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KOKNESE BEBRI IRŠI

Dosimies velobraucienā iepazīt Kokneses novada dārgumus!

2017. gada 12. SEPTEMBRĪ

Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 89 (376)

23. septembrī Eko
diena Kokneses
novadā
Kokneses novadā arī rudenī notiks “Eko
diena”, kuras ietvaros iedzīvotāji varēs
nodod nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces
Vides pakalpojumu uzņēmums
“Clean R” sadarbībā ar Kokneses novada domi sestdien, 23. septembrī,
Kokneses novadā organizēs “Eko
dienas” rudens pasākumu. Līdzīga
Eko jeb Tīrības diena norisinājās Kokneses novadā aprīlī un tās laikā iedzīvotāji bez maksas nodeva 1,4 tonnas
elektroierīču. Novērtējot iedzīvotāju
ieinteresētību un atsaucību, Dome sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju
“Clean R” pasākumu nodrošinās arī
rudenī.
Pasākums norisināsies sestdien,
23. septembrī visas dienas garumā
dažādās Kokneses novada vietās. Šajās
vietās atradīsies “Eko dienas” mikroautobuss, kurā no iedzīvotājiem bez
maksas tiks pieņemtas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kas ir kļuvušas
sadzīvē nederīgas un savu laiku nokalpojušas.

“Eko diena”
norisināsies:
• Iršos, pie skolas ēdnīcas - no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.30
• Bebros, pie ambulances - no
plkst.10.00 līdz plkst.11.30
• Koknesē, pie Katlumājas - no
plkst.11.45 līdz plkst. 13.15
• Koknesē, Stacijas laukumā - no
plkst.14.30 līdz plkst. 15.30
• Bormaņos, pie veikala - no
plkst.15.30 līdz plkst. 17.00
“Eko dienas” ietvaros iedzīvotāji
var nodot tādas nederīgas elektriskās
un elektroniskās iekārtas kā ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās
mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi,
kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti,
urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas
iekārtas.
Nododot šīs nederīgās lietas, mēs
kopā varam paveikt labu un videi
draudzīgu darbu. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli
no nederīgām lietām, bet arī saudzē
dabu, jo elektriskās un elektroniskās
iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko
nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas,
kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nodotā tehnika tālāk nonāk pārstrādes cehos, kur
to izjauc, atdalot plastmasu un citas
pārstrādei derīgās sastāvdaļas.
“Clean R” “Eko dienas” Kokneses
novadā tiek organizētas sadarbībā ar
Kokneses novada pašvaldību

Biznesa ideju konkurss
„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”
Kā ik gadu, Kokneses novada dome
izsludina biznesa ideju konkursu „ESI
UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”,
kurā var piedalīties ikviena fiziska (ne
jaunāka par 18 gadiem) vai juridiska
persona, kurai ir biznesa ideja un kura
ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai
produktu radīšanai Kokneses, Bebru
vai Iršu pagastā.
Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji
savu biznesa ideju realizācijai saņems
naudas balvas (1.vieta – 1500 euro,
2.vieta – 1200 euro, 3.vieta – 700 euro).
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
šogad ir daudz garāks - no 2017.gada
2.oktobra līdz 2018.gada 15.janvārim.
3.novembrī, plkst. 13:00 Kokneses novada domē tiks rīkota informatīva diena par biznesa ideju
konkursu, lai interesentiem sniegtu
informāciju par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu, kā arī piedalīsies
uzņēmēji ar labās prakses piemēriem
uzņēmējdarbībā. Aicinām visus, kuri
apsver iespēju iesniegt savu ideju

Piesaki savu BIZNESA IDEJU konkursā
ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ

Saņem finansējumu
1500 EUR

Piedalies konkursā un
REALIZĒ SAVU IDEJU!

Informatīvā diena:

Labas idejas saprot un atbalsta

LABĀS PRAKSES PIEMĒRI
2017.gada 3.novembrī plkst.13:00

Pieteikuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 15.janvāris plkst.18:00

KONKURSS KOKNESES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu meklē: WWW.KOKNESE.LV

konkursā, apmeklēt šo pasākumu!
Konkursa nolikums tiks publicēts
„Kokneses Novada Vēstis” oktobra
numurā un novada mājaslapā www.
koknese.lv no 1.oktobra. Pieteikumi
jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma prasībām un jāiesniedz Kokneses
novada domē.

Vairāk informācijas: Kokneses
novada domes Attīstības nodaļā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, T.65133636,
mara.bitane@koknese.lv.
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju piedalīties biznesa ideju konkursā
un saņemt atbalstu, iespējams, sen lolotas uzņēmējdarbības idejas īstenošanai!

Velobraucienā iepazīsim Kokneses
novada dārgumus!
MARŠRUTS: KOKNESE– AIZKRAUKLES
NOVADS– KOKNESE
(Kokneses pilsdrupas – Ozolkalnu šautuve
– Aklais purvs – Aizkraukles dzelzceļa
stacija – Brīvdienu māja
“Lejas Bitēni”– Z/S “Janavas”– Kokneses
pilsdrupas). Reģistrēšanās braucienam no
plkst. 9:00 – 10:00 Kokneses pilsdrupās.
16. septembrī dosimies kopīgā velobraucienā iepazīt Kokneses novada un
tā apkārtnes mazāk apmeklētās apskates vietas. Brauciena mērķis ir kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, veicināt aktīvu
un veselīgu dzīvesveidu un popularizēt
riteņbraukšanu Kokneses novadā. Velobraucienā jūs pavadīs Kokneses Tūrisma centrs un velo entuziasts Artis Zvejnieks. Brauciena atbalstītāji: Ozolkalnu
šautuve, Z/S “Janavas”, SIA “Mikas M”–
Torņu ielas zefīri, SIA “Kūdras enerģija”.
Velobrauciena plānotais maršruta
garums ir apmēram 40 kilometri. Maršruts vedīs pārsvarā pa grants ceļiem,
vietām sagaidāmas arī mazākas takas
un asfalta segums. Brauciena laikā ietvertas vairākas atpūtas vietas, ekskursijas un stāsti. Viesojoties brīvdienu
mājās “Lejas Bitēni”, mūs sagaidīs mini
zoodārza apmeklējums, kā arī poniji un
zirgi. Izmantosim laiku, lai iestiprinātos
ar līdzpaņemtajām uzkodām. Aicinām
visus braucējus līdzi ņemt dzeramo
ūdeni un uzkodas spēku atjaunošanai.
Noteikti jāpadomā arī par laika aps-

tākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem.
Velobrauciena noslēgumā mūs sagaidīs
siltas vakariņas un jauka kopā būšana
Kokneses viduslaiku pilsdrupās.
Interesentus aicinām pieteikties
iepriekš, rakstot uz e–pastu turisms@
koknese.lv, ierodoties Kokneses Tūrisma centrā 1905. gada ielā 7, vai zvanot
pa tālruņiem 65161296 un 29275412.
Velobrauciena reģistrācijas maksa 5
EUR vienai personai, apmaksu veicot
Kokneses viduslaiku pilsdrupās velobrauciena dienā – 16.septembrī plkst.
9:00 –10:00.
Visiem, kam nav sava velosipēda,

varam ieteikt “A.A. Mežmalas” (Pļaviņu novadā) velosipēdu īri par labām
cenām. Vairāk informācijas 29269232.
Par velosipēdu nomu Koknesē interesēties Kokneses Tūrisma centrā vai zvanot
pa tālruni 29766242 – velosipēdu noma
”Raibbalts”.
Lūgums ņemt vērā, ka šīs nav riteņbraukšanas sacensības! Brauciens noritēs bez laika kontroles, brīvā atmosfērā
un ir domāts ģimenēm un visiem tiem,
kam patīk braukt ar velosipēdiem un
baudīt dabu!
Tiekamies 16. septembrī!
Kokneses Tūrisma centrs

Pašvaldības tikšanās ar novada iedzīvotājiem
Kokneses novada iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos ar Kokneses novada domes vadību, speciālistiem un pagasta pārvalžu darbiniekiem: • 12. oktobrī plkst. 17:30 Kokneses novada domes zālē; • 19. oktobrī plkst. 14:00 Iršu pagasta
pārvaldes zālē; • 19. oktobrī plkst. 16:00 Bebru pagasta pārvaldes ēkā „Papardes” 3.stāva zālē.
Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar pašvaldības darba aktualitātēm, kā arī varēs uzdot sev interesējošus jautājumus. Papildus informācija: Kokneses novada domes Attīstības nodaļa T.65133636, Bebru pagasta pārvalde T.65164275,
Iršu pagasta pārvalde T.65163538

Esiet sveicināti pirmajā rudens mēnesī! Līdz ar jaunā mācību gada sākumu arī mums ikvienam ir sācies jauns ceļa posms,
kurā dodoties gribas ticēt, ka
mums izdosies šī mēneša dižākā
jubilāra Raiņa vārdiem runājot,
nenogrimt ikdienas rūpēs, bet arī
ikdienā saskatīt zvaigznes.
Kokneses Novada Vēstis dodas pie jums ar bagātīgi piepildītu
ceļasomu, jo tik daudz nozīmīgi
notikumi darījuši krāsainu gan
pašvaldības darba ikdienu, kā arī
mēs vēlējāmies pastāstīt par koknesiešiem, kuriem šī vasara bijusi
kā jauns izaicinājums un uzdrīkstēšanās piepildīt vispārdrošākos
sapņus.
Septembris ir laiks, kad sarosīties uzņēmējiem, lai piedalītos
pašvaldības rīkotajā biznesa ideju konkursā, jo mūsu novads ir
lieliska vieta, kur savām iecerēm
uzbūvēt stipru pamatu. Kokneses
novads ir veselīgākā vieta visiem
– ar šādu rosinājumu novada
domes Attīstības nodaļa aicina
iesaistīties veselības projekta piedāvātajās aktivitātēs.
Septembrī, kad mūsu mazie
ķipari dodas uz skolu ar mugursomām, kas lielākas par pašiem,
mēs, pieaugušie, noteikti atceramies savu skolas laiku un savus
īpašos skolotājus, kuriem gribētu
pateikt paldies. Tā sagadījies, ka
šajā numurā stāstām par vairākiem skolotājiem un viņu aizraušanos, kas varētu iedvesmot arī
mūs pārējos dzīvot radoši, piesātināti, nemitīgi mācoties kaut ko
jaunu. Paldies Ingunai Žogotai
par nesavtību daloties savā latviskajā dzīves ziņā. Savukārt skolotāji Dace un Aigars Skopāni,
būdami Kokneses patrioti, izvēlējās tieši Kokneses karogu pacelt
Elbrusa virsotnē.
Savukārt man vislielāko atklāsmes prieku radīja sajūta, kā
viens notikums aizveda pie nākamā, apjaušot, ka viss šajā dzīvē ir
sasaistīts cieši kopā mums neredzamiem pavedieniem.
Lai šis rudens ir viena no
skaistākajām gleznām mūsu dzīves gleznu galerijā! Lai visskaistākā rudens lapa ir tā, ko mazas
bērna rokas nes dāvināt!
Sarmīte Rode
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2017. gada 30. augustā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju
par pašvaldības budžetu izpildes gaitu.
2. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.8
/2017 “Par grozījumiem Kokneses novada domes 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1” Par Kokneses novada
pašvaldības budžetiem 2017.gadam”
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par pašvaldības aģentūras “Kokneses
Tūrisma centrs” finansiālo darbību
2017. gada 1. pusgadā (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju
par pašvaldības aģentūras “Kokneses
Sporta centrs” finansiālo darbību 2017.
gada 1. pusgadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu 2017. gada 1. pusgadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
5. Par Kokneses novada vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēt: Lidiju
Degtjarevu, Guntaru Igauni, Gunitu
Majori, Ingu Martinsoni, Andreju
Pastaru, Ivetu Straumi, Silviju Vēzi.
6.1. Atbalstīt projekta “Kultūras
mantojuma saglabāšana un attīstība
Daugavas ceļā” iesnieguma iesniegšanu Centrā finanšu un līgumu aģentūrā darbības programmas “Izaugsme

un nodarbinātība” prioritārā virziena
“Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” ierobežotas projektu
iesniegumu atlases konkursa 1. kārtā
saskaņā ar Rīkojumu Nr. 779. Projekta
iesniedzējs – Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
6.2. Projekta atbalsta gadījumā realizēt Projektā plānotās aktivitātes 2017.
– 2020.gadā par kopējo summu 294
117,64 EUR, t.sk.;
6.2.1. Eiropas Reģionālā fonda finansējums 79,81 % no attiecināmajām
izmaksām – 2328,82 EUR;
6.2.2. Valsts budžeta dotācija 3,75
% no projekta attiecināmajām izmaksām – 11 029,41 EUR;
6.2.3. Kopējais Kokneses novada
domes finansējums 16,44 % no attiecināmajām izmaksām – 51 029,41 EUR,
t.sk.:
6.2.3.1. Kokneses novada domes
līdzfinansējums 11,25 % no attiecināmajām izmaksām – 33 088,23 EUR;
6.2.3.2. Kokneses novada domes
finansējums snieguma rezerves priekšfinansēšanai 6,1 % no attiecināmajām
izmaksām – 17 941,18 EUR.
6.3. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 51 029,41 EUR apmērā, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
7. Pārņemt Vecbebru Profesionālās

un vispārizglītojošās internātvidusskolas projektu „Vecbebru muižas kungu
mājas teritorijas labiekārtošana” Nr.1304-L32300-000017 un tā saistības, nodrošināt Pasākuma ietvaros noteikto
atskaišu iesniegšanu un citu uzņemto
saistību izpildi.
8.1. Apstiprināt projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2/16/
I001) Kokneses novada domes izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta
pasākumu plānu 2017./2018. mācību
gadam (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
8.2. Atbildīgo par lēmuma izpildi
noteikt Kokneses novada domes izglītības darba speciālisti.
9. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr 9/2017 “Grozījumi Kokneses
novada domes 2013.gada 30.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi” (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
10. Precizēt Kokneses novada
domes 2017. gada 12. jūlija saistošos
noteikumus Nr. 7/2017 ”Grozījumi
Kokneses novada domes 2013. gada
10. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8
“Kokneses novada pašvaldības nolikums” (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
11. Piedalīties 38. Hanzas dienās

Hanzas pilsētā Rostokā 2018. gada 21.
līdz 24. jūnijam.
12. Apstiprināt Kokneses novada
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu jaunā redakcijā (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
13.1. Ar 2017.gada 1. septembri
izveidot Kokneses novada domes Bebru pagasta pārvaldes struktūrvienību
“Vecbebru tehnikuma komplekss”.
13.2. Noteikt struktūrvienībā šādas
amata vietas
13.2.1. Kompleksa vadītājs –1 slodze, alga 800,00 EUR
13.2.2. Enerģētiķis – 0,5 slodzes alga 300,00 EUR
14. Jautājuma par Ornicānu dīķa,
Bebru pagastā iznomāšanu izskatīšanu atlikt uz nākošo sēdi, no nomnieka
pieprasot papildus informāciju.
15. No pašvaldības budžeta piešķirt 100,00 EUR (viens simts euro)
SIA “Ziņas TV” projekta “Lai dzīvo
bērni!” realizēšanai.
16. Iznomāt Biedrībai “Hiršenhofa mantojums” reģistrācijas Nr.
40008215078, nekustamo īpašumu
“Lielkalnu pilskalns”, Iršu pagastā,
Kokneses novadā, ar kadastra Nr.3254
002 0077 10,96 ha kopplatībā (saskaņā
ar zemes plānu) un slēgt nomas līgumu .
17.1. Ar 2017. gada 28. augustu
Kokneses internātpamatskolā izveidot

šādu amata vienību – ārsta palīgs, 1
slodze, mēnešalga – 650,00 EUR;
17.2. Ar 2017. gada 27. augustu
Kokneses internātpamatskolā- attīstības centrā likvidēt amata vienību –
medicīnas māsa (1 slodze).
18 .Apstiprināt Kokneses novada
bāriņtiesas Ētikas kodeksu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
19.1. Kokneses novada domes
aģentūrai „Kokneses Tūrisma centrs”
noteikt nosaukumu Kokneses pašvaldības aģentūra „Kokneses Tūrisma
centrs” ar juridisko adresi 1905. gada
iela 7, Koknesē, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, LV-5113.:
19.2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.
gada 1. septembri.
Nākošā domes sēde notiks 2017.
gada 27. septembrī plkst. 14.00 novada
domē un tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par gatavību apkures sezonai;
2. Par izglītības darbu novadā;
3. Par novada izglītības iestāžu darbu;
4. Par Kokneses Mūzikas skolas
darbu;
5. Par novada pirmsskolas izglītības
iestāžu darbu;
6. Par 2017. gada 1. pusgadā domes
pieņemto lēmumu izpildi
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

Īstenoti Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkas
atjaunošanas darbi

Projekta Nr. 4.2.2.0/16/I/002
Augusta sākumā noslēgušies
energoefektivitātes paaugstināšanas
darbi Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” ēkai. Projekta īstenošanas gaitā veikti būvdarbi ietverot, ēkas fasādes esošās apdares un siltumizolācijas
demontāžu, jumta pārkaru pagarināšanu un seguma nomaiņa, fasādes siltināšanu un apdari, cokola un pamatu
hidroizolēšanu, siltināšanu un apdari,
bruģakmens lietus ūdens novadīšanas
apmales izbūvi, lietusūdens tekņu un
noteku izbūvi u.c. darbus.
Kopējās projekta izmaksas: 182
965, 97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 155 521,07 EUR.
Būvdarbu veicējs: PS “A.A.& Būvkompānijas”
Projekta īstenošanas rezultātā tiks
nodrošināts siltumenerģijas patēriņa

samazinājums, kā arī oglekļa dioksīda
emisiju samazinājums par 50% gadā.
Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā
apkārtnē. Papildus ieguvums - pārtraukta norobežojošo konstrukciju
bojāšanās un pieaugusi īpašuma vērtība un ilgtspējība, kā arī uzlabojies
ēkas vizuālais izskats.
Projekta mērķis ir vērsts uz MK
noteikumos noteikto 4.2.2.SAM mērķi – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību
ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajām prioritātēm.
Projektu vadītāja
Marta Utāne

Ēkas pirms un pēc projekta īstenošanas.

Aicinām piedalīties Kokneses
novada iedzīvotāju aptaujā!

Kokneses luterāņu baznīca svinēs
330. dzimšanas dienu

Ja esi Kokneses novada iedzīvotājs,
aicinām Tevi aizpildīt aptaujas anketu
Kokneses novada mājas lapā: www.
koknese.lv vai www.visidati.lv/aptauja/1298236390/
Kokneses novada dome ik gadu organizē aptauju ar mērķi uzzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā,
veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē un sekmēt sadarbī-

24. septembrī Kokneses Evaņģēliski luteriskā baznīca svinēs sava
dievnama 330. dzimšanas dienu.
Svētku diena pulksten 10 iesāksies
ar mācītāja Valda Baltruka svinīgo
dievkalpojumu, skanēs jauktā kora
„Alaine” un sieviešu kora „Anima”
dziesmotie priekšnesumi. Ikviens
šajā dienā būs laipni gaidīts sirmajā
dievnamā Daugavas krastā!

bu ar pašvaldību. Anketa
ir anonīma un aptaujas
rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
Iedzīvotāju aptauja
notiek no 2017.gada 11.septembra līdz
16.oktobrim.
Aptaujas rezultātu apkopojums tiks
ievietots Kokneses novada mājaslapā
un novada avīzē.
Būsim pateicīgi par Jūsu viedokli!
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Kokneses novada dome paraksta
sadarbības līgumu ar Ogres
Tehnikumu
31. augustā Kokneses novada
domē svinīgi parakstīts Sadarbības
līgums starp Kokneses novada domi
un Ogres Tehnikumu par turpmāko
savstarpējo sadarbību, lai iesaistītos
kopīgos projektos, īstenotu profesionālās tālākizglītības programmas,
sekmējot profesionālās informācijas
apmaiņu.
Līgumu parakstīja Ogres Tehnikuma direktore Ilze Brante un Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris, klātesot domes un
Ogres Tehnikuma pārstāvjiem. Parakstītais līgums ir spēkā līdz 2020.
gada 31. decembrim.
Līdztekus Sadarbības līgumam
tika noslēgts līgums par Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas ēku un telpu izmantošanu.
Abu pušu pārstāvji pauda pārliecību par sadarbības nozīmīgumu,
lai nodrošinātu Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas profesionālo izglītības
programmu tālāku realizāciju. Dainis Vingris Kokneses novada domes

Sadarbības līgumu paraksta Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris un Ogres Tehnikuma direktore Ilze Brante. Anitas Šmites foto.

vārdā izteica pateicību Ogres Tehnikuma direktorei un darbiniekiem par
atbildīgo lēmumu, kurš nodrošinās
tradīcijām bagātā Vecbebru tehnikuma daļēju darbības turpināšanu.
“Mums ir svarīgi saglabāt darbību
Vecbebros un esam priecīgi par līdzšinējo pozitīvo sadarbību ar Kokneses novada domi. Kopīgi strādāsim,
sadarbosimies un realizēsim dažādas

izglītības programmas, lai lietderīgi
izmantotu šīs skolas telpas,” sacīja
Ilze Brante.
Ar Kokneses novada domes lēmumu ar 2017. gada 1. septembri izveidota Kokneses novada domes Bebru
pagasta pārvaldes struktūrvienība
“Vecbebru tehnikuma komplekss”.
Kokneses novada
domes informācija

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Īstenots projekts
“Velna pagrabiņa
pieejamības uzlabošana”

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses
novadā šī gada vasarā “Velna pagrabiņā” ierīkota elektroinstalācija un
uzstādīta koka laipa, lai nodrošinātu
vides pieejamību un padarītu objektu vizuāli pievilcīgāku arī diennakts
tumšajā laikā. Projekta īstenošanas
rezultātā apmeklētājiem pieejama
sakopta, droša vide, kur pavadīt brīvo laiku un doties pastaigās. Projekts
sekmē vides un kultūrvēsturisko vēr-

tību pieejamību un kopšanu, uzsvaru
liekot uz īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju iepazīšanu un saglabāšanu
nākamajām paaudzēm.
Plānots katru gadu novada lielākajos pasākumos izveidot šeit interesantu un saistošu vides objektu.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
853,78 t.sk. biedrības “Daugavas savienība” finansējums EUR 629,00.
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja Marta Utāne

Koknesē uzstādīts
interaktīvais āra stends

Īstenots Valsts zivju fonda projekts

Pateicoties Zemkopības
ministrijas Valsts zivju fonda
atbalstam Kokneses novada
dome realizējusi projektu
„Zivju resursu aizsardzības
pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novada
publiskajos ūdeņos”.

Kopš 2015.gada pašvaldība arvien lielāku uzmanību pievērš zivju
resursu aizsardzībai un lai sekmīgāk
veiktu kontroli, visos laika apstākļos
un diennakts stundās, projekta ietvaros papildināta materiāltehniskā bāze,
iegādājoties digitālo nakts redzamības
ierīci, LED tālās gaismas lukturi, kā arī
specializētu ūdens aizsargapģērbu.
Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības pasākumu kvalitāti
Kokneses novada publiskajos ūdeņos,
nodrošinot efektīvākus makšķernieku
kontroles veikšanas apstākļus, ilgtermiņā vecinot zivju resursu ilgtspējīgu
izmantošanu.
Projekta kopējās izmaksas ir
1270.00 EUR, t.sk, Kokneses novada domes finansējums 180.00 EUR
un Valsts zivju fonda finansējums ir
1090.00 EUR.
Kokneses novada domes Projektu
vadītāja Marta Utāne

No 1. septembra izmaiņas vairākos autobusu
maršrutos Aizkraukles un Kokneses novados
Izvērtējot gan iedzīvotāju priekšlikumus veikt izmaiņas reģionālo maršrutu tīklā, gan arī pasažieru plūsmu
un maršrutu finansiālos rādītājus, no
2017. gada 1. septembra tiks veiktas izmaiņas AS CATA apkalpotajos
maršrutos Aizkraukles novadā. Grozījumi tiks veikti maršrutā Nr.6103
Aizkraukle–Vecbebri, Nr.6096 Aizkraukle–Irši–Aizkraukle, Nr.6135 Aizkraukles autoostas–Aizkraukles stacija–Aizkraukles autoosta un Nr.6101
Aizkraukle–Skrīveri, atklājot jaunus
reisus un veicot izmaiņas esošo reisu
izbraukšanas laikā. Savukārt maršrutā Nr.5249 Aizkraukle–Aizkraukles
pagasts–Skrīveri, Nr.6426 Irši–Vilkāres un Nr.6424 Irši–Silajāņi pasažieru
pārvadājumi vairs netiks nodrošināti.
Nr.6135 Aizkraukles autoostas–Aizkraukles stacija–Aizkraukles
autoosta tiks atklāts viens jauns reiss,

kas plkst.11.15 tiks uzsākts no Aizkraukles autoostas un tiks izpildīts katru dienu. Savukārt maršrutā Nr.6101
Aizkraukle–Skrīveri tiks atklāti divi
jauni reisi – autobuss turpmāk darbadienās no Aizkraukles autoostas
izbrauks plkst.18.30, bet no pieturas
Skrīveru stacija – plkst.19.10.
Maršruta Nr.6103 Aizkraukle–
Vecbebri autobusam, kas no Aizkraukles autoostas izbrauc plkst.18.10, no
Kokneses dzelzceļa stacijas izbrauks
sešās minūtes agrāk – plkst.18.35. tādējādi mainīsies autobusa izbraukšanas laiks arī no pārējām pieturvietām,
kas seko aiz stacijas. Savukārt no pieturvietas Vecbebri autobuss izbrauks
deviņas minūtes vēlāk – plkst.18.50.
Arī maršruta Nr.6096 Aizkraukle–Irši–Aizkraukle autobuss, kas
no Aizkraukles autoostas izbrauc
plkst.12.00, no Kokneses dzelzceļa

stacijas izbrauks četras minūtes vēlāk
– plkst.12.30. Tādējādi nedaudz mainīsies autobusa kustības saraksts – no
atsevišķām pieturvietām tas izbrauks
vēlāk, tomēr galapunktā tas būs ierastajā laikā.
Ņemot vērā, ka maršrutā Nr.5249
Aizkraukle–Aizkraukles
pagasts–
Skrīveri, Nr.6426 Irši–Vilkāres un
Nr.6424 Irši–Silajāņi pārvadāto pasažieru skaits bija ļoti neliels, turpmāk
pārvadājuma pakalpojums tajos vairs
netiks veikts.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un ņemt
biļetes par braucienu, atgādinot, ka
ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc
izsniegtā biļešu skaita.
Informāciju sagatavoja: Zane Plone,
Valsts SIA Autotransporta direkcijas
sabiedrisko attiecību vadītāja

Kokneses novada tūrisma piedāvājumu kopš šī gada jūlija papildinās interaktīvais āra stends, kurš
uzstādīts pie jaunajām Kokneses tūrisma centra telpām 1905.gada ielā
7, Koknesē. Tūristiem būs pieejama
aktuālā informācija par Kokneses
novada apskates objektiem, naktsmītnēm, ēstuvēm, maršrutiem, vietējiem ražotājiem un tūrisma pasākumiem. Stends darbosies katru
dienu bez darba laika ierobežojumiem, tādējādi nodrošinot tūristus
ar vajadzīgo informāciju jebkurā
diennakts laikā. Āra stendi Latvijā
kļūst arvien populārāki un sniedz
tūristiem lielisku iespēju iegūt nepieciešamo informāciju ārpus TIC
darba laika, kā arī jebkurā sev vēlamā laikā. Pateicoties interaktīvajā
stendā iebūvētai iekārtas dzesēšanas un apsildes sistēmai, stends lieliski darbosies dažādos klimatiskajos apstākļos.

Stenda piegādi un uzstādīšanu
saskaņā ar Kokneses novada domes
veikto iepirkumu veica AS “Capital”.
Āra stends iegādāts pārrobežu
projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros,
īstenojot projekta mērķi - popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības
vērtības, kas vēl mūsdienās, lielākā
vai mazākā mērā, sastopamas katrā
partnera pilsētā un, sadarbojoties
projekta partneriem, veidot jaunus
tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par
vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā.
Par Centrālbaltijas jūras reģiona
programmu: www.centralbaltic.eu
Informācija par projektu: https://www.facebook.com/ExploreHANSA
Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatore,
Māra Bitāne, T.65133636

Apceļosim Rēzekni!
Bebru pagasta pensionāru padome "Mārtiņroze" 23. septembrī aicina
Bebru pagasta seniorus piedalīties
ekskursijā uz Rēzekni. Izbraukšana
pulksten 6.30 no pagasta centra autobusu pieturas. Ekskursijā plānots
apskatīt Atašienes retro motociklu
muzeju, Igauņu ģimenes mūzikas

instrumentu muzeju, Šmakovkas
muzeju un Austrumlatgales koncertzāli GORS. Dalības maksa: 13 eiro.
Lūgums pieteikties un samaksāt dalības maksu līdz 19. septembrim Bebru pagasta pārvaldē pie sekretāres vai
arī pie Mārītes Andersones vai Lības
Zukules.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Norit darbi pie Kokneses novada
rūpnieciskās teritorijas sakārtošanas

2016.gada otrajā pusē Kokneses
novada dome sagatavoja un iesniedza
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu par novada rūpnieciskās teritorijas (Darbnīcu laukums)
caurbraucošā ceļa un pievadceļu
pārbūvi (Melioratoru iela un atzars
no Austrumu ielas gar garāžām cauri
Darbnīcu laukumam līdz Paugu ielai), projekta nosaukums „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Kokneses
novada Kokneses ciemā”. Projekta iesniegums ir apstiprināts. Šī gada aprīlī iesāktie būvdarbi tuvojas noslēgumam un šobrīd darbi notiek Melioratoru ielā, kur tiek veikta esošās asfalta
virsmas nofrēzēšana, ceļa pamata
pastiprināšana, bruģētas gājēju ietves
izbūve. Darbnīcu laukumā ir pārbūvēts caurbraucošais ceļš 313 m garu-

mā paaugstinot nestspēju, uzklājot
valčbetona segumu, tiks ierīkots ielas
apgaismojums, veikta kanalizācijas
un ūdensvada atjaunošana, ierīkota
lietus ūdens kanalizāciju. Otrs pārbūvējamais pievadceļš 270 m garumā ir
atzars no Austrumu ielas gar garāžām
cauri Darbnīcu laukumam. Šim posmam paredzēts veikt asfalta seguma
izbūvi, grants nobrauktuvju konstrukciju, lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas ierīkošanu, jauna ielas apgaismojuma izbūvi. Būvdarbus veic
ceļu būves firma SIA “BINDERS”,
būvdarbu izmaksas ir 329 330,99
EUR bez PVN. Būvuzraudzību no-

drošina SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību – „Projektēšanas birojs
AUSTRUMI”.
Darbi tiek veikti, lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi pie uzņēmējiem,
ģimenes ārstu praksēm, pašvaldības
pakalpojumiem, atvieglotu autotransporta kustību, uzlabotu pārvietošanās iespējas diennakts tumšajās
stundās Darbnīcu laukuma teritorijā
un ceļa posmam līdz Austrumu ielai.
Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar 11 komersantiem, kuri uzņēmumi atrodas vai ir reģistrēti Melioratoru ielas rūpnieciskajā teritorijā.
85% no projekta izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.
Informāciju sagatavoja:
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa, T.65133636

Ekskursijā iepazīst rožu pilsētu

17. augusta rītā Kokneses novada represēto nodaļas biedri un
viņu ģimenes devās ekskursijā uz

Tukumu. Pirmais apskates objekts
bija Represēto piemiņas vieta Tukumā, kur nolikām līdzi paņemtos

ziedus un sveces. Vēlāk iepazinām
pilsētas centru un uzzinājām, ka
Tukumā dzīvo 20 000 iedzīvotāju
un, ka to dēvē par rožu pilsētu.
Tālāk devāmies uz visiem zināmo kino pilsētu Cinevillu. Tā ir
tapusi 2004. gada maijā. Redzējām
daudzu latviešu filmu tapšanas
vietas. Uzzinājām, ka Cinevilla ir
150 ha liela, bet tikai 16 ha no tā
ir apbūvēti. Pēc gardām pusdienām devāmies uz Lestenes Brāļu
kapiem un pēc tam uz Jaunpili.
Pēc pils apskates mūsu ceļš veda
uz Dobeli, kur apskatījām represētajiem veltīto pieminekli. Mājupceļā mūs ar dziesmām priecēja kapela „Aizezeres muzikanti”.
Visu dienu braucot un dziedot,
iepazinām vēl vienu skaistu pilsētu - Tukumu.
Megija Čakste

Noslēgts līgums par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu
Kokneses novada dome 2017. gada
31. augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.
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Projekta mērķis ir uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par
tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm,
spējam, sabiedrības un darba tirgus
piedāvājumam un vajadzībām.
Projektā iesaistītās skolas:

• Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
• Kokneses internātpamatskola –
attīstības centrs
• Bebru pamatskola
• Pērses sākumskola
Projekta īstenošanas laiks: 2017.
gada 31.augusts – 2020.gada 30.decembris
Informāciju sagatavoja:
Anda Mikāla, Kokneses novada
domes Attīstības nodaļa

Aicinājums ziedot ugunsgrēkā
cietušajai Svetlanas ģimenei
Bebru pagastā
LSK Kokneses novada nodaļa aicina atbalstīt rīkoto akciju “Ziedosim,
lai palīdzētu Hermaņu ģimenei atjaunot nodegušo kūtiņu!”
LSK brīvprātīgā Lība Zukule stāsta, ka 1. septembrī Bebru pamatskolā
izskanēja aicinājums atbalstīt mazā
Bebru pamatskolas skolnieka Valtera
Bruno ģimeni ar ziedojumu, kuru iespējams atstāt skolā novietotajā ziedojumu kastītē. Skolā Ziedojumu kaste
būs novietota līdz 25. septembrim.
Ziedot iespējams arī veikalā “Ataudze” Koknesē. Arī šeit ziedojumu
variet atstāt ziedojumu kastē līdz 25.
septembrim.
Aicinām privātpersonas, celtniecības un citus uzņēmumus, kā
arī zemniekus iespēju robežās atbalstīt ģimeni ar būvmateriāliem, kuri
būs liela vērtība kūtiņas atjaunošanas
darbos! Ziedotos būvmateriālus ģimene varēs izņemt personīgi arī to atrašanās vietā.
Ja jums ir iespēja palīdzēt ģimenei,
lūgums zvanīt pa tālruni:
+371 26423431 (Lība Zukule) vai
+371 28332427 (Svetlana Gerču-Hermane)
Ziedot iespējams arī www.pecugunsgreka.lv vai zvanīt uz Ziedojuma tālruni 90067077. Projekta kods
PEC041
11. jūlija agrā rītā izcēlās ugunsgrēks Svetlanas Gerču-Hermanes ģi-

menes saimniecībā
- nodega vistu kūts
un sadega trīs kazas
– ieņēmumu avots un sirdsprieks.
Paldies kaimiņienei, kura bija izgājusi slaukt gotiņu un pamanīja liesmas. Pretējā gadījumā varēja nodegt
māja, kurā dzīvo Svetlana ar vīru invalīdu un diviem bērniem.
Ģimenes plānos ietilpa putnu audzēšana un mājas kazas siera ražošana, kuru ģimene bija prezentējusi izstādēs un gadatirgos.
Cilvēki sen jau ir iemācījušies
izaudzēt dažādus putnus savām vajadzībām. Tie vienmēr izpalīdz cilvēkiem grūtos laikos. Ja novērtē darbu
kopumā, tad liekas, nekas sarežģīts
tur nav. Bet ir nepieciešamas noteiktas
zināšanas, ieguldījumi, strādīgums un
mīloša sirds.
Vēl viens interesants virziens, ko
bija izdomājusi Svetlana – mini zoodārza izveide.
Aizkraukles reģiona skaistajām
vietām šī ideja būtu ļoti aktuāla, jo izraisītu lielu interesi eko-tūristu vidū,
gan ģimenēm ar bērniem. Par ģimenes māju ik mēnesi jāmaksā kredīts.
Svetlanas vīram ir diagnosticēta onkoloģija, un ir vajadzīgi dārgi medikamenti. Bērni vēl ir mazi.
Kopā mēs spēsim palīdzēt šai strādīgajai ģimenei realizēt viņu sapni –
uzcelt jumtu mīluļiem.

SB Koknesis autokrosa komanda
ar teicamiem rezultātiem noslēdz
LČ sezonu

Mirklis no sacensībām.

Augusta nogalē Smiltenē, Tepera trasē,
aizvadīts Latvijas autokrosa čempionāta
pēdējais, sestais posms. Pirms sacensību
sākuma sešās čempionāta klasēs nebija
zināmi vēl pieci sezonas kopvērtējuma
uzvarētāji, tādēļ ar īpaši lielu nopietnību
braucēji gatavojās startiem Smiltenē.
Anita Šmite,
Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Foto no Autocross SB Koknesis
Prognozes par spraigajām un nesaudzīgajām cīņām dienas gaitā piepildījās, un aizraujoši momenti trasē bija
vērojami visos braucienos. SB KOKNESIS autokrosa komanda konkurēja
ar vadošajiem braucējiem un sacentās
par līderpozīcijām VAZ, 1600 un Mini
bagiju klasēs. Sestajā sacensību posmā
VAZ Klasika grupā lieliski cīnījās Edgars Elsts, finālā ierindojoties 5. pozīcijā no vienpadsmit dalībniekiem, savukārt Andis Ūtēns 1600 klasē sezonu
noslēdza ar izcīnītu 4. vietu! Mūsu mazie un brašie braucēji – Markuss Ūtēns
un Emīls Mirošņiks, dienas gaitā ener-

ģiski cīnījās, tomēr mazāk veiksmīgs
starts izdevās finālbraucienā, kur Markusam izcīnīta 10. un Emīlam 12. vieta.
Uzcītība, ieguldītais darbs un finanšu līdzekļi uz katru sezonas posmu
ir vainagojušies ar teicamiem rezultātiem šīs sezonas kopvērtējumā. Nopietnā konkurencē Latvijas autokrosa
čempionāta 2017. gada kopsummā Edgaram Elstam (VAZ Klasika) ceturtā
vieta un Andim Ūtēnam (1600 klase)
arī izcīnīta ceturtā vieta. Kokneses komandas braucēji, vairākos posmos stāvot uz goda pjedestāliem, sezonas laikā
pierādījuši, ka ir nopietni konkurenti
vadošajiem braucējiem un arī nākošajā
sezonā cīnīsies par godalgotām vietām.
Vēlam, lai šajā sezonā izcīnītās
uzvaras, personīgie sasniegumi un
gandarījums par paveikto, dod spēku
un iedvesmu gatavoties 2018. gada
autokrosa sezonai! Paldies visiem
mūsu autosportistiem par Kokneses
vārda pārstāvēšanu Latvijas autokrosa čempionātā. Paldies mūsu braucēju sponsoriem, atbalstītājiem un
līdzjutējiem!
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Kokneses novada izglītības iestādēs jauns darba
cēliens sakārtotā mācību vidē
Vasara aizsteigusies nemanot un skolas
solos atkal čalo bērnu balsis. Bet vasarā,
kamēr bērni baudīja brīvlaiku, izglītības
iestāžu tehniskie darbinieki un pedagogi
strādāja, lai jaunajā mācību gadā bērni,
atgriežoties mācību vidē, justos labi un
uzturētos patīkamās, sakārtotās un mājīgās telpās.
Lai novērtētu un apskatītu katras iestādes
paveikto vasaras periodā un jaunā mācību gada sākumā pārrunātu aktuālākos
katras iestādes jautājumus, 5. septembrī
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris, izpilddirektors Ilmārs Klaužs
un izglītības darba speciāliste Lauma Āre
viesojās visās novada izglītības iestādēs.
Anita Šmite, Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja

“Bitītē” dzīvo radoši!
Šo mācību gadu “Bitītē” uzsākuši
50 audzēkņi. Vasaras periodā, domājot par bērnu labsajūtu iestādē, veikti
telpu kosmētiskie remonti, atjaunoti
sienu krāsojumi, kā arī ar jaunām smilšu kastēm papildināti laukumi pie āra
nojumēm.
“Esam priecīgi par mūsu saulainajām telpām. Liels paldies mūsu skolotājām, kuras rūpējas par telpu vizuālo
noformējumu! Katru gadu papildinām
arī iestādes inventāru, bet jo īpaši priecīgi esam par iepriekšējos gados sarūpēto sporta inventāru. Bērni labprāt
sporto, ir ļoti aktīvi un kustīgi!” teic
Ilona Vītola.

Kokneses
internātpamatskolaattīstības centrs
- viena no 100
pilotskolām Latvijā

Paveiktais Pērses
sākumskolā
“Pērses sākumskolu šoruden apmeklēs 49 skolēni, no tiem 5 ir pimklasnieki, bet lielākā klase mūsu skolā ar 9
audzēkņiem ir sestā klase. 2017./2018.
mācību gadā skolā darbu sākuši trīs
jauni pedagogi, no kuriem divi strādās
sākumskolā, bet viens darbosies pirmsskolā,” atklāja Pērses sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja Santa
Kalniņa.
Vasaras periodā lielākās pārvērtības piedzīvojušas un jaunu vizuālo
izskatu ieguvušas Pērses sākumskolas
pirmsskolas grupas telpas, kuras atrodas no skolas netālu esošajā daudzdzīvokļu namā “Dimanti”. Veiktais
kosmētiskais telpu remonts rada mājīgumu un gaišumu, par ko priecīgi ir
gan mazuļu vecāki, gan skolas personāls. Remontētās telpās jaunajā mācību gadā uzturēsies un skolai gatavosies arī 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas
grupa, kuriem mācību process notiek
skolas telpās.
Pērses sākumskolai šis noteikti
būs jaunām dvesmām un emocijām
bagāts gads, jo pirmo mācību gadu no
tā sākuma skolu vadīs un par ikdienas
rūpēm gādās direktores vietas izpildītāja Santa Kalniņa. Iepriekšējā mācību
gada noslēgumā un vasaras periodā
pamazām iepazīti jaunie darba pienākumi. Darbs skolā ir dinamisks, vasaras noslēgums un septembra mēnesis
ir īpaši spraigi, kamēr tiek uzsākts un
sakārtots mācību process. “Vēlu mums
visiem veiksmi, izdošanos un radošu
mācību gadu,” vēl Santa Kalniņa.

veikts apjomīgs kapitālais remonts, lai
jaunieši kvalitatīvi apgūtu amatu prasmes. Izremontētās telpas tagad ir plašas, gaišas un vizuāli pievilcīgas, kurās
noteikti būs patīkami darboties gan
skolniekiem, gan skolotājam!
“Šogad lepojamies, ka visiem mūsu
skolēniem somās būs īpašas dienasgrāmatas ar skolas zīmējumu uz vāka.
Piedalījāmies konkursā un iesniedzām
bērnu darbus, kuros bija attēlota skola.
Par uzvarētāju atzina Kristera Karlsona iesniegto darbu un tas šogad rotās
mūsu skolas dienasgrāmatas vāku!
Katrs skolēns saņēma šādu dienasgrāmatu bez maksas,” stāsta Lidija Degtjareva.

Lepojas ar saviem
spēkiem paveikto
Bebru pamatskolā
“Pēc vairākiem gadiem jauno mācību gadu skola sagaidījusi ar nopietnām izmaiņām pedagogu sastāvā. Trīs
pieredzes bagātas skolotājas devušās
pensijā, bet darbu šeit uzsākuši četri
jauni pedagogi. Lielas darba slodzes
nevaram piedāvāt, tādēļ arī jaunus pedagogus darbam mūsu skolā piesaistīt
nav viegli,” stāsta skolas direktore Lidija
Degtjareva.
2017./2018. mācību gadā skolā mācīsies 89 skolēni, no tiem 12 ir pirmklasnieki, bet ar 16 audzēkņiem lielākā
ir skolas ceturtā klase.
Vasarā telpās veikti kosmētiskie
remonti, bet lielākais un pamatīgākais
darbs ieguldīts zēnu mājturības telpu
remontā. Skolas darbinieku spēkiem

Jau sesto mācību gadu Kokneses
internātpamatskola – attīstības centrs
lepojas ar Eko skolas statusu. Vasaras
periodā šeit veikti ne tikai apkārtnes
sakopšanas darbi, kosmētiskie remonti
klašu telpām, sporta zālē un zēnu mājturības ēkā, bet arī uzņemtas Eko skolu
nometņu grupas. “Darbs ar nometnēm
šovasar bija milzīgs. Tas bija pārbaudījums gan skolas tehniskajam personālam, gan pedagogiem. Nometņu dalībnieku uzņemšanā iesaistījāmies visi.
Esam gandarīti un lepni, ka uzņemtie
Eko skolu pedagogi un jaunieši no visas Latvijas atzinīgi novērtēja mūsu
skolu un ar patīkamiem iespaidiem
par Kokneses novadu atgriezās savās
mājās,” teic skolas direktore Dagmāra
Isajeva.
No septembra 100 Latvijas skolās
kompetenču izglītību izmēģina testa
režīmā. Kokneses internātpamatskola
– attīstības centrs ir viena no 100 pilotskolām Latvijā, kas ieviesīs kompetenču pieeju mācību saturā. “Pārmaiņas
mācību procesā paredzētas, sākot no
bērnudārza un beidzot ar vidusskolu.
Paredzēts attīstīt tādas prasmes kā mācīšanos, pētniecību, pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības, digitālās
un kultūras izpratnes kompetences.
Uzsākot projektu, skolotājiem tika rīkotas mācības, notikušas dažādas konferences. Iepazīstoties ar to, kas ir plānots, sapratām, ka savā ikdienas darbā
mēs jau darbojamies pēc šīm vadlīnijām un mācību procesā ļoti daudz
pielietojam plānotās mācību metodes,”
atklāj direktore.
Šajā gadā nozīmīgs ieguldījums ir
skolas ēkai nomainītais jumta segums,
kā arī nosiltinātā pāreja, kas savieno

skolu ar internāta ēku. Arī Kokneses internātpamatskolai – attīstības centram
projekta ietvaros izveidota sava oriģināla skolas dienasgrāmata, kas audzēkņus priecēs visu jauno mācību gadu.
Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā šoruden mācīsies 129
audzēkņi.

PII “Gundega”
audzēkņu skaits
arvien pieaug
Uzsākot jauno mācību gadu,
pirmsskolas iestādē “Gundega” lielas izmaiņas nav notikušas, vērienīgi
telpu remonti šajā vasarā nav veikti.
Vasarā saposta teritorija pie iestādes
un spodrinātas telpas. Arī pedagogu
sastāvā nozīmīgu izmaiņu nav – uz
noteiktu laiku iestādē strādās viens
jauns pedagogs.
“Budžeta ietvaros veicam gan iestādes uzturēšanas, gan teritorijas sakopšanas darbus. Vēlētos labiekārtot
āra rotaļu laukumus un papildināt tos
ar nojumēm bērniem. Arī celiņu seguma nomaiņa jāturpina, tomēr finanšu
līdzekļi šiem darbiem pašlaik nav,” teic
bērnudārza vadītāja Rita Gabaliņa.
Iestādē reģistrēti 189 audzēkņi,
kas ir lielākais skaits pēdējo gadu
desmitu laikā.

Kokneses Mūzikas
skolas audzēkņi
koncertē arī vasarā

dienas, mūsu audzēkņu pedagogu
pavadībā daudz koncertēja un ieguva gan skatuves pieredzi, gan jaunus
iespaidus!” atklāja Iveta Bērziņa,
Mūzikas skolas direktore.

Kvalitatīva mācību
vide Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā jauno mācību gadu uzsākuši
410 skolēni. “Pēc daudziem gadiem
skolēnu skaits sniedzas pāri četriem
simtiem! Esam priecīgi, ka laikā, kad
skola spēj piedāvāt audzēkņiem gan
aizraujošus interešu izglītības pulciņus, gan nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu un vidi, skolēnu skaitā ir vērojama augšupeja un mūsu
vidusskolu ir novērtējuši arī tālāku
novadu iedzīvotāji, kuri savus bērnus izvēlas izglītot tieši Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā!” teic skolas direktors Māris Reinbergs.
Šogad skolā strādās divi jauni
pedagogi, arī pensijā devušās divas
pieredzes bagātas skolotājas. Jaunums interešu izglītības pulciņos būs
robotikas nodarbības, ķīmiķu pulciņš
un dizaina studija, kurā apgūs pamatprasmes dizainā, vides mākslā un interjerā. Ar audzēkņiem strādās radoši
un profesionāli pedagogi.
Līdztekus nelieliem klašu telpu
uzlabošanas un iekārtošanas darbiem vasaras periodā lielākie darbi
veikti skolas pagrabtelpās, lai uzlabotu ēkas drošību.
Līdz ar skolēnu skaita pieaugumu iestādē, arī skolas internātā uzturēsies nozīmīgs skaits audzēkņu
– šogad 36 bērni. Vidusskolā zinības
iegūs 87 vidusskolēni, bet svinīgu
pirmo septembri šeit piedzīvoja 28
pirmklasnieki.

Jaunajā mācību gadā šeit zinības
apgūs un mūzikas pasauli iepazīs 82
audzēkņi, no tiem 13 pirmklasnieki.
Pedagogu sastāvam pievienojies jauns vijoles spēles skolotājs.
“Man ir prieks par mūsu skolas
profesionālajiem pedagogiem un
talantīgajiem audzēkņiem. Arī šovasar, kad daudzi baudīja vasaras brīv-

Izglītojamo skaita izmaiņas 2016./2017. un 2017./2018. mācību gados
Kokneses novada izglītības iestādēs
Nr.

Izglītības iestāde

1.
2.
3.

PII „Gundega”
PII „Bitīte”
Bebru pamatskola

Izglītojamo
skaits
01.09.2016.
173
45
80

4.

Pērses sākumskola

39

5.
6.

I.Gaiša Kokneses vidusskola
Kokneses internātpamatskolaattīstības centrs
7.
Vecbebru Profesionālā un
vispārizglītojošā internātvidusskola
Kopā

393
118
163
1011

Piezīmes
uz 01.09.2016.
5./6.g. - 62
5./6.g. - 18

Pirmsskola 9
Pamatizgl. 30
Klasēs 101
Grupās 17
Int.vsk. 101
Prof.gr. 62

Izglītojamo
skaits
01.09.2017.
189
50
88
50
410
129
916

Piezīmes
uz 01.09.2017.
5./6.g. - 68
5./6.g. - 16

Pirmsskola 16
Pamatizgl. 34
Klasēs 115
Grupās 14
-
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Ceturto vasaru Jāņa Krievāra piemiņas kauss volejbolā

Lība Zukule pateicas Uldim Filipsonam,
Jāņa Krievāra paaudzes sportistam un
pasākuma atbalstītājam.

19. augustā, pieminot izcilo bebrēnieti,
lauksaimnieku un sporta entuziastu
Jāni Krievāru, Kokneses novada Bebru
pagasta stadionā ceturto reizi norisinājās viņā vārdā nosauktā piemiņas kausa
izcīņa volejbolā. Tāpat kā iepriekšējos
gadus naudas balvu 300 eiro pasākumam
ziedoja Jāņa Krievāra dēls Uldis Krievārs.
Volejbola sacensības organizēja bebrēniete Lība Zukule sadarbībā ar Bebru
pagasta pārvaldi.
Sarmīte Rode
Svetlanas Vites foto
Ierasti satikšanās volejbola spēlē
notika augusta pirmajā sestdienā kā
atmiņu sveiciens Jānim Krievāram
dzimšanas dienā. Pirms 16 gadiem
mūžībā aizsauktajam sīkstajam zemes
kopējam un pagasta sporta tradīciju
iedibinātājam 10. augustā apritēja 86.
mūža gadskārta. „Tikai šoreiz svarīgu iemeslu dēļ sacensības notika citā
laikā, bet nākamajā gadā, cerams, ka
atkal ar Ulda Krievāra atbalstu, varēsim aicināt volejbola draugus augusta
sākumā,” teic Lība Zukule. Atšķirībā
no iepriekšējām reizēm, kad sacensī-

bās piedalījās liels skaits komandu no
visas Latvijas un volejbolistu vidū bija
augsta līmeņa spēlētāji, šoreiz piemiņas kausa izcīņā sacentās tikai novadnieki - Bebru un Iršu volejbolisti, jo
šajā dienā Jūrmalā turpinājās Eiropas
Volejbola konfederācijas (CEV) pludmales volejbola Eiropas čempionāta
fināls.
Ceturtās Jāņa Krievāra piemiņas
kausa izcīņas sacensības volejbolā
(4x4) atklāja Bebru pagasta pārvaldes
vadītāja Ilze Pabērza, novēlot visiem
sacensību dalībniekiem sportisku
izturību, godīgu spēli, labu sadarbību laukumā, bet galvenais tiesnesis
Dzintars Greļs iepazīstināja ar sacensību norisi. Pasākuma atklāšanas brīdī
piedalījās arī Jāņa Krievāra paaudzes
kādreizējie sportisti Uldis Filipsons
un Jānis Birkāns. Uldis Filipsons,
Latvijas armijas Gaisa spēku atvaļinātais pulkvedis, uzrunājot klātesošos,
sacīja: „Priecājos, ka Jāņa Krievāra
aizsāktās volejbola tradīcijas turpinās! Prieks arī par to, ka sacensībās
piedalās meiteņu komanda. Mūsu dižais novadnieks bija azartisks cilvēks,

Koknesieši iekļūst finālā

8.augustā Madonā notika vasaras sporta
spēļu otrais posms volejbolā zēniem un
meitenēm. Koknesi atkal pārstāvēja trīs
komandas.
Ivars Māliņš,
volejbola treneris
Pašā jaunākajā "D" grupā startēja
divas Kokneses komandas, un vecākajā "B" grupā viena komanda. Ļoti
labos laika apstākļos un sportiskā atmosfērā koknesieši parādīja labas spēļu iemaņas. Divas komandas, izcīnot
divas otrās vietas, ieguva tiesības 28.
augustā Ogrē startēt noslēdzošajā pa-

sākumā, kur piedalīsies piecas labākās
komandas no Daugavas labā krasta un
piecas komandas no kreisā krasta.
Otro vietu jaunākajā grupā izcīnīja Kristers Bite, Oskars Kalnozols
un Edgars Butāns. Astoto vietu (no
desmit) izcīnīja Roberts Bojers, Janis
Liepiņs un Kristers Stičinskis. Vecākās grupas Kokneses komanda, zaudējot vienu spēli Daugavpils sports
skolas komandai, arī ierindojās otrajā
vietā un turpinās turnīru finālā. Komandā spēlēja Aldis Sproģis, Matīss
Zaļais, Raivis Pālēns un Edgars Kalnozols.

KOKNESES SPORTA CENTRS
Parka 27a, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
sportacentrs@koknese.lv
mob.tel. 29360940 • tel. 65161997, 65161790
Twitter: @Kokneses_SC • Facebook: Koknesessportacentrs

viņš bija ne tikai talantīgs sacensību
un sporta svētku organizētājs, bet arī
aktīvs spēlētājs. Lai sportisks azarts
un spēlēt prieks ir jūsu sabiedrotie!
Domāju, ka Jānis Krievārs, noraugoties no mākoņa maliņas, priecājas
par jums!” Veiksmi un izturību saules tveicē sportistiem novēlēja Jāņa
Krievāra atraitne Gunta Krievāre,
kura šoreiz pārstāvēja savu ģimeni.
Volejbola treneris, Kokneses novada
domes deputāts, kultūras, izglītības,
sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās
komitejas vadītājs Ivars Māliņš, sveicot sportistus, sacīja: „Šodien labākie
volejbolisti spēlē Jūrmalā, bet jūs esiet
nākamie labākie!”
Lība Zukule, raksturojot sacensību norisi, stāsta: „Sacensības noritēja spraigi un interesanti, pateicoties
galvenā tiesneša Dzintara Greļa profesionalitātei. Volejbola sacensības
vēroja arī Juris Grantiņš - bijušais
bebrēnietis, leģendārās meistarkomandas „Radiotehniķis”, Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētājs. Lai
arī divām meitenēm gadījās veselības
problēmas, bija ieradusies neatlieka-

mās medicīniskās palīdzības brigāde,
apbalvošanas ceremonijā piedalījās
visi sacensību dalībnieki. Balvu fondu veidoja Ulda Krievāra ziedojums
un komandu dalības maksas. Šoreiz
naudas balvu saņēma ne tikai uzvarētāju komanda, bet kopējo balvu fonda
summu sadalīja visām sešām komandām.”
Sportistiem godam nopelnītās
balvas pasniedza Gunta Krievāre un
Juris Grantiņš.
Trīs vīru komandu konkurencē
uzvarētāju titulu un naudas balvu 100
eiro ieguva komanda „Irši”, kurā spēlēja Krists Kučinskis, Raimonds Dzenis, Reinis Otto un Modris Vilcāns.
Otrā vietā mājiniekiem – komandas
„Bebri” spēlētājiem: Ralfam Riekstiņam, Renātam Cīrulim, Viesturam Mozgam, Audrim Arzovam un
Viesturam Dupušam. Trešā vieta arī
bebrēniešiem, kuri bija apvienojušies
komandā ar nosaukumu „DE GRILL”,
šīs komandas sastāvā spēlēja Jānis
Lielauza, Andris Mateša, Erlends Liepiņs un Valdis Rutkovskis.
Jauniešiem Tautas klasē pirmā vieta apvienotajai komandai „Vecbebri –
Irši”, kurā spēlēja Juris Bitenbinders,
Raivis Pālēns, Kristers Leķis, Daniels

Riekstiņš. Otrā vieta komandas „Bebri” spēlētājiem: Jurim Tomaševskim,
Danielam Ošiņam, Kristam Kristoferam Vīksnem un Krišam Krišjānim
Vīksnem. Tika sumināta arī vienīgā
meiteņu komandas dalībnieces Eva
Tomaševska, Krista Ģēģere, Vanesa
Knodeļa un Kristīne Teicāne.
Visi komandu spēlētāji un sacensību atbalstītāji saņēma arī pārsteiguma balvas – pierakstu klades ar Vecbebru ainavu uz vāka.
Sacensību organizētāja Lība Zukule ar gandarījumu atzīst: „Esmu laimīga un lepna, ka Jāņa Krievāra piemiņas kausa izcīņas tradīcija veiksmīgi turpinās. Svarīgs ir ne jau komandu
daudzums, bet šis laiks, ko pavadām
kopā. Ja iepriekšējos gados balvas aizceļoja uz Jēkabpili, Aizkraukli, Rīgu,
tad šoreiz prieks, ka balvas saņēma
mūsu novada spēlētāji. Liels paldies
par atbalstu Uldim Krievāram, Bebru
pagasta pārvaldei, Artim Zvejniekam,
Ligitai Grunšteinai, Ērikai Stradei, visiem atsaucīgajiem palīgiem!”
Jānis Krievārs savulaik par enerģisko sporta pasākumu organizētāju
Lību Zukuli ir teicis: „Viņa ar savu
nestandarta radošo pieeju jebkura
jautājuma risināšanā neļauj palikt
malā nevienam pagasta iedzīvotājam,
ne pašvaldības iestāžu vadītājiem!” Tā
patiesi ir, un arī šis gadskārtējais pasākums to pierāda!
Pirmajā piemiņas kausa izcīņas
sacensību gadā vecākās paaudzes
sportisti Vecbebru muižas parkā iestādīja Jānim Krievāram veltītu Japānas lapegli, bet 2015. gadā līdzās
mūžzaļajam kociņam atklāja piemiņas plāksni. Šajā tikšanās reizē viņi
arī apraudzīja, cik stalti aug lapegle, tā
apliecinot, ka labie darbi dzīvo ilgāk
par viena cilvēka mūžu.

Jauns piedāvājums Koknesē – ar SUP pa
Daugavu un Pērsi
Pavisam jauns piedāvājums koknesiešiem un visiem aktīvās atpūtas
cienītājiem šovasar ir brauciens ar
SUP dēli pa Pērsi un Daugavu, ko
nodrošina brīvdienu piestātne “Pērsejas”. Supojot pa rāmās Pērses un plašās
Daugavas ūdeņiem, var redzēt neskartas dabas ainavas Pērses krastos, tās
ieteku Daugavā un varenās Kokneses
viduslaiku pilsdrupas, bet spēcīgākie
airētāji no ūdens puses ieraudzīs arī
luterāņu baznīcu, romantisko skatu
terasi un topošā Likteņdārza centrālo
vietu – amfiteātri.
Šī sportiskā ūdens nodarbe ir pieejama ikvienam – tās pamatā ir stabils,
garš SUP (Stand Up Paddle) dēlis un
airis. Uz dēļa stāvi vai sēdi un airē, lai
baudītu ūdens plūdumu. Braucienā

var doties viens pats vai kopā ar ģimeni un draugiem. Tā noteikti būs
neaizmirstama ekskursija, kurā gūsiet
kārtīgu enerģijas lādiņu un pozitīvas
emocijas! SUPošana ir viegla, veselīga,

skaista un daudzpusīga nodarbe!
SUP inventāru var iznomāt brīvdienu piestātnē “Pērsejas”, Koknesē.
Pirms braukšanas jāveic rezervācija pa
tālruni: 29119882.

Vecāku ievērībai!
Kokneses novada domes Starpinstitucionālās sadarbības komisija
ģimeņu lietu jautājumos aicina vecākus būt atbildīgiem un pievērst lielāku
uzmanību nepilngadīgo bērnu drošībai un nodarbēm brīvajā laikā. Atgādinām, ka bērnus līdz septiņu gadu
vecumam nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Vecāku pienākumus pret bērnu nosaka Bērnu tiesību aizsardzības
likums (BTAL).
Saskaņā ar BTAL 24.panta sesto

daļu Vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam
bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku
par 13 gadiem, klātbūtnes.
Saskaņā ar BTAL 24.panta ceturto
daļu Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību ļaunprātīgu
izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu,
kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret viņu
vecāki saucami pie likumā noteiktās
atbildības.

Saskaņā ar BTAL 59.panta piekto
daļu Policijas iestādē nogādā bērnu,
kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu
un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu
pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā. Par nakts laiku šā
panta izpratnē uzskatāms laiks no
pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā
pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav
noteikusi stingrākus ierobežojumus.
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Olgas Bundzenieces atmiņu stāsts –
dāvana koknesiešiem
Kokneses novada zudušie dārgumi turpina dzīvot vecākās paaudzes atmiņās,
mākslas un literāros darbos. Ikviens
jauns atradums bagātina mūsu novada
kultūras un vēstures mantojumu.
Sarmīte Rode
Vasaras vidū Kokneses novada
domes Sabiedrisko attiecību nodaļa saņēma elektronisku sūtījumu
- rakstnieces Olgas Bundzenieces
1993. gadā pabeigtu grāmatas manuskriptu „Vasaras Koknesē”, kas vēsta
par laiku no 1928. līdz 1935. gadam,
kad autore, būdama maza meitene,
Koknesē pavada astoņas neaizmirstamas vasaras. Darbā tēlainā valodā
atklāts zudušā Pērses ūdenskrituma
skaistums, Kokneses parks, Jaunā pils
un Kokneses pilsdrupas, atainota tā
laika Kokneses sabiedriskā dzīve, pieminēti māju nosaukumi un daudzie
tirdzniecības uzņēmumi, arī Bebru
pagasta „Domēni”, jo ar šīs mājas
iemītniekiem Bergiem draudzējās
autores māte. Valodas pētniekiem savukārt noteikti ieinteresētu Kokneses
izloksne, kas apstiprina, ka dažādu
paaudžu koknesiešiem nav vienāda
vārdu izruna.
Olga Bundzeniece jau 18 gadus
mēro mūžības ceļu. Viņas uzrakstīto
darbu mums atsūtīja Ārija Vāciete,
autores dēla Aigara Bundzenieka ģimenei tuvs cilvēks, ar aicinājumu padomāt, kā mēs, koknesieši, varētu šo
unikālo atmiņu stāstu darīt zināmu
citiem. 16. augustā Kokneses novada
domē ieradās sirsnīgi gaidīti ciemiņi no Rīgas: Aigars Bundzenieks ar

dzīvesbiedri Vitu un Ārija Vāciete.
Tiekoties ar Kokneses novada domes
pārstāvjiem, kopīgi tika ieskicētas idejas par tālāko sadarbību, jo visi klātesošie bija pārliecināti – rakstnieces
darbs „Vasaras Koknesē” ir jāīsteno
grāmatas veidolā. „Tas viennozīmīgi
ir augstvērtīgs literārs darbs. Meklēsim risinājumu tā izdošanā,” uzsvēra
Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs.
Aigars Bundzenieks tikšanās reizē pastāstīja: „Mana māte Olga Bundzeniece (dz. Ģērmane; 23.10.1923.
– 11.10.1999.) bija literāte, žurnāliste
un skolotāja. Viņas dzimtā pilsēta ir
Rīga, bet dzīves lielāko daļu pavadījusi Cēsīs. Kokneses pagasta „Palejās”
pie radiniekiem Pauļa un Ievas Bērziņiem pagāja viņas bērnības vasaras.
Koknese mātei bija ļoti mīļa, tāpēc arī
90. gadu sākumā viņa uzrakstīja šo
atmiņu grāmatu Kultūras fonda Daugavas programmai, bet neizprotamu
iemeslu dēļ darbs netika izdots. Ar
ģimeni vēlējāmies, lai manas mātes ar
mīlestību par Koknesi tapušais darbs
neaiziet aizmirstībā, tāpēc nospriedām, ka tas varētu ieinteresēt koknesiešus.”
Aigars Bundzenieks tikšanās reizē
Kokneses novada domei uzdāvināja
savas ģimenes ilgi glabātu dārgumu rakstnieces sagatavotu grāmatas manuskriptu mašīnrakstā, bagātīgu foto
klāstu, ilgu gadu laikā apkopotas piezīmes un aprakstus par Kokneses vēsturi. Manuskriptam pievienots viņas
iecerētais grāmatas titullapas noformējums. Laika gaitā mazliet nodzel-

Agrākās „Palejas” un mazā Kokneses meitene Olga Bundzeniece.

tējušas lapās ar autores roku norādītas
vietas, kur nepieciešams ievietot viņas
izvēlētās fotogrāfijas. Paveikts milzīgs
grāmatas sagatavošanas darbs. Liels
paldies Olgas Bundzenieces tuvajiem
cilvēkiem par šo vērtīgo dāvinājumu!
Savukārt rīdzinieki mums novēlēja atrast māju, kurai kādreiz ir bijis
„Paleju” vārds. Un tas jau ir izdarīts!
Olga Budzeniece var pasmaidīt no
mākoņa maliņas, jo „Palejas” ir tā pati
māja 1905. gada ielā 26 - skaista un
sakopta sēta, pateicoties saimniekiem
Ingunai un Andrim Žogotam.
1994. gadā savās piezīmēs autore raksta: „Kad rakstīju bērnības atmiņas par Koknesi, kādu to redzēju
pirms 65 gadiem, biju pārliecināta,

ka tāds darbs ir vajadzīgs – piemiņa iznīcinātajam Kokneses
dabas krāšņumam, kuru jaunākās paaudzes neredzēs, par
to varēs uzzināt tikai no bildēm
un grāmatām. Pazudināto Staburagu vēl piemin, lasa „Staburaga bērnus”. Bet manā grāmatā dzīvo Kokneses bērni, viņu
piedzīvojumi. Rakstīdama par
savām vasarām Koknesē, biju
pārliecināta, ka dzīva cilvēka
saikne ar bijušo būs vērtīgāka
piemiņas zīme nekā izpostītajā
parkā „iestādītais” stabiņš pretī tai vietai, kur Pērses klinšainajā gravā reiz šalcis slavenais
ūdenskritums.”

Autores iecerētā grāmatas titullapa.

Aizvadīti tradicionālie Kokneses novada mednieku
sporta svētki
19. augustā Kokneses pagasta “Ozolkalnu” šautuvē skanēja pamatīgi šāvieni, jo te notika tradicionālie Kokneses novada mednieku sporta svētki
“Kokneses kauss” jeb, kā tos nodēvējuši paši dalībnieki, mazais Kokneses novada “Minhauzens”.
Anitas Šmite,
Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Līdzīgi kā lielajā mednieku festivālā
“Minhauzens”, arī Koknesē sacentās vairākas
mednieku komandas, kuras dažādos sporta
veidos krāja punktus, lai dienas beigās iegūtu “Kokneses kausu 2017”. Kauss ceļo pie komandas ar vismazāk iegūto punktu skaitu.
Par aizvadītajām sacensībām mednieku kluba “Ķepainis” vadītājs un viens no
sacensību organizatoriem Jānis Bērziņš
teic: “Arī šogad “Kokneses kauss” bija labi
apmeklēts un spēkiem mērojās kupls dalībnieku pulks. Kopumā startēja 41 dalībnieks
un 8 komandas. Īpašs prieks par aktīvajām
daiļā dzimuma pārstāvēm, kuras šoreiz dalībnieku vidū bija salīdzinoši daudz. Tradicionāli mednieku svētkos sabrauc mednieki ar savām ģimenēm. Mums ir patīkama
atmosfēra, skaisti svētki, kur kopā atpūšas
visa ģimene!”
Mednieki un mednieces sacentās amerikāņu trapā, smaguma noteikšanā, mērīšanā “uz aci”, stafetē, duelēšanās sacensībās
un šautriņu mešanā. Individuālie dalībnieki
piedalījās šautriņu mešanas un pneimatikas
sacensībās, bet bērnu priekam bija pat piepūšamā atrakcija! Rezultātu kopsummā vislabāk veicās un sacensību kausu ieguva med-

nieku kluba “Ķepainis”
komanda, kuras sastāvā
bija: Ainārs Krastiņš, Māris Blagovs, Jānis Rūdolfs
un Aivars Milsons. Komanda tika apbalvota ar
svētku kausu, kā arī katrs
dalībnieks
individuāli
saņēma mazākus piemiņas kausus. Arī otrās un
trešās vietas komandu
dalībnieki tika apbalvoti
ar piemiņas kausiem. Vēl
dalībnieki saņēma
vairākas gardas un
vērtīgas balvas no
pasākuma atbalstītājiem.
Lielu paldies
mednieku klubs
“Ķepainis” saka
visiem dalībniekiem, organizatoriem un atbalstītājiem. Īpašs paldies
lielākajiem svētku
at b a l s t īt āj i e m :
Kokneses novada domei, veikaliem “Metālists”,
“Volta”, “Kokneses miesnieka gardumi”, SIA
“Ataudze”, IK “Melita 96”, Kokneses Tūrisma
centram, SIA “Sinda & VR”, SIA “Artemīda”,
AS “Virši A”, konditorejai “Melānija”, ZS “Vecsiljāņi”, SIA “Innotrade Riga Ltd”, SIA “Kokneses dārzniecība” un alus darītavai “BURSH”.

Uzvarētāju komanda:
mednieku kluba „Ķepainis”
dalībnieki

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Aicina Likteņdārza digitālā un vides
ekspozīcija Liktens gāte!

Šī gada vasara Likteņdārzā bijusi notikumiem un darbiem bagāta.
17. jūnijā notika ikgadējās atbalsta
akcijas “Top Latvijas Likteņdārzs!”
koncerts, kas tradicionāli nu jau
devīto reizi tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Televīziju. Tajā
pašā dienā norisinājās vēl viens
nozīmīgs notikums - tika atklāta
Latvijā pirmā digitālā ekspozīcija
ar nosaukumu Liktens gāte, kas
stāsta par mūsu tautas vēstures notikumiem pagājušajā gadsimtā, kas
mainīja cilvēku likteņus un kuros
Latvija zaudēja aptuveni 600 000
cilvēku jeb trešo daļu iedzīvotāju.
Ekspozīcija Liktens gāte šobrīd
ir apskatāma vidē uz 12 simboliskām pieturām Likteņdārza teritorijā, kā arī digitālā formātā - nomai
un izmantošanai Likteņdārzā uz
vietas pieejami 40 planšetdatori,
kas ar SIA “Samsung Electronics
Baltics” atbalstu dod iespēju iepazīt ekspozīciju nepierastā un tomēr saistošā veidā. Nedaudz vēlāk
šogad būs pieejama arī aplikācija
“Liktens gate”, kas būs lejupielādējama viedtālruņos vai planšetēs
(Google Play un App Store).
Sākums Liktens gātei ir pie
Likteņdārza Informācijas centra.
Tālāk tā turpinās no Likteņdār-

za draugu alejas pirmā celiņa pa
kreisi. Takas veidolā tā līkumo līdz
paaugstinājumam netālu no amfiteātra. Pieturvietās uz informācijas
plakātiem ir stāsti par būtiskākajām Latvijas vēstures krustcelēm,
savukārt plašāku ieskatu cilvēku
stāstos, fotogrāfijās un citās vēstures liecībās var gūt, ar planšetdatora palīdzību noskenējot QR zīmi
un lasot digitālā formāta materiālus. Tā ir atslēga uz likteņstāstiem,
kas secīgi ved mūs cauri pagājušā
gadsimta vēstures līkločiem.
Sandra Kalniete, “Kokneses
fonda” padomes locekle: “Likteņdārzs sākās kā piemiņas vieta, tomēr svarīga nav tikai pagātne. Liktens gāte ir Latvijas vēstures grūtākie un uzvaras brīži caur konkrētu cilvēku stāstiem. Notikumu
personalizācija ļauj labāk izprast
vēsturisko notikumu sarežģītību
un atklāj, kā tie ietekmēja cilvēku
lēmumus, izvēles un redzējumu
par savu un Latvijas nākotni. Esmu
pārliecināta, ka, pateicoties vides
un jauno tehnoloģiju apvienojumam, Liktens gāte būs aizraujošs
ceļojums vēsturē gan jauniešiem,
gan arī vecākajai paaudzei.”
Adriāns Dāvis, ilggadējs AS
“Latvijas Gāze” vadītājs: “Likteņ-

dārzs būs mūsu lepnums,
un tas ir daudzu gadu
darbs, kur roka būs jāpieliek arī turpmāk. Tur
ir mūsu vēsture, tur ir
mūsu šodiena, un mēs
caur to veidosim arī savu
nākotni. ”
Ekspozīcija Liktens
gāte var kalpot par lielisku mācību materiālu
jaunajai paaudzei viņiem
saprotamajā un ērtajā digitālajā formātā, tomēr
mēs zinām, ka modernās
tehnoloģijas izmanto ne
tikai jaunieši. Aicinām
ikvienu piedzīvot vēstures pieskārienu caur dažādu cilvēku stāstiem.
Savas zināšanas un
atbalstu Liktens gāte tapšanā ir snieguši filozofs
Artis Svece, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja Ginta
Zalcmane, uzņēmumi - SIA “Dd
Studio”, SIA “Overly”, AS “Latvijas Gāze”, SIA “Lattelecom” un
SIA “Samsung Electronics Baltics”.
Ekspozīcijas zīmējumus veidojusi
māksliniece Kristīne Kursiša.
Aicinām sekot jaunākajai infor-

mācijai par Likteņdārzu
arī sociālajos medijos:
Facebook, draugiem.lv,
Instagram, Twitter vai
Youtube kanālā, kā arī
mājaslapā www.liktendarzs.lv.
Valda Auziņa
„Kokneses fonda”
Valdes priekšsēdētāja
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Kokneses novada amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu
grafiks 2017. / 2018. gada sezonā
Kolektīva nosaukums

Mēģinājuma laiks

Mēģinājuma vieta

Kolektīva
vadītājs

Jauktais koris
„Alaine”

Otrdien, piektdien
plkst. 10:00

Kokneses kultūras nama
lielā zāle

Silvija Cīrule

Sieviešu koris
„Anima”

Ceturtdien
plkst. 18:30

Kokneses kultūras nama
mēģinājumu telpa

Lelde
Kamzole-Gagaine

Vidējās paaudzes Otrdien, ceturtdien
deju kolektīvs
plkst. 20:00
„Liepavots”

Kokneses kultūras nama
lielā zāle

Inta Balode

Jauniešu deju
kolektīvs

Kokneses kultūras nama
lielā zāle

Kornēlija
Reisnere

Dāmu deju kolek- Pirmdien, trešdien
tīvs „Tik un tā”
plkst. 20:00

Kokneses kultūras nama
lielā zāle

Kornēlija
Reisnere

Folkloras kopa
„Urgas”

Pirmdien, trešdien
plkst. 18:00

Kokneses kultūras nama
mēģinājumu telpa

Inguna Žogota

Amatierteātris

Otrdien, ceturtdien
plkst. 18:30

Kokneses kultūras nama
lielā zāle

Inguna Strazdiņa

Līnijdejas

Otrdien plkst. 17:00
jauniešiem; plkst.
18:00 pieaugušajiem

Kokneses kultūras nama
mazā zāle

Inguna Ozoliņa

Pūtēju orķestris

Kokneses kultūras nama
Trešdien, piektdien
plkst. 20:00, svētdien
pūtēju telpa, lielā zāle
iepriekš saskaņotā laikā

Pirmdien, trešdien,
piektdien plkst. 18:00

Ziedonis Puķītis

Vidējās paaudzes Trešdien plkst. 20:00
deju kolektīvs
Svētdien plkst. 11:00
„Kokna”

Kokneses kultūras nama
mazā zāle
lielā zāle

Kornēlija
Reisnere,
Jolanta Pīķe

Vidējās paaudzes Otrdien, ceturtdien
deju kolektīvs
plkst. 19:00
„Rats”

Kokneses novada domes
zāle

Laura Freimane

Vidējās paaudzes Pirmdien, trešdien
deju kolektīvs
plkst. 20:00
„Irši”

Iršu kluba zāle

Inta Balode

Jauniešu deju
kolektīvs „Kāre”

Ceturtdien plkst. 19:30; Bebros, tehnikuma zālē
sestdien plkst. 11:00

Pazīstami dažādi zīmju kopumi,
kuri dažādās kombinācijās izmantoti ikdienā – ar tām apzīmēja sadzīves priekšmetus, traukus, apģērbus,
rotas, pat uz ieejas durvīm un māju
sienām, - veiksmei, labklājībai, veselībai. Mūsu etnogrāfijā šim nolūkam
vairāk lietotas Baltu zīmes vai Latvju
raksti, tomēr diezgan plaši pazīstamas un arī ikdienā lietotas ir rūnas.
Tās nāk no senajiem ģermāņiem un
skandināviem. Latvijas vēsturē ir bijuši vācu un zviedru laiki, tādējādi

saprotams, kāpēc Latvijā ir atrodami akmeņi ar rūnu rakstiem – tie
ir aizgājušo laiku liecinieki. „Rūna”
tulkojumā nozīmē „noslēpums, slēpt,
noslēpt”. Vācu valodā „raunen”- čukstēt, somu „runo”- vārsma, zvērests,
latviešu valodā - „runāt”. Rūnu alfabētā ir 24 rūnas, kurām katrai atbilst
noteikts asociāciju komplekts. Senatnē rūnu zinātāji bija priesteri, viedie,
kuri briesmu gadījumā tās zīmēja uz
visa kā, pat vienkārši ar skatienu sev
priekšā. Rūnu lietošanas māksla šodien nav tikai dziednieku darba instruments, rūnas un pašu sastādītus
runiskriptus aizsardzībai, veselībai,
veiksmei, sava rakstura korekcijai var
izmantot katrs, kas ir tuvāk iepazinis
šo interesanto, spēcīgo zīmju sistēmu.
Tāpat rūnas var izmantot zīlēšanai,
lai rastu atbildes uz neskaidrajām
dzīves situācijām un arī ikdienišķiem
jautājumiem. Tikai ļoti labi jāiepazīst
rūnu „vēstījumi”, jo rūnas izvēlēšanās
un runiskripta ( rūnu kombinācija )
sastādīšana praktiskam pielietojumam notiek pēc katra paša izvēles,
intuīcijas. Tāpēc, ja cilvēks īsti nepār-

Senioru klubiņa „Pīlādzītis”
turpina rosīgi darboties
Senioru klubiņš „Pīlādzītis” pavadījis
notikumiem bagātu vasaru. „Pīlādzīša”
vadītāja Zenta Bērziņa stāsta: „19.
jūlijā tikāmies ar Kokneses novada
domes priekšsēdētāju Daini Vingri.
Mūs iepazīstināja ar Kokneses novadā
realizējamiem projektiem, finanšu
līdzekļu deficītu un augošajām dārdzības
tendencēm. Noteikti atbalstīsim un
iesaistīsimies projekta „Koknese veselīgākā vide visiem” aktivitātēs.
Mūsu uzdevums ir personiski piedalīties,
tā pilnveidojot savu dzīvesziņu un
veselību. Aktuāls jautājums bija par
pilsdrupu apmeklējuma bezmaksas
gada kartēm. Šīs kartes izsniedz pēc
konkrēta pieprasījuma izvērtējot
personas aktivitāti sabiedriskajos
darbos. Daudz nezināmā par atkritumu
savākšanas laukuma izbūvi un
ierīkošanu Paugu ielā. Kokneses
daudzstāvu apbūves rajonā ir problēmas
ar izīrētiem dzīvokļiem, kaimiņu
strīdiem, bezsaimnieku kaķiem. Visas
šīs problēmas kāds no malas nekad
neatrisinās, tāpēc vajadzētu ievērot
labvēlīgas neitralitātes principu, bet tīra
vide ir atkarīga no cilvēku apzinīguma
un sadzīves kultūras. “Gaiļu ciema”
iedzīvotāji ir pateicīgi un priecīgi par
piebraucamo ceļu asfalta segumu.
2. augustā apspriedām dārzā darāmos darbus, kā labāk kopt tomātus
dažādās siltumnīcās, aktuālāko par

projektu “Koknese - veselīgākā vide
visiem”. 10. augustā senioru klubiņa
„Pīlādzītis” dalībnieču pārstāvniecība 8 cilvēku sastāvā ar domes autobusiņu devās apciemot Ainu Siliņu.
Ceļojot pa Preiļu un Vārkavas novadu, vērojām lauku ainavu un zemes
apsaimniekošanas veidus, tur daudzi
nodarbojas ar lopkopību un graudkopību.
16. augustā pie mums viesojās
psiholoģe Ināra Mačuļska. Viņa īpaši
ieteica, ka nevajag apslāpēt dusmas,
cilvēkam, lai justos labi ir vienmēr jābūt rosīgam. Apguvām dažus īpašus
vingrinājumus un atziņu, ka maņas
jātrenē visa mūža garumā. 23. augustā Kokneses novada seniori devās
ekskursijā uz Līgatnes slepeno bunkuru, Līgatnes alām un Raunu. Ekskursijā piedalījās 48 braucēji. Aicinājums mājās sēdētājiem: sekojiet līdzi
informācijai Kokneses Novada Vēstīs
un pašvaldības mājaslapā, un piesakieties ekskursijām! Vēlams apdomāt
nākošā gada ekskursiju maršrutus un
laikus, to var pieteikt zvanot Dzintrai
pa tel. 26022730.
9. septembrī apmeklējām Ābolu
balli Likteņdārzā. Savukārt 16. septembrī uz „Pīlādžu” un „Pīlādzīšu”
salidojumu Varakļānos mūs ielūdz
Varakļānu novada pensionāru biedrība “Pīlādzītis”. Darāma daudz, turpinām darboties!”

Sarmīte Plūme

RŪNAS - PALĪGS IKDIENĀ UN
NEIKDIENIŠĶAJĀ
Visos laikos cilvēki vēlējušies pasargāt
no ārējās pasaules sevi un savu tuvinieku drošību. Gan tiešā veidā – ceļot drošas mājas, velkot ap tām augstus žogus,
valstu līmenī – apsargājot robežas ,
bruņojoties. Jau izsenis cilvēki likteņa
vai vismaz notikumu gaitas labvēlīgai
ietekmēšanai izvēlas „aizsardzības”
priekšmetus – talismanus, amuletus,
kas vairo nēsātāja drošības sajūtu un
veiksmi.
Iveta Hveckoviča,
Personības attīstības centra
„AURA”vadītāja
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Centra AURA ieceres jaunajam
mācību cēlienam
Savu mācību gadu uzsāksim 30. septembrī ar divām nodarbībām: “Padziļinātu rūnu apguvi” iepriekšējā gada
grupai, un veidosim arī jaunu klausītāju grupu “Rūnas iesācējiem”.
Iveta Hveckoviča,
Centra AURA vadītāja

zina rūnas saturu, to nav jēgas zīmēt
pat gaisā. Nestrādās. Rūnas ir labi jāpārzina un pret šo seno zīmju mākslu
jāizturas nopietni, ar cieņu.
Apgūt rūnu lietošanas mākslu
var tepat Koknesē. Personības attīstības centrā „AURA” pagājušajā
mācību gadā dziednieces Līgas Lazdānes pasniegtajā kursā rūnas apguvām 16 nodarbībās. Šogad rūnu
rakstus turpināsim apgūt padziļināti
vienu nodarbību mēnesī. Interesenti
ar priekšzināšanām var pievienoties
esošajai grupai. Bet ir iespējams arī
veidot jaunu klausītāju grupu , lai apgūtu rūnas pamatīgi no paša sākuma.
Ja tas šķiet interesanti, vienkārši
jānāk uz centru „AURA” 30. septembrī pl. 10.30.

Pirmajā tikšanās reizē izrunāsim,
ko vēl būtu interesanti nodarbībās
apgūt, uzklausīsim jauno dalībnieku
vēlmes. Šogad esam nolēmuši darboties kā Ezoterisko zināšanu izglītības
klubs, organizējot lekcijas vai diskusijas vienreiz mēnesī par dažādām
cilvēkus interesējošām tēmām. Piemēram, - „Atkarības un līdzatkarība ģimenē”. Ļoti nopietna problēma
daudzās ģimenēs - jo, kur ir atkarīgie
cilvēki, pārējie ģimenes locekļi negribot nonāk līdzatkarīgo lomā. Kā dzīvot tādā atmosfērā un ievirzīt situāciju atveseļošanas gultnē?
Lai uzaicinātu labu, profesionālu lektoru, konsultantu , tas nav lēti.
Tādam pasākumam nepieciešams
kuplāks dalībnieku skaits, tāpēc mēs
ļoti priecātos par atgriezenisko saiti
– sazinieties ar mums, kam šāda lekcija būtu noderīga. Ļoti interesants
temats, mūsuprāt, ir „Jaunās enerģi-

jas: kā ar tām strādāt un būt pašam
sev dziedniekam”. Ir iespēja organizēt lekciju „Kā iemācīties strādāt
ar svārstiņu”. Labprāt uzklausīsim
interesentu vēlmes, kas kuram tieši
šobrīd ir aktuāli, kādus lektorus vēlētos pie mums klausīties.
Tāpat kā iepriekš, AURAS telpās var griezties pie dziedniekiem
pēc palīdzības. Katru nedēļu, parasti
sestdienā pieņem dziedniece bioenerģētiķe Līga Lazdāne, vienu reizi
mēnesī dziednieks Dmitrijs Guļajevs – dziedina ar mantru vibrācijām (labi palīdz atkarību ārstēšanā).
Iespējams uzaicināt pie mums uz
pieņemšanām dziedniekus Raiti Jokumu, Juri Saulīti, Birutu Fedotovu,
Ingu Pērli, manuālo terapeitu Maksimu Sputaju, vēdisko astrologu Jāni
Riežnieku.
Katra mēneša pēdējā svētdienā
aicinām pie mums uz Oļega Demidova vadīto Lielo meditāciju apli. Ar
prieku redzam, ka Meditāciju apļi
pie mums izturējuši laika pārbaudi,
tie notiek jau no AURAS pastāvēšanas sākumiem 2011.gadā un tiek
kuplāk apmeklēti. Pēc meditācijām
var pieteikties pie dziednieka Oļega
Demidova uz konsultācijām.

Konsultāciju diena Kokneses novada domes Sociālajā dienestā
2017.gada 19.septembrī Kokneses novada domes Sociālā dienesta
telpās Vērenes ielā 1, Koknesē Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Kokneses
novada domes Sociālo dienestu rīko
konsultāciju dienu Kokneses novada

iedzīvotājiem. Konsultācijas paredzētas no plkst. 12.00 līdz 14.00.
Aicinām vecākus būt aktīviem
un izmantot iespēju saņemt konsultācijas Jums interesējošajos jautājumos, kas skar bērnu tiesību aizsardzību. Konsultācijās var saņemt

informāciju par:
Bērnu, vecāku un pieaugušo tiesībām, pienākumiem un atbildību;
Konfliktsituācijām izglītības un
citās iestādēs, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem;
Saskarsmes jautājumiem un ci-

tiem jautājumiem, kas saistīti ar
bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu.
Konsultāciju dienas ietvaros
VBTAI speciālisti sniegs padomus,
palīdzēs meklēt iespējas risināt konfliktsituācijas un sniegs atbildes uz

jautājumiem arī Kokneses novada
domes Starpinstitucionālās sadarbības komisijai ģimenes lietu jautājumos.
Kokneses novada domes
Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Tālmane
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Elbrusa virsotnē plīvoja Kokneses karogs
Elbrusu sveic
Kokneses karogs.

Apmācība uz ledāja.

Šturmēšanas nometne virsotņu pakājē.

Vasaras vidū, kad tikko bija nosvinēti
Kokneses novada svētki, koknesieši Dace
un Aigars Skopāni tuvojās Eiropas augstākajai virsotnei Elbrusam (5642 m), bet 3.
jūlijā, sasniedzot sniegoto virsotni, debesis
sveica Kokneses karogs. Iespējams, ka šī ir
pirmā virsotne, kur nonācis mūsu novada
simbols.
Sarmīte Rode
Foto no Daces un Aigara Skopānu
personīgā arhīva
„Mūs vieno mīlestība uz kalniem,”
tikšanās reizē, baudot viesmīlību viņu
mājās, atklāja Dace un Aigars. Bet,
klausoties viņu dedzīgajā stāstā par
šīs vasaras ekspedīciju uz Elbrusu, es
pārliecinājos, ka viņus vieno daudz kas
vairāk - dzīves un pasaules izjūta, māka
piedzīvot prieku un kopīgi izturēt visgrūtākos pārbaudījumus. Bez tam viņi
abi ir dzimuši Gaiļa gadā, absolvējuši
Fizkultūras institūtu, ir skolotāji Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā, kopīgi uzcēluši savu māju, šogad nosvinējuši 26
gadu kāzu jubileju, ir brīnišķīgi vecāki
dēlam Klāvam.

No Tatriem līdz
Alpiem
„90. gadu vidū, mums bija iespēja
kopā ar koknesiešu delegāciju, kuru vadīja Viesturs Cīrulis, aizbraukt uz Norvēģiju. Izzinot tās gleznaino dabu, kādā
kalnā mūs veda pa taku, mums ar Daci
palika garlaicīgi, un mēs, redzot mastu,
devāmies pa akmeņiem taisni uz augšu. Un tā, pilnīgi nevilšus, piedzima
mīlestība uz kalniem, bet tā nopietnāk
ar kalnos kāpšanu aizraujamies pēdējos
piecus gadus,” stāsta Aigars.
Dace turpina: „Nu jau vairākus
gadus ik pavasari es vidusskolēniem
organizēju ekskursijas ārpus Latvijas.
Tā mēs sākām braukt uz Slovākiju
un iepazīt Tatrus. Taču šajās jauniešu
ekskursijās ir ierobežots laiks, tāpēc
nolēmām, ka jābrauc pašiem vien.
Aigars sāka pētīt kalnu kartes, meklēt maršrutus. Pirmo reizi aizbraucām
kopā ar Klāvu, bet tā kā dēlēns baidījās
no augstuma, mainījāmies - viens no
mums palika kopā ar bērnu, otrs kāpa
kalnā. Pēc tam, jau no septembra atliekot naudu ceļojumam, vairākas vasaras
braucām uz Tatriem divatā. Bet pirms
trim gadiem, pateicoties viena mana
bijušā skolēna mammai Kristīnei, kura
ar ģimeni dzīvo Šveicē, saņēmām uzaicinājumu doties ciemos un satikties ar
Alpiem. No sākuma domājām, kā gan
mēs aizbrauksim uz tik dārgu zemi!
Bet, labi padomājot, nolēmām – mēģināsim! Kristīne mums laipni piedāvāja dzīvot savās mājās, kamēr pati
tajā laikā ciemojās Latvijā, bet mašīnas
bagāžniekā līdzi bija paņemti bagātīgi
pārtikas krājumi. Vienu dienu kāpām,
otru atpūtāmies, bet nākamajā reizē jau

kāpām divas dienas un atpūtai pietika
ar dienu. ”
Esot Šveicē, koknesieši ne tikai iepazinuši Alpus, bet pabijuši Cīrihē un,
protams, Raiņa trimdas vietā Kastaņolā. „Es arī gribētu būt aizsūtīta trimdā
uz Kastaņolu!” - smej Dace, atceroties
sajūtas, aplūkojot Lugāno ezeru un
māju, kurā mūsu dižgars radījis „Zelta
zirgu” un citas savas daiļrades virsotnes. „Uz turieni braucām pāri kalnu
pārejai, atpakaļ pa slaveno 17 kilometru garo Gotarda bāzes tuneli. Kā gan
varēja neizmantot izdevību izbraukt
pa vienu no pasaulē garākajiem tuneļiem!” – papildina Aigars.

Ir gribēšana kāpt
Elbrusā
Pirmajā gadā aizrautīgo kalnu kāpēju mērķis bijis uzkāpt 3000 metrus,
bet izdevies mazliet mazāk – 2800.
Pagājušajā gadā izmēģinājuši arī klinšu kāpšanu un sasnieguši 3300 metru
augstumu. Meklējot atkal jaunus maršrutus, Aigars sapratis, ka ir jāizmanto
speciālistu palīdzība, jo turpināt kāpt
vieniem pašiem var kļūt bīstami. Tā
pētot un interesējoties nonācis līdz tūrisma preču veikalam „Virsotne” Rīgā,
kur strādā viens no kalnu kāpšanas
instruktoriem. Aizbraucis un teicis:
ir gribēšana kāpt Elbrusā! „Toreiz vēl
neapjautām, cik daudz līdzekļu būs jāiegulda nepieciešamajam ekipējumam,
cik nopietni jāgatavojas ekspedīcijai.
Apģērbs, kalnu zābaki un citi piederumi vienam cilvēkam izmaksā vismaz
kā minimums 700 eiro. Mums bija jāizvēlas, vai šogad mājā būvējam kamīnu
vai kāpjam Elbrusā. (Dace iestarpina:
mēs secinājām, ka neesam materiālisti,
varbūt mēs sildītos ziemas vakaros pie
kamīna, bet šīs iegūtās emocijas mums
neviens nevarēs atņemt!) Izvēlējāmies
sev tīkamāko, noslēdzām līgumu un
sākām gatavoties,” atminas Aigars.
Dace, kura vairāk paļāvusies uz Aigaru,
stāsta, kā vīrs cītīgi vingrojis, sējis mezglus, ziemā izmēģinājis gulēt teltī, ar 25
kilogramu smagu mugursomu staigājis
pa mežu. Un šajā gatavošanās procesā
atgadījies ne viens vien kuriozs. „Kādā
ziemas rītā kaimiņš iet gar mūsu māju
un jautā: kas jums tur pagalmā. Atbildu: telts. Kas teltī? Vīrs. Vairāk jautājumu nebija,” smej Dace. Bet viens no
viņu draugiem, Oto Vilcāns, būdams
mednieks, pārbaudot video kameru,
kas mežā uzstādīta mežacūku novērošanai, bijis pārsteigts, veroties ekrānā,
ka biežāk par meža iemītniekiem ir redzams Aigars ar mugursomu.

Aizrautīgie
ceļotāji apbrīno
akmens "sēnes"!

Rīgas lidostā. Dace bija vienīgā
dāma kungu vidū, un visas 12
dienas viņa jutās kā īstu džentlmeņu sabiedrībā, kuri atzina,
ka Dace bijusi kā talismans
izcili labam laikam. Pieredzējušie instruktori teikuši, ka tik
piemēroti laika apstākļi virsotnes iekarošanai nav bijuši. „Bet
viņi jau nezina, ka es ik reizi
vadot jauniešu ekskursijas, tāpat kā šajā reizē, parunāju ar
„papiņu”, lai viņš gādā labu laiku!” – smaidot atteic Dace.
Vispirms latviešu grupa
aizlidojusi līdz Maskavai, bet
no Šeremetjevas lidostas tālāk
uz Mineraļnije Vodi, kur gaidījis busiņš, lai aizvizinātu uz kūrort- gaiss atstāj iespaidu uz organismu. Pie kāpiens pa ledāju nav noticis lielās migpilsētu Kislovodsku. Bet jau pirms ceļa kalnu retinātā gaisa ir jāpierod lēnām, las dēļ, bet notikusi alpīnisma iemaņu
visiem pa mugursomām bija jāsadala ja strauji kāptu uz augšu, mēs visi būtu apmācība pārvietojoties ar dzelkšņiem
pārtika, teltis, leduscirtņi. Pēc nakts gar zemi. Mums ļoti palaimējās, ka un leduscirtni pa nogāzi. „Sestajā dienā
viesnīcā sākās četru stundu brauciens bijām papildus samaksājuši par ēdinā- mēs sasaitēs kāpām līdz Lenca klinšu
ar apvidus auto uz bāzes nometni Džil šanu instruktoram Jānim Brūverim. sākumam. Tur esot, mūsu Brūverīts
Su, kur tā izvietojusies skaistā Emanuē- Viņam mugursomā bija līdzi visdažā- attaisa mugursomu, izņem katliņu un
la pļavā. Braucienā pievienojās vēl viens dākie katliņi un plītiņa, pārtikas pro- plītiņu un sāk vārīt mums zupu. Es
vietējais instruktors. Ceļā tika šķērsota dukti un garšvielas. Brokastīs mūs cie- jautāju: nopietni? Bet ir taču pusdienas
Karačjeva Čerkesijas un Kabardina nāja ar gardām biezputrām, arī pārējās laiks, atbild viņš! Lejup nākošā krievu
Balkārijas republikas robeža. Tas bijis ēdienreizēs bija pārdomāts un veselīgs grupa skatījās uz mums kā brīnumā.
pārsteidzošs brauciens pa ceļiem un uzturs, jutāmies paēduši kā vislabākajā Atpūtas brīdī paguvu aiziet līdz „vertuškai” – vietai, kur atrodas nokritušā
bezceļiem, kurus ir spējīgi veikt tikai restorānā! ” stāsta Aigars un Dace.
krievu armijas helikoptera vraks. Nāvecie labie krievu auto.
kamajā rītā gājām uz ledāju, uz nogāzi.
„Grupā bijām trīs vienaudži, pārē- Pusdienu zupa pie
Urtāns Jānītis imitēja, ka ir iekritis plaijie 10 – 15 gadus jaunāki. Pēc nometnes Lenca klintīm
Ceturtā dienā pagājusi dodoties sā un mācīja mums, kā skrūvēt ledus
iekārtošanas, devāmies aklimatizācijas
trekingā 2800 metrus pa apkārtējām no Bāzes nometnes uz Šturmēšanas skrūves un taisīt trīšus,” stāsta Dace,
kalnu nogāzēm, kur skaidros laika aps- nometni (3800 m). Gulējām divvietīgā bet Aigars atminas, ka šogad bagātīgā
tākļos paveras krāšņs skats uz sniego- teltī, gaisa temperatūra bija apmēram sniega dēļ plaisas bija ciet, citas grupas
to, divgalvaino Elbrusu. Trešajā dienā mīnus 7 grādi. Nākamajā dienā esot pārdroši gāja bez sasaistes, bet ir bijis
pakāpāmies 3800 m, kur uznesām un tieši zem Elbrusa Pats labākais transporta līdzeklis pa
atstājām mantas. Šķērsojām vairākas Austrumu virsot- kalna ceļiem
unikālas vietas – „Aerodromu” (2800 nes, ieplānotais
m), „Cirku” (2950 m), akmens „Sēnes” aklimatizācijas
(3100 m). Bet uz nakšSudrabkāzu gredzentiņš
ņošanu atgriezāmies
sniegbaltu kalnu virsotnē.
Bāzes nometnē. Pirms
kāpt kalnā, nepieciešama
aklimatizācija,
nevar uzreiz pēc ierašanās censties sasniegt
virsotni, jo augstuma
starpība un retinātais
Kislovodska - mīlētāju pilsēta.

Vienīgā dāma starp
džentlmeņiem
26. jūnijā agri no rīta Elbrusa ekspedīcijas 10 dalībnieki, instruktori
Jānis Brūvers un Jānis Urtāns satikās

Mirklis no pastaigas pa Kislovodsku. Foto sesija ar dižciltīgu
kalnu ērgli, kurš pret Daci izrādīja lielas simpātijas!
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viens posms pirms klintīm, kur bija
redzamas pamatīgas plaisas un dzirdot,
kā brīkšķ sniegs, bija jāgriežas atpakaļ
un mācības jāturpina lejā. Nākošajā
dienā devušies uz citu nogāzi, kur inspektori mācījuši, kā krist un bremzēt
ar cirkšņiem. Tur arī gadījies negadījums – viens puisis neveiksmīgi iecirtis
sev kājā, bet viens no instruktoriem,
kurš studē medicīnu, sniedzis pirmo
palīdzību un viss bijis kārtībā. Instruktori, ar satelīta palīdzību vēroja laika
prognozes un gaidīja virsotnes dienu.

Ceļā uz virsotni
Dace stāsta: „3. jūlijā cēlāmies ap
pulksten 12 naktī un izgājām 1 naktī
trīs sasaitēs, vienā rokā nūja un otrā
cirtnis, devāmies ceļā. Dzelkšņi sniegā
kurkstēja kā vardes. Naktī sniegs nav
tik mīksts un iešana ir vieglāka.” Bet
Aigars paskaidro: „Mums bija jāuzkāpj uz augšu nepilni 2 kilometri, bet
horizontāli tie ir 6 kilometri, ja zīmē
– iznāk tāds lēzens trīsstūris, bet dabā
tas nav tik vienkārši. Labi, ka bijām izgājuši aklimatizāciju, jo bez iepriekšēja treniņa uzkāpt nav iespējams, smadzenēm ir skābekļa trūkums, asinis
nav pielāgojušās, tautas valodā runājot
var aizbraukt „jumts”. Kad bijām pirmajā nometnē (2500 m) es intereses
pēc izmērīju pulsu – tie bija 99 sitieni
minūtē miera stāvoklī, pēc tam nākošajā vakarā, kad uznesām 16 kg smago
mugursomu uz nākamo punktu bija
jau mazāk – 72 reizes minūtē. Pakāpeniski organisms pielāgojās.”
Elbrusam ir divas virsotnes: Austrumu un Rietumu, un ir sedliena.
Austrumu virsotne ir 20 metrus zemāka par Rietumu. Dace stāsta: „Mūsu
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sasaiti instruktors Saša sedlienā neieveda, bet virzīja uz Austrumu virsotni.
Tie, kas nokļuva Rietumu virsotnē bija
vīlušies, jo tur bija ļoti daudz citu kāpēju, tur, kur nonācām mēs, ar mums
kopā bija tikai raibs taurenis. Pie 5445
m es jutu, ka vairs nevaru paiet. Es
gāju vienā sasaitē ar instruktoru Sašu
un Armandu, kurš ik pēc pieciem soļiem apstājās, bet ik reizi, kad apstājāmies, nežēlīgi nāca miegs, likās, ka apziņa „aizpeld”, teicu, ka vairs nespēju
turpināt. Bet Saša mani uzmundrinot
teica: „Dace, redzi tur tie akmentiņi,
skatienā tos var aizsniegt ar roku, tev
ir jātiek līdz tiem akmentiņiem un
tad vēl 15 minūtes līdz virsotnei. Tad
es domāju, vai tiešām, ja esmu tikusi
tik tālu, es atkāpšos?! Bet līdz tiem
akmentiņiem mēs kāpām vēl pusotru stundu. Cik liels man bija pārsteigums, ka tās 15 minūtes līdz virsotnei
bija jāiet pa līdzenu virsmu. Es biju laimīga, acīs bija asaras. Pati sev jautāju:
vai tiešām pēc 12 stundu gara gājiena
mērķis ir sasniegts?!”

Virsotnē Kokneses
karogs un Sudrabkāzu
gredzentiņš
Aigars par sevi teic: „Es uzkāpu
5300 metrus, tas ir augstāk par Monblānu un par Kazbeku, man līdz virsotnei pietrūka viena „Gaiziņa”. Veselības
stāvokļa dēļ instruktors man neļāva
turpināt. Ja būtu iespējams notikušo
atkārtot, es būtu mazliet atpūties un
ceļu turpinājis, bet nevarēju neievērot
instruktora lēmumu.” Bet, manuprāt,
Aigars, spītējot savai slimībai, izdarīja
neiespējamo un savā augstākajā virsotnē viņš ir uzkāpis ar savu apbrīnojamo

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

viņām uz nakts diskotēku Kokneses
kultūras namā. 80. gadu vidū jauniešu
vidū Kokneses diskotēkas bija ļoti iecienītas. Tajā reizē arī satikusi Aigaru,
kurš pirmajā brīdī nemaz nav paticis.
Bet, dejojot un sarunājoties, secinājusi, ka tajā puisī kaut kas ir, ar viņu ir
interesanti! Tā arī sākuši satikties, pēc
vienas diskotēkas sekoja nākamā. Dzimuši vienā gadā, bet katrs savā gada
pusē: Aigars maijā, bet Dace oktobrī.
Viņa vēl mācījās pēdējā vidusskolas
klasē, kad Aigars jau devās dienēt padomju armijā. Dace stāsta: „Pēc vidusskolas beigšanas bija grūti izšķirties
starp teātri un sportu. Pabeidzu Rīgas
kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu, kādu laiku strādāju Kokneses
kultūras namā par mākslinieciskās
daļas vadītāju. Tad sapratu, lai pilnvērtīgi strādātu kultūras darbā, es nevaru
veidot ģimeni. Man bija jāizdara izvēle
un es izvēlējos ģimeni. Sagaidīju Aigaru no dienesta, pirms 26 gadiem martā
apprecējāmies. Abi izvēlējāmies studēt
Fizkultūras institūtā. Esmu uzticīga
savai specialitātei - esmu sporta skolotāja, bet Aigars nesen sācis strādāt par
mājturības skolotāju. Dažādu iemeslu
dēļ pagājušā gadā Sudrabkāzas nesvinējām. Nekad neaizmirsīšu, kā Aigars
ar latvju zīmēm rotāto gredzenu man
velkot pirkstā sacīja: Mana mīlestība ir
tik liela kā Elbruss. Bet tikpat dārgs ir
vēl viens gredzentiņš, ko Aigars man
uzdāvināja Tatros.” Pats Aigars saka,
ka tas bija joks, bet šo „joku” Dace
glabā kā lielu dārgumu. Ejot kalnos,
tā arī tas bijis ceļā uz Tatriem, Dace
gatavo savas īpašās sendviča maizītes
ietītas folijā. „Paēdām pusdienas, un
pēkšņi Aigars saka: „Sieviņ, tas nekas,

ka esam precējušies, es tevi bildinu!”
un uzvelk man pirkstā no folija papīra satītu gredzentiņu,” smaidot atceras
Dace.

koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu
mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai
blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra
līdz 2017.gada 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni
eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa
pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā “Atbalsta veidi” -”Projekti un
investīcijas”.
Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda

lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko
dokumentu likumu, vai personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
Informāciju sagatavoja: LAD
Sabiedrisko attiecību daļa

informācijas un tehnoloģiju. Ikvienā pieturā mācību darbība tika organizēta tā, lai mācību saturs tiktu
balstīts dažādās kompetencēs. Katrā
pieturā apstājās 6 skolēnu grupas.
Praktiskajā pieturā skolotājs
Aldis Piliens rosināja atkārtot
ģeogrāfijas zināšanas par Latvijas
bijušajiem rajoniem, ar āmuru un
nagliņām izveidot Latvijas kontūru, tādējādi attīstot skolēnu preciMirklis no Adaptācijas dienas zitāti, pirkstu veiklību. Muzikālajā
jautrā un izzinošā pasākuma. pieturā skolēni ne tikai dziedāja,
bet arī dejoja un spēlēja pašu ga“Bitīte” pārstāvji, Bebru tavotus mūzikas instrumentus. Septītās
pagasta pārvaldes vadītāja, Bebru pa- klases skolēni klases stundā, izvērtējot
gasta bibliotekāres, skolēnu pašpārval- Adaptācijas dienu, atzīmēja, ka ļoti pade un, protams, skolas direktore.
tika skolēnu vecāku organizētā pietura.
Otrā skolas diena skolēniem tika rī- Tajā bērni meklēja visā skolā paslēptos
kota kā Adaptācijas diena, kurā skolēni uzdevumus, kuri pašiem jāizpilda: jāvēl nesēdās skolas solos, lai rakstītu un saliek liekamattēls, visiem kopīgi jāuzlasītu, bet radoši un atraktīvi sadarbo- zīmē klases audzinātājas portrets, jājās 6 pieturās: muzikālajā, sportiskajā, kļūst par otra cilvēka acīm, jāatbild uz
praktiskajā, modernajā, vēsturiskajā, āķīgiem jautājumiem. Ātrums, telpu

plašums, pārsteiguma momenti mācības dara aizraujošas. Vēsturiskajā pieturā veicamo uzdevumu atslēgas vārdi
bija “Latvija”, “Rīga”, “Karogs”, “Valsts”.
Nacionālās identitātes apzināšanās, savas tautas un valsts vēstures zināšanas
ir katra cilvēka goda lieta – šāda atziņa
pavadīja ikvienu, atstājot šo nopietno
pieturu. Strādājot pie datoriem, skolēni
modelēja paši savu ārējo izskatu. Vieni
atveidoja sevi tieši, neko nepārveidojot,
citi radīja savu ideālo, sapņu, stilīgo
portretu. Sporta pieturā šoreiz par pārsteigumu nebija ne stafešu, ne bumbas
mešanas grozā. Nebija svilpes un hronometra. Visas aktivitātes organizētas
tā, lai bērni saprastu, cik sportā un
dzīvē svarīga ir draudzība, savstarpēja
uzticēšanās un cieņa.
Lai prieks par skaisti pavadīto dienu skolēnu un skolotāju sejās mirdz
visā jaunajā mācību gadā! Lai ikviens
skolā ienesam smaidu, aizrautību,
degsmi, enerģiju un darboties alkas!

mērķtiecību, vīrišķību un gara spēku.
„No virsotnes veroties tālumā, es
vairs nezināju kāda ir diena, cik rāda
pulkstenis, es peldēju pa straumi, šo
sajūtu, ka tu esi maza daļiņa no lielā
Visuma, nav iespējams izstāstīt,” atminas Dace. Pirms ekspedīcijas viņa bija
cieši nolēmusi, ja tiks līdz virsotnei,
noteikti pacels Kokneses karogu, jo jau
26 gadus Koknese ir viņas mājas, un
šī vieta ieaugusi dziļi sirdī. Bet pirms
došanās ceļā nemaz tik viegli nav nācies tikt pie iecerētā, bet ar labu cilvēku atsaucību tas izdevies un Kokneses
simbols visas ekspedīcijas dienas bija
Daces mazajā mugursomā uz pleciem.
Virsotnē jau gaidīja šim nolūkam sagatavoti masti, jo katru reizi tie, kas sasniedz virsotni, grib pacelt savai sirdij
svarīgu karogu. „Ar instruktora palīdzību uzvilku mastā Kokneses karogu
un labu brīdi tajā raugoties domāju
par savējiem, par Klāvu un Aigaru,
par to, ka šādu mirkļu dēļ ir vērts iziet
cauri grūtībām, lai piedzīvotu kaut ko
neaizmirstamu.” Bet ne tikai Kokneses
karogs sajuta Elbrusa dvesmu, bet arī
Sudrabkāzu gredzentiņš, ko Aigars
bija vēlējies uzdāvināt Dacei Elbrusa
virsotnē. Nokāpjot lejā, Aigars Dacei
to uzvilka pirkstā, un varbūt tieši šajā
vietā iederas maza atkāpe par to, kā sācies viņu iepazīšanās stāsts.

Mana mīlestība ir
lielāka kā Elbruss
Dace ir dzimusi Jēkabpiliete, mācoties Jēkabpils vidusskolā, viņas vārdiem runājot bijusi ļoti pareiza meitene, kurai interesējis teātris un sports,
bet ballītes nav bijušas prātā. Draudzeņu pierunāta, atbraukusi kopā ar

Labāki par kalniem
var būt tikai kalni
Kāpjot lejā no virsotnes, kāpēji
pārnakšņoja pirmajā nometnē, un tajā
vakarā sākās zibeņošana, stiprs putenis un tie, kuri gribēja doties uz augšu,
to nedrīkstēja darīt. Tā kā tika ietaupītas divas rezerves dienas, ekspedīcijas
dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīt
kontrastiem bagāto Kislovodsku - pilsētu, kurā virmo gan padomju gars,
gan ir izveidota mūsdienīga promenāde un pārsteidzošs ziedu kalendārs.
Par piedzīvoto atgādinās fotogrāfijās
tvertie mirkļi un emocijas, kuras nav
ieliekamas foto rāmī, bet paturamas
vienīgi atmiņās.
Pēc atgriešanās Aigaram un Dacei ir daudz secinājumu un pārdomu.
Viena dzīves gudra atziņa, par ko pārliecinājušies – kalnos atklājas cilvēka
patiesais raksturs. Aigars uzskata, ka
Elbruss nav grūts kalns, praktiski jebkurš vesels cilvēks var tajā uzkāpt, bet
jābūt priekšzināšanām. „Mēs kāpjam
kalnos, lai gūtu prieku,” tā Aigars, bet
Dace atzīst: „Bieži atceros nu jau mūžībā aizsauktās kolēģes Ingrīdas Gailītes sacīto: Dace, nenovērtē sevi par
zemu. Ja man kāds pirms gada būtu
teicis, ka mēs kāpsim Elbrusā, es tam
nekad nenoticētu, tagad priecāšos,
ja mūsu piedzīvotais iedvesmotu vēl
kādu iemīlēt kalnus, kā mēs tos mīlam!” Un prātā nāk Vladimira Visocka
dziesmas vārdi: „Labāki par kalniem,
var būt tikai kalni.”

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pieejamais
kopējais publiskais finansējums ir 8,5
miljoni eiro.
Atbalstam varēs pieteikties trīs
apakšpasākumos:
• Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī
ieaugušas mežaudzes papildināšanai

un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.
gada 9.novembrim, kopējais pieejamais
finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā
kārta norisināsies no 2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim,
kopējais pieejamais finansējums ir 1,5
miljoni eiro.
• Apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto
mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir
par meža atjaunošanu platībās, kurās
atbilstoši Valsts meža dienesta atzinu-

mam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas
katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un
ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā
mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz
2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
• Apakšpasākumā “Ieguldījumi
meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” atbalstu
piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās

Skaists un aizraujošs sākums

13 devītklasnieki skolas
pagalmā ieveda divpadsmit
pirmklasniekus.

Bebru pamatskolas 89 skolēni skolas
gaitas uzsākuši priecīgā, apņēmības
pilnā noskaņā. Ceļš uz skolu 1.
septembra rītā vārdu tiešajā nozīmē
bija ziedu izgaismots. 13 devītklasnieki
skolas pagalmā ieveda divpadsmit
pirmklasniekus.
Linda Šmite
Dz. Sniedzes foto

Krāsainie rudens ziedi rotāja apsveiktos skolotājus, tehniskos darbiniekus, pirmklasniekus. Ar prieku skolas
kolektīvā tika uzņemtas četras jaunas
skolotājas: Indra Laba, Līga Kraukle, Lāsma Gūte un Vineta Grinšpone.
Sirsnīgus apsveikumus skolēniem,
vecākiem un visam skolas kolektīvam
atnesa pirmsskolas izglītības iestādes
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Koknese – dzīves radošā vieta
Festivālā Gruzijā.

3x3 saietā Rūjienā.

Jaunums Radošajā mājā - spēle
"Saliec Daugavu".

Krustabu rituālā.

Vasaras saulgriežos Daugavas Vanagu mītnē "Bērzainē" Vācijā.

Kāda ir bijusi mums katram tikko aizgājusī vasara? Ja jūs to jautātu Ingunai Žogotai, viņa atbildētu tā kā man
tikšanās reizē augusta nogalē: „Raiba
un sulīga! Tik daudziem notikumiem
bagāta.” Latviskās dzīves ziņas tradīcijas viņa kopā ar domubiedriem ir
cēlusi godā tepat savās mājās, gan aiz
Latvijas robežām.
Sarmīte Rode
Balto stundu skolotāja, folkloras kopas „Tīne” vadītāja Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā, folkloras kopas „Urgas” vadītāja un biedrības „Baltaine” priekšsēdētāja,
Radošās mājas idejas izlolotāja, laimīga sieviete un trīs dēlu māte – tik
daudzveidīgas ir Ingunas dzīves lomas. Viņas dzīvē mūsu tautas gara
bagātības nav rodamas dziļi noglabātās pūra lādēs, Inguna vienkārši dzīvo folklorā, iedvesmojot arī
citus. 2015. gadā atvērtā Radošā
māja šo divu gadu laikā ir kļuvusi
par vietu, kur ikviens ir gaidīts uz
radošu darbošanos, jaunu prasmju
apgūšanu. Tur, mājīgajā saimes istabā, baudot raudenes tēju, noritēja
arī mūsu saruna, kas noslēgumā
man atnesa patiesi negaidītu pārsteigumu.
Ja mēs pašķetinātu šīs vasaras
notikumus, ar ko mēs varētu sākt?
Ar vasaras saulgriežiem?
Jā, viens no īpašiem vasaras notikumiem bija folkloras kopas „Urgas” piedalīšanās Turaidā, kur kopā
ar citām folkloras kopām svinējām
Vasaras saulgriežus. Mums bija

uzticēti vairāki pienākumi: sagaidīšana pie vārtiem, sasveicināšanās
rituāls ar Jāņu tēvu un saimnieci,
dzimtas ugunskura iekuršana. Nākošajā dienā mēs ar vīru Andri un
dažiem Madonas puses cilvēkiem
braucām uz Vāciju, uz Freiburgu,
kur ir „Daugavas Vanagu” mītne
„Bērzaine”. Tur mēs vairāk kā 150
cilvēkiem organizējām un vadījām
Jāņus. Ja Turaidā mums bija uzticētas dažas vietiņas, tad Freiburgā
bija jāpaveic viss – sākot no gatavošanās, dažādiem uguns rituāliem,
līgošanas, danču rādīšanas un līdz
saulītes sagaidīšanai. Dažas lietas
„Bērzainē” mēs iemācījām no jauna, kā, piemēram, Jāņu vārtu taisīšanu Jāņu bērniem, kas viņiem
bija liels pārsteigums. Tajā vietā ir
maz bērzu, bet tomēr atradām un
izveidojām! Teicām, ka var arī no
lazdām, bet lai ir tā skaistā sajūta,
kā Jāņu bērni tiek sagaidīti Nākamgad Starptautiskajā folkloras
festivālā „Baltica 2018” būs Vasaras
saulgriežu svinēšanas kulminācija
dažādās Latvijas vietās, kā arī sagaidīsim Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkus, svinēsim valsts
simtgadi.
Jau mūsu izdevumā rakstījām
par piedalīšanos 3x3 saietā Rūjienā.
Jā, no 2. līdz 9.jūlijam mazā,
stiprā un mīlētā pilsētā satikās latvieši no visas pasaules. 3×3 saieta
pamats ir latviskums, tradīciju,
attiecību un zināšanu kopšana un
vairošana. Latviskums ir mūsu gabaliņš no senā pasaules vieduma,

ko esam iznesuši cauri laikam, un,
kas ļauj mums būt stipriem un augt,
taču pasaulē ir virkne zināšanu, kas
saskan un papildina mūsu latvisko
mantojumu, daļu no kurām apguvām arī Rūjienā.
Zinu, ka augusta nogalē abi ar
Andri pabijāt arī festivālā Gruzijā. Vai mājup atvestas jaunas ierosmes?
Gruzijā nokļuvām lidojot ar
divām lidmašīnām, ceļš bija garš,
braucām cauri Turcijai, tāpat arī
atpakaļ. No Latvijas šajā festivālā piedalījās septiņi kolektīvi, tās
pārsvarā bija deju grupas. Satikām
arī kaimiņus pāri Daugavai - Sunākstes sieviešu vokālo ansambli
“Mežaroze” (vadītāja Ilze Gaidele)
un Sunākstes vokāli instrumentālo
ansambli (vadītājs Pēteris Ukrins).
Festivāls bija domāts ar trīs koncertiem, divos no tiem piedalījāmies.
Kopā ar Andri kuplinājām Madonas folkloras kopu „Vērtumnieki,
gan dziedot, gan dejojot. Uz Vāciju
es paaicināju viņus līdzi, un tagad
tas bija kā atbildes gājiens. Bija interesanti uzzināt, kā citi sastāda
repertuāru, kā iedziedas, man bija
svarīgi apmainīties ar šīm sajūtām.
Gruzijā bija ļoti karsti, plus 37 grādi un vairāk. Andris dabūja augstu
temperatūru un pēc otrā koncerta
viņš vienu dienu bija slimnīcā pie
sistēmas un ārstu uzraudzībā. Ciemošanās otra puse pagāja izbaudot
Gruzijas viesmīlību, bet savādākā
veidā. Gruzija ir ļoti skaista zeme,
bet festivāla organizēšanas ziņā
mēs tomēr esam pārāki ar precizitāti un organizēšanas kārtību.
Vasara ir kāzu laiks. Arī jums
ar to ir zināma saistība: mārtoša-

na un krustabas.
Jā, krustabas, mičošana jeb
mārtošana ir viens liels un skaists
vasaras piepildījums. Vārds mičošana nāk no vācu valodas, no vārda mice, galvassega, bet latviešiem
ir savs vārds – mārtošana. Mārte
savukārt ir tā pati līgava, kas vēl
nav sieva, to mazo brītiņu kamēr
viņa vēl nav sieva, viņa vēl ir mārte.
Tas ir mazliet savādāk kā laulības
dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā.
Senos laikos vēl bija tāds svinīgs
rituāls kā līdzināšana, bet pēc tam
bija mārtošana. Un tad, kad nolīdzina arī tad vēl nesauc par sievu,
bet vēl par mārti. Arī senajās J.K.
Broces gleznās ir redzamas līgavas,
kas sēž zem balta palaga pie galda.
Līgava ir atvesta uz kāzu svinībām
zem mārtes, kā sauc šo palagu. Mēs
arī pilsdrupās, kad nāk kāzinieki,
lūdzam vīramāti, lai aizsien līgavai,
savai topošajai vedeklai, acis, lai
viņa neredzētu ceļu uz mājām, lai
paliek visu laiku pie vīra. Mičošanā
jeb mārtošanā mēs līgavai pārklājam skaistu dzimtas palagu, un tas
ir tāds pārsteigums, jo līgavas nezina šo rituālu, mēs visbiežāk sazināmies ar vedējmāti vai vīramāti. Līgaviņas šo sajūtu piedzīvo, mēs viņas apdziedam, šo brīdi piepildām
ar skaņām. Šogad tālākais mums
ir bijis brauciens līdz Liepājai, tur
jūras krastā mums bija ļoti skaista mārtošana ar „pasūtīto jūras
skatu”, ar saulrietu. Mēs vienmēr
sakām, ka var izvēlēties to brīdi,
kad saulīte riet, jo arī mārtošanās
dziesmās atrodam vārdus: aizgāja
saulīte, jo līgava pāriet jaunā kārtā.
Agrākos laikos pat bija tā, ka līgava
pēc mārtošanas pārģērbjas tās puses tērpā, kāds ir tai dzimtā, kurā
viņa ieprecas. Ja viņa ieprecas no
Vidzemes Latgalē, tad viņai vajadzētu pārģērbties Latgales tērpā.
Mārtošana ir ļoti skaista un mums
tā ļoti patīk. Agrāk to darījām kopā
ar Uldi un Solvitu Bērziņiem, bet
tagad - ar citiem. Šis rituāls ir pieprasīts, un esam laimīgi, ka mums
ir divas grupas Koknesē, kā arī vēl
ir Inese Skuja ar saviem draugiem,
kuri spēlē dančus un reizēm arī nomičo. Mēs esam savā pulkā pieņēmuši viņas meitu Montu, kura spēlē
vijoli. Priecājamies, ka cilvēkiem to
vajag, tāpat kā oganizēt krustabas.
Tātad mūsdienās krustabas
sāk atgūt savu latvisko nozīmi?
Arvien vairāk cilvēkiem gribas
latviskā garā nosvinēt krustabas.
Un ja vecāki to ir gribējuši, tad aplipina arī pārējos, mēs pie tā piedo-

mājam arī savās sarunās ar viņiem.
Arī viesiem tiek lūgts, ka būtu vēlams nākt tautastērpos vai gaišos
linu tērpos. Ja tā notiek, tad visi ir
iesaistījušies, viņi to svecīti, ko mēs
laižam cauri visām rokām – lasītus
ļautiņus kūmās ņēma, kas var uguni saujā nest, tur rokā ar lielu atbildību, jo viņi ir īpaši cilvēki, kas ir
uzaicināti krustabās. Tad arī vārdi
virknējās, viss iznāk dabiski.
Vai krustabās bērniem ir kāds
noteikts vecums, līdz kuram var
notikt krustabas?
Senāk astotajā diena pēc bērna
dzimšanas bija pirtīžas. Mūsdienās daudzi sāk atjaunot šo rituālu,
jo tās tiešām ir arī fi ziskas sajūtas,
kad bērniņam šajā dienā pirtiņā,
kas nav pārāk augstā temperatūrā,
noņem sarus, lai viņš jūtas labi un
laimīgi. Devītā dienā, vai pēc iespējas ātrāk, ir krustabas. Mūsdienās tām noteikta vecuma nav, bet
agrāk tā bija devītā diena, jo bērns
bija jāpieņem ne tikai ģimenē, bet
arī dzimtā. Vissenākos un skarbākos laikos bija pat tā, ka lēma, vai
šo bērniņu atstāt vai nē. Bet šobrīd
viņš vienkārši jāpieņem dzimtā, jo
viņam jādabū dzimtas aizstāvība,
aizsardzība un jādabū savs stiprais
vārds. Tā bija Māras baznīca, kur
viņš saņēma šo stipro vārdu, īpaša vieta dabā vai dzimtai svarīga
vieta: kāda svētbirzs, akmens vai
ozols. Nevis baznīca, vai bērnības
svētki kultūras namā, vārda došanas svētki. Krustabu rituālā bērns
dabūja otru vārdu, vienu zināja
vai visa pasaule, visi kaimiņi, otru
zināja tikai dzimta un tas bija tas
viņa spēcīgais, sargājošais vārds.
Krustabās visi pieaicinātie kūmas
var savus vārdus teikt, bet krustvecāki beigās nolemj un saka šo izvēlēto vārdu. Mēs arī daudz ko vēl
mūsdienās izdomājam klāt.
Krustabas notiek gan Koknesē,
gan cituviet?
Jā, nesen vienas krustabas notika ļoti skaistās, senās lauku mājās.
Vecāki un vecvecāki bija ļoti padomājuši par šo vietu, apliecinot, cik
viņiem tas ir svarīgi. Tur bija tāda
spēka sajūta - pagalmā aug viens
liels osis un viens ozols. Bērniņš
bija ar savu vārdu Kārlis un dabūja
vēl vienu stipro vārdu. Ir krustabas, kurās krustām vairākus bērniņus. Pavisam nesen krustabas
bija arī Lokstenes svētnīcā tepat
pie Pļaviņām. Tā vieta atkal bija
jauns izaicinājums, kurā iejusties.
Šogad krustabas bijušas ar pārsteigumiem. It kā tā vieta vairāk vai
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mazāk zināma, bet nav
šādā veidā piedzīvota, tā
bija arī Aizkrauklē, Kalna
Ziedu muzejā un Likteņdārzā.
Zināšanas
iegūtas
gadu gaitā, bet nāk klāt
arī jaunas?
Ir daudz lasīts un atrasts, no citiem paņemts.
Piemēram, mēs nebijām
iepriekš minuši nātrītes.
Bet tās ir jāizmin, lai bērnam būtu labs dzīves ceļš.
Un tāpēc krustvecākiem
tiek dotas nātres, mēs tās
mazliet nobraukām, lai Jāņu svinībās Turaidā.
nav tik asas, bet būtībā
viņiem būtu ar basām kājām tās jā- patīk visiem, tiek atsaukta atmisamin. Pēc tam sākas danči, viens ņā bērnība vai ar ķekatām mācās
lielais goda dancis un tad tās nāt- iet no jauna. Tagad mums ir jauna
rītes ir melnas jo melnas, ar domu, spēle „Saliec Daugavu”, kurā pārka tagad ceļš bērnam ir brīvs un liecināties par savām ģeogrāfijas ziviegli ejams.
nāšanām, kad saliekam, iznāk liela,
Vairāk vai mazāk pirtīžas un skaista bize. Vēl viena jauna spēle
krustabas ir pa vasaras laiku. Sep- ir, kurā jāsaliek kopā sajauktās tautembris ir pēdējais mēnesis, bet tasdziesmu rindiņas. Lūk, viena no
sākas jau maijā. Es neesmu skaitī- tām ir pierakstīta Koknesē:
jusi visas kāzu norises, bet zinu, ka
Pamazām es dzīvoju, pamazām
krustabas šovasar ir bijušas četras. Dievs palīdz,
Nezinu vai tas ir daudz, bet mums
Pamazām bite nesa pa vienam
pietiek, jo katrām ir jāgatavojas, ir ziediņam.
jāizdzīvo. Krustabas ilgst vismaz
Spēļu gatavotāji ir dažādi, laba
divas stundas, bet visa diena ir tajās sadarbība ir izveidojusies ar Aldosajūtās.
ni Baldiņu, kurš Brīvdabas muzejā
Radošā mājā pasākumu nekad taisa visādus vilciņus un citas spēnetrūkst.
les.
Ik pa laikam, kaut kas notiek,
Radošajās darbnīcas atbilstoes neteikšu, ka daudz, gribētos, ši gadalaikam var iemācīties kādu
ka vairāk. Jo vieta ir un biedrības jaunu prasmi – pīšanu, vīšanu, aumeitenes ir atsaucīgas. Parasti dar- šanu, celošanu. Ir stelles, jebkurš
bojamies vienā reizē četras, piecas, var nākt un darboties. Vasarā par
ja cienasts jāgādā esam vēl kuplākā tradīciju ir kļuvusi Annas dienas
pulkā. Piedāvājumu klāsts ir pulka svinēšana. Visi, kas atnāk un saliels: spēles, rotaļas un danči. Bēr- ņem šo piedzīvojumu, ir apmierini vai pieaugušie - koka spēles gan nāti un priecīgi. Tikko pie mums
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Folkloras kopa "Urga" senlatviešu
kāzu uzvedumā pilsdrupās.

bija bērnudārza kolektīvs no
Siguldas, ciemiņi teica: „Cik
pie jums ir daudz ideju un interesanti!” Tad ir patīkami un
ir gandarījums.
Tuvojas Rudens saulgrieži. Vai svinēsiet?
22. septembrī sešos vakarā
gaidīsim uz Rudens saulgriežu svinēšanu. Meitenes čakli
domā un darbojas pašas, es
palīdzēšu tikai ar dziesmu un
rotaļu sagatavošanu. Lielajā
katlā iespējams, ka šoreiz taps Inguna un Andris Žogoti Vasaras saulgriežu
dārzeņu sautējums, tāpat būs laikā Freiburgā.
dārzeņu parāde. Biedrības ideja ir, ka visi darbojas kopā. Nāciet
Mums nav noteikta darbalaika,
ciemos, laipni aicinām un gaidām! mēs rīkojam atvērtās durvju dieDaudzi nesaprot, par ko ir jāmaksā, nas, šajā vasarā tās bija trešdienas.
daudziem liekas, ka tā ir pašvaldī- Priecājamies par katru, kas mūs
bas ēka, bet mums par katru lietu ir apciemo un mājup atgriežas kaut
jāmaksā. Radošā māja ir biedrības mazdrusciņ garīgi bagātāks. Ap„Baltaine” īpašums, gan par ūdeni, maināmies ar pozitīvām enerģijām
elektrību, siltumu...
un uzlādējamies viens no otra.
Jūsu viesu grāmatā pa šo laiku
No kura laika Koknese ir jūsu
sakrāti tik daudzi ieraksti gan no mājas?
Latvijas malu malām, gan vēl tā1984. gadā es pārcēlos no Rīgas,
lākām vietām.
no siltas vietiņas, bet man likās, ka

tas siltums ir par daudz, pārcēlos
uz Koknesi. Man bija labs darbs
Latvijas republikāniskās arodbiedrību padomes kultūras daļā,
bet gribējās kaut ko citu. Tajā
pašā gadā, Ziemassvētkos, apprecējos. Sākumā biju kultorgs
Kokneses kolhozā, organizēju
balles un dažādus pasākumus.
Kopā ar Andri esam izaudzinājuši trīs dēlus, viens jau ir precējies. Mums ir sava māja, kur
vienmēr gaidām ciemos savējos.
Pavisam nesen izlasīju brīnišķīgu Olgas Bundzenieces
atmiņu stāstu „Vasaras Koknesē”. Mazā pilsētas meitene te atrod
savu īpašo vietu, kur pabūt vienatnē un sajust Kokneses skaistumu. Savukārt mums gribas atrast
māju ar nosaukumu „Palejas”, kur
pagājušas viņas bērnības vasaras.
Vai jums ir sava īpašā vieta Koknesē?
Jūs neticēsiet tam, ko es dzirdēju! Inguna, pasmaidot man atbildēja: Tādas īpašas vietas man nav, bet
mēs dzīvojam „Palejās”!

Atrast otru Latviju pasaulē
nav iespējams

Ar atgriešanos bērnības zemē, no kuras
izaudzis gleznotāja, dzejnieka un rakstnieka
Jāņa Jaunsudrabiņa spēcīgais patriotisms,
8. septembra priekšpusdienā sākās no
Dieviņa izlūgts rudens saules apspīdēts
pasākums muzejā “Riekstiņi” Neretā. Uz
to no Latvijas malu malām bija sabraukuši
skolēni – J. Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas
dienai veltītā konkursa domrakstu rakstītāji
un ainavu zīmētāji. Viņu vidū bija arī 15 no
25 Bebru pamatskolas skolēniem, kuri pērn
atsaucās aicinājumam domāt un radīt dižā
neretieša piemiņai. Tas vizuālās mākslas
skolotājas Dz. Sniedzes nopelns – allaž rosināt gleznot un iegūt lielu bērnu atsaucību.
Linda Šmite
Dz. Sniedzes foto

Jānis Jaunsudrabiņš un Latvija
ir nedalāmi, nešķirami, neiedomājami viens bez otra. Tāpēc skolēnu jaunradītie darbi kļuvuši par
skaistu veltījumu Latvijai, kurā
spilgti izpaužas jaunajos cilvēkos
ieaudzinātā dzimtenes mīlestība.
“Atrast otru Latviju pasaulē
nav iespējams”, rakstījusi viena
no konkursa dalībniecēm, un šie
vārdi pārtapuši par nosaukumu
grāmatai-konkursa labāko darbu izlasei. Silta, smaržīga, tikko
no tipogrāfijas nākusi, tā iegūla godalgoto un atzinības ieguvušo skolēnu rokās. Prieks par
to, ka no iesūtītajiem teju četr-

simt darbiem šajā izlasē iekļauts
9. klases skolnieces Lindas Saldavas rakstītais un 7. klases skolnieces Madaras Lustes zīmētais
darbs. Bebru pamatskolas skolēniem šāda pieredze, iekļūt grāmatas lappusēs, gūta jau iepriekš,
piedaloties R. Blaumaņa literārās prēmijas un Latviešu valodas
aģentūras rīkotajos konkursos.
Mūsu skolas skolēni ar saviem
domrakstiem un vizuālās mākslas
darbiem ir līdzautori daudzām
grāmatām. Tās visas var aplūkot
skolas latviešu valodas kabinetā.
Konkursa rīkotāji – muzeja
vadītāja Ilze Līduma un viņas radošā komanda – bija sirsnīgi, mīļi
viesu sagaidītāji un uzņēmēji. Padomāts tika par katru ciemiņu,
par viņa labsajūtu, pārsteigumu,
dāvanām, muzikālo baudījumu
un cienastu. “Riekstiņi” pazīstami ar pupiņu balli. Cik labi garšo
vārītas pupiņas ar krējumu zem
klajas debess un siltu tējas vai
balta kefīra krūzi rokā! Patiešām
jutāmies gaidīti, jutāmies kā savējie.
Paldies par patriotisma jūtu
raisīšanu! Pateicamies par transportu, kas mums tika sarūpēts
nokļūšanai mūsu visu “Mūsmājās”!

1. septembrī pie Kokneses kultūras nama pirmās skolas diena burziņā
"Foršais ziepju burbuļa piedzīvojums" tikās mazi un lieli svētku svinētāji.
Bērni darbojās burbuļu un sejiņu apgleznošanas darbnīcās, noskatījās
animācijas filmu "Misija "Rieksti" 2. Trakā daba".

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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55. sporta svētki Vecbebros
Vasaras nogalē Bebru pagastā norisinājās
55. sporta svētki, kuros piedalījās gan
jaunā paaudze, gan pieaugušie.
Artis Zvejnieks,
sporta pasākumu organizators
Sportošana sākās ar aktivitātēm
100 m skrejceliņā, tāllēkšanas sektorā, šautriņu sekcijā un volejbolā jauniešiem un pieaugušajiem. Prieks par
mūsu jauno paaudzi, jo bērni ar lielu
aizrautību sacentās 60 m un 100 m
skrējienā, tāllēkšanā, šautriņu mešanā,
futbola soda sitienos grupā, basketbola
metienos grupā. Lielu prieku mazajiem
sportistiem sagādāja Burbuļfutbola
atrakcija, kas ik pa 10 apmeklētājiem
ļāva izkūleņoties caurspīdīgās 1,3 m
diametra bumbās, pašiem ielienot to
viducī. Daudz piekritēju bija tradicionālajam apvidus skrējienam. Jauna
atrakcija - sacensība bija vecvecākiem.
Tajā bija līkloču jāripina bumba, jāapģērbj “koka” mazbērns, jāpārceļ glāzīšu
stabs, ar slotaskātu jāsatin astotniekā
25 m gara aukla. Šajā disciplīnā 1.vietu
ieguva Mārīte Andersone, 2. vietu Ilze
Pabērza, 3. vietu Jeļena Černauska.
Dienas garumā mazo bērnu izklaide raiti darbojās “Bērnu stūrītis”, kur
patstāvīgi varēja celt koka kluču mājas
un pilis, mest riņķīšus, izkalt ledū iesalušas plastmasas mantiņas un citas
lietiņas, divatā cīkstēties virves vilkšanā
(stāvot uz droša koka klucīša). Pēcpusdienā notika bērnu un daļa vieglatlētikas disciplīnu apbalvošana. Svētku dalībnieki uz pjedestālā iemantoja daudz
medaļu ar sarkanām, zilām un zaļām
lentēm, saldumus, negaidītu dāvanas
vai dāvanu kartes.

Pasākumā notika arī tradicionālā
baļķa celšana. Disciplīnā startēja 6 dalībnieki. Lielākās 2 min paceltās reizes
bija 21 (Aivis Kosmačevskis, Aivars
Kosmačevskis) un 20 (Aivars Leķis,
Jānis Surikovs), daudz pacēla arī Ralfs
Riekstiņš - 16 reizes. Uzvarētāju nācās
noskaidrot ar atkārtotu sacensību saīsinātā laika intervālā - 1 minūtē, tomēr
vecākais brālis Aivis 1. vietu atdeva jaunākajam brālim Aivaram un pārcīņu
neizveica, tātad 1. v. Aivars Kosmačevskis, 2. v. Aivis Kosmačevskis. Pārcīņa
tika veikta par 3. vietu, kuru ar 12 reižu
rezultātu izcīnīja Aivars Leķis.
Pieaugušo volejbola spēlē 7 komandu konkurencē tika noskaidroti
sekojoši uzvarētāji - 1.v. Krists Kučinksis, Arnolds Krēsliņš, Edgars Kalnozols,
Marika Cegele, 2. v. Renāts Cīrulis,
Viesturs Mozga, Viesturs Dupušs, Agita Šteinberga, 3. vieta Audris Arzovs,
Krists Bitenbinders, Tīna Kukule.
Jauniešu (līdz 9. klasei) volejbola
spēlē 3 komandu konkurencē stiprākie
sakārtojās šādā secībā 1, v. Juris Tomaševskis, Daniels Riekstiņš, Amanda
Kosmačevska, Linda Dumpe, 2.v. Edijs
Eiduks, Evars Geršebegs, Kristers Leķis,
Kristiāns Ornicāns, Juris Bitenbinders,
3. v. Matīss Riekstiņš, Vairis Cīrulis,
Kristers Karlsons, Edijs Kosmačevskis.
Pasākuma galotne bija virves
vilkšana, kur sacensībām pieteicās 5
komandas: “Marināde”, “Brieži”, “Vecbebri”, “Hallo!”, “Maziņie”. Sīvā un sevi
nežēlojošā cīņā tika noskaidroti stiprākie: 1.v. “Vecbebri” (Jurijs Tomaševskis,
Māris Knēģeris, Svetlana Vite, Linda
Dumpe, Eva Tomaševska, Maija Zeilāne).

SVECĪŠU VAKARI KOKNESES NOVADA KAPSĒTĀS
Atradzes kapos

7.oktobrī plkst.18:00

Baznīcas kapos

8.oktobrī plkst.18:00

Kaplavas kapos

14.oktobrī plkst.18:00

Ūsiņu kapos

21.oktobrī plkst.18:00

Iršu kapos

21. oktobrī plkst. 17:00

Zutēnu kapos

21. oktobrī plkst. 18:00

Spēkiem sacenšas jaunākie
sacensību dalībnieki.

Paldies tiesnešiem: Jeļenai Čerņauskai, Evitai Tomaševskai, Elīnai
Suhotinai, Lidijai Degtjarevai, Kristīnei
Teicānei, Daigai Igaunei, Birutai Leķei,
Zintim Miltinānam, Justīnei Pastorei,
volejbola tiesnesim - Jurim Tomaševskim. Paldies Elīnai Suhotinai par 55.
sporta svētku karoga noformēšanu un
medicīnas darbiniecei Inai Magonei.
Paldies pagasta pārvaldes darbiniekiem par ieguldīto darbu svētku plānošanā un sagatavošanā. Paldies jauniešiem un bērniem par stadiona aprīkojuma izvietošanu piektdienas vakarā,
sestdienas rītā un stadiona novākšanu
svētku izskaņā.
Sporta svētku atbalstīja: Zs “Pilslejas”, AS “VIRŠI”, ZS “VECSILJĀŅI”/
“IEVAS SIERS” , SIA “Ziedi” , SIA
“SALIX” , Zs “Dravas” , Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, SIA “Roplaiņi” , Zs “Luķi” ,
KOKNESES SPORTA CENTRS, Kokneses Tūrisma centrs, Zs “Silavas”, ZS
“CĪRUĻI” , SIA “ARTEMĪDA” .
Ar pirmo oktobra
svētdienu
pēc dievkalpojuma
pulksten 10
atsākas
Svētdienas skolas
nodarbības
Kokneses
katoļu
baznīcas
draudzē.

22.septembris
plkst. 18:00

Rudens saulgriežu svinības.

23.septembris
plkst. 15:00

Radošā kopa „Mazā taka” ielūdz uz Dzejas
dienu pasākumu, kurā piedalīsies dzejniece
Anna Rancāne un mūziķis Kaspars Krastiņš.
Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts
koncerts „Nāc rudeni nosvinēt!”. Piedalās
aktrise Dina Bitēna-Sirmā un komponists
Atvars Sirmais. Ieeja bez maksas.
Cirka izrāde bērniem. Programmā:
profesionālu klaunu priekšnesumi, burvju
triki, žonglieri. Ieejas maksa: 2 eiro.

1.oktobris
plkst. 12:00
21. oktobris
plkst. 22:00
17. novembris
plkst. 17:00

Ģimenes ārste
Daina Eglīte būs
atvaļinājumā no
14. septembra līdz
22. septembrim.
Pacientus pieņems ģimenes
ārstes palīdze un ģimenes ārsts
Ziedonis Mauliņš.
Te, mīlot, iesakņojies mans mūžs,
Man citu laimi nevēliet.
Es liktenim un laikam pateicos,
Ka bērni aug un puķes zied.
/S.Rode/

Aktuālie kultūras pasākumi

29. septembris
plkst. 17:00

27. septembrī
no plkst. 10:00
līdz plkst.17.00
Koknesē,
Zaļā tirgus laukumā

Balle ar grupu „Rolise”. Ieejas maksa: 3 eiro.

Koknesē,
Radošajā mājā
Kokneses kultūras
nama
mazajā zālē
Kokneses kultūras
namā

MOBILĀ
DIAGNOSTIKA
*D vitamīna noteikšana
4,50 EUR

PACIENTU
PIEŅEMŠANA
PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA TĀLR:
25431313
Ārstniecības iestādes reģistrācijas
kods 0100–64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA:

Kokneses
kultūras namā
19. septembrī
no pulksten
10 līdz 13
Valsts asinsdonoru
centrs rīkotā
DONORU DIENA
Donoru dienas apmeklētāji
dāvanā saņems bezmaksas
saldējumu!

Iršu klubā

Kokneses kultūras
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts svētku koncerts.
namā
vakars kopā ar grupu „Deficīts”. Ieejas Kokneses kultūras
17. novembris Atpūtas
maksa:
5 eiro. Iepriekšēja pieteikšanās un
plkst. 21:00
namā
galdiņu rezervēšana Kokneses kultūras namā.
17. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas
Iršu klubā
plkst. 20:00
gadadienai veltīts svētku koncerts.
17. novembris
Balle. Muzicē: Guntars Liedeskrastiņš no
Iršu klubā
plkst. 22:00
Vietalvas. Ieejas maksa: 5 eiro.
Izstāde kā sveiciens Dzejas dienās. Ineses
Līdz
Apsānes 20 mazās domas, domiņas Ineses
Kokneses pagasta
16. oktobrim
Dūnes ( Rīga) un Anitas Jāces (Grobiņa)
bibliotēkā
salikumos.

Biedrības
„Daugavas Vanagi”
Kokneses nodaļa

Laime ir sirdi
Pret sirdi dot,
Sev prieku
Citu priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā
Esi vajadzīga.
/P.Bārda/
Sirsnīgi sveicieni dzīves
svētkos AUGUSTA
mēneša jubilārēm
Monikai Dzenei,
Dzidrai Auziņai!
Stipru veselību un
dzīves prieku vēlam
SEPTEMBRA jubilārēm
Ainia Bluzmanei,
Helēnai Kuzmai,
Ilgai Tiltiņai,
Valijai Muceniecei.
Kokneses novada
represēto nodaļas biedri

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ

Un paliek vien mīlestības
gaišais stars.
/O.Vācietis/

JŪLIJA MĒNESĪ REĢISTRĒTAS
18 LAULĪBAS:
KOKNESES EV. LUT BAZNĪCAS
DRAUDZĒ – 2, DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ – 16.

Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
− jūlija mēnesī reģistrēti
4 mirušie.

AUGUSTA MĒNESĪ REĢISTRĒTAS
12 LAULĪBAS: KOKNESES EV.
LUT. BAZNĪCAS DRAUDZĒ – 4,
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ – 8.

Aizsaulē pavadīti:
FRANCIS KOŠKO (1940.G.)
ULDIS STRAZDIŅŠ (1947.G.)
ANNA LĪMANE (1934.G.)
VELTA ABRAMOVIČA (1945.G.)

Kokneses kultūras
namā

Daudz baltu dieniņu un stipru
veselību vēlam Ritai Vērdiņai
70 gadu jubilejā!

− augusta mēnesī reģistrēts
1 mirušais.
Aizsaulē pavadīts:
BĒRTULIS IVANĀNS (1947.G.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA
Ko mīl, tas nevar pazust it nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
/V.Rūja/
Izsakām dziļu līdzjūtību
Agafijai Belostockai,
dēlu smilšu kalniņā pavadot.
Iršu pagasta
pensionāru padome

Mazs bērniņš balts...
Kā dieviņš stāv man klāt.
Tik gaišs kā zvaigznīte tik neaizsargāts,
Bet spējīgs mani - lielu pasargāt.
/M.Briede/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
JŪLIJA MĒNESĪ REĢISTRĒTI 4
JAUNDZIMUŠIE:
JĀNIS, EMĪLIJA, RENĀRS,
JĀNIS, AUGUSTS.
AUGUSTA MĒNESĪ
REĢISTRĒTI:
NIKS, ARVIS, SANIJA.
Sirsnīgi sveicam
jaundzimušo
vecākus!
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Pretī rudenim

MAIJA STEPĒNA
***
Ierakstu šodienas lapaspusē
visu labu,
kam cauri gāju,
piestāju,
priecājos,
pateicos
un aizsūtu Mūžībai
sveicienu no pateicīga cilvēka.
Pārējo – smago un biedējošo
izkvēpinu ar kadiķa zaru,
pīlādzi un sirdsgaismas staru.
Paldies Dievam vēl jau tam deru...
bet... vai varu?
Bezpajumtnieka nakts
Kā citplanētieši
pa jumta caurumiem
mani vēro zvaigznes.
Kā nakts – tā klāt.
Kā nakts – tā vēro.
Lasa manas domas,
glāsta manus sapņus,
uzmundrinot mirkšķina,
savā starpā apspriežas,
aiziet, nāk atpakaļ...
citas vai tās pašas
un... atkal vēro.
Nu jau būtu gana!
Neko jaunu neieraudzīs esmu tas pats – vecais.
Tikai domas mainās
un sapņi...
Šonakt tās uzbāzīgās
neļauj gulēt,
vakar smīdinātājas.
Kas zin, kā būs nākošnakt,
varbūt līs lieti pak. pak, pak...

JURIS SILIŅŠ
Vasaras nakts sonets
Briest bieza nakts zem
Pērses krasta kokiem.
Uz palodzes man divas
sveces deg.
Klīst domas nepārstāj
pa upes lokiem,
Bet atmiņas no tiem
kā stirnas bēg.
Un apstājas tik bērnu
dienu priekos,
Kad bija svešs vēl mīlestības laiks,
Kas cēla, vēla, drupināja niekos
Šo dzīvi, kurā krunkains
kļuva vaigs.
Dziest sveces, dvesmodamas
savu smaržu,
Sīks lietutiņš aiz loga maigi mulst.
Ik lieta telpā saistot viņas šarmu,
Kā bezgalīgas ilgas manī gulst…
Ak vasara, lai cik tev mainīgs laiks,
Tavs skatiens dvēselei ir
vienmēr zaigs!

OLGA KĻAVIŅA
Lai skaistu vārdu bultas skar...
Lai skaistu vārdu bultas skar,
kas dziļi iesakņojas sirdī,
lai sajūti tos tieši šovakar
un neviltotu patiesību dzirdi.

ĀRIJA ĀRE
***
Pa stundai vien, pa dienai vien
mēs ejam tuvāk rudenim
un saules nestai dziesmiņai
vējš neļauj vārdus izdziedāt.
Pa ziedam vien, pa ziedlapai
vējš aiznes visu tālumā,
mums paliek tikai atmiņas
par saules ziediem vasarā.
Pa mirklim vien, pa mirklim vien
mēs esam tuvāk rudenim,
un rudens izrotāt mūs sāk,
bet katru gadu savādāk katru gadu krāsaināk.
***
Septembris apkārt rotāties sāk,
ar asteres ziediem un gladiolām.
Tas ir laiks, kad dzejas vārdi
dvēseles sasildīt nāk.
Kā tauriņu deja, kā bišu skreja,
Kā lēni plūstoši upes viļņi,
kā dzērves dziesma,
tie pieskaras mums.
Dzejā mēs satikties varam
ar vasaras sauli un vēju.
Dzejā izbrist spējam
visdziļākos ziemas sniegus.
Arī paklupt mēs varam
uz oļiem un akmeņiem ceļā.
Varam aizlidot mākonī tumšā,
būt vējā un saules starā.
Septembris atnācis izrotāt mūs
ar dzejas krāsām un vārdiem.
Atvērsim dzejai goda vārtus lai tā izrotā mūsu sapņus.

Lefiala
Saulriets.
Pilsēta tinas miegā.
Prātā negaiss un
vāzē neliels saprāta zieds.
Skumja,
sērīga šī nakts..
Bet draugs, ko nu skumsim?
Varbūt iedomu vīna glāzē
aizskalosim dvēseles sāpes?
Adatas pazaudēsim
un tikko pārrautās brūces neaizšūtas
atstāsim!
Nekas jau nenotiks, viss paliks pa
vecam.
Tikai
Mīlā ieplēstās sirdis spēcīgi pukstēs
Un tikai mirkli pēc tam
klusēs.

Vai redzi brīnumaini zilgos ezerus,
vai sajūti kā daba kaut ko stāsta,
vai proti skaisti piepildīt tur vakarus,
kur saule savus staru zibšņus bārsta.
Mums katram sava laimes sala ir,
kur ejam burvju zvirgzdus lasīt,
tik patiesos no viltus soļiem jāatšķir
un saprotam, ka nav no kā to prasīt.
Bet tici savai laimei, tici gan,
ceļazvaigzne gaismu pieprot rādīt
šie vārdi ne tik saprotami skan,
bet laime cenšas nekad nepiemānīt!
Gads veiksmes pakāpiens
Katram gadam savs skaistums,
katrā savs īpašais prieks,
dzīve ir kalnā kāpums,
gads veiksmes pakāpiens!
Tu nespēsi nerakstīt...
Meklēsi sevi un savas domas,
gan rītos, gan vakaros klusos
sev teikdams - vai kļūdos?
Nē - nekļūdies gan, teiks sirdsbalss,
bet roka pildspalvu, papīru tvers
un rakstīs, rakstīs un rakstīs
tos vārdus, ko Mūza sūta
vien vienīgi domātus tev.
Raksti! Ne katrs prot pateikt to,
ko redz, dzird un jūt.
Daudziem dzeja ir dzīve,
bet dzīvojot dzīvi jāsajūt!

SARMĪTE RODE
***
Nokopts rudzu tīrums
Maizes smaržu atnes
Vēl viens laimīgs rudens
Sijā pāri zvaigznes.
Zeme vislabāk jūt,
Cik tevī grauda spīts,
Nekas no sētā nepazūd,
Viss ticībā no jauna dīgst.
***
Varbūt ne jau gājputni aizlido
Bet mūsu ilgas pēc netveramā.
Sirds nebeidz meklēt un minēt,
Kas stiepjas aiz horizonta.
Un, veltīgi gaidot pēc atbildes,
Apmaldās skrejošos mākoņos.
Varbūt viss ir daudz tuvāk,
Sīkas laimes urdziņas plūst
Uz to vienīgo debess pusi,
Kur ābele septembra dārzā
Tik gaiši, lēnprātīgi, klusi
Par mūsu atgriešanos lūdz.

9. septembrī Iršu ļaudis pulcējās
uz kārtējo velobraucienu pa bijušās Iršu vācu kolonijas dienvidaustrumu daļu. Rudenīgais lietus lika
mainīt plānus un velobrauciena
vietā tika piedāvāts pārvietoties ar
vieglajām mašīnām. Daļa interesentu piekrita un ceļojuma laikā
tika apskatīts viss plānotais. Galamērķī – Siljānos, kuru daļa senāk
arī ietilpa kolonijas sastāvā, apskatījām trušu saimniecību „Karlīnas”,
kuru laipni izrādīja saimniece Līga.
Kūts, kurā savā laikā tika audzēti liellopi, mūs visus pārsteidza
ar draudzīgo atmosfēru, kas tajā
valdīja. Te omulīgi pastaigājās pīļu
mamma ar maziem pīlēniem, par
cālēniem rūpējās vista, melns gailis
ir īpaši iegādāts, kad paaugšoties,
viņš dižosies ar lielu seksti un skaistu asti. Kūts sienas un centrālā daļa

ir piepildīta ar trušu būriem. Uz
būru iemītniekiem gribas skatīties
vēl un vēl. Tie ir tik dažādi – lieli
un mazi, atšķirīgu kažoku krāsu un
spalvu garumu! Nenoskatīties!
Līga stāstījumā atklāj, ka truškopība ir interesanta, bet gana
sarežģīta lopkopības nozare. Ir jāmācās, jāizprot mīlīgie dzīvnieki,
jārūpējas, lai tik lielam trušu daudzumam nepiezogas klāt slimība.
Uzņēmīgie truškopji Silvars un
Līga neaprobežojas tikai ar trušu
audzēšanu uz vietas. Viņi dodas uz
izstādēm, priecē ar saviem lolojumiem citus, gūst pieredzi un veic
selekcijas darbu. Saimniece mums
ļāva trušus ne tikai apskatīt, bet arī
paturēt rokās, samīļot un pabarot.
Uz trušu audzētavu mēs neieradāmies tukšām rokām – kā cienastu
ņēmām līdzi burkānus, kuri garaušiem tīri labi garšoja. Paldies Līgai
par jaukajām emocijām, kuras guvām lietainā dienā!
Atpakaļceļā apskatījām māju
„Rozes”, kura arī ir vācu kolonijas laikā celta ēka, bet mūsdienās
atjaunota uz vecajiem pamatiem.
Saimniece Emerentina mūs laipni aicināja uz lapenīti, cienāja ap
pašizceptu smalkmaizīti un garšīgu
tēju. Paldies saimniecei par sirsnīgo uzņemšanu! Malkojot tēju radās
ideja nākošajam velobraucienam –
būtu tuvāk jāiepazīstas ar Zemitānu
pusi.
Paldies visiem, kas ceļoja, paldies skolotājai Valdai par sadarbību!
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Dace Grele.

Kokneses sporta centrs
aicina darbā tehniķi
Darba apraksts:
• Veikt baseina telpas regulāru apsekošanu;
• Veikt baseina tīrīšanas darbus;
• Uzturēt kartībā baseina tehnisko bāzi un aprīkojumu.
Prasības kandidātiem:
• Vidējā izglītība
• Vēlama pieredze līdzīgā darbā
• Vēlamas priekšzināšanas santehnikas un
elektrotehnikas jomās
• Ļoti augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja
uzņemties atbildību, spēja pielāgoties nestandarta
situācijām
Kokneses sporta centrs piedāvā:
• Stabilu atalgojumu;
• Kvalitatīvus darba apstākļus;
• Draudzīgu kolektīvu.
Gaidīsim pretendentu CV uz e-pastu
sportacentrs@koknese.lv līdz 15.septembrim.
Papildinformācija pa telefonu 29360940.

Dzejas svētki Koknesē
Kas ir pieci gadi – īss laika sprīdis,
kurš devis iespēju sevi piepildīt ar to,
kas nu kuram ir – labiem darbiem, labām domām, mīlestību vai arī ko caur
dīkdienību palaistu tukšu un nabagu
vējā. Radošā kopa ,,MAZĀ TAKA”,
kurai gadiņus var saskaitīt akurāt ar
vienas rokas pirkstiem, ir dūšīgi augusi,
pieņēmusies varēšanā un uz katru savu
dzimšanas dienu, kas sakrīt ar Dzejas
dienām, aicinājusi viesus. Arī šogad
,,MAZĀ TAKA” gaidīs visus mīļus cil-

vēkus, kam patīk dzeja uz kārtējiem
DZEJAS SVĒTKIEM. Apsolu, ka svētkos jūs sagaidīs jauni pārsteigumi. Un,
kas zina - varbūt arī kāds no jauna šajā
dienā pievienosies draugu bariņam.
Par to tikai priecāsimies un pieņemsim
kā visdārgāko dāvanu. Svinības notiks
Kokneses kultūras namā 23. septembrī pulksten 15.
Tātad, uz tikšanos!
,,MAZĀS TAKAS” vārdā
Maija Stepēna

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Tuvākās bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem projekta
“Koknese – Veselīgāka vide visiem” ietvaros
Sākot ar septembri katru nedēļu
iedzīvotājiem būs pieejamas dažādas
fiziskas nodarbības un lekcijas par
veselības tēmām. Par nodarbību apmeklējumu iedzīvotājiem nav jāmaksā, jo izmaksas sedz Eiropas Sociālais
PIRMDIENA

fonds. Visas nodarbības vadīs sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā
iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc aktuālo informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā:
Pašvaldība – Projekti), Facebook lapā
OTRDIENA

https://www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā,
T.65133636, mara.bitane@koknese.lv.
Pieteikšanās uz nodarbībām individuāli sekojot norādītajai informācijai no-

TREŠDIENA

CETURTDIENA

vada mājaslapā, Facebook lapā un novada avīzē, kā arī pie ziņojumu dēļiem
pagastu pārvaldēs un domes iestādēs.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta
nodarbību norises vieta: ar zaļu –
Koknesē, ar zilu – Vecbebros, ar
PIEKTDIENA

dzeltenu
– Iršos.

SESTDIENA

SVĒTDIENA

SEPTEMBRIS
18

19

20

21

22

23

24

“Vingrošana ūdenī jaunajām “Vingrošana ūdenī iedzīvotāmāmiņām” Kokneses baseins, jiem virs 50 gadiem” Kokne16:45
ses baseins 19:00
“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 18:30
25

26

27

“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 18:30
“Vingrošanas enerģija” Iršu
sporta zālē, 17:30

“Vingrošanas enerģija”
I.Gaiša vidusskolas zāle,
18:00

“Vingrošana ūdenī grūtniecēm” Kokneses baseins,
19:15

Lekcija un gatavošanas
Garīgās Veselības diena
meistarklase “Ēd veselīgi un “SEV” Likteņdārzs
garšīgi” 18:30, Pērses pamatskolas ēdamzālē

28

29

30

1

7

8

“Vingrošana ūdenī jaunajām “Vingrošana ūdenī iedzīvotāmāmiņām” Kokneses baseins, jiem virs 50 gadiem” Kokne16:45
ses baseins 19:00
“Vingrošanas enerģija” Bebru “Vingrošana ūdenī grūtpamatskolas sporta zāle,
niecēm” Kokneses baseins,
17:30
19:15

Lekcija un gatavošanas
meistarklase “Ēd veselīgi un
garšīgi” Vecbebros 18:30

OKTOBRIS
2

3

4

5

“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 18:30

6

“Vingrošana ūdenī jaunajām “Vingrošana ūdenī iedzīvotāmāmiņām” Kokneses baseins, jiem virs 50 gadiem” Kokne16:45
ses baseins 19:00

Vingrošana fizioterapeita
vadībā, Bebru pamatskolas
sporta zālē, 17:00

Lekcija “Bērnu emocionālā
audzināšana (no dzimšanas
līdz skolai)”, Kokneses tūrisma centrā, 17:30

“Vingrošana ūdenī grūtniecēm” Kokneses baseins,
19:15

“Vingrošanas enerģija” Iršu
sporta zālē, 17:30

“Vingrošanas enerģija”
I.Gaiša vidusskolas zāle,
18:00

“Vingrošanas enerģija” Bebru “Vingrošana fizioterapeita
pamatskolas sporta zāle,
vadībā” I.Gaiša vidusskolas
17:30
zāle, 18:00

“Vingrošana fizioterapeita
vadībā” Pērses sākumskolā,
17:00

9

10

11

13

12

Vecāku fitness ar bērnu
ratiem, Kokneses parks pie
skulptūras “Mūžībai”, 11:00
Garīgās Veselības diena
“SEV” Likteņdārzs

Koknese sporto
“Nūjošana”

14

15

“Skaidrības dienas” Iršos

Vingrošana fizioterapeita
vadībā, Bebru pamatskolas
sporta zālē, 17:00

“Vingrošana ūdenī jaunajām
māmiņām” Kokneses baseins,
16:45

“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 18:30

“Vingrošana ūdenī grūtniecēm” Kokneses baseins,
19:15

“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 19:00

“Vingrošanas enerģija” Iršu
sporta zālē, 17:30

“Vingrošanas enerģija”
I.Gaiša vidusskolas zāle,
18:00

“Vingrošanas enerģija” Bebru “Vingrošana fizioterapeita
pamatskolas sporta zāle,
vadībā” I.Gaiša vidusskolas
17:30
zāle, 18:00

“Vingrošana fizioterapeita
vadībā” Pērses sākumskolā,
17:00

Lekcija un gatavošanas meistarklase “Ēd veselīgi un garšīgi” Koknese novada domes
zālē, 11:00

16

17

18

20

21

22

28

29

Vingrošana fizioterapeita
vadībā, Bebru pamatskolas
sporta zālē, 17:00

19
“Vingrošana ūdenī jaunajām
māmiņām” Kokneses baseins,
16:45

“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 18:30

Lekcija “Pusaudži un viņu
krīzes”, Kokneses tūrisma
centrā, 17:30

“Vingrošana ūdenī grūtniecēm” Kokneses baseins,
19:15

“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 19:00

“Vingrošanas enerģija” Iršu
sporta zālē, 17:30

“Vingrošanas enerģija”
I.Gaiša vidusskolas zāle,
18:00

“Vingrošanas enerģija” Bebru “Vingrošana fizioterapeita
pamatskolas sporta zāle,
vadībā” I.Gaiša vidusskolas
17:30
zāle, 18:00

“Vingrošana fizioterapeita
vadībā” Pērses sākumskolā,
17:00

23

24

25

26

Vingrošana fizioterapeita
vadībā, Bebru pamatskolas
sporta zālē, 17:00
“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 18:30
“Vingrošanas enerģija” Iršu
sporta zālē, 17:30

“Vingrošanas enerģija”
I.Gaiša vidusskolas zāle,
18:00

30

31
Vingrošana fizioterapeita
vadībā, Bebru pamatskolas
sporta zālē, 17:00

“Vingrošanas enerģija” Iršu
sporta zālē, 17:30

27
“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 19:00

“Vingrošana ūdenī grūtniecēm un jaunajām māmiņām”
Kokneses baseins 19:15
“Vingrošanas enerģija” Bebru “Vingrošana fizioterapeita
pamatskolas sporta zāle,
vadībā” I.Gaiša vidusskolas
17:30
zāle, 18:00

“Vingrošana fizioterapeita
vadībā” Pērses sākumskolā,
17:00

Kokneses sporta centra baseinā BEZ MAKSAS ĀRSTNIECISKĀ ŪDENS VINGROŠANA
IEDZĪVOTĀJIEM VIRS 50 GADIEM • Otrdienās 18:30 • Piektdienās 19:00 • Pirmā nodarbība 19.septembrī
Pieteikšanās pa T.26380368 vai www.visida .lv/aptauja/1299055741/1/

“Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem” Kokneses baseins 18:30

GRŪTNIECĒM • Ceturtdienās 16:45 • Pirmā nodarbība 21.septembrī!
Pieteikšanās pa T.26380368 vai www.visida .lv/aptauja/1299068989/1/
Aicinātas grūtnieces no 16.grūtniecības nedēļas! Līdzi jāņem ginekologa izziņa/atļauja vingrot!

“Vingrošanas enerģija”
I.Gaiša vidusskolas zāle,
18:00

JAUNAJĀM MĀMIŅĀM • Ceturtdienās 19:15 • Pirmā nodarbība 21.septembrī
Pieteikšanās pa T.26380368 vai www.visida .lv/aptauja/1299324046/0/
Uz nodarbību aicinātas jaunās māmiņas (bērni līdz 3 gadu vecumam)

Nodarbības vadīs
ser ficēta fizioterapeite
Anda Mačuļska
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