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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Lai rudens apcirkņi labiem darbiem piepildīti!

20.septembrī Kokneses 
novada domē notiks 
Zemgales Plānošanas 
reģiona Attīstības pa-

domes izbraukuma sēde, 
kurā piedalīsies Zemga-
les reģiona pašvaldību 
vadītāji un Vides aiz-

sardzības un reģionālas 
attīstības ministrijas 
(VARAM)  pārstāvji.

10. septembrī Kokneses viduslaiku pilsdru-

pās svinīgi atklāja Eiropas kultūras man-

tojuma dienas, kas šogad Latvijā un visā 

Eiropā tika svinētas no 9. līdz 11. septem-

brim. Dalībai Eiropas kultūras mantojuma 

dienām šogad Latvijas Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijai tika 

izvirzītas kultūrvēsturiskās ainavas, to vidū 

arī Daugavas ieleja no Kokneses līdz Pļa-

viņām, kas ir Latvijas kultūrvēsturiskā un 

dabas mantojuma kopuma nozīmīga daļa. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Tieši šajā dienā jau trešo rudeni 
Kokneses Tūrisma centrs aicināja ak-
tīvās atpūtas cienītājus doties velobrau-
cienā - izzinošā ekskursijā “Daugavas 
ieleja no Kokneses līdz Pļaviņām”. 
Pirms svētku atklāšanas pilsdrupās 
pulcējās velobraucēji ne tikai no Kok-
neses, Iršiem, Bebriem, bet arī no Rī-
gas, Rēzeknes, Jelgavas, Madlienas, 
Trikātas. Tik daudzi vēlējās doties ceļā 
pa kādreizējo Daugavas ieleju, par ku-
ras kādreizējo skaistumu un varenību 

varēja pārliecināties fotogrāfi ju izstādē 
„Atmiņu Daugava”, kura tapusi sadar-
bībā ar vienu no grāmatas „Atmiņu 
Daugava” autoriem - novadpētnieku 
Jāni Ivaru Padedzi. 

Kokneses Tūrisma centra direk-
tore Daina Liepiņa aicināja Kokneses 
novada domes priekšsēdētāju Daini 
Vingri uzvilkt mastā Eiropas kultūras 
mantojuma karogu, kas simbolizēs 
mūsu Daugavas nezūdošo mantoju-
mu Eiropā. Dainis Berdigāns, pārstāvis 
no Latvijas Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas, sveicot klāt-
esošos, sacīja: „Šodien ar jums kopā ir 
vēl 20 miljoni visā Eiropā, kas svin šo 
dienu. Novēlu būt čakliem  mantojuma 
kopšanā, kas jums ir apkārt, lai arī jūsu 
bērni var piedzīvot tādus mirkļus kā 
šodien!”

Pēc svinīgā brīža viens no velo-
brauciena organizētājiem Artis Zvej-
nieks informēja par drošības noteiku-
miem un deva startu brauciena sāku-
mam. „Kad Koknesē ir svētki, vienmēr 
spīd saule!” – prieks par šo vasarīgo 

dienu iedvesmoja braucējus apmēram 
60 kilometrus garajam maršrutam: 
Kokneses pilsdrupas – Likteņdārzs – 
Urgas – Rīteri -Klintaine – Stukmaņi 
- Pļaviņas Kriškalni – Mežrijas – Drau-
davas – Paugas – Kokneses pilsdru-
pas. Daina Liepiņa teic: „Šajā trešajā 
velobraucienā ir uzstādīts dalībnieku 
skaita rekords – ap 100 drosmīgu ve-
lobraucēju! Visjaunākā dalībniece bija 
astoņgadīgā Laura Igaune no Jelgavas, 
bet viņas mamma ir dzimusi iršēniete. 
„Lai arī brauciena laikā bija jāuzmanās 
no iršiem un lapsenēm, asfaltētu ceļu 
nomainīja grants ceļi, vietām brau-
ciens bija jāveic pa aizsargdambi, ma-
zākām meža takām, tuneļiem un pār 
nelielu ūdens šķērsli, kur noderēja sav-
starpēja palīdzība, velobrauciens ir no-
ritējis veiksmīgi,” atzīst Artis Zvejnieks. 

Stukmaņu muižā, Klintaines pagasta 
pārvaldes ēkā, ceļotāji noskatījās fi lmu 
par „Atmiņu Daugavu”, kas izveido-
ta, izmantojot Latvijas Kinofotofono 
dokumentu arhīva hronikas. Tāpat 
kā divos iepriekšējos velobraucienos, 
kuru galamērķis bija Irši, braucējiem 
sekoja domes autobuss, lai spēku zu-
dumā kāds no brauciena dalībniekiem 
varētu atpūsties. Sasniedzot Pļaviņas, 
izbaudot gleznaino Daugavas ainavu 
uz promenādes, mazliet atpūtušies, uz-
ņēmīgie velobraucēji devās atpakaļceļā 
uz Koknesi. Ap pulksten sešiem vaka-
rā velobrauciens noslēdzās Kokneses 
pilsdrupās, kur šīs dienas varoņus gai-
dīja siltas vakariņas, bet tālākā vaka-
ra gaitā ar stāstiem un leģendām par 
Daugavas ieleju iepazīstināja Spodra 
Briede.

Velobrauciens pa Daugavas ieleju 
no Kokneses līdz Pļaviņām pulcē 
gandrīz 100 dalībniekus

Esiet sveicināti septembrī, 
kad Daugavas un Pērses krastos 
lēnām dzeltē bērzu birzis. Vēl brī-
dis un kā visskaistākā glezna uz 
pasaules ūdens viļņos spoguļo-
sies zeltainu lapu mākonis. 

Septembrī viss sākas no jau-
na. Mūsu bērni sāk jaunas skolas 
gaitas, bet mēs, kas ik dienu ejam 
katrs savā Dzīves skolā, vērīgāk 
ielūkojamies, vai tik pilni kā ābe-
les zari āboliem ir arī mūsu labo 
domu un darbu apcirkņi.

Šajā avīzes numurā kā pie-
tiekami smagā ceļa somā nesam 
jaunas vēstis par tikko aizvadī-
tiem notikumiem, kā arī atcera-
mies, cik  bagāts bijis augusts, jo 
šajā laikā avīze neiznāca. Kokne-
ses novada dome īsteno arvien 
jaunus projektus – stāstām par 
jaunumiem tūrisma jomā un par 
labiekārtošanas darbiem Kokne-
ses parkā.

Spraiga un notikumiem pie-
pildīta ir sporta dzīve Koknesē, 
Bebros un Iršos, kas liecina, ka 
sportiskās aktivitātes ir nepiecie-
šamas visām paaudzēm. Priecāja-
mies par to,  kā pēc vasaras atpū-
tas apņēmības pilni darboties ir 
mūsu pašdarbības kolektīvi. As-
toņās novada izglītības iestādēs 
iesācies mācību darbs, plašāk par 
to lasāms skolām veltītā aprakstā.

„Rudenī  pie mums ir tikpat 
skaisti kā Siguldā. Paverieties, kā 
saules staros rotājas Pērse!” – teic 
Antra Vasiļevska un novēl kat-
ram sajust, kā no maziem laimes 
mirkļiem rodas piepildīts dzīves 
laiks.

Vienu dienu Iršu pagastā pa-
vadījuši foto kluba „Kokneses 
kadrs” biedri, bet bebrēnieši vēl 
gatavojas „Jaunbebru Kartupeļu 
dumpja 175. gadskārtai. 

Krāsains kā rudens saules no-
glāstīta koka lapa ir šis laiks, kurā 
mēs katrs varam ierakstīt savu 
veikumu šodienai un nākotnei.

Siltu un bagātu rudeni!
Sarmīte Rode

UZZIŅAI! Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ir videi kaitīgie atkritumi, un 
šos priekšmetus nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Minētās iekārtas 
satur sastāvdaļas, kas nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. No-
dodot šos priekšmetus mums, Jūs ne tikai atbrīvosiet savu mājokli no nederīgām 
lietām, bet arī saudzēsiet dabu! Nodotā tehnika tālāk nonāks speciālajos pārstrādes 
cehos, kur tā tiks izjaukta, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas. 
Clean R Ekodienā aicinām nodot ledusskapjus, veļas un trauku mazgājamās mašī-
nas, elektroniskās krāsnis un radiatorus, putekļu sūcējus, fēnus, gludekļus, kafi jas 
automātus, tosterus, datorus, monitorus, printerus, televizoros, radioaparātus, urb-
jus, mobilos telefonus un citas iekārtas. Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai 
droši iepakotām, lai tās neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas!

Septembris – Clean R tīrības mēnesis Kokneses novadā tiek organizēts sadarbī-
bā ar Kokneses novada domi!

Tuvojoties rudenim, Kokneses novada iedzīvotājiem tiek dota lie-
liska iespēja – pilnīgi bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām, 
savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām! 
Elektriskās un elektroniskās iekārtas pieņemsim 24.septembrī:

– Iršos, pie skolas ēdnīcas – plkst.08:00 – 09:30
– Bebros pie ambulances – plkst.10:00 – 11:30
– Bormaņos pie veikala – plkst.11.45 – 13:15
– Koknesē Stacijas laukumā – plkst.14.30 – 15.30
– Koknesē, pie Katlumājas – plkst.15:30 – 17:00

Septembris – Clean R tīrības 
mēnesis Kokneses novadā

Aizrautīgie velobraucēji, Aizrautīgie velobraucēji, 
liela un draudzīga liela un draudzīga 

komanda devās komanda devās 
braucienā pa Daugavas braucienā pa Daugavas 

ieleju.ieleju.
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1. Ar 2016. gada 1. septembri par 
Kokneses Mūzikas skolas direktori ap-
stiprināt Ivetu Bērziņu.

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par 2016. gada 1. pusgadā pieņemto lē-
mumu izpildi (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai informāciju  
par pašvaldības  budžetu izpildes gai-
tu  2016. gada 1. pusgadā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Tūrisma centrs” fi nansiālo darbību 
2016. gada 1. pusgadā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

5. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs” fi nansiālo darbību 2016. 
gada 1. pusgadā (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

6.1. Maksājumus pakalpojumu 
sniedzējam 37287.88 EUR apmērā un 
PVN maksājumus valsts budžetam 
7830.46 EUR apmērā veic Kokneses 
novada dome. Kopējais maksājumu 
apmērs 45118.34 EUR (četrdesmit 
pieci tūkstoši viens simts astoņpadsmit 
euro 34 centi) .

6.2. Samazināt dotāciju saimniecis-
kiem izdevumiem Kokneses internāt-
skolai- attīstības centram par 45118.34 
EUR (četrdesmit pieci tūkstoši  viens 
simts astoņpadsmit euro 34 centi) šī 
gada augusta - oktobra mēnešos.

6.3.Pēc būvniecības darbu pa-
beigšanas izslēgt no Kokneses novada 
domes bilances un iekļaut Kokneses 
internātskolas bilancē  garāžas, nolik-
tavas, darbnīcu remonta vērtību  par 
kopējo summu 45118.34 EUR (četr-
desmit pieci tūkstoši  viens simts as-
toņpadsmit euro 34 centi) .

7.1. Izveidot nekustamā īpašumā 
ar kadastra Nr. 3254 003 0208 jaunu 
dzīvokļa īpašumu  ar adresi : dzīvoklis 
Nr.___ “Madaras”, Iršu pagasts, Kok-
neses novads. 

7.2. Pasūtīt VZD dzīvokļa Nr.____ 
“Madaras”, Iršu pagasts, Kokneses no-
vads, inventarizācijas lietu un nostip-
rināt minētā īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz Kokneses novada domes 
vārda.

7.3. Veikt dzīvokļa Nr.____, 
“Madaras”, Iršu pagasts, Kokneses no-
vads, novērtēšanu pieaicinot sertifi cē-
tu vērtētāju.  

7.4. Pārdot dzīvokli Nr.___, 
“Madaras”, Iršu pagastā, Kokneses no-
vadā īrniecei nosakot, ka samaksa būs 
veicama mēneša laikā no atsavināša-
nas lēmuma pieņemšanas.

8.1. Apstiprināt amata vietas un  
darba algas Vecbebru Profesionālās un 
vispārizglītojošās internātvidusskolas  

darbiniekiem.
8.2. Atlaišanas pabalstu darbinie-

kiem un pedagogiem izmaksāt no 
Vecbebru Profesionālās un vispāriz-
glītojošās internātvidusskolas budžeta.

8.3. Lēmums stājas spēkā  ar 2016. 
gada 1. septembri.

8.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
Vecbebru Profesionālās un vispārizglī-
tojošās internātvidusskolas direktors 
J.Bakmanis.

9.1. Atļaut  Pērses sākumskolai 
no 2016. gada 1. septembra pagarināt  
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  grupas 
darba laiku līdz plkst.18.00. 

9.1.1. Pērses sākumskolas  amatu 
sarakstu  ar 2016. gada 1. septembri  
papildināt ar amatu - aukle- 0,2 slo-
dzes .

9.1.2. Līdzekļus aukles  atalgoju-
mam  pārdalīt  no Iršu pagasta pārval-
des budžeta. 

9.2. Atļaut Pērses sākumskolai at-
vērt pirmsskolas grupu no 1,5 līdz 4 
gadi veciem  bērniem.

9.2.1. Pērses sākumskolas amatu 
sarakstu papildināt ar amatu – pirms-
skolas skolotājs - 0,7 likmes. Darba 
alga noteikt saskaņā ar tarifi kāciju.

9.2.2. Pirmsskolas skolotāja atalgo-
jumam izmantot līdzekļus no novada 
domes budžeta.

10. Kokneses Mūzikas skolas ama-
tu sarakstu  ar 2016. gada 1. septem-
bri  papildināt ar amatu - lietvedis- 0,5 
slodzes .

11.1. No pašvaldības budžeta ap-
maksāt  ceļa izdevumus diviem Kok-
neses Mūzikas skolas skolotājiem  
maršrutā Rīga-Koknese-Rīga;

11.2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.
gada 1.septembri.

12. No Iršu pagasta pārvaldes bu-
džeta līdzekļiem  piešķirt 1000,00 EUR 
(viens tūkstotis euro), lai apmaksātu 
izdevumus par transporta pakalpoju-
miem 2016. gada septembra, oktobra, 
novembra un decembra mēnešos, lai 
trīs reizes nedēļā atvestu uz mūzikas 
skolu un aizvestu atpakaļ 25 skolas au-
dzēkņus no Iršu un Bebru pagastiem.

13.1. Iesniegt projekta konceptu „ 
Kultūras mantojuma saglabāšana un 
attīstība Daugavas ceļā” Kultūras mi-
nistrijas organizētajā projektu ideju 
konceptu priekšatlasē.

13.2. Kokneses novada domes ko-
pējā projekta summa ir 372  954,  00 
EUR(trīs simti septiņdesmit divi tūk-
stoši deviņi simti piecdesmit euro un 
00 centi)

13.3.No kopējām projekta izmak-
sām  85% jeb 317  011,90 EUR (trīs 
simti septiņpadsmit tūkstoši vienpad-
smit euro un 90 centi) ir ERAF fi nan-
sējums un 15% jeb 55 943,10 EUR 

(piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti 
četrdesmit trīs euro un 10 centi) - Kok-
neses novada domes līdzfi nansējums.

13.4. Projekta idejas koncepta ap-
stiprināšanas gadījumā slēgt sadar-
bības līgumu ar projekta partneriem, 
iesniegt pilno projekta iesniegumu 
atbildīgajā iestādē un precizēt projekta 
izmaksu summas. 

13.5. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja p.i. Māru Bitāni 
, T.65133636, mob. 20499940 e-pasts: 
māra.bitāne@koknese.lv. 

14.1. No 2016. gada 1. septembra 
līdz  mācību gada beigām  nodrošināt 
iespēju  pamatskolas audzēkņiem, kuri 
dzīvo I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
internātā, ēdināšanu – brokastis un 
vakariņas.

14.2. Ēdināšanu apmaksāt  no paš-
valdības budžeta:

- brokastis  vienam audzēknim 
-1,20 euro;

- vakariņas vienam audzēknim 
-1,50 euro.

15.1. Atcelt ar Kokneses novada 
domes 2011. gada 25. maija domes 
sēdes lēmumu Nr. 5.4 (protokols Nr.5) 
apstiprinātos “Kokneses novada do-
mes pedagogu darba samaksas notei-
kumus”.

15.2. Atcelt ar Kokneses novada 
domes 2012. gada 25. janvāra do-
mes sēdes lēmumu Nr. 4.10 (proto-
kols Nr.1) apstiprināto “Valts budžeta 
mērķdotācijas sadales kārtību Kokne-
ses novada bērnu no piecu gadu vecu-
ma izglītošanā nodarbināto pirmssko-
las izglītības, vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai”.

15.3. Valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai vispārējās 
izglītības iestādēs Kokneses novadā 
sadalīt atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai kārtībai un pedagogu dar-
ba samaksas Noteikumos noteiktajām 
normām. 

15.4. Metodisko apvienību 12 (div-
padsmit) vadītāju darba samaksu veikt 
no pašvaldības budžeta, maksājot par 
Metodiskās apvienības vadīšanu 30.00 
EUR (trīsdesmit euro) mēnesī.

15.5. Pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu mēneša darba algas likmi 
noteikt 620.00 EUR (seši simti divdes-
mit euro) mēnesī.

15.6. Noteikt, ka Kokneses novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītā-
jiem, viņu vietniekiem un metodi-
ķiem, nosakot zemāko mēneša darba 
algas likmi, piemērojami Ministru ka-
bineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu 
Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas no-
teikumi” 6. un 9. punkta nosacījumi.

15.7. Atcelt domes sēdes 2012.gada 
29. augusta lēmumu Nr. 8 “Par atalgo-
jumu PII “Gundega” vadītājai. 

15.8. Izglītības iestādes vadītājam:
15.8.1. saskaņā ar Noteikumiem 

veikt pedagogu  tarifi kāciju uz 1. sep-
tembri un 1. janvāri, nosakot peda-
gogu darba samaksu, ņemot vērā pe-
dagoga mēneša darba algas likmi un 
slodzi;

15.8.2. katru gadu septembrī un 
janvārī iesniegt domē papīra formātā 
pedagogu tarifi kācijas sarakstus ap-
stiprināšanai; 

15.8.3. apstiprināt izglītības iestā-
des pedagogu tarifi kācijas sarakstus un 
saskaņot tos ar novada izglītības dar-
ba speciālistu, novada domes galveno 
grāmatvedi  un novada domes priekš-
sēdētāju;   

15.8.4. izglītības iestāžu vadītāju 
tarifi kācijas sarakstus saskaņot ar no-
vada izglītības darba speciālistu, no-
vada domes galveno grāmatvedi un 
iesniegt apstiprināšanai Kokneses no-
vada domes priekšsēdētājam;

15.8.5. pēc tarifi kācijas sarakstu 
saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju, 
Valsts izglītības informācijas sistēmā 
ievadītos tarifi kāciju sarakstus saska-
ņot ar novada izglītības darba speciā-
listu.

15.9. Izglītības iestāžu vadītāju mē-
neša darba algas likmi  apstiprināt ar 
Domes priekšsēdētāja rīkojumu.

15.10. Lēmums stājas spēkā ar 
2016. gada 1. septembri.

16.1. Izdarīt grozījumus Kokneses 
novada metodisko apvienību noliku-
mā (informācija mājas lapā www.kok-
nese.lv).

16.2. Grozījumi Kokneses novada 
metodisko apvienību nolikumā stājas 
spēkā ar 2016. gada 1. septembri.

16.3. Ar grozījumiem iepazīstināt 
Kokneses novada izglītības iestādes.

16.4. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di izglītības darba speciāliste Lauma 
Āre.

17.1. Piedalīties Eiropas Sociālā 
fonda projekta 8.3.5. specifi skā atbalsta 
mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbals-
tam izglītojamiem vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” realizācijas 
nodrošināšanai kā projekta sadarbības 
partnerim.

17.2. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di izglītības darba speciāliste Lauma 
Āre.

18.1. Atcelt ciema statusu seko-
jošiem Kokneses novada Kokneses 
pagasta ciemiem: Auliciems, Bilstiņi, 
Birznieki, Kalnakrogs, Kaplava, Lipši, 
Putnuciems, Ratnicēni, Spriņģi, Upe-
slīči, Urgas, Ūsiņi, Žagatas, Reiņi, Vis-
kāļi, Atradze, Austrumi.

18.2. Mainīt  Kokneses novada 
Kokneses pagasta nekustamo īpašumu 
adreses (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

19. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par sociālajai palīdzībai plānoto 
līdzekļu izlietojumu Kokneses novadā 
2016.gada 1.pusgadā (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

20.1. Apstiprināt grozījumus Kok-
neses novada domes 2013. gada 24. 
aprīļa  noteikumos ”Noteikumi par 
asistenta pakalpojuma piešķiršanas 
kārtību Kokneses novadā” (informāci-
ja mājas lapā www.koknese.lv).

20.2. Grozījumi  noteikumos  stā-
jas spēkā  2016. gada 1. septembrī.

21.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.9/2016 ’’Grozījumi  Kokneses no-
vada domes 2011. gada 28. decembra  
saistošajos noteikumos Nr.13 “Par so-
ciālo pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtību Kokneses novadā” (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv).

21.2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā  pēc to publi-
cēšanas  vietējā laikrakstā  “Kokneses 
Novada Vēstis”.

22. Noteikt samaksu par ģimenes 
asistenta pakalpojuma sniegšanu stun-
dās ar likmi 4,00 euro/h.

23.1. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 3260 900 0710 ar 
adresi  Parka iela 16 dzīvoklis Nr. 27, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā, 2016. gada 23. augusta  izsoles 
rezultātus. 

23.2. Pārdot Kokneses novada do-
mei  piederošo  nekustamo īpašumu ar 
kadastra Nr. 3260 900 0710 ar adresi  
Parka iela 16 dzīvoklis Nr.27, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 
par nosolīto cenu 3050,00 euro (trīs 
tūkstoši piecdesmit euro 00 centiem) 
un slēgt  pirkuma līgumu pēc pilnas 
pirkuma summas nomaksas.

 
Nākošā novada domes sēde  notiks 

2016.gada  28.septembrī plkst.14.00 no-
vada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kok-
neses pagastā, Kokneses novadā 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 izglītī-

bas iestāžu darbu
6. Par Kokneses novada iedzīvotāju 

biznesa ideju konkursa „ESI UZŅĒ-
MĒJS!” nolikuma apstiprināšanu.

Sagatavoja: domes sekretāre 
Dzintra Krišāne

2016.gada 31. augustā Kokneses novada dome NOLĒMA:

Augusta nogalē tika pabeigta ze-
mes seguma ielu un ceļu labiekārto-
šana, uzklājot frēzēto asfaltu apmē-
ram sešu kilometru garumā Kokne-
sē, Bormaņos, Bebros un Iršos.

„Novada ceļu un ielu asfaltēšanai 
nepietiekamo līdzekļu dēļ nolēmām 
ceļa seguma nostiprināšanai izman-
tot frēzēto asfaltu,” skaidro Kokne-
ses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris. Frēzētā asfalta ie-
klāšanas darbus šīgada jūlijā uzsāka 
SIA „DSM Meistari” no Daugavpils 
novada. Kopīgās darba un izejmate-
riālu izmaksas sastāda aptuveni 80 

tūkstošus eiro. „Seguma uzklāšanai 
izvēlējāmies intensīvāk noslogotās 
ielas un ceļus. Ievērojām arī citus as-
pektus – ja ceļa posmā brauks smagā 
tehnika, tad segumu klāt nav vērts. 
Pabeigtajos posmos esam izvietojuši 
masas ierobežojuma ceļa zīmes” – 
stāsta domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs. 

Bebru pagastā frēzētais asfalts 
uzklāts 620 metru garumā, bet pali-
ka neuzklāts vietās, kur vasarā veica 
ūdensvada remonts. No laika aps-
tākļiem atkarīgs, kad būs paveikti at-
likušie darbi – šoruden vai nākama-

jā gadā. Iršu pagastā segums uzklāts 
aptuveni 500 metru garumā, arī uz 
celiņa pie kapsētas un pie tās esošajā 
automašīnu stāvlaukumā, kā arī vai-
rāki posmi pie dzīvojamajām mājām 
un daudzdzīvokļu māju pagalmā. 
Koknesē un Bormaņos frēzētais as-
falts uzklāts aptuveni 5,2 kilometri.

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris informē: 
„Katru gadu  fi nansiālo iespēju ro-
bežās centīsimies kādam noteiktam 
ceļa posmam uzklāt asfalta segumu. 
Vēl diskutēsim ar deputātiem, lai 
rindas kārtībā Koknesē sāktu asfal-

tēt Parka ielu līdz I.Gaiša Kokneses 
vidusskolai, Indrānu ielas posmu un  
Hanzas ielu, ja būs pieejami Eiropas 

Savienības fondu līdzekļi un iedzī-
votāji noslēgs līgumus par kanalizā-
cijas un ūdensvada izbūvi.”

Uzklāts ap sešiem kilometriem frēzētā asfalta seguma
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Kokneses novada dome novada 
ievērojamākajos tūrisma objektos - 
Likteņdārzā un Kokneses pilsdrupās 
ir uzsākusi  efektīvu tūristu plūsmas 
noteikšanu ar modernu tehnoloģiju. 
Šī sistēma, ko uzstādījusi SIA „Datu 
tehnoloģiju grupa”, balstīta uz IP ka-
meru darbību un izceļas ar to, ka ir 
ļoti precīza, apmeklētājiem nepama-
nāma, viegli ieviešama un izmanto-
jama.  Tūristu plūsmas  skaitīšanas 
sistēmu nodrošina ieraksta un video 
novērošanas iekārta. Ar video arhi-
vēšanas programmas palīdzību at-
skaitēs tiek  uzglabāti visi vēsturiskie 
dati (diena, nedēļa, mēnesis, gads), 
pieejama statistika par noteiktu die-
nu, ar stundu detalizāciju grafi skā 
un tabulas formā, iespējams apskatīt 

statistiku par katru pieslēgto kameru 
un visām kopā. Pēc vajadzības var iz-
veidot atskaiti par noteiktu periodu.

Kokneses tūrisma centrs sadarbī-
bā ar SIA „ Datu tehnoloģiju grupu” 
ir uzsācis uzskaites sistēmas testēša-
nu. Uzkrātā pieredze un zināšanas 
uzņēmumam ļauj izstrādāt labāko un 
ekonomiski pamatotāko risinājumu 
tieši klienta vajadzībām. Tūristu skai-
tītāji nodrošina  95-98% lielu preci-
zitāti, datu apskates iespēju ar mobi-
lajām aplikācijām, interneta piekļuvi, 
divpusēju skaitīšanu, iespēju veikt 
patstāvīgu sistēmas auditu neatejot 
no datora, izmantojot interneta pār-
lūku.

Kokneses tūrisma centram un 
Likteņdārza veidotājiem ir iespēja iz-

mērīt mārketinga ietekmi uz tūristu 
plūsmām, analizējot dienas, nedēļas 
vai mēneša datus, optimizēt apskates 
objektu  darba laiku, uzlabot perso-
nāla darba plānošanu un piemērot 
stratēģisko mārketingu atkarībā no 
apmeklētāju plūsmām. Turklāt ro-
das iespēja salīdzināt Likteņdārza un 
Kokneses pilsdrupu apmeklētību arī 
pēc darba laika un ziemas sezonā.

Testējot moderno tūristu plūsmas 
uzskaites sistēmu Likteņdārza TV 
akcijas pasākumā 6.augustā, izdevās 
reģistrēt kopējo apmeklējumu skaitu 
visas dienas garumā līdz pat akcijas 
noslēgumam, kas notika pusnaktī. 
Kopumā šajā dienā tūristu plūsmas 
skaitītājs reģistrējis 2103 apmeklētā-
jus. Tāpat iegūti rīkotājiem noderīgi 

dati par to, kāda veidojās tūristu plūs-
ma dienās pēc pasākuma.

Tūristu plūsmas skaitītāji ir ie-
gādāti Centrālbaltijas jūras reģiona 
programmas 2014-2020 projekta 
Nr.CB110 “Hanzas vērtības jaunai 
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
ietvaros.  Īstenojot projekta mērķi 
- popularizēt vēsturiskās Hanzas sa-
vienības vērtības, kas vēl mūsdienās, 
lielākā vai mazākā mērā, sastopamas 
katrā partnera pilsētā un, sadarbojo-
ties projekta partneriem, veidot jau-
nus tūrisma produktus un piedāvā-
jumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par 
vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras 
reģionā -  Kokneses novada dome 
2016.gadā iegādāsies gadatirgus un 
izstāžu aprīkojumu, viduslaiku stila 
teltis un uzsāks  Kokneses novada 
tūrisma mājas lapas uzlabošanu. Pro-
jektā Hanzas vēsturiskais mantojums 
tiek aktualizēts un popularizēts vietē-
jā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Kokneses novada domes projekta 
budžets: EUR 104  883,65, t.sk. EUR 
10  488,37 - pašvaldības līdzfi nansē-
jums, EUR 5244,18 - valsts budžeta 
dotācija, EUR 89 151,10 - Centrālbal-
tijas programmas fi nansējums. 

Projekta īstenošanas termiņš: 
01.10.2015.-31.12.2018.

Projekta partneri: Region Got-
land, Inspiration Gotland, Pērnavas 
pilsēta,  Viljandi pilsēta, Vidzemes 
plānošanas reģions, Cēsu kultūras 
un tūrisma centrs, Kokneses novada 
dome, Limbažu novada pašvaldība, 
Pārgaujas novada pašvaldība, Val-
mieras pilsētas dome, Kuldīgas nova-
da pašvaldība.

Par Centrālbaltijas jūras reģiona 
programmu: www.centralbaltic.eu    

Informācija par projektu: https://
www.facebook.com/ExploreHANSA  

Informāciju sagatavoja:
Kokneses tūrisma centra direktore 

Daina Liepiņa

Kokneses lielākajos tūrisma objektos uzstādīti moderni 
tūristu plūsmas skaitītāji

31. augustā Kokneses novada domes 

sēdē deputāti vienbalsīgi par jauno 

Kokneses Mūzikas skolas direktori ap-

stiprināja Iveta Bērziņa. Viņas līdzšinējā 

darba pieredze saistīta ar pedagoģiju 

un vadību, strādājot gan kā Akordeona 

klases pedagoģei un direktores vietnie-

cei Kokneses Mūzikas skolā.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Kokneses novada domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs informē, ka 
uz Kokneses Mūzikas skolas direk-
tora amatu bija pieteikušies trīs pre-

tendenti. 1.augustā, konkursam uz 
vakanto Kokneses Mūzikas skolas 
direktora amatu atlases komisija, uz-
klausīja visus trīs amata pretendentus 
un pieņēma lēmumu ieteikt Kok-
neses novada domei par Kokneses 
Mūzikas skolas direktori apstiprināt 
Ivetu Bērziņu.

Kokneses novada dome ir saņē-
musi LR Kultūras ministrijas saska-
ņojumu Ivetas Bērziņas apstiprināša-
nai šajā amatā.

Iveta Bērziņa ir dzimusi skrīve-
riete. Mācoties Andreja Upīša Skrī-
veru vidusskolā pirmo muzikālo iz-

glītību ieguvusi Pētera Barisona Stu-
čkas bērnu mūzikas skolā. Pēc Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 
absolvēšanas Daugavpils Pedagoģis-
kajā universitātē iegūta mūzikas pe-
dagoga izglītība, kā arī ir absolvēta 
Sociālās pedagoģijas un sociālā darba 
augstskola „Attīstība” sociālā darbi-
nieka specialitātē. Latvijas Universi-
tātē iegūts maģistra grāds izglītības 
zinātnēs. No 1995. gada Iveta Bērzi-
ņas darba gaitas saistītas ar Kokne-
ses mūzikas skolu, bet līdztekus par 
mūzikas skolotāju strādāts arī Kok-
neses internātpamatskolā – attīstības 

centrā un Vecbebru Profesionālajā 
un vispārizglītojošajā internātvidus-
skolā.

Jaunā direktore teic, ka ir apņē-
mības pilna turpināt skolas ilggadējās 
direktores Silvijas Cīrules iedibinātās 
skolas tradīcijas, kā arī pievērst lielā-
ku uzmanību kolektīvai muzicēšanai.

Kokneses novada domes sēdē 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un de-
putāti novēlēja Iveta Bērziņa veiksmi 
un panākumus jaunajā amatā, lai arī 
turpmāk varam lepoties ar Kokneses 
Mūzikas skolas radošo kolektīvu un 
audzēkņu sasniegumiem.

Iveta Bērziņa – Kokneses Mūzikas skolas direktore

Rudens ir laiks, kad kārtīgs saimnieks 

domā par gatavošanos garajai ziemas 

sezonai. Šajā gadalaikā ir aktuāla virkne 

svarīgu darbu, par kuriem stāsta vides 

pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" izpild-

direktors Valerijs Stankevičs.

1. Rudens lapas
Lai arī krāsainā koku rota priecē 

sirdi, pienāk brīdis, kad lapu pārba-
gātība kļūst par apgrūtinājumu. Lapas 
ir ne tikai jāsagrābj, bet arī no lapu 
kaudzēm jātiek vaļā. Viens no varian-
tiem ir lapu kompostēšana, tomēr ne 
katrs privātmājas īpašnieks dārza stūrī 
vēlas ierīkot komposta kaudzi, jo īpa-
ši tad, kad lapu ir daudz. Ilgus gadus 
iecienīts risinājums bija lapu dedzinā-
šana,  tomēr kodīgie ugunskura dūmi 
ne vienmēr ir pa prātam kaimiņiem, 
turklāt daudzās pašvaldībās šāda rī-
cība nav atļauta un tiek sodīta. Nereti 
iedzīvotāji savāktās lapas mēdz izmest 
piemājas mežā, taču arī šāda rīcība ir 
uzskatāma par vides piegružošanu, 
par ko pienākas bargs sods. Labākais 
un videi draudzīgākais veids, kā atbrī-
voties no kritušajām lapām, ir atkri-

tumu konteinera pasūtīšana pie sava 
atkritumu apsaimniekotāja. "Clean R" 
lapu izvešanai ir pieejami dažāda til-
puma būvgružu konteineri no 5,5 līdz 
pat 18 kubikmetriem. Ja rodas bažas, 
ka konteiners ir par lielu, labs risinā-
jums ir kooperēšanās ar kaimiņiem, 
vienojoties par izdevumu dalīšanu.  

2. Vasaras darbu 
būvgruži 

Rudens arīdzan ir brīdis, kad no-
slēdzas aktīvā āra būvniecības sezona, 
kļūstot aktuālai būvgružu izvešanai un 
teritorijas sakopšanai. Būvgružus ne-
drīkst mest sadzīves atkritumos, tāpēc 
pie sava atkritumu apsaimniekotāja ir 
jāpasūta būvgružiem paredzētais at-
kritumu konteiners. "Pasūtot kontei-
neru, maksa tiek aprēķināta tikai par 
konteinera izvešanu atkarībā no atra-
šanās vietas. Īres maksa par konteine-
ra izmantošanu netiek skaitīta, ja kon-
teiners tiek izmantots līdz 6 dienām," 
skaidro V.Stankevičs. Jāuzsver, ka būv-
gruži ir viens no atkritumu veidiem, 
kas visbiežāk nelegāli nonāk mežos, 
pļavās, ceļmalās un citās neatļautās 

vietās, piesārņojot mūsu skaisto, zaļo 
Latviju. "Lai būvgruži nenonāktu tu-
vējā mežā, izvēloties būvgružu kontei-
nera izvedēju, ir ieteicams nepaļauties 
uz paziņām, interneta sludinājumos 
atrodamajiem darboņiem, kas piedā-
vā izvest atkritumus par ļoti zemām 
cenām. Lai piedāvātu zemākas cenas, 
viņi atkritumus  mēdz nenogādāt at-
kritumu poligonos, bet veido nelegā-
las izgāztuves, nereti – mežos. Priekš-
roka dodama pašvaldības atkritumu 
apsaimniekotājam," skaidro "Clean R" 
pārstāvis.

3. Kanalizācija un 
notekūdeņi

Vēl viens svarīgs darbs, kas jāpa-
veic ikvienam privātmājas ar vietējo 
kanalizācijas sistēmu īpašniekam, ir 
asenizācija jeb kanalizācijas un notek-
ūdeņu aku izsūknēšana un tīrīšana. 
Labs saimnieks zina, ka šo darbu nav 
ieteicams atstāt uz pēdējo brīdi vairā-
ku iemeslu dēļ. "Pirmkārt, pēc pirmā 
sala vai sniega to būs grūtāk paveikt, 
jo būs aizsalis viss, kas var aizsalt. 
Otrkārt, var gadīties, ka īsi pirms pir-

mā sala izsūknēt kanalizāciju vēlēsies 
daudzi, tāpēc var veidoties pat rindas. 
Ne katrs zina, ka asenizāciju ar izdevī-
giem nosacījumiem piedāvā arī mūsu 
uzņēmums," skaidro "Clean R" izpild-
direktors. 

4. Smiltis ziemai 
Ziemas sezonā aktuāla ir ietvju 

kaisīšana, tāpēc ir svarīgi parūpē-
ties par smiltīm un to uzglabāšanu. 
"Clean R" interneta veikala videspro-
dukti.lv piedāvājumā ir plašs klāsts 
ar dažāda tilpuma un dizaina kon-
teineriem smilšu, grants un kaisāmā 
sāls uzglabāšanai. Galvenā to priekš-
rocība ir kvalitāte – reiz iegādāti, tie 
kalpos ilgi. 

Rudens darbu sarakstu var saīsināt 
lapu, zaru un citu zaļo atkritumu kom-
postēšanai izvēloties lielāka tilpuma – 
120 vai 140 litru – tvertni. Protams, 
ja vien vieta pagalmā to ļauj novietot. 
Rudens un ziemas garos vakarus var 
izmantot lietderīgi, apdomājot pava-
sarī darāmos darbus dārza un piemā-
jas teritorijas labiekārtošanai, tostarp 
aprīkošanu ar soliņiem, puķu kastēm, 

velo novietnēm. No 
septembra līdz feb-
ruārim “Clean R” sola īpaši draudzī-
gas cenas šim lietām. Labs saimnieks 
ratus  taisa  ziemā, bet ragavas vasarā, 
un “Clean R” ir īpaši draudzīgs labiem 
saimniekiem!

Par "Clean R"
"Clean R" ir vides pakalpojumu 

nozares līderis Latvijā. Uzņēmums 
nodarbina vairāk kā 1300 darbiniekus 
un nodrošina plašāko reģionā pieeja-
mo vides pakalpojumu klāstu. Klientu 
skaits pārsniedz 30 000. "Clean R" pie-
dāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās 
jomās kā atkritumu apsaimniekošana, 
privāto un publisko īpašumu uzturē-
šana, tostarp telpu un ēkām piegulošo 
teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, 
kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju 
tīrīšana. Kopš 2014. gada "Clean R" 
ir 100% Latvijas kapitāla kompānija. 
2014. gadā uzņēmums  strādāja ar 17,8 
miljonu apgrozījumu.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Līcītis,

"Clean R" preses sekretārs

Saimnieka rudens darbu saraksts 

18.septembrī semināru "Mākslas 
terapija fi ziskās un garīgās veselības 
saglabāšanai un atjaunošanai"   vadīs 
veselības aprūpes speciāliste mākslas 
terapeite Aloida Jurčenko.

Praktiskais seminārs, kurā, iz-
mantojot dažādus vizuāli plastiskās 
mākslas materiālus un tehnikas gan 
individuāli, gan grupā, būs iespēja 
atslēgties no ikdienas rūpēm, vairāk 

iepazīt sevi, savas stiprās puses un re-
sursus, radoši attīstīties un pilnveidot 
savu personību. Iepriekšējas prasmes 
un zināšanas mākslā nav nepiecieša-
mas.

Gaidīsim MT seminārā: Koknesē, 
Radošajā mājā, Melioratoru ielā 1A

18.septembrī no plkst. 10.00 – 
17.00

Maksa par semināru : 20,00 EUR 

(mākslas materiāli iekļauti dalības 
maksā)

Pieteikšanās: zvanot pa tel. 
26575499 vai rakstot, ingunazogota@
inbox.lv

Praktiskais seminārs mākslas terapijā
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Kokneses novada domes Sociālais die-

nests drīzumā uzsāks jauna pakalpoju-

ma sniegšanu. Kokneses novada dome ir 

atbalstījusi ģimenes asistenta pakalpo-

juma sniegšanas uzsākšanu. 

Ģimenes asistenta pakalpojums 
nodrošina īpašu dzīves grūtību pār-
varēšanu un sociālās funkcionēšanas 
prasmju atjaunošanu. Ģimenes asis-
tenta uzdevums ir aktivizēt ģimenes/
personas esošos resursus, lai tā spētu 
patstāvīgi un pilnvērtīgi funkcionēt. 
Ļoti nozīmīgi ir mācīt apgūt nepie-
ciešamās sociālās prasmes ģimenes/
personas pamatvajadzību nodrošinā-
šanai – sekot līdzi obligāto maksāju-
mu veikšanai, lai mazinātu risku palikt 
bez mājvietas, plānot ienākumus un 
izdevumus, rūpēties par sanitāro nor-
mu un higiēnas ievērošanu, sagatavot 
pilnvērtīgu, vecumam atbilstošu uz-
turu. Ģimenēs, kurās ir nepilngadīgi 
bērni, ģimenes asistents palīdz vecā-
kiem apgūt nepieciešamās zināšanas 
par bērnu audzināšanu un drošu vidi 
bērniem. 

Ģimenes asistenta 
pakalpojumu var 
saņemt:

 ģimenes ar bērniem, kurās ve-
cākiem ir nepietiekamas zināšanas un 
prasmes bērnu audzināšanā un ikdie-
nas sadzīves nodrošināšanā;

 pilngadību sasniegušie jaunieši 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, 
kuriem ir nepieciešama palīdzība pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai.

Kā notiek ģimenes 
asistenta pakalpojuma 
piešķiršana?

Pakalpojuma saņemšanai perso-
nai, ņemot līdzi personu apliecinošus 
dokumentus, jāvēršas pašvaldības so-
ciālajā dienestā un jāiesniedz iesnie-
gums ar lūgumu nodrošināt ģimenes 
asistenta pakalpojumu.

Sociālais dienests:
veic ģimenes/personas spēju un 

vajadzību novērtējumu,
 sastāda sociālās rehabilitācijas 

plānu,
viena mēneša laikā sociālā die-

nesta sēdē pieņem lēmumu par ģime-
nes asistenta pakalpojuma piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pakalpojumu,

par pieņemto lēmumu informē 
pakalpojuma pieprasītāju,

 sagatavo un slēdz trīspusēju lī-
gumu par ģimenes asistenta pakalpo-
juma sniegšanu ar ģimenes asistenta 
pakalpojuma pieprasītāju un ģimenes 
asistentu,

 kontrolē ģimenes asistenta pa-
kalpojuma sniegšanu, ne retāk kā 
vienu reizi sešos mēnešos izvērtējot 
pakalpojuma sniegšanas gaitu un ģi-
menes situācijas izmaiņas.

Ģimenes asistenta pakalpojuma il-
gumu un apjomu sociālais darbinieks 
nosaka atbilstoši veiktajam ģimenes/
personas spēju un vajadzību novērtē-
jumam. Ģimenes asistenta pakalpo-
juma maksimālais apjoms ir līdz 20 
stundas nedēļā ne ilgāk par 12 mēne-
šiem. Pakalpojumu iespējams piešķirt 
atkārtoti, ja sociālais darbinieks ir vei-
cis novērtējumu un atzinis tā nepiecie-
šamību. 

Ģimenes asistenta pakalpojumu ir 
tiesīga sniegt fi ziska persona, kurai ir 
augstākā izglītība sociālajā darbā, so-
ciālās aprūpes vai sociālās rehabilitā-
cijas jomā, pedagoģijā vai psiholoģijā, 
profesionālā vidējā izglītība sociālās 
vai veselības aprūpes jomā vai augstākā 
izglītība citā jomā un kurai ir pozitīva 
pieredze un zināšanas bērnu audzinā-
šanā un mājsaimniecības vadīšanā. 

Sociālais dienests aicina interesen-
tus, kas vēlētos kļūt par ģimenes asis-
tentiem, pieteikties sociālajā dienestā 
līdz 10.oktobrim. Varbūt kāda ģimene 
gaida tieši Jūsu sniegto atbalstu un 
padomu, kas dos zināšanas, spēku un 
izturību grūtību pārvarēšanai.

ĢIMENES ASISTENTA 
PAKALPOJUMS 

Kokneses novada Sociāla dienesta informācija 

Viena no svarīgākajām lietām cil-
vēka dzīvē ir veselība. Sagaidot Jauno 
gadu vai sveicot jubilejās, parasti sa-
viem tuviniekiem un draugiem mēdz 
novēlēt veselību. Taču kādam vairāk, 
kādam mazāk, bet tomēr dzīves laikā 
visiem savu reizi ir jāapmeklē kāds 
ārsts, jāveic kādi izmeklējumi vai diag-
nostika,  jālieto kādi medikamenti. Par 
visiem šiem pakalpojumiem ir jāveic 
samaksa. Personām, kurām ir grūtības 
samaksāt par veselības aprūpes pakal-
pojumiem, atgādinām, ka Kokneses 
novada domes Sociālajā dienestā var 
saņemt sociālās palīdzības pabalstu 
veselības aprūpei.

 Pabalstu piešķir, izvērtējot per-
sonas (ģimenes) ienākumus atsevišķi 
šādām grupām:

ģimenēm ar bērniem un ģime-
nēm, kurās ir pieaugušas personas 
darbspējas vecumā, un kuru ienākumi 
uz vienu personu ir mazāki par 220,00 
euro mēnesī;

pensijas vecuma personām, ku-
ras dzīvo vienas un kuru ienākumi uz 
vienu personu mazāki par 270,00 euro 
mēnesī;

ģimenēm, kurās nav darbspējīgu 

personu (visas ģimenē dzīvojošās per-
sonas ir pensijas vecuma personas vai 
personas ar invaliditāti) un kuru ie-
nākumi uz vienu personu mazāki par 
250,00 euro mēnesī.

Sociālajā dienestā ir jāaizpilda izti-
kas līdzekļu deklarācija, kurā jāsniedz 
ziņas par ienākumiem par pilniem pē-
dējiem trīs kalendārajiem mēnešiem, 
pievienojot ienākumus apliecinošus 
dokumentus, tajā skaitā bankas kontu 
izdrukas. Personai (ģimenei) piedero-
šie naudas līdzekļu uzkrājumi nepār-
sniedz trūcīgas personas statusa līme-
ni, tas ir 128,06 euro.

Pabalsts ārstēšanās un medika-
mentu iegādes vai veselības apdroši-
nāšanas polises iegādes izdevumu seg-
šanai tiek piešķirts 50% apmērā, bet 
ne vairāk kā 85,00 euro ģimenei gadā, 
un ne vairāk kā 60,00 euro gadā per-
sonai, kura dzīvo viena. Pabalsts tiek 
piešķirts, pamatojoties uz dokumen-
tiem, kas pierāda minētos izdevumus 
(stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis 
ārsta izrakstīto recepšu medikamen-
tiem, kuri nav iekļauti valsts kompen-
sējamo medikamentu sarakstā).

Pabalsts operāciju, onkoloģisku 

slimību ārstēšanās izdevumu segša-
nai tiek piešķirts 50% apmērā, bet ne 
vairāk par 220,00 euro vienai personai 
gadā. Pabalsts tiek piešķirts, pamato-
joties uz dokumentiem, kas pierāda 
minētos izdevumus (stingrās uzskai-
tes EKA čeki vai kvītis ārsta izrakstīto 
recepšu medikamentiem, kuri nav ie-
kļauti valsts kompensējamo medika-
mentu sarakstā).

Pabalsts par bērniem iegādātām 
brillēm tiek piešķirts 50% apmērā, 
bet ne vairāk par 60,00 euro vienai 
personai gadā. Pabalsts tiek piešķirts, 
pamatojoties uz dokumentiem, kas 
pierāda minētos izdevumus (stingrās 
uzskaites EKA čeki vai kvītis).

Pabalsts zobu protezēšanas iz-
devumu segšanai tiek piešķirts 50% 
apmērā, bet ne vairāk kā  75,00 euro 
vienai personai gadā, pamatojoties uz 
iesniegtajiem dokumentiem, kas pie-
rāda minētos izdevumus.

Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi ie-
sniegt sociālajā dienestā ārstniecības 
izdevumus apliecinošos dokumentus, 
aizpildīt iztikas līdzekļu deklarācijas 
un neatlikt to uz gada pēdējām die-
nām.  

AICINĀJUMS IZMANTOT IESPĒJU SAŅEMT 
ATBALSTU NORĒĶINIEM PAR VESELĪBAS 
APRŪPES PAKALPOJUMIEM

Deinstitucionalizācijas (DI) projekta 

pasākumu ietvaros bērniem ar funk-

cionāliem traucējumiem (FT), kuriem 

noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpoju-

mus tajās pašvaldībās*, kurās ģimene 

vai bērns ticis deklarēts. 

Piedāvātie 
pakalpojumi:

Piedāvājums pieejams visās paš-
valdībās, izņemot Rīgas, Jūrmalas un 
Valmieras pilsētas, Cesvaines, Jaun-
jelgavas, Līvānu, Zilupes un Ciblas 
novadus, jo šīs pašvaldības nav DI 
projektu sadarbības partneri.

SVARĪGI! 
Vecākiem/likumiskajiem pār-

stāvjiem svarīgi pieteikt bērnu ar FT 
uz individuālu izvērtēšanu (pieteik-
ties iespējams sociālajā dienestā līdz 
oktobra beigām), kuras laikā tiks 
noteikti tie sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi, kuri bērnam un viņa 
vecākiem/likumiskajiem pārstāv-
jiem nepieciešami. Izvērtēšanu veiks 

speciālisti (psihologs, fi zioterapeits 
vai ergoterapeits un sociālais darbi-
nieks), un tā vidēji ilgs 2,5 - 3 h (at-
karībā no bērna spējām). Šajā laikā 
ietverta arī saruna ar vecākiem, tā-
dējādi bērns netiks pārāk noslogots. 
Pēc izvērtēšanas tiks izstrādāts plāns, 
kurā norādīti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi (piemēram, reitterapi-
ja, logopēda, psihologa konsultācijas 
u.c.), kas bērnam un vecākiem nepie-
ciešami visvairāk. Visi pakalpojumi 
tiks apmaksāti no projekta līdzek-
ļiem. 

Papildus informāciju var saņemt 
sociālajā dienestā:

vadītāja Baiba Tālmane, 
t.65161812, 27294646, 
baiba.talmane@koknese.lv;
Sociālā darbiniece 
Līva Skābarniece, 
t.65161811, 29142149, 
liva.skabarniece@koknese.lv; 
sociālā darbiniece 
Olga Balule- Beļankina, 
t.65161811, 29142149, 
olga.belankina@koknese.lv 

INFORMĀCIJA VECĀKIEM, KAS 
AUDZINA BĒRNUS AR INVALIDITĀTI

Astotajā ziedojumu akcijā 6.augustā “Top 

Latvijas Likteņdārzs!” dārza būvniecības 

turpināšanai tika saziedoti 30 875 eiro. 9. 

augustā tika saņemts viens no lielākajiem 

ziedojumiem Likteņdārza īstenošanas 

laikā – 60 000 eiro, ko SIA „Arhis Arhitekti” 

projektētajai daudzfunkcionālajai sabied-

riskajai ēkai ziedojis Gaidis Graudiņš. 

Linda Peciņa,

„Kokneses fonda”

Sabiedrisko attiecību un mārketinga 

speciāliste

Gaidis Graudiņš ir kolekcionārs 
un kultūras mecenāts, dzimis 1926. 
gadā Cēsu apriņķa Rankas pagasta 
“Kalnapakalniešos”. Otrā Pasaules 
kara laikā kā leģionārs aizvests uz Vā-
ciju un nokļuvis gūstā Beļģijā. Kopš 
1944. gada dzīvo Vācijā. 

Ap 1958. gadu Gaidis Graudiņš 
sācis veidot savu vēsturisko liecību ko-
lekciju par starpkaru Latviju, un 1980. 
gadā Vācijā, Detmoldā (Detmold), at-
vēris “Latviešu muzeju”, kas darbojies 
līdz 1986. gadam. Kad telpas kolekcijas 
eksponēšanai kļuva par šauru, 1986. 
gadā Grēthemā (Grethem) izveidojis 
otru “Latviešu muzeju”. 

1989. gadā Gaidis Graudiņš savu 
Letonikas privātkolekciju - vairāk 
nekā 7000 dažādu priekšmetu - uzdā-
vinājis Latvijai. Tie saistīti ar Latviju 
starpkaru periodā, kā arī ar latviešu 

kultūras dzīves izpausmēm trimdā. Uz 
šīs kolekcijas bāzes ar Gaida Graudiņa 
atbalstu 1990. gada 27. jūnijā durvis 
vēris Latvijas Kultūras muzejs „Dau-
deri”.

Likteņdārzā Gaidis Graudiņš vie-
sojies vairākkārt un izvēlējies atbalstīt 
Likteņdārza daudzfunkcionālās sa-
biedriskās ēkas tapšanu. Tās būvnie-
cību plānots uzsākt šā gadā rudenī, 
izbūvējot ēkas pirmo posmu – ap 545 
kvadrātmetru. Ēkā paredzētas divas 
konferenču zāles ar mērķi tās izmantot 
konferencēm, kamermūzikas koncer-
tiem, izstādēm, pasākumiem, pieņem-
šanām, kāzu ceremonijām, radošajām 
darbnīcām u.c. Ēkā atradīsies arī kafej-
nīcas un restorāna telpas. Ēkas pirmā 
posma būvniecībai līdzekļus 110  000 
eiro apmērā piešķīrusi Latvijas valsts.

Telpiski ēka veidota kā „kalns” jeb 

tilta aizsākums, simboliski atainojot 
Likteņdārza ideju – no pagātnes uz 
nākotni. Jumts paredzēts kā staigāja-
ma platforma. Ēkas arhitekti ir Andris 
Kronbergs, Raimonds Saulītis, Anita 
Šnitko, Alvis Janelis, Jurģis Vizulis, 
arhitektu palīgi: Edijs Levins, Andis 
Alksniņš, Ēriks Miķelsons, Jekaterina 
Olonkina, Andris Dzenis, Kristaps 
Šulcs un Ansis Zītars no SIA „Arhis 
Arhitekti”. 

Ēkas inženiertehniskajos risināju-
mos paredzēts izmantot ekonomiskus, 
ekoloģiski draudzīgus un enerģiju tau-
pošus risinājumus, piemēram, dabīgo 
vēdināšanu, zemes siltuma un bioma-
sas izmantošanu apkurei, saules ener-
ģijas izmantošanu ūdens sildīšanai, 
lietusūdens savākšanu u.c. Ēkas apda-
rē plānots izmantot vietējo materiālu 
– dolomītu.

Vācijas latvietis Gaidis Graudiņš ziedo 
Likteņdārza sabiedriskajai ēkai 60 000 eiro

Sabiedriskās ēkas vizualizācija.

Pateicoties Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda apstiprinātajam projektam 
“Dabas pieminekļa aizsargājamā den-
droloģiskā stādījuma „Kokneses parks” 
dabas aizsardzības plāna ieviešana”, 
Kokneses parka teritorijā ir uzsākti at-
jaunošanas un uzkopšanas darbi.

Projekta mērķis ir veicināt dabas 
bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un 

vides saglabāšanu, uzlabojot apmeklē-
tāju informētību un drošību.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
15 998,98, no tām EUR 13 597,00 ir 
Latvijas vides aizsardzības fonda fi nan-
sējums un EUR 2401,98 - Kokneses 
novada domes līdzfi nansējums.

Projekta galvenās aktivitātes - Kok-
neses parka gājēju celiņu grants segu-

ma atjaunošana 1694 km2 platībā, atse-
višķu parka koku kopšana, nozāģēšana 
un nokaltušo zaru apzāģēšana, koka 
skulptūras „Mūžībai” atjaunošana un 
konstruktīvo bojājumu novēršana, 4 
solu krāsošana un 2 atkritumu urnu 
uzstādīšana.

Projektā paredzētie darbi jāīsteno 
līdz 2016.gada 31.oktobrim.

Kokneses parka labiekārtošanas darbi
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Vēl koki, līdz galotnei padzēru-
šies šīs vasaras debesu  dāsnumā, 
cieši turas pie zaļuma. Lai rudens 
sēž uz saviem krāsu podiem un mie-
rīgi gaida savu laiku atnākam. Bet 
mēs – biedrība „Mazā taka” gatavo-
jamies to sagaidīt ar kārtējiem svēt-
kiem, es teiktu, Mīlestības Svētkiem 
Dzejai. Jau ceturto gadu pēc skaita. 
Ar katru gadu esam centušies klie-
dēt rutīnu un vienmuļību, mīles-
tības tacīti Dzejai bruģējot ar citas 
krāsas akmeņiem un pušķojot ar 
citiem ziediem. 

Šogad aicināsim savus draugus, 
tālus un tuvus ciemiņus, visus, kas 
mīl dzeju vēl nebijušā dzejas pasau-
lē. Dosim iespēju redzēt un dzirdēt, 

kā mirdz un skan ciemiņu ciemaku-
kulī atvestais koknesiešiem. Tiksi-
mies ar mīlētu un pazīstamu dzej-
nieci ANNU RANCĀNI,  mazāk 
zināmu brīnišķīgas dzejas autori - 
ELGU OZOLIŅU, mūsu kaimiņiem 
– dzejniekiem no Jaunjelgavas un 
vēl, un vēl.... Un, protams, kā nu bez 
mūzikas! Visu kopā sasaistīs Sandra 
Dindone un Alfons Krūmiņš ar mū-
zikas skaņām.

Tātad, gaidīsim jūs 24. septem-
brī pulksten 14 Kokneses kultūras 
namā uz kopā būšanu pāris dvēselis-
ki gaišās stundās dzejas pasaulē. Nā-
ciet! Es apsolu, ka nebūsiet vīlušies.

Biedrības „Mazā taka” vārdā - 
Maija Stepēna

Mīlestības 
svētki dzejai

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” 

maija beigās nosvinēja 25 gadu jubileju. 

Kā dāvanu sev, dejotāji izvēlējās doties no 

13.-18. jūlijam uz starptautisko festivālu 

Ungārijā. 

Inta Balode,

vidējās paaudzes deju kolektīva „Irši” 

vadītāja

Festivālu organizēja Mako pilsēta, 
bet dažādi pasākumi notika vairākās 
vietās - Szegedā, Cserkeszolo, Kiraly-
hegyes. Tā bija lieliska iespēja iepa-
zīties ar Ungāriju - tās skaisto dabu, 
vēsturi, kultūru. Festivālā piedalījās 
kolektīvi no Francijas, Slovākijas, Če-
hijas, Igaunijas un Latvijas. Latviju 
pārstāvējām mēs - deju kolektīvs „Irši” 
un Ogres kultūras centra deju kolek-
tīvs „Aija”, ar kuru kopā sagatavojām 
koncerta programmu.

Brauciens tika īstenots Valsts kul-
tūrkapitāla fonda fi nansētā Kokneses 
novada domes projekta "Vidējās paau-

dzes deju kolektīva "Irši" dalība starp-
tautiskajā apkārtceļojošajā folkloras 
festivālā "Th e International County-
Wandering Festival) Ungārijā" ietva-
ros. VKKF piešķirtais fi nansējums 
brauciena organizēšanai - EUR 1000.

Paldies Kokneses novada domei 
par atbalstu brauciena organizēšanā - 
Dainim Vingrim, Mārai Bitānei, Sar-
mītei Rodei un Dacei Svētiņai. Īpašs 

paldies Iršu pagasta pārvaldes vadītā-
jai Rainai Līcītei par sapratni un atbal-
stu visa brauciena laikā.

Dejotāji no ceļojuma atbrauca ar 
jauniem iespaidiem, gandarījumu par 
labi nodejotiem koncertiem un vēlmi 
vēlreiz piedalīties kādā ārzemju brau-
cienā.

Lai mums izdodas piepildīt šo sap-
ni!

Deju kolektīvs „Irši” starptautiskajā 
apkārtceļojošā festivālā Ungārijā

No 12. jūlija līdz 12. septembrim Kokne-

ses pagasta bibliotēkā bija apskatāma 

Ērika Vilaus mākslas darbu izstāde. 

Ingrīda Grūbe, 

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Interesantākais ir tas, ka zīmē-
jumi tapuši uz putuplasta. Daudzi 
darbi ir grebti, veidojot interesantas 
ēnu spēles. Autors stāsta, ka tas ir 
ļoti pateicīgs materiāls, jo viegli zī-
mēt, viegli labot un dzēst. Tā tiešām 
ir “visvieglākā izstāde”, kāda tikusi 
izvietota bibliotēkā!

Autors ir 68 gadus jauns, ar hu-
moru apveltīts kungs, Koknesē dzīvo 

apmēram 4 gadus, nācis no Jelgavas 
puses. Zīmēt paticis jau no bērnības, 
bet ar īpašu prieku autors atceras lai-
ku, kad 11 gadus strādājis Indrā par 
dekoratoru teātrī. Lielformāta darbos 
varot tā īsti izvērsties!

Autors zīmē tikai savam priekam 
un nedaudz mulst, ja viņu uzrunā par 
mākslinieku. Darbi top ātri, tikai to 
radīšanas laikā viņš ieiet citā dimen-
sijā, un īstais laiks apstājas. Izlikt sa-
vus darbus bibliotēkā rosinājis Aldis 
Dobenbergs. Liels paldies viņam par 
to!

Paldies autoram par darbiem un 
stāstījumu! Vēlam veiksmi un rado-
šumu arī turpmāk!

Mākslas darbi uz 
putaplasta pārsteidz!

Ēriks Vilaus izstādes atklāšanas brīdī.

Straujiem soļiem tuvojas rudens. Rudens 

ar saviem garajiem, tumšajiem vaka-

riem, kurus tu, cilvēk, nezini kā īsināt. 

Cita lieta – Ziemassvētku gaidīšanas 

laiks! Sniega baltums, domu gaišums 

Adventi gaidot laikam ļauj paskriet 

nemanot. Koknese ir iespējām bagāta 

Latvijas vieta – visos gadalaikos šeit ir 

iespēja atrast brīvā laika izmantošanas 

iespējas: dejot, gleznot, rakstīt dzeju, 

darboties ar rokdarbiem, apmeklēt 

teātrus, braukt ekskursijās. Vienu no 

iespējām – dziedāt korī, gribu izcelt 

visvairāk: jauktais koris „Alaine” aicina 

pievienoties dziedātāju pulkam!

Silvija Cīrule,

jauktā kora „Alaine” vadītāja

Gribam dalīties ar dziedāšanas 
prieku, ar kopā būšanas prieku, ar 
saviļņojumu, ko sniedz dziedāšana 
kopkorī Dziesmusvētkos. 25.au-
gustā kora dziedātāji tikās sezonas 
atklāšanas pasākumā. Kalām plā-
nus jaunajai sezonai. Nolēmām lai-
ku līdz Dziesmusvētkiem Siguldā 
2017.gada pavasarī, pavadīt radoši: 
sāksim ar Latvijas proklamēšanai 
veltītu dzejas un dziesmu koncer-
tu novembrī. Mēģinājumā vērām 
vaļā R.Paula dziesmas ar A.Skujiņas 
dzeju un lēmām, ka vismaz trīs 

dziesmas no šī cikla koncertā jāie-
kļauj. Celsim saulītē A.Skujiņas un 
citu iemīļotu līriķu dzeju, dziedā-
sim dziesmas ar A.Čaka, J.Petera 
vārsmām.

Decembrī koncertēsim Adven-
tēs. Atkārtosim sen dziedātās, kā arī 
iemācīsimies sirdij tīkamākās jau-
nās dziesmas.

2017.gadu sāksim ar Dziesmu 
svētku repertuāra apguvi, jo pa-
vasarī būs jānopelna ceļazīme uz 
Dziesmusvētkiem – jātiek pie pozi-

tīva vērtējuma koru skatē! Pa ceļam 
uz Dziesmusvētkiem – neskaitāmie 
koncerti pie kora draugiem- kora 
„Kamene” Lielvārdē”, „Altera”- 
Ogrē, „Atvasara”- Madonā. Sagai-
dīsim korus arī pašu mājās.

Gaidām jaunus dziedātājus visās 
balsu grupās! Mēģinājumu dienas 
un laikus pielāgosim tā, lai visiem 
tie būtu gana ērti. Tuvākais kora 
mēģinājums 30.augustā plkst.10:00 
Kokneses Kultūras namā.

Būsiet gaidīti!

Jauktais koris „Alaine” aicina 
dziedātāju pulkā

"Kokneses Ziņģe” - ziņģētāju un 
stāstnieku vakars notiks 2017. gada 
8.aprīlī, plkst.15.00 Kokneses kultū-
ras namā.

Ziņģēt aicināti individuālie iz-
pildītāji, ģimeņu ansambļi, vokālie 
ansambļi, folkloras kopas, lauku ka-

pelas, tautas mūzikas ansambļi, kori, 
nacionālo biedrību kolektīvi u.c. in-
teresentus, stāstīt aicināti visi intere-
senti vecumā no 16 gadiem. 

Ziņģes izpildāmas tikai akustisko 
instrumentu pavadījumā, tēma šoreiz 
ir brīva izvēle.

Gatavosimies 
„Kokneses Ziņģei”!
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Neliela interesentu grupa no Ir-
šiem devās uz kaimiņu pagastu, lai 
piedalītos baltā krusta iesvētīšanā. 
Liepkalni ar Iršiem vieno ne tikai ko-
pīga robeža, bet arī vēsture – saistīta 
ar vācu koloniju.  Vācu kolonisti un 
liepkalnieši veidoja vienotu draudzi.

Liepkalnes evaņģēliski luteriskā 

baznīca līdz mūsdienām ir saglabāju-
sies ļoti bēdīgā stāvoklī. Ja  dievnams 
ar maziem postījumiem pārdzīvoja 
Otro pasaules karu, tad padomju va-
ras laikā garīgās vērtības netika sargā-
tas. Liepkalnes baznīcā vietējais kol-
hozs glabāja minerālmēslus. Baznīca 
pamazām tika izlaupīta un izpostīta.

Ērgļu evaņģēliski luteriskās drau-
dzes mācītājs Ivars Cišs, iesvētot balto 
krustu, klātesošos mudināja ticēt un 
cerēt, ka dievnams atdzims, jo ir sper-
ti pirmie soļi, sakopta apkārtne.

Latvijas evaņģēliski luteris-
kās   baznīcas mežu īpašumu mež-

zinis Andris Sekste aicināja katram 
darīt mazos darbus, un pienāks laiks, 
kad  realizēsies arī lielāki mērķi.

Savukārt vēstures skolotāja Valda 
Kalniņa, kura jau vairāk kā divdesmit 
gadus uz šo vietu vedusi viesus no Vā-
cijas,     savā uzrunā atklāja, cik nozī-
mīga tā ir kolonistu pēctečiem. 

Pasākuma dalībniekus vienoja 
doma, ka tas ir tikai sākums, ka Liep-
kalnes baznīcas apkārtne un netālu 
atrodošies senkapi jāturpina sakopt, 
jārod iespējas Liepkalnes baznīcas, 
kura celta 1868.gadā,   mūru konser-
vācijai.

Irsēnieši piedalās Baltā krusta iesvētīšanā pie 
Liepkalnes baznīcas

Baltā krusta iesvētīšanas brīdī.

Iršēnieši pie Liepkalnes baznīcas.

3.decembrī jau trešo reizi uz kopīgu darbo-
šanos, savu talantu atrādīšanu aicinātas 
Kokneses novada mazās knīpas, lai pieda-
lītos mazo talantu atrastuves noslēguma 
pasākumā “KOKNESES KNĪPA – 2016”! 
Šogad pasākuma tēma būs "RŪĶU ZEMES 

PASAKAS".

Inguna Strazdiņa,

Kokneses kultūras nama direktore

Aicinām vecākus pieteikt 4-6 ga-
dus jaunas knīpas dalībai šajā pasāku-
mā līdz 2016.gada 7.oktobrim, rakstot 
uz e pastu: inguna.strazdina@koknese.
lv vai zvanot pa t. 26574538, uzrādot 
vārdu, uzvārdu, vecumu un kontakttāl-
ruņa numuru.

Pirmā tikšanās Kokneses kultūras 
namā būs 18.oktobrī un tad sāksies 
rūķu skolas nodarbības, dziedāšanā, 
dejošanā un citās nodarbēs.

Tuvojas „KNĪPU” laiks 
Koknesē

„ATBALSTS LAUKU JAUNIE
ŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VEICINĀŠANAI”

SIA “Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs” 
Aizkraukles nodaļa aicina aktī-
vus, idejām bagātus jauniešus 
iesaistīties 5 dienu apmācībās  
šī gada oktobrī Lāčplēša ielā 
2a, Aizkrauklē.
28. septembrī būs informācijas 
diena par šo pasākumu 
(datums laiks vēl tik precizēts, 
zvanīt Valentīnai 26158775)
Pasākuma uzdevumi:
1) apmācīt jauniešus par ideju ģe-
nerēšanu un analīzi, biznesa plāna 
veidošanu un projektu izstrādi;
2) palīdzēt jauniešiem īstenot 
savas idejas lauku attīstībai kon-
sultāciju, teorētisku un praktisku 
nodarbību veidā;
3) organizēt konkursu jauniešiem 
par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, 
konkursa kārtībā labākos darbus 
apbalvot ar naudas balvu. 
Pasākuma dalībnieki ir jaunieši 
vecumā no 18 līdz 40 gadiem.
Nodarbības notiks 2 dienas ne-
dēļā.

23. augustā pie Liepkalnes baznīcas tika iesvētīts baltais krusts. 

Baltā krusta zīme ir atgādinājums cilvēkiem par netaisnību, varmācību un pārestību. 

Iesvētīšanas ceremonija notika zīmīgā datumā.  

1939. gada 23. augustā tika parakstīts Molotova –  Ribentropa slepenais pakts – 

nežēlīga vienošanās, kas ietekmēja daudzu cilvēku un tautu likteņus.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Rudeni Latvijā ieskandina, iezīmē Dzejas 

dienas. Šogad Dzejas dienu moto ir ļoti 

daudzsološs – „Dzeja pavedina”. Šīs sauklis 

pavedina un aicina uzdrošināties atklāt un 

izzināt sevi, pasauli, cilvēkus sev līdzās.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja,

Ineta Riekstiņa,

Iršu pagasta kultūras pasākumu 

organizatore                                           

Foto – Valdis Zvirgzdiņš

Iršos jau trešo gadu dzejas dienas 
tiek atzīmētas brīvā dabā – Magazinas 
laukumā, kuru varētu nosaukt Aspa-
zijas vārdiem runājot par „Saulaino 
stūrīti”. 9. septembrī ļoti daudzi Iršu 
ļaudis, pārsvarā bērni, sekoja dzejai. 
Magazinas laukumā viņi satikās ar gai-
šu un jauku cilvēku, koknesieti Anitu 
Liepiņu., kura klātesošos iepazīstināja 
ar savu pirmo dzejas grāmatu „Lejuplā-
des”. Klausoties dzejniecē, nepārprota-
mi varēja saprast, ka katrs dzejolis viņai 

ir dziļi sirdī izlolots, atnācis kā svētība, 
kuru viņa nevar paturēt tikai sev.

Pērses sākumskolas skolēni uz-
drīkstējās uz dzejas lasījumiem. Bērni 
lasīja savu iemīļoto dzejnieku darbus. 
Prieku Anitai Liepiņai sagādāja vecāko 
klašu skolēni, jo bija izvēlējušies viņas 
dzejoļus.

Izrādās, ka dzejas pavadījumā ir 
labi stādīt kokus. Katra klase kopā ar 
audzinātājām turpināja veidot krāš-
ņumkoku dārzu pie vēsturiskās vietas.

Jauko dzejas dienas pasākumu 
kuplināja Iršu sieviešu vokālais an-
samblis. Meitenes dziedāja dziesmu ar 
Knuta Skujenieka vārdiem „Lūgšana”. 

Dzejnieks šogad svin skaistu jubileju 
un viņam par godu bibliotēkā ir izlikta 
neliela izstāde.

Vakara krēsliņā dzeja iedrošināja 
uz Magazinas laukuma ierasties jaun-
izveidotajai čigānu grupai „Javen”. 
Jau pirmajā uznācienā neaprakstā-
mie krāšņie tērpi, temperamentīgās 
čigānietes un izskatīgais čigānbarons 
uzrunāja un aizrāva publiku. Čigāni 
savās dejās izpauda kaisli, mīlestību un 
čigānisko temperamentu, kas neatstāja 
vienaldzīgus skatītājus. Drīz vien viss 
Magazinas laukums bija pilns ar dejot-
gribētājiem. Starp aizrautīgajām dejām 
viena no čigānietēm ar humoru  stāstī-
ja par  savdabīgo čigānu skatījumu uz 
dzīvi. Atvadoties čigānu grupa visiem 
vēlēja veiksmi, saticību, veselību un lai-
mi mīlestībā. 

Paldies visiem, kas piedalījās Dze-
jas dienu pasākumu organizēšanā, un 
paldies tiem, kas atnāca  un guva prieka 
mirkļus!

Dzejas dienas Iršos

Mācību gads ar patīkamu satraukumu, 

aktīvu darbu kora stundās un papildus 

mēģinājumiem ir sācies Ilmāra Gaiša Kok-

neses vidusskolas kora skolēniem, kuri no  

29. septembra līdz 5. oktobrim dosies uz 

Kokneses sadraudzības pilsētu Vitingenu 

(Vācijā) un ar  sagatavoto koncertprog-

rammu priecēs vitingeniešus. 

Kokneses novada domes informācija

Novada svētku ietvaros, kurus 
svinējām šī gada jūlijā un uzņēmām 
delegāciju no Vācijas, ar vairākiem 
pasākumiem atcerējāmies 20 gadu lai-
kā paveikto un piedzīvoto.  Šajā vizītē 
Vācijas delegācija izteica ofi ciālu ielū-
gumu nozīmīgos sadraudzības svētkus 
svinīgi atzīmēt arī partnerpilsētā Vitin-
genā.

Draudzības turpinājums ir mūsu 
jaunā paaudze, tieši tādēļ jau šī mēneša 
beigās iepazīt skaisto Vitingenu dosies 
36 skolēni.

Brauciena laikā skolēniem un pe-
dagogiem, kā arī novada domes pār-
stāvjiem būs iespēja ne tikai priecēt 
klausītājus ar sagatavoto koncertprog-
rammu pilsētas hallē, bet arī apskatīt 
Vitingenu un tās apkārtni, pabūt Volfs-
burgā, autobūves kompānijas Volkswa-
gen rūpnīcas muzejā, apmeklēt Ok-
toberfest svētkus Hagen-Mahnburgā, 
redzēt vēsturiski nozīmīgo Vitingenas 
daļu – pierobežu (Vācijas iekšzemes 
kādreizējā robeža), Diesdorfas brīvda-
bas muzeju un Ūdru centru Hankens-
butelā. Uzsākot mājupceļu, tiks apska-
tīta arī Berlīne un Berlīnes parlaments.  

Te mūsu delegācija dosies ekskursijā, 
izbaudīs iespaidīgos panorāmas ska-
tus uz pilsētu un tiksies ar parlamenta 
deputātiem. Lielu atbalstu iespējai ap-
meklēt Reihstāgu  un klātienē tikties ar 

deputātiem  sniedz Vitingenas pilsētas 
Knēzebekas apdzīvotās vietas birģer-
meistars Haincs Ulrihs Kabrots.

Lai veiksmīgs, patīkams un iespai-
diem bagāts brauciens!

Vitingenā skanēs jauno koknesiešu balsis
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Svētceļojumu tradīcijai ir ļoti sena 

vēsture. Latvijā Aglonas kā reliģisku 

svētceļojumu vietas aizsākumi rakstos 

attiecināti uz 18. gs. sākumu, kad Ag-

lonā sāk darboties pirmā dominikāņu 

mūku uzceltā, Svētās Jaunavas Marijas 

godam veltītā, koka baznīca, tomēr pir-

mās publiskās liecības par organizētiem 

svētceļojumiem uz Aglonu parādās tikai 

saistībā ar 1911. gada Vasarsvētkiem.

Anita Liepiņa,

 Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas 

katoļu draudzes locekle

Arī mūsu novada ļaudis ik gadu 
dodas turp, lai veltītu laiku klusām 
pārdomām, savas esības dziļakai ap-
zināšanai, dzīves notikumu izvērtē-
šanai, kā arī jaunu ierosmju gūšanai.

Pirmoreiz Kokneses draudzes 
autobusu Aglonā pamanīju 1995. 
gadā, kad ar saviem bērniem 9 dienas 
bijām kājām mērojuši ceļu kopā ar 
Aizkraukles svētceļiniekiem. Aldim 
toreiz bija nepilni pieci, bet Solvei-
gai tikai divi gadiņi. Kopš tā laika, 
cik atceros, ik gadu koknesiešiem ir 
bijusi iespēja izvēlēties, kā doties uz 
Aglonas svētkiem. Atpakaļceļā mūsu 
kājām gājušos svētceļiniekus vienmēr 
veda mājās ar “savu” autobusu.

 Pateicoties nu jau mūžībā esošās 
draudzes locekles Lidijas Zinovskas 

ierosinājumam un pašvaldības vadī-
tāju atsaucībai, jau kopš 90-to gadu 
beigām gan ceļa izdevumiem, gan 
citu svētceļinieku uzņemšanai Kok-
nesē saņemam fi nansiālu atbalstu. 
Domās un lūgšanās vienmēr piemi-
nam mājās palicējus, lūdzam svētību 
Latvijas un sava novada izaugsmei.

Nu jau trešo gadu mūsu novada 
ļaudis uz Aglonu dodas ceļā vienā au-
tobusā kopā ar Aizkraukles draudzi. Iz-
braucam 14. augustā no rīta, Koknesē  
sagaidot satiksmes autobusu ar Bebru 
un Iršu cilvēkiem. Un tad ceļojums var 
sākties. Dziedot un pārdomājot Evaņ-
ģēliju Rožukroņa lūgšanas laikā, kā arī 
klusībā aizlūdzot savos nodomos, laiks 
līdz Aglonai paiet nemanot.

Sirdij mīļa un ierasta arī mūsu 
pastāvīgā autostāvvieta un telšu vie-
ta – gandrīz pie pašas bazilikas. Pat 
paguris, atpūšoties teltī, var sekot līdzi 
notikumiem Sakrālaja laukumā. Ap-
skaņošanas iekārtas nodrošina lielisku 
dzirdamību.

14. augustā tiek svinēti sv. Mei-
narda svētki. Tumsai iestājoties, sā-
kas Tautas Krustaceļš. 15. augusts 
– Māras zemes Karalienes svētki. Šo 
svētku norisi un meditācijas, tāpat kā 
Krustaceļu, var vērot gan TV tiešrai-
dē, gan ierakstos, kā arī lasīt sabied-
riskajos medijos.

Tūdaļ pēc prezidenta svētku nos-
lēguma uzrunas parasti dodamies 
mājās, lai neiekļūtu sastrēgumos un 
Koknesē noteikti paspētu uz to auto-
busu, kas dodas Bebru virzienā.

Tāda ir šo dienu redzamā daļa. 
Ko katrs gūst, apmeklējot dažādos 
pasākumus, var tikai nojaust, jo pār-
maiņas dvēselē ir noslēpums,- sau-
dzējams un kopjams. 

Šogad 6.augustā Kokneses 
draudze uzņēma svētceļiniekus no 
Sv.Jēkaba katedrāles. Kultūras nams 
laipni vēra durvis naktsmājām, bet 
draudzes ļaudis, Annas Dombrov-
skas vadīti, sarūpēja vakariņas un 

brokastis. 
Tradicionālais svētceļojumu laiks 

jau noslēdzies, bet Dzīves svētceļo-
jums turpinās. Katra diena nes jaunas 
atklāsmes, iepriecinājumus un pār-
baudījumus. Garīgu spēku, pacietību, 
izturību un dvēseles mieru mums va-
jag ik mirklim, ko piedzīvojam. Mēs, 
kristieši, tos smeļamies Dieva Mīles-
tībā. Kopā svinam Euharistiju (Pa-
teicību), kopā godinām savos diev-
namos. Bet ikdienā katrs piepildām 
savu aicinājumu tajā vietā un veidā, 
kā jūtamies noderīgi tuviniekiem un 
sabiedrībai. Tas piešķir dzīvei jēgu un 
sniedz patiesu gandarījumu.

Nedaudz 
informācijas:

Uzsākot mācību gadu, skolēni, 
studenti un skolotāji tika aicināti 
saņemt īpašu svētību. Tā tas bija arī 
šogad.

Rudenī Kokneses draudzē atsāk-
sies Svētdienas skolas nodarbības.

Tiem, kuri vēlas tuvāk iepazīt 
kristīgo ticību, šoruden Pļaviņu 
draudzē būs iespēja piedalīties Alfa 
kursā. 

Precīzāka informācija sekos.  Jau-
tājumiem: 28470721 Kokneses, Pļa-
viņu un Jaunkalsnavas draudžu prā-
vests Pēteris (Peter Alusik).

CEĻŠ, KAS BAGĀTINA

Māras zemes Karalienes svētkos. Anitas Liepiņas foto

Savu dziesmoto sezonu Kokneses pa-

gasta sieviešu kora “Anima” meitenes 

iesāka 19. augusta vakarā ar patīkamu 

atkaltikšanos klusinātā, ģimeniskā 

gaisotnē, kur dabūja pamatīgu sutu 

un tika krietni nopērtas – kā nekā 

“Veselā miesā – vesels gars!”

 Pirtsslotu un svaiga linaudekla aroma 

ieskautas, pieklusa drudžainās ikdie-

nas rūpes. Domas kavējas pie paveiktā 

un sāka lolot tīrus, baltus sapņus par 

to, “kā būtu, ja mēs...” 

Anita Liepiņa, koriste

Foto no Gagaiņu ģimenes arhīva.

Mūsu diriģente Lelde, mājās 
pārskatījusi ierakstus, iedrošināja, 
ka viss liecinot par izaugsmi. Gribē-
tos, lai “ smuko” dziesmu ir vairāk, 

bet tas prasa pastāvīgāku sastāvu, 
nopietnāku attieksmi pret mēģinā-
jumiem. Jo atbildīgāks un daudz-
skaitlīgāks dziedātāju sastāvs, jo 
grūtāku repertuāru mēs varēsim 
nodziedāt, - tad arī varētu preten-
dēt uz kaut ko vairāk. Gribas, lai 
augstāk un augstāk... Diriģentam 
atbildība milzīga, bet viss svarīgā-
kais jau no dziedātājiem atkarīgs. 

Tālāk jau katrs izteica savas vēl-
mes, savu  redzējumu.  Koris – man, 
es – korim?!

Šis ir mans laiks. Laiks priekš 
sevis. Jūtu korī sirsnību, atsaucī-
bu. Ir tik labi sajust šīs izjūtas citās 
dziedātajās. /Liene/

Patīk atnākt, pakomunicēt, 
padziedāt. Šur tur aizbraukt. Gri-

bētos, lai mums būtu pašiem savs 
autobuss. /Alla/

Jūs mani pieradinājāt. Ne visur, 
kur esmu, jūtos labi. Jūs esat mana 
“labā atkarība”. Vairs negribas do-
ties strādāt uz ārzemēm,- as nozī-
mētu zaudēt kori. /Ineta/

Atnācu tā nedroši, bailīgi... 
Visas meitenes tādas jaukas, mī-
ļas. Reizēm gribas palikt mājās: ai, 
neiešu! Bet tad saņemos un gūstu 
prieku! Darbā priekšniecība arī at-
balsta. /Sarmīte/

Dziedu tikai no pērnā rudens, 
bet sajūta tāda, ka esmu te jau sen. 
Citējot Ilonas kādreiz teikto: “Kā 
gliemeži atvelkamies, - kā taureņi 
aizlidojam.” Gribētos aizbraukt arī 
aiz robežām. Un – smukas kleitas! 

/Antra/
Tā labā atkarība pat nav jāārstē, 

tā pati ārstē. Korī mēs skaisti “no-
dziedam” nost visu to, kas ikdienā 
uzkrājies. Sapņiem ir jābūt “dzī-
vākiem” par mums pašiem, tad tie 
piepildās. Uzdrošināsimies sapņot! 
/Ligita/

Es teikšu tā: lai mēs būtu kuplā-
kā skaitā un nemuktu prom. Prieks, 
ka mēs jau esam tik daudz! /Daiga/

Esmu darītāja, neesmu runā-
tāja. Patīk kora mierīgā atmosfēra. 
Mierīgi atnākt un mierīgi nodzie-
dāt. Neviens neko lieku nemāca un 
nenorāda. Gunta K./

Novēlētu korim vairāk sponso-
ru, aktīvāku sadarbību, lai vairāk 
iespēju. /Aiga/

Es ceru, ka esmu atgriezusies 
dziedāt. Nevar atnākt kā viesmāk-
slinieks. Dziesmas ir jāzina, jābūt 
pārliecinātam, ka Tu vari nodzie-
dāt. Lai var dziedāt labi, lai skais-
ti skan. Smaidīt var tas, kurš prot 
dziedāt. Kā reiz dzirdēju sakām 
kādu diriģentu: vienīgais attaisno-
jums par neierašanos uz kora mē-
ģinājumu ir paša bēres”. Disciplīnai 
jābūt. /Gunta Ķ./

Alla tovakar katrai meitenei 
iedāvināja krāsainu, vasarīgu šalli-
lakatu, savukārt, Aija visām novē-
lēja, lai šis gads mums ir košs, krā-
sains un raibs kā šie Allas dāvātie 
lakati.

Šosezon mūsu pulciņam pievie-
nojās vēl viena jauna balss – Andra 
šo soli spērusi pēc sešu gadu ilgas 
pierunāšanas. “ Beidzot saņēmos 
un vēlos atsākt dziedāt”.

Man  būtiski, lai mūsu korī 
veidojas ģimeniskums. Lai tas no-
deldētais teiciens par ķēdes stipru-
ma atkarību no tās vājākā posma 

stipruma mums ikreiz atgādina, ka 
kori veido vairāki cilvēki kopā. Un, 
ka ikviens ir svarīgs. Jābūt atbalsto-
šiem, jāprot deleģēt pienākumi, lai 
diriģentei pirms koncertiem vairāk 
domu par muzikālo sniegumu, ne 
par uzstāšanās organizēšanu. /Ani-
ta/

Protams, savs sakāmais bija arī 
klātesošajiem vīriem. Kaut arī katrs 
minēja atšķirīgu piemēru, secinā-
jums viens: pēc kora sievas mājās 
darbojas ar svaigiem spēkiem, gan 
bērnu mājasdarbus pārbaudot, gan 
citādi saimniecībā šiverējot. Ener-
ģijas pieplūdums neesot apslēp-
jams.

Tā kā nu jau skaidri zināmi 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku norises datumi, tad jau lai-
cīgi aicinām mūsu novada dziedo-
šās meitenes pievienoties mums, lai 
2018. gadā, laikā no 30. jūnija līdz 
8. jūlijam, godam pārstāvētu savu 
Kokneses novadu šajos svētkos.

Darba vēl daudz, bet mēs jau 
esam sākušas. 25. augustā notika 
pirmais mēģinājums, bet 10. sep-
tembrī dziedājām Rēzeknes pusē, 
Pasienas baznīcā.

17. septembrī dosimies uz 
XI Latvijas koru saietu Jurjānu 
Andreja “Meņģeļos”, kur šogad tiks 
atzīmēta komponista 160. jubileja. 
Šiem svētkiem  aktīvi gatavojāmies 
un repertuāru apguvām jau pagāju-
šajā sezonā. Atliek vien atkārtot un 
nostiprināt.

Mēģinājumi notiks katru ce-
turtdienu Kokneses mūzikas skolas 
zālē no plkst. 18:30 līdz 20:30 .Kora 
“Anima” diriģente Lelde Kamzo-
le-Gagaine, koncertmeistare Ilona 
Makareni.

Izbrīvē laiku un nāc dziedāt!

KAS KAIT MAN NEDZIEDĀT,
VAI JEL MAN DZIESMU TRŪKA?

„Anima” gaida savā draudzīgajā saimē!
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Ir mierīgs, saulains 31.jūlija svētdienas 

rīts. Taču pie Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas var vērot “nesankcionētu” 

tautas pulcēšanos. Kā izrādās, tur pulcējas 

Kokneses vidusskolas 15.izlaiduma ab-

solventi.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 

15.izlaiduma absolventi

Satiekas klases biedri, kuru ma-
tus skārusi gadu sarma. Skan priecīgi 
izsaucieni, smiekli, jautājumi: “Vai tu 
mani pazīsti?” Kopā pēc daudz gadiem 
pulcējušies 18 bijušie klases biedri.

Par šo pulcēšanos visi mīļu paldies 

saka Ievai Citko, piedodiet, tagad Ievai 
Puniņai. Kad nu visi mīļi apsveicināju-
šies, Ieva aicina pusdienās uz jaunat-
vērto kafejnīcu “Rūdolfs”. Liels paldies 
kafeijnīcas meitenēm par garšīgajām 
pusdienām!

Pēc tam visi dodas apciemot savus 
pedagogus un klases biedreni Skaidrīti 
Kokneses Atradzes kapsētā.

"…un siltām atmiņām caur jums
Te paliks manai gaitai turpinā-

jums”.
Šos vārdus var sacīt par visiem pe-

dagogiem, kuri atdusas šajā un citās 
kapsētās, par klases biedriem un it se-

višķi par audzinātājiem Rasmu un Jāni 
Novikiem. Bijušie audzēkņi cieņā un 
pateicībā noliec galvas viņu piemiņai.

Tad seko silts atmiņu brīdis vidus-
skolā, Rasmas Novikas kabinetā. Bau-
dot garšīgo Ievas sarūpēto torti un, tei-
cot paldies cepējai Vinetai Grinšponei, 
pie kafi jas krūzes katrs cenšas pastāstīt 
par savas dzīves vērtībām. Kopsaucēju 
šīm atmiņām varētu raksturot ar aktri-
ses Elenas Dedženerisas vārdiem: “Pa-
nākumu defi nīcija mainās. Panākumi 
ir dzīvot savu dzīvi, esot godīgam pret 
sevi un neļauties citu spiedienam.”

Visbeidzot salidojuma dalībnieki 
dodas braucienā ar vikingu laivu “Vi-
kings”. Un atkal tās ir atmiņas. Atmi-
ņas par applūdušo Staburagu, Pērses 
ūdenskritumu, veco skolu Krievkalnā. 
Visas šīs vietas atausa atmiņā, jo viņi 
ir tie, kuri to vēl redzēja, piedzīvoja un 
atceras.

Tā. Diena ir gala! Seko šķiršanās. 
Katrs dodas uz savu pusi - Rīgu, Val-
ku, Cēsīm, Ogri, Jūrmalu, Jēkabpili… 
Izlaiduma valsis viņiem skanēja pirms 
47 gadiem, taču šķiroties tiek nolemts, 
ka noteikti tiks svinēta 50.gadu skolas 
beigšanas jubileja.

Vēlreiz mīļš paldies Ievai un vi-
siem pārējiem, kuri piedalījās svētku 
organizēšanā! Vislielākais un mīļākais 
sveiciens Koknesei!

Atceroties skolas gaitas

Prieks satikties Koknesē!

Klāt septembris! Aizsteigusies vasara un 

mūsu novada izglītības iestāžu absolventi 

sākuši jaunas mācību gaitas. Piedāvājam 

atskatu par aizvadītajiem skolu izlaidu-

miem un apkopoto informāciju par jaunie-

šu izvēlētajām mācību iestādēm.

Lauma Āre,

Kokneses novada izglītības darba 

speciāliste

Bebru pamatskolā apliecību par 
pamatskolas beigšanu saņēma 14 ab-
solventi, no kuriem 8 turpinās izglītī-
bas ieguvi vidējās izglītības iestādēs (5 
- I.Gaiša Kokneses vidusskolā, 1 - Aiz-
kraukles novada vidusskolā, 2 - Rīgas 
Tālmācības vidusskolā) un 6 profesio-
nālās izglītības iestādēs (2 absolventi 
Ogres Valsts tehnikumā apgūs klientu 
apkalpošanas un multimediju dizaina 
specialitāti, 3 - Aizkraukles Profesio-
nālajā vidusskolā apgūs ceļu būves, 
automehāniķa, galdnieka specialitāti, 1 
- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 
tehnikumā apgūs komercdarbinieka 
specialitāti).

Vecbebru Profesionālajā un vis-
pārizglītojošajā internātvidusskolā 
apliecību par pamatskolas beigšanu 
saņēma 13 absolventi, no kuriem 1 tur-
pinās izglītības ieguvi vidējās izglītības 
iestādē (Bērzpils vidusskolā), 1 absol-
vents devies uz ārzemēm, 11 turpinās 
izglītības ieguvi profesionālās izglītības 
iestādēs (5 Vecbebru Profesionālajā un 
vispārizglītojošajā internātvidusskolā 
apgūs ēdināšanas servisa specialitāti, 3 

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā 
apgūs automehāniķa un 2 ēdināšanas 
pakalpojumu specialitāti, 1 Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžā apgūs grāmatve-
dības specialitāti).

Atestātu par vispārējo vidējo izglī-
tību Vecbebru Profesionālajā un vis-
pārizglītojošajā internātvidusskolā 
saņēma viens absolvents, kurš izvēlējies 
strādāt.

I.Gaiša Kokneses vidusskolā 
apliecību par pamatskolas beigšanu 
saņēma 32 absolventi, no kuriem 22 
turpinās iegūt vidējo izglītību I.Gaiša 
Kokneses vidusskolā, bet 1 Eiropas 
Tālmācības vidusskolā. 9 absolventi iz-
vēlējušies iegūt profesionālo izglītību (2 
Aizkraukles profesionālajā vidusskolā 
apgūs automehāniķa specialitāti, 2 Rī-
gas Tūrisma un radošās industrijas teh-
nikumā apgūs vizuālā tēla stilista pro-
fesiju, 1 Rīgas Valsts tehnikumā apgūs 
komercdarbības programmu, 1 Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā apgūs 
interjera dizaina specialitāti, 2 Smil-
tenes tehnikumā apgūs veterinārārsta 
asistenta un pavāra specialitāti, 1 Ogres 
Meža tehnikumā apgūs grāmatvedību).

I.Gaiša Kokneses vidusskolā ates-
tātu par vispārējo vidējo izglītību saņē-
ma 20 absolventi. 6 absolventi augstāko 
izglītību budžeta grupās apgūs Rīgas 
tehniskajā universitātē (automātika un 
vadība, datorzinātņu un informācijas 
tehnoloģijas, medicīnas inženierija, 
mehatronika, siltumenerģētika un sil-
tumtehnika, būvniecība), 3 - Latvijas 

Universitātē (2 uzsākuši studijas ķīmi-
jas fakultātē, 1 studēs baltu fi loloģiju), 
2 jaunieši augstāko izglītību iegūs Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātē 
(kokapstrādes inženieris, būvniecība), 
1 absolvents mācīsies Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā (sporta zināt-
ne), 1 - Vidzemes augstskolā (sabiedris-
kās attiecības). 2 absolventi izvēlējušies 
iegūt izglītību profesionālās izglītības 
iestādēs: Rīgas tehniskajā koledžā (kok-
apstrāde) un Rīgas tūrisma un radošās 
industrijas tehnikumā (SPA speciā-
lists). 5 absolventi strādās.

Pērses sākumskolā 6. klasi pabei-
dza 5 skolēni, no kuriem 3 sākuši mā-
cīties I.Gaiša Kokneses vidusskolas 7. 
klasē, 1 – Bebru pamatskolā un vēl 1 
Vecbebru Profesionālajā un vispārizglī-
tojošā internātvidusskolā.

Kokneses Mūzikas skolu šogad 
absolvēja 7 audzēkņi: Elīna Ancāne un 
Ilze Delvere (Kora klase, pedagogs Lel-
de Kamzole – Gagaine), Līva Liāna Lie-
piņa (Pūšaminstrumentu spēle - sakso-
fona spēle, pedagogs Ziedonis Puķītis), 
Paula Užule (Pūšaminstrumentu spēle 
- fl autas spēle, pedagogs Katarīna Igna-
toviča), Ralfs Lucs un Viesturs Mozga 
(Taustiņinstrumentu spēle - akordeona 
spēle, pedagogs Iveta Bērziņa), Krists 
Kristofers Vīksne (Taustiņinstrumen-
tu spēle - klavierspēle, pedagogs Ilona 
Makareni).

Lai visiem mūsu novada izglītības 
iestāžu absolventiem veiksmīgs un jau-
niem atklājumiem bagāts mācību gads!

Atskats par izlaidumiem un 2016. gada 
absolventu turpmākajām gaitām

31. augustā Kokneses Ģimenes atbal-

sta dienas centrā tika rīkots koncert-

uzvedums, ko bija sagatavojuši paši 

apmeklētāji – bērni un jaunieši, ar 

dziesmām un dejām, kā arī augusta 

nogalē norisinājās vasaras sporta 

spēles.

Dina Bardinska,

Ģimenes atbalsta dienas centra 

vadītāja

Koncertiņš tika veltīts vasarai – 
brīvajam, bezrūpīgajam laikam, kas 
jau aizvadīts un mācību gada sā-
kumam, kuru katrs savā apziņā vai 
zemapziņā gaidīja. 

Ar dāvanām, mīļiem vārdiem 
un laba vēlējumiem uz koncertu 
bija ieradusies arī Līva Skābarniece, 
bijusī ĢADC vadītāja, kas novēlēju-
mus veltīja ne tikai māksliniekiem, 
bet visiem, kas bija ieradušies.

Koncertam beidzoties sekoja 
neliela ballīte ar gardumiem, dan-
čiem, spēlēm un rotaļām. Arī nā-

kamajā dienā 1. septembris Dienas 
centrā tika atzīmēts ar kūkas cepša-
nu un rotaļām.

Paldies visiem, kas ieradās un 
īpašs paldies dalībniekiem, kas paši 
uzņēmās savus talantus parādīt 
– Viktorijai Augulei, Renātei Skā-
barniecei, Signei Kančai, Alisei Ļu-
binskai, Laurai Nikotiņai un Elīnai 
Grīvai.

24. augustā Kokneses Ģimenes 
atbalsta dienas centrs rīkoja vasaras 
sporta spēles, kurās piedalījās 26 
mazi un lieli dalībnieki. 

Sporta spēles norisinājās divos 
posmos – tradicionālajos sporta 
veidos, kā, piemēram, bija jāveic 
dažādi elementi no basketbola, 
futbola, florbola, volejbola un ne-
tradicionālajos – bumbiņas pūšana 
no vietas, vislēnākā riteņbraukša-
na, plastmasas pudeļu savākšana uz 
laiku, riņķa griešana, kā arī sprinta 
stafete. Kopā bija desmit individuāli 
veicamas disciplīnas.

Atā vasarai – 
Sveika, skola!

Biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” 

Kokneses nodaļas biedri iepriekšējā 

vasarā Koknesē, Baznīcas kapos, ar 

Kokneses novada domes Komunālās 

nodaļas palīdzību sakārtoja gadiem 

nekopto Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-

ra Jāņa Filipsona atdusas vietu. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Nodaļas aktīvākie biedri, lai arī 
ir cienījamā vecumā, par savu pienā-

kumu uzskata rūpēties par šīs vietas 
sakoptību. Šajā vasarā jūlija sākumā, 
pirms kapusvētkiem Baznīcas kapos, 
tika paveikts vēl viens labs darbs. Par 
tēvzemes klēpī dusošo brīvības cīnī-
tāju vēstīja neliela piemiņas plāksne, 
kuru bija skāris laika zobs. „Dauga-
vas Vanagi Latvijā” Kokneses noda-
ļas vadītājs Jānis Mārtinsons pastās-
tīja: „Nolēmām, ka ir nepieciešams 
uzstādīt jaunu piemiņas plāksni. 
Vienojāmies ar koknesieti akmeņka-
li Modri Stiliņu par identiskas jau-
nas plāksnes izgatavošanu un uzstā-
dīšanu. Liels paldies par fi nansiālo 
atbalstu Kokneses novada domei un 
personīgi priekšsēdētājam Dainim 
Vingrim.” Uzstādīt piemiņas plāksni 
un betonētu apmalīti ap visu kapa-
vietu Modrim Stiliņam palīdzēja Jā-
nis Mārtinsons un Pāvils Karps, kurš 
arī aktīvi darbojas Kokneses nodaļā.

Šomēnes „Daugavas Vanagi 
Latvijā” Kokneses nodaļas biedri 
dosies uz Otrā Pasaules kara Mores 
kauju 72. gadskārtas atceres pasā-
kumu. Arī šos ikgadējos braucienus 
atbalsta Kokneses novada dome.

Uzstāda jaunu 
piemiņas plāksni 

Paldies čaklajām rokām! Jānis 
Mārtinsons un Dzidra Ķīle pie 
LKO kavaliera Jāņa Filipsona 

atdusas vietas.
Jaunā piemiņas plāksne 

tēvzemes aizstāvim.

VINGROŠANA
Pirmdienās pulksten 19 – VISPĀRĒJĀ VINGROŠANA, trenere Kristiāna, 
pirmā nodarbībā 19.septembrī, cena 3 EUR, tālrunis 22037538
Otrdienās pulksten 19 – AEROBIKA, trenere Ausma, 
pirmā nodarbībā 19.septembrī, cena 2,50 EUR, tālrunis 26534373
Trešdienās un piektdienās pulksten 17:30 – PILATES, trenere Lelde, 
pirmā nodarbībā 21.septembrī, cena 3 EUR, tālrunis 20389738
Ceturtdienās 18:30 – ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA UN JOGA, trenere Marija, 
pirmā nodarbībā 22.septembrī, cena 3 EUR, tālrunis 27657868 

ŪDENS AEROBIKA
Otrdienās pulksten 20, 
pirmā nodarbība 4.oktobrī

Ceturtdienās pulksten 18:30, 
pirmā nodarbība 22.septembrī

Nodarbības cena 3 EUR + baseina biļete, 

vairāk informācijas pa tālruni 29360940 
vai e-pastu sportacentrs@koknese.lv.

SPORTA NODARBĪBAS SPORTA NODARBĪBAS 
2016./2017.GADĀ 2016./2017.GADĀ 
KOKNESES SPORTA CENTRĀKOKNESES SPORTA CENTRĀ
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Gadi salnās sala,
Lietū salija.

Dzīve, mana dzīve – 
Baltā dālija.
/B.Bārbale/

Kokneses novada dome sveic 
novada vecāko paaudzi 

Starptautiskajā senioru dienā! 
Kā dāvana tuvojošos svētkos 
ir aicinājums 29. septembrī 

pulksten 18 Kokneses kultūras 
namā apmeklēt koncertu 

"IELŪDZ INGUS PĒTERSONS”.  

Godājamie Kokneses pensionāri, 
kam interesē braukt atkal 

ekskursijās, esiet ieinteresēti un 
sūtiet savus maršrutus, uz kurieni 
jūs vēlētos doties nākamajā vasarā! 

Zvaniet un veidosim ekskursiju 
plānus! T. 26173691; 65161361.
Marita Radvila, senioru klubiņa 

„Pīlādzītis” vadītāja

Senioru klubiņš „Pīlādzītis” 
14. un 28. septembrī pulksten 12 
aicina Kokneses pagasta 
seniorus uz ikmēneša tikšanos 
Koknesē, Vērenes ielā 1.

Vai jūs zināt, cik daudz laika jāpatērē, lai 

vīngliemežus sagatavotu ēšanai? Un cik, 

tāda porcija maksā smalkā Rīgas resto-

rānā? Un kas ir „Valna gliemezs”? 

Biruta Blaua

Mēs, pensionāri, to visu uzzinā-
jām, jo 19. jūlijā bijām ekskursijā uz 
Latgali. „Ošu” mājas saimnieks – tāds 
ellīgs runātājs – mācēja mums in-
teresantas lietas pastāstīt. Gliemeži 
viņam dzīvo aplokos, un tur vajadzī-
gas viltīgas ierīces, lai viņus atturētu 
no prombēgšanas. Reiz arī kaimiņš 
sācis audzēt gliemežus, un rudenī sa-
rīkojis lielu skandālu, apvainojis otru 
kaimiņu, ka tas viņam izzadzis viņam 
gliemežus no aplociņa. Nemaz nav 
zinājis to, ka rudenī viņi ierokas dziļi 
zemē, lai pārziemotu. Mūs tur aicinā-
ja pie galda pagaršot vārītos glieme-
žus ar papriku un ar sīpoliem. Daži ar 
lielu sajūsmu un ziņkārību metās pie 
bļodām un atzina, ka garšo labi. Daži 
tā ļoti ilgi un pacietīgi košļāja, beigās 
atzina, ka zobi nav tik asi, lai tiktu 
galā ar tādu uzdevumu. Daži vispār 
nebija pierunājami pat paskatīties uz 
to pusi. Bet pusdienas „Andrupenes 
lauku sētā” gan visiem gāja pie sirds. 

Pancaks ar cymusu un ašuškas – tie 
tādi veco laiku latgaliešu ēdieni. Lai 
tas viss būtu vēl lustīgāk, vietējie 
Andrupenes muzikanti gan dziedāja, 
gan spēlēja, gan visvisādus jokus stās-
tīja. Ne jau ēšana vien mums bija prā-
tā. Tai sētā bija, ko apskatīt – gan mil-
zīgs samovars uz galda, gan rokdarbi, 
gan darbarīki. Podnieka darbnīcā 
uzzinājām, kas ir sloiņīks, otstaiņīks 
un ļaks. Smēdē izmēģinājām, kas var 
un kas nevar kalēja āmuru pacilāt. 
Latgaliešu melnā pirts tik jauki smar-
žoja pēc dūmiem un raisīja atmiņas 
par seniem, pagājušiem laikiem, pat 
daža laba asara noritēja, senās, jaukās 
dienas atceroties.

Vēl mēs bijām Lūznavas muižā, 
kas nesen rūpīgi restaurēta. Tur ap-
skatāma keramikas izstāde. Arī Lūz-
navai interesanta vēsture. Vēl pirms 
pirmā Pasaules kara to būvējuši poļu 
muižnieku pani Kerbedzi, kas bijuši 
lieli mākslas cienītāji un katru vasaru 
ciemoties aicinājuši gleznotājus un 
dzejniekus. Ekskursijas vadītāja Dai-
ga Dūniņa kā vienmēr zināja pastāstīt 
par visu, kas ceļā redzams un par vēs-
turiskajiem notikumiem.

8.jūnijā mums tika organizēta 

ekskursija uz Ventspili. Braukt gri-
bētāju bija daudz, visiem vietas ne-
pietika. Ja kādam interesē zināt par 
Kurzemē pieredzēto – jautājiet tiem, 
kas tur bija!

Kādā citā jaukā dienā „Pīlādzīša” 
mājvietā bija liela burzma, tā kā kna-
pi pietika vietas. Tika griezts, jaukts 
un maisīts. Bija atnākuši bērni, kas 
apmeklē Ģimenes atbalsta dienas 
centru. Visi kopā gatavojām dažādus 
salātus. Arī bērniem bija savas rokas 
jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu 
tiek. 

Kokneses senioru raibā vasara

Kokneses novada politiski represēto 

nodaļas biedri ar ģimenēm reizi gadā 

dodas kopīgā ekskursijā. Šovasar, 17. 

augustā, viņu ceļš veda uz Vecumnieku 

novadu, kuru veido seši pagasti: četri 

no bijušā Bauskas rajona - Vecumnie-

ku, Stelpes, Bārbeles un Skaistkalnes 

pagasts, un divi no bijušā Aizkraukles 

rajona - Kurmenes un Valles pagasts. 

Sarmīte Rode,

Dzintras Sniedzes foto

Ekskursijā piedalījās arī Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris, jo Kokneses novadam ar 
Vecumnieku novadu ir aizsākusies 
draudzība. Aizvadītajos Kokneses 
novada svētkos ar savu kultūras prog-
rammu priecēja kuplais Vecumnieku 
novada pašdarbnieku pulks.

„Tā bija augusta vislietainākā 
diena, bet mums tā bija krāsaina un 
iespaidiem bagāta,” – teic viena no 
ekskursijas dalībniecēm – koknesiete 
Skaidrīte Dapkuse.

Pirmā ekskursantu apstāšanās 
vieta bija tepat Koknesē – bioloģis-
kajā zemnieku saimniecībā „Janavas” 
Daugavas krastā. Janavu” vārds nav 
svešs daiļajam dzimumam, ir iecie-
nīts tur ražotais krēms “Beāte”, augu 
un ziedu toniki, Nāves jūras māla 
sārma ziepes, mīlestības koka un 
baltā ceriņa smaržūdeņi. Enerģiskā 
saimniece Anta Kučere ne tikai ar 
aizrautību pastāstīja par saimniecībā 
ražoto produkciju, bet, aicinot pie lie-
lā saimes galda baudīt smaržīgu zāļu 
tēju, atklāja, kā katrs saviem spēkiem 
var kļūt veselāks un skaistāks.

„Pēc tik iedvesmojošās tikša-
nās, lietainais ceļš uz Vecumniekiem 
bija tik saulains!” – ar prieku atceras 
Skaidrītes kundze.

Vecumniekos pie dzelzceļa staci-
jas, kur uzstādīts piemiņas akmens 
politiski represētājiem, atbraucējus 
sagaidīja Vecumnieku novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. 
Pieminot mūžībā aizsauktos likteņa 

biedrus, koknesieši nolika savu ziedu 
pušķus. Pelēkie laukakmeņi gandrīz 
katrā Latvijas vietā glabā vēstījumu 
par tiem, kuriem ar sapni par Dzim-
teni bija lemts palikt svešumā.

Šīs dienas ceļotāji pārliecinājās, 
cik bagāts ir Vecumnieku novads ar 
savu kultūrvēsturisko mantojumu un 
cilvēku radošo garu.

Kokamatnieka Jāņa Audzijoņa 
sēta „Jūras” Vecumnieku pagas-
tā ekskursantus pārsteidza ar paša 
saimnieka būvēto kapelu, Kristus 
tēlu, vējdzirnavām un citiem koktēl-
niecības darbiem. „Bārbeles pagas-
ta zemnieku saimniecībā „Sutras” 
apskatījām šūnakmens ieguves un 
apstrādes darbnīcu un enerģētisko 
piramīdu, kur smēlāmies daudz po-
zitīvu emociju! Brīvdabas muzejā 
„Ausekļu dzirnavas” varējām gan 
aplūkot, gan izmēģināt savus spē-
kus daudzveidīgajos zemnieku sētas 
darbos - graudu malšanu ar rokas 
dzirnavām, labības kulšanu ar zirga 
ģēpeli un kuļmašīnu, iepazīties ar 
daudziem citiem mājsaimniecības 
darbarīkiem un darbiem,” atceras 
Skaidrīte Dapkuse. Jauns atklājums 
ekskursantiem bija arī Skaistkalnes 
pagasta muzejs „Novadnieki”, kas ir 
izveidots, godinot novada vēstures 
pētītāja Pētera Lukašēvica piemiņu. 

Šeit skatāmas viņa savāktās Skaist-
kalnes novada vēstures liecības. 
Muzeja vadītāja pastāstīja arī par 
unikālo dabas parādību - Skaistkal-
nes karsta kritenēm - zemes virsē-
jo slāņu piltuvveida iegruvumiem. 
Skaistkalnieši lepojas ar savu Skaist-
kalnes katoļu baznīcu, kuru 1692. 
gadā uzcēla Jezuītu ordenis un ie-
kārtoja tolaik Latvijai vēl neparastā 
barokālā greznībā. Ceļotāji uzzināja, 
ka dievnams saglabājis izcilu māks-
las pieminekļu kolekciju un grezno 
vēsturisko interjeru, kas lielākoties 
veidots baznīcas celšanas laikā. Izrā-
dās, ka Skaistkalnes katoļu baznīca 
ir nozīmīgākais katoļticības centrs 
Zemgalē un otra Latvijā populārākā 
svētceļojumu vieta pēc Aglonas.

Tikpat viesmīlīgi atbraucējus sa-
gaidīja Valles pagastā - aktieru un re-
žisoru brāļu Alfreda Amtmaņa-Brie-
dīša un Teodora Amtmaņa dzimtajās 
mājās, kur iekārtotā ekspozīcija iepa-
zīstina ar Amtmaņu dzimtas devumu 
latviešu teātra vēsturē, kā arī ar nova-
da kultūras tradīcijām. Kokneses no-
vada politiski represēto nodaļas bied-
ri pateicas Kokneses novada domei 
par fi nansiālo atbalstu ekskursijas 
organizēšanā un par kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu Vecumnie-
ku novada ļaudīm!

Koknesieši iepazīst 
Vecumnieku novadu

Tikšanās brīdis pie Piemiņas akmens Vecumniekos.

Vasaras sākumā Bebru pagasta vecļau-

dīm pensionāru padome „Mārtiņroze” 

organizēja ekskursiju uz Latgali ar 

maršrutu: Aglona, Krāslava, Naujenes 

Daugavas loki.

Aija Rīderere

Gides Līgas interesantā stāstīju-
ma pavadīti devāmies ceļā. Aglonā 
apstājāmies pie Karaļkalna, ko vei-
dojis tēlnieks Ēriks Deplers. Stāsta, 
ka viņš kā lidotājs avarējis, bet palicis 
dzīvs. Ilgi gulējis komā. Tad viņam 
parādījies Dieva uzdevums – vei-
dot skulptūru dārzu pie Aglonas par 
godu Kristum, apustuļiem un citiem 
svētajiem. Pēc atveseļošanās ķēries 
pie darba. Karaļkalna veidošanā pie-
teikušies palīgi. Radās ļoti interesants 
apskates objekts, kas piesaista daudz 
apmeklētāju ne tikai no Latvijas. Bur-
vīga arī zaļā rota – apstādījumi, koki 
un puķes. Uzcelta baznīca.

Aglonas Romas katoļu bazilika 
saistīja ar savu plašo iekārtoto lauku-
mu, baznīcas torņiem un, protams, 
svētavotu.

Dodoties tālāk uz Krāslavu, vē-
rojām Latgales ainavas, pakalnus, 
ezerus, pamestas mājas. Krāslavas un 
tās apkārtne bijusi Plāteru dzimtas 
īpašums, 1921. gadā muižu nacio-
nalizē, sadala jaunsaimniekiem. Pati 
pils ir viens no spilgtākajiem baroka 
laika pieminekļiem. Tur bijusi skola, 
muzejs, bet tagad gaida atjaunošanu, 
kas izmaksāšot ap 12 miljoniem do-
lāru. Parkā dzīvo vīngliemeži, kurus 
kādreiz Plāteri ieveduši no Spānijas 
(mūkiem gavēņa laikā). Tie vēlāk iz-
platījušies pa visu Latviju.

Izcils būvniecības piemineklis ir 
Krāslavas katoļu baznīca, celta 1757. 
-1576.gadā. Tā ir bijusi 18. gadsimta 
apkārtnes reliģiskais un politiskais 
centrs. Baznīcā ir 11 altāri, vēl būšot 
divi. Tā atjaunošanā palīdz poļu res-

tauratori, kas uzdāvinājuši arī lielo 
altārgleznu.

Pa ceļam uz Naujeni iegriezāmies 
„Kurmīšu” saimniecībā, kur audzē 
un sagatavo ārstniecības augus. Pos-
mā no Krāslavas līdz Naujenei iz-
veidots dabas parks „Daugavas loki”. 
Pie Daugavas atradās seno latgaļu 
apmetnes, bet vācu krustneši viņu 
pilis nopostīja. Tad Livonijas ordeņa 
maģistrs lika pamatus nocietinātās 
Daugavas pilij, ko atzīst par Daugav-
pils priekšteci.

Naujenē apskatījām plašo muze-
ju, kur vairākas telpas aizņem Lat-
gales parīzietes tēlnieces Valentīnas 
Zeiles darbi – gleznas un skulptūras. 
Muzejā skatāmi arī 19. gadsimta mē-
beļu paraugi, izšuvumi. Iedzīvotāji 
tiek aicināti par godu Latvijas valsts 
simtgadei piedalīties platas, milzu 
jostas veidošanai. Arī dažas bebrē-
nietes bija atvedušas savus rokdarbus. 
Milzu josta būšot 500 metru gara, lai 
var pārvilkt pāri Daugavai. Aplūko-
jām arī poļu kultūras mantojumu. Vēl 
citā telpā vērojām visdažākās senlie-
tas. Daudzi visas lietas neatpazina, 
bet Dainas Jansones mazdēls – skol-
nieks Emīls zināja pat par linu smal-
cināmo ierīci un citām senlietām.

Vēl ceļš mūs veda uz vecticībnie-
ku sādžu Slutiškos pie Daugavas lo-
kiem, kas skaitās Naujenes novadpēt-
niecības muzeja ekspozīcija. 

Izturīgākie kāpa arī skatu tornī, 
no kurienes paveras Daugavas aina-
vas. Dabas parks „Daugavas loki” aiz-
ņem 25 km garu un 3 – 7 km platu 
teritoriju. Daugava, lokus mezdama, 
veido līdz 50 m dziļu ieleju. No tu-
rienes daudz augu un putnu sugu ir 
ierakstīti „Sarkanajā grāmatā”.

Noguruši, bet iespaidiem pārba-
gāti, dziedādami devāmies mājup. 
Paldies ekskursijas organizētājiem, 
gidei, šoferītim Jānim!

Bebrēnieši Latgalē

24. SEPTEMBRĪ EKSKURSIJA BEBRU 
PAGASTA PENSIONĀRIEM
Bebru pensionāru padome “Mārtiņroze” 
24.septembrī rīko ekskursiju ar maršrutu: 
Valmiera – Rūjiena – Ķoņi.
Izbraukšana plkst. 6:20 
no Bebru pagasta centra autobusa pieturas.
Dalības maksa EUR 10, summā iekļautas 
kompleksās pusdienas, ekskursijas un 
gida pakalpojumi.
Pieteikties līdz 19.septembrim pie 
Dainas Jansones, T. 26624371 vai
Lības Zukules, T. 26423431 vai 
Mārītes Andersones, T.28767663.
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Pirms rudens medību sezonas atklāša-

nas, kad mednieku prāti kļūst pavisam 

nemierīgi, medību dievietei Diānai 

uzticīgie pulcējas Kokneses novada 

mednieku svētkos, lai draudzīgā gai-

sotnē šo dienu svinētu kopā ar savām 

ģimenēm. 

Sarmīte Rode

Lauma Zīles foto

20. augustā Kokneses pagasta 
„Ozolkalnu” šautuvē, kur norisi-
nājās mednieku svētki „Kokneses 
novada kauss 2016”, valdīja gan īsts 
sacensību gars, gan sirsnīgs atkal re-
dzēšanās prieks tiem, kuri šajā pasā-
kumā piedalījās ne pirmo reizi.

Kokneses novada mednieku 
svētkus rīko mednieku klubs „Ķe-
painis” sadarbībā ar Kokneses nova-
da domi, kā arī jāuzteic vietējo no-
vada uzņēmēju lielais atbalsts balvu 
fondam.

Mednieku kluba „Ķepainis” pre-
zidents Jānis Bērziņš atzīst, ka svētki 
ir izdevušies pateicoties veiksmīgam 
komandas darbam, tikai mazliet žēl, 
ka no Kokneses novadā reģistrētiem 
astoņiem medību kolektīviem šajos 
svētkos piedalījās tikai mednieku 
kluba „Ķepainis” trīs komandas. 
Ceļu uz Ozolkalniem bija mērojuši 
mednieku klubu pārstāvji no Āda-
žiem, Rīgas, Saulkrastiem, Jumpra-
vas, Viesītes, Jēkabpils un Skrīve-
riem. Par „Kokneses novada kausu 
2016” sacentās 11 komandas.

Kā jau ierasts, sacensības notika 
vairākos sporta veidos: sportingā, 
amerikāņu trapā, svara un attāluma 
noteikšanā “uz aci” un citās jaut-
rās izdarībās, neizpalika arī tests ar 
medniecību saistītos jautājumos, 
duelēšanās un šautriņu mešana. Arī 
bērni šo dienu pavadīja līksmās at-
rakcijās un spēlēs.

Lauma Zīle, mednieku svētku 
dalībniece, kura darbojas šauša-
nas sporta klubā „Mārkulīči” un 
Saulkrastu medību – sporta klubā 
„Vanagi”, dalījās savos iespaidos par 
aizvadītajiem svētkiem un līdzši-

nējo sadarbību ar mednieku klubu 
„Ķepainis”: „Esmu bijusi viesme-
dībās Koknesē, arī uz „Jāņu buka” 
sacensībām braucu jau divus gadus 
pēc kārtas, tāpēc man bija ļoti liels 
prieks piedalīties šogad „Kokneses 
novada kausa” sacensībās. Svētku 
organizatori bija parūpējušies par 
to, lai pasākuma programma būtu 
daudzveidīga, lai raiti notiktu vi-
sas stafetes un šaušanas disciplī-
nas, un pasākums būtu interesants 
ne tikai medniekiem un šāvējiem, 
bet arī viņu ģimenēm – sievām un 
bērniem. Noslēgumā visi ieguva 
vērtīgas balvas loterijā, kurā bija 
iekļauti pilnīgi visi dalībnieki! Vi-
sas dienas garumā mednieki ar ģi-
menēm un bērniem pavadīja laiku 
jautri sacenšoties un atpūšoties pie 
dabas. Daudziem labi pazīstams ir 
mednieku gadskārtējais festivāls 
„Minhauzens”, man par šo pasā-
kumu gribas teikt – tas bija mazais 
„Minhauzens” Koknesē! Paldies 
mednieku klubam "Ķepainis", īpa-
ši Guntim Upmalim, Jānim Bērzi-
ņam, Normundam Bērziņam, Rai-
vim Bērziņam un visiem pārējiem, 
kas mūs tik jauki uzņēma! Vēl varu 
piebilst, ka gan Raivis Bērziņš, gan 
Normunds Bērziņš, arī apaļā sten-
da šāvējs Guntis Upmalis ir devuši 
man ļoti daudz noderīgu padomu 
šaušanas mākslā. Mēs ar Raivi Bēr-
ziņu, Normundu Bērziņu un Gunti 
Upmali šogad piedalījāmies Latvi-
jas IV Olimpiādē šaušanas discip-
līnās, kur Jānis Bērziņš mūs pava-
dīja kā līdzjutējs. Paldies arī manai 
komandai – līdz pēdējai disciplīnai 
mūsu komanda bija 4. vietā, bet to-
mēr pēdējā stafetē mēs piekāpāmies 
citām komandām un kopvērtējumā 
dabūjām 7 vietu, bet galvenais bija 
piedalīties, jo 7.vieta arī ir vieta!”

Sacensību galvenais tiesnesis 
bija Guntis Upmalis, bet atbildīgo 
sekretāra pienākumu veica Arvīds 
Baltcers. Kopumā vērtējot sacen-
sību rezultātus, Jānis Bērziņš teic: 

„Mednieki ir labā formā, 
tātad jaunajai medību sezonai ir 
gatavi! Te liels nopelns noteikti ir 
viņu lieliskajām un saprotošajām 
dzīvesbiedrēm un pārējiem atbals-
tītājiem!”

Šoreiz medību dieviete Diāna 
vislielāko veiksmi dāvāja skrīve-
riešiem – „Kokneses novada kausu 
2016” ieguva Lapiņu ģimenes ko-
manda „Artemīda”. Kā zināms, Di-
āna ir nosaukta par medību dievieti 
romiešu mitoloģijā, bet senie grieķi 
šo titulu piešķīruši Artemīdai!

Savukārt komanda no „Jumpra-
vas” arī ar veiksmes nesošu nosau-
kumu – „Zelta rags” ieguva godpilno 
otro vietu, bet trešā vieta komandai 
„Šmēriņi” no Viesītes novada. Viena 
no mājinieku komandām „Ķepai-
nis” ierindojās ceturtajā vietā.

Kokneses novada mednieku 
svētku vislabākā pavāra tituls no-
teikti pienākas koknesietim Dai-
nim Ginteram. Tie, kuri daudzos 
iepriekšējos svētkos baudījuši viņa 
gatavotās zupas, vēl tagad teic – bija 
gardi gan! Bet šajā reizē tikpat labi 
visiem garšoja uz ugunskura kat-
lā štovēti kāposti ar desiņām. Pēc 
sacensībām un apbalvošanas pasā-
kums turpinājās deju ritmos, par ko 
gādāja dīdžejs Ēriks Lejiņš.

Mednieku kluba „Ķepainis” pre-
zidents Jānis Bērziņš, kurš pats ļoti 
lielu darbu ieguldījis svētku norisē, 
sava kolektīva vārdā teic paldies 
svētku atbalstītājiem: Kokneses no-
vada domei, veikaliem Koknesē: 
„Maxima X”, „Elvi”, SIA „Kokneses 
dārzniecība” veikalam „Sēnīte”, „Vo-
lta”, „LaTS”, SIA „Ataudze”, „Kokne-
ses Miesnieka gardumi”, SIA „Eidz 
transports”, SIA „Hanza – elektro”, 
medību veikalam „Artemīda” Aiz-
krauklē, SIA „Sinda&VR”, z/s „Vec-
siljāņi, interneta veikalam www.
navishop.lv

Kokneses novada mednieku 
sporta svētki godam aizvadīti – jau-
nā medību sezona atklāta!

Mazais „Minhauzens” Koknesē!

29.augustā notika 14. “Koknese sporto” 

pasākums, kura ietvaros šoreiz notika 

sacensības pludmales volejbolā, kas rei-

zē bija arī sezonas noslēguma sacensības 

pludmales volejbola laukumos. Pavisam 

uz pasākumu ieradās 17 komandas – 7 

komandas piedalījās PRO grupas mačos, 

bet 10 komandas piedalījās tautas kla-

ses grupā.

Dāvis Kalniņš, 

Kokneses sporta centra direktors

PRO grupā spēles iesākās ar 
apakšgrupu kārtu, kur noskaidrojās 
tās četras komandas, kas piedalīsies 
cīņā par uzvaru. Pirmajā pusfi nālā 
Edgars Glāznieks ar Kristiānu Butinu 
apspēlēja Viesturu Mozgu un Ralfu 
Riekstiņu, bet otrajā pusfi nālā Matīss 
Petjukevičs un Kristers Dardzāns ap-
spēlēja pieredzējušos Dzintaru Greļu 
un Modri Vilcānu. Spēlē par trešo 
vietu labāki bija Dzintars ar Modri, 
bet fi nālā šoreiz uzvarēja jaunākie – 

Matīss ar Kristeru apspēlēja Edgaru 
un Kristiānu.

Tautas klasē piedalījās 10 pāri, 
kur komandu sastāvus veidoja gan 
puišu sastāvi, gan meiteņu sastāvi, 
gan jauktie sastāvi. Arī šajā grupā 
turnīrs sākās ar apakšgrupu kārtu, 
lai noskaidrotu pusfi nāla dalībnie-
kus. Līdz ar to pirmajā pusfi nālā 
Lauris Larionovs ar Mārīti Šķetiku 
apspēlēja Ingaru Kļaviņu un Gusta-
vu Grīsli, bet otrajā pusfi nālā Ilmārs 
Kalniņš ar Kristu Štrausu tika galā 
ar Anetes Slokas un Sintijas Stivri-
ņas izrādīto pretspēku. Līdz ar to 
spēlē par trešo vietu tikās puišu pā-
ris pret meiteņu pāri, bet fi nālā divi 
jauktie pāri. 3.vietu ieguva Anete un 
Sintija, kuras pārliecinoši iesāka un 
arī pabeidza spēli pret Gustavu un 
Ingaru, bet fi nālā pēc līdzīga spēles 
sākuma spēles beigās aukstasinīgāki 
bija Lauris ar Mārīti, kuri apspēlēja 
Ilmāru un Kristu. 

17 komandas piedalās 
pludmales volejbola sezonas 
noslēguma turnīrā

Kokneses sporta centra sacensību 
organizēšanas un nolikumu izveides 
nodaļa pēdējo nedēļu pavadīja cītīgi 
veidojot Kokneses novada “Ielu sa-
censību 2017” nolikumu. Izvērtējot 
iepriekšējo gadu pieredzi un uzklau-
sot potenciālo apmeklētāju vēlmes, 
šo sacensību sakarā, ir sastādīts jauns 
nolikums, kas gan vēl ir papildināms 
ar racionāliem priekšlikumiem.

Galvenie aspekti, kas tika ņemti 
vēra veidojot nolikumu bija tādi - lai 

iesaistītu fi ziskās aktivitātēs pēc ie-
spējas vairāk cilvēku, lai sacensības 
būtu aizraujošas un pieejamas vi-
siem, kā arī, lai veidotu novada ie-
dzīvotājos vēlmi piedalīties novada 
sacensībās un pārstāvēt savu koman-
du (ielas, teritorijas, draugu, klases 
biedru vai jebkādu citu interešu loku 
pārstāvošu komandu) visas sezonas 
garumā.

KSC sacensību organizēšanas un 
nolikumu izstrādes nodaļa

 „Ielu sacensības 2017” – 13 
sporta veidi, jaunas sacensības 
un vairāk emociju un jautrības

22. un 23. jūlijā Viļņā, notika tradicio-

nālās Baltijas valstu jauno vieglatlētu 

(U-18 vecuma grupā) sacensības. 

Viktors Ņuhtiļins

Komandu vērtējumā uzvaru svi-
nēja Lietuvas vieglatlēti, iegūstot 316 
punktus. Godpilnajā otrajā vietā Lat-
vijas komanda ar 266,5 punktiem. 
Trešie palika sportisti no Igaunijas, 

savācot 217,5 punktus. Latvijas ko-
mandai punktus guva arī trīs Kok-
neses novada vieglatlēti. Reinis Nun-
gurs lodes grūšanā (ar sezonas labāko 
rezultātu Latvijā - 17,35 m - 1.vieta), 
Līna Gražule 2000 m kavēkļu skrējie-
nā (8:20,56 - 6.vieta), Otto Asmuss 
vesera mešanā (47,10 m - 6.vieta).

Prieks un gandarījums par mūsē-
jo sniegumu!

Koknesieši Baltijas 
sacensības vieglatlētikā

16. un 17. jūlijā Aizkraukles sta-
dionā norisinājās LSVS (Latvijas spor-
ta veterānu savienības) fi nālsacensības 
vieglatlētikā veterāniem, kur piedalījās 
arī apvienotā Kokneses un Aizkraukles 
novada komanda, kas izcīnīja augsto 
5.vietu, zaudējot vien Rīgai, Daugavpi-
lij, Jūrmalai un Gulbenei, bet apsteidzot 
tādas lielas pašvaldības kā Tukuma 
novadu un Ventspils pilsētu. Pavisam 
apvienotās komandas pārstāvji spēja 
izcīnīt 20 pirmās vietas un pietiekami 
daudz otrās vietas. Tāpat arī ļoti labas 
sekmes stafetes skrējienā, kur trešā vie-
ta un summā augstā piektā vieta.

Ar trīs pirmajām vietām atzīmējās 
Anna Lulle, Jānis Gusevs un Ainārs 

Kvedaravičs, bet pa divām pirmajām 
vietām pievienoja Sandra Eglīte un 
Dita Martinsone. Tāpat pie pirmajām 
vietām tika arī Aivars Dambītis, Aija 
Vītola, Māris Eglītis, Normunds Jaku-
šonoks, Evita Galviņa, Antra Vītola un 
Aigars Kalniņš. Visu sportistu rezultā-
tus iespējams aplūkot zemāk pievieno-
tajā tabulā. Tāpat pie uzvaras volejbolā, 
grupā kungiem 35+, tika Kokneses ko-
manda, kuru šogad pārstāvēja Kaspars 
Sniedzītis, Jurijs Tomaševskis, Vladis-
lavs Laba, Oļegs Uhvarkins, Edgars 
Ratnieks, Salvis Cielavs, Armīns Zirģe-
lis, Vilnis Rubiķis un Salvis Sirmais.

Kokneses sporta 
centra informācija

Finālsacensības 
vieglatlētikā veterāniem



11 NR. 78 365 2016. GADA 14. SEPTEMBRIS      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Jūlija pēdējā sestdienā, Iršu pagasta 

Sporta un Atpūtas svētku ietvaros, 

norisinājās Kokneses novada atklātā 

čempionāta (KNAČ) noslēdzošais posms 

pludmales volejbolā. Spēļu starplaikos 

volejbolisti labprāt izmantoja iespēju 

piedalīties gan šautriņu mešanā, bas-

ketbola soda metienos, šaušanā ar pnei-

matisko šauteni, gan dažādās atrakcijās. 

Tomēr galvenās cīņas, protams, noritēja 

smilšu laukumos.

Dzintars Greļs,

Iršu pagasta sporta organizators

10 vīriešu un 4 sieviešu koman-
das sacentās par Iršu pagasta pārval-
des dāvātajām balvām 3.posmā un 
vāca punktus kopvērtējuma ieskaitei. 
Tieši pēdējā posmā noskaidrojās vie-
tu sadale labāko sešiniekā. Par Iršu 
posma uzvarētājām sieviešu konku-
rencē kļuva Sedoja/ Šteinberga, otrās 
Strazda/ Šketika, trešajā vietā Sloka/
Stivriņa. Vīriem pirmie Stalidzāns/ 
Putnis, otrie- Riekstiņš/ Laba, trešie 
Stalidzāns/ Vilcāns/ Greļs.

Vietu sadalei kopvērtējumā nācās 
ņemt talkā papildnosacījumus, jo da-
žām komandām punktu skaits izrādī-
jās vienāds. Rezultātā par labākajiem 
kopsummā un KSC dāvāto balvu ie-

guvējiem 2016. gada sezonā kļuva:
Sievietēm:
1. v. E. Strazda, M.Šketika, Z. 

Dzene
2. v. A. Sloka, S. Stivriņa
3. v. G. Sedoja, A. Šteinberga
4. v. M. Tomaševska, E. Tomašev-

ska, V.Knodaļa
5. v. K. Štrausa, A. Bērziņa
6. v. Simanoviča, Blumberga
Vīriešiem:
1. v. M. Vilcāns, A. Stalidzāns, Dz. 

Greļs
2.v. A. Krēsliņš, K. Kučinskis
3. v. A. Putnis, V. Stalidzāns

4. v. L. Larionovs, A. Dandēns
5. un 6. dalītā vieta – N. Vingris, 

E Glāznieks /  E. Riekstiņš, V. Laba
Sacensību organizatori (Iršu pa-

gasta pārvalde, Bebru pagasta pārval-
de un Kokneses sporta centrs) vēlas 
pateikt lielu paldies dalībniekiem par 
izturību un piedalīšanos visas sezo-
nas garumā. Tāpat liels paldies arī 
Kokneses novada domei un sporta 
veikalam FANS par materiālu atbal-
stu.

Tiksimies 2017.gada vasaras se-
zonā, kad KNAČ pludmales volejbolā 
norisināsies jau ceturto reizi!

Noslēgušās sacensības pludmales 
volejbolā

Pieminot izcilo sporta entuziastu Jāni 

Krievāru, trešo reizi Bebru pagasta sta-

dionā norisinājās viņa vārdā nosauktā 

piemiņas kausa izcīņa volejbolā. 6. 

augustā gan volejbolisti, gan sacensību 

līdzjutēji apliecināja, ka Jāņa Krievāra 

iedibinātās sporta tradīcijas veiksmīgi 

turpinās. Tāpat kā iepriekšējos gadus 

šīs volejbola sacensības organizēja beb-

rēniete Lība Zukule sadarbībā ar Bebru 

pagasta pārvaldi.

Sarmīte Rode

Dzintras Sniedzes foto

Jau pirms pasākuma atklāša-
nas ikviens varēja aplūkot Dzin-
tras Sniedzes sagatavoto fotogrāfi ju 
izstādi, kas vēstīja par iepriekšējo 
gadu sacensību spilgtākajiem 
notikumiem. Trešās Jāņa Krie-
vāra piemiņas kausa izcīņas sa-
censības volejbolā atklāja Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza, novēlot visiem sacensī-
bu dalībniekiem izturību un cī-
ņas sparu, bet tiesnesis Dzintars 
Greļs iepazīstināja ar sacensību 
norisi. Sacensību atklāšanas brīdī 
piedalījās arī Jāņa Krievāra pa-
audzes kādreizējie sportisti Uldis 
Filipsons, Uldis Straume, Mārīte 
Andersone un Jānis Birkāns. Uldis 
Filipsons, Latvijas armijas Gaisa 
spēku atvaļinātais pulkvedis, uzru-
nājot klātesošos, sacīja: „Prieks par 
šī pasākuma tradīciju! Šoreiz žēl, ka 
nav pārstāvētas dāmu komandas. 
Jānis Krievārs, kurš bija ne tikai labs 
sacensību organizētājs, vadītājs un 
spēlētājs, bet arī psihologs, zināja - ja 
blakus puišu komandām uz laukuma 
spēlē arī dāmas, tad viņiem pavisam 
cits asumiņš! Bet nekas, domāju, ka 

asumiņš šodien būs! Vienmēr prie-
cājos par jaunajiem spēlētājiem. Ne-
piekrītu uzskatam - viss notiek Rīgā, 
laukos neko nevar izdarīt. Bet tā gluži 
nav, atceros, ka savulaik Juris Gran-
tiņš, pazīstamais volejbolists, arī sāka 
spēlēt šādā skolas zēna vecumā. Viņš 

nebija paraugzēns, bet bija ļoti mērķ-
tiecīgs un neatlaidīgs. Pēc skolas ga-
diem Bebros devās mācīties uz Mur-
jāņu sporta skolu. Pēc tam sekoja 
spēlētāja gaitas „Radiotehniķa” meis-
tarkomandā un Latvijas izlasē. Spēlē-
jot PSRS jaunatnes izlases komandas 
sastāvā Juris Grantiņš izcīnīja pasau-

les juniora čempiona 
titulu Kanādā. Kurš būs 
nākošais pasaules čem-
pions volejbolā Latvijā? 
Varbūt kāds no jums!”

Pēc sacensību atklā-
šanas vecākās paaudzes 
sportisti un šī pasāku-
ma atbalstītāji devās uz 
Vecbebru muižas parku 
apraudzīt, kā paaugusies 

Jāņa Krievāra piemiņai 2014. gadā 
iestādītā Japānas lapegle. Iepriekšējā 
gadā šī pasākuma laikā līdzās mūžza-
ļajam kokam tika atklāta viņam veltī-
ta piemiņas plāksne.

Jauniešu komandu konkurencē 
par uzvaru cīnījās desmit komandas, 
no tām septiņas jauniešu komandas 
no Rīgas, kā arī ārzemju latviešu no-
metnes komanda, jo tās dalībnieki 
par atpūtas nometnes vietu bija izvē-
lējušies Vecbebrus.

Kopvērtējumā starp jauniešu ko-
mandām 1. vietu izcīnīja mājinieki 
– komanda „Vecbebri”, kuras sastāvā 
spēlēja Juris Tomaševskis, Raivis Pā-
lēns, Daniels Ošiņš un Kristers Leķis. 
2. vieta arī Bebru pagasta zēniem: 
Edijam Eidukam, Jurim Bitenbin-
deram, Kristam Bitenbinderam un 
vienai meitenei – Evai Tomaševskai, 
kuri bija apvienojuši spēkus koman-
dā „Buldogi”. 3. vietu ieguva ko-

manda „Maizes kvass”, kurā spēlēja 
Rihards Norvaišs, Rihards Stāmurs, 
Jāzeps Lukjanskis, Arno Vaģelis.

Uzvarētāja titulu sešu vīru ko-
mandu konkurencē un Ulda Krie-
vāra naudas balvu 300 eiro ieguva 
komanda „Viadukts” no Jēkabpils. 
Zelta kausu kopīgi izcīnīja komandas 
spēlētāji: Aigars Ločmelis, Armīns 
Zirģelis, Vadims Ustjancevs un Va-
dims Koperniks. Godpilnā 2. vieta 
komandai „AVEE”, kurā spēlēja Va-
silijs Trusovs, Edmunds Malta, Ar-
mands Grudulis, Edijs Sovetovs, bet 
3. vieta savējiem – apvienotajai Bebru 
un Iršu komandai: Kasparam Grelim, 
Raitim Zukulam, Modrim Vilcānam 
un Kristapam Skudram. Lība Zukule 
teic, ka cīņa par pirmo vietu noritēja 
spraigi, jo visas pirmo trīs vietu ie-
guvēju komandas bija spēkiem līdz-
vērtīgas. Pēz žūrijas vērtējuma par 
labākajiem spēlētājiem tika atzīti un 
kausus saņēma Vadims Ustjancevs no 
komandas "Viadukts" un koknesietis 
Niklāvs Vingris no Vecbebru koman-
das.

Pasākuma rīkotāja Lība Zukule 
pateicas Uldim Krievāram par pie-
šķirto naudas balvu,  par atbalstu šo 
sacensību organizēšanā Bebru pagas-
ta pārvaldei un Komunālajai noda-
ļai,  kā arī Dacei Nebēdniecei, Jurim 
Sprukulim, Ērikai Stradei, Antonam 
Ornicānam, Dzintaram Greļam, Ar-
tim Zvejniekam, Inesei Skujai un 
brīvprātīgajiem palīgiem.

Šovasar, 10. augustā, Jānim Krie-
vāram apritētu 85. dzīves gadskārta. 
Cilvēka labie darbi dzīvo ilgāk par 
pašu darītāju. Lai jaunā paaudze ne-
aizmirst dižā bebrēnieša vārdu un 
volejbola tradīcijai Bebros ilgs mūžs!

Trešo vasaru Jāņa Krievāra piemiņas kausa 
izcīņa volejbolā

Vecākās paaudzes 
sportisti un šī 
pasākuma atbalstītāji 
Vecbebru muižas 
parkā apraudzīja, 
kā paaugusies Jāņa 
Krievāra piemiņai 2014. 
gadā iestādītā Japānas 
lapegle.

Vieglatlētikas sacensību sezona pieau-

gušajiem noslēdzās šajā nedēļas nogalē, 

kad 29. un 30.jūlijā Ogrē notika Latvijas 

čempionāts vieglatlētikā. Tajā piedalījās 

arī vairāki Kokneses vieglatlēti, kuri pār-

veda mājās 4 bronzas medaļas.

Kokneses sporta centra informācija

Pirmajā dienā šķēpa mešanas sa-
censībās stabilu sniegumu turpināja 
demonstrēt Agnese Vilcāne, kas izcī-
nīja savu pirmo pieaugušo čempionā-
tu medaļu - rezultāts 49.15 m bija pie-
tiekams trešajai vietai. Agnese šogad ir 
nostabilizējusies, sacensībās regulāri 
metot vismaz 49 metrus tālu, kas ļauj 
ar optimismu gaidīt rezultātu uzlabo-
šanos nākošajā sezonā.

Vēl pirmajā dienā pie medaļas tika 
Mārtiņš Broks, kurš ar 14.47 metrus 

tālu grūdienu bija trešais lodes grū-
šanā, bet Līnai Gražulei 5.vieta 1500 
metros dāmām.

Otrajā dienā startēja četri mū-
sējie vieglatlēti. Andrejs Pavļenkovs 
diemžēl nespēja pietuvoties savam 
personiskajam rekordam, bet ar 57.48 
bija pietiekami 3.vietai vesera meša-
nā. Ilmārs Kalniņš startēja jau trešo 
dienu pēc kārtas, un šoreiz sacentās 
trīssoļlēkšanas sacensībās. Arī Ilmā-
ram neizdevās aizsniegties līdz rezul-
tātam, kas būtu tuvu viņa personis-
kajam rekordam, bet ar 14.27 m tika 
iegūta 3.vieta un bronzas medaļa. Vēl 
sacensību otrajā dienā startēja Ritvars 
Kalniņš un Dāvis Kalniņš. Ritvaram 
14.vieta 200 m skrējienā, bet Dāvim 
ļoti pieticīgs sniegums trīssoļlēkšanas 
sektorā.

Koknesiešiem četras bronzas 
medaļas Latvijas čempionātā

10.septembrī Kokneses sporta cen-
tra hallē notika tradicionālās Kokneses 
novada volejbola sacensības “KOKNE-
SES KAUSS 2016” vīriešu komandām. 

Turnīrs tiek organizēts, kā pār-
baudes sacensības pirms LVF organi-
zētajām sacensībām Latvijas kauss un 
Latvijas čempionāts. Kokneses kausa 
sacensībās piedalījās uzaicinātās ko-
mandas no Kokneses, Vecumnieku, 

Neretas, Madonas un Jēkabpils nova-
diem. Spēlē par 5.- 6. vietu tikās ko-
mandas “Koknese ” un “Ļaudona”. Ar 
rezultātu 2:0 uzvarēja koknesieši. Spēlē 
par 1.-2. vietu tikās komandas “Irši” 
un “Nereta”. Ar rezultātu 2:0 uzvarēja 
komanda “Irši”. Ar Kokneses sporta 
centra balvu nominācijā – jaunais, per-
spektīvais spēlētājs tika apbalvots kok-
nesietis Kristers Dardzāns. 

 Kokneses kauss 2016
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30.jūlijā Iršos norisinājās Sporta un at-

pūtas svētki, pulcējot vairākus desmitus 

sporta un atpūtas mīļotājus ar saviem 

bērniem.

Olita Ruža,

sacensību tiesnese

Pasākuma apmeklētājus desmitos 
sagaidīja Misters Burkāns, kas palī-
dzēja bērniem un viņu līdzgājējiem 
iepriecināt saules starus un uzsākt 

aktīvo dienas rītu  ar  rotaļām un spē-
lēm.

Pēc Mistera Burkāna iesildošās 
rosīšanās bērnus gaidīja piepūšamās 
atrakcijas „Milzu Krokodils" un velo-
gokarts, kurās viņi varēja izpriecāties, 
izbraukāties, izlēkāties no sirds pati-
kas, bet pārējie apmeklētāji  izmēģi-
nāja savu veiksmi šautriņu mešanā, 
basketbola soda metienos un šaušanā 
ar pneimatisko šauteni.

Sporta un atpūtas aktivitātes ritē-
ja spraigi.  Pusdienas laikā komandu 
dalībnieki pulcējās uz orientēšanās 

disciplīnu "Iepazīsti Iršus!". Orien-
tēšanās sacensībā katru gadu tiek 
ieviesti jauninājumi. Dažādi āķīgi uz-
devumi par un ap Iršiem samulsina 
ne vienu vien dalībnieku. Prieks, ka 
atsaucība palielinās, šogad piedalījās 
8 komandas, kuru sastāvos bija gan 
bērni, gan jaunieši un pieaugušie. 
Viens no radošajiem uzdevu-
miem bija izdomāt dzejolīti par 
Iršiem, kurā tika vērtēts arī pat-

riotisms. 
Īstu jautrību 

dalībniekiem un 
skatītājiem radīja slēpošana ar pie-
pūšamām slēpēm un "Ūdens lāsīte". 
Spaiņu turēšana prasīja lielu spēka 
piepūli, savukārt  noslēgumā  aktivi-
tātē tikai vīriem "Riepu montēšana" 
nevarēja iztikt bez meistarības, ātru-
ma un prasmēm.  

Šogad sportot un atpūsties gribē-
tāji sadalīja 16 medaļu komplektus 
un ieguva dažādas veicināšanas bal-
vas.

Sporta svētkiem noslēdzoties, 
dalībnieki dalījās uzvaras priekā, uz-
gavilējot godalgu ieguvējiem. Apbal-
vošanas ceremonijā sacensību dalīb-
niekus sveica Iršu pagasta pārvaldes 
vadītāja Raina Līcīte, galvenais ties-
nesis Dzintars Greļs.   Visgodalgotā-
kie dalībnieki  tika pārsteigti ar vēr-

tīgu balvu 

-   Iršu halles "Irši" logo dvieļiem. 
Dvieļus saņēma Andris Šutka, Olita 
Ruža, Daiga Andersone un Gunta 
Andersone.

 Iršu pagasta sporta un atpūtas 
svētku organizatoru vārdā sakām 
paldies sacensību tiesnešiem un at-
balstītājiem – Iršu pagasta pārvaldei, 
Kokneses novada domei, SIA „Atau-
dzei” un SIA „ Jeld – Wen” par veik-
smīgu pasākuma norisi!

Sporta un atpūtas svētki Iršos

19.augustā Rīgā, Daugavas stadionā, 

notika  vasaras spēļu volejbola turnīra 

PURE CHOCOLATE fi nālsacensības, kurās 

piedalījās 118 jauniešu komandas no 

visas Latvijas, sešās vecuma grupās zē-

niem un meitenēm. 

Ivars Māliņš, 

volejbola treneris 

Šāda formāta sacensības noti-
ka jau 11. reizi. Jau trešo reizi vasa-
ras spēļu ģenerālsponsors ir PURE 
CHOCOLATE, kas ir lielākais šoko-
lādes trifeļu ražotājs Latvijā.

 PURE CHOCOLATE volejbola 

turnīrs notiek divās kārtās abos Dau-
gavas krastos. Tradicionāli jau astoto 
reizi šajās sacensībā piedalījās Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas volejbo-
listi. Koknesieši pirmajās divās kārtās 
sacentās ar komandām no dažādām 
Daugavas labā krasta pilsētām. 2001.-
2002. g.dz. zēnu grupā, kas saucās 
C1 (licencētie spēlētāji) sacensībās 
piedalījās divas Kokneses komandas 
- “KOKNESE-1” un “KOKNESE-2”. 
Sacensībās 12. jūlijā  Madonā un 3. 
augustā Gulbenē abas komandas 
bija laureātu vidū - pirmā Kokneses 
komanda abas reizes izcīnīja pirmās 
vietas, bet otrā komanda abas reizes 
ierindojās trešajā vietā.

 Tiesības spēlēt Rīgā iegūst pie-

cas labākās komandas visās vecuma 
grupās no abiem Daugavas krastiem. 
Izcilu rezultātu fi nālā parādīja ko-
manda “KOKNESE-1”. Apakšgrupu 
spēlēs uzvarēja visas četras konku-
rentu komandas, pēc tam “krusta” 
spēlē uzvarēja otras apakšgrupas 
otro labāko komandu. Fināla spēlē 
pret Kuldīgas novada sporta skolas 
komandu arī tika izcīnīta uzvara! 
Komandā spēlēja Kristers Dardzāns, 
Matīss Petjukēvičs, Edgars Kalnozols, 
Aldis Sproģis un Raivis Pālēns. Pir-
mās kārtas sacensībās šajā komandā 
spēlēja arī Jurģis Rēķis. Komanda 

“KOKNESE-2” ierindojās astotajā 
vietā no desmit komandām. Koman-
dā spēlēja – Helmuts Sokolovs, Dāvis 
Derkačs, Matīss Šumskis, Otto Bēr-
ziņš un Mareks Koļesņikovs.

 Sācies jaunais mācību gads. Kok-
neses vidusskolas audzēkņiem būs 
ne tikai daudz jāmācās skolā, bet arī 
daudz jātrenējas izvēlētajos spor-
ta veidos un jāstartē sacensībās. Arī 
volejbolistiem būs starti LVF kausa 
izcīņā, LVF Latvijas jaunatnes čem-
pionātā, sacensībās “Lāses kauss” un 
dažāda līmeņa vispārizglītojošo skolu 
jaunatnes volejbola sacensībās. Vi-
siem sportistiem novēlu veiksmīgu 
jauno mācību gadu un uzrādīt labus 
rezultātus sporta sacensībās.

Koknesiešu panākumi PURE 
CHOCOLATE volejbola turnīrā

Laimējās silts rīts un saulaina visa diena, 

kad Vecbebros risinājās jau 54. sporta 

svētki. Šogad par godu šiem svētkiem tika 

izgatavots karogs, kura svinīga pacelšana 

par labiem sasniegumiem “Pure 2016” 

volejbola kausa izcīņā E grupā tika uzticē-

ta jauniešu volejbola komandai (Renāts 

Cīrulis, Viesturs Mozga, Viesturs Dupušs, 

Ralfs Riekstiņš, Matīss Saldavs). 

Artis Zvejnieks, 

Bebru pagasta sporta organizators

Plānotā svētku programma ietvēra 
ap 15 dažādu veidu disciplīnām, kas 
vairākumā gadījumu arī tika realizēta.

Kā papildinājums daudzus gadu 
jau tradicionālajām skriešanas, volej-
bola spēles, futbola sitienu, basketbola 
metienu, baļķa celšanas, virves vilkša-
nas disciplīnām, šogad tika izmēģinā-
tas šādas jaunas sekcijas - bizes pīšanas 
atrakcija (2 minūšu ātrs pīnes pinums), 
bumbiņu mešana “Ciparu plāksnē”, 
pāru stafete ar 4 posmiem, kur bija pat 
nestuvju izmantošana. Visas jaunās 
nodarbes bija labi apmeklētas un de-
dzīgi izmēģinātas Savukārt mazajiem 
bērniem bija koka klucīšu pasaule, kur 
tika celtas un pārbūvētas visdažādākās 
konstrukcijas.

Visvairāk veiktā disciplīna bija fut-
bola sitieni (110 dalībnieki), un tuvu 
šai bija arī basketbola, šautriņu un 
bumbiņu mešanas apmeklējums.

Jāpiemin, ka tika sasniegts jauns 
baļķa celšanas rekords - 28 reizes.

Prieks bija redzēt dalībnieku aiz-
rautību iesaistoties sagatavotajās dis-
ciplīnās un ir gandarījums par drosmi 
veikt arī grūtus pārbaudījumus.

Uzslava visiem, kas tika uz pje-
destāla, uzslava visiem, kas veica iz-
vēlētās disciplīnas, uzslava tiem, kas 
skrēja blakus savām atvasēm vai ak-
tīvi uzmundrināja draugus un radus, 
disciplīnas vērojot no malas, uzslava 
tiem kas palaida startus un sagaidī-
ja. Pasākuma laikā aizvien pierādījās, 
cik svarīgi ir sagaidītāji fi nišā, jo īpaši 
mazajās grupās un „Apvidus skrējie-
nā”. Dienas noslēgumā sporta svētki 
vainagojās ar balli Mežaparkā, kur spē-
lēja grupa „Liepavots”. Liels paldies šī 
gada svētku atbalstītājiem: AS “Virši”, 
ZS “Vecsiljāņi”, SIA “Salix”, SIA “Ziedi”, 
Kokneses sporta centrs, SIA “Pērles 
būve”, ZS “Cīruļi”, SIA “A.A. Mežma-

las”, SIA “Vējkalns” (Braku takas), SIA 
“Artemīda”, Graudu ģimenei, Karlsonu 
ģimenei. Ar šo atbalstu tika veiksmī-
gi sarūpētas balvas visās disciplīnās, 
veikta “Apvidus skrējiena” abu jaunāko 
grupu sagaidīšana fi nišā ar sulas paci-
ņu, citu grupu sagaidīšana ar kvasu vai 
ūdeni, uzturēts organizatoru grupas 
darbs svētku sagatavošanas, norises un 
noslēguma darbos.

Paldies tiesnešu - organizatoru ko-
mandai, medmāsiņai Inai, jauniešiem 
un kolēģiem stadiona uzstādīšanā un 
novākšanā, sakopšanas personālam.

Paldies citiem, kas ieguldīja savu 
darbu un idejas pasākuma notikšanā.

Tiekamies citu gadu ar šādu pašu 
atsaucību un jaunām draugus saliedē-
jošām idejām.

Sacensību rezultāti šī raksta noslē-
gumā mājaslapā www.koknese.lv

54. sporta svētki Vecbebros

Startam gatavi jaunākie dalībnieki!

2016. gada 4. oktobrī no 12:00-15:00
Koknesē, Melioratoru ielā 1, Domes lielajā zālē

„Nieru diena”
Aicinām ikvienu, kas interesējas par savu veselību, 
bez maksas  

• saņemt ārsta – nefrologa konsultāciju
• uzzināt savu nieru skaitli, asinsspiedienu, 
hemoglobīna un cukura līmeni 

12: 00 – 12: 45 – Lekcijas “Ko dara nieres? Kā saglabāt labu 
nieru funkciju līdz sirmam vecumam?”.
12: 45 – 15: 00 – Nefrologu konsultācijas, praktiski padomi 
nieru veselības saglabāšanai, informatīvais materiāls, 
sarunas.  
Izmantojiet iespēju uzzināt par savu nieru darbību, it īpaši, 
ja Jums ir 65 gadi un vairāk, paaugstināts asinsspiediens, 
cukura diabēts, ja kādam no ģimenes locekļiem ir bijušas 
nieru slimības vai arī Jūs ilgstoši lietojat pretsāpju līdzekļus, 
(aicinām ņemt līdz arī iepriekš veikto analīžu rezultātus, ja 
tādi ir).

Pasākumu organizē: 
Slimību profi lakses un kontroles centrs

Biedrība “Latvijas Nieru un 
Multiorgānu aizstājterapijas asociācija”

Kokneses novada pašvaldība
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Bērni/jaunieši
Vasaras sākumā mūsu iestādes trīs 

audzēkņi saņēma diplomus par apgū-
tām pavāra un pavāra palīga profesi-
jām. Beidzot mācību gadu bērniem 
karstākā vēlēšanās bija kārtīgi atpūs-
ties. Jā, atpūta bija, tikai aktīvā veidā. 
Vasaras sezonā bērni bija četrās no-
metnēs. Katrā no tām bija daudz akti-
vitātes  un katra ar kaut ko bija citāda.  
Rīgas jaunieši apmeklēja nometni Tūjā. 
Tur bija interesanti saplānots laiks: 
pieaicināti profesionāļi - speciālisti, 
stilisti, frizieri, vizžāzisti u.c. 
Audzinātāja Taņa un bērni/
jaunieši un apmeklēja bērnu-
namu "Līkumi", kur tika noor-
ganizēta satikšanās ar kaimiņu 
bērnunamu bērniem un brīv-
prātīgajiem no ASV. Viktorija kā 
brīprātīgais jaunietis piedalījās 
nometnē " Otra elpa" biedrībā 
" Ērgļu spārni", pēc kuras tika 
uzaicināta arī nākošgad palīdzēt 
nometnes vadītājai. Audzinātāja Aļona 
ar bērniem  bija nometnē Norkalnos, 
kur tā ir tradīcija apmeklēt katru gadu. 
Līgatnē notika pēdējā izzinošā vasaras 
nometne. Tur mūsu bērni darbojās 
kopā ar Rīgas bērniem. Katra diena 
bija veltīta kādai valstij - Latvijai, Krie-
vijai, Spānijai, Japānai, Ķīnai u.c. Bērni 
baudīja ēdienus, ģērbās pašgatavotos 
tērpos, mācījās attiecīgo valstu tradīci-
jas. Nometnes noslēguma dienā mūsu 
jaunieši Ralfs un Jānis K. par pozitīvu 
uzvedību, attieksmi un darbu saņēma 
balvu – braucienu ar jahtu. 

Jaunieši ekskursijā uz Rīgu devās, 
iepriekš patstāvīgi saplānojot maršru-
tu, iekļaujot izzinošās un brīvā laika 
aktivitātes. Audzinātāju Sandras G. un 

Taņas vadībā apmeklēja 
P.Stradiņa medicīnas muzeju, pastaigu 
pa Vecrīgu un Rīgas centru.

Audzinātājas Aļonas vadībā bērni 
brauca ekskursijā uz Rīgu, uz Galeriju 
„Centrs” jumtu, kur labdarības fonds 
„Spārni bērniem” organizēja atpūtas 
pasākumu ar radošām darbnīcām, 
austrumu dejām un ritmiem, hennas 
zīmēšanu, sapņu baloniem un gar-
šīgām uzkodām.  Mums pašiem par 
sevi bija liels prieks, jo braucām nevis 
kā ņēmēji, bet devēji, dalījāmies ar 
dāvanām, smaidiem, sirsnīgiem ap-
skāvieniem, savām sviestmaizēm un 
pateicību Dievam par šo brīnišķīgo 
dienu!

ĢKC „Dzeguzīte” bērni/jaunieši 
pārstāvēja iestādi Kokneses novada 

svētkos.
Bērni un jaunieši vasaras laikā arī 

čakli strādāja. Meitenes Ruslana un 
Lāsma apmeklēja pansiju, apciemoja 
tantes un onkuļus, lai palasītu pasa-
kas, pamācītu burtiņus. Ralfam patīk 
zāles pļaušanas darbi, kurus arī viņam 
uzticēja. Jānis K. kā nākamais būv-
strādnieks labprāt piedalījās telpu kos-
mētiskajos remontos. Nauris un Elita 
ar prieku rādīja savas pavārmākslas 
prasmes, citus pārsteidzot ar garšīgiem 
pīrāgiem un smalkmaizītēm. Jaunieši 
darbojās pie iestādes apkārtnes uzkop-
šanas. 

Atbalsta nodaļā bija īpašās dienas – 
keramikas, skaidrības, pretsmēķēšanas,  
zāļu (tējas).

Senjori
Senjori aktīvi piedalījās draudzī-

bas pasākumos Madlienā un Liepkal-
nē. Paši savās mājās aktīvi sportoja, 
darbojās ar dažādiem dabas materiā-
liem, piedalījās plaukstu-pēdu, „Kas 
jauns?” nodarbībās, visos pasākumos, 
ko organizēja „Dzeguzītē’. Uzņēmām 

darbiniekus no Jēkabpils un Skrīve-
riem pieredzes apmaiņā. Regulāras ir 
ogu, dārzeņu un zāļu tējas dienas, kad 
senjori zālē daarbinieku vadībā gatavo 
paši sev ziemai pārtiku. Vasara pagāja 
ar Līgo svētkiem, kur psiholoģes režijā 
tika sagatavots un izrādīts uzvedums 
„Zaķīšu pirtiņa”. Tajā piedalījās mazie 
zaķīši no Atbalsta nodaļas un arī lielie 
zaķi no pansijas. Regulāri tiek svinētas 
senjoru dzimšanas dienas.   

Darbinieki
Vasaras sezonā darbinieki un viņu 

ģimenes  piedalījās labdarības dienās, 

veica telpu kosmētisko remontu. Bez 
čakli padarītā darba ir arī bijusi skaista 
atpūta darbiniekiem ar ģimenēm – eks-
kusija uz Cēsu pili, Briežu dārzu, atpū-
tas pasākums pašu mājās un galu galā 
atvaļinājumi.   

Novitātes
Viens no mūsu sociālajiem pa-

kalpojumiem ir topošo auklīšu kvali-
tatīvas prakses vietas nodrošināšana. 
Šajā vasarā pie mums ir Lienīte, nu jau 
ceturtā praktikante. Bērniem un darbi-
niekiem ar viņu kopā ir labi, interesan-
ti, jautri un atraktīvi. 

Atbalsta nodaļā paveikts sanitāro 
mezglu remonts, labiekārtotas telpas 
un kabineti, izveidotas viesu uzņemša-
nas, mācību un ēdamtelpa. 

Iestāde sadabojas ar dažādām insti-
tūcijām. Viena no lielākām ir sadarbība 
ar biedrību „NSUS” (No sirds uz sirdi), 
vadītāja L.Uzulniece. 2016.gadā  - 16 
mazāki un lielāki projekti. Lielākais no 
tiem – projekts „Cienīgas vecumdie-
nas”.

Pie mums ciemojās biedrība „Sil-
tie suņi” ar kanisterapiju. Šie apmācītie 
sunīši apstaigāja visus cilvēkus, arī gu-
ļošus, neredzīgus u.c. Senjori ar asarām 
acīs sunīšus glaudīja, mīļoja, runājās.  
Šīs divas dienas bija emociju pārpilnas, 
visapkārt smaidi, siltums un mīlestība.

Mūsu darba un dzīves aktivitātes 
regulāri atspoguļotas mājas lapā www.
gkcdzeguzite.lv 

Vasara 2016 bija bagāta, krāsaina 
un koša. Paldies visiem darbiniekiem 
par godīgu un nesavtīgu darbu! Lai 
enerģijas pilns, ražīgs un spraigs jau-
nais mācību gads!

Informāciju sagatavoja sociālā 
darbiniece Inita Bērzkalna

„Vasara – 2016” ĢKC „Dzeguzīte”

Kas visvairāk var iepriecināt autobraucē-

jus, kad ceļā pavadīti gandrīz 100 kilomet-

ri? Omulīga kafejnīca ceļa malā! Koknesē, 

netālu no veikala „Metālists”, blakus ēkā 

jau vairāk kā mēnesi atvērta kafejnīca 

„ROAD CAFE”, kuru par labu esam atzinuši 

arī mūsu pagasta iedzīvotāji. 

Sarmīte Rode

Foto no „ROAD CAFE” arhīva

Izrādās,  tieši pie mums Koknesē 
darbu uzsākusi pirmā ceļa kafejnīca 
Latvijā, kas izveidota pēc amerikāņu 
ceļa kafejnīcu kanoniem.

Pārkāpjot „ROAD CAFE” slieksni, 
patiesi pārņem sajūta, ka esam nonā-
kuši kādā citā pasaules malā, par ko 
liecina telpu dizains, mūzika, iespēja iz-

vēlēties īsti amerikānisku maltīti – vis-
dažādākos burgerus, picas un karstās 
uzkodas, un kas nav mazsvarīgi – bau-
dīt laipnu apkalpošanu.

Jaunās kafejnīcas īpašniece Sandra 
Vilne- Melnbārde ir dzimusi kokne-
siete, pēc Rīgā pavadītiem divpadsmit 
gadiem viņa ir atgriezusies uz dzīvi ve-

cāku mājās Kokneses pagastā.  
Tikšanās reizē Sandra pastāstīja: 

„Man nepatīk pilsētas drūzma, prie-
cājos, ka varu atkal dzīvot lauku vidē. 
Sanāca pozitīvs pavērsiens dzīvē un 
izdevās izveidot kafejnīcu gandrīz 
tieši blakus mājām. Atvēršana notika 
pavisam vienkārši, atvērām durvis un 
sākām strādāt! Uzskatām, ka to būs 
jāatzīmē tikai tad, kad tiks veiksmīgi 
nostrādāts pirmais darba gads. Mūsu 
uzņēmums ir balstīts uz pasaulē zinā-
miem “standarta” risinājumiem ceļa 
malu kafejnīcu jomā un tās koncepts 
visplašāk pasaulē  pazīstams tieši no 
Amerikas, tas ir klasiskais “ROUTE 

66”, 50. – 60. gadi. Mazliet to pārvei-
dojot pēc mūsdienu priekšstatiem, ir 
radies tas, ko šeit var redzēt - elegan-
ti kopēta Amerikas gaisotne. Telpu 
remontā un kafejnīcas iekārtošanā ir 
ieguldīts liels darbs – viss ir paveikts 
pēc noteiktiem kanoniem un dizai-
na risinājumiem – droši var teikt, ka 

Latvijā nav otras tādas pašas vietas, 
kur izmantots šis amerikāniskais stils 
tieši šādā  “ceļmalas” formā. Nav no-
slēpums, ka Vecrīgā ir viens bārs, kas 
izveidots līdzīgi, bet tas vairāk veltīts 
citai auditorijai, lai gan arī tas ir vei-
dots, balstoties uz amerikāņu kultūru 
un zināmiem stila un kulta standar-
tiem. Savukārt pie mums, pamatā ir 
domāts par viesiem, kuri var atbraukt 
ar automašīnu, jo ir piemērots stāv-
laukums, kā arī radīta iespēja gardi 
paēst, iemalkot aromātisku itāļu kafi ju 
un izmantot labierīcības bez maksas. 
Pie mums ir atļauts ienākt ar mājdzīv-
niekiem - sunim bez maksas iedosim 
ūdeni. Nākotnē iecerēts stāvlaukums 
ar pieslēguma vietām elektrībai un 
komunikācijām, kas nepieciešamas 
tūristiem, kas ceļo ar kemperiem – arī 
tas praktiski nekur netiek piedāvāts.”

Nesen, dodoties uz Likteņdārzu, 
garāmbraucot bija apstājušies Ameri-
kas latvieši un sajūsmināti atzinuši, ka 
jūtoties kā Amerikā.

 „Bulciņas vietā piedāvājam kūku 
un hamburgeru, ātrās uzkodas, bet lai 
arī cik neveselīgi skan vārds hambur-
gers – mūsu hamburgerā iekšā ir gaļa, 
nevis subprodukti, tā arī ir visa atšķi-
rība. Ja daudzu plaši pazīstamu tīklu 
ēdienkartē, piemēram, cāļa burgera 
kotletē ir 30% cāļa gaļas, tad mums ir 
99%. Arī brieža gaļa ir veselīga un gar-
šīga, nonākusi pie mums no Ventspils 
puses, faktiski atbilst bioloģiska pro-
dukta prasībām. Ēdienu un dzērienu 

cenas mūsu kafejnīcā ir atbilstošas to 
kvalitātei, kā arī kafejnīcas atrašanās 
vietas specifi kai - šāda līmeņa produkts 
nevar būt lēts, bet pie mums tas ir lē-
tāk nekā lielajās pilsētās. Gandrīz visus 
ēdienus un to sagataves mēs gatavojam 
pilnā apmērā uz vietas, tajā skaitā paši 
maļam gaļu un taisam burgeru kotletes, 
kā arī picu sagataves un arī pašas picas 
top tepat uz vietas, nevis atbrauc sal-
dētavā gatavas no rūpnīcas. Mēs esam 
par attīstību un par atbalstu vietējiem 
pārtikas ražotājiem. Šobrīd produkci-
ju cenšamies iegādāties no vietējiem 
ražotājiem, bet globalizācijas apstākļos 
ne viss ir ekonomiski pamatojams, līdz 
ar to daudzas pozīcijas tiek iepirktas no 
lielajiem ražotājiem, lai spētu nodroši-
nāt vienotu kvalitātes standartu. Neno-
liedzami, ka daudz  nosaka darbinieku 
spējas un profesionalitāte. Mūsu uzņē-
muma šefpavāram no Rīgas ir teicama 
darba pieredze pazīstamos un lielos uz-
ņēmumos, bet atliek arī laiks sakārtot 
mūsu ēdienkarti. Joprojām meklējam 
darbiniekus ar augstu atbildības sajūtu, 
diemžēl tādus atrast nav viegli,” atklāj 
kafejnīcas īpašniece.

Drīzumā „ROAD CAFE” būs at-
vērta diennakts režīmā, kā arī būs ie-
spējams kāroto picu vai  jebko citu no 
ēdienu klāsta pasūtīt un saņemt ar pie-
gādi mājās. 

Tikšanās reizē pārliecinājāmies, 
kā nesteidzīgu atpūtu un gardu maltīti 
baudīja ģimenes ar bērniem. Viņiem 
patika!

Koknesē atvērta ceļa kafejnīca „ROAD CAFE”
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Koknese kļuvusi par iecienītu 
laulību noslēgšanas vietu. Šajā va-
sarā mīlestības solījumi izskanējuši 
Likteņdārzā, Kokneses pilsdrupās, 
Blaumaņa pagalmā, Tējas namiņā 
Kokneses parkā. Anitai Ozolai, Kok-
neses novada Dzimtsarakstu vadītā-
jai, šī vasara ir bijis īsts kāzu bums. 
„No gada sākuma līdz 6. septembrim 
Kokneses novada Dzimtsarakstu no-
daļā ir noslēgta 41 laulība. No tām 20 
laulību ceremonijas notikušas jūnijā, 
bet augustā jāvārdu teikuši 17 pāri. 
Visspraigākais bija jūlija mēnesis, 
kad vienā dienā bija jānovada 5 laulī-
bu ceremonijas, bet divās dienās bija 

pa trim ceremonijām. Kopīgu dzīves 
ceļu sākuši 13 pāri no Kokneses un 3 
pāri no Bebriem,” stāsta Anitas Ozo-
la. Koknesē gredzenus mijuši jaunie 
pāri no Dobeles, Krimuldas, Krapes, 
Skrīveriem, Vietalvas, Jaunjelgavas, 
Vecumniekiem, Bauskas, Rīgas, Jē-
kabpils, Jūrmalas, Cēsīm un Valkas, 
kā arī no Īrijas, Lielbritānijas un Kip-
ras.

Kokneses Romas katoļu drau-
dzē  noslēgtas 3 laulības, Kokneses 
ev.luterāņu draudzē 9 laulības.

Lai visiem, kuri Koknesē teikuši 
jā vārdu, mīlestības ceļš nekad nebei-
dzas!

Mīlestības solījums 
Koknesē

Iršos pirmās Meža dienas notika 2014. 

gadā, kad iestādījām kokus un košum-

krūmus Sporta svētku pasākuma laikā 

pretī Pērses sākumskolai uzkalniņā. 

Raina Līcīte,

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja

Valda Zvirgzdiņa foto

Pagājušajā gadā pagasta iedzīvo-
tāji, palīdzot Sarkangalvītei un Vil-
kam, stādīja dekoratīvās ābelītes ceļ-
malā pretī Ģimenes krīzes centram 

“Dzeguzīte”, lai tās ik gadus 
priecē acis iršeniešiem, 
ĢKC iemītniekiem un ie-
braucējiem.

Šogad Iršu pagastā 
Meža dienu 2016. pasā-
kums notika 9. septembrī, 
iekļaujoties Latvijas Paš-
valdību savienības projek-
tā “Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas simtgadei”.  

Iršu pagastā nesen iz-
veidota atpūtas vieta pie 
Magazīna, tur jau iepriek-
šējos gados ir iestādīti koki 
un košumkrūmi. 

Meža dienu moto ir 

“Kopā nākotnes mežam”.  Mūsu nā-
kotne ir mūsu bērni. Tādēļ šogad 
kociņus stādīja skolēni. Katra Pērses 
sākumskolas klasīte, kopā ar audzi-
nātāju jaunizveidotajā parkā iestādīja 
savu kociņu. Kā pareizi stādīt koci-
ņus paskaidroja Pērses sākumskolas 
direktore  un bioloģijas skolotāja Ga-
ļina Kraukle. Katram kociņam  skan-
dēja tautas dziesmiņu un novēlēja 
augt, zaļot un priecēt visus, kas šeit 
atnāks. 

Visus gadus pagasta iedzīvotāji ir 
aktīvi un atsaucīgi Meža dienu dalīb-
nieki. Arī šogad pasākums bija kupli 
apmeklēts,  jauks un emociju pārpil-
dīts!

Pie Magazīnas augs mazo 
iršēniešu stādītie kociņi

9.septembrī Iršu pagastā notika foto ak-

cija „Viena Diena Iršu Pagastā”. Foto akciju 

organizēja fotoklubs “Kokneses Kadrs” un 

Iršu pagasta pārvalde.

Ainārs Briedis,

Fotokluba „Kokneses Kadrs” vadītājs

Akcijas norisei tika pieaicināti 
pieci fotogrāfi  no fotokluba “Kokne-
ses Kadrs” - Arvis Voicehovičs, Mārcis 
Briška, Valdis Zvirgzdiņš, Ingus Puga-
čovs un Ainārs Briedis, kā arī bija ie-
spēja fotografēt notikumus šajā dienā 
Iršos katram interesentam.

Fotogrāfu darbs sākās rīta agrumā 
uzreiz pēc pulksten 4 rītā un noslēdzās 
ar čigānu deju koncerta fotografēšanu 
vēlā vakarā. Visas dienas garumā tika 
apzinātas, nofotografētas praktiski 
visas Iršu pagasta viensētas un to 
saimnieki, kā arī piefi ksēti fotogrāfi jās 
notikumi Iršu pagasta centrā. Lai arī 
sākotnēji Iršu pagasts varētu likties 

neliels, bet tā tas nav un fotogrāfi em, 
kā arī viņu asistentiem darba netrūka. 
Dažbrīd pat gribējās, lai tomēr tā ir 
foto akcija «Divas dienas Iršu pagas-
tā». Patīkami pārsteidza Iršu pagasta 
iedzīvotāju sirsnība un pozitīvais no-
skaņojums ieraugot tuvojošos fotogrā-
fu. Visi Iršu iedzīvotāji bija informēti 
par šo foto akciju.  Liels paldies par 
fotogrāfu nodrošināšanu ar svarīgu 
informāciju un laipno uzņemšanu pa-
gasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei 
un bibliotēkas vadītājai Dacei Grelei. 
Ļoti milzīgu organizatorisku, fotogrā-
fus pamudinošu darbu veica fotoklu-
ba «Kokneses Kadrs» biedrs 
Arvis Voicehovičš, par ko arī 
viņam īpaši liels PALDIES. 
Bez Arvja šis pasākumus pat 
diez vai būtu noticis. 

Safotografētais materiāls 
šobrīd tiek apkopots un iz-
vērtēts. Vēlāk šīs fotogrāfi jas 

tiks nodotas glabāšanā Novadpētnie-
cības ekspozīcijā Pērses sākumskolā, 
Iršu pagasta bibliotēkā, Aizkraukles 
Vēstures un Mākslas muzejā «Kalna 
Ziedi», bet labākās no šīs foto akcijas 
laikā tapušajām fotogrāfi jām būs ap-
skatāmas novembrī fotoizstādē Iršos. 
Fotoakcijai «Viena Diena Iršu Pagas-
tā» ir arī izveidota sava mājaslapa face-
book  https://www.facebook.com/vie-
nadienairsupagasta/ , kur var apskatīt 
fotogrāfi jas, kas tapušas 9.septembrī, 
kā arī fotogrāfi jas no Iršu vēstures.

Visi, kuri fotografēja Iršos 9.sep-
tembrī, var iesniegt savas trīs labākās 

fotogrāfi jas digitālā formātā   (izmērā 
ne mazāk kā 2000px pa īsāko malu, 
JPG formātā, maksimālā kvalitātē) 
nosūtot tās uz e-pastu info@klades.lv 
Elektroniskā vēstulē jānorāda fotog-
rāfi jas autors, autora kontakti un foto-
grāfi jā redzamā apraksts. Fotogrāfi jas 
iesniedzamas līdz š.g. 23.septembrim.

Fotoklubs "Kokneses Kadrs" ar lie-
lāko prieku gatavs piedalīties arī citu 
Kokneses novada pagastu rīkotajās 
foto akcijās.

Foto akcijā iemūžina vienu 
dienu Iršu pagastā 

Arvis Voicehovičs, Ainārs Briedis, Kristaps Aldiņš, Natālija Daļecka. 
Foto Anita Liepiņa.

Mārcis Briška. 
Foto Anita Liepiņa.

Rakstniecei Lindai Šmitei augus-
ta mēnesī apgādā „Zvaigzne ABC” 
iznācis romāns „Rainītis”. Apsveicam 
autori, Bebru pamatskolas skolotā-
ju ar desmito izdoto romānu!  Īpašs 
lepnums Bebru pagasta ļaudīm ir par 
romānu „Velna skuķis” (2011) – vel-
tījumu Jaunbebru Kartupeļu dumpja 
notikumiem un pagājušā gada izdoto 
darbu „Āmurbrālis, akmens cietais” 
(2015) – dāvanu tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona talanta cienītājiem

“Rainītis” ir dziļi dvēselisks darbs, 

kurš vēsta par mūslaiku dzīves visak-
tuālākajām problēmām. Tas ir stāsts 
par neparastu astoņgadīgu zēnu Rai-
neru, kura māte devusies peļņā uz 
Angliju un ar mājiniekiem sazinās 
arvien retāk, bet tēvs nodibinājis jau-
nu ģimeni un par dēlu vispār neliekas 
ne zinis. Rainītis dzīvo kopā ar veco-
māti Mimi – skarbu, dzīves likstas 
pieredzējušu sievieti, kura gan cenšas 
rūpēties par mazdēlu, taču nesaprot 
mazā zēna jūtīgo dvēseli un radošo 
garu.

„Rainītis” – Lindas Šmites 
jaunākais romāns

Centrs AURA – 
pieaug un  mainās
„Personības attīstības centrs AURA” - 

kas esam, kā attīstāmies, kurp ejam? 

Pirms pieciem gadiem – domubiedru 

grupa, kas interesējās par ezoteriku, 

dažādām garīgām praksēm, Reiki, me-

ditācijām, vēlējās apgūt bioenerģiju, 

tautas dziednie-cības metodes. Pirms 

gadiem desmit Koknesē darbojās dzied-

nieka Oskara Peipiņa vadītais klubs 

„Sirds”, tas pulcēja daudz interesentu. 

Vairāki no viņiem tagad aktīvi piedalās 

arī mūsu pasākumos.

Iveta Hveckoviča

Personības attīstības centra AURA 

vadītāja 

„AURA” sākās ar IDEJU - radīt 
interešu centru Koknesē. Un mums 
bija IESPĒJA izveidot savas telpas 
– apmācībām, meditācijām un arī 
praktiskajai dziedniecībai – aici-
nām Latvijā slavenus dziedniekus 
pie mums pieņemt, konsultēt cil-
vēkus un lasīt lekcijas, dalīties savā 
pieredzē. Visā pastāvēšanas laikā 
„AURA” nopietni darbojas izvēlētajā 
virzienā . Mūsu aicinātie speciālisti 
ir cilvēku cienīti un labi apmeklēti. 
Bet arī cilvēku vēlmes mainās. Uz-
klausām ierosinājumus, esam atvērti 
sadarbībai – ja cilvēki vēlas tikties ar 
kādu konkrētu dziednieku vai lekto-
ru, vai, ja kāds pats piesakās un vēlas 
šeit pieņemt, mēs labprāt piedāvājam 
izmantot mūsu telpas. Ja speciālists 
gūst klientu uzticēšanos, tad izvei-
dojas noturīga sadarbība.

Tagad AURĀ regulāri pieņem 
jauna spēcīga dziedniece - bioener-
ģētiķe Līga Lazdāne no Rīgas. Viņa 
arī vadīs praktiskās nodarbības ma-
sāžas pamatos (divas nodarbības 
mēnesī) un mācīs interesentus rūnu 

zintīs. Reizi mēnesī turpinās pie-
ņemt mantru dziednieks Dmitrijs 
Guļajevs, viņam labi padodas pa-
līdzēt klientiem pieveikt atkarības. 
Ļoti pieprasīts ir Tautas dziednieks, 
centra „ Akvilona”vadītājs Oskars 
Peipiņš – viņa pieņemšana „ AURĀ” 
būs oktobrī (Interesēties pie Zitas). 
Turpināsim pulcēties uz Oļega De-
midova vadītajiem Reiki Meditāciju 
apļiem. Papildinājums - starp medi-
tācijām būs neliela izzinoša lekcija 
vai nodarbība, kuras tematu izvēlē-
simies paši.

Nodarbību ciklu par latvisko 
dzīvesziņu, dabas cikliem un iezīm-
dienu ritiem – Miķeļiem, Mārti-
ņiem, Veļu laiku, Ziemassvētkiem, 
Ūsiņiem, Meteņiem, Lieldienām - 
Vienotības universitātes redzējumā 
vadīs ļoti jaukā Māra Branta (viņa 
ir portāla www.gaismasdarbinieki.lv 
vadītāja).

Šajā darba gadā aicināsim pie 
mums „AURĀ” praktizēt pieredzē-
jušo ārstu no Rīgas – mugurkaula 
problēmu speciālistu - Oskaru Ābe-
līti, kurš sertifi cējies Šveicē, Atlas 
Profi lax akadēmijā strādāt ar unikālu 
veselības atjaunošanas metodi: gal-
vassāpes, reiboņi, roku, kāju tirpša-
na, sāpes mugurā, locītavās, ceļgalos, 
mugurkaula deformā-cija u.c. bieži 
ir saistītas ar 1. kakla skriemeļa ne-
pareizu stāvokli. To koriģējot, izzūd 
šīs problēmas. Viņš pieņem arī Rē-
zeknē un Daugavpilī. Mēs vēlamies 
arī mūsu puses cilvēkiem piedāvāt 
šādu veselības atgūšanas iespēju. Ja 
jūs ieinteresēja šī metode, zvaniet 
mūsu koordinatorēm - Zitai ( T.: 
22319558) vai Dainai (T.: 26386251), 
lai gūtu precīzāku informāciju.
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Ekspedīcijā pa dzīvi kopā ar savējiem
Pēc desmit Koknesē pavadītiem ga-

diem Antra Vasiļevska šo vietu sauc 

par savām mājām. Te kopā ar vīru 

Rolandu viņa audzina divas burvīgas 

meitas, un kā savulaik Vinnijs Pūks, 

viņi visi dodas ekspedīcijās pa Pērses 

un Daugavas krastiem. 

Sarmīte Rode

Kokneses pagasta bibliotēkas 
Bērnu nodaļā aizrit Antras dar-
badienas. Viņa ir optimiste, kurai 
vienmēr patīk būt kustībā un mērķ-
tiecīgi īstenot vispārdrošākās ide-
jas, ceļot ar velosipēdu, satikt jau-
nus draugus un izjust dzīves garšu.

Saruna ar Antru vasaras nogalē 
viņas iemīļotajā darbavietā radīja 
pārliecību -  mēs paši rakstām savu 
dzīves grāmatu, cik tās lappusēs būs 
saules un prieka, atkarīgs vienīgi no 
mums.

Te ir mana vieta
Kur sākās tava pirmā pasaules 

apjausma un vai var sacīt, ka uz 
Koknesi tevi atveda mīlestība?

Esmu dzimusi Vidzemes pērlē – 
Madonā. Pirmā skolas gaitas pagāja 
Sarkaņu pamatskolā, kuru slēdza pagā-
jušajā gadā. Pēc Cesvaines ģimnāzijas 
absolvēšanas devos uz Rīgu – Latvijas 
Universitātē piecus gadus studēju so-
ciālo pedagoģiju, pavisam nesen mana 
iegūtā izglītība ir pielīdzināta maģistra 
grādam. Ar savu nākamo vīru Rolan-
du iepazinos LU kopmītnēs, tad arī 
uzzināju, ka viņš ir no Kokneses. 2005. 
gadā, kad pieteicās pirmā meitiņa Lau-
ra, sapratām, ka Rīgā palikt negribam. 
Starp izvēli doties uz Cesvaini vai Kok-
nesi, laimīgā loze krita Koknesei. Šajā 
gadā pabeidzu arī augstskolu,  bet 2006. 
gada sākumā pārcēlāmies uz Koknesi. 
Te, Kokneses Romas katoļu baznīcā, 
29. aprīlī salaulājāmies un kristījām 
Lauriņu.

Vai pirms tam bija nācies pa-
būt Koknesē?

Studiju gados bija gadījums, kad 
ar draudzeni kārtējo reizi no Rīgas uz 
Cesvaini mēģinājām nokļūt „stopējot”. 
Parasti to darījām uz Pleskavas šose-
jas, bet šoreiz nolēmām doties caur 
Pļaviņām. Tā izdevās tikt līdz Kokne-
sei, ejot līdz autobusa pieturai, domā-
ju: kas tā Koknesē tāda ir? Prātā atausa 
dzirdētais par pilsdrupām un viss. Pēc 
iepazīšanās ar Rolandu, kad viņš mani 
atveda uz šejieni, sapratu – esmu šeit 
jau bijusi! Pēc šiem desmit gadiem 
varu no sirds sacīt – te ir mana vieta.

Mirkļi, kas dara 
laimīgu

8.augusta vakarā, Latvijas Te-
levīzijas akcijā Likteņdārzā, lija kā 
pa Jāņiem. Bet manī bija tik paci-
lājoša sajūta – Daugavas tuvums, 
mākslinieku brīnišķīgais koncerts,  

brīdis klausoties Flammes &Roll-
ton „Brīvības iela”- radīja sajūtu 
- esmu laimīga. Arī tu un Rolands, 
nebēdājāt par lietus mākoņiem, bi-
jāt šajā pasākumā. Tu tik aizrautīgi 
dziedāji visām dziesmām līdzi!

Jā, arī es jutos līdzīgi šajā vakarā. 
Jo vecāka kļūstu, jo vairāk apzinos, 
ka tieši šādi mirkļi dara laimīgu, 
piepilda dzīvi, dod to īsto dzīves 
garšu, nevis kāda nopirkta lieta, 
bet kopā būšana. Ja es tā padomā-
ju – nekas šai dzīvē nav nācis viegli.  
Laura piedzima studiju beidzamajā 
kursā, man ieteica ņemt akadēmis-
ko gadu. Bet tas man deva spītu un 
es meitu auklējot, pabeidzu studi-
jas. Luīze pēc trīs gadiem piedzima 
krietni pirms noteiktā laika un tas 
man iemācīja ļoti daudz – citu ska-
tījumu uz dzīvi. Izejot cauri kaut 
kam tik grūtam, pavadot ilgu laiku 
slimnīcā, es apjautu, ka sīkās sadzī-
viskās problēmas ir mazsvarīgas.

Kā sākās tavs darbs bibliotēkā?
Atnākot uz Koknesi, noskaidro-

ju, ka pagaidām nevienā skolā so-
ciālais pedagogs nav nepieciešams. 
Uzzināju, ka ir vajadzīga darbiniece 
Kokneses pagasta bibliotēkā. Sākot 
strādāt, apmeklēju bibliotekāra dar-
ba apguves kursus. Augstskolā mums 
bija arī bērnu literatūras kurss, pa-
pīra plastika, bērnu vecumposmu 
attīstība, psiholoģija – šīs zināšanas 
man ļoti noder ikdienas darbā. Ie-
sākumā domāju, ka šis ir mans pa-
gaidu darbs. Bet pēc otrās meitiņas 
piedzimšanas, kad cīnoties par viņas 
veselību likās, ka zaudēju sevi kā sie-
viete un personība, ar jaunu enerģiju 
atgriezos darbā ar domu izzināt, kas 
bibliotēku darbā notiek citviet Latvi-
jā un aiz tās robežām. Iestājos Latvi-

jas bibliotekāru biedrības jauno spe-
ciālistu sekcijā. Izturēju konkursu, 
kas noritēja angļu valodā, un ieguvu 
iespēju piedalīties starptautiskajā 
jauno bibliotēkas speciālistu vasaras 
akadēmijā Ventspilī, kuru organizēja 
bibliotēkas speciālisti no Ukrainas 
un Amerikas. Akadēmijā iemantoju 
jaunus draugus, ar kuriem turpināju 
piedalīties citās aktivitātēs. Pēc gada, 
pabeidzot mācības akadēmijā, izslu-
dināja grantu par piedalīšanos vienā 
no pasaules konferencēm. Ilgi svār-
stījos par piedalīšanos. Savas vārda 
dienas rītā, 8. jūlijā, var teikt, ka 
pēdējā brīdī uzrakstīju pieteikumu 
uz izglītības darbinieku konferenci 
Bostonā. Neticami ātri saņēmu ap-
stiprinājumu. Tas atkal bija jauns 
pārbaudījums – pirmo reizi vienai 
bija jādodas braucienā uz citu kon-
tinentu. Pēc konferences bija jāvei-
do ļoti visaptveroša atskaite/raksts, 
kuru gatavoju kopā ar jau pazīstamu 
lietuviešu meiteni. Ir grūti uzskaitīt 
visas konferences, forumus un pa-
sākumus Latvijā un ārvalstīs, kuros 
es kā bibliotekāre esmu piedalījusies 
gan kā klausītāja, gan lektore, bet 
noteikti katra no tām ir mani ie-
dvesmojusi, izglītojusi un veidojusi 
manu kā šis nozares speciālistu.

Bibliotēka ir saule 
manā sirdī

Iegūtās jaunās zināšanas lieti 
noder darbā ar bērniem?

Jā, protams! Pateicoties iespējām 
papildus gūt jaunu pieredzi, ir prieks 
to pielietot savā darbā. Man patīk 
veidot pasākumus bērniem – viņi 
ir tik neviltoti, viņu emocijas ir tik 
dzīvas un neviltotas. Šopavasar, kad 
rīkojām Bibliotēku nedēļu, bērni 
bija rosināti rakstīt vēlējumus, kuri 

tagad mūs katru dienu iepriecina. 
Kāds zēns uzrakstīja: „Bibliotēka ir 
kā saule manā sirdī.” Joprojām atce-
ros jaunākās meitas bērnudārza iz-
laidumu. Mazos šūpojot ziedu šūpo-
lēs, tika atklāts, par ko viņi vēlas kļūt 
nākotnē. Viens zēns vēlējās kļūt par 
bibliotekāru! Tādos brīžos sajūti, ka 
tavs darbs gūst atgriezenisko saiti. 
Latvijā arvien vairāk puiši izvēlas šo 
specialitāti, bet pasaulē tā ir ierasta 
prakse.

Vai mūsdienu bērni ir draugos 
ar grāmatu? Domāju, liela loma 
lasīšanas veicināšanā ir tieši bib-
liotēkai, bet vispirms viss atkarīgs 
no vecākiem.

Jā, jo viņi ir mazāki, jo viņiem 
vairāk patīk lasīt, bet tad kaut kādā 
posmā viņi šo prieku pazaudē. Tikai 
mēs – bibliotēka, nevaram to ietek-
mēt. Ja lasīt prieks netiks kopts ģi-
menē kopš agras bērnības, ja vecāki 
nebūs piemērs grāmatu lasīšanā, 
tad bērna roka kādā brīdī stiepsies 
nevis pēc grāmatas, bet telefona.

Vai tev savā ģimenē tas izdo-
das?

Arī mums iet visādi, bet mēs 
ļoti cenšamies. Es vēl tagad mēdzu 
vakaros Laurai lasīt priekšā kādu 
grāmatu no ieteicamās literatūras 
skolā. Kad ar ģimeni bijām Vīgan-
tes parkā, ar meitenēm runāju par 
„Staburaga bērniem”.

Kāds, tavuprāt, ir šīs vasaras 
bērnu grāmatu tops?

Man ļoti priecē, ka skolēni atsā-
kuši lasīt skolas ieteicamo literatūru. 
Eleonoras H. Porteres „Pollianna” 
un Vizmas Belševicas „Bille” ir šajā 
sarakstā, ko bērni ar aizrautību lasa. 

Mūsu bērnības autore Zenta Ērgle 
bija arī Bērnu žūrijas grāmatu skaitā. 
Džoannas Ketlīnas Roulingas „Ha-
rijs Poters” nav zaudējis savas pozī-
cijas. PII „Gundega” bērni un I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas sākumskolas 
skolēni labprāt apmeklē bibliotekā-
rās stundas. Es viņus aicinu atnākt 
ar mammām un tētiem. Nesen viens 
puisēns atnāca un sacīja, ka mam-
mai nav laika atnākt līdzi. Protams, 
visam ir savi iemesli, bet mums va-
jadzētu atrast laiku saviem bērniem. 
Rodas jautājums, ko mēs, vecāki, 
esam darījuši, lai bērns lasītu. Nav 
ko mainot datoru vai telefonu, ja ne-
esi mēģinājis viņu ieinteresēt. 

Uz velosipēda 
ceļojums pa 
bibliotēkām

Jūs ģimenē esiet aktīva dzī-
vesveida piekritēji, arī braši velo-
braucēji.

Ceļošana ar velosipēdiem arī 
sākās no bibliotēkas aktivitātēm 
– Starptautiskajā Jauno bibliotē-
kas speciālistu vasaras akadēmijā 
Ventspilī vajadzēja izdomāt projek-
tu, kas kļūtu populārs sabiedrībā. 
Kolēģi Polijā bija iedibinājuši kus-
tību “Bicycool Library” (Veloforšā 
biliotēka) – vienā dienā, ģērbjoties 
oranžos tērpos, bibliotekāri un bib-
liotēku mīļi ar velosipēdiem brauc 
cauri pilsētai, tādējādi popularizē-
jot savu bibliotēku un aktīvu dzī-
vesveidu. Šo aktivitāti ierosināja 
pārņemt arī mums un 2013. gada 
augustā Koknese arī tādu sarīkoju, 
kuru apmeklēja gan koknesieši, gan 
bibliotekāri no Rīgas un viens no 
Vācijas. 

Turpinājums 20.lpp. »»»

Velo akcija  Koknesē  2013. tajā gadā.  

Arī mēs pašas – „Akvilonas” 
dziedniecības akadēmijas studentes 
un absolventes – esam gatavas da-
līties ar savām zināšanām un prak-
tisko pieredzi ZINTNIEČU klubiņa 
„AURA” sanākšanas reizēs. Tās plā-
notas reizi mēnesī. Labprāt gaidīsim 
mūsu pulciņā jaunas sejas - latviešu 
sievietes ir viedas, visas drusku raga-
nas. Lai mājās, ģimenē valdītu saska-
ņa, veselība, pārticība un labs prāts 

- jāliek lietā daudzas senču zinības, 
ticējumi – tas dzīvei tikai nāk par 
labu. Bet ar apgūtajām zināšanām 
ir jādalās, nedrīkst turēt sveci zem 
pūra. Aicinām mums piebiedroties 
uz visiem pasākumiem, kuri ieinte-
resē, izteikt savas idejas un vēlēšanās 
– kādas interesantas personības va-
rētu uzaicināt pie mums uz tikšanos 
vai lekcijām. Kopā vēloties, vēlmes 
kļūst spēcīgas un var īstenoties. Par 

jaunumiem, pasākumiem, mūsu plā-
niem var uzzināt: Kokneses novada 
mājaslapā :www.koknese.lv sadaļā: 
Sabiedrība, mūsu centra mājaslapā: 
http://centrsaura.wix.com/aura, kā 
arī portālā draugiem.lv lapā „Perso-
nības attīstības centrs AURA“.

Lai izdodas jums un mums - at-
rast jaunus draugus, jaunas intereses 
un labas zināšanas! 

Dziedniecība šodien ir alternatī-

va medicīnai, kuras pakalpojumi šo-
brīd ir grūtāk pieejami. Un ne vien-
mēr pacienta simptomu buķete ir 
slimību izraisīta-varbūt ir vajadzība 
izrunāties, salikt savu situāciju „ pa 
plauktiņiem”, saprast sevi, atbrīvot 
enerģiju plūsmu un atveseļošanās 
notiek. Dziednieks raugās uz cilvē-
ku kopumā, un šis skatupunkts ir 
tas , no kura mēs raugāmies apkār-
tējā pasaulē. Saprast sevi. Sakārtot 

– harmonizēt - atveseļot, un pārstāt 
slimot. Veselā ķermenī mājo vesels 
gars, un otrādi. Saprast, kā slimības 
pieveikt vai vienkārši neielaist sevī. 
Un kad tomēr vajag, tad neatliekot 
izvēlēties ārsta palīdzību un kompe-
tenci. 

Katrā konkrētajā gadījumā ir 
savs ceļš- tikai svarīgi ir rīkoties, 
nevis nogaidīt un ļaut vainām ņemt 
visroku.
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Kokneses internātpamatskolā – 
attīstības centrā šoruden mācās 118 
audzēkņi: 101 skolēns pirmskolas 
un pamatskolas grupā, 17 arodklasē. 
Pirmsskolas grupu apmeklē 13 bērni.

Dagmāra Isajeva, Kokneses in-
ternātpamatskolas – attīstības centra 
direktore, tikšanās reizē informēja: 
„Mums ir ļoti labs pedagogu sastāvs, 
bet vēl ir vajadzīgs sociālais peda-
gogs. Lepojamies ar šajā vasarā pa-
veiktajiem darbiem, pašreiz vēl norit  
galdniecības telpu remonts.”

Kura vieta skolā bērniem patīk 
vislabāk? Atbilde viennozīmīgi būtu 
– sensorais kabinets! Skolas psiho-
loģe Elita Feodorova teic, kas tas ir 
vēl viens instruments darbam ar bēr-
niem. Viesošanās reizē bija iespēja 
pārliecināties, kā darbojas gaismas 
trepes, silto smilšu kaste, krāsainie 
ūdens stabi, magnētu tāfele, kustīgās 
kāpnes un citas ierīces. Šajā kabinetā 
nodarbības vada logopēds, psihologs 
un pēc stundām to apmeklē bērni 
kopā ar internāta skolotājām. 

Šovasar ekspluatācijā nodota re-
habilitācijas zāle, kura tapusi piecu 

gadu garumā bijušā baseina telpā. 
Tā tiek izmantota kā deju zāle, 
konferenču mazā zāle, telpa ritmi-
kas, relaksācijas un ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbībām. 

Tāpat šovasar ekspluatācijā no-
dota skolotāju istaba, kas ir iekār-
tota neierasti pierastajiem standar-
tiem. „Ja ir sirdī mājas un siltuma 
sajūta, tad ir mīlestība un prieks,” 
tā par jauno telpu atpūtai un rado-
šumam teic direktore. Kokneses in-

ternātpamatskola – attīstības centrs 
pašreiz mūsu reģionā ir vienīgā Eko 
skola, kas atzinīgi novērtēta Šveicē 
un Čehijā. Veiksmīgi noritējusi arī 
iesaistīšanās projektā „Ēdam atbil-
dīgi”, kurā piedalījušies arī bērnu 
vecāki. 

Pērses sākumskolā jauno mācī-
bu gadu uzsākuši 39 skolēni, no ku-
riem 9 bērni mācās piecgadīgo un 
sešgadīgo pirmsskolas grupā. 

Tikšanās reizē skolas telpās vēl 
smaržoja pēc svaigi krāsotas grīdas 
un priecēja mājīgi iekārtotie mācī-
bu kabineti. Mazos iršēniešus rītos 
sveicina pie skolas augošais bērzs, 

bet, pārkāpjot skolas slieksni, viņi 
nokļūst skaistuma un gudrības pa-
saulē. Direktore Gaļina Kraukle 
un Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Raina Līcīte iepazīstināja ar jau-
numiem šajā mācību gadā. „Esam 
iekārtojuši skolas bibliotēkas telpu, 
kuru izmantos arī logopēds  un kurā 
skolotāji varēs netraucēti parunāties 
ar vecākiem,” pastāstīja direktore. 
Skolas telpās sev mājvietu radis arī 
vēstures skolotājas Valdas Kalniņas 
izlolotais pagasta vēstures muzejs, 
kurā apkopotas vēstures liecības 
sākot no vācbaltu kolonijas „Hirsc-
henhof ” pastāvēšanas laika. Viens 
no svarīgākajiem ieguvumiem mā-
cību procesa uzlabošanā būs jaunās 
interaktīvās tāfeles pielietojums. 
Lieli vērienīgi telpu remonti šajā 
vasarā nav veikti, bet 12 mācību so-
liem ir nomainītas galda virsmas, 
pasākumu zālē jauns grīdas krāso-
jums. Skolas telpās, kurās senāk de-
monstrēts kino, ierīkota trenažieru 
zāle ar spoguļu sienu. Mazākajiem 
skolas bērniem tur vislabāk patīk 
apmeklēt ritmikas nodarbības. Rai-

na Līcīte pastāstīja: „Šajā zālē visas 
iekārtas ir uzstādītas no biedrības 
„Irsis” 2011. gadā īstenotā projek-
ta. Lepojamies ar sporta skolotājas 
Olitas Ružas un viņas draudzenes 
– grāmatvedes īstenoto projektu - 
iegūstot fi nansējumu no Borisa un 
Ināras Teterevu fonda  paveikts šo 
telpu remonts. Projekta nosaukums 

„Iršos kustos, lai labi 
justos” trāpīgi rak-

sturo iedzīvotāju aktīvo dzīvesveidu, 
jo tikpat centīgi kā trenažieru zāli, 
viņi apmeklē sporta halli. Direkto-
re piebilst, ka hallē ar lielu degsmi 
sporta stundas pavada skolas bērni. 
Bet visnozīmīgākais notikums ir 31. 
augustā Kokneses novada domes 
sēdē deputātu pieņemtais lēmums 
piešķirt fi nansējumu pirmsskolas 
grupa izveidei 1,5 – 4 gadus veciem 
bērniem. Viesošanās reizē daudz-
dzīvokļu mājā „Dimanti” vēl nori-
tēja remonts dzīvoklī,  kurā no 14. 
septembra darbosies pirmsskolas 
grupiņa „Rūķīši”.  Lai remontdarbi 
noritētu ātrāk, vecāki palīdzēja izlī-
mēt tapetes. Jaunajās telpās mazu-
ļiem notiks nodarbības un pusdie-
nošana, bet pēcpusdienā viņi dosies 
rotaļāties uz blakus esošo dzīvokli, 
kur darbojas 5 – 6 gadīgo pirmssko-
las grupa ar nosaukumu „Sprīdīši”. 
Šobrīd zināms, ka jauno grupiņu 
apmeklēs 7 bērni. Raina Līcīte at-
zīst: „Mēs apzināmies, ka novada 
budžetam neesam lēti, bet mēs do-
mājam par savu cilvēku labklājību 
un viņu interesēm.”

Pirmsskolas izglītības iestādi „Bitī-
te” šoruden apmeklē 45 bērni, no ku-
riem piecgadīgo – sešgadīgo grupā ir 
18 bērni.

PII „Bitītes” pagalmā augošajam 
pīlādzim šoruden aprit 35 gadi, tikpat 
cik šai mācību iestādei, ko var dēvēt 
par saulaināko stūrīti Bebru pagastā. 
„Šajā vasarā nozīmīgi remontdarbi 
netika veikti, tikai pašu spēkiem ne-
daudz atsvaidzināts telpu vizuālais 
noformējums un vienai no āra no-
jumēm nomainīts grīdas segums. 
Paldies Kokneses novada domes At-
tīstības nodaļai par īstenoto projek-

tu „Sporta inventāra iegāde Kokneses 
novada izglītības iestādēs”, jo arī mūsu 
iestādē bērniem prieks doties uz sporta 
nodarbībām,” teic PII „Bitīte” vadītāja 
Ilona Vītola 

Ja Kokneses novada izglītības iestādes 

jaunajam mācību gadam būtu jānovērtē, 

kā skolotājs novērtē skolēna zināšanas, 

tad vērtējums būtu -  teicami. Katrs mā-

cību iestādes kolektīvs ir čakli un apzinīgi 

strādājis, lai jaunais darba cēliens sāktos 

pozitīvā noskaņojumā un sakārtotā mācī-

bu vidē. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

6. septembrī Kokneses novada iz-
glītības iestādes apmeklēja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris, izglītības darba speciāliste 
Lauma Āre un Attīstības nodaļas vadī-
tājas p.i. izpildītāja Māra Bitāne

Jaunais mācību gads Kokneses novada 
izglītības iestādēs 

Pērses sākumskolā atvērta vēl viena 
pirmsskolas grupa

PII „Bitītē” bērniem būs prieks sportot

Siltuma un māju sajūta Kokneses internātpamatskolā – 
attīstības centrā

Vecbebru Profesionālajā un 
vispārizglītojošajā internātvidus-
skolā jaunais mācību gads iesācies 
101 skolēnam internātpamatskolas 
klasēs, to skaitā 8 bērniem pirms-
skolas grupā. Profesionālajā grupā 
mācās 62 audzēkņi, bet budžeta 
grupā 57.

VPVIV direktors Jānis Bak-
manis atzina: „Kopš maija mēneša 
sākās  periods, kad bija jāpieņem 
nepatīkami lēmumi un sākās sa-
traukuma laiks par skolas turpmā-
ko nākotni. Ir samazinātas algas 
apkalpojošam personālam, kā arī ir 
apstājies iepriekš spraigais remon-
tu darbs. Nākotne rožaina nerādās. 
Internātskolai no valsts finansē-
jums apstiprināts līdz 2017. gada 
31. decembrim, bet profesionālajai 
grupai līdz 2017. gada 31.augustam.  
Ierasti kā citus gadus notika vasaras 
nometnes.”

Direktors atzīst, ka izglītojamo 
skaits internātskolas grupā ir sama-
zinājies, daži skolēni mācības uzsā-
kuši citās novada izglītības iestādēs. 
Pozitīvais moments, ka veiksmīgi 
attīstās tālmācības studijas. 9. sep-
tembrī bija izlaidums 43 biškopjiem, 

bet 16. septembrī būs izlaidums 28 
lauksaimniekiem. Uz nākamo gadu 
studijām pieteikušies 44 lauksaim-
nieki un 32 biškopji. 

Tagad tiek dzīvots taupības režī-
mā, bet vēl pavasarī aktu zālei tika 
iegādāts projektors, kas tiek izman-
tots gan fi lmu demonstrēšanai, gan 
prezentācijas materiāliem mācību 
procesā.  Līdz maijam ir pagūts veikt 
remontdarbus dienesta viesnīcā: 1. 
stāvā ieklāts jauns grīdas segums, iz-
remontēta mācību telpa, kur mācās 
bērni speciālās izglītības program-

mā, kā arī izremontēta viena trešā 
daļa telpu 4. stāvā un viena trešā 
daļa telpu 5. stāvā. Ar remontu pa-
veicies arī Ēdienu gatavošanas kabi-
netam mācību korpusā.

VPVIV veiksmīgi attīstās tālmācības studijas
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Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 
jauno mācību gadu uzsākuši 393 skolēni.

„Jaunais mācību gads ie-
sācies pozitīvi, priecājamies 
par pietiekamo audzēkņu 
skaitu,” pauž mācību iestādes 
direktors Māris Reinbergs. 
Pirmās skolas dienas pasā-
kums koknesiešiem notika 
uz jaunā bruģētā laukuma, 

kas daļēji tapis pēc skolas absolven-

tes ainavu arhitektes Ievas Kalniņas 
projekta – mūsdienīga redzējuma 
par skolas teritorijas labiekārtošanu 
nākotnē.

Vairāk kā 20 skolēni izmanto 
skolas internātu: pamatskolas kla-
šu grupā 8 bērni no Iršiem un 1 no 
Meņģeles. Internātā dzīvojošajiem 
pamatskolas posma audzēkņiem tiek 
nodrošinātas vakariņas.

Direktors atzinīgus vārdus teic 
par saimniecības darbu vadītāju 
Andreju Pastaru. Šovasar viņa vadī-

bā paveikti vairāki darbi: B korpusā 
2. un 3.stāvā izremontētas tualetes, 
Samsung klasē ierīkota jauna ventilā-
cijas sistēma, bet ķīmijas kabinetā tā 
atjaunota, 12 kabinetiem nomainītas 
durvis. Skolēniem noteikti patīkams 
pārsteigums ir lielākais šīs vasaras 
veikums - jaunā garderobe ar ērtām 
kabīnēm katrai klasei. 

Bebru pamatskolā jaunajā mā-
cību gadā zinību ceļojumā dosies 
80 skolēni, 1. klasē mācās 8 zēni un  
2 meitenes.

„Mēs jūtamies labi savā skolā,” 
teic direktore Lidija Degtjareva. Lai 
arī lieli remontdarbi šajā gadā nav 
veikti, jaunu seju ir ieguvis sporta 
skolotājas kabinets. Ar zinošām 
meistara rokām kvalitatīvu remon-
tu šajā telpā paveicis skolas saimnie-
cības pārzinis Aivis Kosmačevskis, 
kurš pēc profesijas ir galdnieks. Vēl 
šajā vasarā veikti nelieli kosmētiskie 
remonti, daļēji nosiltināta sporta zāles 

siena, kā 
arī ēdnīcā atjaunota centrālā siena un 
uzliktas žalūzijas. Tāpat kā novada iz-
glītības iestādē ar jaunu aprīkojumu 
tiks papildināts esošais sporta inven-
tāra klāsts.

Kokneses Mūzikas skolā jauno mā-
cību gadu mūzikas skaņās pavadīs 85 
audzēkņi. 

Kokneses Mūzikas skolas direktores 
amatā mācību gads sācies Ivetai Bērzi-
ņai. „Pamazām iepazīstu jaunos darba 
pienākumus. Mācību procesa uzlabo-
šanai iegādāta jauna fl auta un divi akor-
deoni. Arī Mūzikas literatūras klasē būs 
jauns dators. Priecājamies par pašvaldī-
bas atbalstu, piešķirot transportu, lai uz 
skolu trīs reizes nedēļā brauktu bērni no 
Bebriem un Iršiem,” teic Iveta Bērziņa.

Bebru pamatskolā izremontēts sporta 
skolotājas kabinets

Pirmsskolas izglītības iestādē 
„Gundega”  reģistrēti 173 audzēkņi. 

„Tik liels bērnu skaits nav bijis 
pēdējos apmēram 30 gadus. Esam 
gandarīti, ka Koknesē dzīvo arvien 
vairāk jaunas ģimenes ar bērniem, 
kā arī vecāki no Bebru pagasta, 
braucot uz darbu cituviet, savas at-
vases ved uz mūsu „dārziņu”,” atzīst 
PII „Gundega” vadītāja Rita Gaba-
liņa. Iekštelpās remontdarbi nav 
bijuši nepieciešami, bet šajā vasarā 
nobruģēts vēl viens taciņas posms 
„Gundegas” teritorijā. Nākotnē tiks 
domāts par jaunu vārtu uzstādīša-
nu. „Šopavasar bērnu vecāki ar prie-
ku iesaistījās „dārziņa” teritorijas 
labiekārtošanas talkā, kā arī uzdā-
vināja rotaļu laukumiem spēļu ma-
šīnas. Arī mēs iegādājāmies jaunas 
āra rotaļu iekārtas, bet vēl ir nepie-
ciešams trīs rotaļu namiņi. Lepoja-

mies ar bērnu vecāku pa-
veikto!” – teic vadītāja. Piedaloties 
Maximas akcijā "Savai skolai", PII 
„Gundegas” kolektīvs salīdzinoši ar 
citām mācību iestādēm, ir sakrājis 
visvairāk uzlīmes, par kurām iegūti 
četri datori, papīrs un kartes mācī-
bu darbam.

PII „Gundega” lepojas ar bērnu skaitu Paveiktais vasarā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 

Jauns gads mūzikas skaņās

Šā gada 3. un 4. septembrī Liepājā 
norisinājās Baltijas kausa izcīņa mak-
sibasketbolā. Tā tiek dēvētas veterānu 
grupas cīņas basketbolā. Pateicoties 
veiksmīgam startam Latvijas meistar-
sacīkstēs, iespēju piedalīties sacensī-
bās par Baltijas čempionu titulu šogad 
bija ieguvusi arī Ķekavas komanda, 
kuras sastāvā pēdējos trīs gadus spēlē 
arī koknesietis Uldis Bērziņš.

Baltijas kausā tradicionāli pieda-
lās labākās Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas, kā arī atsevišķās vecumā gru-
pās – Krievijas, meistarkomandas, 
kas pastiprinājušās ar citu komandu 
labākajiem sava vecuma basketbolis-
tiem. 55+ vecuma grupā par Baltijas 
kausu cīnījās Ķekava (Latvija), TOP 
Trust (Igaunija) un Salilita (Lietuva). 
Pret abiem pretiniekiem cīņas sce-
nārijs izvērtās līdzīgs. Spēles sākumā 
Latvijas veterāni izvirzījās pārliecino-
šā vadībā, bet,  iesaistoties rezervis-
tiem, spēles otrajā daļā pretiniekiem 
izdevās rezultāta starpību sadeldēt 
un radīt intrigu, bet galotnē Latvijas 
basketbolisti rezultāta starpību atkal 

palielināja un svinēja divas drošas 
uzvaras. Spēļu galarezultāti: Latvi-
ja – Igaunija 49:40, Latvija – Lietuva 
56:47. 

Koknesietis Uldis Bērziņš spēlēja 
Latvijas komandas pamatsastāvā, tur-
nīru aizvadīja praktiski bez maiņām 

un ar 19 gūtiem punktiem kļuva par 
fi nālturnīra 6. rezultatīvāko spēlētāju.

Savukārt Ķekavas komanda līdzās 
ar šogad 70+ grupā startējušo LBSK 
kļuva par pirmajām  vīriešu veterānu 
komandām, kam izdevies izcīnīt Bal-
tijas kausu basketbolā.

Koknesietis kļūst par Baltijas čempionu 
basketbolā!

Uldis Bērziņš cīņā ar  Lietuvas veterāniem 

Kokneses internātpamatsko-
lai – attīstības centram ir piešķirts 
valsts budžeta finansējums projekta 
„Atbalsts jauniešiem Koknesē” īste-
nošanai Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2016.gadam atklāta 
projekta konkursa „Atbalsts soci-
ālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu iesaistei neformālās iz-
glītības aktivitātēs, sekmējot viņu 
līdzdalību sabiedriskajos procesos” 
ietvaros. Projekts „Atbalsts jaunie-
šiem Koknesē” 100% tiks finansēts 
no valsts budžeta un tam piešķirtais 
finansējums ir 2498,72 eiro. 

Skolas – centra projekta part-

neris ir Kok-
neses Ģimenes 
atbalsta dienas 
centrs. Projekts 
„Atbalsts jau-

niešiem Koknesē” norisināsies gan 
Kokneses internātpamatskolā – at-

tīstības centrā, gan Kokneses Ģime-
nes atbalsta dienas centrā. Projekta 
realizācijas laiks – no 15.08.2016. 
līdz 30.09.2016.

Projekta laikā tiek plānotas se-
kojošas aktivitātes:
• Apmācības – ekskursija „Skatā-
mies, mācāmies, darām”
• Aktivitāte – talka „Dzīvojam zaļi”
• Jauniešu vakars „Drosme 
draudzēties”
• Apmācība „Visi kopā!”

Elīna Ivanāne
direktores vietniece 

metodiskajā darbā Kokneses 
internātpamatskola – attīstības 

centrs

„Atbalsts jauniešiem 
Koknesē”
Finansēts no valsts budžeta
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ZIŅAS NO KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS

JŪLIJĀ REĢISTRĒTAS LAULĪBAS:

Dzimtsarakstu nodaļā – 17

Evaņģēliski luteriskā 
draudzē – 3

Romas katoļu draudzē – 1

AUGUSTĀ REĢISTRĒTAS 
LAULĪBAS: 

Dzimtsarakstu nodaļā – 18

Evaņģēliski luteriskā 
draudzē – 5

Romas katoļu draudzē – 2

Starp dzīvības zvaigznēm 
daudzām
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ

JŪLIJĀ  

Reģistrēti 5 jaundzimušie: 
Maija, Emīls, Estere, Marks, 
Gabija

AUGUSTĀ 

Reģistrēti 7 jaundzimušie:  
Maikls, Dārta, Uvis, Maikls, 
Toms Justs, Dominiks, Vilijams

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus!

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu, kā mani koki zied.
/Ā.Elksne/

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
JŪLIJĀ reģistrēti 4 mirušie

Mūžībā pavadīti: 

ANTOŅINA STALIDZĀNE (1928.G.)

OSVALDS KRAULIS (1940.G.)

LIDIJA BUTĀNE (1940.G.)

GAIDA VALIJA APSĪTE (1922.G.)

AUGUSTĀ reģistrēti 2 mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

MŪŽĪBĀ PAVADĪTI :

ANNA ČULKSTĀNE (1948.G.)

JĀNIS CĪRULIS (1940.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS
Aust diena un pārrauj zvaigznes 
mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka 
mūžu.
Izsakām līdzjūtību Annas 
Čulkstānes un Jāņa Cīruļa 
tuviniekiem, viņus mūžībā 
pavadot.

Bebru pagasta pensionāru 
padome „Mārtiņroze”

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds…
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Skaudrajā un sāpīgajā brīdī esam 
kopā ar Agnesi Lilienšteinu, no 
vectēva uz mūžu atvadoties.

Darba kolēģi birojā

19. oktobrī 
no pulksten 
10 līdz 13
Vecbebru 
Profesionālajā 
un 
vispārizglītojošajā 
internātvidusskolā
Valsts asinsdonoru 
centra rīkotā 

DONORU DIENA

Aktuālie kultūras pasākumiAktuālie kultūras pasākumi
15.septembris

plkst.13:30
Atceres pasākums “JAUNBEBRU KARTUPEĻU DUMPIM 175”. 

(Izbraukšana plkst.13:10 no muzeja “Galdiņi”).

Jaunbebros pie 
Sarkanā šķūņa 

drupām 
15.septembris

plkst.14:30
 DZEJAS DIENU IESKAŅAS PASĀKUMS un izstāde “No tālā 1841.

gada”.
Bebri, muzejs 

“Galdiņi”

17.septembris
plkst.19:00

THE GROOVE -laipni aicināti uz vienkāršu un jautru deju nodarbību! 
Nepieciešams ērts apģērbs un apavi, paklājiņš. Nodarbība pa 

ziedojumiem un to vadīs Agnese Limanāne.

Koknese, 
Radošā māja

22.septembris
plkst.17:30

RUDENS SAULGRIEŽU SVINĪBAS - rudens velšu izstāde, pateicības 
ugunskurs rudens ražai, rudens spēles, danči, rotaļas, katrs nāk ar 

latvisku cienastu. Ieeja par ziedojumu.

Koknese, 
Radošā māja

23.septembrī 
plkst. 19:00

Kokneses amatierteātra pirmizrāde Justīne Kļava “DĀMAS”. 
Lomās Sanija Sonora Jankovska, Liene Dareiko-Sinkeviča, Aija Sproģe, 

Rita Čerkovska. Režisore Inguna Strazdiņa, scenogrāfs Ivars Noviks. 
Ieejas maksa 3 EUR, vietu skaits ierobežots, biļešu iepriekšpārdošana 

no 13.septembra.

Kokneses 
kultūras nams

24.septembris
plkst.14:00

GADSKĀRTA DZEJAS SVĒTKI. Biedrības “Mazā taka” rīkotajā 
pasākumā piedalīsies dzejnieces Anna Rancāne, Elga Ozoliņa un citi 

autori. Muzicēs: Sandra Dindone un Alfons Krūmiņš.

Kokneses 
kultūras nams

29.septembris 
plkst.18:00

Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts “IELŪDZ INGUS 
PĒTERSONS”, ieeja senioriem (uzrādot apliecību) brīva, pārējiem 3 

EUR

Kokneses 
kultūras nams

1.oktobris Aizkraukles apriņķa AMATIERTEĀTRU SKATE Kokneses 
kultūras nams

14.oktobris 
plkst.19:00

Latvijas Šlāgeraptaujas 2016 uzvarētāja Dzintara Čīčas un 
Kaspara Antesa koncerts LIKTEŅLĪNIJAS. Biļešu iepriekšpārdošana 

no 13.septembra, cena 4 EUR, koncerta dienā 5 EUR 

Kokneses 
kultūras nams

11.novembris
plkst.18:00 LĀČPLĒŠA DIENAS LĀPU GĀJIENS un piemiņas pasākums. Koknese

17.novembris
plkst.17:00

Patriotiska, muzikāla koncertprogramma “PAAUKLĒ, SAULĪT, 
MANU ZEMĪTI...” un Kokneses Goda pilsoņu godināšana. Piedalās: 

aktrise Dina Bitēna-Sirmā un komponists Atvars Sirmais.

Kokneses 
kultūras nams

17.novembris
plkst.22:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “VĒJA RUNA”. Ieejas maksa: 5 
EUR, pasākuma dienā dārgāk. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu 

rezervēšana kultūras namā.

Kokneses 
kultūras nams

19.novembris
plkst.12:00

Baltinavas teātra “Palādas” izrāde: Danskovīte “ONTANS I SĀBRI”. 
Ieejas maksa: 3 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana no 26.septembra.

Kokneses 
kultūras nams

SVECĪŠU VAKARI
KOKNESES NOVADA 

KAPSĒTĀS
Atradzes 

kapos
1.oktobrī 

plkst.18:00

Baznīcas 
kapos

2.oktobrī 
plkst.18:00

Kaplavas 
kapos

8.oktobrī 
plkst.18:00

Ūsiņu 
kapos

15.oktobrī 
plkst.18:00

Iršu 
kapos

15.oktobrī 
plkst.17:00

Bebru 
kapos

5.novembrī 
plkst.16:00

ROKDARBNIECES, 
ATSAUCIETIES!

Koknesē, Lāčplēša ielā 
1-31 tiek laipni aicinātas 

rokdarbnieces, kas grib un 
var piedalīties ar saviem 

rokdarbiem kopīgā izstādē! 
Gatavosimies laicīgi!

Papildu informācija: Alla 
Svečikova, T. 29121154

Un es zinu ne mirklis nav velts,
Tai ceļā, kas man zem kājām.
Akmenī, kas pāri bēdai velts
Saules krāsās uzzied mans gājums.
/S.Rode/

Vēlam daudz baltu dieniņu un 
stipru veselību

Emīlijai Vanagai!

Dzimšanas dienā sveic draudzenes 
Lība, Ņina, Līga, Anniņa

2. septembrī Jaunjelgavā notika 
kārtējā Latvijas Pašvaldību Izpilddi-
rektoru asociācijas sanāksme. Tās ie-
tvaros Latvijas Kokrūpniecības fede-
rācijas izpilddirektors Kristaps Klauss 
iepazīstināja ar kokrūpniecības nozares 
attīstību un koka būvju popularizēša-
nu, savukārt AS Latvijas valsts meži 
radītais dabas draugs un tīru mežu 
aizstāvis Cūkmens, turpināja šovasar 
iesākto sarunu ar Latvijas pašvaldībām 
un pasniedza koka manifestu Jaunjel-
gavas novada domes priekšsēdētājam 
Guntim Libekam. Kopā ar Jaunjelgavu 
koka manifestam par koka vērtību un 
tā popularizēšanu ikdienā pievieno-
jās vēl 60 Latvijas pašvaldības, tostarp 
Kokneses pašvaldība, apņemoties go-
dāt koku kā labāko materiālu sadzīvē 
un būvniecībā. 

Līdzās Cūkmena koka manifestam, 
kas tika pasniegts Cūkmena Kokmīļu 
darbnīcas Vislatvijas tūres ietvaros 5 

pilsētām - Jelgavai, Valmierai, Rēzek-
nei, Liepājai un Rīgai, aizvadītajā piekt-
dienā pievienojās vēl 60 pašvaldības, 
tostarp Koknese. Cūkmens aicināja 
cienīt, godāt un mīlēt koku kā savu tu-
vāko.

Attīstoties kokrūpniecības nozarei 
un ražojot aizvien tehnoloģiski sarež-
ģītākus un naudas izteiksmē dārgākus 
koksnes izstrādājumus, arī Latvijas zaļā 
zelta – meža – vērtība ik gadu pieaug. 
Kristaps Klauss norāda, ka kopš 2000. 
gada meža nozares eksporta vērtība 
palielinājusies trīs reizes, un turpina 
augt. Eksperts arī sniedza ieteikumus, 
kā sekmēt koksnes izmantošanu būv-
niecībā. 

Latvijā lielākajā ģimenes portā-
lā www.mammamuntetiem.lv šogad 
veiktajā sabiedrības aptaujā noskaid-
rots, ka 65,2% respondentu vēlas, lai 
viņu apdzīvotajā vidē būtu vairāk koka 
izstrādājumu – sākot ar materiāliem 

ēku celtniecībai un beidzot ar mēbelēm 
mājokļu iekārtošanai un bērnu rotaļlie-
tām. Vecāku lielākā vēlme būtu, ja paš-
valdību izglītības iestādēs, kurās bērni 
pavada lielāko dienas daļu, renovācijai 
un celtniecībai izmantotu ekoloģisku 
un veselībai draudzīgu materiālu – 
koksni. 

Cūkmens šajā vasarā ar Cūkmena 
Kokmīķu darbnīcu viesojās lielākajās 
Latvijas pilsētas un mācīja gan lieliem, 
gan maziem mīlēt, rūpēties un pareizi 
izmantot koku. Bērni iepazina koka 
labās īpašības, gatavojot koka lellītes, 
vizītkartes un citas rotaļlietas. Darbnī-
ca bija pieejamas arī aizraujošas un iz-
glītojošas galda spēles. Līdztekus, ikvie-
nam interesantam bija iespēja noskatī-
ties animācijas īsfi lmu Koks – veselīgs 
materiāls. 

Vairāk informācijas: 
Inese Blaune

Sabiedrisko attiecību konsultante

Kokneses un 60 citas Latvijas pašvaldības 
pievienojas Cūkmena koka manifestam

Aktuālie sporta pasākumiAktuālie sporta pasākumi
21.septembris Rudens stafešu diena Stafetes KSC stadions 17:30

24.septembris Kokneses kauss vieglatlētikā Mešanas 
disciplīnas KSC 11:00

26.septembris Koknese sporto 16.pasākums  KSC 17:30

15.oktobris
Kokneses atklātais čempionāts 

spiningošanā no laivām ekipāžām un 
komandām. 

Spiningošana Daugavas 
ūdenskrātuve 6:30

Vēl to dienu
Vesela jūra,
Kas kā pīlādži debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
Kurā vasara nenoriet!
/K.Apškrūma/

Daudz laimes, spēka un veselības 
dzīves nozīmīgajās gadskārtās 
mūsu septembra jubilāriem:

Ainai Blūzmanei 
Helēnai Kuzmai
Ilgai Tiltiņai
Valijai Muceniecei

Kokneses novada 
represēto 

nodaļas biedri

SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS
Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja godam veltītās

Romas katoļu baznīcas draudzē notiks svētdienās pēc sv. Mises.
Lūgums ierasties plkst. 14.50.

Pirmā nodarbība 18. septembrī.
Būsiet mīļi sagaidīti.

Prāvests Pēteris Alusiks  28470721
Katehēte Anita Liepiņa   28222929,
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MAIJA STEPĒNA
Tikai neticiet
Lidojiet, dzērves, lidojiet tālu!
Jūsu bērniem spārni te neizaugs...
Tik daudz bijis melu, un cik vēl būs...?
Neticiet, ja kāds jūs atpakaļ sauks.

Lidojiet, dzērves, ceļus tālus,
svešas zemes jūsu bērniem Māte 
būs,
bez siltuma klēpī izauklēs lielus,
bet īstā Māte arvien svešāka kļūs...

Lidojiet, dzērves, lidojiet augstu!
Jūsu bērni arī grib debesis skart.
Tikai stāstiet viņiem, lai neaizmirst 
to Zemi, kur lēnām dzērvju cilts 
mirst...

Ojāram Vācietim
Tu atvēri man jaunu pasauli. 
No citiem rītiem lēca saule,
debess viļņojās ne tā kā rasts,
pati sev es kļuvu 
kā svešs un patāls krasts.
Noreibusi maldījos 
pa Taviem rakstu ceļiem 
jūras jūdžu garumā,
pamazām caur tevi 
par citu puķi atplaukusi,
tavā upē slāpes remdēt iebridusi...
tavā pasaulē uz mūžiem ieaugusi...

Nu gan laiki pienākuši
Tā sēdēt, sēdēt, sēdēt
un prātot!
Skatīties, kā bezdelīgas lido,
ar spārngaliem 
mākonim asaras notraucot,
kā dzenā no zāles odus,
kas slēpjas no karstas vasaras.
Tā varētu sēdēt un prātot –
pieprātot pilnus podus,
kuros reiz glabāja medu,
bet tagad strīpā uz mūrīša
sēž kā apaļas tukšas kundzes
lepnos godos.
Tā varētu sēdēt un sēdēt, un prātot -
Tad nāci tu...
- Kas tad nu šai noticis, 
ka nejūdz rokas pie arkla un neiet
līdumus līst?
- Kas tad nu noticis -
tikums sācis pa vīlēm plīst...

OLGA KĻAVIŅA
To var sajust tik Dzimtenē savā 
Tev vienmēr veicas un veiksies 
vienmēr,
Nemaz citādu nenospraud mērķi,
ja esi Laimes Mātes izredzēts,
Tev dots gan maigums, gan Lāčplēša 
spēks.

Vai sev apturēt sniegbaltos puteņus
gadu gaitā, kas deniņus krāso?
Caur tiem nākam izkrāsot rudeņus
un vēl piedziedāt Latviju dārgo!

Zaļo Tēvzeme tava un mana.
Zied liepas, dzen saknes ozoli stalti.
To tik sajust var Dzimtenē savā,
kad zied ievas kā līgavas balti!

Ziedu un rasas gobelēns 
Es redzu kā rasa mirdz pīpeņu 
ziedos,
kad paņemu rokā un skatīties pāri 
liecos,
brīnišķa pērle zieda ziedlapām 
glaužas,
saulainā vidiņā mājo, pat 
neiesnaužas.

Tā visskaistākā tikšanās agros rītos,
joprojām tās ilgojos un kopš 
bērnības tiekos,
es eju turp, lai ar skaistumu 
iepazītos,
lai to ievītu rakstā, kas kā gobelēns 
aužas!

ANITA LIEPIŅA
Skolasbērniem
Pie katra stariņa asterei 
Atvadu asara vasarai
Austošās septembra saules gaismā
Mirdzošā rasas pilienā laistās.
 
Pirmie septembra dienu rīti
Skolas solā jau aizvadīti.
Asteru stari pār vāzes maliņu
Gluži kā košas prieka saliņas...
 
Svaigo grāmatu smaržas reibušas, 
Baltajās burtnīcu lapās gurušas,
Acis kā nektāru alkstošas kamenes
Košos ziedus “izložņāt” pamanās.
 
Kamēr tās dobē pret rozēm,-
Vien nieks...
Klasē uz palodzes – 
Daudzkrāsains prieks!

Briestamstunda 
Radoši neradošs laiks –
briestamstunda.
Kā iemērkta pupa pirms stādīšanas.
Stundeņa atbalss ik šūnā dun...
Briestamstunda nav rādīšanai.
 
Domu kulšana līdz pat mulsšanai,
Atmiņu ārdīšana līdz pat 
spārdīšanai,
Mēslu mēzšana līdz kreklu plēsšanai,
Dvēseles malšana līdz pat salšanai.
 
Laime, briestamstunda mūžīga nav,
Biedums jau spiež trauka sienas,
Jaunos vārdos viss ierakstās jau,-
Gaiša un tīra dzimst dzejas diena.
 
Iedvesmas smarža
Tās smaržas no dzejnieku narcisēm,
Tik pavasarīgi iedvesmojoši spilgtas,
Nav Dzejasdienu buķetē,-
Te rudenīgi siltas un tvirtas.
 
Dāliju, asteru, samteņu,
Cīniju krāsainās galvas 
Mijas ar vērmeļu lapiņām, 
Rosinot tintē mērkt spalvas.
 
Tikko papīru aizskarot,
Uzrakstot vārdu pirmo, 
Atkal dzejnieku narcises smaržu
Sajūti dvēselē virmojot...

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Ak, šīs dzīves ēnas...
Kāds savdabīgs miers gulst šodienas 
ēnā,
Neļaujot celties tai, ceļā kam stāt.
Līksmē kā spāre steidzos tai pāri,
Man dienas gaišumu sevī vien krāt!
Lai sapinas ēna pagātnes tīklos,
Nākotnes sapnim tā nedrīkst steigt 
līdz!
Tāpēc jau dzīves skola mūs māca,
Pazīt, kas patiess un to, kas ir mīts.
Prieks lai dzirkstij kā šampaniets 
glāzē,
Burbuļu pārpilns, ko sirds mana tver,
Pati šalcot kā putojošs strautiņš,
Kuras alkas uz īstu brīnumu cer!
Tāpēc, ka dzīve ir brīnumu pilna,
Ēna nespēs  pār visu plīvuru segt,
Tev vien jānotic iekšējam spēkam,
Ka no pelniem pat spēsi uguni degt!

SARMĪTE RODE
Mātes ābelei
Ar krustdūrieniem piešūts
Pie tevis mans mūžs. 
Mātes ābeles zaros vējš
Visskaistāko lapu nenopūš.
No salnas plaukstām paceļ
Par mazu rudens zvaigzni.
Tagad zinu no kurienes
Debesu pagalmi pilni.
Ar ābeļu lapām, ko māte
Baltā priekšautā sējusi,
Uz savu rudeni ejot
Zvaigznei ziedējusi.

***
Ne pērlēm, ne dimantiem
Citu acīs rotāties varu.
Bez bēdām iztieku bez tiem,  -
Glabāju mazu pīlādža zaru,
Kurā sārtā degošās ogas
Ir manas skaistākās rotas – 
Kā dzirkstošas rubīna pogas
Tās man no šīs vasaras dotas. 
Viss, ko reizēm kāro sirds
Nepārdodas naudā bargā.
Redzi, kā tev pretī mirdz
Oga, kura sasilda un sargā!

ĀRIJA ĀRE
***
Es tev dāvināšu mārtiņrozes,
skaistākās no rudens piesaules.
Ziedus nebūs skārusi  vel salna
jo tiem apkārt rudens bites san.
Es tev dāvināšu košas kļavu lapas,
kurās rudens savas skaņas vīs.
Vasaras un ziedu melodijas 
dzērves  tālu projām aiznesīs.
Salasīšu pīlādžogas sārtas,
lai tās domām siltu gaismu  sniedz.
Tumšos vakaros un naktīs melnās
taviem sapņiem ziedēt neaizliegs.
Tā būs dāvana no manis rudenī,
gan ar sauli un ar vējiem vīta.
Tā būs dāvana kuru saņemot spēsi
par mani un vasaru pasmaidīt.

***
Tālu projām ir aizsteidzies laiks,
kad gaišās kastaņu sveces
vieglas un gaišas liecās klāt-
atļāvu sapņiem tās aizdedzināt.
Izdega sveces stariem gaišiem,
aiztrauca sapņi uz ziedu spārniem.
Klāt rudens ,es lūkojos kastaņos,
vai gaismu iedegs tie manos sapņos.
Rudens lapu paklājā  kastaņi krīt,
kā brūnas asaras no ziedu vasaras.
Līdzi vējam un lapām krītošām
aiztrauc sapņi par vasaras dienām.
Tālu projām ir aizsteidzies laiks,
kad ziedu sveces dzirkstīja skatos.
Tagad virs galvas lietus mākoņi klīst
un rudens ieraksta sapņus kastaņos 
brūnos.

JURIS SILIŅŠ
Atvadu sonets
(no kora „Alaine” aizejot)
Krīt vakarlāse ziedu kausā,
Kas pļavā aizmirstā vēl zied,
San Daba melodijā trauslā,
Kāds tālē manā vietā dzied…
Rit stundas nemanāmā steigā,
Dziest vakarblāzmas sārtais vaigs,
Varbūt, ka burvīgajā teikā
Vēl aizķersies mans dzīves laiks?
Kad izirst rakstā austais dzīpars,
Kas dziesmā nītīts – mīlā austs,
Lai aizmirsts tiek kā melnais pipars,
Kas dažreiz zupai garšu jauc.
Ar bēdām prieki dzīvē mijas,
Lai paliek viss kā ir, kā bijis.

Kokneses novada 
domes darba laiks
Pirmdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00

Pašvaldības darbinieku apmeklētāju 
pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00–13.00; 14.00–18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00–13.00; 14.00–17.00



20KOKNESES NOVADA VĒSTIS     NR. 77 364 2016. GADA 15. JŪLIJS 20

««« Sākums 15.lpp.

Mēs krustu šķērsu izbraukājām 
Koknesi, papildus veicot foto orien-
tēšanas uzdevumus pa komandām.  
Bet viens cits  starptautisks projekts 
“Cycling for libraries” (Riteņbrauk-
šana par bibliotēkām) ir ļoti popu-
lārs bibliotekāru aprindās un tas 
2012. gadā aizsākās Berlīnē, kad 
bibliotekāri un bibliotēku atbals-
tītāji brauca pa pilsētu un apceļoja 
visas bibliotēkas. Šis starptautiskais 
brauciens vienu gadu norisinājās 
arī pa Baltijas valstīm. Diemžēl es 
muguras traumas dēļ nevarēju pie-
dalīties Latvijas posmā, bet iejutos 
gida lomā un dienā, kad riteņbrau-
cēji viesojās Rīgā, aizvedu kolēģus 
uz veclaiku velosipēdu darbnīcu pie 
Toma Ērenpreisa. Savukārt 2014. 
gadā man bija iespēja piecas dienas 
piedalīties Pasaules bibliotekāru 
asociācijas (IFLA) jauno speciālistu 
sekcijas rīkotajā nometnē – labora-
torijā Kaļiņingradā. Vienā no die-
nām ar velosipēdiem nobraucot ap-
mēram ap 50 kilometriem, apbrau-
kājam Krievijas bibliotēkas. Tur 
mums izveidojās tāds neliels drau-
gu kodols, un radās ideja par “Bal-
ticStar” (Baltijas zvaigzne) – no čet-
rām dažādām vietām riteņbraucēji 
izbrauc vienlaicīgi un tiekas vienā 
punktā - Kauņā. Šajā braucienā 
piedalījās bibliotekāri no Krievijas, 
Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas. 
Es un mana kolēģe Ilze Marga pie-
kritām koordinēt un organizējām 
maršrutu no Preiļiem līdz Kauņai, 
izdomājām, kuras bibliotēkas pa 
ceļam apmeklēsim un kādai biblio-
tekāriem svarīgai tēmai brauciena 
laikā pievērsīsimies, jo brauciens 
Kauņā noslēdzās ar konferenci, 
kurā katra grupa stāstīja par sava 
brauciena izpētīto tēmu. Mūsu gru-
pa bija sagatavojusi pētījumu par 
darbu ar bērniem bibliotēkās. Man 
patīk šādā veidā atklāt jaunas lietas, 
kā ar vienkāršiem līdzekļiem var 
bagātināt savu darba pieredzi. Pie-
mēram, izgatavot īpašus konfekšu 
iesaiņojumus parastām konfektēm, 
kas tādā veidā pārtop par bibliotē-
kas konfektēm!

Kad braucām uz Kauņu, mums 
līdzi pieteicās viens baikerists no 
Somijas un Džo, tipisks brits, kurš 
dzīvo Amsterdamā un arī ir biblio-
tekārs. Mēs palikām tuvi draugi, un 
daļiņa no šīs grupas vēl tagad tur-
pinām katru gadu veikt kādu velo 
ceļojumu. Pagājušajā gadā Jāņos 
braucām no Valmieras līdz Tūjai, 
bet šogad piedalījāmies velo entu-
ziasta Andra Tālberga organizētajā 
velo braucienā. Braucot ar velosipē-
du var daudz vairāk pamanīt. Tāpat 
ir atšķirība sajūtas braucot kopā ar 
domubiedriem vai ģimeni. Šovasar 
ar vīru un vecāko meitu braucām 
ar velosipēdiem no Tallinas līdz 
Rakverei, bet visi kopā pavadījām 
vienu atpūtas dienu pie jūras kā 
kompensāciju Luīzei. Mums patīk 
dažādie ceļošanas un atpūtas veidi, 
bet vislabāk tomēr patīk pabūt kopā 
četriem vien, kad esam paši sev un 
viens otram.

Dziesmā dvēsele 
gavilē

Tu esi arī viena no sieviešu 
kora „Anima” dalībniecēm.

Studiju laikā dziedāju LU korī 
„Latve”, piedalījos arī dziesmu svēt-
kos. No pagājušā gada rudens dzie-
du „Animā”. Tā atkal ir cita pasaule, 
un no šīm dažādībām veidojas krā-
saina ikdiena. Pēc kora mēģināju-
miem gavilē dvēsele, un fiziskais 
darbs vairs neliekas grūts.

Tavu muzikalitāti mantojušas 
abas meitas, kuras mācās Kokneses 
Mūzikas skolā. 

Jā, arī es kādu laiku mācījos 
Madonas mūzikas skolā.  Laura ap-
gūst saksofona spēli, bet Luīze trešo 
gadu mācās spēlēt vijoli.

Vai piekrīti - Koknesē nevar būt 
garlaicīgi!

Koknesē ir tik daudz iespēju 
brīvā laika pavadīšanai. Mums ir 
kultūras nams, kurā var darboties 
pašdarbības kolektīvos, apmek-
lēt kultūras pasākumus. Kokneses 
sporta centrā Dāvis Kalniņš tā prot 
piesaistīt jauniešus! Man patīk, ka 
jaunie cilvēki nāk ar savām inovā-
cijām un piepilda savus veiksmes 
stāstus. Prieks par Jutas un Edgara 
Miglānu darbošanos. Atceros, ka 
gatavoju savu pirmo pasākumu bēr-
niem Kokneses parkā, man nebija 
problēmu iesaistīt palīgā jauniešus, 
jo mums viņi ir draudzīgi un atsau-
cīgi!

Koknese – skaistākā 
vieta pasaulē

Kā jūs ģimenē pavadiet brīvo 
laiku?

Darbadienās strādājam, bet 
nedēļas nogales pavadām kopā ar 
meitām. Koknese ir fantastiska vie-

ta, nav nekur jābrauc, lai baudītu 
lielisku atpūtu, jo mums ir Kokne-
ses parks! Šajā pavasarī mums bija 
ekspedīcija kā Vinnijam Pūkam 
– pārgājienā gar Daugavas krastu 
nogājām 12 kilometrus. Sākām no 
Pērses un gājām līdz Likteņdārzam. 
Mums patīk būt pie dabas. Kad vēl 
nebija tapis Likteņdārzs, mums tur 
bija sava pludmale. Bet Paugu mežā 
mums ir sava Ziemassvētku egle. 
Katru gadu trešajā adventē braucam 
pušķot meža zvēriem egli. Iekuri-
nām ugunskuru un vārām zupu, 
meitenes egles zaros liek kā rotāju-
mus sagatavotus dārzeņus. Sākumā 
braucām tikai mēs un Rolanda ve-
cāki, tagad mums piebiedrojas lie-
lāks radu pulciņš.

Vai svinat kāzu gadadienu?
Jā, vienmēr izdomājam, kā 

kopīgi pavadīt šo dienu. Šajā pa-
vasarī kopā ar Rolanda vecākiem, 
reizē svinot arī Mātes dienu, Dai-
les teātrī apmeklējām izrādi „Iz-
raidītie”. Ģimenē svinam arī Tēvu 
dienu, ar meitenēm sveicam gan 
Rolandu, gan viņa tēti. Pagājušajā 
Tēva dienā mēs ar vīra vecākiem 
pavadījām kopā skaistu dienu Vī-
gantes parkā.

Žurnāliste Elina Kolāte Kok-
nesi nosaukusi par skaistāko vietu 
pasaulē.

Jā, arī es tā varu teikt. Kad ar 
vīru dodamies pastaigā pa Kokne-
ses parku, vienmēr priecājamies, 
kā parks top arvien skaistāks pa-
teicoties Komunālās nodaļas ra-
došumam. Vēl tikai jāiztīra dīķi. 
Būtu jauki, ja varētu izveidot sajū-
tu taku, kādas ir redzētas cituviet 
Latvijā. Bet rudenī nav vajadzīgs 
braukt uz zeltaino Siguldu, pa-
verieties, kā saulē rotājas Pērses 

krasti! Esmu ienācēja un redzu, ka 
vietējie nenovērtē kādā vietā viņi 
dzīvo. Protams, vecākajai paaudzei 
sāp zudušie dārgumi, bet nevajag 
raudāt par zudušo, lai ir prieks par 
to, kas mums ir - kā Likteņdārzs 
top par pasaules mēroga tūrisma 
objektu. Mēs šogad ar meitenēm 
nolēmām – savā krājkasītē krāsim 
naudiņu Likteņdārzam. Ar vīru 
uzskatām - ar bērniem ir daudz 
jārunā, jāstāsta, ka daba ir jāsau-
dzē, dzīvnieki jāmīl, jāiepazīst sa-
vas dzimtās vietas kultūrvēsture.  
Bērns piedzimst kā balta lapa, mēs 
viņu veidojam. Nevajag teikt , ka 
bērni ir neaudzināti,  mums viņi 
jāaudzina un jārada labs piemērs. 

Vai tev būtu kāds ierosinājums 
kādai jaunai idejai?

Mums ir Sama modināšanas 

svētki un grandiozie novada svētki, 
bet varbūt vajadzētu padomāt, kā 
pacildināt Kokneses parku. Zinu, 
ka Cesvainē pirms gadiem svinēja 
pirmos rakstos minētos Cesvaines 
vārda svētkus, tad pils svētkus, tā-
pat ir svinēti parka svētki. Vienmēr 
var atrast ko īpašu, ar ko palepoties.

Vai tev būtu vēlējums mazo la-
sītāju vecākiem?

Vairāk laiku atrast saviem bēr-
niem, ieklausīties viņos, jo kam tad 
mēs dzīvojam, ja ne saviem bēr-
niem.

Vai tev ir kāda atziņa, kas ie-
dvesmo jaunai dienai?

Ir brīži, kad īstajā brīdī atnāk īs-
tie vārdi. Nesen izlasīju: „Kā pasau-
lē vairot mieru? Ej mājās un samīļo 
savu ģimeni.
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Ekspedīcijā pa dzīvi kopā ar savējiem

Pagājušā gada rudenī konferencē Lietuvā.

Esam laimīgi!, Vasiļevsku ģimene. Foto: Toms Ločmelis.Esam laimīgi!, Vasiļevsku ģimene. Foto: Toms Ločmelis.


