas svinībām 
2016. gadā. Kopā ar Karlu Ridderu 
koknesiešu viesmīlību izjuta pārējie 
delegācijas pārstāvji: Reinhold Borc-
hers, Heinz-Ulrich Kabrodt, Hans-
Heinrich Koch, Heinrich Banse un Jo-
ern Wolter. Viesošanās laikā atbraucēji 
pabija Jaunatnes olimpiādes norises 
vietā – senajā Hanzas pilsētā Valmie-
rā, kur iepazina pilsētas vēsturiski no-
zīmīgākos objektus, bet galvaspilsētā 
Rīgā sajuta skolēnu dziesmu un deju 
svētku noskaņu.

3. jūlija vakarā, kad pie Kokneses 
pasta nodaļas tapa ziedu paklāji, arī 
mūsu ciemiņi, kā sveicienu no savas 
dzimtenes, ielika ziedu pušķīšus Kok-

neses ziedošajā sirsniņā. Nākamajā 
dienā svētku gājienā lepni plīvoja Vi-
tingenas karogs, kā arī delegācijas da-
lībnieki piedalījās citos novada svētku 
pasākumos.

Vizītes noslēguma diena tika veltī-
ta Kokneses novada apskatei. Vispirms 
ciemiņi Kokneses novada domē tikās 
ar domes vadību, darbiniekiem un 
deputātiem. Tikšanās laikā viņi guva 
ieskatu prezentācijā par Kokneses no-
vadā paveikto pēdējo gadu laikā un 
ieguldītajiem pašvaldības un Eiropas 
Savienības līdzekļiem.

Tikšanās dalībnieki savstarpēji 
vienojās sadraudzības 20 gadu jubileju 
svinēt abās Hanzas pilsētās. Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris partnerpilsētai izteica ofi ciālu 
ielūgumu nozīmīgo gadskārtu atzīmēt 
2016. gadā Kokneses novada svētku 
ietvaros no 1. līdz 3. jūlijam. Birģer-
meistars Karls Ridders savas pilsētas 
vārdā pieņēma šo ielūgumu un ap-
stiprināja sadraudzības pilsētas klāt-
būtni šajos svētkos, kuros piedalīsies 
ne tikai Vitingenas ofi ciālā delegācija, 
bet arī kultūras grupa. Arī Vitingenas 
pilsēta vadība ir ielūgusi Kokneses no-
vada pašvaldību uz jubilejas svinībām 
Vitingenā, bet norises laiks vēl tiks pa-
ziņots.

Ciemiņi atzinīgi novērtēja redzēto 
modernizētajā Kokneses katlu mājā. 
Blaumaņa pagalmā - „Latvijas valsts 
meži” teritorijā, pārstāvis Jānis Bilins-
kis iepazīstināja ar darba specifi ku un 
izrādīja atjaunoto muižas ēku. Ciemo-
joties Likteņdārzā, vitingenieši ar inte-
resi aplūkoja, kā sakuplojis viņu 2011. 
gadā stādītais kociņš, un iestādīja vēl 
vienu ar klāt pieliktu vēstījumu: „Par 
Vitingenas un Kokneses sadraudzību 
2016. gadā”.

Bebru pagastā vitingenieši apskatī-

ja Vecbebru Profesionālo un vispāriz-
glītojošo internātvidusskolu, Vecbeb-
ru pili un katoļu dievnamu, bet Iršos 
vietējo lepnumu – sporta halli, muižas 
laukumu Magazinu. Pērses pamatsko-
lā, aplūkojot Iršu vēstures ekspozīci-
ju, viņus ieinteresēja Valdas Kalniņas 
stāstījums par Iršu kolonijas laiku.

„Pēdējo gadu laikā ir jūtama Kok-
neses novada izaugsme! Esam kopā 
ar jums! Uz tikšanos nākamgad mūsu 
sadraudzības svētkos!” – pirms doša-
nās mājup, novēlēja Vitingenas birģer-
meistars Karls Ridders.

„Nākamgad svinēsim sadraudzības svētkus Vitingenā un Koknesē!”  - 6. jūlijā 
Kokneses novada domē nolēma Vitingenas pilsētas un  Kokneses novada domes 

pārstāvji.

Vitingenas un Kokneses 
sadraudzībai 
nākamgad 20. gadskārta

Nekustamo īpašumu izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai pie-

derošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 013 0205 platība 1837 m2 (lietoša-
nas mērķis rūpnieciskās apbūves ražošanas uzņēmumu apbūve) Melioratoru 
ielā 1S, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena 
EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simtit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē 
līdz 2015.gada 3.septembra plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un 
dokumentus par reģistrācijas  maksas EUR 50,00 un  drošības naudas EUR 
190,00  nomaksu. Objekta izsole notiks 2015.gada 4.septembrī plkst.10.00  
Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē. 

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai pie-
derošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 013 0523 platība 836 m2 (lietošanas 
mērķis rūpnieciskās apbūves ražošanas uzņēmumu apbūve) Melioratoru ielā 
1R, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 
1000 (viens tūkstotis euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2015.gada 3.sep-
tembra plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par re-
ģistrācijas  maksas EUR 50 un  drošības naudas EUR 110  nomaksu. Objekta 
izsole notiks 2015.gada 4.septembrī plkst.10.30  Kokneses novada domes ēkā  
Melioratoru ielā 1, Koknesē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabi-
netā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā  pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv .Objekta apskati iepriekš saskaņot ar  speciālisti E.Ģēģeri   
pa tālruni 65133634. 

Dzīvokļa īres tiesību izsole
Kokneses novada dome izsola īres tiesības par trīsistabu dzīvokli Nr.19, 

„Liepās”, Bormaņos, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, renovētā mājā, ar 
pirmtiesībām dzīvokli pirkt. Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 10.augustam. 
Īres  tiesību  izsole notiks 2015.gada 11.augustā plkst.10.00. Ar izsoles tekstu 
var iepazīties Kokneses novada mājas lapā www.koknese.lv-pašvaldība-izsoles.  

Novada
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1. Pieņemt zināšanai  informāciju 
par  darba aizsardzību  un ugunsdro-
šību pašvaldībā, tās iestādēs un struk-
tūrvienībās.

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par vides aizsardzības  jautājumu risi-
nāšanu novadā (informācija pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai Kokneses 
novada medību koordinācijas pado-
mes priekšsēdētāja un novada domes 
deputāta Edgara Mikāla  informāciju 
par medību platību apsaimniekošanu 
Kokneses novadā.

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par nekustamā īpašuma nodokļa ie-
kasēšanas gaitu 2015.gada 1.pusgadā 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

5.1. Piešķirt līdzekļus 1000,00 
euro apmērā  no  Kokneses nova-
da domes  budžeta līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem biedrībai 
„Latvijas Sarkanais Krusts” humānās  
palīdzības sniegšanai Ukrainas Čer-
ņigovas apgabala  kara hospitālim un 
ārstniecības  iestādēm, pārskaitot tos 
uz  Latvijas Sarkanā Krusta  ziedoju-
mu kontu.

5.2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldī-
bu savienību tās priekšsēža Andra 
Jaunsleiņa personā  noslēgt  humānās 
palīdzības sniegšanas līgumu ar bied-
rību „Latvijas Sarkanais Krusts”.

5.3.Pieņemt zināšanai, ka Latvi-
jas Pašvaldību savienība  sadarbībā ar 
biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” 
koordinēs medikamentu un preču 
iegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala  
kara hospitālim un ārstniecības  ies-
tādēm.

6.1. Apstiprināt  Kokneses novada  
domes Pērses sākumskolas Nolikumu 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

6.2. Skolas nolikums stājas spēkā 
ar 2015.gada 9.jūliju.

6.3. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā 
atzīt par spēku zaudējušu ar Kokneses 
novada domes 28.11.2012. sēdes lē-
mumu Nr.6.3(prot.Nr.11) apstiprinā-
to Pērses pamatskolas nolikumu.

6.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi 
–Pērses sākumskolas direktore Gaļina 
Kraukle.

7.1. Apstiprināt Kokneses novada 
bērnu tiesību aizsardzības program-

mu (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv).

7.2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.
gada  15.jūliju.

7.3. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di - Kokneses novada domes starpin-
stitucionālās sadarbības komisijas ģi-
meņu lietu jautājumos  priekšsēdētāja 
Baiba Tālmane

8.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar 
kadastra Nr. 32600130628 - rūpnie-
ciskās ražošanas uzņēmumu apbūves 
zemesgabalu ar  platību 1837 m2,  ar 
adresi - Melioratoru iela 1S,  Koknese, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads. 
Noteikt, ka pēc izsoles netiek mainīts  
zemesgabala izmantošanas mērķis 
-  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve( kods 1001). 

8.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar kadastra Nr. 32600130628 nosacīto 
pārdošanas izsoles sākumcenu 1900 
EUR, (viens tūkstotis deviņi  simti 
euro).

8.3. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 32600130628 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūves zemesgabala  ar adresi – Me-
lioratoru  iela 1S, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, izsoles 
noteikumus (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

8.4. Noteikt, ka izsolei var reģis-
trēties līdz 2015.gada 3.septembra  
plkst.10.00. Izsole notiks 2015.gada 
4.septembrī plkst.10.00, Kokneses 
novada domes administrācijas ēkas 1. 
stāva 1.telpā (apspriežu zālē) Meliora-
toru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagas-
ta, Kokneses novadā.

Izsolei nereģistrē personas, ku-
rām, uz reģistrācijas un izsoles brīdi, 
ir  nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāds Kokneses novadā.

8.5. Sludinājumu par izsoli pub-
licēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā  „Kokneses Novada Vēstis” 
un ievietot Kokneses novada domes 
mājas lapā www.koknese.lv.

9.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar 
kadastra Nr. 32600130523 - rūpnie-
ciskās ražošanas uzņēmumu apbūves 
zemesgabalu ar  platību 836 m2,  ar ad-

resi - Melioratoru iela 1R,  Koknese, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads. 
Noteikt, ka, pēc izsoles, netiek mainīts  
zemesgabala izmantošanas mērķis 
-  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve( kods 1001). 

9.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar kadastra Nr. 32600130523 nosacīto 
pārdošanas izsoles sākumcenu  1000 
EUR,(viens tūkstotis euro ).

9.3. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 32600130523 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūves zemesgabala  ar adresi – Me-
lioratoru  iela 1R, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, izsoles 
noteikumus (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv).

9.4. Noteikt, ka izsolei var reģis-
trēties līdz 2015.gada 3.septembra  
plkst.10.00. Izsole notiks 2015.gada 
4.septembrī plkst.10.30, Kokneses 
novada domes administrācijas ēkas 
1.stāva 1. telpā (apspriežu zālē) Me-
lioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses 
pagasta, Kokneses novadā. Izsolei 
nereģistrē personas, kurām, uz reģis-
trācijas un izsoles brīdi, ir  nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds Kokneses 
novadā.

9.5. Sludinājumu par izsoli pub-
licēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā „ Kokneses Novada Vēstis” 
un ievietot Kokneses novada domes 
mājas lapā www.koknese.lv.

10.1. Izīrēt  nekustamo dzīvok-
ļa īpašumu ar kadastra Nr. 3260 900 
0541 ar adresi „Liepas”-19 , Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
ar kopējo platību 73,4 m2,   turpmāk 
tekstā - Objekts. Īrnieku noskaidrot 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
2015. gada 11.augustā  plkst.10.00.

10.2. Noteikt Objekta –Dzīvok-
ļa īres  izsoles sākuma cenu –mēnesī  
63,12 EUR (sešdesmit trīs euro 12 
centi) plus nosolītos  EUR mēnesī. 
Noteikt Objekta  izsoles soli – 2,00 
EUR (divi euro 00 centi).

10.3. Noteikt, ka papildus īres 
maksai Īrnieks maksā nekustamā 
īpašuma nodokli, apsaimniekošanas 
izdevumus, komunālos maksājumus 
(apkure, ūdens), bet par elektroener-
ģijas padevi un gāzes padevi Īrnieks 
slēdz atsevišķus līgumus ar pakalpo-
jumu sniedzējiem. 

10.4. Noteikt, Īres tiesību termiņu 
5(pieci)gadi ar pirmtiesībām to paga-
rināt vai arī, ja  Īrnieks pēc 12 mēnešu 
godprātīgas īres, apsaimniekošanas 
un komunālo maksājumu veikšanas 
(ja nav parādu), iegūst tiesības pirkt  
dzīvokli Nr.19, „Liepās”, Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads,  
ar  nomaksu līdz 5 gadiem. 

10.5. Noteikt nomas Objekta lie-
tošanas mērķi: dzīvojamās  telpas. 

10.6. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumus un līguma projek-
tu (informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

10.7.  Publicēt informāciju par 
izsoli  pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv. 

10.8. Izsoli veikt Kokneses novada 
domes  Izsoles komisijai.

  11.1. Ņemot vērā, ka pirmsskolas 
izglītības iestādes “Bitīte” diennakts 
grupā bērnu skaits  ir samazinājies, 
ar 2015.gada 31. augustu slēgt  dien-
nakts grupu  Kokneses novada domes  
pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”.

11.2. Uzdot pirmsskolas izglītības 
iestādes “Bitīte” vadītājai  I.Vītolai  
normatīvajos aktos paredzētajā kār-
tībā un termiņos informēt bērnu  ve-
cākus un brīdināt izglītības iestādes 
pedagogus un darbiniekus par dien-
nakts grupas  slēgšanu.

12. No līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem apmaksāt  dalības  
maksu-  440,00 EUR (četri simti 
četrdesmit euro) ( par katru dalībnie-
ku – 220,00 euro)  par   L V un E L 
piedalīšanos  Latvijas Jauniešu pūtēju 
orķestra  sastāvā  Pasaules  orķestru 
festivālā  Vīnē no  2015.gada 28. līdz 
30.jūlijam

13. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem biedrībai „Baltaine” reģ. 
Nr.40008207757 piešķirt fi nansējumu   
570,00 EUR apmērā  radošās mājas  
Melioratoru ielā 1B, Kokneses pagas-
tā, Kokneses novadā  iekārtošanai.

14.1. Pasūtīt Valsts zemes dienestā 
dzīvokļa Nr. (adrese), Parka ielā 20, 
Koknesē,  Kokneses  pagastā, Kokne-
ses novadā inventarizācijas lietu.

14.2. Nostiprināt dzīvokļa Nr. (ad-
rese), Parka ielā 20,  Koknesē, Kokne-
ses  pagastā, Kokneses novadā, īpašu-
ma tiesības zemesgrāmatā uz Kokne-

ses novada domes  vārda.
14.3. Veikt dzīvokļa Nr. (adrese), 

Parka ielā 20, Koknesē,  Kokneses  pa-
gastā, Kokneses novadā, novērtēšanu, 
pieaicinot sertifi cētu vērtētāju.

15.1. Parakstīt nodomu protokolu 
ar Zemgales Plānošanas reģionu un 
sadarboties projekta izstrādes procesā 
un projekta īstenošanā;

15.2. Kā atbildīgo par projekta 
dokumentāciju nozīmēt Attīstības 
nodaļas vadītājas p.i. Māru Bitāni 
(T.65133636, mob.20499940, mara.
bitane@koknese.lv);

15.3. Kā atbildīgo par projekta 
aktivitāšu ieviešanu nozīmēt Soci-
ālā dienesta vadītāju Baibu Tālmani 
(T.65161812, mob.27294646, baiba.
talmane@koknese.lv).

16.1. Piešķirt ikgadējo atvaļināju-
mu  Kokneses novada domes priekš-
sēdētājam Dainim Vingrim   trīs  ka-
lendāra nedēļas no 2015.gada 27.au-
gusta  līdz  2015.gada 16.septembrim  
(ieskaitot) .

16.2. Domes priekšsēdētā-
ja D.Vingra atvaļinājuma laikā  no 
2015.gada 27.augusta līdz 2015.gada  
16.septembrim  (ieskaitot) priekš-
sēdētāja pienākumus  veikt domes 
priekšsēdētāja vietniekam Mārim Re-
inbergam.

17. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem  papildus piešķirt  līdz 
26  000,00 EUR ( divdesmit sešiem 
tūkstošiem euro  projekta „Daugavas 
ielas asfaltēšana”.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2015.gada 26.augustā plkst.14.00 un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

1. Par 2015.gada 1.pusgadā  do-
mes pieņemto lēmumu izpildi;

2. Par pašvaldības budžetu  izpil-
des gaitu;

3. Par pašvaldības aģentūru  fi nan-
siālo darbību 2015.gada 1.pusgadā;

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

5.Par Kokneses novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas  2013.-2037.
gadam  un  Kokneses novada attīstī-
bas programmas 2013.-2019.gadam 
īstenošanu 2014.gadā.

Sagatavoja 

domes sekretāre Dzintra Krišāne

1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Publisko pārskatu par 2014.
gadu (pārskats pašvaldības mājas  lapā 
www.koknese.lv )

2. Pieņemt zināšanai Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā 
praktizējošo ģimenes ārstu Andas Els-
tes, Dainas Eglītes, Daces Graudas un 
Ziedoņa Mauliņa informāciju par ve-
selības aprūpes pakalpojumu nodroši-
nāšanu Kokneses novadā.  

3.1. Papildināt  pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Bitīte” amatu saraks-
tu laika posmam no 01.07.2015. līdz 
31.08.2015.:

3.2. Darba algu izmaksāt no 
pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 
budžeta.

4. No pašvaldības budžeta  lī-
dzekļiem  neparedzētiem gadīju-
miem papildus piešķirt  EUR 6000,00 
(seši tūkstoši euro) Bebru pagasta  
pārvaldei plānoto darbu veikšanai 
Bebru pagasta stadiona ēkas un tribī-
ņu  rekonstrukcijai.

4.1. Slēgt līgumu ar nodibināju-
mu „Vides risinājumu institūts” par 
zivsaimnieciskās apsaimniekošanas 
stratēģijas izstrādi Daugavas upes 
posmam, kurš atrodas Kokneses no-
vada teritorijas robežās, garantējot 
fi nansējumu EUR 3257,76 apmērā. 

4.2. Nepieciešamo summu pie-
šķirt no dabas resursu nodokļa ieņē-
mumiem.

4.3.  Atbildīgais par lēmuma izpil-
di – izpilddirektors I.Klaužs.

5. No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
Kokneses  Komunālajai nodaļai pa-
pildus piešķirt  EUR 1700,00 (viens 
tūkstotis septiņi simti euro), ielas 
grants seguma mehanizētai atjauno-

šanai Bormaņu ciemā, Kokneses pa-
gastā.

6. No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
Kokneses  Komunālajai nodaļai pie-
šķirt 2313,00 EUR (divi tūkstoši trīs 
simti trīspadsmit euro), bruģakmens 
seguma izbūvei pie  katlu mājas  Kok-
nesē, Parka ielā Nr.18, lai varētu sa-
kārtot atkritumu urnu novietošanu.

7. Ar 2015.gada 1.jūliju  atbrīvot  
Juri Bāru no Kokneses novada domes 
Centralizētās iepirkumu komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas.

8. No  pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
apmaksāt  vannas istabas remontu un 
ārdurvju nomaiņu  613,85 EUR (seši 
simti trīspadsmit euro 85 centi) die-
nesta dzīvoklī Parka ielā Nr.20 dz.13, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

9.1. No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt biedrībai „Irsis” reģ. 
Nr.50008120421, „Kūlēni”, Iršu pa-

gastā, Kokneses novadā   659,41 EUR 
(seši simti piecdesmit deviņi euro 41 
cents), kas sastāda 10% no  projek-
ta (remontdarbu veikšana bijušajās 
kino telpās, kas atrodas Pērses pa-
matskolas telpās, un trenažieru pār-
vietošana uz izremontētajām telpām) 
izmaksām.

10. No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt Iršu pagasta pārvaldei 
2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi 
simti euro) trenažieru telpas, kas 
atrodas Pērses pamatskolas ēkā) re-
montam.

11.1. Pasūtīt Valsts zemes die-
nestā dzīvokļa Nr. 4 Lāčplēša ielā 1,  
Koknesē,  Kokneses  pagastā, Kokne-
ses novadā inventarizācijas lietu.

11.2. Nostiprināt dzīvokļa Nr. 4 
Lāčplēša ielā 1,  Koknesē,  Kokneses  
pagastā, Kokneses novadā, īpašuma 
tiesības zemesgrāmatā uz Kokneses 
novada domes  vārda.

11.3. Veikt dzīvokļa Nr. 4 Lāčplē-

ša ielā 1,  Koknesē,  Kokneses  pagas-
tā, Kokneses novadā, novērtēšanu, 
pieaicinot sertifi cētu vērtētāju.

12.1. Līgumu ar būvniecības pa-
kalpojumu sniedzēju slēdz Kokneses 
novada dome, kas ir reģistrējusies kā 
PVN maksātāja.

12.2. Maksājumus pakalpojumu 
sniedzējam 29015.23 EUR apmērā un 
PVN maksājumus valsts budžetam 
6093.20 EUR apmērā veic Kokneses 
novada dome. Kopējais maksājumu 
apmērs 35108.43 EUR.

12.3. Samazināt dotāciju  saim-
nieciskiem izdevumiem Kokneses  
internātskolai - attīstības centram par 
35108.43 EUR šī gada jūlija mēnesī.

12.4. Pēc būvniecības darbu pa-
beigšanas izslēgt no Kokneses novada 
domes bilances un iekļaut Kokneses 
internātskolas bilancē  jumta vērtību  
par kopējo summu 35108.43 EUR .

Sagatavoja: 

Dzintra Krišāne, 

domes sekretāre

2015.gada 26.jūnijā  Kokneses novada dome NOLĒMA: 

Amats Slodze

Darba alga EUR 

no 01.07.2015. 

līdz

31.08.2015.

Sargs - 
ēkas 

dežurants
0,3 108,00

2015.gada 8.jūlijā  Kokneses novada dome NOLĒMA: 
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Paldies visiem, 
kuri piedalījās 
Kokneses novada 
iedzīvotāju 
aptaujā!

Kokneses novada dome martā 
un aprīlī organizēja novada iedzī-
votāju aptauju par pašvaldības dar-
bu, sniegto pakalpojumu kvalitātes 
un pieejamības novērtējumu, par 
ieteikumiem pašvaldības darba uz-
labošanā, novada svētku organizē-
šanā u.c.. Vēlamies pateikt paldies 
visiem tiem iedzīvotājiem, kas bija 
atsaucīgi un atvēlēja savu laiku an-
ketas aizpildīšanā papīra formā vai 
aizpildīja anketu Kokneses novada 
mājaslapā. Katrs izteiktais viedoklis 
mums ir svarīgs. Paldies arī Bebru 
un Iršu pagastu pārvaldēm un Kok-
neses pagasta bibliotēkai par līdz-
dalību aptaujas organizēšanā.

Kopā tika saņemtas 124 elektro-
niski aizpildītas anketas un 46 an-
ketas papīra formā. 

Līdz jūlija sākumam notika an-
ketu apkopošana, rezultāti apkopo-
tā veidā publicēti šajā „Kokneses 
Novada Vēstis” numurā un novada 
mājaslapā www.koknese.lv. 

Paldies 
rododendru 
dobes 
veidotājiem!

Priecājamies par novadnieku at-
saucību rododendru dobes veidošanā 
Kokneses parkā! Paldies par ziedoju-
miem  Kristīnei un Vilhelmam van 
Herkiem - SIA „Jaunholandes piens 
” īpašniekiem, Ligitai Vingrei un 
Mārtiņam Červjakovam ar ģimeni! 
Joprojām ikviens, kurš vēlas atbalstīt 
šo skaisto ieceri, var pieteikties pie 
Benitas Peciņas, Komunālās nodaļas 
vadītājas.

Būs apgrūtināta 

transporta un 

gājēju kustība
Drīz sāksies ielas seguma remont-

darbi Lāčplēša ielā pie PII „Gundega” 
lielajiem vārtiem, pie Sporta centra 
un Daugavas ielā, tāpēc būs apgrū-
tināta vai ierobežota transporta un 
gājēju kustība.  Remontdarbu vietā 
tiks uzstādītas brīdinājuma un no-
rādījuma zīmes.  Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām.

Benita Peciņa,

Komunālās nodaļas vadītāja 

Kokneses novada dome no š.g. 

15.marta līdz 15.aprīlim organizē-

ja novada iedzīvotāju aptauju par 

pašvaldības darbu. Kopā tika sa-

ņemtas 170 aptaujas anketas. Vis-

vairāk respondentu ir no Kokneses 

pagasta (130 aptaujātie jeb 76%), 

otrajā vietā ir Bebru pagasts – 22 

iedzīvotāji jeb 13%, trešajā – Iršu 

pagasts ar 18 iedzīvotājiem jeb 

11% respondentu. 

       Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļa

Visvairāk savu viedokli izteikuši 
iedzīvotāji vecumā no 35 – 49 gadiem 
(34%), no 25-34 gadi (19%), kā arī ie-
dzīvotāji vecumā no 50-59 gadiem (18 
% respondentu). 

37% no aptaujātajiem strādā valsts, 
pašvaldības sektorā, 17% ir privāta uz-
ņēmuma darbinieki, 13% pensionāri, 
9% ir pašnodarbinātie, 8% nestrādā 
algotu darbu, 5% - uzņēmēji, 7% - stu-
denti un 4% - skolnieki. 57% respon-
dentu ir ieguvuši augstāko izglītību, 
25% - profesionāli tehnisko vai vidējo 
speciālo. No strādājošiem responden-
tiem 43% iedzīvotāju strādā Kokneses 
novadā, 15% - Rīgā, 8% - Aizkrauklē 
un 0.6% - Pļaviņās. 

Pašvaldības darba vērtējums 
– 6,4 balles

Vidējais pašvaldības darba novēr-
tējums 10 ballu sistēmā ir 6,4.  Pagastu 
dalījumā vispozitīvāk pašvaldības dar-
bu vērtē Iršu pagasta respondenti (6,7 
balles), visnegatīvāk – Bebru pagasta 
iedzīvotāji (5,9 balles). 

Vairāk kā 60% visu pagastu iedzīvo-
tāji ir apmierināti vai daļēji apmierināti 
ar pagasta pārvaldes vadītāja pieejamī-
bu un komunikāciju ar iedzīvotājiem, 
novada priekšsēdētāja komunikāciju 
ar iedzīvotājiem, pašvaldības sadarbību 
ar iedzīvotājiem un pašvaldības sniegto 
informāciju par novada attīstību. 

Bebru pagasta iedzīvotājiem grūti 
bija novērtēt novada izpilddirektora 
komunikāciju ar iedzīvotājiem (30%), 
savukārt Iršu pagasta iedzīvotājiem 
novērtēt termiņus, kādos iespējams 
risināt interesējušos jautājumus pašval-
dībā (30%).

Kokneses, Bebru un Iršu pagasta 
iedzīvotāji nav apmierināti ar novada 
izpilddirektora komunikāciju ar iedzī-
votājiem (25%), savukārt Kokneses un 
Bebru pagasta respondenti nav apmie-
rināti ar novada administrācijas spēju 
risināt jautājumus un problēmsituāci-
jas (30%).

Vairāk informācijas par 
paveikto

Aptaujātie iedzīvotāji norādījuši, ka 

pašvaldībai vairāk jāsniedz informācija 
par paveiktajiem un plānotajiem dar-
biem, novada attīstību, projektiem (17 
resp.), par pašvaldības naudas izlieto-
jumu, atalgojumu un līdzekļu sadalīju-
mu (14 resp.), par uzņēmējdarbību un 
darba iespējām (10 resp.), par iespējām 
iedzīvotājiem un sociālo palīdzību. 

Jautājumā par pašvaldības labāk 
paveiktajiem darbiem pēdējo 2 gadu 
laikā visvairāk minēti remontdarbi iz-
glītības iestādēs (36 resp.), teritorijas 
sakārtošana un sakopšana (30 resp.), 
rotaļu laukuma izveide Koknesē (18 
resp.), kvalitatīvu svētku rīkošana (17 
resp.), ceļu greiderēšana, sakārtoša-
na, ietvju sakārtošana, bruģēšana (15 
resp.), novada labiekārtošana t.sk. ap-
gaismojuma pilnveidošana, kameru 
izvietošana (11 resp.), aktīvā sporta 
centra darbība t.sk. direktora nomaiņa 
un sporta pasākumu pilnveidošana (11 
resp.), gājēju takas izveide gar Daugavu 
uz Likteņdārzu (7 resp.), daudzdzīvok-
ļu māju rekonstrukcija, Zutēnu kapličas 
atjaunošana (7 resp.). Pie paveiktajiem 
labajiem darbiem minēts arī novada 
atbalsts Likteņdārza tapšanā, dzelzce-
ļa pārbrauktuves sakārtošana, pozitīvi 
novērtēts daiļdārznieces darbs novada 
dekorēšanā, kā arī citi darbi. 

Pie pašvaldības neveiksmīgajiem 
darbiem iedzīvotāji lielākoties min 
ielu un novada ceļu slikto stāvokli (22 
resp.), nedrošo, nesakopto bērnu rotaļu 
laukumu Koknesē (6 resp.), nespēju cī-
nīties ar zemes īpašniekiem, lai sakopj 
savas teritorijas ( 5 resp.), kā arī tualeti 
pie bērnu rotaļu laukuma Bebros. Kā 
ieteikumus pašvaldības darba uzlabo-
šanai iedzīvotāji min lielāku komu-
nikāciju ar iedzīvotājiem (14 resp.), 
infrastruktūras uzlabošanu un novada 
labiekārtošanu (13 resp.), uzlabot paš-
valdības darba efektivitāti (10 resp.), 
samazināt pašvaldības darbinieku skai-
tu, kā arī pieņemt jaunus cilvēkus ( 7 
resp.), uzlabot kultūras dzīvi, organizēt 
vairāk pasākumus (7 resp.). 

Atzinīgi novērtē izglītības 
darbu

Jautājumā par to, ko parasti lasāt 
avīzē „Kokneses Novada Vēstis” un ko 
nepieciešams uzlabot, visvairāk res-
pondentu (67) norāda, ka avīze ir ļoti 
laba un viss apmierina. Aptaujātie vēlē-
tos avīzē redzēt dažādus veiksmes stās-
tus, dzīvesstāstus, sasniegumus, inter-
vijas ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
intervijas ar domes, pašvaldību darbi-
niekiem, ar deputātiem, pārskatāmā-
ku domes sēžu lēmumu informāciju, 
kā arī iesaka rast iespēju avīzi saņemt 
pastkastītē. 

Jautājumā par to, ko parasti lasāt 
novada mājaslapā www.koknese.lv 
un ko nepieciešams uzlabot, visvairāk 

respondentu (26) norāda, ka visbiežāk 
lasa par novada pasākumiem, sporta 
sadaļu, 16 respondentus viss apmieri-
na, 9 respondenti iesaka modernizēt 
mājaslapu, uzlabot dizainu, piestrādāt 
pie struktūras, pārskatāmības, daļa ie-
saka izveidot jautājumu sadaļu, kā arī 
ieviest iespēju pievienot komentārus. 

75% aptaujāto visu pagastu respon-
dentu ir apmierināti ar izglītības pakal-
pojuma un sporta infrastruktūras pie 
izglītības iestādēm pieejamību, 65%  vi-
dējo ar sporta infrastruktūras pie izglī-
tības iestādēm pieejamību, informāci-
jas pieejamību par kultūras un izklaides 
pasākumiem novadā, kā arī bibliotēkas 
sniegtajiem pakalpojumiem.

Kokneses pagasta iedzīvotāji vis-
vairāk neapmierināti ir ar ceļu, ietvju 
un ielu uzturēšanu (40%), kanalizāci-
jas, siltumapgādes un ūdensapgādes 
pakalpojumiem (35%), ielu apgaismo-
jumu (35%), kultūras pasākumu pie-
ejamību un kvalitāti (30%), daudzdzī-
vokļu māju apsaimniekošanu (30%), 
apdzīvoto vietu sakoptību (30%).

Vislielāko neapmierinātību aptau-
jātie Iršu pagasta iedzīvotāji pauž sais-
tībā ar ceļu, ietvju un ielu uzturēšanu 
(45 %), ģimenes ārsta pakalpojumu 
pieejamību (35%), mūžizglītības pakal-
pojumu pieejamību un kvalitāti (30%), 
atkritumu savākšanas un izvešanas 
pakalpojuma pieejamību un kvalitāti 
(20 %). Salīdzinājumā ar pārējiem pa-
gastiem, aptaujātie Iršu pagasta iedzī-
votāji ir daudz vairāk apmierināti ar 
kultūras pasākumu pieejamību (50%),  
informācijas pieejamību par kultūras 
pasākumiem novadā (60%), kapsētu 
apsaimniekošanu (70%), kā arī brīvā 
laika pavadīšanas iespējām (40%). 

Koknesieši neapmierināti 
ar ceļu, ietvju un ielu 
uzturēšanu

Savukārt Bebru pagasta respon-
dentus visvairāk neapmierina sabied-
riskās kārtības nodrošināšana (55%), 
mūžizglītības pakalpojumu pieejamība 
un kvalitāte (50 %), ceļu, ietvju un ielu 
uzturēšana (40%), daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošana, sociālās palīdzības 
pieejamība un kultūras pasākumu 
pieejamība un kvalitāte (35%). Bebru 
pagasta iedzīvotāji ir apmierināti ar 
novada organizētajiem kultūras pasā-
kumiem (55%) un sporta aktivitāšu 
pieejamību (50%). 

Kokneses pagasta iedzīvotāji vis-
vairāk neapmierināti ir ar ceļu, ietvju 
un ielu uzturēšanu (30%), ielu apgais-
mojumu ciemos (25%), daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanu, kanalizācijas, 
siltumapgādes un ūdensapgādes pa-
kalpojumiem, kultūras pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti un sociālās 
palīdzības pieejamību  (20 %). Kokne-

ses pagasta respondenti ir apmierināti 
ar sporta infrastruktūru pie izglītības 
iestādēm pieejamība (80%), novada 
organizētajiem kultūras pasākumiem 
(75%) izglītības pakalpojumu pieeja-
mību un bibliotēkās sniegtajiem pakal-
pojumiem (70%). 

Jautājumā par dalību veselīga dzī-
vesveida popularizējošos pasākumos 
Kokneses novadā, iedzīvotāji min da-
žādus sporta pasākumus un sacensības 
(29 resp.), Sama modināšanas svētkus 
(13 resp.),  nūjošanu (6 resp.), novada 
svētkus, izmanto pakalpojumus spor-
ta centrā, piedalās velobraucienos un 
talkās. Daudzi norāda, ka veselīgu dzī-
vesveidu ievēro individuāli. Kokneses 
novada svētkos iedzīvotāji iesaka rīkot 
sportiskas aktivitātes, t.sk. stafetes, ko-
mandu sporta spēles, kopīgu skriešanu, 
orientēšanos pa interesantākajām vie-
tām utml. (11 resp.), vairāk organizēt 
brīvdabas koncertus un (9 resp.), vai-
rāk organizēt visai ģimenei un bērniem 
domātas aktivitātes t.sk. erudīcijas 
spēles starp ģimenēm, sadziedāšanos 
(6 resp.), rīkot suņu un kaķu parādi, 
noteikti rīkot gājienu. 

Ieteikumi trīs nākamiem 
gadiem

Pēc iedzīvotāju domām, uzņēmēj-
darbības attīstībai novadā pašvaldībai 
būtu nepieciešams sakārtot infrastruk-
tūru, piešķirt nodokļu atlaides, rīkot 
seminārus uzņēmējiem, sniegt konsul-
tācijas, piesaistīt investorus, sadarbības 
partnerus, atbalstīt jauniešu uzņēmēj-
darbības uzsākšanu, veicināt Kokneses 
tēla atpazīstamību, kā arī turpināt Biz-
nesa ideju konkursu. 

Nākamajos 3 gados aptaujātie ie-
dzīvotāji iesaka pašvaldībai sekmēt 
uzņēmējdarbības, tūrisma attīstību, 
radīt jaunas darba vietas (21 resp.), 
sakārtot novada ceļus, ielas, autostāv-
vietas (19 resp.), turpināt novada lab-
iekārtošanu un atpūtas vietu izveidi, 
uzsvērta nepieciešamā atpūtas vieta 
pie Daugavas (15 resp.), noasfaltēt 
ceļu Vecbebri - Irši (9 resp.), sakārtot 
izglītības un interešu izglītības sistē-
mu (9 resp.), turpināt daudzdzīvokļu 
māju un skolu renovāciju, kā arī at-
jaunot estrādi.

Lielais aptaujas rezultātu kopsavil-
kums uz 46 lapām drukātā veidā pie-
ejams pagastu bibliotēkās, elektroniski 
to var apskatīt novada mājaslapā www.
koknese.lv (sadaļā Sabiedrība). Iedzī-
votāju viedokļi un idejas, aktīva iesais-
tīšanās novada dzīvē ir būtiska kopīgai 
novada attīstībai un pašvaldības darba 
uzlabošanai. Kokneses novada dome 
vēlreiz izsaka pateicību visiem iedzī-
votājiem, kuri piedalījās aptaujā, un 
aicina arī turpmāk sekot līdzi norisēm 
novadā. 

Kokneses novada iedzīvotāju aptaujas apkopojums

KOKNESES NOVADA DOME (reģ.Nr.90000043494)

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS:
AMATS:  Valdes loceklis
UZŅĒMUMS – SIA “ Kokneses komunālie pakalpojumi”
DARBA VIETA – Kokneses pagasts, Kokneses novads
DARBA LAIKS –  uz nenoteiktu laiku
Ar prasībām pretendentiem un amata aprakstu ar iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. 

PRETENDENTAM TIEK PIEDĀVĀTS:
atbildīgs darbs stabilā uzņēmumā;
kvali ikācijai un darba rezultātiem atbilstošs atalgojums, veselības apdrošināšana un citas 
sociālās garantijas;
iespēju iegūt jaunas zinašanas un apgūt jaunas prasmes

Pretendentiem līdz 2015.gada 7.augustam plkst.14.oo personīgi jāiesniedz 
Kokneses novada domes kancelejā (2.kabinets, 2.stāvs) , Kokneses pagastā, Melioratoru ielā Nr.1, 
vai elektroniskā veidā (dzintra.krisane@koknese.lv) šādi dokumenti:

pieteikuma vēstule;
dzīvesgājums (CV);
rezējums par SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbības organizēšanu un attīstības 
prioritātēm tuvākajos divos gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem;
kontaktinformācija par  personām no pēdējām trīs darba vietām, kas var sniegt  rekomendācijas;

Izglītību apliecinošs dokuments jāuzrāda  darba intervijas laikā;
Papildu informācija pa tālr. 65133641; 26435216
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16. jūnijā no atpūtas bāzes „Dau-
gavas radzes” pirmos ūdens viļņus 

skāra motorlaiva „Astra 440”. Ar 
šo noslēdzās Valsts zivju fonda un 
Kokneses novada domes fi nansētais 
projekts „Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi Kokneses novada publis-
kajos ūdeņos”. Par projekta līdzek-
ļiem iegādāta laiva ASTRA 440, lai-
vas dzinējs HONDA, piekabe laivas 
pārvadāšanai, piecas meža/medību 
kameras. 

Piecvietīgo motorlaivu ar 
četrtaktu Hondas motoru pašvaldība 
izmantos makšķernieku uzraudzībai 
un ūdeņu apsekošanai. „Vides die-
nests, kas veic uzraudzību Kokneses 
novadā ir Madonā, un nepietiekamu 

cilvēkresursu dēļ, reidi 
notiek reti,” motorlaivas nepiecieša-
mības iegādi skaidro domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs. Motorlaiva 
ir ražota tepat Latvijā, SIA „Dole 
Marine”, kas ir viens no vadošajiem 
laivu ražotājiem Ziemeļeiropā. „Dau-

gavas radzēs” motorlaivu no Salaspils 
sagaidīja Kokneses novada domes 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs, laivas 
stūrmaņi – pašvaldības policisti Jā-
nis Galviņs un Dainis Ginters, kuri 
ir ieguvuši mazizmēra kuģošanas lī-
dzekļa vadītāja apliecības, lai veiktu 
patrulēšanu ūdensbaseinā. SIA „Dole 
Marine” izpilddirektors Valts Bērziņš 
iepazīstināja ar motorlaivas darbības 
pamatprincipiem un veica instruk-
tāžu tās vadībā. Ar jūlija mēnesi mo-
torlaiva “Astra 440” uzsāks regulārus 
reidus Daugavas ūdenskrātuvē.

Projekta mērķis ir ieviest zivju re-
sursu aizsardzības pasākumus Kok-
neses novada publiskajos ūdeņos, 
nodrošinot makšķernieku kontroli 
un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
15 370,63, no kurām Zivju fonda fi -
nansējums ir EUR 12 534,76 un Kok-
neses novada domes līdzfi nansējums 
EUR 2835,87.

Kokneses novada domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs atzīst: „Laiva 
iegādāta, domājot arī par ūdeņu turp-
māku ilgtspējīgu  un efektīvu apsaim-
niekošanu, lai nākotnē īstenotu ideju 
par apkārtējo novadu kooperēšanos 
Pļaviņu HES ūdenskrātuves apsaim-
niekošanā”

 Daces Svētiņas foto

Noslēdzies projekts „ Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi Kokneses novada 
publiskajos ūdeņos”

Laiks doties Daugavā!

Latvijas Pašvaldību savienība 
1.jūnijā saņēma Lauku atbalsta die-
nesta lēmumu par Meža dienu 2015 

projekta apstiprināšanu. Latvijas paš-
valdības Meža dienās 2015 turpinās 
aizsākto tradīciju - padarīt Latviju 
krāšņāku ar koku stādījumiem, piln-
veidojot atpūtas vietas, kā arī radīt 
jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas 
mazās arhitektūras formas, radoši un 
pārdomāti izmantojot koku kā būv-
materiālu. 

Meža dienu 2015 pasākumu ietva-
ros 1.jūlijā Kokneses pagastā Koknesē, 
piedaloties Ģimenes atbalsta dienas 

centra apmeklētājiem un komunālās 
nodaļas darbiniekiem, tika  labiekārtots 
Kokneses parks - taka, kas ved no koka 
skulptūras līdz LVM logo. Pasākuma ie-
tvaros iestādīti dažādi dekoratīvie koki- 
divas kļavas, plūškoks, divas hortenzijas, 
pīlādzis, divi fi zokarpi, ceriņš un roze, 
kā arī uzstādīta atkritumu urna.  Kok-
neses parka sakārtošanai un vizuālā tēla 

pievilcības uzlabošanai kopumā izlietoti 
EUR 250. Nākamais Meža dienu 2015 
pasākums norisinājās  Iršos 3.jūlijā, sa-

vukārt, Bebros pasākums paredzēts au-
gusta mēnesī. 

Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas sagatavota informācija

Daces Svētiņas foto

„Kopā nākotnes mežam!”

„Kokneses parks top arvien skaistāks!” – pārliecināti Meža dienu dalībnieki.

Meža dienu ietvaros 3. jūlijā 

Iršu ļaudis, lieli un mazi, pulcējās 

uz kopīgu talkošanu, jo šogad 

Meža dienu moto ir  „Kopā nākot-

nes mežam!” 

        Dace Grele

Īstenojot talcinieku pamatmērķi – 
radīt sakoptu un pievilcīgu vidi dzim-
tajā  Iršu pagastā, gar ceļa malu tika 
stādītas ābeles. Lai izvēlētos labākās 
un piemērotākās ābeļu šķirnes, tika 
piesaistīts vietējais iedzīvotājs dienzie-
šu selekcionārs Edgars Bite, kura pa-
doms un pieredze lieti noderēja stādu 
iegādē.

Ābeļu stādi kopumā 198 eiro vēr-
tībā iegādāti Dobeles stādu audzētavā 

„Liepas.” Dekora-
tīvās ābeles krāšņi 
ziedēs un priecēs 
visus ar interesantu lapojumu.  Nelielie 
āboli rudenī nenokritīs un ziemā būs 
labs kārums putniem.

Talkošanas laikā neiztika bez 
pārsteigumiem. Iršos ieradās Sar-
kangalvīte un Vilks. Abi uz laiku ir 
nokļuvuši reālajā dzīvē un Sarkan-
galvīte ir uzsākusi studijas mežu 
zinātnē. Aktīvi darbojoties viņa 
meklēja atbildes uz daudziem jau-
tājumiem, piemēram, cik dziļas un 
platas jārok bedres stādāmajiem 
kociņiem, kāda augsne vislabāk pie-
mērota ābelēm, ko stāsta latviešu 
folklora par Latvijas dabu.

Projekta rezultātā talcinieki 
apguva koku stādīšanas prasmes, 
iestādīja 22 ābelītes, guva prieku 
un gandarījumu no kopā darbo-
šanās.

Meža dienas fi nansē Mežu at-
tīstības fonds.

Iršos kuplos jaunas ābelītes

Iršu pagasta pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes un bibliotēkas vadītājas Daces 
Greles stādītais kociņš Iršu pagasta nākotnei. 

Aicinām Kokneses novada re-
presētos, viņu bērnus un mazbēr-
nus, skolēnu konkursa dalībniekus 
20. augustā doties ekskursijā uz 
Rīgu. Izbraukšana plkst.7.00 no 
Vecbebriem, koknesiešiem lūgums 

pulcēties Koknesē pie dzelzceļa pār-
brauktuves un pie vidusskolas pie-
turas. Rīgā ieplānots apmeklēt "Lai-
mas šokolādes muzeju", Stūra māju, 
koncertzāli „Ziemelblāzma”. Vēl 
šajā dienā iecerēts apciemot drau-

gus -  Mārupes novada represētos.
Ekskursijai pieteikties līdz 15. augus-
tam. Koknesē pie Monikas Dzenes, 
T. 65161106; 26191982, Bebros pie 
Antoņinas  Midegas, T. 65164350; 
29102536.

Kokneses novada represētajiem 
ekskursija uz Rīgu

22.augustā plkst 13.00 Ikšķilē 
norisināsies ikgadējais represē-
to salidojums. Kokneses nova-
da represētie uz Ikšķili brauks ar  

satiksmes autobusu plkst.10.30 
no   vidusskolas  pieturas. Tuvāka 
informācija, zvanot Lībai Zukulei, 
T. 26423431.

22. augustā represēto 
salidojums Ikšķilē

20. maijā Likteņdārzs aicināja mā-
rupiešus doties talkā kopā ar Kokneses 
novada represētajiem un pensionā-
riem, lai dotu savu ieguldījumu kultūr-
vēsturiskās piemiņas vietas veidošanā.  
Kurš gan varētu būt vienaldzīgs pret 
šo Dārzu, kas iemūžina visas Latvijas 
tautas piemiņu? Kopš ozola stādīšanas 
2014.gadā 20. maijā, daudz dzirdējām 
par nepieciešamību atvest melnzemi 
kalniņa veidošanai. Ar lielu pienāku-
ma apziņu represētie kopā ar Mārupes 
domes deputātu atbalstu sarūpēja un 
skaisti noformēja vairākus maisus ar 
zemi. Koknesē mūs sagaidīja enerģis-
kā represēto nodaļas izpilddirektore 
Lība kopā ar sava novada talciniekiem. 
Baudījām pasākumiem bagātu dienu: 
tikāmies ar Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri, nolikām 
ziedus un svecītes pie represēto piemi-
nekļa, gan pabijām nelielā ekskursijā 
pa Koknesi, klausoties gides Ilgas Sīles 
izsmeļošajā stāstījumā. Steidzāmies 

arī pastrādāt, apravēt, apmīļot iepriekš 
stādītos kociņus: pīlādzi (kopā ar kok-
nesiešiem), mārupiešu stādīto ozolu. 
Prieks un gandarījums – pīlādzis zied, 
ozols zaļo. Sākotnēji bija nesaprašanās, 
kur likt atvesto zemi, bet jautājums tika 
atrisināts. 

Pēc darbošanās bija patīkami apsēs-
ties pļaviņā pie saimnieču sarūpētā lielā 
zupas katla. Atvadoties iepriecināja PII 
„Gundega” bērnu muzikālie priekšne-
sumi. Iesaistoties kopīgās dziesmās un 
rotaļās, nogurušie talcinieki piemirsa 
savu gadu nastu. 

Mārupieši novēl Kokneses novada 
domei un represētajiem veselību, opti-
mismu un saulainu vasaru!

Talcinieku vārdā A.Ozoliņa

Kokneses Novada Vēstis piebilde. 
Valda Auziņa, „Kokneses fonds” valdes 
priekšsēdētāja skaidro, ka šobrīd Likteņ-
dārzā ir novietots plakāts, kur novietot 
atvesto zemi.

Mārupieši Likteņdārzā

Kur rosība un ļaudis, klāt Kur rosība un ļaudis, klāt 
Sarkangalvīte un Vilks!Sarkangalvīte un Vilks!
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Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-
29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un 
neapgūst arodu, piesakies projektam 
“PROTI un DARI”! Projektu īsteno 
Kokneses novada dome sadarbībā ar 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru.

Veiksim Tavu profi lēšanu (novēr-
tēšanu) un uzzināsim, kādas ir Tavas 
prasmes, intereses un iegūtā izglītība, 
kā arī noteiksim Tavus attīstības virzie-
nus!

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 
15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemā-
cās un nestrādā, neapgūst arodu, nav 
reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA 
vismaz četrus mēnešus un pēdējo čet-
ru mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA 
piedāvātajos pakalpojumos.

Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu 

garumā iespēja iegūt darba praksi, in-
dividuāla mentora atbalstu, pilnveidot 
savas dzīves prasmes caur dažādām ak-
tivitātēm, kā arī nepieciešamības gadī-
jumā saņemt psiholoģisko atbalstu un 
konsultācijas pie speciālistiem

Kāda izskatīsies jaunieša 
individuālā pasākumu 
programma?

Projekta laikā tiks īstenota katra 
jaunieša individuālā pasākumu prog-
ramma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, 
nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, 
kas var ietvert šādas aktivitātes:

- regulārs individuāls mentora at-
balsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas 
ietver jaunieša regulāru motivēšanu 
sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu 
programmu, veicinot mācīšanās mērķu 
sasniegšanu,

- individuālas konsultācijas, kopā 
ar jaunieti iesaistoties dažādās indivi-
duālajā pasākumu programmā pare-
dzētās aktivitātēs,

-  neformālās un ikdienas mācīša-
nās aktivitātes,

-  dalību pasākumos (nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi),

- brīvprātīgā darba aktivitātes,
-  iesaistīšanās nevalstisko organi-

zāciju un jauniešu centru aktivitātēs, 
pasākumos un projektos,

-  ekskursija uz uzņēmumiem vai 
īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes 
profesijas specifi kas iepazīšanai, lai iz-
vēlētos iegūt profesionālo kvalifi kāciju 
vai apgūt arodu pie amata meistara),

-  iesaistīšanās vietējās sabiedriska-
jās aktivitātēs u.c.

Lai pieteiktos projektam vai ie-
gūtu papildus informāciju raksti uz 
e-pastu mara.bitane@koknese.lv vai 
zvani 20499940, 65133636.

Projekta mērķis ir motivēt un akti-
vizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā 
vai neapgūst arodu (NEET) un veicināt 
šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
NVO vai jauniešu centru darbībā.  

Kokneses novada jaunieši aicināti 

pieteikties projektam “PROTI un DARI”

Par  starptautiskā konkursa 

„Gada lauksaimnieks Baltijas 

jūras reģionā 2015" Latvijas fi-

nālistu kļuvusi  Jura Sprukuļa 

zemnieku saimniecība „Vecsil-

jāņi” Kokneses novada Bebru 

pagastā. 

Saimniecība nodarbojas ar pie-
na, siera (“Ievas siers)”, elektroener-
ģijas un augkopības produkcijas 
ražošanu – nozares viena otru papil-
dina, tādējādi ļaujot efektīvi izman-
tojot resursus. Šobrīd “Vecsiljāņos” 
tiek nodarbināti 47 cilvēki. 9. jūlijā 
„Vecsiljāņos” norisinājās apbalvoša-
nas ceremonija. Konkurss, kas tiek 
organizēts visās Baltijas jūras reģio-
na valstīs, izceļ labas un Baltijas jūrai 
draudzīgas lauksaimniecības prak-
ses piemērus, kas samazina Baltijas 
jūras eitrofi kāciju, jeb aizaugšanu.

Z/S „Vecsiljāņi” pārstāvēs Latviju 
reģionālā līmenī, sacenšoties ar citu 
Baltijas jūras reģiona valstu fi nālis-
tiem un pretendēs uz titulu "Gada 
lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 
2015" un naudas balvu 10 000 eiro. 
Reģionālais uzvarētājs tiks nosaukts 
jau tradicionālās konferences „Zaļā-
ka lauksaimniecība zilākai Baltijas 
jūrai" laikā šī gada novembrī Vāci-
jā. Jāatgādina, ka godpilno "Gada 
lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 
2014" titulu deviņu Baltijas jūras re-
ģiona valstu konkurencē pagājušajā 
gadā ieguva zemnieku saimniecība 
“Mežacīruļi” no Latvijas. Tas bija 
pirmais gads, kad kāda saimniecība 
no Latvijas tika novērtēta tik augstu 
reģionālā mērogā.

“Efektīva resursu izmantošana, 
produkta pievienotā vērtība un sil-
tumnīcas efekta gāzu emisiju ietek-
mes uz vidi mazināšana ir atslēgas 

vārdi šodienas biznesa sektorā, ar ko 
sastopamies z/s “”Vecsiljāņi” ražoša-
nas procesā. Tāpat ļoti atzinīgi vēr-
tējam, ka uzņēmums ir atvērts pla-
šākai publikai un dalās ar dažādām 
interešu grupām ar savu labo praksi. 
Priecājamies par “Vecsiljāņu” uzva-
ru un novēlam turpmākus panāku-
mus,” saka Pasaules Dabas Fonda 
direktors Jānis Rozītis. Saimniecība 
“Vecsiljāņi” lieliski demonstrē, ka vi-
dei draudzīga ražošana iet roku rokā 
ar efektivitāti. “Gada lauksaimnieka 
tituls mums nozīmē ļoti daudz, mēs 
vienmēr esam strādājuši ar cieņu 
pret Latvijas dabu un apziņu, ka šajā 
pasaulē neesam vienīgie”, uzsver 
saimnieks Juris Sprukulis. “Mūsu 
saimniecībā visas nozares viena otru 
papildina, ražošana ir sakārtota un 
ieviešot videi draudzīgus lauksaim-
niecības tehnoloģiju risinājumus, 
kā piemēram jaunas biogāzes un 
šķidrmēslu izkliedes tehnoloģijas, 
“Vecsiljāņi” iegūst arī visefektīvākās 
mūsdienu tehnoloģijas ”.

“Zemnieku saeima ir gandarīta 

par konkursa pieaugošo atpazīsta-
mību ne tikai sabiedrības, bet arī 
pašu lauksaimnieku vidū,” stāsta 
biedrības "Zemnieku saeima" val-
des priekšsēdētaja vietniece Maira 
Dzelzkalēja. “Ar katru gadu saimnie-
ku pulks kļūst arvien dažādāks, to 
piedāvātie efektīvas saimniekošanas 
risinājumi interesantāki. Priecē, ka, 
neskatoties uz smago situāciju piena 
lopkopībā, jau otro gadu laureāts ir 
tieši šī sektora pārstāvis, kurš rezul-
tātu ir sasniedzis pateicoties efek-
tīvām ražošanas metodēm, kā arī, 
mazinot saimniekošanas negatīvo 
ietekmi uz apkārtējo vidi. Sveicam 
visus konkursa dalībniekus, kuri ir 
nozares profesionāļi un vienmēr ir 
atvērti jaunām idejām.”

Konkursu organizē Pasaules Da-
bas Fonds kopā ar partneriem visās 
Baltijas jūras reģiona valstīs. Latvijā 
konkursa partneris ir Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs.

Informāciju sagatavoja 

Sabīne Brice, Pasaules Dabas 

fonda komunikācijas vadītāja

Gada lauksaimnieks Latvijā  - z/s „Vecsiljāņi”

Atzinība paveiktajam. Maira un Juris Sprukuļi, 

8. augustā aicinām uz septī-

to ziedojumu akciju „Top Latvijas 

Likteņdārzs!”. Šogad akcija notiek, 

sadarbojoties Latvijai Televīzijai, 

Latvijas Radio 5 - Pieci.lv un „Kok-

neses fondam”. Akcijas mērķis ir 

vākt zemi un līdzekļus Likteņdārza 

Lielā kalna izveidei. 

      Valda Auziņa,

„Kokneses fonda” valdes 

priekšsēdētāja 

Foto Gatis Balodis

Zemes vākšanas akcijai simbolisks 
starts tika dots 16. maijā, kad XI Skolē-
nu dziesmu un deju svētku mājas lapā 
www.dziedundejo.lv tika atvērts bur-
tiņš Z ar aicinājumu katram, kas do-

das uz svētkiem un Likteņdārzu, atvest 
saujiņu zemes no savām dzimtajām 
mājām, novada, lai palīdzētu uzbūvēt 
Lielo kalnu. Pēc projekta autora ieceres, 
kalns plānots starp ābeļu aleju un meža 
daļu. Tas iecerēts 12,5 metru augsts, un 
tā izveidei nepieciešams ap 200 tūkstoši 
kubikmetru zemes. 

8. augustā LTV1 pirms „Panorā-
mas” būs iespēja noskatīties maestro 
Raimonda Paula, Latvijas Radio big-
benda un solistes Kristīnes Prauliņas 
koncertu, kas notika šā gada 20. martā 
Mūzikas namā Daile un bija veltīts Lik-
teņdārzam. Pēc Panorāmas sekos kon-
certa tiešraide no Likteņdārza. 

Dienas gaitā par Likteņdārzā notie-

košo savus klausītājus tiešraidēs infor-
mēs arī Latvijas Radio 5 - Pieci.lv

Akcijas dienā Likteņdārza amfi -
teātrī ar Latvijas pašvaldību atbalstu 
tiks turpināta arī Ozolu godasardzes 
izveide. Ozolus, iemūžinot politiski 
represēto piemiņu, stādīs Carnikavas, 
Kuldīgas, Ķekavas, Limbažu, Rojas, 
Talsu, Salaspils un Stopiņu novada paš-
valdības kopā ar savu novadu politiski 
represētajiem. Līdz ar to kopumā Ozo-
lu godasardzē būs iestādīti 37 ozoli. 

Vēl šajā dienā, piedaloties Aizsar-
dzības ministrijas un Nacionālo Bru-
ņoto spēku pārstāvjiem, Likteņdārzā 
tiks atklāta piemiņas vieta latviešu 
strēlnieku pulku dibināšanas 100. ga-
dadienā. Piemiņas vietu veidojis tēl-

nieks Ojārs Feldbergs.
Ikviens ir aicināts piedalīties Lik-

teņdārza īstenošanā, gan atvedot zemi 
Lielajam kalnam, iestādot koku, atve-
dot savu pelēko laukakmeni amfi teāt-
rim, gan arī ziedojot bruģakmeni ar 
savu vārdu Likteņdārza draugu alejā 
- www.draugiem.lv/liktendarzs, pieda-
loties talkās un piezvanot pa ziedojumu 
tālruni 9000 6381 (maksa par zvanu 
-1.42 eiro). Plašāka informācija – www.
liktendarzs.lv

Uz tikšanos 8. augustā Likteņdārzā! 
Aicinām nākt kopā ar saviem radiem 
un draugiem. Uz vakara koncertu lū-
gums ņemt līdzi savu krēsliņu vai se-
dziņu, uz kā apsēsties. 

8. augustā – ziedojumu akcija 

„Top Latvijas Likteņdārzs!”

Likteņdārzs 2015. gada vasarā.

27. jūnija vakarā Koknesē, Blauma-
ņa pagalmā, bija sanākuši visi labi ļaudis, 
lai kopā ieskandinātu starptautisko fol-
kloras festivālu „Baltica 2015”, kas Latvi-
ju pāršalca no 15. jūlija līdz 19. jūlijam. 
Šādi ieskaņas koncerti Latvijā vienlaicīgi 
notika 27 norises vietās, vienlaicīgi vie-
nojoties dziesmā „Tēvu tēvi laipas met”.

Šogad folkloras festivālam „Balti-
ca 2015” bija izvēlēta tēma ar daudz-
nozīmīgu nosaukumu „Mantojums”, 
kas sasaucās ar kopdziesmu, kurā vie-
nojās folkloras kopas „Tīne”, „Urgas” 
no Kokneses, „Lauce” no Jaunjelgavas, 
„Josta” no Lielvārdes”, „Savieši” no Rī-
gas un kapela „Aizezeres muzikanti”, 
kurā muzicē koknesieši, bebrēnieši, 

arī muzikanti no Vīksnas pagasta un 
Rīgas. Pasākuma saimniece Inguna 
Žogota, folkloras kopu „Urgas” un 
„Tīne” vadītāja, katram kolektīvam 
veltīja sirsnīgus apsveicināšanās vār-
dus, bet skatītājus rosināja dziedāt lī-
dzi un laisties rotaļās un dančos.

16. jūlijā folkloras kopas „Urgas”  

balsis skanēja Talsos, bet 17. jūlijā Rīgā, 
Vērmanes dārzā dziesminieces vadīja 
vienu koncertu un piedalījās novadu 
sadziedāšanās pasākumā pie Operas, 
kanālmalā. Savukārt 18. un 19. jūli-
jā ceļš veda uz Rēzekni, kur muzicēja 
„Kolnasātā” Sakstagalā, kā arī festivāla 
noslēgumu piedzīvoja Dižkoncertā.

Anitas Šmites foto

Koknesē ieskandina folkloras 

festivālu Baltica 2015

Koknesē bagāto folkloras mantojumu ar prieku un lepnumu tālāk nes folkloras 
kopa „Tīne”, kurā dzied un tautas instrumentus spēlē Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas skolēni. Skatītāju aplausi bija apliecinājums – ja mums aug tāda 

jaunā paaudze un, ja ir tādi sava darba entuziasti kā Inguna Žogota – folkloras 
mantojums vienmēr būs mūsu dzīves sastāvdaļa.

Māmiņu klubs darbojas kopš 
2013.gada 27.septembra. Esam gana 
jauni, bet idejām bagāti. Šobrīd klu-
biņā aktīvi darbojās 10 mammas ar 
mazuļiem, bet pasākumus apmeklē-
jušas vairāk kā 40 mammas ar mazu-
ļiem.

Visi kopā mēs esam kustīgi, omu-
līgi, krāsaini, naski, elastīgi, sirsnīgi, 
īpaši, šmulīgi, interesanti - kopā sa-
nāk „KOKNESĪŠI”!

Esam jautra jaunā paaudze – nāc 
un pievienojies!!!

Adrese: Vērenes iela 1, 2.stāvs 

Ģimenes atbalsta dienas cen-
tra telpās Koknesē.  Citai saziņai: 
mob.26127981 vai e-pasts: liva.ska-
barniece@koknese.lv

Kokneses mājas lapā – zem sada-
ļas Sabiedrība: „Kokneses māmiņu 
klubs”

Esam jautra jaunā paaudze - „Koknesīši’! 



6KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 66 (353) 2015. gada 20. JŪLIJS 6

Pirms diviem gadiem Aizkr-

aukles, Iršu, Kokneses, Skrīveru 

un Vecbebru Romas katoļu drau-

dzēs ar arhibīskapa metropolīta 

Zbigņeva Stankeviča svētību sāka 

kalpot prāvests Māris Zviedris. 

„Šajā laika posmā viņš iemantojis 

cilvēku cieņu un uzticību ar savu 

cilvēciskumu un dzirkstošo humo-

ra izjūtu. Prāvestam lieliski izde-

vies atrast kontaktu ar jauniešiem 

draudzēs, gan tikšanās reizēs sko-

lās,” – stāsta Kokneses un Vecbeb-

ru draudžu locekļi.

                  Sarmīte Rode

Anitas Liepiņas  foto

5. jūlijā priesteris Māris Zviedris 
pirms došanās uz jauno kalpošanas 
vietu, pēdējo reizi vadīja Sv. misi Kok-

neses Romas – katoļu draudzē. Pēc 
arhibīskapa - metropolīta Zbigņeva 
Stankeviča nomināta viņš iecelts par 
Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu 
draudzes prāvestu, bet priesteris Māris 
Ozoliņš, kurš kalpojis Rīgas Sv. Terē-
zes no Bērna Jēzus draudzē, turpmāk 

veiks Aizkraukles, Iršu, Kokneses, 
Skrīveru un Vecbebru Romas katoļu 
draudžu prāvesta pienākumus.

Saulainajā svētdienas rītā prieste-
ris Māris Zviedris savā sprediķī aplie-
cināja – nav svarīgi, kurā vietā cilvēks 
dzimis un uzaudzis, svarīgākais - ko 
viņš spēj sasniegt un darīt labu pasau-
lei, jo Jēzus Kristus mūs ir aicinājis uz-
lūkot pasauli ar mīlestību.

Visskaistākie vasaras ziedi un 
laba vēlējumi no draudzes locekļiem 
bija pateicība priesterim par kalpoša-
nu mūsu novada draudzēs. Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris savā vēlējuma izteica: „Labes-
tība ir nemirstīga, jo Dievs atklājas la-
bos cilvēkos.” Savukārt Māris Zviedris 
pateicās draudzei par kopā pavadīto 
laiku un novēlēja tikpat sirsnīgi uz-

ņemt jauno priesteri. Klātesošie smai-
dot piekrita domes priekšsēdētāja sa-
cītajam: „Gaidīsim jūs atpakaļ!”

Priesteris Māris Ozoliņš 12. jūlijā 
pirmo reizi vadīja Sv. misi Vecbebru 
Romas katoļu baznīcā, bet 19. jūlijā  
Kokneses Romas – katoļu draudzē.

Dievs atklājas cilvēkos

Pateicība par nesavtību. Klātesošie smaidot piekrita domes priekšsēdētāja 
Daiņa Vingra sacītajam: „Gaidīsim jūs atpakaļ!”

Jau otro gadu, sagaidot Kok-

neses novada svētkus, svinīgā 

sarīkojumā „Man blakus tava 

sirsniņa” sumināja mazos no-

vadniekus, kuri dzimuši laikā no 

2014. gada jūnija līdz šīgada jū-

nijam. 

       Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

3. jūlija pievakarē Kokneses kul-
tūras nams bija pārvērties par smai-
došu un čalojošo svētku mājvietu 
mūsu mazajām sirsniņām. Sarīko-
jums iesākās ar koknesiešu Marijas 
un Ziedoņa Vildes un viņu trīs at-
vasīšu dziedāto Vara Vētras dziesmu 
„Māmiņai”, no kuras vārdi: „man 

blakus tava sirsniņa”, izvēlēti pasā-
kuma nosaukumam.

Ar laba vēlējumiem klātesošos 
sveica Kokneses novada domes iz-
pilddirektors Ilmārs Klaužs: „Mūsu 
novada lielākā vērtība ir ikviena 
ģimene, un mēs priecājamies par 
katru jauno novadnieku. No 2014. 
gada jūnija līdz 2015. gada jūnijam 
Kokneses novadā pasaulē nākuši 57 
bērniņi – 26 meitenītes zēni un 31 
zēns. Koknesē piedzimuši 44 mazie 
novadnieki, Bebru pagastā - 12, bet 
Iršos 1 bērniņš. Paldies jums, ve-
cāki, par jūsu rūpēm un mīlestību, 
audzinot mūsu jauno paaudzi! Un 
vēl atklāšu kā ilgāk saglabāt jaunību 
– novēlu pēc iespējas ātrāk kļūt par 
vecvecākiem!”

Sumināšanas pasākuma sagata-
vošanā ar prieku palīdzēja Māmiņu 
klubs „Koknesīši”. Svētkos mazos 
ķiparus un vecākus sveica Māmiņu 
kluba vadītāja Līva Skābarniece.

„Dzimtsarakstu nodaļas darbs 
saistīts ar visskaistāko notikumu cil-
vēka dzīvē - bērniņa nākšanu pasau-
lē. Cilvēka mūža aizsākums – pie-
dzimšana sasaucas ar Saules un Mē-
ness nebeidzamo ritējumu gadskār-
tā. Dzīvojot šeit, Kokneses novadā, 
mums spēku dod arī krāšņo saulrie-
tu Uguns, auglības māte Zeme, lik-
teņupes Daugavas Ūdens tecējums 
un ar liepziedu medus smaržu svē-
tīts Gaiss. Gluži kā dabā, arī katra 
cilvēka horoskopā ir pārstāvētas vi-

sas četras stihijas – Uguns, Ūdens, 
Gaiss un Zeme. Sertifi cēta astrolo-
ģe Aija Austruma ieskatījās mazo 
novadnieku zvaigznēs. Viņasprāt, 
Mēness mazam bērnam darbojas 
spēcīgāk nekā Saule, jo Saule ir paš-
realizācija, bet Mēness – instinktīvā 
uzvedība, spēja pielāgoties pasaulei. 
Turklāt savu Saules zīmi visi noteik-
ti zina, bet Mēness zīmi varbūt pa-
zīst mazāk. Interesants ir astroloģes 
ir pētījums - lielākā daļa sumināmo 
bērniņu ir dzimuši laikā, kad veik-
smes planēta Jupiters viesojas Lau-
vas zīmē. Šajā laikā dzimst cilvēki, 
kuri grib kaut ko sasniegt, prot sevi 
prezentēt pasaulei, labprāt dara visu 
ap sevi priecīgāku. Visjaunāko no-
vadnieku vidū ir vairāk mākslinie-

ku nekā matemātiķu un tehnisku 
personību. Izteikti daudz cilvēci-
ņu, kuri būs gatavi pielikt pūles, lai 
nopelnītu savai labklājībai un arī 
dzimtās zemes izaugsmei. Daļa do-
sies pasaulē apgūt labāko citur, lai ar 
šīm zināšanām un prasmēm atgriez-
tos mājās. Ļoti ceram, ka Kokneses 
novadā! Un svētku ar šo kompāniju 
Koknesei netrūks!” - sacīja Kokne-
ses novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Ita Lejiņa. Sveicot mūsu 
gaviļniekus, redzējām, kurai no 
stihijām pēc Mēness kustības katrs 
bērniņš piederīgs.

Turpinot tradīciju, tāpat kā pa-
gājušajā gadā, katram novadniekam 
tika dāvināts foto albums, lai vecāki 

tajā iemūžinātu svarīgus notikumus 
bērniņa dzīvē. Greznos albumus ar 
katra bērniņa iniciāļiem un Kokne-
ses ģerboni veidojis amatniecības 
centrs „Mazā Kāpa”.

Sirsnīgs paldies par muzikāla-
jiem priekšnesumiem Marijai un 
Ziedonim Vildēm, un viņu ma-
zajiem dziedātājiem par atraktīvo 
sniegumu!

Novēlam visiem mazajiem no-
vadniekiem - audziet stipri, veseli 
un laimīgi savās mājās Kokneses 
novadā!

Vecāki, kuri ar savām atvasītēm 
uz sarīkojumu nevarēja ierasties, 
laipni gaidīti Dzimtsarakstu nodaļā, 
lai saņemtu jūsu bērniņiem veltītos 
albumiņus!

Audziet laimīgi, mazie novadnieki!

Novēlam visiem mazajiem novadniekiem - audziet stipri, veseli un laimīgi savās mājās Kokneses novadā! Kokneses 
novada domes un Dzimtsarakstu nodaļas apsveikumus saņēmuši bērniņi, kuri piederīgi Ūdens stihijai.

Kokneses Latvijas Sarkanā krusta 
nodaļa sadarbībā ar Ziedot.lv Koknesē 
aktivizē šo programmu. Programmas 
mērķauditorija: novada trūcīgās ģime-
nes, kurās ir mazuļi no dzimšanas līdz 2 
gadu vecumam.

Programmas palīdzības veids: 
Mēnesī - 1 iepakojums autiņbiksītes un 
2 iepakojumi piena maisījuma Tutelli (ja 
ārsts apliecina, ka bērniņam ir alerģija 
un nozīmē citu maisījumu, tad māmi-
ņām iesniegumam jāpievieno ārsta iz-
ziņa).

Šīs programmas ietvaros TRŪCĪ-
GA ģimene ir gadījumos ja:

1) novada Sociālais dienests izsnie-
dzis izziņu par trūcīgas ģimenes statusu;

2) ģimenes ārsts uzskata, ka šai ģi-
menei (mazulim) būtu nepieciešama 
šāda palīdzība un dod savu novērtēju-
mu (arī tad ja formālu iemeslu dēļ nevar 
nokārtot trūcīgā statusu);

3) LSK biedrs aizpilda izvērtējuma 
aktu un pamato, kāpēc šai ģimenei ne-
pieciešama palīdzība.

Iesniegumu šai programmai var 
aizpildīt visās LSK Kokneses novada 
nodaļās: Koknesē Vērenes ielā 1, Bebros 
– Sociālās palīdzības istabā, Iršos – pie 
sociālā darbinieka.

„EIROPAS PAKAS 
GAIDA TEVI!”

Ja esi saņēmis TRŪCĪGAS perso-
nas/ ģimenes izziņu – nāc pēc Eiropas 
Kopienas atbalsta bezmaksas pārtikas 
pakām. Trūcīgās ģimenes kurās ir bērni, 
papildus var saņemt Eiropas kopienas 
bezmaksas Higiēnas preču pakas.

Pakas var saņemt visās LSK Kokne-
ses novada nodaļās.

Bezmaksas Skolas piederumu un 
somu komplekti sakarā ar SIF iepirku-
ma aizkavēšanos nebūs ātrāk kā uz Zie-
massvētkiem.

13 – 14. augusts pl.10:00 – 17:00 
„Drēbju dienas”, Vērenes ielā 1, Kokne-
sē, Sociālā dienesta zāle.

Labdarības programma 

„Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem”!

Bebru pamatskolas vārdā iz-
saku pateicību par ziedojumiem 
Bebru pamatskolas attīstībai ab-
solventiem: Jurim Bogdanovam, 
Arnim Verkēvičam, Līgai Grun-
šteinai, Valērijam Surikovam, Jā-
nim Filipsonam un bijušajai Bebru 

pamatskolas skolotājai Veltai Ver-
kēvičai.

Paldies skolas kolektīvam par 
ieguldīto darbu 4. Skolas salidoju-
ma organizēšanā.

Lidija Degtjareva, Bebru 

pamatskolas direktore

Pateicība Bebru pamatskolas 
atbalstītājiem

13. jūlijā, Iršu pagasta ģimenes 
krīzes centrā „Dzeguzīte” sākās 
jaunatnes politikas valsts program-
mas „Atbalsta pasākumi jauniešu 
sociālās iekļaušanas veicināšanai”, 
ilgtermiņa apmācību kursa jauniešu 
mājās „Augšup”, „Atbalsts sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jau-
niešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kur-
sus, organizēto projektu – iniciatīvu 
īstenošanai, kas nodrošina gan šo 
jauniešu iesaistīšanos dažādās paš-
iniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību 

vietējos un reģiona līmeņa demo-
krātijas procesos” ietvaros veidotais 
biedrības „Izdzīvo ideju” projekts 
„Sajūtu improvizācija”. Projektā ie-
saistās 15 jaunieši no ģimenes krīzes 
centra „Dzeguzīte” un 2 jaunieši no 
biedrības „Izdzīvo ideju”. Projekta 
ietvaros jaunieši apgūs improvizāci-
jas teātra tehnikas, lai attīstītu savu 
personību, dzīvesprasmes un iesais-
tītos vietējās sabiedrības attīstībā.

Projekta ietvaros plānots veidot 
improvizācijas teātra priekšnesu-

mu, kas norisināsies 7. augustā Iršu 
pagastā. Tādā veidā motivējot jau-
niešus sniegt ieguldījumu vietējās 
sabiedrības attīstībā. 

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2015. 
gadam valsts budžeta fi nansējuma 
ietvaros. 

Liene Reizniece,

Biedrības  „Izdzīvo ideju” biedre

Projekta „Sajūtu Improvizācija” 

koordinatore 

Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” 

jauniešu iniciatīvas projekts 

„Sajūtu improvizācija”
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27. jūnijā biedrība „Baltaine” 

Koknesē, Melioratoru ielā 1b, 

kopā ar draugiem un atbalstītā-

jiem atklāja Radošo māju – pulcē-

šanās vietu darbīgiem ļaudīm.

      Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

„No latviskā līdz pasaulīgam, caur 
dziesmu, deju, rotaļu, amatniecību un 
kulināro mantojumu. Pastāvēs, kas 

pārvērtīsies, bet nepazaudēs latviskās 
saknes” – atklāšanas brīdī Radošās 
mājas ideju un nākotnes koncepciju 
raksturoja Inguna Žogota, biedrības 

„Baltaine” vadītāja.
Ēku biedrība nomā no A/S „Vir-

ši-A”. Pavasarī biedrības „Baltaine” 
domubiedri saviem spēkiem sāka 
iekštelpu remontu. Lai arī visas tel-
pas vēl nav ieguvušas jaunu veidolu, 
paveiktais galvenajā pasākumu telpā 
un cituviet iepriecina ar siltām un lat-
viskām krāsām. Tējzālīšu pušķīši un 
izkaisīto kalmju smarža radīja sajūtu, 
ka esam ienākuši gaišā un mājīgā sai-

mes istabā, kurā 
staro labu domu 
un pozitīvas 
enerģijas spēks. 
„Galvenā mūsu 

vēlme ir dot citiem savas zi-
nāšanas un prasmes. Te būs 
vieta radoši darboties visām 

paaudzēm un ne tikai koknesiešiem, 
bet arī tiem, kas gribēs braukt ciemos,” 
sacīja Inguna Žogota. Par lielo iegul-
dīto darbu mājas atvēršanā, dāvinot 

maizes klaipiņus, biedrības „Baltaine” 
vadītāja pateicās Dzalbju, Sipčenoku 
un Grigānu ģimenēm, kā arī citiem 
čaklajiem palīgiem. Sveicēju izteiktie 
laba vēlējumi, tāpat kā mājas svētībai 
kaisītās magoņu sēkliņas, deva apstip-
rinājumu – visas labās ieceres rod savu 
piepildījumu.

Kokneses novada domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs savā sveicie-
nā sacīja: „Prieks, ka vēl viena vieta 

Koknesē ir skaisti sakopta un pulcēs 
vienuviet radošus ļaudis. Ceru, ka arī 
domes rīkotais biznesa ideju konkurss 
ir devis savu ierosmi šīs mājas tapšanā. 
Novēlu, lai visas radošās idejas izdo-
das realizēt!”

Tā noteikti būs, jo visi notikuma 
dalībnieki, apejot apkārt Radošajai 
mājai, kopīgi izteica dzīves gudru vē-
lējumu: „Dod, Dieviņi, kalnā kāpt, ne 
no kalna lejiņā. Dod, Dieviņi, otram 
dot, ne no otra mīļi lūgt.”

Radoša māja darbīgiem ļaudīm

Izejot caur goda jostām, ciemiņus laipni aicināja pārkāpt 
Radošās mājas slieksni.

Šogad, 14.jūnijā, pateicoties 

Kokneses novada politiski repre-

sēto nodaļas izpilddirektores Lī-

bas Zukules mudinājumam, arī es 

biju uz pieņemšanu pie Valsts pre-

zidenta Andra Bērziņa Melngalvu 

namā Rīgā. Katru gadu ir iespē-

ja kādam no represēto nodaļas 

biedriem braukt uz tikšanos.

    Kārlis Krūmiņš,

Kokneses novada politiski 

represēto nodaļas biedrs 

Konference „1941. gada 14. jūni-
ja piemiņai” bija veltīta 1941. gada uz 
Sibīriju aizvestajiem Latvijas bērniem. 
Konferences atklāšanā ievadvārdus 
sacīja Dzintra Geka, kinorežisore, 
fonda „Sibīrijas bērni” vadītāja.  Uz-
runas teica Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Muižniece

Par apbrīnu konferencē bija daudz 
skolēnu un jauniešu no Limbažiem, 
Grobiņas, Rīgas, Jēkabpils. Viņi lasī-
ja savus sacerējumus par 1941. gada 
notikumiem, ko uzzinājuši no saviem 
tuviniekiem. Savu vērtējumu izteica 
Ina Druviete, sacerējumu konkursa 
žūrijas priekšsēdētāja. Labākie darbu 
autori saņēma piemiņas veltes. Hēlija 
Stanislavska pastāstīja, ka bieži tiek 
aicināta viesoties skolās, lai atklātu 
jaunajai paaudzei savu Sibīrijas bērna 
atmiņu stāstu. Tas liecina, ka bērniem 
ir liela interese par Baigā gada noti-
kumiem. Kas nezina vēsturi, tam nav 

nākotnes. Tas liek aizdomāties par to, 
kas notiek tepat Ukrainā. Šī gada jū-
nijā apritēja 74 gadi kopš Baigā gada 
deportācijām. Jau 15 gadus fonds „Si-
bīrijas bērni” aicina pulcēties kopā, 
pieminot svešumā aizvestos. Pa šiem 
gadiem fonds ir nointervējis 740 cil-
vēkus, izveidotas 15 dokumentālas 
fi lmas. Fonds katru gadu organizē 
ekskursijas uz Sibīriju kopā ar izsū-
tītajiem un viņu bērniem. Tiek ap-
meklētas tuvinieku piemiņas vietas, 
vestas piemiņas plāksnes, meklēti Si-
bīrijā palikušie latvieši. Arī par šiem 
braucieniem top fi lmas. Ir svarīgi, ka 
pieminam Sibīriju, svarīga ir mūsu at-
tieksme pret notikušo.

Pēc konferences visi devāmies 
nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. 
Gājiena dalībnieki nesa Latvijas valsts 
karogus sēru noformējumā, plīvoja arī 
Lietuvas un Ukrainas karogi, bet pla-
kāti vēstīja: „Nacisti Eiropā iznīcināja 
6 miljonus, bet komunisti – 60 mil-
jonus cilvēku”. Nolikt ziedus pie Brī-
vības pieminekļa ieradās arī augstā-
kās amatpersonas. Valsts prezidents 
Andris Bērziņš pateicās komunistiskā 
terora upuru atbalsta un palīdzības 
fondam „Sibīrijas bērni” par vēsturis-
ki nozīmīgo, emocionāli smago tautas 
likteņgaitu dokumentēšanu. Andris 
Bērziņš pauda, ka neskatoties uz to, 
ka šaušalīgo notikumu aculiecinieku 
galvas ir sirmas, viņu gars ir stiprs un 
možs. „Jūs esat „Sibīrijas bērni”, kuri 
nepadevās toreiz un ir piemērs cilvēka 

gara spēkam arī šodien!”
Vēl gribu izteikt pārdomas par šī 

gada 25. marta piemiņas pasākumu 
Vecbebros. Paldies organizatorei – 
mūsu Lībai, kas nežēlojot savu laiku, 
enerģiju (to uzzināju 8.07. tikšanās 
reizē pie novada priekšsēdētāja), visu 
mēnesi gatavoja šo represēto noda-
ļas piecu gadu jubilejas pasākumu, jo 
Bebros nav kultūras darba organiza-
tora. Paldies novada domes priekšsē-
dētājam Dainim Vingrim par atbalstu 
un piedalīšanos pasākumā. Mani pār-
steidza, cik daudz cilvēku bija pulcēju-
šies piemiņas pasākumā. Kuplā skaitā 
piedalījās Bebru pamatskolas skolēni 
un skolotāji. Priecēja vēstures skolotā-
jas Ievas Puniņas sacītais, ka politisko 
notikumu ietekmē skolēni vairāk sā-
kuši interesēties par pasaulē notiekošo 
un viņu attieksme pret vēsturiskajiem 
notikumiem ir mainījusies.

Šajā dienā piemiņas brīdis bija 
arī Koknesē. Pēc pasākuma kultū-
ras namā demonstrēja dokumentālo 
fi lmu „Kur palika tēvi?” Skumji, ka 
lielā zāle bija pustukša. Žēl, ka fi l-
mu neapmeklēja Kokneses skolēni 
un jaunieši, kaut represēto mazbērni 
būtu atnākuši. Protams, mēs paši arī 
esam vainīgi, ka mājās nestāstām par 
tā  laika notikumiem, neņemam līdzi 
uz pasākumiem.

Par pasākuma organizēšanu pa-
teicība Kokneses kultūras nama di-
rektorei Ingunai Strazdiņai un Astrī-
dai Saimenai. 

Kas nezina vēsturi, tam nav 
nākotnes

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies, bet nepazaudēs latviskās 
saknes,” pārliecināta biedrības „Baltaine” vadītāja 

Inguna Žogota. 

Kokneses novada administratī-

vajā teritorijā praktizē četri ģime-

nes ārsti: Anda Elste, Daina Eglīte, 

Dace Grauda un Ziedonis Mauliņš. 

Šoreiz iedvesmojoša saruna ar 

ģimenes ārsti Dainu Eglīti par  va-

saras spirdzinošo spēku un māku 

nepazaudēt garīgo līdzsvaru.

      Sarmīte Rode

Kas būtu jāzina un jāievēro 
mums katram, domājot par 
savu veselību? 

Daina Eglīte: Visiem, sākot no 
maza bērniņa līdz sirmgalvja vecu-
mam, reizi gadā jādodas pie ģimenes 
ārsta uz bezmaksas profi laktorisko  ap-
skati. Diemžēl ir pacienti, kuri gadiem 
nav apmeklējuši ģimenes ārstu. Tiem, 
kuri ilgstoši nav apmeklējuši ģimenes 
ārstu, sūtam rakstiskus uzaicinājumus, 
bet daudzi adresāti nav sasniedzami, 
jo nedzīvo norādītājā adresē  Profi -
laktoriskās apskates laikā ārsts novērtē 
pacienta ādas stāvokli, limfas mezglus, 
sirds darbību, elpošanu, vēdera palpā-
ciju, kā arī vai sievietes pēc uzaicināju-
ma apmeklē valsts apmaksātu mamo-
grāfu un ginekologu.  Tā ir arī saruna 
par to, kā cilvēks jūtas. Profi laktoriskā 
apskate neietver asins analīzes ņemša-
nu, bet tās laikā ārsts nepieciešamības 
gadījumā nozīmē veikt asins analīzi. 
Koknesē visās trīs ģimenes ārsta prak-
ses vietās gandrīz katru dienu var no-
dot asins analīzes, tās pašas dienas lai-
kā kurjers tās nogādā laboratorijā Rīgā, 
bet analīžu atbildes ir zināmas nāka-
majā dienā. Iedzīvotājus vecumā no 50 
līdz 74 gadiem aicinām aizpildīt testu 
par  zarnu veselības pārbaudi. Šobrīd, 
kad tik daudzus skar onkoloģiskās sli-
mības, ir ļoti svarīgi apmeklēt ikgadējo 
profi laksi, kas palielina iespēju pama-
nīt slimības aizsākumu. Valsts ir no-
teikusi prioritāti onkoloģisko slimību 
noteikšanā un ārstēšanā, bet vispirms 
ir jānāk pie ģimenes ārsta. Varbūt tieši 
vasarā ir iespējams izbrīvēt laiku vizītei 
pie ārsta. Lūgums apmeklējumam ie-
priekš pieteikties. Rūpējaties par savu 
un tuvinieku veselību, un vismaz reizi 
gadā apmeklējiet savu ģimenes ārstu!

Kā mēs sev varam palīdzēt 
vairot veselību?

Esam beidzot sagaidījuši vasariņu, 
kad laiks uzkrāt vitamīnus un spē-
ka rezerves garajai ziemai. Noteikti 
katram jāapēd 5 kilogrami zemenes! 
Redzes uzlabošanai un kā vērtīgs  an-
tioksidants ir mellenes, katru dienu va-
jadzētu apēst sauju kazenes. Lietosim 
uzturā pēc iespējas vairāk ogas un dār-
zeņus, mazāk gaļu, vairāk zivis.  Gribu 
atgādināt vecākiem, cik svarīgi radināt 
bērnus ēst dārzeņus. Veselīgi ēšanas 
paradumi veidojas ģimenē, tad arī bēr-
nudārzā mazie ķipari labprāt ēdīs vese-
līgi pagatavotas maltītes. 

Vasara ir norūdīšanās laiks, viens 
no labākajiem veidiem ir peldēša-
na. Vecākiem jāmāca bērnus peldēt. 
Mums Koknesē ir brīnišķīga iespēja 
apmeklēt Kokneses sporta centru, bet 
vasarā jāizmanto dabiskās ūdens tilp-
nes. Es pati jau daudzus gadus savu 
veselību uzturu ar peldēšanu un ūdens 
aerobiku ziemas sezonā. Nesaprotu, 
kāpēc vecāki ir par slinku, lai pieceltos 
no dīvāna un aizietu kopā ar bērniem 
uz pludmali. Esmu novērojusi, ka ļoti 
maz vecāku ar bērniem apmeklē peld-

vietas. Šajā laikā savā praksē ar vecā-
kiem daudz runāju par bērnu drošību. 
Vecāki nevar novērst acis, kad bērns ir 
ūdenī. Vasara ir arī kritisks bērnu trau-
matisma laiks. 

Vasarā dabai piemīt 
dziedinošs spēks. Kā mums to 
iemantot?

Noteikti jāvelta laiks ārstniecības 
augu vākšanai. Jūlijā ir jāvāc liepzie-
di, asinszāle, vīgrieze, mārsils, raude-
ne un kliņģerītes. Esmu ielāgojusi, ka 
ārstniecības augi jāvāc saulainā laikā 
vairāk pēc pusdienas, kad tie ir bagāti 
ar ēteriskajām eļļām. Tējzālītes,  pareizi 
sagatavotas, palīdz ne tikai profi laksei, 
bet arī imunitātes stiprināšanai, arī sa-
slimšanas gadījumā pirmajā brīdī nav 
nepieciešamas ķīmiskas zāles. Mana 
mīļākā tēja, kuru baudot atgriežas 
enerģija, ir viens mārsila zariņš un divi 
raudenes zariņi. 

Vai piekrītat, ka veselība ir 
atkarīga no emocionālās 
pašsajūtas?

Cilvēkus nomāc materiālās grūtī-
bas, nav darba. Mums, ārstiem, nākas 
uzklausīt un saskarties ar šīm prob-
lēmām. Daudziem pacientiem būtu 
nepieciešama psiholoģiska palīdzība, 
bet  tas ir maksas pakalpojums.  Itin 
bieži ģimenes ārsts pacientam ir arī kā 
psihologs. Kur mēs paši gūstam spēku 
pēc garas un saspringtas darbadienas? 
Man un maniem kolēģiem, mums kat-
ram ir savs mazdārziņš. Saskarsme ar 
dabu un zemi ir vislabākais enerģijas 
un atjaunotnes avots. 

Gribu minēt vienu piemēru - ap-
brīnoju savu pacienti Austru Finku, 
kura  91 gada vecumā ir saglabājusi 
ne tikai kustību spēju un prieku, bet 
brīnišķīgu enerģiju un možu garu. 
Austras kundze lasa bez brillēm, inte-
resējās par visu jauno, vasarā  nakšņo 
teltī. Ja cilvēkam ir pozitīvs skatījums 
uz dzīvi, viņš ir veselīgāks. Šajā laikā, 
kad cilvēkos mājo stress, emocionāla 
sakāpinātība, svarīgi ir saglabāt garīgo 
līdzsvaru.  Mums katram jāatrod savs 
relaksācijas veids, kā atjaunoties. Viens 
no tiem -  priecāties par puķēm, kas 
aug pļavā vai dārzā. Puķes smarža var 
iedot tādu enerģiju! Mani iedvesmo tē-
jasrožu smarža manā dārzā.  Iedvesmo 
arī labi vārdi, ko viens otram veltām. 
2009. gadā sāku strādāt par ģimenes 
ārsti Koknesē.  Viena no tajā gadā dzi-
mušajām meitenītēm man šopavasar 
pavēstīja: „Dakterīt, kad izaugšu liela, 
nākšu strādāt pie jums! Es arī gribu pa-
līdzēt cilvēkiem!” 

Smelsim sev veselību 
no vasaras!

"Smelsim sev veselību no vasaras!" - 
novēl Daina Eglīte.
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Vecbebru Pr ofesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskola- 
Tavs ceļš uz profesiju!

Mācību gada sākums – 2015. Gada 1.septembris
Nāc un apgūsti profesiju pēc pamatskolas vai 

vidusskolas 10 mēnešu laikā!
Saņem stipendiju 70 LĪDZ 115 EUR mēnesī!                                                                                                   

Ja esi jaunietis vecumā no 17 līdz 29 gadiem                                                                                                
un vēlies iekļauties darba vidē kā konkurēt spējīgs darbinieks, 

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
 Tev piedāvā iespēju apgūt profesiju par ESF līdzekļiem Jauniešu 

garantijas projekta ietvaros

K O N D I T O R S
1. Mācību laiks 2015. Gada septembris līdz 2016.gada jūnijs.
2. Otrais profesionālās kvalifi kācijas līmenis.
3. Saņem profesionālās kvalifi kācijas apliecību.
4. Mācās tikai profesionālos mācību priekšmetus.
5. Kvalifi kācijas prakse 14 nedēļas ražošanas uzņēmumos.
6. Uzņemot  skolā  ņem vērā šādus papildus kritērijus:
6.1. Nav atbalsta saņēmējs NVA pasākumā „Aktīvas darba tirgus politikas 
pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”;
6.2. Nav nodarbināta persona, tai skaitā pašnodarbināta persona;
6.3. Nav iesaistīts citās mācībās, nav klātienes students;
6.4. 12 mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā nav saņēmis 
mērķstipendiju Projekta ietvaros.
7. Varbūt reģistrējies kā bezdarbnieks NVA un vienlaikus saņem bezdarbnieka 
pabalstu.
Bezmaksas dienesta viesnīca, brīvpusdienas

Dokumentu pieņemšana: no 2015. gada 15.jūnija līdz 14.augustam
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600, 

e-pasts: vecbebrupv@gmail.com

Vecbebru Profesionālajā un 

vispārizglītojošajā internātvidus-

skolā turpinās dokumentu pie-

ņemšana tālmācības programmās 

„Biškopība” un „Lauksaimniecība” 

2015./2016.mācību gadam.

     Anita Svoka,

 koordinatore

Latvijā profesionālā lauksaimnie-
cības izglītība ir problēmjautājums, un 
šādi mēs piedāvājam to risināt.

Cilvēkiem, kuri vairs nevar visu lai-
ku veltīt mācībām, jo ir darbs, ģimene, 
labs risinājums ir mācības e-izglītības 
versijā jeb tālmācībā.

Trīs  gados 79 interesenti pēc 
sekmīgi nokārtotiem gala pārbau-
dījumiem ir saņēmuši profesionālo 
lauksaimnieka izglītību apliecinošus 
dokumentus - 3.līmeņa profesionālās 
kvalifi kācijas apliecības.

Arī šovasar daudzi interesējas par 
iespējām mācīties šajās programmās 
un ir jau atsūtījuši savus iesniegumus, 
tas varbūt ir saistīts ar nesen Eiropas 

Komisijā  apstiprinātā Lauku attīstības 
plāna nosacījumiem. Tie paredz no-
teiktās programmas atbalstu piešķirt 
tiem pretendentiem, kuri apguvuši 
lauksaimniecībā pamatzināšanas.

Izglītība lauksaimniecībā ir priekš-
nosacījums, lai jaunie lauksaimnieki 
saņemtu Eiropas Savienības atbalsta 
maksājumus.

Mūsu izglītības programmas ir 
aktīvas, pašlaik (2014./2015.m.g.) tajās 
mācās 92 izglītojamie, gan viena, gan 
otra ir akreditētas uz 6 gadiem. Eksper-
tu komisijas atzinīgi ir novērtējušas 
mācību plānus, priekšmetu program-
mas un skolotāju sagatavotos mācību 
materiālus e-videi.

Tālmācībā nepastāv vecuma iero-
bežojumi, grupā mācās tikko vidussko-
lu beiguši jaunieši un brieduma gadus 
sasnieguši saimniecību īpašnieki.

Iestājoties  tālmācībā, izglītoja-
mais iegūst pieeju speciālai datorprog-
rammai, kas nodrošina saskarsmi ar 
pasniedzējiem un kursabiedriem, kā 
arī saņem īpaši veidotu tālmācības 

programmu un nodarbību grafi ku. 
Reizi mēnesī, sestdienā un svētdienā, 
apmeklē klātienē nodarbības, kuras 
organizē kā diskusijas, grupu darbu, 
aktīvu domu un pieredzes apmaiņu, 
kas padziļina izpratni un palīdz risināt 
neskaidros jautājumus. Vasarā notiek 
praktiskās nodarbības- biškopjiem 
dravā, lauksaimniekiem mežā, druvā, 
tīrumā, fermā.

Tālmācības programmās mācās iz-
glītojamie ne tikai no mūsu novada, te 
ir gan kurzemnieki no Liepājas un Al-
sungas, gan vidzemnieki no Alūksnes 
un latgaļi no Balviem, Rēzeknes, Lu-
dzas.  Skolas dienesta viesnīcā ir iespē-
ja nakšņot, tāpat arī gatavojam siltas 
pusdienas. Rūpējamies par izglītojamo 
sadzīvo skolā, lai nekas netraucētu ap-
gūt zināšanas, sekmīgi pildīt pārbaudes 
darbus un gatavoties gala pārbaudīju-
miem.

Mūsu tālmācības programmu iz-
glītojamie ir cilvēki, kas saprot, ko viņi 
vēlas, ko viņiem vajag, un apzinās, ka 
viņi var to paveikt.

Turpinās dokumentu pieņemšana 
tālmācības programmās „Biškopība” un 
„Lauksaimniecība”

No 11. līdz 12. jūlijam Koknesē 

viesojās velobraucēji no Baltkrie-

vijas, Polijas,  Vācijas un Maskavas. 

Sabiedriskā organizācija Brestas 

apgabala sporta – tūrisma klubs 

„Kola – bok” (Bresta, Baltkrievija) 

īstenoja projektu „3.Starptautis-

kais velomaratons „ Eiropa bez ro-

bežām”. 

      Daina Liepiņa,

Kokneses tūrisma centra direktore 

Desmit dienu laikā velobraucēju 
maršruts veda caur vairākām val-
stīm:   Baltkrievijā (Grodņa) – Lietuvā 
(Kauņa - Paņeveža) – Latvijā (Bauska 

– Rīga – Koknese – Līvāni -  Daugav-
pils) – Baltkrievijā (Braslava – Druja). 
Velobrauciena mērķis bija  pārrobežu 
sadarbības veicināšana, kontaktu pa-
plašināšana starp Baltkrieviju, Lietuvu 
un Latviju, veselīga dzīves veida un 
velokustības popularizēšana vietējiem 
iedzīvotājiem, velotūrisma  attīstība, 

jauniešu aktīva dzīvesveida  veicinā-
šana un iepazīšanās ar vietējo kul-
tūrvēsturisko mantojumu. Pasākumā 
piedalījās  25  velobraucēji.  Marato-
na dalībniekiem Rīgā pievienojās un 
uz Koknesi pavadīja velobraukšanas 
entuziasts Artis Zvejnieks no Vec-
bebriem. Savukārt koknesiete Antra 
Vasiļevska un rīdziniece Ilze Marga 
velobraucējiem pievienojās Lielvār-
dē. Velobraucēji apskatīja Kokneses 
viduslaiku pilsdrupas un parku. Kok-
nese viņus pārsteidza ar sakoptību 
un rūpēm par kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanu.  Viesu zinātkāre 
un intereses jomas bija apbrīnojamas. 

Viņus interesēja:  ar 
ko nodarbojas vietē-
jie iedzīvotāji, kā tik 
daudz skolēnu var 
piedalīties dziesmu un deju svētkos 
Rīgā, kā pašvaldība atbalsta daudz-
bērnu ģimenes un veicina uzņēmēj-
darbības attīstību, kā tik mazam cie-

matiņam var būt tik liela sporta halle, 
baseins un stadions. Jautājumi bira kā 
no pārpilnības raga.

Otrās dienas rītā, gides Spodras 
Briedes pavadībā, velobraucēji devās 
ekskursijā uz Likteņdārzu, kur atbals-
tot mūsu tautas kopīgo ieceri, iestādīja 
kociņu. 

Kokneses pašvaldībai tikšanās laikā 
svarīgi bija iegūt kontaktus iespējama-
jiem sadarbības partneriem un  iepa-
zīties ar pašvaldību pieredzi pārrobežu 
sadarbības projektu realizēšanā.

Tikšanās noslēgumā Baltkrievijas, 
Vācijas un Polijas  velobraucēji izteica 
lielu atzinību Kokneses pašvaldībai un 

Kokneses tūrisma centram par jauko 
uzņemšanu un  apņēmās sniegt at-
balstu pārrobežu sadarbības partneru 
meklēšanā un kontaktu dibināšanā. 

Koknesē viesojās 3. Starptautiskā 
velomaratona „Eiropa bez 
robežām” dalībnieki

Vislabākais pārvietošanās līdzeklis – velosipēds!

Koknesiete Antra Vasiļevska un rīdziniece Ilze Marga  
- velomaratona dalībnieces!

Skolēnu uzņemšanas 
Vecbebru Pr ofesionālā un vispārizglītojošā 

internātvidusskolā
2015./2016.mācību gadā Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskolā tiek uzņemti bērni:
• Pirmsskolas izglītības grupā un pirmsskolas izglītības grupā 
ar jauktiem attīstības traucējumiem, vecumā 5-6 gadi un 
jaunāki.

Pirmsskolas izglītības programmas ir licencētas. Skolā tiek 
piedāvātas logopēda, psihologa, speciālā pedagoga nodarbības, kurās 
tiek sniegta iespēja bērniem vispusīgi attīstīties.
Skolā ir izveidota Dabas vides estētikas studija, kurā skolēnam ir 
iespēja būt tuvāk dabai, darbojoties Silto smilšu iekārtā. Nodarbības 
vada sertifi cēti speciālisti. Darbošanās Silto smilšu iekārtā sniedz 
dziļu relaksāciju, nomierina hiperaktīvus un aktivizē pasīvos bērnus, 
attīsta koncentrēšanos un valodu, aktivizē mācīšanās spējas.

• Tiek uzņemti skolēni 10.klasē - Vispārējās vidējās izglītības 
profesionāli orientēta virziena programma (-ar ievirzi 
konditorejā).
• Tiek uzņemti skolēni Pamatizglītības programmas visās 
klasēs:

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem;
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem.

Interesentus, lūdzam sazināties 
zvanot pa tālruni 65164282; mob.22001744

Vecbebru Pr ofesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskola

2015./2016.mācību gadā piedāvā licencētas un 
akreditētas profesionālās izglītības programmas:

Kvalifi kācija Iepriekšējā izglītība, 
mācību ilgums

Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists

Pamatizglītība, 4 gadi; 
Vidējā izglītība (uzņem 3.kursā), 
2 gadi

Konditors, 
ESF grupa (17-29 gadi)

Pamatizglītība, vidējā izglītība,
1 gads

Biškopis 
(tālmācības programma, 

bez vecuma ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Lauku īpašuma apsaimniekotājs 
(tālmācības programma, 

bez vecuma ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca, B kategorijas 
autovadītāja apmācība.  Valsts stipendija. Kvalifi kācijas 

prakse Vācijā un Igaunijā ar ESF projekta fi nansējumu. ESF 
grupas audzēkņiem mērķstipendija EUR 115 mēnesī.

Kontakttālrunis 65133606, 65133600, 65164282
Dokumentu iesniegšana no 2015.gada 15.jūnija

e-pasts: vecbebrupv@gmail.com;
Video par skolu mājas lapā: 

www.vecbebri.lv; www.bebruinternatskola.lv



9   Nr. 66 (353) 2015. gada 20. JŪLIJS    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

21. jūnija rītā 11 Kokneses ģime-
nes devās ekskursijā uz Tērveti, lai 
apskatītu mini zoodārzu „Pie tēvoča 
Garika” un izbaudītu svētdienu Tēr-

vetes dabas parkā. 
Mini zoodārzā mīt vairāk nekā 50 

eksotisku dzīvnieku, to skaitā Franci-
jas punduraitas, Patagonijas maras, 
ap 40 trušu, nutrijas, jenots Jančuks, 
vāveres, pundurcūkas, murkšķi, po-
niji un citi. Maziem un lieliem kok-
nesiešiem bija iespēja apskatīt un 
pat paglaudīt dažādus dzīvniekus un 
putnus. Liels bija prieks, ka mūsu 
apmeklējuma laikā  mūs iepriecinā-
ja pāvs, parādot savu skaisto spalvu 
rotu. 

Pēc zoodārza apskates devā-

mies tālāk uz Tērvetes dabas parku. 
Tērvetes dabas parks ir labākā un 
draudzīgākā vieta ģimenei ar bēr-
niem un tiem, kuri pasaulē prot 

lūkoties ar bērna acīm. Parkā sasta-
pām gan  koka skulptūrās atveidotus 
pasaku un rakstnieces Annas  Bri-
gaderes lugu varoņus – Sprīdīti un 
Lutausi, Meža Ķēniņu ar galmu, An-
neli ar draudzenēm un rūķu saimi –, 
gan  „dzīvus” pasaku tēlus. Bērniem 
bija iespēja darboties rūķu darbnīcā, 
palīdzot lielajam rūķim darināt ezim 
adatas. Izturīgākie var uzkāpt skatu 
tornī un tiem, kam pietrūkst spēka 
staigājot, var atpūsties 3 Tērvetes ka-
fejnīcās vai apskates vietas aplūkot no 
Tērvetes pasaku bānīša loga.

Daži drosmīgākie koknesieši de-
vās aizraujošā pārgājienā laimīgās 
zemes gaisa takās, kas Tērvetes dabas 
parkā ir jaunums. Un rotaļu pilsētiņa 

priecē un pārsteidz gan mazos un arī 
lielos apmeklētājus.

Jaukā svētdiena pagāja nemanot, 
un mēs atgriezāmies mājās atpūtušies 
un iespaidiem bagāti. Kokneses Mā-
miņu kluba vārdā sakām lielu paldies 
Kokneses novada domei par fi nansiā-
lo atbalstu, šoferim Jānim par drošo 
šoferēšanu un Līvai par šādas ekskur-
sijas organizēšanu!

Uz tikšanos citās Kokneses mā-
miņu kluba „Koknesīši” aktivitātēs!!!

Klubiņa dalībniece –

 Evita Užule

Kokneses Māmiņu kluba 
ekskursija uz Tērveti

„Tērvete prot pārsteigt!” – teic mazi un lieli ceļotāji.

Mūsu īsā vasara ir ceļojumu 

laiks. 30.jūnijā Kokneses seniori 

smaidoši un priecīgi sāka ceļoju-

mu uz tepat netālo kaimiņzemi 

Lietuvu, lai iepazītu Lietuvas pie-

robežas interesantākās vietas. Ce-

ļojuma maršrutu izstrādāja mūsu 

gide Daiga un senioru klubiņa va-

dītāja Marita.

       Olita Upmale,

ekskursijas dalībniece 

Vasara pilnbriedā skaista ainava 
pavērās braucot gar mūsu Daugavu – 
Pļaviņās un Jēkabpilī. Ceļš veda pāri 
Daugavai Jēkabpilī un jau bijām Sēļu 
zemē. Klāt Aknīste un tepat arī kai-
miņzeme. Pirmā apstāšanās vieta Ro-
kišķi. Sakopta, skaista pilsēta ar vare-
nu Dievnamu un Rokišķu muižu cen-
trā. Rokišķos atrodas lielākais valsts 
piena pārstrādes uzņēmums, kurā 
nodarbināti apmēram 2000 darbinie-
ki. Pēc muižas apskates mūs cienāja 
ar piena kombināta siera izstrādāju-

miem, rādīja fi lmiņu par kombinātu. 
Turpat muižā apskatījām Lietuvas 
koka skulptūru meistara darbu izstā-
di. Apbrīnojami. Darbā nav izmantota 
neviena nagliņa, tikai vienkārši koka 
apstrādes instrumenti. Tālāk mūsu 
ceļojums veda uz Slininku ūdensdzir-
navām. Ar asprātīga stāstītāja talantu 
apveltītais dzirnavnieks pastāstīja tās 
vietas vēsturi un, kā darbojas dzirna-
vas. Dzirnavniece mūs cienāja ar rup-
jo kviešu miltu pankūkām un sātīgām 
piedevām. Apskatījām skaisti sakopto 
dzirnavu leju ar seno dzirnakmens 
ratu. Varējām iegādāties arī dzirnavās 
ražoto produkciju un svaigu maizi.

Ignalinas pilsētas pusē patīkami 
pārsteidza sakopti lauki, saglabāti 
meži, labi uzturētas ēkas. Daba šajā 
Lietuvas pusē ir pasakaina - meži, 
pakalni, ezeri, lauki. Zemnieki vāca 
sienu, ganījās gotiņas un zirgi, stārķi 
sēdēja savās ligzdās.

Viesmīlīgajā Romnesa ceptuvē 
cepām lietuviešu saldo kūku - šakotis, 

vienu no nacionālajiem gardumiem. 
Lējām uz iesma katrs savu kausiņu 
mīklas, kurš griezās virs uguns. Iznā-
ca gards šakotis, ko degustējām mā-
jupceļā. Cienājāmies arī ar tradicio-
nālo lietuviešu ēdienu - cepelīniem. 
Vienā no pēdējām pieturvietām bija 
pilsētiņa Zarasai, kas atrodas gleznai-
na, liela ezera krastā. Lokā virs ezera 
17 m augstumā uzbūvēts panorāmas 
ceļš, no kura paveras skaists skats uz 
ezeru. Gar krastu pilsētiņas garumā 
priecē apgaismota gājēju promenāde, 
ezerā strūklaka, izveidotas peldvietas.

Pēdējā pieturvieta mūsu ceļoju-
mā - svētvieta Kvintišķos, Ilgio ezera 
krastā - Svētās Jaunavas Marijas pa-
rādīšanās vieta 1967.g.30.jūnijā. Svēts 
brīdis.

Mājupceļā mūs pavadīja varavīks-
nes loks. Diena bija izdevusies un ie-
spaidiem bagāta. Paldies ekskursijas 
organizatoriem, paldies gidei Daigai 
par ļoti saturīgi un interesanti nova-
dīto ekskursiju!

Senioru ceļojums uz Lietuvu

Kokneses novada mednieku klu-
bam “Ķepainis” gadu gaitā izveidojušās 
vairākas tradīcijas, kuras pulcē kopā ne 
tikai pašmāju, bet arī kaimiņu novadu 
medniekus. Viena no tām — sacensī-
bas medniekiem Līgosvētku priekšva-
karā “Jāņu buks”. Šogad tās notika 20. 
Jūnijā Kokneses pagasta „Ozolkalnos”. 
Uz tām bija ieradušies gandrīz divas 
reizes vairāk dalībnieku kā pērn — 37.

Kopā ar pašmāju medniekiem 
“Ozolkalnos” par stirnu āža un stirnu 
kazas licenci sacentās kolēģi no Ogres, 
Rīgas, Skrīveriem, Pļaviņām, Bebriem, 
Iršiem… Lai tiktu pie balvas, med-
niekiem bija jārāda šaušanas prasme 
sportingā un amerikāņu trapā. Vērtējot 
individuāli, trāpīgākais amerikāņu tra-
pā bija Aivars Dronka no Skrīveriem, 
sportingā — koknesietis Normunds 
Bērziņš. Viņi saņēma medaļas. Tiesī-
bas medīt Jāņu buku mednieku kluba 
“Ķepainis” apsaimniekotajās teritorijās 

ieguva skrīverietis Uldis Lapiņš, stirnu 
kazas — koknesietis Māris Blagovs. In-
teresanti, ka arī pagājušajā gadā stirnu 
kazas licenci ieguva koknesietis Māris 
Blagovs, bet stirnu āža — Ulda Lapiņa 
dēls Einārs. Sacensībās tika izšauts 3 
tūkstošu patronu.

Mednieku kluba “Ķepainis” pre-
zidents Jānis Bērziņš stāsta, ka parasti 
līdz pīļu medību sākumam, kas ir 8. 
Augustā, uzvarētāji jau savu “balvu” 
nomedījuši.

Kā parasti, pēc sacensībām dalībnie-
ki mielojās ar “štata pavāra” Daiņa Gin-
tera vārīto zupu, cepa buka šašlikus un 
baudīja atspirdzinošus lauku dzērienus.

15. augustā šautuvē „Ozolkal-
ni” mednieki ar ģimenes locekļiem 
un draugiem  tiksies vienā no lie-
lākajiem pasākumiem — mednie-
ku sporta svētkos. Tuvāka infor-
mācija, zvanot Jānim Bērziņam, 
T. 29253546.

Mednieku sacensību 

uzvarētājiem balva jānomedī

Pozitīvs piemērs, kā radīt dzīvi krāsainu! 
Kokneses novada svētku ietvaros 3. jūlijā Iršos pie vecās muižas klēts 

„Magazina” lielus un mazus gaidīja radošās darbnīcas ar moto – „Nāc un 
piedalies”. Iršēnieši čakli rosījās un apguva radošās prasmes: ziedu veidoša-
nu no kreppapīra, čiekuru krāsošanu, dekupāžas darbus, hennas tetovēju-
mus uz ķermeņa, triku demonstrēšanu „Zili brīnumi”, mandalu krāsošanu.

Gaidām 
pirmklasniekus!
Bebru pamatskola aicina 
pieteikties 1.klases skolēnus 
2015./2016.mācību gadam. 
Dokumentus iesniegt no 3. augusta 
līdz 28. augustam.
Skolā jāiesniedz:
1) izziņa no ģimenes ārsta par 
medicīnisko pārbaudi;
2) bērna dzimšanas apliecība;
3) fotogrāfi ja 3x4;
4) izziņa no pirmsskolas izglītības 
iestādes.
Skolas vadība

Aicinām Kokneses seniorus 26. 
augustā doties ekskursijā uz Lubānas 
novadu,  iepazīt šīs gleznainās vietas 
kultūrvēsturisko mantojumu (arī Jāņa 
Zābera muzeju Meirānos), apmeklēt 
A/S „Lazdonas piensaimnieku”, savām 
acīm ieraudzīt Aiviekstes izteku un ie-
klausīties zvejniekstāstos Īdeņas ciemā! 
Izbraukšana 26. augustā pulksten 7.30 
no Kokneses dzelzceļa stacijas un vei-

kala „Elvi” laukuma. Lūgums ekskursi-
jai pieteikties, sākot ar 29. jūliju līdz 15. 
augustam pie M.Radvilas, T. 65161361; 
26173691. Dalības maksa aptuveni 11 
eiro (par pusdienām un vakariņām būs 
jāmaksā atsevišķi). Piesakoties ekskur-
sijai, jāinformē vai izvēlēsieties pusdie-
not Lubānā, kā arī baudīt vakariņas 
Īdeņas zvejnieksētā (zivju zupa, žāvētas 
zivis, lauku siers, Īdeņas pīrāgs, kafi ja, 

tēja – kopā 7 eiro vai zivju zupa, maize 
– 3 eiro). Īdeņā varēs iegādāties  zivis, 
arī par šo vēlmi būtu jāpaziņo, piesako-
ties ekskursijai.

Esiet atsaucīgi! Mūs gaida Lubānas 
klāni!

Marita Radvila,

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” 

vadītāja

Kokneses senioriem ekskursija apkārt Lubānam! Pasaulē ir sastopami vairāki des-
miti latvāņu sugu. Viena no tām, 
Sosnovska latvānis, kopš pagājušā 
gadsimta četrdesmito gadu beigām 
ir sastopama Latvijas lauku ainavā 
un spītīgi negrib to pamest. Latvāņa 
mūžs Latvijā ir vien daži gadu des-
miti, tomēr tam ir izdevies tūksto-
šiem hektāru Latvijas zemes padarīt 
neizmantojamus lauksaimniecībā, 
radot draudus arī cilvēku veselībai.

Ministru kabineta noteikumi 
nosaka, kādi pasākumi jāveic zemes 
īpašniekiem un valdītājiem latvāņu 
izplatības ierobežošanā.  Lai iero-
bežotu Sosnovska latvāņa izpla-
tību Kokneses novada teritorijā  
iedzīvotāji lūgti ziņot pašvaldībai 
par audzēm savos īpašumos! Kok-
neses pag. tālr. 65133641, Bebru 
pag. tālr. 65164291, Iršu pag. tālr. 
65163635.
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Plaukstošās vasaras viducī, 

tveices un spirgtu vēju pavadītas, 

Iršos, aizritēja volejbola sacensības 

uz zālāju laukumiem „Irši zied.” Lai 

gan novada ļaudis tobrīd pulcējās 

krāšņam gājienam Koknesē, „ne-

labojamākie” volejbola fanātiķi no 

5 komandām sacentās volejbola 

laukumos.

     Dzintars Greļs, 

Sporta darba organizators

 
Pirms izšķirošajām spēlēm norisi-

nājās individuālās un komandu sacen-
sības atsevišķos sporta veidos.

Šautriņu mešanā trāpīgākais – 
Arnis Grunšteins no Bebriem un 

komanda „Jaunība”, trīssolī no vie-
tas tālākais lēciens padevās Raivim 
Bambulim no Rīgas un kopsummā 

„SL -HEAT” komandai.
„Apakšiņu” konkursa uzvarētājs – 

Valts Benjavs no Aizkraukles.
Kad dalībnieki bija cienājušies ar 

gardo auksto zupu, klāt bija arī izšķiro-
šās spēles.

1. vietu izcīnīja Iršu koman-
da (Modris Vilcāns, Raitis Zukuls, 
Pēteris Aukmanis, Kaspars Greļs), 
2. vietu – MIX no Madonas  (Vasi-
lijs Trusovs, Vladislavs Laba, Oļegs 
Uhvatkins, Arnis Grunšteins), trešo 
– SL- HEAT  (Dainis Vilcāns, Raivis 
Bambulis, Gvido Kampāns, Aigars 
Lācis).

Nākošās sacensības Iršos – 25. jūli-
jā, kad smilšu laukumos varēsim vērot 

Latvijas amatieru čempionātu Joker 
Beachball dalībnieku sniegumu. Aici-
nu piedalīties vai līdzi just!

Volejbola sacensībās 

„Irši zied” uzvar mājinieki

Uzvarētāju komanda: Kaspars Greļs, Pēteris Aukmans, 
Raitis Zukuls, Modris Vilcāns.

27. un 28. jūnijā Jēkabpilī norisinājās Latvijas 
čempionāts vieglatlētikā U-16 un U-20 grupās. U-16 
grupā vislabāk nostartēja Līna Gražule izcīnot 1.vietu 
un Latvijas čempiones titulu 2000 m kavēkļu skrējienā 
ar rezultātu 8:05,46. 1500 m skrējienā 4.vietu izcīnīja 
Patrīcija Eiduka. Piecas godalgas Kokneses vieglatlēti 
izcīnīja U-20 grupā: Ilmārs Kalniņš tāllēkšanā trešais 
-6.82 metri, trīssolī - otrais ar rezultātu 14,16 metri. 
Mārcim Bīmanim lodes grūšanā sudrabs, šķēpa meša-
nā Agnesei Vilcānei arī sudrabs - 41,93 metri. 2000 m 
kavēkļu skrējienā Jana Fedotovska fi nišēja trešā. 200 m 
skrējienā Ritvars Kalniņš - piektais.

Viktors Ņuhtiļins

Koknesiešu panākumi Latvijas 

čempionātā vieglatlētikā

2000m kavēkļu skrējiena uzvarētāja - Līna Gražule 

 No 3. līdz 5.jūlijam Valmierā un 

Cēsīs risinājās jau piektā Latvijas 

jaunatnes olimpiāde, kur piedalījās 

arī Kokneses novada komanda 10 

sportistu un piecu treneru sastāvā, 

kopā pārstāvot 3 sporta veidus.

      Dāvis Kalniņš, KSC

Šī bija Koknesei visveiksmīgākā 
olimpiāde, jo tika izcīnītas pavisam 
piecas medaļas, kas ir gandrīz tik-
pat, cik visās iepriekšējās olimpi-
ādēs kopā.

Vieglatlētikā mūsu novadu pār-
stāvēja 6 dalībnieki – garo gabalu 
skrējēja un soļotāja Līna Gražule 
(treneris Viktors Ņuhtiļins), lodes 
grūdējs un diska metējs Reinis Nun-
gurs, vesermetēji Andrejs Grustāns 

un Otto Asmuss, sprinteris un tāllē-
cējs Ingars Kļaviņš (visiem treneris 
Igors Lulle) un 1500 metru skrējēja 
Patrīcija Eiduka (treneris Ingus Ei-
duks).

Reinis Nungurs piedalījās lodes 
grūšanā (14.06 m) un diska mešanā 
(36.01 m), abās disciplīnās iegūs-
tot sudraba medaļas. Līna Gražule 
startēja 2000 metru kavēkļu skrē-
jienā, kur ar rezultātu 8:02.52 tika 
izcīnīta sudraba medaļa. 

Atlikušās divas medaļas izcīnīja 
mūsu vesermetēji Otto Asmuss un 
Andrejs. Otto ieguva sudraba me-
daļu ar rezultātu 49.27 metri, bet 
Andrejs Grostāns bronzas godalgu 
ar rezultātu 48.79 metri. 

Pludmales volejbola sacensī-

bās startēja pāris Audris Arzovs un 
Niklāvs Vingris, kurus trenē Ivars 
Māliņš. 22 pāru konkurencē mūsē-
jie izcīnīja augsto 5.vietu. 

Peldēšanas sacensībās startē-
ja Atis Āre un Ričards Andžāns. 
Peldētājus gatavoja trenere Jolanta 
Grugule.

Kokneses sporta centrs saka lie-
lu paldies sportistiem un treneriem 
par lieliskajiem rezultātiem, savu-
kārt sportisti pateicas Kokneses 
novada domei par sniegto atbalstu 
sagatavošanās posmā. Nākamā Lat-
vijas Jaunatnes Olimpiāde notiks 
2017.gadā, bet nākošgad norisinā-
sies Latvijas olimpiāde pieauguša-
jiem, kurā noteikti startēs arī spor-
tisti no Kokneses novada.

Koknesieši no olimpiādes 
pārved 5 medaļas

Viņiem ir savas ziedošās liepas, 

varena lapegle, dīķis ar ūdensro-

zēm, daudz plašuma, kur izskrie-

ties bērniem.

     Sarmīte Rode

Bebrēnieši -  Daiga Andersone un 
Juris Riekstiņš kopā ar savām atva-
sītēm sešgadīgo Esteri un trīsgadīgo 
Valteru kopš pagājušā rudens ir kļu-
vuši par „Atvaru” saimniekiem Jaun-
bebros.  Katrai mājai ir savs starojums, 
kuru rada tās iemītnieki. „Atvariem” 
- visbaltākajai mājai ceļa malā virzie-
nā no Odzienas pagrieziena uz Iršiem 
laimējies, ka tajās allaž dzīvojuši ļaudis, 
kuri turējuši godā darba tikumu. 

Līksmības sētā netrūkst!
Vēl bez jaunās ģimenes mājas pa-

galmā kopš Lieldienām mīt divi omu-
līgi zaķu pāri, darināti no salmiem.  
Jāņu laikā garāmbraucēji priecīgi pa-
māja lustīgajiem līgotājiem ar puķu 
vainagiem galvā.  Viņu kompānijai 
piebiedrojušies divi stārķi, kuri izska-
tās tik dzīvi, ka ar tiem labprāt aprunā-
ties nolaižas viņu līdzinieki. „Līksmī-
bas mūsu sētā netrūkst. Ziemassvētkos  
mums bija jautras svinības maziem un 
lieliem, arī Lieldienas sagaidījām drau-
gu pulkā.  Bet šos zaķus esam iesauku-
ši par Začiem, jo tā sauca iepriekšējos 
mājas saimniekus,” stāsta Daiga.

Kas mudinājis no labiekārtota dzī-
vokļa pagasta centrā pārcelties uz des-
mit kilometrus attālo lauku sētu?

„Kā īsteni latvieši vēlējāmies savu 
stūrīti zemes. Gribējām, lai mūsu bēr-
ni aug tuvāk dabai, lai viņiem būtu 

sava meža zemeņu nora. Attālums līdz 
pagasta centram nav šķērslis, abi brau-
cam ar auto.  Pavisam netālu ir Jura ve-
cāku mājas, arī manas vecvecāku mā-
jas, kurās tagad saimnieko māsa Gunta 
ar savu ģimeni. Esam starp savējiem,” 
teic Daiga, kurai pēc sava aicinājuma ir 
skolotāja Vecbebru Profesionālajā un 
vispārizglītojošajā internātvidussko-
lā, bet Juris ir īsts tehnikas cilvēks un 
nodarbojas ar kravu pārvadājumiem. 
Daiga uzaugusi piecu bērnu ģimenē, 
bet Juris divreiz lielākā.  Abi no saviem 
vecākiem mantojuši darbīgumu un ir 
apņēmības pilni turpināt par šīm mā-
jām rūpēties tā, kā to darījuši iepriek-
šējie saimnieki.

Pateicība bijušajiem mājas 
saimniekiem

„Atvaru” cēlāji Broņislava un Ana-
tolijs Muraško sen jau aizsaulē. Nā-
kamie iemītnieki – Gaida un Artūrs 
Zači, abi dzirdes invalīdi, bija ienācēji 
Bebros. Ar apbrīnojamu centību viņi 
bija veikuši gan mājas remontu, gan 
rūpējušies par sētas sakoptību.  Sma-
gākai topot gadu nastai, izlēmuši māju 
pārdot un pārcelties pie meitas ģime-
nes. Daiga stāsta: „Pirmo reizi šeit ie-
nākot, sajutu  bērnības smaržu kā sa-
vas vecmāmiņas mājās. Vēl nezinājām 
vai banka piešķirs kredītu, bet šī māja 
bija jau iekritusi sirdī. Noteikti palī-
dzēja jauko saimnieku labie veiksmes 
vēlējumi. Pagājušā gada 16. septembrī 
saņēmām mājas atslēgas. Ar lielu pa-
teicību pieminam bijušos saimniekus. 
Varējām sākt dzīvot, iztiekot bez re-
monta. Nākotnē būtu jāmaina jumts, 

bet visam savs laiks.” 
Daigai patīk un padodas pasāku-

mu vadīšana bērniem. Viņa smej, ka 
tagad mājas pagalmā pietiek vietas 
bērnu ballītēm un savai skatuvei. Sa-
vukārt Valteram ir savs smilšu kalns, 
kur izvizināt džipus. Sākotnējo vecā-
ku ideju spēlēties ierobežotā smilšu 
kastē, lai cik glīta tā tētim padevusies, 
viņš noraidījis par labu brīvi plūstošām 
smiltiņām. Estere ne dienu neiztiek 
bez šūpolēm un ir uzņēmusies galveno 
puķu laistītājas lomu. Abas ar mammu 
jau salasījušas dažādas tējzālītes.  

Pieder skanīgi putnu rīti
Jurim ir savas zināšanas ne tikai 

tehnikas jomā, jubilejas reizē ciemiņi 
aicināti pagalmā pie lielā saimes galda, 
kas tapis ar mājas saimnieka rokām.  

Reizēm uz galda nolaižoties žaga-
ta. Daiga smej: „Es mācos lasīt zīmes 
dabā. Ja atlido žagatiņa garu asti, būs 
jaunas ziņas. Un tā ari ir. Zīmes mums 
ir visapkārt.” Izrādot sētu, Daiga atzīst, 
ka pirmo reizi pašiem ir tik liels sak-
ņu un puķu dārzs, siltumnīcā tomāti, 
bet pats galvenais - skanīgi putnu rīti. 
Šopavasar jaunie saimnieki iestādījuši 
ābelītes un rudens avenes.  Juris daudz 
paveicis pie lauku  līdzināšanas un teri-
torijas labiekārtošanas.  Ja saimniekam 
nebūtu savas tehnikas, darbi uz priek-
šu tā nevestos. Pavasarī radu un drau-
gu bērni sasaukti uz akmeņu lasīšanas 
talku. „Kur Riekstiņi un Andersoni – 
tur ir spēks!” – piebilst Daiga un Juris, 
jo viņi patiešām var lepoties ar kuplu 
radu un draugu pulku, kurā aug braša 
jaunā paaudze. 

 Dīķis netālu no mājas, aiz kura 
pavisam tuvu tek Pērse, izrakts ie-
priekšējo saimnieku dzīves laikā. „Tā ir 
mana  meditācijas vieta. No rīta aizeju 
līdz dīķim un gūstu pozitīvu enerģijas 
lādiņu visai dienai!” – atklāj Juris. Pēc 
garās darbadienas viņš atrod laiku dar-
boties savā „ofi sā” – bijušajā kūts ēkā 
top saimniekam darbnīca, un ar sev 
piemītošo racionalizatora ķērienu, jau 
paguvis daudz ko izdarīt.

„Šī ir mūsu pirmā vasara „Atva-
ros”, vēl pētām un domājam, kur ko 
no jauna iestādīt un pilnveidot.  Prie-
cājamies, ka mūsu bērni te jūtas labi. 
Jaunbebros arvien vairāk dzīvo jaunas 
ģimenes un tas vieš cerību, ka mums 
šeit  izveidosies savs centrs ar kopīgu 
svētku svinēšanu un citām aktivitā-
tēm!”  - pārliecināti mājas saimnieki. 

Bērniem sava meža zemeņu nora

"Atvaru" saimniece Daiga vasaras saulgriežos.
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 20. jūnijā Bebru pamatskolas 

durvis bija atvērtas atkaltikšanās 

priekam un saulainām atmiņām 

absolventu, skolotāju un darbinie-

ku tikšanās brīdī – Bebru pamat-

skolas 4. Salidojumā.

     Sarmīte Rode

Dzintras Sniedzes foto

Pirms salidojuma atklāšanas kon-
certa tuvi un tāli – sirsnīgi gaidīti savē-
jie varēja aplūkot skolas vēsturei veltītu 
izstādi un apmeklēt tēlnieka Voldemā-
ra Jākobsona memoriālo māju – muze-
ju. Par skolas šodienu un skolēnu sa-
sniegumiem vēstīja Bebru pamatskolas 
literārā jaunrades pulciņa un skolotājas 
Lindas Šmites sagatavotais žurnāla 
„Bebrēns” speciālizlaidums. Piemiņas 
brīdī Zutēnu kapos, pieminot mūžībā 
aizsauktos Bebru pamatskolas skolo-
tājus un pāragri no dzīves atvadījušos 
absolventus, viņu atdusas vietās nolik-
tie margrietiņu pušķīši izteica bez vār-
diem – labie darbi nepazūd un atmiņas 
neizgaist.

Pateicības vārdi kolēģiem un 
absolventiem

Ar kopīgi nodziedātu mūsu tautas 
lūgšanu un klusuma brīdi, godinot mū-
žībā pavadītos Bebru pamatskolas sko-
lotājus un absolventus, tika atklāts Beb-
ru pamatskolas 4. Salidojums. „Skola, 
skolotājs, skolēns – trīs posmi vienā 
aplī, trīs pērles vienā gredzenā. Šodien 
mēs stāvam uz satikšanās tilta un man 
pretī veras gredzena trīs spožās acis: 
skola – skolotājs – skolēns,” – uzrunā-
jot salidojuma dalībniekus, sacīja sko-
las direktore Lidija Degtjareva. Skolas 
kolektīva vārdā viņa teica paldies par 

godprātīgu darbu gan bijušajiem sko-
las ilggadējiem pedagogiem, gan kolē-
ģiem, kas daudzu gadu garumā turpina 
savu sūtību skolotāja darbā. Savu iegul-
dījumu skolas izaugsmei un nākotnei 

dāvājuši arī mūsu skolas absolventi. Ar 
sirsnīgiem aplausiem tika sveikts 1959. 
gada absolvents Andris Kristons. Pa-
teicoties viņa ziedojumam jau četrus 
gadus, sagaidot Voldemāra Jākobsona 
dzimšanas dienu, tiek rīkots skolēnu 
jaunrades konkurss „Mans lepnums – 
Bebru pagasts”.

Šogad aprit 155 gadi kopš Bebru 
pagasta teritorijā dibināta pirmā sko-
la – Jaunbebru pagasta skola, savukārt 
septiņi gadu desmiti aizritējuši kā Beb-
ru pagasta centrā darbojas skola, kurai 
gadu gaitā mainījušies nosaukumi, bet 
nemainīgi palicis tās galvenais uzde-
vums – sniegt jaunajai paaudzei gan 
zināšanas, gan sirds gudrību. Absol-
ventiem, kam sudrabs matos, atmiņās 
vienmēr dzīvos viņu skola Vecbebru 
muižas saimniecības ēkās no 1944. 
līdz 1975. gadam. Jau 40 gadus Bebru 
pamatskolas mājvieta pagasta centrā 
priecē ar savu sakoptību un košumu, 
jo pateicoties Bebru pagasta pārvaldes 
un Kokneses novada domes atbalstam, 
kļūst arvien jaunāka. Sagaidot vasaras 
saulgriežu laiku salidojuma dalībnieki 

tika aicināti kā ziedošā jāņuzāļu pļa-
vā iebrist atmiņu pļavā un, atminoties 
Bebru pamatskolas septiņas desmitga-
des, ozollapu vītnē iesiet jāņuzāļu puš-
ķīšus un savus labos vēlējumus.

Jāņuzāļu pušķīši saulgriežu 
vītnē

Iet jasmīnu vasara mana caur 
mūžiņu skanot. Ir skolotāji, kuru 
dzīves gudrība un personības staro-
jums mūs pavada arī tad, kad esam 
pārkāpuši skolas slieksni. Skolotā-
ja Zenta Zīle ir patiesi bagāta – 59 
gadus viņa ir atdevusi savam sirds 
darbam, šopavasar, 9. maijā, skolo-
tāju sveicām 80. dzimšanas dienā. 
Viņai pieder visdārgākais – savu 
skolēnu un kolēģu cieņa un mīles-
tība. Sirsnīgiem aplausiem skanot, 
skolas bērni tautas tērpos pavadīja 
skolotāju Zentu Zīli iesiet pirmo 
jāņuzāļu pušķīti ozollapu vītnē.

Direktore Lidija Degtjareva atgā-
dināja nozīmīgākos vēstures faktus par 
katru skolas desmitgadi, ko papildinā-
ja skolas vēstures stāsts fotogrāfi jās uz 
ekrāna.

Muzikāli priekšnesumi – pagasta 
vokālā ansambļa „Nianse”, skolas ab-
solventa Andra Kristona, pamatskolas 
skolēnu Keisijas Vidiņas un Jāņa Bota 
dziesmas vijās cauri visām skolas des-

mitgadēm. „Atnāc, atkal debesis aug-
stu, ieliec manā savu plaukstu. Bērnī-
bas saule nenoriet, mūsu skolas ceriņi 
zied…” – dziesmu „Ceriņu valsis” And-
ris Kristons aicināja dziedāt līdzi visus 
klātesošos.

Pagasta centrā pirmā skolas 
desmitgade sākās 1944. gada oktob-
rī, kad Vecbebru muižas kungu iz-
braucamo zirgu staļļu telpās darbu 
sāka Bebru nepilnā vidusskola. Tās 
pirmā direktore bija Tonija Jostso-
ne, Pēc gada skolu pārdēvēja par 
Bebru – Jaunbebru septiņgadīgo 
pamatskolu. Šajā laikā skolas direk-
tori ir Mārtiņš Līmanis un Visval-
dis Bārs. Tas ir laiks, kad jaunieši 
alkst pēc zināšanām, un viņiem tās 
sniedz dzīves gudri skolotāji, sava 
darba entuziasti.

Mīliet savu tēvu zemi!
Gadu ziņā dižākais absolvents šajā 

tikšanās brīdī bija koknesietis Artūrs 
Zariņš, kurš 1943. gadā pabeidzis Jaun-
bebru sešklasīgo pamatskolu. Iesienot 
ziedu pušķīti pirmās desmitgades saul-
griežu vītnē, sirmais kungs ar saviļņo-
jumu klātesošajiem novēlēja: „Mīliet 
savu tēvu zemi tā, kā mums to mācīja 
dzīves gudri skolotāji! Lai Dievs svētī 
Latviju!”

Un vienmēr atmiņu dārzā ziedēs 
vecās skolas ābeles, kurām pretī pava-
saros vērās mūsu klases logs. Skolas 
otro desmitgadi no 1956. līdz 1965. ga-
dam raksturo stingrība, noteiktība un 
enerģija, Voldemāra Jākobsona sport-
iskais gars. Ziemā vienmēr uz slēpēm, 
vasarā – volejbols, orientēšanās sports 
un tūrisms. Skolas direktori šajā laikā 
Jāzeps Vocišs, Ivars Jostsons, Erna Veis-
kate. Pieminot skolas otro desmitgadi, 
savu jāņuzāļu pušķīti labo vēlējumu 
vītnē iesēja 1956. gada absolvents Lud-
vigs Kupčs, atceroties vienu skolas gadu 
nedarbu kāda izlaiduma priekšvakarā.

Trešā skolas desmitgade – 
direktora Pētera Čudara laiks

Skolas trešā desmitgade aizritējusi 
no 1966. līdz 1975. gadam. 1967. gadā 
par skolas direktoru darbu uzsāka Pē-
teris Čudars un viņa lielākais nopelns 
ir 1975. gadā uzceltais jaunais skolas 
nams. Šīs desmitgades – 1966. gada 
absolvente Anna Zīle ar pateicību pie-
minēja Voldemāru Jākobsonu, jo ir se-
kojusi sava skolotāja piemēram un visu 
darba dzīvi atdevusi sporta skolotājas 
darbā.

Dzīvei ir daudz dažādu krāsu, bet 
pamatā septiņas. Visas vienādi skaistas 
un skaisti ir arī skolas gadi no 1976. līdz 
1985. gadam. Tas vēl aizvien ir Pētera 
Čudara pašaizliedzīgās darbības laiks. 
1977. gada absolvents Māris Blitsons, 
iesienot pušķīti saulgriežu vītnē, atklā-
ja, ka viņam ir bijusi laime mācīties gan 
vecajā, gan jaunajā skolā.

Laiks no 1986. līdz 1995. gadam - 
skolas piektā desmitgade atmiņā paliks 
saistīta ar direktora Osvalda Malašev-
ska vārdu, jo savos desmit direktora 
darba gados viņš paveicis daudz. 1990. 
gada absolvente Aiga Jermaka atminē-
jās ar kādu saviļņojumu kā Bebru pa-
matskolas kora dalībniece piedalījusies 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kos, kur pirmo reizi šajos svētkos dzie-
dāta Mārtiņa Brauna dziesma „Saule. 
Pērkons. Daugava”.

Lai netrūkst skolas bērnu!
Bebru pamatskolas sestais gadu 

desmits – no 1996. līdz 2005. gadam. 
1997. gadā tiek noorganizēts visu triju 
skolu 1. Salidojums, par to vislielākais 

paldies Osvaldam un Maijai Malašev-
skiem. 1999. gadā par skolas direktori 
kļūst Aija Skudra. Viņas darbības laikā 
turpinās skolas labākās tradīcijas un 
piedzimst jaunas: piemēram Tēvu die-
na. 2003. gada absolvents Artūrs Plūme 
savai pirmajai skolai novēlēja saglabāt 
savu jaunību un radošo garu, un pats 
galvenais - lai pietiek skolas bērnu!

Skolas septītā desmitgade no 2006. 
līdz 2015. gadam ir laiks, kad tiek veikti 
vērienīgi skolas ēkas atjaunošanas dar-
bi, papildināta materiālā bāze, skolēni 
parāda izcilus sasniegumus sportā, 
mācībās un pašdarbībā. No 2012. gada 
skolas direktores pienākumus veic Li-
dija Degtjareva. 2014. gada absolventi 
Liene Pavloviča un Krists Bitenbinders 
novēlēja, lai mēs katrs savu skolu atce-
rētos ne tikai salidojumos, bet daudz 
biežāk!

Skola nevar pastāvēt bez skolē-
niem, tāpat kā skola nevar pastāvēt bez 
pašvaldības atbalsta. Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, iesie-
not jāņuzāļu pušķīti ziedošajā vītnē, 
pateicās absolventiem par to, ka viņiem 
ir prieks atgriezties dzimtajās takās, bet 
skolas kolektīvam vēlēja daudz spēka 
un veselības darot savu svētīgo darbu.

„Paldies skolas direktoriem Pēte-
rim Čudaram un Osvaldam Malaševs-
kim par paveikto skolas izaugsmē! Lai 
arī turpmāk izdodas saglabāt skolas 
tradīcijas un nest ar lepnumu Bebru 
pamatskolas vārdu!” – skanēja bijušās 
skolas direktores Aijas Skudras vēlē-
jums.

Mēs jūs gaidīsim mājās!
Es tevi ļoti gaidīšu. Bet ne pie pulk-

steņa. Pie Laika. Pie debesīm es stāvē-
šu, un manā rokā slaikā trīs zvaigznes 
būs, lai pazītu tu mani. /M.Zālīte/ Ne 
jau visi mūsu skolas absolventi varēja 
piedzīvot šo kopības mirkli, jo ir tālu-
mā no Latvijas. Izskanēja aicinājums 
domās aizsūtīt viņiem mīļus sveicie-
nus no dzimtās skolas! Un vienalga, 
kur viņi šobrīd būtu, lai reiz ceļš viņus 
atved mājās! Šī vēlēšanās klātesošos 
vienoja dziesmā „Es zinu, ka mēs vēl-
reiz satiksimies!”

Kopīgi nodziedot skolas himnu, 
svinīgā pasākuma noslēgumā skolas 
direktore Lidija Degtjareva sacīja: „Lai 
tikšanās prieks un sirsnīgās atmiņas 
smaržo kā jāņuzāļu pušķīši mūsu ozol-
lapu vītnē!”

Arī tālākā vakara gaitā nenorima 
atmiņu stāsti, sarunas ar skolotājiem 
un klases audzinātājiem. Svētku noska-
ņojums turpinājās ballē grupas „Okey” 
pavadījumā.

Vēl viens skaists notikums ierak-
stīts Bebru pamatskolas vēstures lap-
pusē.

Bērnības saule nenoriet

Skolotāja Zenta Zīle un viņas 
izaudzinātās (vienas no daudzajām!) 
klases zēni, kuri izauguši par staltiem 

vīriem!

Gadu ziņā dižākais salidojuma dalībnieks - Jaunbebru sešklasīgās pamatskolas 
1943. gada absolvents koknesietis Artūrs Zariņš.

“Kāre” bija starp tiem 684 Lat-

vijas skolēnu deju kolektīviem, 

kas Daugavas stadionā veidoja 

deju lieluzvedumu “Līdz vara-

vīksnei tikt”.   

     Sarmīte Plūme

“Kāres” vadītāja

Tas bija unikāls un pirmreizējs vai-
rākos aspektos. Vispirms jau tajā lieliski 
savienojās tradicionālās tautas dejas ar 
mūsdienu deju. Līdzās tautas tērpos 
sapostiem dejotājiem nāca kolektīvi 

košos, mākslinieka dizainētos tērpos. 
Blakus  latviešu pāru deju tautiskām 
melodijām skanēja Renāra Kaupera 
balss viņa paša kompozīcijās. Savijās 
senatne ar šodienu, saplūda tīri tautis-
kie elementi ar stilizēto un mūsdienī-
goto. Tas bija tik koši un interesanti! 

Šajā deju lielkoncertā liels akcents 
tika likts uz scenāriju un režiju. Maza 
meitenīte Arta meklē ceļu, kā nokļūt 
līdz varavīksnei. Viņai palīdz visi, lieli 
un mazi, līdz koncerta izskaņā, ejot pa 
varavīksnes ceļu virs dejotāju galvām, 

tā atklājas visā krāsu spožumā. Var tikai 
apbrīnot mazās Artas (“Dzirnu” dejo-
tājas Danielas Čapkovskas) atraktivitāti 
un drosmi, gan dejojot un dziedot, gan 
kopā ar balonu “lidojot” virs dejotāju 
galvām. Un tas bija drosmīgs pierā-
dījums, ka milzīgo deju stadionu spēj 
aizpildīt arī viena pati maza meitenīte.

Šī bija pirmā reize, kad skolēnu 
Deju svētkos dziedājām valsts himnu. 
Zinu, ka daudziem skatītājiem tas ne-
bija pieņemami – kāpēc pēkšņi deju 
koncertā ir iejaukta futbola spēle un tai 

seko valsts himna? Bet man laimējās 
būt uz laukuma blakus saviem dejotā-
jiem brīdī, kad pirmo reizi tika mēģinā-
ta šī epizode un atskanēja mūsu himnas 
akordi. Kāds emocionāls strāvojums no 
viņiem nāca! Kāds patiess lepnums un 
pārliecība! Uzskatu, ka labāku patrio-
tiskās audzināšanas “stundu” grūti būtu 
atrast. 

Viss deju lieluzvedums ar sarežģīta-
jiem laukuma zīmējumiem un virsva-
dītāju stingrajām prasībām tika samē-
ģināts trīs (!) dienu laikā. Šis lieliskais 

darbs pierādīja, ka dejotāji kļūst aizvien 
labāk sagatavoti. Vienlaikus jāatzīst, ka 
šie bija pirmie svētki, kuru laikā ma-
niem dejotājiem nebija neviena brīv-
brīža, lai redzētu citas svētku norises, 
apskatītu Vērmaņdārza pasākumus vai 
kādu izstādi. Bijām klāt vien  svētku at-
klāšanā krastmalā un Dziesmu svētku 
ģenerālmēģinājumā Mežaparkā. 

Svētku kopnoskaņa, atgriežoties 
mājās, ir gaiša un pozitīva – esam pie-
redzējuši to, ka deja ir burvība un tā 
mums vienmēr palīdz kāpt augšup.

“Kāre” - XI skolēnu dziesmu un deju svētkos
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Aizvadīti XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki. Kokneses 
novada dome pateicas par ieguldīto 
darbu visiem kolektīviem un to vadī-
tājiem, svētku koordinatorei Jolantai 
Nīcgalei-Kondrātei, skolotājiem, kuri 
par bērniem rūpējās 24 stundas  un 
par lielo atbalstu skolēnu vecākiem. 
Kokneses novada dome un kolektīvu 
vadītāji pateicas par izcili veiktajiem 
pienākumiem kārtības un drošības 
nodrošināšanā skolēnu mājvietā Rīgā  
pašvaldības policistiem Jānim Galvi-
ņam un Dainim Ginteram.

 Svētku izskaņa diemžēl radīja sa-
rūgtinājumu, jo ne visi kolektīvi varēja 
izjust svētku gājiena burvību.

Kokneses novada kolektīvu ko-
ordinatore Jolanta Nīcgale-Kondrāte 
stāsta: „11. jūlija vakarā tika pār-
traukts ģenerālmēģinājums, kam par 
iemeslu bija vairāku desmitu skolēnu 
ģībšana. No Kokneses novada kolek-
tīviem nevienam dalībniekam slikti 

nepalika, tomēr mūsu bērni bija ļoti 
uztraukti par notikušo. Pārbraucot uz 
mūsu mājvietu Rīgas 88. vidusskolā, 
gaidījām organizatoru informāciju par 
tālāko rīcību. Pirmo ziņu par atcelto 
svētku gājienu bērni izlasīja tviterī. 
Ap pulksten trijiem  saņēmu skolēnu 
dziesmu svētku izpilddirektores Agras 
Bērziņas īsziņu, ka domājot par bērnu 
drošību, izglītības un zinātnes minis-
tre Mārīte Seile izdevusi rīkojumu par 
gājiena atcelšanu. Šo informāciju no-
sūtījām Kokneses novada domes va-
dībai un iestāžu vadītājiem. Sekojām 
informācijai masu saziņas līdzekļos, 
gaidījām ziņu par ārkārtas sanāks-
mes sasaukšanu koordinatoriem, bet 
nesagaidījām. Pēc vairākiem zvaniem 
svētku gājiena koordinatorei saņēmu 
atbildi – ja pašvaldība uzņemas atbil-
dību, gājienā var doties, arī televīzijā 
izskanēja uzaicinājums doties gājie-
nā. Acumirklī to paziņoju mūsu ko-
lektīviem. No paziņojuma brīža līdz 

izbraukšanai pagāja 10 minūtes. Ap-
brīnojama bija kolektīvu dalībnieku 
zibenīgā reakcija, disciplinētība un or-
ganizētība. Uz gājienu devās Vecbeb-
ru Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas deju kolektīvs 
„Kāre”, I.Gaiša Kokneses vidussko-
las 10.-12.klašu deju kolektīvs, Kok-
neses mūzikas skolas koris,  I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas zēnu koris un 
jauktais koris. Sagatavoties būtu pa-
guvusi arī Vecbebru Profesionālās un 
vispārizglītojošās internātvidusskolas 
deju kolektīva „Mutulītis” 5.-9. klašu 
grupa, bet tas nebija pagūstams jaunā-
kajiem - 1.-4. klašu dejotājiem. Lielais 
„Mutulītis” palika kopā ar mazajiem 
dancotājiem.”  Izglītības darba spe-
ciāliste Lauma Āre teic, ka bērniem 
tika izskaidrota situācija un viņi to 
saprata. Deju kolektīva „Mutulītis” va-
dītāja Inta Balode stāsta: „Mēs tik īsā 
laikā nevarējām saposties, sapīt visām 
meitenēm bizes. „Mutulītim” uz šiem 

svētkiem bija izgatavots jauns karogs, 
ar kuru gājienā gribējām iet skaisti, 
cēli un saposti. Man nav pieņemams, 
ka gājienā varētu iet džinos vai sporta 
tērpā. Dejotājam arī gājienā godam jā-
nes savs tautas tērps. ” 

Jolanta Nīcgale-Kondrāte teic: „Es 
atvainojos par vilcināšanos lēmuma 
pieņemšanā nestandarta situācijā.”  

Un. tomēr svētki mūsu novada 
skolēniem un jauniešiem paliks atmi-
ņā kā neaizmirstams piedzīvojums. 
„Ar gandarījumu varu sacīt, ka mūsu 
bērni ir izturīgi, labi norūdīti, pats 
galvenais  - ļoti sirsnīgi un saprotoši, 
ko apliecināja arī situācija svētku no-
slēgumā,” atzīst Lauma Āre. Savējiem 
labus vārdus velta Inta Balode: „1.-4. 
klašu dejotājiem 8. jūlijā no rīta bija 
divu stundu ilgs mēģinājums, bet pēc-
pusdienā piecu stundu garumā. Ma-
zie dejotāji pirmo reizi dejoja tik lielā 
laukumā. Šie svētki apliecināja – mūsu 
bērni ir fantastiski apķērīgi, viņiem 

jau piemīt dejotāja domāšana, viņi 
strādā ne tikai ar kājām, bet ar galvu!” 
Vēl viena jauka atziņa no svētkiem 
ir Jolantas Nīcgales-Kondrātes sacī-
tais: „Visi mūsu kolektīvi bija kā viens 
veselums, draudzīgi un savstarpēji 
biedriski un sirsnīgi. Tā cilvēcība, ko 
ieraudzījām mūsu bērnos tik ļoti aiz-
kustināja! Priecājāmies par Kokneses 
novada domes priekšsēdētāja Daiņa 
Vingra un skolu direktoru apciemo-
jumu.”

Lauma Āre: „Kokneses novada 
dome, gatavojoties svētkiem, ieguldī-
ja lielus līdzekļus jaunu tērpu iegādei. 
Paldies domes priekšsēdētājam un  
deputātiem par atbalstu un sapratni! 
Viens no svētku moto bija „Šodiena 
atskanēs rīt”. Mēs ticam, ka mūsu bēr-
ni un jaunieši paliks vienmēr uzticīgi 
dziesmai un dejai, mūsu garīgajām 
tautas vērtībām!”

Sarmīte Rode, Dace Svētiņa

Foto no kolektīvu arhīviem 

Šodiena atskanēs rīt

Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas deju kolektīvs “Kāre” 
(vad.S.Plūme) dziesmu un deju svētku gājienā.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10.-12.

klašu tautas deju kolektīva (vad.K.Reisnere) 

jauniešu dzīves un dejas prieks pierādīja to, ka 

dejot var visur, viņi priecājās par kopā būšanu 

un baudīja svētkus, kā lielāko kulmināciju 

nosaucot - Svētku gājienu. Daugavas stadionā 

tika aizvadīta spraiga svētku sagatavošanās 

nedēļa, kurai sekoja četri lielkoncerti – vecāku 

un skatītāju sajūsmas aplausiem un prieka 

asarām atalgoti. Esam gandarīti par paveikto, 

priecīgi par pārdzīvoto un pateicīgi par 
gādību visiem, visiem!

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas folkloras kopa “Tīne” 

(vad.I.Žogota) svētku gaitā apciemoja Brīvdabas muzeju, izdziedājās 

Vērmaņdārza “Burtiski Burvīgā Burtu Burziņā”, izapļoja Rīgas ielu 

līkločus un izvērpa Līgo Danci Mežaparka estrādē.Kokneses mūzikas skolas 5.-9.klašu koris (vad.L.Kamzole-Gagaine) 
ir laimīgs par neaizmirstamo vasaras piedzīvojumu.
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Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas jauktā kora 

un zēnu kora vadītāja 

Inita Asarīte par abiem 

koriem  teic: „Esmu lepna 

par saviem bērniem, 

par viņu stāju, attieksmi 

pret dziedāšanu. Koru 

repertuārā bija iekļautas 

dziesmas, kuras skolēni 

dziedājā ar prieku, īpaši 

Māra Sirmā diriģētās 

dziesmas.

Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošas internātvidusskolas 5.-9 klašu TDK 

“Mutulītis” (vad.I.Balode) Daugavas stadionā pirms lielkoncerta “Līdz varavīksnei 

tikt”. “Mutulīša” dalībnieki ir otrie labākie republikā, tāpēc kolektīvam tika dota 

iespēja deju rakstus vīt  pirmajās rindās.
Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošas internātvidusskolas 1.-4. klašu TDK 

“Mutulītis” (vad.I.Balode) Daugavas stadionā pirms lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt”.

Iršu pagasta Pērses pamatskolas 1.-4.klašu 
tautas deju kolektīvs (vad.I.Balode) ielu 
koncertā Lido atpūtas centrā Krasta ielā.

"Pirmo reizi 
kora zēni bija 
tik ilgi projām 
no mājām, tas 
viņiem bija liels 
pārbaudījums. 
Mazie koristi bija 
malači! Paldies 
skolotājām, kuras 
ar viņiem bija 
kopā 24 stundas! 
Paldies visiem 
mūsu skolas 
dziedātājiem un 
viņu vecākiem!" - 
teic Inita Asarīte.

Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas kolektīvus 

pavadošās personas un 
koordinatore XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku atklāšanas 
pasākumā 11. Novembra 

Krastmalā.
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Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs 

(vad.K.Reisnere) piedalījās ielu koncertā Kalnciema kvartālā, 

programmu izdejojot kopā ar Ērgļu bērniem. Pēc uzstāšanās 

dejotāji devās izklaidēties uz atpūtas centru Lido. Kolektīva 

dalībnieki un viņu vecāki ir pateicīgi par burvīgo pasākumu un 

rasto iespēju piedalīties svētkos.
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PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu, kā mani koki zied.
/Ā.Elksne/
Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūnijā reģistrēti 4 mirušie. 

IRMA LIEPIŅA (1933.G.)
GENOVAITE ŽAGARE (1926.G.)
ŅINA MEDKOVA (1933.G.)
VALDIS GRUNDA (1967.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBAS

Tā sanoņa, kas ziedošās liepās,
Lai gurušo dvēseli veldzē
Un, bišu spārnzibes griezta,
Lai projām aizvirmo smeldze.
Ir vasaras pilnbrieda plauksme,
Ziedu virtenes dvēseles kārto,
Lai rotātu godības vārtus,
Kur Māte iet, Mūžības saukta.
/A.Liepiņa/

Aizkraukles un Kokneses 
fotokluba biedri izsaka 

visdziļāko līdzjūtību Eldas 
Briškas tuviniekiem.

No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
/V.Krile/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 

Eldai Briškai mūžībā aizejot.
Iršu pagasta pensionāri

Katrs sava likteņa ziņā,
Viens vien mūžs mums
katram dots.  
 /D. Avotiņa/

Izsakām līdzjūtību 
Genovaites Žagares, 

Annas Priekules, 
Lonijas Lizetes Grīnes 

tuviniekiem.  
Pensionāru padome 

"Mārtinroze

Kapusvētki Koknes es  novada kapsētāsKapusvētki Koknes es  novada kapsētās
KAPSĒTA LUTERĀŅU KATOĻU

Kokneses pagasta Baznīcas kopos 11.jūlijā plkst.14.00  

Kokneses pagasta Ūsiņu kapos 1.augustā plkst.14.00 1.augustā plkst.14.00

Kokneses pagasta Kaplavas kapos 15.augustā plkst.14.00 15.augustā plkst.14.00

Kokneses pagasta Atradzes kapos 8.augustā plkst.14.00 8.augustā plkst.14.00

Bebru pagasta Zutēnu kapos 16.augusts plkst.12.00 16.augusts plkst.12.00

Iršu kapos 15.augusts plkst.16.00 15.augusts plkst.16.00

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
no 3.jūlija Fotokluba “Kokneses kadrs” fotogrāfi ju izstāde Bebri,V.Jākobsona 

muzejs

24.-25.
JŪLIJS Teātru saiets “PĒRSES KRASTOS-2015”  

24. jūlijs 
plkst.16.00

Valmieras jauniešu teātra studija, A.Bērziņš 
“TĀDS GADĪJUMS”,rež.A.Bērziņa

Kokneses 
bibliotēka

24.jūlijs 
plkst.18.00

Mežāres amatierteātris “Efekts”, Danskovīte “SIEVASMĀTES 
SENČU LAIKI”,rež.A.Rancova

Kokneses 
kultūras nams

24.jūlijs 
plkst.20.00 Viesītes amatierteātris M.Zīle “SAVEDĒJS”, rež.A.Rancova Kokneses 

kultūras nams

25.jūlijs 
plkst.12.00

Brocēnu amatierteātris M.Rītupe 
“RĀJA MANI MĀMULIŅA”, rež.Z.Strogonova

Kokneses 
kultūras nams

25.jūlijs 
plkst. 14.00

Vidridžu amatierteātris Ļ.Zorins 
“VĪRIETIS UN SIEVIETE”,rež.A.Steps

Kokneses 
kultūras nams

25.jūlijs 
plkst.16.00

Taujēnu teātris “Bičiuliai”(Lietuva), A.Tarasonis “MĪLESTĪBAS 
ELEKSĪRS”,rež. L.Jančiauskaite

Kokneses 
kultūras nams

25.jūlijs 
plkst.17.30

Latvijas Universitātes teātris Ž.Anuijs “ANTIGONE”, 
rež.V.Klintsons

Kokneses 
kultūras nams

25.jūlijs 
plkst.19.30

Jaunjelgavas amatierteātris A.Banka 
“VISI RADI KOPĀ”,rež.K.Lišmanis

Kokneses 
kultūras nams

26. jūlijā 
plkst. 16.00 Annas dienas svinības RADOŠAJĀ MĀJĀ Koknesē Koknesē, 

Melioratoru ielā 1b

8.augustā 
plkst. 17.00

Koncertprogramma “Teātra joki un anekdotes” ar Andri Bērziņu. 
Stāsti un joki par aktieriem, dziesmas no teātra izrādēm.
Ieejas maksa 4 EUR, skolēniem, pensionāriem-3 EUR, 
nelabvēlīgos laika apstākļos - kultūras namā. 

Kokneses estrādē

8. augustā 
plkst. 23.00

Zaļumballe kopā ar grupu “Mākoņstūmēji”. 
Ieejas maksa 4 EUR, pēc plkst.24.00 5 EUR Kokneses estrādē

1.septembris 
plkst.13.00 Pirmās skolas dienas burziņš ar Jogitu un draugiem Kokneses 

kultūras nams

Bebru pagasta vecļaudis un jau-
nās māmiņas teic paldies Bebru 
pagasta pārvaldei un komunālajai 
nodaļai par uzstādītajiem soliņiem 

pretī ēkai „Papardes”, kur tagad iz-
veidojusies jauka atpūtas vieta. Par to 
īpaši priecīgas ir kundzes cienījamos 
gados, kuras dzīvo „Papardēs”.

PACIENTU IEVĒRĪBAI
Ģimenes ārsts Z. Mauliņš 

atradīsies kārtējā 
atvaļinājumā no 2015. gada 

9. līdz 23. septembrim. 
Šajā laikā praksē strādās 
ārsta palīgs M.Beļinska ārsta 

pieņemšanas darba laikā.

Senioru klubiņš „Pīlādzītis” 
dzīvo radoši

Jūnijā, gaidot vasaras saulgriežus, 
senioru klubiņa „Pīlādzītis” dāmas 
iemācījās veidot kļavu lapu rozes. Šo 
prasmi viņas apguva kopā ar Līvu Skā-
barnieci. Šomēnes tikšanās reizē viņas 
dzimšanas dienā sumināja Maritu 
Radvilu, kā arī pārrunāja, kā sveiks 

10 gadu jubilejā Daudzevas senioru 
klubiņa biedrus, kuri apaļo gadskārtu 
iecerējuši svinēt 22. jūlijā Likteņdārzā. 
Savukārt sava klubiņa „Pīlādzītis” 10. 
dzimšanas dienu nolemts svinēt 13. 
novembrī. Ikviens seniors laipni aici-
nāts iesaistīties klubiņa aktivitātēs!

Soliņi atpūtai 

AKTUĀLIE SPORTA 
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KOKNESES NOVADA DOME

Melioratoru iela 1, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, 
LV–5113
Tālrunis: 65133630, 
Fakss: 65133631
e–pasts: dome@koknese.lv
Mājas lapa www.koknese.lv
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AURA  AICINA jūlijā – augustā 2015 
JŪLIJS
Trešdienās  –  8.,15.,22.,29. jūlijā - manuālā  terapeita, dziednieka Igora 
Civako  pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu 
sastādīšana. Pieteikties  pa t.:26386251 (Daina).
11. 07 . Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  
atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).Dziedina  kaulu, locītavu, nervu 
slimības, strādā arī ar bērniem, noņem  rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz 
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
12.07.pl.11.00-13.00 Ārstes psihoterapeites-psihiatres Ērikas Krumpānes 
nodarbība „Transa tehnika“. Pēc  nodarbības – individuālā  pieņemšana. 
17. un 18. jūlijā Notiks Vienotības Universitātes (Indija) sertifi cētu  tre-
neru Māras Brantes (bloga Gaismasdarbinieki vadītāja)  un Jāņa Ieviņa 
divu dienu seminārs „Garīgās Atmodas mācība ikvienam“. Pieteikšanās un 
vairāk informācijas pa t.:2231958.
23.07. pl.15.00 – 17.00.  Vēdiskā  astrologa  Jāņa Riežnieka nodarbība  “Vē-
diskā astroloģija un cilvēka karma. Vēdiskās astroloģijas iespējas“. Pēc lekcijas 
– individuālās konsultācijas.  Iepriekš pieteikties pa t. 2231958
26. 07. pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars 
Oļegs Demidovs.  Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās konsul-
tācijas. Iespējams vienoties par REIKI atveseļošanās  sistēmas apgūšanu un 
iniciācijām (kursi). Iepriekš pietekties pa t. : 26178750
27. 07.  Pieņems  SPDzA rektors,   dziednieks, psihologs,  hipno-psihologs 
Oskars Peipiņš (profesionālā prakse no 1990.g). Iepriekš pieteikties personīgi 
vai pa t. 22319558
28. 07. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru 
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 2231958. 

AUGUSTS
Trešdienās  –  5.,12.,19.,26. augustā - manuālā  terapeita, dziednieka Igora 
Civako  pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu 
sastādīšana. Pieteikties  pa t.:26386251 (Daina).
07. 08. pl.10.00-15.30  Pieņems  SPDzA rektors,   dziednieks, psihologs,  
hipno-psihologs Oskars Peipiņš (profesionālā prakse no 1990.g). Iepriekš 
pieteikties personīgi vai pa t. 22319558 No pl. 16.00 – SPDzA „Akvilona“ 
prezentācija. Iespējams pieteikties studijām 1.kursā.
08.08. Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  
atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles). Dziedina  kaulu, locītavu, 
nervu slimības, strādā arī ar bērniem, noņem  rozi , nobrīnējumu, skaudību.
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
11.08. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru 
vibrācijām).  Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 2231958. 
15.08.pl.11.00-13.00 Ārstes psihoterapeites-psihiatres Ērikas Krumpānes 
nodarbība. Temats tiks precizēts. Pēc nodarbības – individuālā pieņemšana. 
22.08.  Dziednieces-ekstrasenses Aijas Trofi movas nodarbība.
23. 08. pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars 
Oļegs Demidovs.  Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās konsul-
tācijas. Iespējams vienoties par REIKI atveseļošanās  sistēmas apgūšanu un 
iniciācijām (kursi). Iepriekš pietekties pa t. : 26178750
25.08. 11.08.  Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar 
mantru vibrācijām).  Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 2231958. 
Mūsu centrā iespējams pasūtīt fi rmu “Es-Saule“, „Amway“, „Neways”, Sisel” 
produkciju.  Tālrunis pasūtījumiem: 26386251 (Daina).
 
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā: 
http://centrsaura.wix.com/aura  Tur atrodama arī plašāka informācija par 
dziedniekiem, kuri pieņem vai pieņems pie mums AURĀ. Par ierosināju-
miem  var rakstīt arī uz  e-pastu: centrs.aura@inbox.lv vai zvanīt:   
t.:  22319558,  26386251, 29193931.  
Laipni gaidām mūsu centrā!

Dzejas lappuseDzejas lappuse
MAIJA STEPĒNA
***
Manu mūžu likteņdzirnas
Nesamaļ.
Kāds tur augšā
Manu mūžu kaļ un kaļ.
Uzpūš ogles, pakarsē
Un atkal kaļ.
Reiz es jautāju,
Kas tad galā būs?
Vai mans mūžs
Par spožu zvaigzni kļūs?
Varbūt beigās tikai iznāks
Čiks...
Pats kalējs brīnīsies...
Kur tādu brāķi liks?

***
Ne gala, ne malas...
Visgarām,
Līdz apvārsnim,
Izdedzis
Vientulības tuksnesis...
Smilšu vētras sajauc,
Izjauc un pārjauc vietām
Debesis ar zemi.
Atmiņu mirāžas
Aizslīd garām
Rokas stiepiena tālumā...
Pat nemēģinu
Apturēt vai panākt...

Līdz pašam apvārsnim...
Es -
Viens vienīgs
Vientulībā izdedzis tuksnesis...

***
Rokas aukstas,
Saulīte mākonī guļ.
Domas sarāvušās dreb
Bezdomu aizkrāsnē.
Pamazām raisos
No stinguma palagiem,
Meklēju acīm
Gārsās ieaugušu taci
Atpakaļ uz sirdsavotu.

Ak, sen neizjusta bauda!
Smeļu plaukstās,
Skaloju acis ...

Saulīte pamodās
Mākoņa gultā...

OLGA KĻAVIŅA
Svētku sajūtas
Svētku sajūtas dzirkstī vēl šodien,
Kā atvarā sevi rauj,
Sirds no gaišuma priekā vai staro
Un pacilātai būt ļauj.

Sargāju gunskura dzirksti rītam,
Lai it nekad tā nedziest,
Lai manī to vienmēr var pamanīt,
Kā vārpas, lai sajūtas briest.

Un, lai varu jums citiem pastāstīt,
Ka laimes vienmēr būs daudz,
Ja prot vietu sirdī tai ierādīt,
Un kopā ar prieku augt!

Spēle ar jūras viļņiem
Glāstu liedaga gludās smiltis,
Zīmēju saullēktu skaistāko,
Jūras ūdeņu devītais vilnis
Met putu pērli visbaltāko.

Rakstu teikumu - te es biju,
Domāju viļņi vien pajoko,
Kamēr vārdus šos ierakstīju
Saņemu šalti jau nākamo.

Tā tur ar viļņiem nu spēlējos,
Pierakstu vārdus, bet viļņi dzēš,
Ko jūrai izsāpēt vēlējos
Pa vārdam no krūtīm tie ārā plēš.

Un rakstu vārdus šai liedagā,
Pati jūtu, ka jūra  saprot,
Un nemanot saulē iedegu,
Tie kas meklē viens otru tā atrod!

JURIS SILIŅŠ
***
Vakarblāzmā rieta pusē
Debesis sarkst pamalē.
Visi putni sen jau klusē
Manā mīļā Dzimtenē.

Daugavā plok viļņu čalas,
Vēsma krasta kārklos zūd.
Mēness josta abas malas
Kopā sien, lai nepazūd.

Aizpeld sena atzīšanās
Baznīcā ko gājām lūgt:
Tobrīd bija vēlēšanās
Visu mūžu kopā būt.

Dziļas skumjas zvaigznēm taujā
Kamdēļ liktens šķīra mūs? –
Varbūt upi pasmelt saujā
Dvēselei lai vieglāk kļūst…

Dabā viss uz briedu liecas,
Viss uz rudens pusi iet.
Tikai kamdēļ sapņi tiecas
Būt vēl tur, kur ievas zied?...

ANITA LIEPIŅA
Nospied pogu un klausuli noliec,
Sēdies auto un tālumu jauc!
Vārdus nesadzirdu vairs šodien,
Tavu tuvumu sajust sirds alkst.

Domās jau kautri noauju čības,
Smaržu virmojums ķermeni kļauj...
Vairs ne mirkli bez mīlestības,
Delnās raupjajās ciešāk skauj!

Klausuli turot, notirpst roka,
Tavi vārdi tik plūst un plūst...
Nedzirdu tevi- šais tāluma mokās
Sīkās lauskās sirds mana lūzt.

Svešajā saulē tev sasprēgā lūpas,
Zemgales vēji matus man jauc.
Baltajos bērzos vējš vālodzi šūpo,
Kura pēc atmiņu lietus sauc...

SARMĪTE RODE
Saules rieta virs Daugavas,
Ķiršu, ko tavas rokas plūks, 
Vienas vīgriežu vasaras
Man nekad vairs nepietrūks.
Divas laipas, ko upe nes
Tai citā laimīgā krastā,
Tie saulei rietot, esam mēs,
Ieausti vienā zvaigžņu rakstā.

ĀRIJA ĀRE
***
No liepu lapām,
No liepu ziediem,
No bišu dziesmām
Un medus smaržas,
Man pretim pulsē
Vasaras maigums.
Medainā smarža 
Ievijas manī.
Es, vasara,
Iemīlos tevī.
Šai liepziedu mirklī
Es vēlos uzziedēt.
Būt vasarā, būt liepā,
Būt bitē sanošā,
Būt vasaras maigumā.

***
Šodien es ieklausos dziesmā,
Dziesmā par vasaras liepziediem,
Par siltu sauli, mierīgu vēju
Un dzelteniem laimes tauriņiem.
Dziesma skan, es klausos to savādāk,
Ne tā, kā dziesmu par ceriņiem 
maijā,
Kuri ziedot lūdz sapņiem lidot
Un acu skatienam iemirdzēt.
Kad liepas zied, tad viss ir savādāk,
Tad sapņi lēni ziedos salido
Un klausās bites dziesmu medaino.
Es arī dziesmā ieklausos,
Par liepām, dienām saulainām.
Dziesma skan, bet domas skrien,
Skrien ziedēt maija ceriņos.

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Ietin tajā savu sirdi...
Kas būtu jūra bez krastiem,
Bez putu pērlēm, kas mirdz.
Kas gan būtu tad cilvēks,
Ja krūtīs tam nebūtu sirds?
 
Visas šīs lietas mūs saista,
Vieno un neļauj rimt,
Tāpat kā iesētie graudi,
Izdīgst, un atkal spēj dzimt.
 
Dabā šis dzīvības likums
Mūžīgs kā saullēkts vai riets,
Mūžīga ir tā gaisma,
Kurai pretī tiek iets.
 
Notver to gaismas mirkli,
Ienest kurš dvēselē spēs
Skaidrību, mieru un jūsmu,
Kas tikai tev piederēs.
 
Gaisma nes līdzi sev mīlu,
Tīru, bez vārdiem, kas skauž,
Ienirstot dvēseles dzīlēs
Mīlas plīvuru  auž.
 
Ietin tajā to sirdi,
Kura pret tavu zied,
Baltiem jo baltiem ziediem,
Kuras dēļ vēlies tu iet.
 
Kaut vai uz pasaules malu,
Nemanot oļus , kas dur,
Steigsies, jo skaidri zini,
Mīla mūs kopā tur...

Meklē aprūpētāju 
pensionārei- invalīdei Koknesē 
darba dienām no plkst. 8.00 - 

15.00. T.29353291.

Mūsu pasaulei pa vidu
Dzīvo maziņš cilvēciņš.
/Ā.Elksne/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
JŪNIJĀ REĢISTRĒTI 5 
JAUNDZIMUŠIE: 

Megija, Daniels, Alekss, 
Linards, Adrians.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus un vecvecākus!

Pēc iedzīvotāju lūguma ar šo 
gadu Kokneses Novada Vēstīs pub-
licējām kopēju novada domes ap-
sveikumu katra mēneša jubilāriem 
nozīmīgās dzīves gadskārtās, sākot 
no 65 gadiem. Sakarā ar iepriek-
šējā avīzes numurā kļūdu jubilāru 
sarakstā, nolemts apsveikumus Kok-
neses novada domes vārdā vairs ne-
publicēt. Ikviens, kurš vēlas apsveikt 
sev tuvu cilvēku,  var iesniegt apsvei-
kumu Kokneses Novada Vēstīm.  

Atvainojamies Voldemāra La-
suma-Lasmaņa tuviniekiem.

Kokneses Novada Vēstis

Sveicam!
KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
JŪNIJĀ REĢISTRĒTAS 
6 LAULĪBAS.

15.00. T 2.2939353291.

SIA "ECO BERRY" 
piedāvā darbu 

ogu, sēņu iepircējam, 
T.29103013.



16KOKNESES NOVADA VĒSTIS       Nr. 66 (353) 2015. gada 20. JŪLIJS 16

Par svētku tradīciju ir kļuvušas novada spēcīgāko vīru sacensības virves 
vilkšanā. Par uzvarētāja titulu sacentās biedrības „Spartietis” stiprinieki 

un Jelgavas novada Līvbērzes pagasta vīru komanda. Līdzjutēju atbalstīti, 
pārliecinoši uzvarēja mūsējie – Kokneses „Spartietis”.

Pateicībā par ieguldījumu 
mūzikas, kora mākslas 

popularizēšanā un 
saglabāšanā, novada kultūras 

dzīves atbalstīšanā, jaunās 
paaudzes izglītošanā un 

sagaidot skaistu dzīves jubileju 
pašvaldības vadītājs Dainis 
Vingris pasniedza Kokneses 

novada domes Atzinības 
rakstu Kokneses mūzikas 

skolas direktorei un senioru 
kora „Labākie gadi” vadītājai 

Silvijai Cīrulei. Skatītāju 
sirsnīgie aplausi un kopīgi 

nodziedātā apsveikuma 
dziesma bija skaists cieņas 

apliecinājums viņas radošajam 
mūžam Koknesē.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite; S. Rode, tālr.: 29619832, e–pasts: sarmite.rode@koknese.lv

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.
Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Liels paldies Kokneses Komunālās nodaļas čaklajiem un  izdomas 
bagātajiem darbiniekiem! Koknese zied! Otru mūžu dzīvo ozols pie 

Kokneses parka vārtiem.

Svētkos zied Kokneses novadsSvētkos zied Kokneses novads
Ar liepziedu smaržu, saules labvēlību, saviļņojošu svētku gājienu, kopības sajūtu, uzgavi-
lējot dziesmai un dejai, tikko nosvinēti Kokneses novada svētki – krāšņākais vasaras noti-
kums Latvijas sirds vietā Koknesē.

Ar vasaras ziedu veltēm piepildījās Kokneses, Bebru un Iršu ziedošās sirsniņas. Savus ziedu 
pušķīšus Koknesei veltīja arī ciemiņi no Vitingenas.

Kā gara, gara tēva josta ar izrakstītiem krāsainiem dzīpariem no Blaumaņa ielas sākās svētku 
gājiens, kam priekšgalā soļoja un ar dzīvespriecīgām melodijām ielīksmoja Kokneses kultūras nama 

pūtēju orķestris ar savu atraktīvo vadītāju Ziedoni Puķīti. Vairāk kā 40 kolektīvi – pašdarbnieki, 
iestādes, uzņēmumi un draugu kopas apliecināja svētku devīzes vārdus „Zied Kokneses novads!”

Kas tur košās krāsās zied, Kokneses novada dome iet! Balti lietussargi priekā plīvo, 
uzsaucam – lai Koknese dzīvo!

Svētkiem Koknesi godam saposuši, lepni brauc Kokneses Komunālā nodaļa!

Vietējo uzņēmēju un 
amatnieku veikums priecēja 

svētku tirdziņā, vēlreiz 
apliecinot – Kokneses ļaudis 
dzīvo un rada ar iedvesmu!

Pirms gājiena Kokneses parkā tapa neaizmirstami svētku foto!  Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas dejotāji un viņu skolotāja Laima Antoneviča.

Vai gan bija kāds, kurš ar satraukumu negaidīja lielo svētku loteriju? Kopumā 
72 vērtīgas balvas bija sarūpējuši 49 novada uzņēmēji. Ingunai Strazdiņai vadīt 

loteriju palīdzēja jaunākie svētku svinētāji. Ar mazo koknesiešu rokām tika 
izvilktas laimīgās lozes. Galveno balvu – no uzņēmēju ziedotajiem līdzekļiem 
iegādāto fi rmas „Philips” televizoru laimēja koknesietis Daniels Voitkunskis.

"Tā tik bija ballīte!" – ar sajūsmu atzina mazie novadnieki, kuri 
visu koncerta laiku nodancoja uz skatuves!

Ne ābolam, kur nokrist! Kokneses novada domes svētku dāvana 
iedzīvotājiem bija arī Ulda Marhileviča un viņa draugu: Aijas 

Andrejevas, Igo, Ivo Fomina koncerts.

Paldies par svētku 
prieku SIA „Kūdras 

enerģijai”! Tā noteikti 
var sacīt tie, kuri līdz 
rīta ausmai līksmoja 
grupas „Bellaccord” 

un Dj madVIP 
spēlētajā zaļumballē 

un naksnīgajās debesīs 
sagaidīja grandiozu 

uguņošanu – 
dzirkstošu krāsu spēli 

virs Daugavas.


