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Septembris – Clean R tīrības 
mēnesis Kokneses novadā
Sākoties rudenim, Kokneses novada iedzīvotājiem tiek dota lieliska ie-
spēja – pilnīgi bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām, savu laiku 
nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām!

Elektriskās un elektroniskās iekārtas pieņemsim:

š.g. 12. septembrī

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

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. Nododot 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 mašīnas, 
elektroniskās krāsnis un radiatorus, putekļu sūcējus, fēnus, gludekļus, 
kafi jas automātus, tosterus, datorus, monitorus, printerus, televizoros, 
radioaparātus, urbjus, mobilos telefonus un citas iekārtas. Uzmanību! 
Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās neizdala cilvēka 
veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas!
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Skan skolas zvans. Un atkal bērni uz gaismas kalna pusi. /A.Svētiņa/

Esiet sveicināti septembrī! Klāt 
laiks, kad vēl viena vasara ierakstī-
jusi savu vārdu grāmatā, ko sau-
cam par mūsu dzīvi. Bet nākamie 
valsts politiķi, zinātnieki, zemes 
kopēji, ugunsdzēsēji tikko sāku-
ši savas pirmās skolas gaitas. Lai 
viņiem sirds gudri skolotāji atver 
durvis uz zinību pasauli! Septem-
brī mēs no jauna pārliecināmies, 
ka esam ceļā un mācāmies visu 
mūžu. Garīgas izaugsmes un sevis 
atklāšanai nav vecuma un robežu. 
Rudenī mēs mācāmies no gājput-
niem – aizlidot, bet ligzdu nepa-
mest. Mēs mācāmies mieru un sa-
skaņu no nokopta labības tīruma.

Arī mūsu rakstu varoņi šajā 
avīzes numurā katrs iet savā dzīves 
skolā. Gadu ziņā dižākais – Ar-
tūrs Zariņš dziļi sirdī saglabājis 
savu bērnības skolu Jaunbebros 
un skolotājus, no kuriem smēlies 
latvisko dzīvesziņu.  Zelta kāzu ju-
bilāri Zinaida un Pāvels Anspoki 
mācās kopīgi nest ikdienas rūpes 
līdz vakara slieksnim. Mazie Kok-
neses futbolisti mācās piedzīvot 
gan neveiksmes, gan izjust uzvaras 
prieku.

Izglītība un pašvaldības ceļu 
sakārtošana ir vienas no svarīgā-
kajām prioritātēm mūsu novadā – 
par to stāstām arī avīzes lappusēs.

Kā rudens bagātā labības klētī, 
lai mūsu domu apcirkņos iebirst 
zelta graudi! Lai šis ir mūsu dzīves 
skaistākais rudens Latvijas sirds 
vietā Kokneses novadā!

Sarmīte Rode

1.septembrī noslēdzās labdarības akcija, kuras 

laikā Latvijas iedzīvotāji tika aicināti ziedot skolas 

preces. “Ziedot.lv” projekta “Paēdušai Latvijai” ak-

cijas “Skolas soma-2015” atbalsts tika sniegts ģi-

menēm, kuras nevar atļauties iegādāties bērniņam 

nepieciešamās lietas uzsākot skolas gaitas.

                           Dace Svētiņa

 Augustā Rīgas lielveikalos pircējiem tika izsniegti 
papīra maisiņi, ar lūgumu tos piepildīt ar skolai ne-
pieciešamajām precēm. Pateicoties vietējām akcijas 
koordinatorēm Lībai Zukulei un Līvai Skābarniecei, 
A.Deglava ielas lielveikalā Maxima, tika savāktas 90 
paciņas un 25 EUR.  No saziedotā tika nokomplektē-
tas 59 līdzvērtīgas pakas.

1.septembra pēcpusdienā Kokneses kultūras 
namā, pateicoties atsaucīgajiem ziedotājiem, pirm-
klasnieki tika iepriecināti ar burtnīcām, krāsaino 
papīru, grāmatiņām, dažādām kancelejas precēm un 
saldumiem.

Akcijā „Skolas 

soma 2015” sveic 

Kokneses novada 

pirmklasniekus

Paralēli akcijai “Skolas soma - 2015” Kokneses 
novada skolēnus “Pirmās skolas dienas burziņā” 

ar jautrām dziesmām, dejām, rotaļām un 
pārsteigumiem priecēja Kašers un Jogita. 

Organizatori izsaka lielu paldies visiem novada 
iedzīvotājiem, kuri dāsni ziedoja skolas mācību 
piederumus un  naudu veikalā “Ataudze” 
novietotajā ziedojumu kastē. Par savākto naudu 
trūcīgajām novada ģimenēm tiks palīdzēts 
iegādāties nepieciešamās mantas skolai. 

Otro gadu pēc kārtas no 1. ok-
tobra līdz 30. oktobrim Kokneses 
novada dome izsludina biznesa ide-
ju konkursu, kurā varēs piedalīties 
ikviena fi ziska persona vecumā no 
18 gadiem, kuras dzīvesvieta dekla-
rēta Kokneses novadā un kura būs 
gatava attīstīt savu biznesa ideju 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, 
jaunu pakalpojumu vai produktu 
radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu 
pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu iegu-
vēji savu biznesa ideju realizācijai 
saņems naudas balvas (500 – 1500 
eiro apmērā; summas tiks precizētas 
konkursa nolikumā). 

Konkursa nolikums ar detalizētu 
informāciju par pieteikumu iesnieg-
šanas kārtību tiks publicēts „Kokne-
ses Novada Vēstis” oktobra numurā 
un novada mājaslapā www.koknese.
lv. Pieteikumi būs jāsagatavo atbil-
stoši konkursa nolikuma prasībām 

un jāiesniedz 
Kokneses nova-
da domes Attīs-
tības nodaļā.

Atgādinām, 
ka pagājušajā gadā, pateicoties kon-
kursam, Kokneses sporta centrā tika 
izveidots jauns pakalpojums – me-
hāniskās limfodrenāžas kabinets, ko 
īstenoja Andrejs Česlis, izmanto-
dams piešķirto naudas balvu EUR 
1300 apmērā, savukārt Anna Dzal-
be ieguva EUR 1000 latviskas pirts 
pakalpojuma attīstīšanai. Pārējiem 
konkursa dalībniekiem bija iespēja 
apmeklēt pašvaldības apmaksātas 
uzņēmējdarbības konsultācijas pie-
cu stundu apmērā.

Aicinām iedzīvotājus būt aktī-
viem, laicīgi sākt gatavoties, izman-
tot iespēju piedalīties biznesa ideju 
konkursā un saņemt atbalstu, iespē-
jams, sen lolotas uzņēmējdarbības 
idejas īstenošanai! 

1. oktobrī tiks izsludināts biznesa ideju 

konkurss Kokneses, Bebru un Iršu 

pagastu iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS!”

Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.
Lai sakrātā saules gaisma
Man palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu „labrīt”!
/M.Svīķe/

ka 
Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola 
š.g. 17. oktobrī aicina 
absolventus un bijušos 
skolas darbiniekus uz 
kārtējo absolventu 
salidojumu!

Pasākuma saviesīgajā 
daļā  - atraktīvais 

Normunds Jakušonoks 
ar grupu! 

Plānojiet un rezervējiet laiku, 
lai varētu tikties ar bijušajiem 
klases biedriem un skolotājiem. 

Salidojuma norises 
kārtība tiks precizēta.

Veiksmīgu, radošu un 
zināšanām bagātu 

2015./2016. mācību gadu!
Kokneses novada dome
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1. Par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību valdes locekli uz nenoteiktu 
laiku ar 2015.gada 1.oktobri ievēlēt  Il-
māru Britānu.

2. Pieņemt zināšanai informāciju  
par Kokneses novada domes  2015.
gada 1.pusgadā pieņemto lēmumu 
izpildi.

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības budžetu izpildes gaitu.

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par  Kokneses novada domes aģentū-
ras „Kokneses Tūrisma centrs” fi nan-
siālo darbību 2015.gada 1.pusgadā (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv 
).

5. Pieņemt zināšanai informāciju 
par  Kokneses novada domes aģentū-
ras „Kokneses Sporta centrs” fi nansiā-
lo darbību 2015.gada 1.pusgadā (in-
formācija mājas lapā www.koknese.
lv ).

6. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālajai palīdzībai plānoto lī-
dzekļu izlietojumu Kokneses novadā 
2015.gada 1.pusgadā (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

7.1. Apstiprināt ikgadējo pārskatu 
par Kokneses novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 
un attīstības programmas 2013.-2019.
gadam īstenošanu 2014. gadā.

7.2. Publicēt paziņojumu „Par ik-
gadējā pārskata par Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2037.gadam un attīstības programmas 
2013.-2019.gadam īstenošanu 2014. 
gadā apstiprināšanu” Kokneses nova-
da domes mājas lapā www.koknese.
lv un vietējā avīzē „Kokneses Novada 
Vēstis”.

7.3. Publicēt sagatavoto pārskatu 
Kokneses novada domes mājas lapā 
www.koknese.lv.

8.1. Piedalīties Kretingas pilsētas 
projekta „Youth come back to home-
towns” noslēguma pasākumā Kretingā 
š.g. 26.septembrī.

8.2. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem  piešķirt  EUR 325  (trīs 
simti divdesmit pieci euro un 0 centi) 
apmērā Kokneses novada domes or-
ganizētajam sadarbības braucienam 
uz Kretingas pilsētu. 

8.3. No Kokneses novada domes 
budžeta garantēt priekšfi nansējumu 
EUR 625,00 apmērā autobusa nomai 
brauciena nodrošināšanai.

9.1. Piedalīties Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasā-
kumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. 

9.2. Uzdot Attīstības nodaļai līdz 
2015.gada 30.oktobrim organizēt vie-
tējo uzņēmēju un pašvaldības pārstāv-
ju sanāksmi, kuras laikā nepieciešams 
vienoties par uzņēmējdarbībā nozī-
mīgāko rekonstruējamo pašvaldības 
grants ceļu noteikšanas kritērijiem 
un izveidot novada visu trīs pagastu 
uzņēmējdarbībā nozīmīgāko pašval-
dības rekonstruējamo grants ceļu vai 
ielu sarakstu prioritārā secībā. 

9.3. Informāciju par plānotās 
sapulces norises vietu, laiku, darba 
kārtību izvietot uz ziņojuma dēļiem 
pagastos un publicēt Kokneses nova-
da domes mājaslapā www.koknese.lv 
un novada avīzē „Kokneses Novada 
Vēstis”.

10. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem  papildus piešķirt EUR 
3809,54 (trīs tūkstoši astoņi simti de-
viņi euro un 54 centi) Kokneses pils-
drupu B sienas konservācijai darbu 
veikšanai.

11. Ar 2015.gada 3.augustu  Kok-
neses novada domes Sociālā dienesta  
sociālajai darbiniecei apstiprināt dar-
ba algu  EUR 650,00 ( seši simti piec-
desmit euro) mēnesī.

12.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām un pirmsskolas izglītības ies-
tādēm, valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām 2015.gada septembra-de-
cembra mēnešiem  (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

12.2. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada interešu izglītības prog-
rammu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 2015.gada septem-
bra-decembra mēnešiem (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv ).

12.3. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali Vecbebru profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
un Kokneses internātskolas-attīstī-
bas centra  internātskolu programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2015.gada septembra - de-
cembra mēnešiem (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

12.4. Atbalstīt naudas līdzekļu 
piešķiršanu no pašvaldības budžeta 
mācību procesa nodrošināšanai Kok-

neses novada izglītības iestādēs (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv)

13. Uzdot novada domes adminis-
trācijai izstrādāt saistošo noteikumu 
„Kokneses novada domes līdzfi nansē-
juma apmērs un piešķiršanas kārtība 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemes gabalu  labiekārtoša-
nai” projektu.

14.1. Papildus vienošanos pie 
26.06.2015. līguma Nr.2.1-6.2/67 slēdz 
Kokneses novada dome, kas ir reģis-
trējusies kā PVN maksātāja.

14.2. Maksājumus pakalpojuma 
sniedzējam EUR 3368,79 apmērā, 
PVN maksājumus valsts budžetam 
EUR 707,45 apmērā veic Kokneses 
novada dome. (Kopējais maksājumu 
apmērs EUR 4076,24).

14.3. Samazināt dotāciju saimnie-
ciskajiem izdevumiem Kokneses in-
ternātpamatskolai - attīstības  centram 
par  EUR 4076,24  šī gada augusta 
mēnesī.

14.4. Pēc būvniecības darbu pa-
beigšanas izslēgt no Kokneses novada 
domes bilances un iekļaut Kokneses 
internātpamatskolas - attīstības centra  
bilancē jumta vērtību par kopējo sum-
mu EUR 4076,24.

15. Lai sekmētu tūrisma attīstību 
un nodrošinātu pašvaldībai piedero-
šās  motorlaivas, kas iegādāta projekta 
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi 
Kokneses novada publiskajos ūdeņos” 
ietvaros, pilnvērtīgu izmantošanu,   
no  pašvaldības dabas resursu nodok-
ļa apmaksāt  laivu nobrauktuves ar 
peldošajām laipām  projekta izstrādi 
un izbūvi uz pašvaldībai piederoša 
zemes gabala Gundegas-1, kadastra 
apz. 3260 013 0452, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

16.1. Papildināt  Kokneses novada 
domes 2014.gada 29.decembra sēdes 
lēmuma Nr.2  19.pielikumu  36.pun-
ktu.

Kokneses novada 
Kokneses pagastā Kokneses 
internātpamatskola – 
attīstības centrs

16.2. Darba algu izmaksāt no Kok-
neses internātpamatskolas- attīstības 
centra budžeta.

16.3. Atbildīgā par lēmuma iz-
pildi - Kokneses internātpamatsko-
las - attīstības centra direktore Dag-
māra Isajeva.

17.1. Apstiprināt amata vietas 
un  darba algas Vecbebru profesio-
nālās un vispārizglītojošās internāt-
vidusskolas darbiniekiem.

17.2. Lēmums stājas spēkā ar 
2015.gada 1.septembri.

18. Piekrist, ka Vecbebru Pro-
fesionālā un vispārizglītojošā in-
ternātvidusskola  no pašu ieņēmu-
miem sedz pusdienu ēdināšanas iz-
devumus no 2015.gada 1.septembra 
līdz 2015.gada 31.decembrim 1.kur-
sa izglītojamajiem un sekmīgajiem 
2.- 4. kursu izglītojamajiem.

19. No 2015.gada 1. septembra 
līdz 2016.gada 31.maijam (ieskai-
tot) skolas dienās no pašvaldības 
budžeta apmaksāt  ceļa izdevumus 
5.klases skolnieces K J K aizvešanai  
no “adrese” Iršu pagastā līdz  Bebru 
pamatskolai un atpakaļ.

20.1. Noteikt, nekustamā īpa-
šuma ar kadastra  Nr. 3260 …. (ad-
rese), Koknesē,  Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, nosacīto pārdo-
šanas cenu EUR 1845,-( viens tūk-
stotis astoņi simti četrdesmit pieci 
euro).

20.2. Pārdot Kokneses novada, 
Kokneses pagasta nekustamo īpašu-
mu ar kadastra  Nr. 3260 …… (ad-
rese) Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā  par cenu EUR 1845,-(vie-
nu tūkstoti astoņi simti četrdesmit 
pieciem euro), nosakot samaksu uz 
5(pieciem) gadiem plus 6% gadā no 
nenomaksātās summas un  nostipri-
not zemesgrāmatā hipotēku. 

21.1. Pārdot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses novada 
domei piederošu Kokneses pagasta  
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 
3260 007 0194 zemes gabalu (starp-
gabalu)1400 m2 platībā ar adresi : 
„Krītiņi 1”, Kokneses pagasts, Kok-
neses novads .  

22.2. Noteikt nekustamā īpašu-
ma ar kadastra Nr. 3260 007 0194 

zemes gabalu (starpgabalu)1400 m2 
platībā ar adresi: „Krītiņi 1”, Kok-
neses pagasts, Kokneses novads,  

nosacīto izsoles sākumcenu EUR 
1130,- (vienu tūkstoti vienu simtu 
trīsdesmit euro).  

22.3. Personas, kuras vēlas iz-
mantot pirmpirkuma tiesības, par 
to rakstveidā paziņo izsoles komi-
sijai līdz 2015.gada 26.septembrim. 
Ja līdz 2015.gada 30.septembrim 
saņemts viens pirmpirkuma pietei-
kums, izsoli nerīko un ar šo personu 
slēdz pirkuma līgumu  par nosacīto 
izsoles sākumcenu ( Likuma 14.pan-
ta otrā daļa). Ja piesakās vairākas 
pirmpirkuma tiesību personas, tad 
tiek rīkota izsole un  uz tām attiecas 
arī šie izsoles nosacījumi.

22.4. Noteikt, ka izsolei var re-
ģistrēties līdz 2015.gada 19.oktobra  
plkst. 10.00. Izsole notiks 2015.gada 
20.oktobrī plkst. 10.00, Kokneses 
novada domes administrācijas ēkas 
1. telpā (apspriežu zālē) Meliorato-
ru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagas-
tā, Kokneses novadā. 

22.5. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma  ar kadastra Nr. 3260 007 
0194 zemes gabala (starpgaba-
la)1400 m2 platībā ar adresi: „Krī-
tiņi 1”, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads, Kokneses novadā, izsoles 
noteikumus (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

22.6.  Izsoli rīko Kokneses nova-
da domes izsoles komisija.

22.7. Sludinājumu par izsoli 
publicēt laikrakstā  „Latvijas Vēst-
nesis”, laikrakstā  „Kokneses Novada 
Vēstis” un ievietot Kokneses novada 
domes mājas lapā www.koknese.lv.

Nākošā Kokneses novada do-
mes kārtējā sēde notiks 2015.gada 
30.septembrī plkst.14.00 Kokneses 
novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā 
un tajā tiks izskatīti šādi pamatjau-
tājumi:

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 no pirmsskolas iz-

glītības iestāžu darbu.
6. Par Kokneses novada iedzīvo-

tāju biznesa ideju konkursa noliku-
ma apstiprināšanu.

Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišānes

2015.gada 26.augustā  Kokneses novada dome NOLĒMA:

Nr.p.k Amats Darbinieka 
vārds, uzvārds Slodze Darba alga no 

01.09.2015. EUR
36 Aukle  (dienas) 0,5 180,00

26.augustā Kokneses novada 

domes sēdē amatā tika apstipri-

nāts SIA “Kokneses komunālie pa-

kalpojumi” jaunais valdes loceklis 

Ilmārs Britāns.

     Dace Svētiņas teksts un foto

Ar šo ir noslēdzies konkurss par 
vakanto valdes locekļa vietu SIA “Kok-
neses komunālie pakalpojumi”. Uz šo 
amatu bija pieteikušies 10 pretendenti, 
no kuriem uz pārrunām tika uzaicināti 
četri. Komisija, kuras sastāvā bija do-
mes deputāti un administrācijas pār-
stāvji vienbalsīgi amata apstiprināšanai 
uz domes sēdi nolēma virzīt I.Britāna 
kandidatūru. 

Ilmārs Britāns ir beidzis Latvijas 
lauksaimniecības akadēmija mehani-
zācijas fakultāti  un apguvis inženiera 
mehāniķa specialitāti. Pašreizējā darba 

vieta ir Aizkraukles namu apsaimnie-
košanas uzņēmums SIA “Lauma A”, 
kur viņš strādā par dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas speciālistu. No ie-
priekšējām darba vietām ir pieredze 
vadītāja amatā, prot izvērtēt un īstenot 
projektus, pārzin fi nanses un grāmat-
vedību.

Pēc apstiprināšanas amatā, atbildot 
uz deputātu jautājumiem,  Ilmārs Bri-
tāns teica: “Vienā dienā nevar mainīt 
visu uzņēmuma darbību un norādīt 
turpmāk ejamo ceļu. Tāpēc mani pir-
mie uzdevumi ir iepazīties ar uzņēmu-
ma fi nansiālajiem un ekonomiskajiem 
rādītājiem, novērst pieļautās kļūdas, 
izvērtēt uzņēmumā strādājošos speciā-
listus, iepazīties ar kolektīvu un noteikti 
turpināt darbu pēc domes vadlīnijām”.

Ilmārs Britāns darbu valdes locekļa 
amatā uzsāks no 2015.gada 1.ktobra.

Pašreizējais valdes loceklis Ar-
mands Preiss paliks strādāt SIA “Kok-
neses komunālie pakalpojumi” par teh-
nisko direktoru.

Apstiprināts jaunais valdes loceklis

Pateicoties Meža attīstības fonda 
fi nansējumam, Latvijas Pašvaldību 
savienības projekta „Latvijas iedzīvo-
tāji kopā nākotnes mežam” ietvaros 
Kokneses parkā sakārtota vēl viena 
atpūtas vieta - uzstādīts soliņš un at-
kritumu urna. Atpūtas vietu izveidoja 

Kokneses novada domes komunālās 
nodaļas darbinieki. Glīto oša koka 
soliņu, tāpat kā daudzus citus parkā 
uzstādītos no koka darinātos objek-
tus, izgatavoja komunālās nodaļas 
saimniecības pārzinis Aldis Neija.

Attīstības nodaļa

Kokneses parkā jauna 
atpūtas vieta

Donoru diena 
Koknesē

22. septembrī  
no pulksten 

10 līdz 13 

Valsts asinsdonoru centrs 
organizē donoru dienu 

Kokneses kultūras namā, 
Hanzas ielā 2. Donoriem līdzi 

jābūt bankas konta numuram.
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21.augustā tika parakstīts sav-
starpējas sadarbības līgums starp 
Kokneses novada domi un Latvijas 
investīciju attīstības aģentūru (LIAA) 
ar mērķi sekmēt komercdarbības at-
tīstību Kokneses novada teritorijā, 
veicinot investīciju, t.sk. ārvalstu, 
apjoma pieaugumu, palielināt paš-
valdības konkurētspēju vietējā un 
starptautiskajos tirgos, kā arī paplaši-
nāt pašvaldības sadarbību ar esošiem 
un potenciāliem investīciju projektu 
īstenotājiem.

LIAA Latvijā īsteno investīciju 
piesaistes metodiku „POLARIS pro-
cess” un šī procesa ietvaros sadarbo-
jas ar Latvijas pašvaldībām. Kā viens 
no sadarbības veidiem ir līguma 
noslēgšana, kas paredz pašvaldībai 
būt gatavai informēt LIAA par paš-
valdības investīciju vidi, investīcijām 
piemērotiem īpašumiem, nozarēm, 
kurās pašvaldībai ir lielākās priekš-
rocības, kā arī sniegt citu investo-
riem nozīmīgu informāciju. Savukārt 
LIAA pienākumos ietilpst veicināt 

pašvaldības kā pievilcīgas investīciju 
teritorijas atpazīstamību; izplatīt in-
formāciju par pašvaldības piedāvāju-

miem komercdarbības attīstīšanai un 
atbalstam; informēt pašvaldību par 
sadarbības iespējām ar investoriem 
un citām pašvaldībām.

Kokneses novada dome kā pir-
mie ir ievietojuši informāciju LIAA 
izveidotajā  elektroniskajā nekus-

tamo īpašumu datu bāzē. Šeit pie-
ejamas aktualitātes  par Kokneses 
novadā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem, kurus piedāvā iznomāt 

vai iegādāties uzņēmējdarbības va-
jadzībām, jo īpaši ražojošajās no-
zarēs, kā arī iespējams iepazīties ar 
nomas/pirkšanas cenām un infra-
struktūru. Informāciju iespējams 
papildināt, aktualizēt un pilnveidot, 
to var atrast LIAA mājaslapā sadaļā 
investīcijas (http://www.liaa.gov.lv/
lv/nekustamo-ipasumu-datu-baze).

 Kokneses novada iedzīvotāji 
aicināti informēt Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļu par savā 
īpašumā esošajām zemēm (atļautais 
zemes lietošanas veids ir ražošanas 
teritorija), kuru zemes īpašnieks 
vēlas iznomāt vai pārdot. Šo infor-

māciju iespējams iekļaut publiski 
pieejamā LIAA nekustamo īpašumu 
datu bāzē. 

Māra Bitāne

Attīstības nodaļas vadītājas p.i.

Sagatavots 

ikgadējais pārskats 

par Kokneses 

novada attīstības 

programmas 

īstenošanu 

2014. gadā
Aicinām iedzīvotājus iepazīties 

ar Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas sagatavoto ikgadējo pārska-
tu par Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.-2037.ga-
dam un attīstības programmas 2013.-
2019.gadam īstenošanu 2014.gadā. 
Tajā ir atspoguļoti Kokneses novada 
domes 2014.gadā paveiktie darbi un 
īstenotie projekti saistībā ar nova-
da attīstības programmas investīciju 
plānā ietvertajām aktivitātēm. Šis ir 
otrais pārskats par attīstības prog-
rammas izpildi, tāpēc ir iespējams 
izvērtēt Kokneses novada attīstību 
divu gadu periodā. Kopumā pārska-
tā sniegts vairāk kā 50 uzraudzības 
rādītāju salīdzinājums, kā arī anali-
zēta Kokneses novada ekonomiskā 
attīstība uz kaimiņu pašvaldību fona. 
Pārskats pieejams Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļā un novada 
mājaslapā www.koknese.lv sadaļā 
Pašvaldība – Attīstības plānošanas 
dokumenti. 

Ciešāka sadarbība ar LIAA

Nodibinājums „Vides risinā-
jumu institūts” ir uzsācis izpētes 

darbus Daugavas upē, zivsaimnie-
ciskās stratēģijas izstrādes ietvaros. 

Kokneses novada dome sadarbī-
bā ar Jēkabpils pilsētu un Pļaviņu, 
Salas, Krustpils, Aizkraukles un 
Jaunjelgavas pašvaldībām, uzsākuši 
zivsaimnieciskās apsaimniekošanas 
stratēģijas izstrādi Daugavas upes 
posmā no Pļaviņu ūdenskrātuves 
līdz Jēkabpilij.

Kokneses novada pašvaldības 
valdījumā kopējā Daugavas daļa ir 
552 ha. 28.jūlijā pārstāvji no VRI 
uzsāka izpētes darbus veicot zināt-
nisko kontrolzveju dažādās upes 
vietās un dziļuma zonās. Stratēģijas 
izstrāde ir sadalīta vairākos posmos: 

1) tiks apkopota pieejamā infor-
mācija par zivju sabiedrības stāvokli;

2) izpētes veikšana 2015.gada 
jūlijā/augustā sadarbojoties ar Igau-
nijas Dabaszinātņu Universitātes 
pētniekiem;

3) izstrādāta praktiska zivsaim-
nieciskās apsaimniekošanas stra-
tēģija sadarbojoties ar pašvaldību, 
iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un 
zinātniekiem;

4) izstrādāti Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi un saska-
ņoti ar atbildīgajām institūcijām.

Izmaksas par darbu veikšanu ir 
EUR 3257,76 (ar PVN),   fi nansē-
jums piešķirts no dabas resursu no-
dokļa ieņēmumiem. 

Pētījums turpināsies līdz š.g. au-
gusta vidum. Pētījuma rezultātā tiks 
izstrādāti zivsaimnieciskās eksplua-
tācijas noteikumi, kas būs kā pamats 
tālākai rīcībai Daugavas upes šī pos-
ma apsaimniekošanā un saimniecis-
kās darbības veikšanā. 

Vides risinājumu institūts uzsāk  izpētes darbus 

Daugavas upes zivsaimnieciskās apsaimniekošanas 

stratēģijas izstrādes ietvaros

Vides risinājuma institūta pētnieki veic zinātnisko kontrolzveju 
Daugavas ūdeņos.

Izdots buklets 

„Investē 

Koknesē”!
Kokneses novada domes Attīs-

tības nodaļa sadarbībā ar  SIA „Ex-
portway” ir sagatavojusi informatīvu 
bukletu investoriem un uzņēmējiem 
latviešu, krievu un angļu valodā  „In-
vestē Koknesē”. Izdotajā bukletā ir 
norādītas iespējas biznesa ideju īste-
nošanai, brīvās teritorijas attīstībai un 
cita svarīga informācija par Kokneses 
novadu.

No 2015.gada 3.septembra līdz 
2015.gada 5.oktobrim būs atvērta 
projektu pieņemšanas kārta apakšpa-
sākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības". Šī apakšpasākuma mērķis ir 
veicināt mazo lauku saimniecību kon-
kurētspēju, paaugstinot to ražošanas 
produktivitāti, efektivitāti, atbalstot 
kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents atbalsta sa-
ņemšanai ir eksistējoša mazā lauku 
saimniecība – saimnieciskās darbības 

veicējs: fi ziska persona, kuras dzīves-
vieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai 
juridiska persona, kuras juridiskā ad-
rese ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents 
sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē 
strādājošu konsultāciju pakalpojuma 
sniedzēju sagatavo projekta iesniegu-
mu, kas ietver darījumdarbības plā-
nu. Darījumdarbības plānu sagatavo 
2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika 
posmam. Konsultāciju pakalpoju-
mu sniedzēju saraksts ir publiskots 
LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta 
veidi”. Jāņem vērā arī nosacījumi, ka, 
lai saņemtu atbalstu, kopējā īpašumā 
esošās vai nomātās apsaimniekotās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platība nevar pārsniegt 50 hektāru, ie-
gūta augstākā vai vidējā profesionālā 
lauksaimniecības izglītība vai apgūtas 
lauksaimniecības pamatzināšanas vis-
maz 160 stundu apjomā (ja tā nav ie-
gūta, tad tas jāizdara darījumdarbības 
plāna īstenošanas laikā) un citi nosacī-
jumi. Par tiem plašāku informāciju var 
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta 
veidi”.

Pieejamais publiskais fi nansējums 
pirmajā apkšapasākuma kārtā ir EUR 
20 851  400. Darījumdarbības plāna 
īstenošanai un mērķu sasniegšanai 
nepieciešamos ieguldījumus veido 
vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, 

ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai 
citi darījumus apliecinoši dokumen-
ti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne 
vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldī-
jumiem.

Atbalsta apmērs viena darījum-
darbības plāna īstenošanai ir EUR 15 
000 , kas tiek izmaksāts divās daļās at-
bilstoši darījumdarbības plānam: pir-
mais maksājums 80 procentu apmērā 
no kopējā atbalsta, gala maksājums - 
20 procentu apmērā.

Plašāku informāciju lauksaimnie-
ki var saņemt, zvanot uz LAD infor-
matīvo tālruni: 67095000

Informācijas avots: Lauku 

atbalsta dienests

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu 

uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Jūnija vidū Kretingas pašvaldība 
(Lietuvā) saņēma lēmumu par pro-
jekta “Youth, come back to home-
towns” (Jaunatne, atgriežaties dzim-
tajā pilsētā) apstiprināšanu. Projekts 

tiek īstenots Eiropas Savienības prog-
rammas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros 
(2.apakšprogramma “Democratic 
engagement and civil participation” 
measure “Networks of towns”). Pro-

jekta partneri ir Jēkabpils, Viļakas, 
Kokneses un Līgatnes pašvaldības.

Projekta mērķis ir organizēt pa-
sākumus vietējiem un citā pilsētā 
dzīvojošiem jauniešiem, iesaistot da-

žādu institūciju pārstāvjus un vietējo 
sabiedrību, lai meklētu risinājumu 
jauniešu aizbraukšanai no dzimtās 
vietas un veicinātu jauniešu atgrieša-
nos dzimtajā pilsētā, kurā strādātu un 

veidotu ģimenes. Projekta rezultātā 
tiks stiprināta jauniešu piederības un 
vienotības sajūta novadam, kā arī ES. 
Projekts tiks realizēts no 2015.gada 
12.-26.septembrim.

Lietuvas pilsētas Kretingas un Latvijas pašvaldību sadarbības projekts

Līguma noslēgšanas brīdī.
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Kamēr lēniem soļiem nākas ie-

soļot rudens dzestrumā, izbaudi 

pēdējās vasaras sniegtās iespējas 

un apmeklē Likteņdārzu. Aplūko, 

kā pa šiem gadiem esam auguši 

un kas vēl ir jāsasniedz.

      Sintija Broka

Mārketinga un sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Daces Svētiņas foto

 Augusta mēnesis bijis īpaši bagāts 
pasākumu jomā. Aizvadīta septītā 
LTV un Latvijas radio 5 rīkotā ziedo-
jumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs”. 
Akcijas laikā saņemtie līdzekļi tiks vel-
tīti Lielā kalna izveidei, kuru nākotnē 
rotās Latvijas pļavu ziedi un koku au-
dze. Lielais kalns ir plānots 12,5 metru 
augsts, un tam nepieciešams ap 200 
tūkstoši kubikmetru zemes.

22. augustā pie mums viesojās jau-
niešu jauktais koris “Balsis” diriģenta 
Inta Teterovska vadībā. Tā tiešām bija 
skanīga un varena kopā būšana. 

Arī septembris ir iesācies vērienī-
gi.

3. septembrī, pateicoties Lības 
Zukules iniciatīvai, Kokneses novada 
Bebru pagasts rīkoja zemes vākšanas 
akciju, kurā Jūsu ziedoto zemi nogādā-
ja Likteņdārzā. Pirmo reizi Likteņdār-
zā notika jogas diena DABA YOGA 
studijas profesionāļu Aijas Dvinskas 
un Valda Svirska vadībā. Bija harmo-
niski un dvēseliski skaisti.

Bet Likteņdārzā sezona vēl nebei-
dzas.

Aicinām visus atbalstīt kolektīvās 
fi nansēšanas portālā www.projektu-
banka.lv iesniegto „Kokneses fonda” 
projektu – “Lai vienmēr ir, kur atvilkt 
elpu”, kas paredz trīs jaunu atpūtas 
vietu izveidi Likteņdārzā, tādējādi pa-
darot apmeklētāju uzturēšanos dārza 
teritorijā ērtāku un ainavu – pievil-
cīgāku.   Sīkāka informācija - mūsu 
mājas lapā – www.liktendarzs.lv vai 
www.projektubanka.lv pie jaunajiem 
projektiem. Projekta ilgums ir 60 die-
nas, tāpēc nepalaid garām savu iespēju 
atbalstīt.

Un, protams, katru dienu no pulk-
sten 10 līdz 18 gaidām jūs Likteņdār-
zā. Ceļā uz dārzu paņem līdzi maisi-
ņu zemes vai kādu akmeni no savām 

dzimtajam mājām, reģistrē to Infor-
mācijas centrā un esi viens no dārza 
veidotājiem. 

Uz tikšanos Likteņdārzā!

Aicina Likteņdārzs

Likteņdārzā, 8. augusta pēcpusdienā, kad saule spoži rotāja pār Daugavu, 
netālu no Skatu terases, sirsnīgā gaisotnē atklāja tēlnieka Ojāra Feldberga 

izveidoto piemiņas vietu – veltījumu latviešu strēlnieku pulku dibināšanas 100. 
gadadienai. Atklāšanas brīdī piedalījās LR aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis, Kara muzeja un „Kokneses fonda” pārstāvji, vairāku pašvaldību 

vadītāji un politiski represēto nodaļu biedri.

8. augustā pirms ziedojumu akcijas koncerta Likteņdārzā ieradās Latvijas 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Augstos ciemiņus 

sagaidīja „Kokneses fonda” un Kokneses novada domes pārstāvji. Valsts 
prezidents pastāstīja, ka Likeņdārzā ir pabijis arī iepriekš, piedaloties vienā 

no sakopšanas talkām. Tagad līdzās daudziem citiem Likteņdārza iestādītiem 
kociņiem, kuplos arī Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iestādītais ozoliņš ar 

vēlējumu: „Tev mūžam būt brīvai, Latvija!”

„Neesmu mācījies galdnieka 

amatu, bet darbs ar koku man pa-

tīk,” teic Aldis Neija, Kokneses no-

vada domes Komunālās nodaļas 

saimniecības pārzinis. Meistars ar 

zelta rokām, tā viņu raksturo dar-

ba kolēģi, bet Alda paveiktais pēc 

darbadienām vakara stundās un 

brīvdienās runā bez vārdiem. 

     Sarmīte Rode

Lapene bērnu rotaļu laukumā, tilti-
ņi un soliņi dabas takā, Kokneses parkā 
visi koka objekti, arī uzraksts „Kokne-
ses parks” ir viņa roku darbs. Augusta 
mēnesī, īstenojot Meža attīstības fon-
da un  Latvijas Pašvaldību savienības 
projektu „Latvijas iedzīvotāji kopā 

nākotnes mežam” Kokneses parkā ir 
izveidota jauna atpūtas vieta, kurā oša 
koka soliņu un atkritumu tvertni ir 
gatavojis Aldis Neija. Parkā redzamie 
koka objekti ir tapuši no vecajiem par-
ka kokiem, kuriem tādējādi ir dots otrs 
mūžs. Kā viens darbs pabeigts, jau ir 
jauni iecerēti. Aldis stāsta, ka šoruden 
parkā tiks novietots liels koka rāmis, 
kurā uz Daugavas fona varēs nobildē-
ties jebkurš koknesietis un viesis, būs 
arī dekoratīvs lineāls, kur mazie „kok-
nesīši” varēs uzzināt, vai pastiepušies 
garāki. 

Lūgums vecākiem saviem bērniem 
iemācīt cienīt citu cilvēku darbu. Nevis 
postīt, bet priecāties par apkārt radīto 
skaistumu.

„Kokneses parkā vēl ir daudz vietu, 
kuras atjaunot un sakārtot. Tā pirms 
pāris gadiem netālu no dīķiem atjau-
nots bruģēts laukums ar soliņiem. Par 
šo atpūtas vietu Aldis stāsta: „Kopjot 
šo parka daļu pamanījām, ka ar zāli 
apaugušajam laukumam apakšā slēpjas 
bruģis. Novācām  virskārtu un pārbru-
ģējām, tādējādi radot vēl vienu sakoptu 
posmu no jaunās muižas ansambļa.” 
Augusta beigās komunālās nodaļas vīri 
Alda Neijas vadībā strādāja pie turpat 
netālā muižas pagraba atjaunošanas 
– atrokot pagrabu un ieliekot imitētas 

durvis. Darbi norisinājās projekta ie-
tvaros, kuram fi nansējumu piešķīrusi 
biedrība „Daugavas savienība”.  Aldis 
teic, ka kādreizējais muižas pagrabs va-
rētu kļūt par piemērotu vietu amatnie-
ku radošajām darbnīcām, kā arī blakus 
esošajā pļaviņā varētu notikt dažādi 
pasākumi.

Darbi runā bez vārdiem

2014.gada nogalē biedrība „Aizkr-
aukles reģionālā Tautskola” iesniedza 
projektu Daugavas Savienībai ar mērķi  
apkopot un pierakstīt Daugavas krastos 
dzīvojošo dzejnieku un komponistu 
radītās dziesmas par un ap Daugavu, 
kā arī aicināt radīt jaunas dziesmas. 
Projekts tika atbalstīts un tam piešķirts 
fi nansējums- EUR 590,-

No šīm dziesmām tiks izveidots 
kvalitatīvs prezentācijas materiāls, kuru 
varēs izmantot gan autori, gan pašval-

dības ar autoru atļauju. Tas popularizēs 
mūsu komponistu un dzejnieku literā-
ro un muzikālo veikumu.

Plānojam, ka nākamajā gadā dzies-
mas tiks aranžētas un ieskaņotas mū-
zikas ierakstu studijā, kā arī izveidota 
koncertprogramma.

Aicinām atsaukties dziesmu auto-
rus, kuri savus darbus veltījuši Dauga-
vai un vietām ap to: pa tālr.29497587 
(Anitai)  vai e-pastā muzgrafi ka@in-
box.lv (Jānim)

DAUGAVAS DZIESMU GRĀMATA

Rindas no Kl. Fransuā dzies-

mas “Mans ceļš”  ir ne tikai 

Fr.Sinatras populārās dziesmas 

rindas, bet arī kora “ Labākie 

gadi” vadmotīvs. 

      Silvija Cīrule

1999.gadā dibinātais koris šogad 
vēlas īstenot Raiņa teikto: “ Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies!” Ir pienācis brīdis, 
kad vēlamies mainīt kora nosauku-
mu, kora statusu - no senioru  kora 
pārtapt jauktajā korī, kurā, blakus  
cienījamu vecumu sasniegušiem 
dziedātājiem, muzicētu arī koknesie-
šu vidējā paaudze.

Septembrī, kā skolas bērni, uzsā-
kam jauno gadu, kurš būs interesantu 
pasākumu, aizraujošu koncertu un 
skaistu repertuāru gads. Kas attiecas 
uz repertuāru - līdz šim bijām neti-
pisks senioru koris tieši repertuāra 
dēļ. Bez obligātā katru gadu iestu-
dējām vēl vismaz 2 repertuārus ar 
dziesmām, kas patīk pašiem, jo tikai 
tā var uzrunāt klausītājus. Tā mūsu 
krājumā ir neskaitāmas R.Paula 

dziesmas, jau pieminētā Fr.Sinatras, 
E.Preslija repertuāra un citu autoru 

un iecienītu izpildītāju dziesmas. Šo 
repertuāra politiku (par kuru mūs 
apskauž kolēģi Madonā, Lielvārdē, 
Ogrē un citviet) turpināsim.

Lai pielāgotos dziedātāju vēlmēm 
un iespējām, mainīsim arī mēģināju-

mu laikus, no rīta stundām tos pārce-
ļot uz pievakari.

8.septembrī, plkst.17:00 sanāk-
sim uz dziedāšanas sezonas atklāšanu 
Kokneses kultūras namā, lai svinētu 
jaunā kora Vārda došanas svētkus un 
laipni aicinām visus, kas vēlētos dzie-
dāt kopā ar mums!

“ … Mans mūžs, kā mirklis īss
Skrien debesīs un staro dziesmās…”

Dziesmā izdziedāts mūžs. Senioru koris „Labākie gadi”.

Vasara lēnām iet uz beigām, ru-
dens pamazām nāk sētiņā, bet Ra-
došajā mājā rosība turpinās. Kopš 
21.augusta katru piektdienu te gaida 
ikvienu, kas grib darboties pats, mā-
cīties no citiem vai arī dalīties tajā, 
ko prot. Mēs nākam kopā vakarpusē 

no plkst.17.00 - 20.00. Notikušas jau 
divas "radošās piektdienas". Esam 

adījuši, darinājuši maučus, auduši, 
celojuši, izšuvuši, veidojuši gaismas 
lukturīšus, dziedājuši, cienājušies ar 
gardumiem, ko čaklās saimnieces at-
nesušas nodegustēt...  Ja arī TU gribi 
iegriezies Koknesē, Radošajā mājā, 
Melioratoru ielā 1A. Atbrauc! Esi 

klāt! Un darbojies kopā ar mums! 
Info pa tālr.26575499 (Inguna)

Visradošākā diena – piektdiena!
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Kokneses novada domes orga-

nizētajā iedzīvotāju aptaujā par 

pašvaldības darbu vairums aptau-

jas dalībnieku pauda neapmierinā-

tību par ceļu, ietvju un ielu stāvokli 

un uzturēšanu, kā arī izteica vēlmi 

saņemt plašāku informāciju par 

pašvaldības paveikto ceļu uzturē-

šanā. 

      Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris, Kokneses nova-
da domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs 
un Komunālās nodaļas vadītāja Benita 
Peciņa kopīgā sarunā sniedz plašāku 
skaidrojumu par ceļu jautājumiem.

Pašvaldība neatbild par valsts 
autoceļiem un māju ceļiem

Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris atzīst: „Iedzīvo-
tāji, izsakot pārmetumus pašvaldībai, 
bieži vien neizprot, kuri ir valsts nozī-
mes, privātie vai pašvaldības ceļi. Mūsu 
novada teritorijā valsts nozīmes auto 
ceļi ir Tīnūži – Koknese, Rīga - Dau-
gavpils, ceļi Vērenes, Blaumaņa, 1905. 
gada un Paugu, kas pagasta teritorijā ir 
ielu statusā . Mēs nevaram ne uzturēt, 
ne renovēt valsts nozīmes ceļus, tas ir 
„Latvijas Valsts ceļu” pienākums. Arī 
privātajos ceļos nedrīkstam ieguldīt 
pašvaldības līdzekļus. Ziemas sezonā 
saņemam sūdzības par neiztīrītajiem 
privātajiem ceļiem, bet, ievērojot liku-
mu, pašvaldība to nedrīkst darīt. Ma-
nuprāt, šiem ceļiem bija jābūt pašvaldī-
bas ceļu statusā, bet 90. gados pieļautās 
kļūdas īpašumu sadalīšanā tagad liek 
sevi manīt.” Komunālās nodaļas vadī-
tāja Benita Peciņa skaidro: Visi Latvijas 
autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:

— valsts autoceļos;
— pašvaldību ceļos;
— komersantu ceļos;
— māju ceļos.
 Likuma „Par autoceļiem” izpratnē 

ar terminu "komersantu ceļi" saprota-
mi arī ceļi, kas pieder uzņēmumiem 
(uzņēmējsabiedrībām) kā tiesību sub-
jektiem, kā arī citām privāto tiesību 
juridiskajām personām. Māju ceļš ne-
savieno citus augstāka līmeņa ceļus. Šie 
ir vienkāršoti sakot –privātie ceļi. Lai 
arī privātie ceļi būtu sakārtoti ,pastāv 
trīs iespējas:

1. izdalīt ceļus kā atsevišķas zemes 
vienības un nodot pašvaldībai uztu-
rēšanai un apsaimniekošanai. Tas gan 
ir salīdzinoši sarežģīts un laikietilpīgs 
process, jo tas prasa lielus fi nansiālus 
un tehniska rakstura ieguldījumus;

2. īpašnieki paši izvēlas uzņēmu-
mu, kas veic viņiem piederošo ceļu 

tīrīšanu, uzturēšanu, un slēdz privātu 
līgumu par pakalpojuma saņemšanu;

3. Pastāv vēl arī trešā iespēja, kas 
gan attiecas tikai uz tiem ceļa īpašnie-
kiem, kuru ceļa galā atrodas pašvaldī-
bas īpašums. Šajā gadījumā var nodibi-

nāt reālservitūtu par labu pašvaldībai, 
un pašvaldība savu iespēju robežās to 
uztur.

Ceļu uzturēšanai savs 
budžets

Pašvaldības vadītājs Dainis Vingris 
teic: „Kokneses novada domes uzde-
vums ir rūpēties par novadā teritorijā 
esošajiem pašvaldības ceļiem un ielām 
183.77 kilometru garumā, kur ielas sa-
stāda 15.65 km. Šim nolūkam tiek pie-
šķirts ceļu speciālais budžets – gadā ap-
tuveni 140 tūkstoši eiro paredzēti ceļu 
uzturēšanai: bedrīšu labošanai, greide-
rēšanai, ceļu tīrīšanai. Par iztērētajiem 
līdzekļiem ir jāveic stingra atskaite, tos 
nedrīkst tērēt citiem mērķiem. Pašval-
dība pati neveic ceļu uzturēšanu, bet 
izsludina iepirkumu, kura rezultātā 
uzvar kāda no ceļu uzturētāju fi rmām. 
Šogad tā ir fi rma „CBS Aizkraukle”, 
kura sniedz pakalpojumu, bet domes 
Komunālā nodaļa uzrauga veicamos 
darbus. Iedzīvotāji vēlas, lai ceļus bie-
žāk greiderētu, bet mums ir jāiekļaujas 
piešķirto līdzekļu robežās. Vērienīgā-
kais pasākums šogad ir par pašvaldības 
līdzekļiem veiktā Daugavas ielas posma 
rekonstrukcija, nākamgad iecerēts ielas 
asfaltēšanu pabeigt pilnībā. Daugavas 
ielā ir izbūvētas ūdens un kanalizāci-
jas komunikācijas, tāpēc prioritāte bija 
veikt rekonstrukciju tieši šajā ielā. Bēr-
nu vecāki jau atzinīgi novērtējuši  pie 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gun-
dega” atjaunoto laukumu un nobruģē-
tos gājēju celiņus šīs iestādes teritorijā. 
Ceļa labošana notikusi arī I.Gaiša Kok-
neses vidusskolas teritorijā.” Komunā-
lās nodaļas vadītāja Benita Peciņa stās-
ta: „Grants seguma labošana paveikta 
Daugavas, Rožu, Sporta ielās, kā arī at-

jaunoti posmi uz ceļiem Reiņi –Noras 
un Spīdolas- Ūsiņi, Bormaņi-Upeslīči, 
Bidegi-Bilstiņi, kā arī sakārtots gājēju 
ietves segums Parka un Blaumaņa ielas 
krustojumā un paplašināts laukums pie 
Kokneses kultūras nama, ieklājot bru-

ģi. Pagājušajā gadā par 
pašvaldības līdzekļiem 
sakārtojām Parka ielas 
gājēju ietves posmu, 
Dzirnavu, Tilta, Pērses, 
Upes, Krasta, Saules, 
Raiņa, Draudzības, Dārza, Māras, Au-
sekļa, Bērzu, Viršu un 1905.gada ielas, 
ceļa vecā šoseja-Kalnavoti posmu,  kā 
arī tika veikta ceļa Spīdolas –Ūsiņi 
grāvju tīrīšana. ”

Ieceres ierobežo fi nansējums
Pašvaldības vadītājs Dainis Vingris 

skaidro: „Kas veido budžetu? Tas ir 
strādājošu personu samaksātais iedzī-
votāju ienākumu nodoklis. Bieži pār-
metumus izsaka tie, kuri paši nemaksā 
šo nodokli. Rūpējoties par pašvaldības 
ceļiem, pirmkārt, par svarīgāko nā-
kotnē uzskatām sakārtot ielas, kurās 
ir veikta ūdens un kanalizācijas pār-
būves. Otrkārt, sakārtot ielas, kurās ir 
visblīvāk apdzīvotās teritorijas, kā In-
drānu un Parka iela. Treškārt, censties 
piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus 
kanalizācijas un ūdensvada projektiem 
Hanzas, Zemeņu un Līgo ielu rajonā. 
Diemžēl visas ieceres ierobežo fi nan-
sējums. 

Daudzkārt izskan pārmetumi, kā-
pēc ceļu attīstībai nepiesaistām vairāk 
Eiropas Savienības līdzekļus. Iepriek-
šējā plānošanas reģionā Eiropas Savie-
nības fi nansējumu piešķīra policentris-
kai attīstībai 9 pilsētām un 21 rajonu 
centram. Jaunajā plānošanas reģionā 
ceram saņemt 800 tūkstošus eiro no 
grants ceļu uzlabošanai paredzētajiem 
līdzekļiem lauku uzņēmējiem. To izlie-
tojums jau ir apzināts, novērtējot ceļus 
novadā un, ņemot vērā, ne tikai uzņē-
mēju vēlmes, bet arī skolēnu autobusu 

maršrutu. Teorētiski varētu sakārtot 30 
kilometrus garu ceļa posmu.

Gadu desmitiem gaidīta ir valsts 
reģiona ceļa Vecbebri – Irši asfaltēšana, 
bet joprojām atlikta. Izpilddirektors Il-
mārs Klaužs stāsta: „Sarunas ar Satik-
smes ministriju nonāk pie ceļa katego-
rijas. To nav paredzēts mainīt, līdz ar to 

nokļūšana Iršos vēl kādu laiku būs ap-
grūtināta. Ja satiksmes ministrija lems 
par 3% samazinājumu, tad reģionālo 
ceļu uzlabošanai būs pārvilkta svītra.”

Domes priekšsēdētājs uzsver: „Ļoti 
aktuāli ir veikt ceļa remontu rūpniecis-
kās zonas teritorijā Melioratoru ielā un 
uz „Apaļo fermu”, lai to īstenotu jāmek-
lē iespējas startēt projektu konkursos.

Iedzīvotāji aicināti uz 
līdzdarbošanos

Vēl viens svarīgs jautājums ir 
daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu, 
gājēju celiņu un stāvlaukumu sakār-
tošana. Te ir radušās dažādas situāci-
jas. Koknesē ir daudzdzīvokļu mājas, 
kuras atrodas uz privāta īpašnieka ze-
mes, ir arī mājas, kurām īpašumā nav 
zemes. Vēl ir gadījumi, kad daudzdzī-
vokļu mājas zeme pieder trešajai per-
sonai. Un atkal jāatsaucas uz 90. gados 
mērniecības sekām. Tomēr, kā rast 
risinājumu iekšpagalmu sakārtošanā? 
Mums var noderēt Rīgas un Jelgavas 
pieredze ar pieņemtajiem Saistoša-
jiem noteikumiem par iekšpagalmu 
sakārtošanu. Šīs teritorijas ir daudz-
dzīvokļu māju valdījumā vai funkcio-
nālā lietojumā. Daudzdzīvokļu mājas 
apsaimniekotājs vai nodibināta bied-
rība izstrādā projektu teritorijas labie-
kārtošanai, bet pašvaldība atbalsta ar 
līdzfi nansējumu. Ja mūsu pašvaldība 
pieņemtu šādus Saistošos noteikumus, 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji 
varētu izstrādāt projektus,  pašvaldība 

piešķirtu līdzfi nansējumu, bet mājas 
iedzīvotāji piemaksātu savu daļu pie 
apsaimniekošanas maksas. Nākotnē 
risināma problēma ir arī stāvlaukumu 
sakārtošana.  Lūgums auto īpašnie-
kiem, kuriem ir garāžas, tās arī izman-
tot. Diemžēl daudzi no viņiem labprā-
tāk savus transporta līdzekļus novieto 

pie savām mājām stāvlaukumos vai 
zālājā. Savukārt citi māju iedzīvotāji, 
kuriem nav auto, raksta sūdzības do-
mei par nodarīto kaitējumu zaļajai zo-
nai. Šādi iesniegumi būtu jāadresē SIA 
„Kokneses komunālie pakalpojumi” 
namu pārvaldniekam.”

Benita Peciņa teic, ka vadoties pēc 
2008. gadā izstrādātā Kokneses ciemata 
daudzdzīvokļu māju rajona satiksmes 
organizācijas  un labiekārtošanas plāna  
ir paredzēta Indrānu ielas renovācija, 
veicot ielas paplašināšanu un asfalta 
seguma ieklāšanu. 2015. gadā kopumā 
no pašvaldības līdzekļiem ceļu uzlabo-
šanai būs ieguldīts līdz 100  tūkstošiem 
eiro.

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Raina Līcīte stāsta, ka šogad Iršos paš-
valdības ceļu uzturēšanu, greiderēšanu, 
caurteku labošanu veic SIA „CBS Aiz-
kraukle”. Pagasta pārvaldei nav savas 
tehnikas, ar ko veikt šo darbu.

Bebru pagastā pašvaldības ceļu 
uzturēšanā ir daļa darbu, ko veic ko-
munālās nodaļas strādnieki. Juris Bārs, 
komunālās nodaļas vadītājs teic, ka 
ar savu tehniku un saviem spēkiem 
tiek labotas caurtekas, ziemā tīrīti ceļi. 
Šogad labojot pašvaldības ceļus tika 
uzklāts klātnes segums ar šķembu mai-
sījumu. Ceļu uzturēšanas fi rma „CBS 
Aizkraukle” veic ceļu greiderēšanu.

Kokneses novada dome arī turp-
māk ieguldīs līdzekļus pašvaldības ceļu 
sakārtošanai un meklēs risinājumus, kā 
uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Viena no prioritātēm - pašvaldības ceļu sakārtošana

Vides izglītība ir process, kura 
laikā tiek veidotas zināšanas, izprat-
ne, attieksmes un prasmes par dabas 
sociālās vides un cilvēku dzīvesdarbī-
bas mijsakarībām. Bērns aktīvā dar-
bībā apgūst pasauli ap sevi, dabu, tās 
norisēm, lietām, parādībām, uzvedī-
bu tajā un attieksmi pret to, tādēļ ir 
īpaši svarīgi veidot sabiedrības vaja-
dzībām un prasībām atbilstošu katra 
cilvēka sākotnējo vērtību sistēmu.

Kokneses internātpamatskola – 
attīstības centrs, piedaloties Latvijas 
vides aizsardzības fonda projektu 

konkursā „Atbildīgs dzīvesveids” 
aktivitātē – vides izglītības nometņu 
organizēšana bērniem un jauniešiem 
ar invaliditāti t.sk. īpašām vajadzī-
bām, guva atbalstu, un no 10. līdz 
13. augustam skolā – centrā notika 
nometne „Dabas draugi”, kurā pie-
dalījās bērni un jaunieši ar speciālām 
vajadzībām. Nometnes „Dabas drau-
gi” dalībnieki pilnveidoja „zaļo do-
māšanu”, izpratni par Latvijas dabu, 
tās daudzveidību un aizsardzības ne-
pieciešamību, kā arī sekmēja sociālo 
prasmju un praktisko iemaņu attīstī-

bu, kas būs atbalsts viņu tālākajā dzī-
vē, personības attīstībā un integrāci-
jai sabiedrībā.

Bērni un jaunieši nometnes laikā 
piedalījās vidi izzinošās nodarbībās 
un ekskursijās Līgatnes dabas takās 
un Tērvetes dabas parkā. Praktiskajās 
nodarbībās dalībnieki kopā ar peda-
gogiem Kokneses internātpamatsko-
lā – attīstības centrā veidoja „Zaļo 
klasi”, kurā turpmāk skolēni varēs 
papildināt zināšanas par dabu, tās 
pamatlikumiem, kā arī vairāk laika 
pavadīt brīvā dabā un svaigā gaisā.

Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centrs saka lielu paldies 
Latvijas vides aizsardzības fondam 
par iespēju īstenot projektu „Nomet-
ne „ Dabas draugi””, skolas - centra 
pedagogiem un administrācijai par 
atsaucību un ieguldīto darbu.

Projektu fi nansē – Latvijas vides 
aizsardzības fonds. Projektu atbalsta 
– Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija.

Kokneses internātpamatskolas 

– attīstības centra metodiskais 

dienests

Nometne „Dabas draugi” Kokneses 
internātpamatskolas – attīstības centrā

Vecbebru Romas – katoļu draudze 
pateicas par palīdzību baznīcas 

teritorijas labiekārtošanā 
Aivaram Dambītim, 

Lībai Zukulei, 
Imantam Jurjānam un 

Jānim Lapiņam.

Pateicība
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Gaidot jauno mācību gadu, 25. augustā Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, izglītības darba speciāliste Lauma Āre 

un Kokneses Novada Vēstis viesojās novada izglītības iestādēs un pārliecinājās - izglītības iestāžu sagatavošanā  ieguldīts daudz darba un tās ir gatavas Zinību dienā vērt 

durvis saviem audzēkņiem.

      Sarmīte Rode, Daces Svētiņas foto

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā labiekārto teritoriju

Pagājušajā gadā mācī-

bu iestādē īstenoti vērienīgi 
remontdarbi. Savukārt šajā 
vasarā veiksmīgi uzsākta 
skolas teritorijas labiekār-
tošana: nobruģēti gājēju 
celiņi, pie Kokneses sporta 
centra apmeklētāju ērtībai 

paplašināts stāvlaukums. Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolas 
direktors Māris Rein-
bergs stāsta: „Nākamā 
gadā budžetā  plāno-
sim līdzekļus teritorijas 
labiekārtošanas pabeig-
šanai. Mācību iestādes 
iekštelpās nozīmīgākais 
veikums ir izremontēta 
saimniecības noliktava 

un darba kabinets direktora vietniekam 
saimnieciskajā darbā. Saviem spēkiem 
kvalitatīvi veikts kosmētiskais remonts 
C korpusa  1. un  3.stāva gaiteņiem.” 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 
pirmās skolas gaitas sākuši 34 pirm-
klasnieki, kopumā mācības uzsākuši 
386 skolēni.

Jaunais mācību gads Kokneses novada izglītības iestādēs 

Pārkāpjot Kokneses Mūzikas 
skolas slieksni jau pārņem sajūta, 
ka esam  nonākuši brīnumainajā 

mūzikas pasaulē. Visi nozīmīgie 
telpu remontdarbi ir paveikti ie-
priekšējā gadā. „Esam ļoti apmie-
rināti ar savu telpu mājīgo iekār-
tojumu. Īpaši mīļa mums ir ka-
merzāle, kurā dominējošie gaišie 
toņi iedvesmo mūzikai. Audzēkņi 
aizvadītajā gadā atzinīgi novērtē-
ja ērti pārbīdāmos solus Solfedžo 
klasē. Prieks, ka bērni prot saudzēt 
visu jauno. Tāpat priecājamies par 
sakārtoto stāvlaukumu pie mūsu 
iestādes un PII „Gundega” vārtiem. 
Šo laukumu jau esam nodēvējuši 
par Čaikovska laukumu,” ar gan-
darījumu teic Kokneses Mūzikas 
direktore Silvija Cīrule.

Kokneses Mūzikas skolā mācī-
bas uzsākuši 85 skolēni.

Kokneses Mūzikas skolas telpas 
iedvesmo radīt priekam

Pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Gundega” 
bērniem šoruden priecīgs 
pārsteigums ir ieklātais 
krāsaina bruģa segums 
gājēju taciņās.  Iestādes 
vadītāja Rita Gabaliņa 
teic, ka nākamgad tiks 
turpināts darbs pie pārējās 
teritorijas sakārtošanas, kā 
arī jādomā par rotaļlauku-
mu labiekārtošanu ar rotaļu 
ierīcēm un smilšu kastēm. Domes 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs ieteica 
rotaļlaukumu labiekārtošanā ar ide-
jām un palīdzību iesaistīt bērnu ve-
cākus. Iestādes vadītāja pastāstīja, ka 
laba sadarbība izveidojusies ar grupas 
„Vāverīte” vecākiem, kuri grupiņai 
uzdāvinājuši galdiņus.  „Visās gru-

pās ir novaskotas grīdas, garderobēs 
sienas skapjiem pārmainītas durvis. 
Esam ļoti apmierināti ar  pagājušajā 
gadā iegādāto inventāru grupu tel-
pām, kā arī ar teicami aprīkoto sporta 
zāli,” par paveikto teic PII „Gundega” 
vadītāja Rita Gabaliņa.

Šoruden PII „Gundega” apmeklē 
153 audzēkņi.

PII „Gundega” gājēju taciņām krāsains 
bruģa segums

Viesojoties Kokneses internātpa-
matskolas – attīstības centrā vispirms 
devāmies aplūkot skolas iekšpagalmā 
topošo „Zaļo klasi”.  Jau vairākus ga-
dus mācību iestādei ir piešķirts eko 
skolas nosaukums. Iegūstot fi nansiā-
lu atbalstu Latvijas vides aizsardzības 
fonda projektu konkursā „Atbildīgs 
dzīvesveids”, no 10. līdz 13. augustam 
skolā notika nometne „Dabas draugi”, 
kurā piedalījās bērni un jaunieši ar 
speciālām vajadzībām. Kokneses in-
ternātpamatskolas – attīstības centra 
direktore Dagmāra Isajeva stāsta: „Jau 
otro gadu piedalījāmies Latvijas vides 
aizsardzības fonda projektu konkur-
sā. Nometnes „Dabas draugi” dalīb-

nieki ne tikai pilnveidoja „zaļo 
domāšanu” un izpratni par Latvijas 
dabu, bet praktiskajās nodarbībās 
kopā ar mājturības skolotāju veidoja 
„Zaļo klasi””. Tagad par bērnu un jau-
niešu paveikto liecina no sazāģētām 
koka ripām izveidotā dabas taka, ie-
stādītie rododendri un citi košumau-
gi. Vislielākā atzinība tika veltīta par 
skolas un projekta līdzekļiem izveido-
tajai lapenei, kurā pie pamatīga koka 
galda rudenī notiks arī dabas zinību 
stundas. Jaunums mācību procesa 
sekmēšanā un emocionālās veselības 
uzlabošanā ir iekārtotā sensorā (sajū-
tu) istaba, kurā ar skolēniem darbo-
sies logopēds un psihologs. Siltās un 

saulainās krāsās šovasar jaunu 
veidolu ieguvusi sporta zāle, 
kura lielākos skolas pasākumos 
tiek izmantota kā aktu zāle. Sa-
vukārt kādreizējā baseina telpā 
iekārtotā aktu zāle kalpo mazā-
kiem tematiskiem pasākumiem. 
Mājīgi iekārtotā skolotāju istabā 

skolotājiem būs patīkami gatavoties 
stundām, gan arī atpūsties, bet mo-
dernajā datorklasē iegādāti jaunie da-
torkrēsli. „Pašreiz visvairāk remonts 
ir nepieciešams pārejai no jaunā uz 
veco skolas korpusu,” teic direktore 
Dagmāra Isajeva. Pateicoties skolas 
vadības iniciatīvai,  nosūtot vēstuli 
Valsts prezidenta kancelejai,  katrā 
klasē ir novietota Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa ģīmetne. „Arī tā, 
mūsuprāt, ir patriotisma audzināša-
na,” uzskata skolas direktore.

Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centrā 1. klasē mācās 4 sko-
lēni, kopējais skaits 112 skolēni.

Kokneses internātpamatskolā – 
attīstības centrā top zaļā klase

Bebru pamatskolas apkārtni 
grezno ziedošu puķu dobes. Spor-
ta zāles apmeklētāju ērtībai šajā 
vasarā izveidots gājēju celiņš uz 
atsevišķu ieeju sporta zālē. Sa-

gaidot jauno mācību gadu,  skolas 
iekštelpās veikti dažādi uzlabojumi. 
Lidija Degtjareva, Bebru pamatsko-
las direktore, teic: „Kosmētiskais 
remonts patīkami pārvērtis infor-
mātikas kabinetu, kuram iegādāti  
četri jauni datori, kopumā mācību 
procesā tiek izmantoti 12 datori.  Sā-
kumskolas korpusā pašu darbinieku 

spēkiem nelieli kosmētiski remonti 
paveikti 1. un 2. klases kabinetos.” 

Veiksmīgs risinājums atrasts mū-
zikas kabineta labiekārtošanai – 
vecajiem mācību soliem uzliktas 
jaunas virmas. Neiztērējot lielus 
līdzekļus panākts vizuāli patīkams 

noformējums. Izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs atzinīgi novērtēja skolēnu 
garderobes, kurām izturīgās un glīti 
veidotās koka durvis savulaik dari-
nājis galdnieks Andris Dindonis. 

Bebru pamatskolā jaunajā mācī-
bu gadā 1. klasē mācās 7 skolēni, bet 
kopumā šajā mācību gadā mācības 
uzsākuši 81 skolēni. 

Bebru pamatskolā saviem 
spēkiem paveic daudz

Vecbebru Profesionālā un vispāriz-
glītojošā internātvidusskola ik gadu top 
arvien jaunāka un modernāka. Mācību 
iestādes direktors Jānis Bakmanis stās-
ta par paveikto šajā gadā: „Ir izremon-
tēts foajē pie ēdnīcas, kā arī veiksmīgi 
noritējis ventilācijas telpas sakārtoša-
nas projekts. Darba apstākļu uzlabo-
šanai ēdnīcai ir iegādāta jauna trauku 
mazgājamā mašīna. Patīka-
mas pārvērtības pēc kvali-
tatīva remonta ir redzamas 
1. stāva kulinārijas gaitenī.” 
Remontdarbi notikuši arī die-
nesta viesnīcā: 3. stāva gaitenī 
ir ieklāts lamināts, izremontētas un ar 
jaunām mēbelēm iekārtotas mācību un 
atpūtas telpas, kuras izmantos pirms-
skolas vecuma bērni. Jau pagājušajā 

gadā iekārtotajā bēr-
nu rotaļlaukumā šo-
ruden tiks uzstādīti 
soliņi, šūpoles un 

smilšu kaste. Pakāpeniski remontdarbi 
norit dienesta viesnīcas dzīvokļos. 

Pats galvenais, lai mācību iestādei 
būtu pietiekams skolēnu un audzēkņu 

skaits, jo viss pārējais ir nodrošināts 
-  sakārtota vide mācību procesam un 
profesionālu pedagogu kolektīvs.

2015./2016. mācību gadā 1. klasē 
mācās 10 bērni, kopumā internātskolā 
137 skolēni, profesionālajā daļā 67 au-
dzēkņi, kopā mācību iestādē mācības 
uzsākuši 204 audzēkņi.

VPIV ar katru gadu modernāka
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Kokneses Tūrisma centrs aicina visus aktīvās atpūtas cienītājus 
uz VELOBRAUCIENU maršrutā: KOKNESE– VECBEBRI– IRŠI – 
KOKNESE
(Koknese – Līdaces – Pērses tilts – Ūsiņi – Upeslīči – Jaunlauvas – Blankas – 
Jaunbebri – Siljāņu brasls – Irši – Pērles – Tupiešēni – Vecbebri – Zutēni – Purmaļi – 
Ratnicēni – “Mazā kāpa”)
Pulcēšanās braucienam  no plkst. 9:45 – 10:00
pirmajā tikšanās vietā pie I.Gaiša Kokneses vidusskolas vārtiem.

2014. gada velobrauciena dalībniekiem šī gada maršruts neliks vilties, jo tas vedīs 
pa citiem ceļa posmiem. No Kokneses, nedaudz apbraucot Vecbebrus, dosimies Iršu 
virzienā, lai tuvāk iepazītu pagasta vēsturi un tiktos ar vienu no baltvācu kolonijas 
māju īpašniekiem. 
Velobraucienu sāksim Blaumaņa ielā, dodoties uz 1905.gada ielu. Tālāk ceļš pa 
mazpazīstamiem pauguriem aizvedīs uz Iršiem. Tur varēsim iegādāties gardos Iršu 
pagasta zemnieku saimniecības „Zemītes” konditorejas izstrādājumus un baudīt 
maltīti brīvā dabā.
Atpakaļceļā dosimies uz Vecbebriem, kur apmeklēsim Latvijas Biškopības vēstures 
muzeju. Pēc viesošanās „medus mājā” un iepazīšanās ar bites ceļu no zieda līdz 
stropam, būsim gatavi mājupceļam. Priecājoties par krāšņo lauku ainavu sasniegsim 
brauciena galamērķi amatu centru „Mazā Kāpa”. Tur visus velobrauciena dalībniekus 
gaidīs sātīga zupa, kuru baudot varēs dalīties dienas iespaidos, kā arī uzzināt, kā top 
ar rokām darināti ādas mākslas priekšmeti.

Pieteikšanās velobraucienam līdz 9. septembrim pa 
e-pastu: turisms@koknese.lv 
vai tālruni: 65161296.  Dalības maksa EUR 3.00.
Vēlams līdzi ņemt:  
– pusdienu maltīti un ūdeni vai citu atspirdzinošu dzērienu;
– uzlādētu telefonu;
– labu garastāvokli.
Lūgums padomāt par ērtu un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un 
apaviem!
Nepieciešamības gadījumā velosipēdus var iznomāt uzņēmumā 
„Mežmalas laivas” (pie “Liepkalnu” maiznīcas Klintainē). 
Vairāk info par velosipēdiem 26161131.

VAIRĀK  INFORMĀCIJAS PA TĀLRUNI 65161296 (Vita)

Bebru pagasta pirmsskolas iestā-
dei „Bitīte” ir savs īpašais starojums, 
ko rada paši „dārziņa” iemītnieki. „Es 
lepojos ar saviem kolēģiem!” – at-
zīst PII „Bitīte” vadītāja Ilona Vītola. 
Lielākais veikums šajā vasarā ir ilgi 
gaidītais veļas mazgātuves telpu re-
monts. Kvalitatīvi izremontētajās un 
mājīgi iekārtotajās telpās tagad goda 
vietā ir jauna un moderna veļas mašī-
na. „Paldies Kokneses novada domei 
par ieinteresētību un atbalstu!” – visa 
kolektīva vārdā teic Ilona Vītola. Citi 
lieli remonti iestādē nav veikti, tikai 
saviem spēkiem nedaudz atsvaidzi-
nāts telpu noformējums. Savukārt 
iestādes teritorijā uzstādīti jauni ap-
gaismes stabi, pagrabam uzlikts jau-
ns jumta segums. Vēl jumta seguma 
nomaiņa ļoti vajadzīga 3. grupas 
nojumei – lubiņu jumts savu mūžu 
ir nokalpojis. Taču grupu rotaļlauku-
mos priecē atjaunotās spēļu iekārtas. 
Ilona Vītola stāsta: „Mums aktīvi dar-

bojas bērnudārza darbinieku un bēr-
nu vecāku izveidotā padome, kuras 
rosināti šopavasar vecāki piedalījās 
„dārziņa” teritorijas labiekārtošanas 
talkās. Īpašs paldies mūsu bijušajam 
audzēknim Aivim Kosmačevskim 
par āra rotaļlietu restaurāciju.” Šajā 
mācību gadā vairs nedarbojas dien-
nakts grupa, līdz ar to nedaudz sa-
mazinājies bērnu skaits. Šoruden PII 
„Bitīti” apmeklē 50 bērni.

PII "Bitīte" vecāku 
atbalsts lieti noder

Iršu pagastā atbraucējus 
sagaidīja Pērses sākumskolas 
direktore Gaļina Kraukle un 
Iršu pagasta pārvaldes vadītā-
ja Raina Līcīte. Šogad aprit 45 
gadi kopš Raina Līcīte uzsā-
kusi darba gaitas Iršu pagastā. 
Diemžēl šis ir pirmais gads, 
kad 1. septembrī baltajā skolas 
namā durvis vēra 1. – 6. kla-
šu  skolēni.  Skolas kolektīvs ir 
čakli gatavojies jaunajam mā-
cību gadam. Pašu darbinieku 

spēkiem ir ieliktas jaunas fl īzes skolas 
ēdnīcas virtuvē. Lai uzlabotu skolēnu 
ikdienas darbu, iegādāti četri jauni 
stacionārie datori.   Sakarā  ar  klašu 
samazinājumu, atbrīvojušās vairākas 
telpas, kurās tagad darba mājvieta ir 
Ģimenes  krīzes centra „Dzeguzīte” 
vadībai. Savukārt pagasta vēstures 
ekspozīcija  ir pārvietota skolas pir-
majā stāvā.

Pērses sākumskolā jauno mācī-
bu gadu sākuši 5 pirmklasnieki, arī 
pirmsskolas grupu apmeklēs 5 bērni. 
Kopumā mācības uzsākuši 35 skolēni.

Pārmaiņas Pērses 
sākumskolā

Kokneses Mūzikas skola 1.sep-
tembrī sāks savu pastāvēšanas  
divdesmit piekto gadu. Šajos ga-
dos skola manāmi pārvērtusies 
–  skaistās, estētiski noformētās, 
gaišās telpās mūzikas instrumentu 
spēli, teorētiskās zināšanas apgūst 
85 audzēkņi no Vietalvas, Klintai-
nes, Meņģeles, Iršu, Bebru, Kokne-
ses pagastiem.

Vispopulārākā un pieprasītākā 
pašlaik ir Flautas spēles klase, kā 
arī Saksofona spēles klase. Priecā-
jamies par audzēkņu interesi Vijoļ-
spēlē un Akordeona spēlē.

Jaunais mācību gads ritēs sko-
las jubilejas zīmē. Jau sākot ar 
2016.gada janvāri sāksim svinības 
ar izglītības programmu prezentā-
cijām, kuras notiks gan skolas zālē, 
gan Kokneses Kultūras namā, gan 
ev. luteriskajā dievnamā. Mums 
atliek vien aicināt: „Sekojiet reklā-
mai !”  

Visiem skolas bērniem, skolo-
tājiem, vecākiem novēlam  atklās-
mēm pilnu, interesantu, radošu 
Jauno mācību gadu!

Kokneses Mūzikas skolas 

kolektīva vārdā –  lvija Cīrule 

Ir atkal septembris -

Tāds vasarīgi saulains

Ar lapu krāsainību,

Miglainajiem rītiem.

Mēs atkal veram savas skolas durvis

Un ejam pretī daudz  kam nezināmam…

2015. gadā atestātus par vis-

pārējo vidējo izglītību saņēma 

31 I.Gaiša Kokneses vidusskolas 

audzēknis. 

        Lauma Āre

Ivars Māliņš

Astoņi no I.Gaiša Kokneses vi-
dusskolas 2015. gada absolventiem 
ir izvēlējušies studēt Latvijas uni-
versitātē ( divi studēs matemātikas 
statistiku fi zikas un matemātikas 
fakultātē, divi studēs ķīmijas ba-
kalaura studiju programmā, viens 
studēs datorikas fakultātē, viens 
latviešu valodu un literatūru peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fa-
kultātē, viens studēs tiesību zinātnes 

juridiskajā fakultātē un viens studēs 
ģeogrāfi jas fakultātē). Pieci absol-
venti turpinās izglītības ieguvi Rīgas 
tehniskajā universitātē (divi studēs 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātē ķīmijas tehnoloģijas un ap-
ģērbu tehnoloģijas un dizaina prog-
rammā, divi datorzinātnes un infor-
māciju tehnoloģijas fakultātē, viens 
būvniecības inženierzinātņu fakul-
tātē). Divi bijušies audzēkņi studēs 
Latvijas lauksamniecības universi-
tātes meža un lauksaimniecības fa-
kultātēs, divi studēs Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā sporta skolo-
tāja un sporta menedžera program-
mā. Viens absolvents studēs Rīgas 
Stradiņa universitātē Eiropas studiju 

fakultātē starptautiskās attiecības, 
viens Rēzeknes augstskolas Inže-
nieru fakultātē studēs mehatroniku. 
Četri absolventi turpinās mācības 
koledžās: Policijas koledžā, Latvijas 
biznesa koledžā, Jēkabpils Agrobiz-
nesa un Rīgas 1. Medicīnas koledžā. 
Divi absolventi turpmāko izglītību 
iegūs Rīgas Valsts tehnikumā dzelz-
ceļa un enerģētikas nodaļās. Viens 
no absolventiem ir nolēmis studēt 
loģistiku Dānijā, viens pašreiz dzī-
vo ārzemēs un četri nolēmuši strā-
dāt, gan Latvijā, gan ārzemēs. Trīs 
no 2015. gada absolventiem studēs 
maksas grupās, pārējie budžeta gru-
pās. Lai jauniešiem veiksmīga tālā-
kās izglītības ieguve!

2015. gada llmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas absolventu turpmākās gaitas

12. septembrī Kokneses 
VELOBRAUCIENĀ apceļosim mūsu novadu!
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No šīgada jūlija Aizkraukles, 

Iršu, Kokneses, Skrīveru un Vec-

bebru Romas katoļu draudžu prā-

vesta pienākumus veic Māris Ozo-

liņš, kurš iepriekš kalpojis Rīgas Sv. 

Terēzes no Bērna Jēzus draudzē. 

17. augustā prāvests Māris Ozoliņš 

tikās ar Kokneses novada domes 

priekšsēdētāju Daini Vingri, lai 

pārrunātu sadarbības iespējas ar 

pašvaldību un tās iestādēm.  

     Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Daudzos jautājumos valsts un re-
liģisko organizāciju mērķi ir vienoti. 
Gan demokrātiskai valstij, gan baznī-
cai ir viens mērķis – cilvēka labklājība, 
kas sevī ietver materiālo labklājību, par 
ko rūpējas valsts, un garīgo labklājību, 
par kuru rūpējas baznīca. 

„Pamazām iepazīstu draudzes un 
jaunos darba apstākļus. Liels atbalsts 
man ir priesteris Pēteris Skudra. Es 
labprāt atsauktos aicinājumam vieso-
ties Kokneses novada izglītības iestā-
des. Priecājos uzzināt, ka Vecbebru 
Profesionālajai un vispārizglītojošai  
internātvidusskolai  izveidojusies jau-
ka sadarbība ar Vecbebru katoļu drau-
dzi,” sarunā atklāja prāvests. Drīzumā 
viņš nolēmis tikties ar vecļaudīm Ģi-
menes krīzes centra „Dzeguzīte” so-
ciālajā pansijā.

Garīgās un laicīgās vērtības ir cieši 
saistītas. Ja dievnamos cilvēki smeļas 
garīgo piepildījumu, tad pašvaldības 
atbalsts nepieciešams atbilstošas infra-
struktūras radīšanai un uzturēšanai. 

Domājot par Kokneses Romas – 
katoļu draudzes  baznīcai nepiecieša-
mo logu nomaiņu, vārtu uzstādīšanu 

un teritorijas labiekārtošanu domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un prā-
vests Māris Ozoliņš bija vienisprātis, 
ka ir jāizstrādā projekts un jāmeklē 
iespējas startēt kādā no projektu kon-
kursiem. Kokneses novada dome pro-
jektu atbalstītu ar līdzfi nansējumu.  

23. augustā Kokneses Romas – 
katoļu draudzes baznīcā vairāki Kok-
neses bērni saņēma pirmo svēto Ko-
mūniju, bet 30. augustā Svētās Mises 
noslēgumā, sagaidot  jauno mācību 
gadu, tika dota svētība skolēniem, sko-
lotājiem un vecākiem. 

Pēc pāvesta Franciska aicinājuma 
šajā gadā katrā pasaules valstī rīkot 
nacionālās jauniešu dienas, no 18. līdz 
20. septembrim Aizkrauklē notiks Lat-
vijas Jauniešu dienas.  Prāvests Māris 
Ozoliņš aicina arī  Kokneses novada 
jauniešus piedalīties šajā nozīmīgajā 

pasākumā, lai kopā ar simtiem jau-
niešu no visas Latvijas svinētu un iz-
dzīvotu savu ticību Augšāmceltajam 
Kristum. 

Māris Ozoliņš pateicās  par mūsu 
pašvaldības ieinteresētību un  labo 
gribu  sniegt atbalstu katoļu draudžu 

darbībai Kokneses novadā. „Gan ar 
luterāņu, gan katoļu draudzi vienmēr 
esam atraduši savstarpējas intereses 
un sadarbības formas. Ceru, ka tādas 
būs arī nākotnē," sarunas noslēgumā 
atzina Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris.

Mērķis viens – darboties cilvēku labā

23.jūlijā Kokneses novada Iršu 

sociālajā pansijā notika nebijis pa-

sākums -sadraudzības sporta die-

na. Sporta dienā piedalījās kaimi-

ņu Ērgļu novada sociālās aprūpes 

centra "Ērgļi" un Sausnējas pagas-

ta sociālās aprūpes centra "Kasta-

ņas" komandas.

       Evija Millere,

Iršu socialās pansijas sociālais 

rehabilitētājs

Iršu sociālās pansijas iemītnieki 
sporta spēlēm bija noorganizējuši di-
vas komandas. Spēļu atklāšanas laikā 
visas komandas iepazīstināja ar savu 
iestādi un savu komandu, īsi pastās-
tot par savu iestādi un sevi. Nedaudz 
vēlāk  tika dots starts stafetēm, kurās 
katrai komandai bija jāpaveic un jā-
savāc nopelnīto punktu (konfekšu) 
skaits -  sacensību fi nālā tās tika sa-
skaitītas, uzzinot kurai komandai 
veicies labāk, kurai mazāk labi. Ko-
pīgi ieturējām pusdienu maltīti un 
devāmies baudīt koncertu, kurš bija 
pārsteigums visiem gan viesiem, gan 
mājiniekiem. Kopā ar Iršu sieviešu 
ansambli uzdziedājām labi pazīsta-

mas dziesmas. Noslēgumā tika pa-
sniegti diplomi katras stafetes uzva-
rētājiem, kā arī sadraudzības kauss, 
ko pasniedza Iršu sociālās pansijas 
vadītāja Lāsma Ruža Riekstiņa. Skais-
tais kauss nākamgad mūs aizvedīs 
uz sadraudzības sporta dienas akti-
vitātēm pie tuvākajiem kaimiņiem 
-  sociālās aprūpes centru "Kastaņas". 
Mīļš paldies SAC "Ērgļi" komandai, 

sociālai rehabilitētājai Inārai Tirzma-
lei, šoferītim Jānim Tiltiņam, SAC 
"Kastaņas" komandai un sociālajai 
aprūpētājai Airisai Grudulei- Bēr-
ziņai, kā arī iestādes administrācijai 
par atbalstu. Pēc jauki pavadītās die-
nas Iršu pansijas iemītnieki atzina, ka 
pasākums bija jauks, izsakot vēlēju-
mu: „Lai mums šādu jauki pavadītu 
dienu būtu vairāk!”

Sadraudzības sporta diena Iršos

20. augustā Kokneses novada 
politiski represēto nodaļas biedri 
ar mazbērniem un piepulcējot vēl 
citus Kokneses jauniešus devās eks-
kursijā uz Rīgu un Mārupi. Kopā 
ar sava novada ļaudīm braucienā 
piedalījās Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Pa ceļam uz Rīgu ekskursanti 
Lēdmanē apskatīja trušu pilsētiņu. 
Rīgā ceļš veda uz Stūra māju - Lat-
vijas Okupācijas muzeja piedāvāto 
izstādi par baisākā PSRS varas ins-
trumenta - čekas (pēdējais oficiā-
lais nosaukums - Valsts drošības 
komiteja) darbību Latvijā. Izstāde 
izveidota čekas ēkā Rīgā, Brīvības 
ielā 61, ko tautā sauca par Stū-
ra māju. Jaunajai paaudzei tā bija 
emocionāla un izzinoša vēstures 
stunda. Turpinājumā koknesieši 
apskatīja unikālo jūgendstila arhi-
tektūras pieminekli - kultūras pili 
Ziemeļblāzma, kas ir nozīmīgs, 

plašs un mūsdienīgs Latvijas kultū-
ras centrs.

Ekskursijas noslēgumā sirsnīga 
izvērtās ciemošanās pie draugiem 
– Mārupes politiski represētajiem. 

 Represētās Ilgas Tiltiņas maz-
meitas Megija Čakste, Paula Užule 
un Marta Užule arī piedalījās šajā 
ekskursijā un atzina, ka ekskursija 
bija ļoti interesanta un izzinoša.

Iespaidiem bagātā 
ekskursijas diena 

Koku lapas paliek krāsainas  un 
skaistā  Latvijas daba sauc apceļot 
skaistākās vietas.        

Aicinu Bebru pagasta pensionārus 
izbaudīt rudens krāšņumu, dodoties  
26.septembrī rudens ekskursijā  pa 
maršrutu: Līgatne - Vienkoču parks 
- Zvārtes iezis - Veclanču tilts - Ārai-
šu dzirnavas - Kamieļu un lamu ap-
skate "Rakšos” – Cēsis -  Ērgļu klints. 
Lūgums  dalības maksu – 9 eiro sa-
maksāt Bebru pagasta bibliotēka pie 

Ausmas Rodes līdz 18.septembrim. 
Brokastis un pusdienas iekļautas da-
lības maksā.  Līdzi  jāņem  nauda 
apskates objektu apmeklējumam. 
Izbraukšana  no Bebru pagasta cen-
tra  autobusu pieturas pulksten 8.
Jauku visiem atpūtu un stipru veselī-
bu! Izziņas pa tel.26159335, 65164188.

Anna Bite,

Bebru pagasta 

pensionāru padomes 

„Mārtiņroze” vadītāja

Bebrēnieši apceļos 
Vidzemi

22.jūlijā kopā ar senioru klubi-
ņa "Pīlādzītis” meitenēm mēs, Dau-
dzeses pagasta pensionāri, atzīmē-
jām desmit gadu  draudzības jubi-
leju. Priecājāmies par Likteņdārza 
izaugsmi, vizinājāmies ar kuģīti ( 
tradīcija!), pie ugunskura sildoties 
pārrunājām par savām turpmāka-
jām aktivitātēm.

„Pīlādzītis” bija pacenties, lai 
šajā tikšanās reizē skanētu skais-
ta mūzika un ja mūzika, tad dan-
či un dziesmas.   Seniors jau  ne ar 
ko neatšķiras no tā, kas viņš bija 
jaunībā. Tikai tad viņš bija vairāk 
darbības cilvēks, bet tagad ir vairāk 
domu cilvēks. Un vai tad viņš nevar 
priecāties? Noteikti var!  Bet tikša-
nās laiks aizskrēja vēja spārniem, 
tomēr ceram, ka mūsu draudzība 
turpināsies un plauks uz priekšu, 
jo visos vecumos cilvēks ir skaists!    

Nedaudz no vēstures. 2005.gada 
vasaras nogalē pie mums Daudzevā 
ieradās Kokneses senioru klubiņa  
„Pīlādzītis” dibinātāju  pārstāvji 
Rita Liepiņa ,Andrejs Balodis u.c., 
lai iepazītos ar mūsu Pensionāru 
padomes aktivitātēm un apmainī-
tos ar idejām.

Bijām ļoti priecīgi un patīka-
mi pārsteigti, jo kā izrādījās, Rita 
Liepiņa ir bijusī Daudzeses pagasta 
iedzīvotāja. Varbūt tādēļ  tā bija lik-

tenīgas zvaigznes vēlme, ka abpu-
sēji vēlējāmies uzsākt draudzību un 
dalīties pasākumos, idejās. Nu jau 
draudzība aizvijusies desmit gadu 
garumā un ja atskatās nedaudz uz 
šiem gadiem, tad esam bijuši kopā 
ekskursijās pa Latviju, Lietuvu, 
Igauniju un pabijuši, Čehijā, Aus-
trijā, Parīzē un Itālijā.  Ciemoju-
šies senioru pasākumos Koknesē, 
apmeklējuši  Likteņdārzu, kā arī   
Voldemāra Jākobsona muzeju, kur 
ar lielu interesi klausījāmies Sarmī-
tes  interesanto stāstījumu,  Ārijas 
Āres un Sarmītes Rodes izjustās 
dzejas rindas. Esam dziedājuši, 
dejojuši un vizinājušies ar kuģīti, 
kopā mācījušās tapošanu. Esot eks-
kursijās  daudz interesanta par Lat-
vijas vēsturi stāstījis un ar saviem 
domu graudiem mūs uzjautrinājis 
ir Andrejs Balodis. 

Gribētos ar avīzes starpniecī-
bu izteikt vislielāko pateicību un 
cieņu „Pīlādzīša” dibinātājiem,  jo 
jums tas bija visgrūtāk -  sākt visu 
no nulles. Lai veiksme un enerģija 
jaunajam „Pīlādzīša” kolektīvam!
Lai jums no saules - spēks, 
veselība, 
no zemes - ziedu bagātība,
bet no mums draugiem - mīlestība.

  Pateicībā un cieņā Daudzeses 

pagasta pensionāru padome

Labi draugi ir kā 
zvaigznes debesīs
Ne vienmēr tās redzi, bet 
zini, kur tās ir!



9 NR. 67 (354) 2015. GADA 8. SEPTEMBRIS    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada represēto noda-
ļas biedre Aija Rīderere Kokneses No-
vada Vēstīm pastāstīja par iespaidiem 
Latvijas Politiski represēto apvienības 
(LPRA) rīkotajā politiski represēto 17. 
salidojumā „Arī mēs – Kokneses no-
vada represētie katru gadu piedalāmies 

šajā pasākumā. Kopā ar mums bija 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis un  

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrnie-
ce.  Koncertā uzstājās trīs tenori Gun-
tars Ruņģis, Miervaldis Jenčs un Nauris 
Puntulis. Turpinājumā zaļajā pļaviņā  
mūs priecēja  kapela „Aizezeres muzi-
kanti”. Bija patīkami, ka tieši mūsu no-
vada muzikanti spēlēja mūsu jaunības 

mūziku. Šī ikgadējā tikšanās allaž ir ļoti 
saviļņojoša un gaidīta.”

Koknesieši represēto 
salidojumā Ikšķilē

Valsts prezidentu Raimondu Vējoni sveic koknesiete Aija Rīderere.

Nav joka lieta mēnesnīcā sa-

stapties ar ķepaini. Kokneses no-

vada mednieku kluba „Ķepainis” 

mednieks Jurijs Tarasovs sava 

kluba nosaukuma vārdabrāli teju 

vaigā skatīja 26. augusta naktī ap 

pulksten 23.05 Bebru pagasta Ozo-

lu pusē pie mājām „Jaundruvas”, 

netālu no Ogres novada Meņģeles 

robežas. 

     Sarmīte Rode

Jurijs stāsta: „Sēdēju medību tor-
nī, gaidot parādamies kādu meža-
cūku. Debesīs spīdēja spožs mēness. 
Atskanot koku krakšķēšanai, pēkšņi 
pamanīju no meža iznākam lielu 

dzīvnieku. Sākumā šķita, ka nācējs 
ir alnis. Tad aptvēru, ka nopļautajā 
kviešu laukā stāv varens lācis. Uz-
slējies uz pakaļkājām, drošais meža 
iemītnieks nodemonstrēja savu div-
metrīgo augumu. Domāju, ka viņš ir 
atnācis no Meņģeles mežiem.”

Zinot šo faktu, ogotājiem un sē-
ņotājiem jābūt vērīgiem un piesar-
dzīgiem. Mednieki teic, ka ieraugot 
tuvumā ķepaini, nevajag skaļi kliegt, 
vicināties ar rokām, bēgt, bet mierīgi 
atkāpties. Latvijas mežos reti sastopa-
mo dzīvnieku ir kategoriski aizliegts 
medīt. Kokneses novada mājas lapā 
apskatāms Jurija Tarasova uzfi lmētais 
video.

Kokneses novada 
mežos redzēts lācis 

1.augustā, pieminot sporta 

aktīvistu Jāni Krievāru, Kokneses 

novada Bebru pagasta stadionā 

otro reizi norisinājās dižā bebrē-

nieša piemiņai veltīta kausa izcīņa 

volejbolā. Galvenās balvas vīriešu 

un sieviešu uzvarētāju komandām 

ziedoja Jāņa Krievāra dēls Uldis 

Krievārs.

     Sarmīte Rode

Dzintras Sniedzes foto

Atklāj piemiņas 
plāksni

Pagājušajā gadā, godinot sporta 
svētku tradīcijas aizsācēju un piemi-
not viņa ieguldījumu Bebru pagasta 
sporta dzīves attīstībā, Vecbebru mui-
žas parkā vietējie sporta vecmeistari 
– Jāņa Krievāra laikabiedri iestādīja 
Japānas lapegli „Diāna”. Pirms volej-
bola sacensību atklāšanas sporta ve-
terāni un pagasta iedzīvotāji pulcējās 
parkā, kur gada laikā mūžzaļais kociņš 
pastiepies augumā un skaisti sakuplo-
jis. Pēc Bebru pamatskolas skolnieces 
Keisijas Vidiņas muzikāla sveiciena 
- akordeona spēles, Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza uzru-
nāja klātesošos: „Laikā, kad augusta 
sākumā Vecbebros atskanēja kom-

bainu duna, ļaudis pulcējās uz sporta 
svētkiem. Šo kociņu pērn mēs iestā-
dījām par piemiņu Jāņa Krievāra aiz-
sāktajam, un, domājot par viņa ideju 
turpinājumu.” Lai ikviens garāmgājējs 
zinātu, kam veltīta zaļojošā lapaeg-
le, Ilze Pabērza aicināja Lību Zukuli, 
kādreizējo sporta pasākumu organiza-
tori, sporta svētku dalībnieci un arī šī 
sportiskā pasākuma rosinātāju, atklāt 
mazu piemiņas zīmi, kurā iegravēti 
vārdi: Sporta aktīvistam Jānim Krie-
vāram (10.08.31 – 09.04.2001) Bebru 
60-to gadu sporta veterāni/2015. Sa-
vulaik tieši Jānis Krievārs uzaicināja 
Lību – jaunu, sportisku meiteni no 
Seces, pārcelties uz Bebriem un dar-
boties sporta pasākumu jomā.

„Mans miers ir nemiers, mana 
laime ir sāpes, nav lemts man stāvēt, 
nav ļauts man dusēt, un mūžam man 
steigties, kā nākotne steidzas ar de-
gošāmkurpēm pa tagadni pāri! Šos 
Aspazijas vārdus Lība Zukule veltīja 
Jāņa Krievāra mūža sūtībai, izteicot 
pārliecību, ka sporta tradīcijas Beb-
ros nekad neapsīks. Pie jaunatklātās 

piemiņas plāksnes palika nolikts rožu 
pušķītis un izskanējušie vēlējumi vi-
siem labajiem nodomiem. Savukārt 
stadionā, atklājot sacensības, Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabēr-
za novēlēja visām daudzajām koman-
dām sportisku veiksmi un izturību, 
cīņas garu un biedriskumu. Sacensību 
galvenā tiesneša pienākumus ar lielu 
atbildību veica Raitis Zukuls. Līdzju-
tēji varēja vērot gan saspringtas spēles, 
gan Dzintras Sniedzes izveidot foto 
izstādi par pagājušajā gadā notikušo 
sporta pasākumu.

Paldies sacensību 
atbalstītājiem!

Aktīvi šī sporta pasākuma at-
balstītāji bija Bebru pagasta zem-
nieki un uzņēmēji. Dāvanu kar-
tes sportistu apbalvošanai dāvāja 
biedrība „Bites”, SIA „Pakavs” 
„Viss lauksaimniekam” īpašnieks 
Juris Sprukulis, z/s „Lejasbrencē-
ni” īpašniece Īrisa Simanoviča, z/s 
„Rosmes” īpašnieks Raitis Ungurs, 
z/s „Pērlesbūve” īpašnieks Edgars 
Mikāls, z/s „Tīrumnieki” īpaš-
nieks Kaspars Karlsons, SIA „Zie-
di” īpašnieks Arvis Ungurs un z/s 
„Roplaiņi” īpašnieks Aivars Dam-
bītis, SIA „Salix” īpašnieks Ēriks 
Mozga.

Raitis Zukuls teic, ka kopumā 
sacensībās piedalījās 90 dalībnieki, 
kuru vidū bija daudzi augsta līme-
ņa volejbola spēlētāji. Savukārt sa-
censību vērotāji – sporta veterāni 
atzina, ka tik spraigas un interesan-
tas spēles sen nav gadījies redzēt.

Galvenā balva 
vislabākajiem!

Meistarklasē sievietēm uzvarētā-
jas komandas titulu un naudas balvu 
100 eiro ieguva komanda "MOSCOV 
GALLING", kurā spēlēja 2014. gada 
vicečempiones māsas Ilze un Sanda 
Liepiņlauskas, šīgada Latvijas labākās 
volejbolistes Līva Sola un Sanda Rago-
zina. Balvu 1.vietas ieguvējām pasnie-
dza šī pasākuma atbalstītājs, galveno 
balvu ziedotājs Uldis Krievārs. Go-

dam izcīnītajā 2.vietā komanda „HE-
SIC” no Madonas, bet 3. vietā koman-
da „Lāčplēsis” no Ropažiem.

Volejbolam ir nākotne – aplieci-
nāja jaunākie sacensību dalībnieki. 
Astoņas jauniešu komandas atklāja 
savu cīņas garu un spēles azartu. Jau-
niešu grupā 1.vieta komandai „Vec-
bebri”, kurā spēlēja Juris Tomaševskis, 
Raivis Pālēns (Irši), Daniels Ošiņš un 
Viesturs Mozga. 2.vietu pārliecinoši 
izcīnīja komanda „MINIONI”, kurā 
spēlēja lielākoties Bebru pamatskolas 
zēni: Juris Bitenbinders, Renāts Cī-
rulis, Kristers Leķis, Ralfs Riekstiņš 
un Matīss Beitāns , 3.vietā komanda 
„Pārdaugava-Vecbebri 04”, kuras sa-
stāvā spēlēja Rīgas jaunie hokejisti. 
Kopumā no Rīgas hokeja skolas sa-
censībās startēja 5 komandas. Bebros 
jaunajiem hokejistiem bija sporta no-
metne, tāpēc viņi ar lielu aizrautību 
piedalījās šajās sacensībās. Visas jau-
niešu komandas saņēma dažādas dā-
vanu kartes.

Lielo Galveno balvu – 300 eiro un 
Jāņa Krievāra piemiņas kausu starp 
vīru komandām sīvā un dramatiskā 
cīņā izcīnīja komanda „#DAUDZ-
NAUDAS”, kurā lielisku sniegumu 
parādīja aizkrauklietis Valts Benjavs 
un viņa uzaicinātie komandas biedri 
Mārtiņš Šimkuss, Oļegs Holodņuks 
un Mārcis Jirgensons. Godpilnā 2. vie-
ta komandai „Skaistuļi”, kurā spēlēja 
pagājušā gada piemiņas kausa iegu-
vēji: Raitis Zukuls, „Schenker” līgas 
spēlētājs Rihards Puķītis, Jānis Grun-
te, Mārtiņš Jansons un Aigars Lācis, 3. 
vieta komandai „Irši” , kuras sastāvā 
šoreiz spēlēja bebrēnieši Aigaras Au-
zenbergs, Krists Kučinskis un Iršu 
jaunieši Kaspars Greļs un Vladislavs 
Laba. Jāņa Krievāra piemiņas kausa 
izcīņa volejbolā godam aizvadīta. Lai 
sacensību organizētājiem spēks un iz-
turība tradīciju turpināt!

Jāņa Krievāra piemiņas kausa izcīņā 

volejbolā piedalās augsta līmeņa spēlētāji

Kokneses sporta centrs (KSC) ir 
apmeklētājiem draudzīga sporta or-
ganizācija, kas piedāvā uzlabot savu 
fi zisko un garīgo veselību atpūšoties, 
sportojot un piedaloties dažādās spor-
ta sacensībās. Kokneses sporta centrs 
ikdienā nodrošina Kokneses novada 
mācību iestādes ar sporta infrastruk-
tūru kā arī apkalpo komercapmeklētā-
jus, kas izmanto sporta centra sniegtos 
maksas pakalpojumus.

Kokneses sporta centrā laipni tiek 
gaidīts ikviens apmeklētājs, kurš vēlas 
izmantot mūsu piedāvātos pakalpoju-
mus. Pie mums iespējams saņemt dažā-
dus sportiska rakstura pakalpojumus, 
kas jums ļaus uzlabot un saglabāt savu 
veselību, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
atpūsties no ikdienas darba slodzes un 
aizmirst par ikdienas problēmām, kā 
arī attīstīt sevī fi ziskās un garīgās spējas 
un pilnveidot savu fi zisko kondīciju.

Sezonas laikā (no septembra līdz 
maijam) Kokneses sporta centrā klien-
tiem iespējams apmeklēt peldbaseinu 
(ir gan lielais baseins, gan bērnu ba-
seins). Pēc peldes vai peldes laikā var 
relaksēties džakuzi, saunā un nesen 
ierīkotajā tvaika pirtī. Tie, kas nevēlas 

pavadīt laiku peldbaseinā patstāvīgi, 
var apmeklēt ūdens aerobikas vai pel-
dēt apmācības nodarbības. Vel sporta 
centrā iespējams apmeklēt sporta halli, 
kur iespējams nodarboties ar dažādām 
sporta spēlēm, trenažieru un aero-
bikas zāli. Sporta hallē pieejamas arī 
aerobikas un vingrošanas nodarbības, 
treniņu nodarbības bērniem. Regulāri 
tiek rīkotas dažāda līmeņa sporta sa-
censības, kurās tiek aicināti piedalīties 
dažāda līmeņa sportisti. Sporta centrā 
pieejamas arī limfodrenāžas procedū-
ras un masiera-fi zioterapeita pakalpo-
jumi. Ārpus sezonas laika, pakalpoju-
mu klāsts tiek ierobežots, jo KSC veic 
sporta nometņu apkalpošanu.

Mūsu sporta centrā ir ļoti drau-
dzīga cenu politika, kas ļauj apmeklēt 
sporta centru visai ģimenei. Vairāk 
par mūsu cenrādi, darba laikiem un 
visiem piedāvātajiem pakalpojumiem 
var uzzināt www.koknese.lv sporta sa-
daļā, kur iespējams uzzināt visas KSC 
aktualitātes. Tāpat sporta centrs aktīvi 
darbojas sociālajos tīklos, kur regulāri 
komunicē ar saviem apmeklētājiem 
tīklos Twitter un Facebook. Tiksimies 
jaunajā sezonā Kokneses sporta centrā!

Uzlabo savu veselību Kokneses 
sporta centrā!
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Pagājušajā nedēļas nogalē 

Ventspilī norisinājās Latvijas 

čempionāts vieglatlētikā, kurā 

piedalījās arī vairāki koknesieši, 

kas iepriecināja ar augstvērtī-

giem rezultātiem un godalgo-

tām vietām. Divās dienās izcīnī-

tas divas zelta medaļas un viena 

bronza.

     Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra 

direktors

Pirmajā dienā uz starta tāllēk-
šanas sektorā izgāja Ilmārs Kalniņš, 
5000 metru skrējienā piedalījās Jā-
nis Višķers un 4 x 100 metru stafetē 
startēja koknesiešu komanda. Tāl-
lēkšanas sacensības Ilmāram sākās 
neveiksmīgi, jo pēdējā brīdī mainī-
tais sacensību sākuma laiks neļāva 
viņam paspēt uz pirmo mēģinājumu 
sēriju. Otrajā sērijā Ilmāram lēciens 
neizdevās, un nomērīti tika 6,03 
metri. Lai tiktu fi nālā un vēl pie trim 
mēģinājumiem, Ilmāram bija nepie-
ciešams lēciens apmēram 6.50 metru 
robežās. Lēciens izdevās pat labāks, 

bet tika pārkāpts atspēriena dēlītim, 
kā rezultātā trešajā mēģinājumā nul-
līte. Līdz ar to sacensības bija galā 
un sportists par rezultātu palika ļoti 
neapmierināts.

Tikmēr Jānis Višķers, kas sacen-
sībās pārstāv sporta klubu „Tērauds”, 
bet ik pa reizei trenējas arī Kokneses 
stadionā (šeit i raizsācis savas sporta 
gaitas) izcīnīja uzvaru 5000 metru 
skrējienā ar rezultātu 14:41.26.

Pirmās dienas pēdējā disciplīnā 
bija 4x100 metru stafetes skrējiens, 
kur piedalījās arī Kokneses koman-
da. Pēc ilgām komandas iekšējām 
diskusijām par to, vai koknesiešiem 
vispār vajadzētu startēt, tika no-
lemts, ka jāskrien, un Kokneses ko-
manda devās sildīties, lai pēc ilgiem 
gadiem startētu Latvijas čempionātā. 
Pirmajā etapā startēja Dāvis Kalniņš, 
kurš samērā veiksmīgi turēja līdzi 
konkurentiem. Pirmajā maiņā Dāvis 
nodeva stafetes kociņu Andrejam 
Pavļenkovam. Diemžēl maiņa izde-
vās pagalam neveiksmīga un konku-
renti attālinājās. Arī nākošajā maiņā, 
kur Andrejs nodeva kociņu Ilmāram 

Kalniņam, negāja tik gludi kā cerēts 
un konkurenti turpināja palielināt 
pārsvaru. Lai gan distancē mūsējie 
bija gana ātri, tomēr stafetes koci-
ņa maiņas ieviesa korekcijas. Pēdējā 
posmā devās Ritvars Kalniņš, kurš 
labā tempā fi nišēja un komanda ie-
guva 5.vietu. Rezultāts šoreiz ne no 
tiem labākajiem, jo stafetes maiņas 
pirms sacensībām netika izmēģinā-
tas ne reizi (tas gan nav attaisnojums 
sportistiem).

Otrā diena iesākās ar vesera 
mešanas sacensībām, kurās startēja 
Andrejs Pavļenkovs. Jau pēc pirma-
jiem mēģinājumiem iezīmējās aptu-
venais vietu izkārtojums. Pēc pirmā 
mēģinājuma Andrejs bija trešais un 
savu pozīciju neatdeva. Trešajā mē-
ģinājumā uzrādīts arī 59.20, kas bija 
bronzas medaļu atnesošais metiens. 
Ceturtais un piektais metiens lidoja 
ārpus sektora, un viens no tiem būtu 
bijis personiskā rekorda vērtē, ja 
vien būtu sektorā. Līdz ar to Andrejs 
bija priecīgs par medaļu, bet ne tik 
ļoti par uzrādīto rezultātu, jo tika 
cerēts uz jaunu personisko rekordu. 

Otro vietu izcīnīja Ainārs Vaičulens, 
kurš vidusskolas gados mācījās un 
trenējās Koknesē.

Ap divpadsmitiem sacensības 
uzsāka trīssoļlēcēji, kur bija arī divi 
koknesieši – Ilmārs Kalniņš un Dā-
vis Kalniņš. Dāvis iesāka ar diviem 
neieskaitītiem mēģinājumiem, ka-
mēr Ilmārs ar diviem personiska-
jiem un sacensību labākajiem rezul-
tātiem – 14.53m un 14.74m. Trešajā 
mēģinājumā Dāvis tika pie 13.96m. 
Līdz ar to pirms fi nāla lēcieniem Il-
mārs bija pirmajā, bet Dāvis – sestajā 
vietā. Cīņā par zelta medaļu Ilmāru 
neviens nespēja nopietni apdraudēt 
un arī viņš pats nespēja savu otrā 
mēģinājuma rezultātu uzlabot. Sa-
vukārt Dāvis ceturtajā mēģinājumā 
uzrādīja 14.23m, kas uz to brīdi deva 
4.vietu ar 1 cm atpaliekot no trešās 
vietas. Taču tajā pašā lēcienu sērijā 
teicami startēja veterāns Juris Kože-
urovs, kurš aizlecot 14.51m, nostip-
rinājās otrajā vietā. Piektais mēģinā-
jums Dāvim tuvāks, bet sestajā uzrā-
dīts 14.35m, kas pirms atlikušajiem 
lecējiem nozīmēja 4.vietu (trešajai 

14.39m). Tiesa, atlikušajos lēcienos 
tika pārspēta arī trešā vieta un bei-
gās koknesiešiem 1. un 5. vieta.

2012.gadā par Latvijas čempionu 
trīssoļlēkšana kļuva Dāvis, bet šogad 
savu pirmo čempiona titulu pieau-
gušo konkurencē izcīnīja Ilmārs.

Vienlaicīgi ar trīssoļlēcējiem 
startēja arī 200 metru skrējēji, kur 
trešajā skrējienā pa trešo celiņu 
devās arī Ritvars Kalniņš. Ritvars, 
atšķirībā no pārējiem Kokneses ko-
mandas dalībniekiem, bija izlaidis 
pēdējo sagatavošanās ciklu, tāpēc 
uzreiz brīdināja līdzjutējus, ka uz 
augstām vietām šogad necer. Beigās 
Ritvaram atzīstams rezultāts – 5.vie-
ta skrējienā, 11.vieta kopvērtējumā, 
rezultāts – 23.43.

Līdz ar to Kokneses komanda 
noslēdza savu startu 2015.gada Lat-
vijas čempionātā. Vēl tikai piebildī-
sim, ka Ilmāru un Ritvaru sacensī-
bām gatavoja viņu ilggadējais trene-
ris Igors Lulle, pie kura savas viegl-
atlētikas gaitas iesākuši arī Dāvis ar 
Andreju. Šim sacensībām Dāvis un 
Andrejs gatavojās patstāvīgi.

Koknesiešiem divi zelti un bronza 

Latvijas čempionātā vieglatlētikā

„Mums patīk spēlēt futbo-

lu!” – teic mazie brašie futbolis-

ti (2008. – 2010. gadā dzimuši 

zēni), kuri ar lielu aizrautību 

apgūst pirmos soļus šajā sporta 

veidā. „No neveikliem lāčukiem 

viņi pusotra gada laikā ir izaugu-

ši par izveicīgiem spēlētājiem!” 

- atzīst futbola treneri Antons 

Ciematnieks un Maija Kuzņecova 

– sava darba entuziasti no Aizkr-

aukles. Ziemas sezonā Kokneses 

sporta centrā, bet vasarā stadio-

nā divas reizes nedēļā  - otrdie-

nās un ceturtdienās gan pirms-

skolas vecuma bērni, gan skolas 

vecuma zēni un meitenes trenē-

jas futbolā, piedalās sacensībās, 

ir pārvarējuši pirmās neveiksmes 

un izbaudījuši uzvaras prieku. 

     Sarmīte Rode

Šobrīd aktīvi darbojas divas fut-
bolistu grupas: 2008. – 2010. gadā 
dzimušie bērni un 2001., 2003. 2004. 
dzimušie novada skolu skolēni. Sā-
koties vasarai, trešās grupas bērni 
vecumā no četriem līdz pieciem 
gadiem, treniņus pārtrauca, bet ļoti 
iespējams, ka rudenī atsāks trenē-
ties. Sākotnēji ar bērniem strādāja 
Maija Kuzņecova, bet izveidojoties 
vēl divām grupām, palīgā nāca vi-
ņas kolēģis Antons Ciematnieks. Lai 
arī viņi abi vada futbola nodarbības 
Aizkrauklē, Kokneses novada jauno 
futbolistu vecāki ir pateicīgi trene-
riem par rasto iespēju darboties arī 
Koknesē.

Ar futbola treneriem tikos au-
gusta nogalē, pašu žiperīgāko futbo-
listu treniņnodarbības laikā. Trenere 
Maija stāsta: „Pirms pusotra gada 
pēc savas iniciatīvas un ar Kokneses 
sporta centra direktora Dāvja Kal-
niņa atsaucību sāku strādāt ar šiem 
piecus līdz septiņus gadus veciem 
bērniem – savu pirmo futbolistu 
grupu Koknesē. Esmu  mazos spē-

lētājus ļoti iemīļojusi. Nodarbībās 
caur rotaļām, spēlēm un stafetēm 
mācāmies pirmās futbola prasmes. 
Katra treniņa beigās ir spēle – gai-
dītākais brīdis divu stundu garumā. 
Paldies bērnu vecākiem, jo viņi ir ie-
interesēti, lai viņu atvases jau no ma-
zotnes iepazītu kustību prieku.” Tre-
neris Antons Ciematnieks uzsver, 
ka nodarbībās bērni apgūst ne tikai 
pamatkustības, bet mācās būt atbil-
dīgi un disciplinēti. „Liels paldies 
par atbalstu Kokneses novada domei 
attiecībā uz telpu nomu un par iegā-
dāto sporta inventāru nodarbībām,” 
teic jauno futbolistu skolotāji.

Cītīgi trenējoties, divu vecāko 
grupu futbolisti aizvadītajā sezonā ir 

piedalījušies dažādos turnīros. Vai-
rāki vecākās grupas futbolisti spēlē 
Aizkraukles futbola komandās, bet 
Kokneses novada 2008. – 2009. gadā 
dzimušo zēnu komanda ir piedalī-
jusies dažādos turnīros. Biedrības 
„SB Koknesis” Kokneses sporta cen-
trā rīkotajās sacensībās „Kokneses 
kauss” piedalījās futbola komandas 
no Aizkraukles, Ķeguma un Car-
nikavas. Mazie Kokneses futbolisti 
izcīnīja 2.vietu, iegūstot ‘’SB Kok-
nesis’’ un ‘’Spartaks’’ uzvaras kausu, 

medaļas un diplomus. „Tas ir liels 
bērnu vecāku nopelns un atbalsts, 
ka varam piedalīties turnīros,” at-
zīst treneri. Šovasar Salacgrīvā, zēnu 
futbola festivālā, zēnu komandā no 
Kokneses piedalījās:  Francis Aiš-
purs, Paula Sārta, Ēriks Vilde, Hen-
rijs Kalniņš. Kristers Bite, Ralfs Lucs, 
Artūrs Martinsons, Oskars  Kalno-
zols. „Paulai Sārtai tika uzticēts gods 
pacelt Salacgrīvas zēnu festivāla  ka-
rogu kopā ar vienu meiteni no Val-
mieras komandas,” ar lepnumu stās-

ta trenere Maija.
Viens no vasaras lielākajiem pie-

dzīvojumiem jūlijā jaunajiem fut-
bolistiem bija piedalīšanās  futbola 
nometnē Vecbebros, kuru organi-
zēja Antons Ciematnieks un Maija 
Kuzņecova. Pirmajā nedēļā nometne 
noritēja 2006., 2007.,2008. un 2009. 
gadā dzimušajiem bērniem, otra-
jā nedēļā trenējās vecākās grupas 
futbolisti. „Tas mums bija liels pār-
baudījums, jo pirmo reizi patstāvīgi 
organizējām nometni. Vēl lielāks 
pārbaudījums bija jāiztur jaunāka-
jiem futbolistiem. Daži pirmo reizi 
bija projām no mājām un ar visu 
bija jātiek galā pašiem. Mēs ar Mai-
ju bijām gan skolotāji, gan aizstājām 
mammu un tēti. Paldies vecākiem, 
kuri uzticēja mums savus bērnus. 
Puikas ir malači, jo pierādīja, ka ir 
pacietīgi un uzcītīgi,” stāsta treneris 
Ciematnieks. Viņu papildina kolēģe: 
„Nometnes laikā notika gan treniņ-
nodarbības, gan paguvām iepazīt 
Bebru pagastu. Bērniem ļoti patika 
Biškopības muzeja apmeklējums 

un muzeja vadītājas interesantais 
stāstījums. Sirsnīgi pateicamies par 
viesmīlību Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvi-
dusskolas kolektīvam un jaukajām 
pavārītēm par gardajām maltītēm! 
Nometnes noslēguma dienā mazos 
spēlētājus gaidīja aizraujošas stafetes 
un pārsteigumi uzvarētājiem. Prie-
cājamies, ka pēc nometnes, aizpildot 
anketas, bērni atklāja, ka nometne 
bija izdevusies!”

Pavisam drīz, 12. septembrī, 
Kokneses futbolistu komanda 2009. 
gada dzimušie futbolisti dosies uz 
starptautisko bērnu futbola turnīru 
‘’FK Iecava kauss – 2015’’. Treneriem 
nācies novērot, ka ne vienmēr gados 
vecākie zēni ir tik izveicīgi kā dažs 
četrus, piecus gadus vecs ziķeris. Bet 
ir prieks, ka bērni aug sportiskā garā 
un norūdās. „Ja arī viņi nekļūs par 
lieliem futbolistiem, noteikti izaugs 
par kārtīgiem pilsoņiem!” – teic 
treneris Ciematnieks. Lai jaunajiem 
censoņiem un viņu treneriem veik-
smīgs rudens!

Izaugs par kārtīgiem pilsoņiem!

„Mums patīk futbols!”

„Pretī uzvarai!” Futbola nometnē Vecbebros.
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18. un 19.jūlijā Bauskā norisi-

nājās LSVS 52. Sporta spēles ve-

terāniem, kur piedalījās arī volej-

bolisti un vieglatlēti no Kokneses 

novada.

      Dāvis Kalniņš

Kokneses sporta centra direktors

Volejbola sacensībās 1.vietu iz-
cīnīja Kokneses novada komanda 
grupā 35+, kur spēlē spēlētāji, kas sa-
snieguši vismaz 35 gadu vecumu, bet 
grupā 45+ Kokneses novada koman-
dai šoreiz sīvā cīņā 5.vieta.

Vieglatlētikas disciplīnās šoreiz 
piedalījās 10 Kokneses novada dalīb-
nieki. Māris Eglītis izcēlās ar divām 
zelta medaļām tāllēkšanā un trīssoļ-

lēkšanā, Ditai Martinsonei zelta me-
daļas lodes grūšanā un diska mešanā, 
bet Aivim Orliņam lodes grūšanā, 
Lidijai Degtjarevai šķēpa mešanā un 
Annai Lullei tāllēkšanā. Ivars Māliņš 
un Baiba Lulle ieguva sudraba meda-
ļas lodes grūšanā, bet Aivaram Dam-
bītim sudrabs šķēpa mešanā. Aigars 
Kalniņš izcīnīja trešo vietu 200 met-
ru skrējienā, bet Artim Zvejniekam 
debijas sacensībās piektā vieta 5000 
metru skrējienā.

Līdz ar šīm sacensībām, Kokne-
ses novada sporta veterāni ir noslē-
guši LSVS 52.sporta spēļu sezonu. 
Paldies sportistiem par labajiem 
rezultātiem un veiksmi nākamajos 
startos!

Koknesieši piedalās LSVS 

52. Veterānu sporta spēlēs

Aizvadīts Kokneses novada at-

klātais čempionāts pludmales vo-

lejbolā. 15. augustā Bebru pagasta 

stadionā norisinājās trešā posma 

sacensības, kurās piedalījās 8 vī-

riešu komandas. Dāmu komandām 

sacensībās šajā dienā notika Kok-

nesē. 

     Sarmīte Rode

Kokneses novada atklātā čem-
pionāta pludmales volejbolā pirmajā 
posmā Iršos spēkiem sacentās 13 vī-
riešu un 5 sieviešu komandas, otrajā 
posmā Koknesē 14 vīriešu un 8 sie-
viešu komandas. 

Starp dāmu komandām  par trešā 
posma uzvarētājām kļuva Anete Slo-
ka un Sintija Stivriņa, otro vietu iegu-
va Iveta Rutkovska un Gerda Sedoja, 
bet trešajā vietā palika Daila Jansone 
- Ieviņa un Līga Riekstiņa. Jāpiebilst, 
ka visas jaunietes ir veiksmīgi pie-
dalījušās arī abos iepriekšējos pos-
mos. Vīriešu komandu konkurencē 
uzvarēja Edijs Simsons un  Oļģerts 
Smalkais no Ļaudonas, otrajā vietā 
Kaspars Greļs un Arnis Grunšteins, 
trešie labākie – Audris Arzovs un 

Niklāvs Vingris.
Trešajā noslēdzošajā posmā tika 

noskaidroti čempionāta uzvarētāji. 
Kopvērtējumā vīriešu grupā visla-
bākie rezultāti un godam izcīnīts 
čempionu tituls A.Seržānam un 
E.Berkmanim, otrā vieta V.Labam 
un V.Rutkovskim, bet trešais labā-
kais rezultāts A.Fridrihsonam un 
A.Grudulim. Sieviešu komandu kop-
vērtējumā pirmā vieta E.Lācītei un 
P.Kalnozolai, otrā vieta A.Vilcānei 
un S.Vikšerei, kā arī E.Matuševicai, 
G.Vītolai un L.Zukulei, bet trešā vieta 
E.Uzulniecei un E.Strazdai.

Bebros noslēguma apbalvoša-
nas ceremonijā piedalījās arī bijušais 
bebrēnietis, leģendārās meistarko-
mandas „Radiotehniķis”, Latvijas vī-
riešu volejbola izlases spēlētājs Juris 
Grantiņš un Uldis Krievārs, volejbola 
sacensību atbalstītājs un Jāņa Krie-
vāra piemiņas kausa izcīņas galvenās 
balvas piešķīrējs. Juris Grantiņš vo-
lejbola entuziastiem novēlēja tikpat 
pārliecinoši turpināt iesākto, jo mūsu 
jaunie spēlētāji ir apliecinājuši -  vo-
lejbolam Kokneses novadā ir nākot-
ne!

Noslēdzies Kokneses 
novada čempionāts 
pludmales volejbolā

18.augusta vakarā ar 10.kār-

tas spēlēm noslēdzās Aizkrauk-

les novada atklātais čempionāts 

minifutbolā, kur jau priekšlaicīgi 

uzvaru bija nodrošinājusi koman-

da „Koknese”. Pēdējā kārtā, spēlē-

jot ar krietni atjauninātu sastāvu 

ar 4:2 izdevās pārspēt „Veterāni 

35+” komandu no Aizkraukles. 

Pēc spēlēm komandas tika apbal-

votas.

     Dāvis Kalniņš

Kokneses sporta centra direktors

Šogad čempionātā piedalījās pie-
cas komandas, un turnīra formāts 
paredzēja divu apļu turnīru. Kok-
neses komandai izdevās gūt uzvaras 
visās 8 spēlēs un pirmo reizi izcīnīt 
zelta medaļas kādā no Aizkraukles 

novada čempionātiem futbolā. Otrās 
un trešās vietas ieguvējus Skrīverus 
un Aizkraukli koknesieši apsteidza 
par 11 punktiem, kas norāda uz Kok-
neses komandas dominanci šī gada 
sacensībās. Vēl jāpiemin, ka Koknese 
bija pārliecinoši labākā vārtu guvēja 
ar 37 vārtiem (otrai rezultatīvākajai 
komandai 20) un labākā ielaisto vārtu 
ziņā - tikai 10 zaudēti vārti.

Kokneses komandas rindās pa 11 
vārtiem sakrāja Ilmārs Kalniņš un Ri-
tvars Kalniņš, bet 7 pievienoja Didzis 
Bērziņš. Ritvars arī saņēma balvu kā 
rezultatīvākais turnīra spēlētājs, bet 
komandas aizsargs Andrejs Pavļen-
kovs ieguva atzinību kā turnīra labā-
kais aizsargs. Labākā vārtsarga balva 
aizceļoja pie aizkrauklieša Vadima 
Strikicas, bet vērtīgākā spēlētāja bal-

va nonāca skrīverieša Mārtiņa Dā-
vidnieka rīcībā.

Kokneses komandas sastāvā kā 
jau ierasts spēlēja ilggadējie koman-
das dalībnieki Andrejs Pavļenkovs, 
Dāvis Kalniņš, Ilmārs Kalniņš, Di-
dzis Bērziņš, Reinis Kuzmas, Ritvars 
Kalniņš, Kristaps Kovaļevskis, Dima 
Krupenkins un Jānis Ārends, kā arī 
ne tik sen komandai pievienojušies 
Kārlis Beikerts, Mārcis Bīmanis, Ri-
tvars Kļaviņš, Otto Bērziņš un Otto 
Asmuss.

Kokneses komandas vārdā sa-
kām arī lielu paldies turnīra orga-
nizētājiem un īpaši Uģim Benjavam 
par izturību visas sezonas garumā. 
Nākošais minifutbola turnīrs notiks 
ziemā, kad tiks rīkots telpu futbola 
čempionāts.

Koknese uzvar Aizkraukles minifutbola 

čempionātā

Informējam, ka Kokneses sporta centra 
peldbaseins apmeklētājiem nebūs pieejams 

no 29.augusta līdz 20.septembrim, 
sakarā ar ikgadējo baseina tīrīšanu. Precīzs baseina atvēršanas 

laiks tiks izziņots septembra sākumā, tāpēc sekojiet līdzi 
informācijai. Jautājumu gadījumā zvaniet 29360940.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

DA-

TUMS

SACENSĪBU 

NOSAUKUMS

SPORTA 

VEIDS

NORISES 

VIETA

NO-

RISES 

LAIKS

29.08
Bebru pagasta sporta 

svētki
dažādi Bebru 

stadions
 no 

9.00

5.09
“Ielu sacensības 2016” 

futbola turnīrs
futbols KSC stadi-

ons 10.00

12.09
Kokneses kauss volejbolā 

2015
volejbols Koknese 10.30

18.09

Atlases sacensības ISF 

Pasaules skolu čempio-

nātam

volejbols KSC 10.30

26.09

Kokneses kauss vieglatlē-

tikas mešanu disciplīnās 

jaunatnei

Vieglat-
lētika KSC  11.00

Sporta pasākumu plāns 
Kokneses novadā

Biedrība „Siera klubs” un „Lat-

vijas maiznieku  biedrība” sa-

darbībā ar Jelgavas pašvaldības 

iestādi „Kultūra” Piena, maizes un 

medus svētku ietvaros 29.augus-

tā organizēja Zemgales reģiona 

konkursu „Siera un maizes svētku 

sāļā torte”.

      Zinaida Bāra

Izglītības programmas 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists

profesionālo priekšmetu 

skolotāja

Mūsu skolas 4. Ēdināšanas pakal-
pojumi kursa audzēkne Aija Ruža iz-
ceļas ar vēlmi un uzdrīkstēšanos pie-
dalīties profesionālajos konkursos. 
Saulainās augusta nogalu dienas Aija 
pavadīja gatavojoties šim konkursam 
sākumā-  idejas līmenī, radot recep-
ti, pēc tam pagatavojot torti „Ballīte 
rudzu laukā”. Darba tapšanas procesā 
piedalījās visa ģimene.

Sekojot nolikumam -  sāļās tortes, 
kuras  svaram jābūt 4 kg, gatavošanā 
obligāti jāizmanto maize un siers no 

konkrētiem Latvijas ražošanas uzņē-
mumiem.

Kā novērtēja žūrija, baudot šo 
torti varēja izgaršot Latvijas novadu 
raksturīgākās garšu nianses.

Torte sastāvēja no trim kārtām 
un izveidota rudzu maizes kukulīša 
formā. Aija par savu darbu saņēma 
konkurentu atzinību un žūrijas veici-

nāšanas balvu par oriģinalitāti.
Kā atzina biedrības „Siera klubs” 

prezidente Vanda Davidanova: „Tie, 
kas piedalījās konkursā ne tikai paši 
bagātinājuši zināšanas – mācēs paga-
tavot gardu un skaistu sāļo torti, bet 
vērtīgus padomus varēs dot citiem”. 

Suminam Aiju Ružu par uzņēmī-
bu un jaunradi!

Krājam konkursu pieredzi

Iršu pagasta bibliotēka 23. au-
gustā aicināja interesentus doties uz 
Brakiem, lai izbaudītu Rūdolfa Blau-
maņa mājas un sētas burvību, noska-
tītos Jumpravas amatierteātra izrādi 
„Žogam, ko prāts uzceļ” pēc R. Blau-
maņa darbu motīviem, un izstaigātu 
atrakciju parka „Braku takas” trošu 
trases. Paldies visiem, kas atbalstīja  
pasākumu un palīdzēja risināt trans-
porta jautājumu!

Dace, Grele, Iršu pagasta 

bibliotēkas vadītāja 

Iršu ļaudis izbauda „Braku” burvību
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Valsis mūža garumā 
Ar svētību, ko dāvājusi Vissvē-

tākā Jaunava Marija, piecdesmit 

dzīves gadi kā viena laimīga saules 

diena kopā aizritējusi Zinaidai un 

Pāvelam Anspokiem. Savās Zelta 

kāzās 15. augustā viņi atkal pabija 

savā jaunības zemē Latgalē un Ag-

lonas bazilikā, kur dotais mīlestī-

bas solījums devis spēku kopā nest 

ikdienas rūpes līdz vakara slieks-

nim. 

     Sarmīte Rode

Piecpadsmit gadus zelta pāris dzīvo 
Bebru pagasta „Ošu” mājās, bet pirms 
četrdesmit gadiem ceļš atvedis uz Kok-
nesi. Augusta nogalē tikos ar viesmīlī-
gajiem „Ošu” saimniekiem.

Aglonas bazilikā 
mīlestības solījums

Kur viens otru pirmo reizi ierau-
dzīja Preiļu pusē - Sutros dzimušais 
puisis un Aglonas meitene? Pāvels 
stāsta: „Biju atgriezies no dienesta un 
mācījos Jaunaglonas  proft ehniskajā 
vidusskolā. Ievēroju, ka skolas ēdnīcā 
strādā glīta meitene, viņa uzreiz man 
iepatikās.” Zinaida turpina: „Pāvels 
mani uzaicināja uz zaļumballi, un tā 
arī viss sākās no pirmās dejas. Viņš no 
manis vairs neatkāpās un drīz vien po-
sāmies kāzām. 1965. gada 24. jūlijā mūs 
sarakstīja vietējā dzimtsarakstu nodaļā, 
bet 15. augustā, Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, 
Aglonas bazilikā mūs salaulāja pazīs-
tams priesteris. Bijām laimīgi, ka tik 
lielos svētkos saņēmām svētību mūsu 
kopīgajam dzīves ceļam. Mūsu vedēji 
bija mani krustvecāki.”

Jaunaglonas proft ehniskās skolas 
direktors kāzu dienai bija atvēlējis savu 
dienesta automašīnu – „Volgu” un ne-
ļaunojies, ka šoferis darbā ieradies tikai 
pēc pāris dienām. „Nosvinējām kārtī-
gas kāzas nedēļas garumā gan pie ma-
niem, gan sievas vecākiem,” – atminas 
Pāvels. 

Vislielākā bagātība – 
piecas meitas

Iesākumā jaunā ģimene dzīvo pie 
Zinaidas vecākiem Aglonā, kur pasaulē 
nāk viņu vecākā meita Sarmīte. Ne-
ilgi pēc tam viņi visi pārceļas uz dzīvi 
Gulbenes novadā. Lizumā, kolhozā 
„Spars”, turpinās Pāvela darba gaitas, 
bet Zinaida rūpējas gan par ģimeni, 
gan apgūst zootehniķes specialitāti ne-
klātienes lauksaimniecības tehnikumā 
Rīgā. Lizumā vecāki kar šūpulīti otrai 
meitiņai Initai. Kad Pāvela vecāki no-

pērk dēlam māju Preiļos, Anspoki ar 
mazajām atvasītēm dodas atpakaļ uz 
Latgali. Dzīvojot Preiļos ģimenē pie-
dzimst trešā māsiņa Evita. 1975. gadā, 
sagaidot desmito kāzu gadadienu, viņi 
atkal ir ceļa jūtīs un mājvietu atrod 
Bebru pagastā, mājās „Siliņi”. Ceturtā 
meitiņa Dace jau ir mūsu novadniece. 

Pie kombaina un traktora stūres paiet 
Pāvela darba gadi Vecbebru sovhoz-
tehnikumā, bet Zianida turpina darba 
gaitas lopkopībā. Pēc apmēram četriem 
gadiem Anspoki sāk dzīvot Koknesē, 
kur viņi sagaida jaunāko meitiņu Ilzi. 
„Vienmēr esam strādājuši kopā vienā 
darbavietā, arī Kokneses MRS un bei-
dzamajā darbavietā - kādreizējā Stuč-
kas VEF telefonu aparātu rūpnīcā, kur 
pagāja 12 darba gadi. Jau esot pelnītā 
atpūtā, 2000. gadā, no dzīvokļa Indrā-
nu ielā 3, atkal atgriezāmies Bebros, 
pavisam netālu no kādreizējās dzīves-
vietas „Siliņos” radās iespēja nopirkt 
šo nelielo mājiņu „Oši”. Iekopām sētu 
un iestādījām augļu kociņus. Joprojām 
turam lopiņu saimi, jo bez ikdienas ro-
sības savu dzīvi nevaram iedomāties,” 
stāsta mājas saimnieks Pāvels. Bebros 
un Koknesē pagājusi dzīves lielākā 

daļa, te ir viņus mājas, kur bērniem un 
mazbērniem pulcēties.

Kāds tēvs, tāds vīrs!
Vai viegli bijis izaudzināt piecas 

meitas? Vecāki smej: „Viņas pašas izau-
ga, viena otru izauklēja. Mums lielu rai-

žu nebija – skolā labi mācījās, cita citu 
atbalstīja. Meitas izskolojās un, lai arī 
visas nestrādā savā iegūtajā profesijā, 
darbs viņām ir.” Par Anspoku meitām 
vietā ir teiciens: „Kāds tēvs, tāds vīrs!”, 
jo visām piecām esot laimējies appre-
cēties ar labiem un gādīgiem vīriem. 
Vecākā meita Sarmīte un jaunākā – Ilze 
ar ģimenēm dzīvo tepat Koknesē, Evi-
tas mīļajiem mājas ir Rīgā, bet Inita un 
Dace ar savējiem ciemos brauc no Sa-
laspils. Ar lepnumu Zelta kāzu jubilāri 
teic, ka ir vecvecāki 10 mazbērniem un 
2 mazmazbērniņiem. Kā skaista kāzu 
dāvana augusta nogalē bija 10. mazbēr-
niņa un 2. mazmazbērniņa piedzimša-
na. 

Zinaida teic, ka pēc dabas ir 
straujāka, tāpēc Pāvela miers un sta-
bilitāte ir tieši tas, kas vajadzīgs. Kā 
izdevies tik garu mūžu kopā nodzī-

vot? Abiem atbilde viena: „Jāprot 
ieklausīties vienam otrā, reizēm 
piekāpties. Pastrīdamies tikai pa 
ikdienas darbiem. Uzskatām, ka 
jaunajiem cilvēkiem ir jādodas 
laulībā, ne vienkārši jādzīvo kopā.” 
Kā cimds ar roku, par viņiem teic 
vietējie ļaudis, kuriem Pāvels un 
Zinaida ir labs piemērs, kā dzīvot 
saskaņā un saticībā. 

Svētku dienā iziet 
ziedu ceļu

Kāzu gadadienas viņi īpaši nesvin,  
bet ik gadu tomēr šo dienu atceras un 
viens otru apsveic. Lielākas svinības 
ģimenē tiek rīkotas apaļās gadskārtās, 
kā tas bijis arī šajā 15. augustā, kad 
meitas vecākiem sarūpēja neaizmirs-
tamu svētku dienu. Zinaidas kundze 
teic: „Vēlējāmies pabūt vietā, kur mūs 
salaulāja. Tā arī notika. Viena no mei-
tām mūs ar auto jau rīta agrumā aizvi-
zināja uz Aglonu. Piedalījāmies Svētajā 
Misē, stāvējām gandrīz blakus dažiem 
Saeimas deputātiem. Paciemojāmies 
pie manas krustmātes, mūsu vedēj-
mātes un baudījām viņas sarūpēto 
svētku cienastu. Aizbraucām līdz ma-
nām bijušajām mājām, kuras nopircis 

kāds ārzemnieks un aizlaidis postā. Žēl 
bija raudzīties uz aizaugušo pagalmu. 
Negaidīts pārsteigums bija nokļūšana 
Karaļkalnā, kur sajutām vārdos neiz-
sakāmu Dieva un cilvēka roku radītu 
dievišķu brīnumu.” Mājup braucot pār-
steigumi sekoja cits pēc cita. Mūsu ģi-
menes draugi Pēteris un Rasma Lustes 
ceļu bija aizšķērsojuši ar kāzu vārtiem 
un mums nācās tikt galā ar dažādiem 
āķīgiem uzdevumiem. Tuvojoties 
„Ošiem”, abās ceļa malās bija pulcēju-
šās meitas ar ģimenēm un vēl citi mīļi 
ciemiņi, bet mums bija jāiet pa ziedu 
ceļu –  baltu audumu mazbērni bija no-
klājuši ar pļavā salasītiem ziediem. Tas 
bija saviļņojošs brīdis, ejot šo ceļu, cauri 
domām izvijās visa dzīve.” 

Pie meitu uzklātā svētku galda ska-
nēja atmiņu stāsti un kopīgi dziedātās 
dziesmas. Par jubilāru kopīgajām gai-
tām un dzīves laimīgākajiem brīžiem 
vēstīja viņiem veltītā Zelta kāzu grā-
mata ar fotogrāfi jām un dzejas rindām. 
Mazmeita Santa uz ģitāras jubilāriem 
veltīja grupas „Apvedceļš” dziesmu 
„Zemenes”, īpaši mīļu dziesmu vectē-
tiņam, bet atšķirībā no dziesmas varo-
ņiem Zianidai un Pāvelam ir lemts būt 
kopā ne tikai zem ābeles zariem vasaras 
ziedonī, bet no savas pirmās zaļumbal-
les izdejot valsi mūža garumā.

Zinaida un Pāvels kāzu dienā kopā ar Zinaidas vecākiem

Zelta kāzās  Karaļkalnā. 

50 gadus kopā!

"Gaišais mirklis saule šūpolēs"
12. septembrī 
biedrības "Mazā Taka" autori
Dzejas busiņā dosies pie Kokneses novada pagastiem un 
katrā Dzejas pieturā lasīs savu jaunāko dzeju

Piedalīsies autori: Dzidra Čumakeviča, Ilga Kļaviņa, Juris Siliņš, 
Maija Stepēna, Anita Liepiņa, Ārija Āre, Sarmīte Rode
Muzicēs kapela "Aizezeres muzikanti"

Dzejas dienas Kokneses novadā Dzejas busiņa pieturvietas:
11:00 Iršu klēts (Magazina) laukums, Iršu pagasts

13:00 Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja - 
muzejs "Galdiņi", Bebru pagasts

15:00 Ratnicēnu bibliotēka, Bormaņi, Kokneses pagasts
18:00 Pasākuma noslēgums pie Kokneses ev.lut. baznīcas, 

Blaumaņa iela 1, Kokneses pagasts. 
Visiem dzejas draugiem uz 

ugunskura vārīta zupa "Gards gan".

Pasākumu organizē biedrība "Mazā Taka"
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Jo vairāk mēs attālināmies no 

savas bērnības, jo vairāk gribas 

atgriezties atmiņās – laikā, kad 

debesis šķita zilākas. Arī kokne-

sietis Artūrs Zariņš, kad septem-

brī gar viņa mājas logiem trau-

cas skolas bērni, atminas savas 

pirmās skolas gaitas Jaunbebru 

sešklasīgajā pamatskolā. 

     Sarmīte Rode

Foto no Artūra Zariņa fotoarhīva

19. gadsimtā celtā Jaunbebru 
muiža jeb kungu māja, kurā 1922. 
gadā atvēra Jaunbebru sešklasīgo pa-
matskolu,  nodega 1944. gadā, vācu 
karaspēkam atkāpjoties. 

Dzīvo fotogrāfi jās 
un vēstures 
liecībās

Saglabājušajos foto uzņēmumos 
redzam -   kungu māja bijusi gara 
vienstāva celtne ar augstu cokolstā-
vu un piecu ailu asu rizalītu centrā. 
Ēkas priekšā atradies plašs lievenis 
ar masīvām granīta kolonnām, kuru 
fragmenti vēl tagad drupās saskatā-
mi. Uz galveno ieeju veda simetriski 
lokveida pandusi, kurus abās pusēs 
norobežoja granīta stabu rinda ar ie-
kārtām metāla ķēdēm. Tuvumā atra-
dusies pārvaldnieka 
māja, kuras formu 
un apjomu arhitek-
toniskais risinājums 
bijis līdzīgs kungu 
mājai. Trešās dru-
pas saglabājušās no 
brūža. Visas celtnes 
ieskāva Jaunbebru 
muižas parks.

Mūsdienās šos 
zudušos dārgumus 
skatām vien fotogrā-
fi jās un lasām vēstu-
res liecībās.  Muižas 
jaunību varam iepa-
zīt Rutku Tēva ro-
mānā „Latvietis un 
viņa kungs”, arī Lin-
das Šmites romānā 
„Vella skuķis”. Tik-
pat vērtīgas par pa-
gājušo laiku ir aculiecinieku atmiņas. 

Skaistuma un 
gudrības pasaulē

Šovasar Bebru pamatskolas 4. 
Salidojumā Artūrs Zariņš bija gadu 
ziņā dižākais un vienīgais Jaunbebru 
sešklasīgās pamatskolas absolvents. 
Tikšanās reizē augusta nogalē gadu 
desmiti atkāpās un mans sarunu 
biedrs atgriezās savā gaišajā bērnī-
bas saliņā. 87 vecajam kungam ir 
fenomenāla atmiņa un daudzpusī-
gas zināšanas. Viņš smaidot teic: „Es 
varu uzrakstīt savu dienasgrāmatu 
no četru gadu vecuma.”

Artūrs un viņa dvīņubrālis 
Imants Zariņi ir dzimuši 1928. gada 
9. jūnijā Bebros. Viņu tēvs Pēteris 
Zariņš ir bijis Brīvības cīņu dalīb-
nieks un apbalvots ar Jura krustu. 
1921. gadā kopā ar sievu un vecāko 
dēlu pārbraucot no Krievijas uz dzīvi 
apmetušies Bebros. Bijušais karavīrs 
labi pratis kalēja amatu. Ģimenei 

mājas „Zariņi” uzcēlis Jaunbebros, 
divus kilometrus no Vietalvas robe-
žas.

1936. gada rudenī dvīņu brāļi 
sāk mācīties Jaunbebru sešklasīga-
jā pamatskolā. Lauku puikām tā ir 
brīnumaina nokļūšana skaistuma 
un gudrības pasaulē. Artūrs Zariņš 
stāsta: „Mūs mācīja zinoši un dzīves 
gudri skolotāji. Skolā mācījās ap-
mēram 115 skolēni. Skolas pārzinis 
Kārlis Āboliņš mācīja matemātiku, 
vēsturi, arī dziedāšanu. Tieši viņš 
man iemācīja spēlēt vijoli. Kārlis 
Āboliņš vadīja arī skolas orķestri. 
Cienījām un mīlējām skolotājas mā-
sas Margu un Mirdzu Teteres, Vero-
niku Grīnbergu, sporta skolotāju Te-
teri. Populāri bija teatrāli uzvedumi, 
kuros iesaistījās viss skolas kolektīvs. 
Ar labiem panākumiem darbojās 
mazpulku organizācija. Otrā pusē 
skolai bija labi izvei-
dots sporta laukums. 
Tajā arī notika svinī-
gi skolas sarīkojumi. 
Skolā darbojās inter-
nāts. Vakara stundās 
mums, puikām, patika 
gatavot spēļu pistoles 
un spēlēt kārtis. Apak-
šā visai ēkai bija krusta 
velvju izbūvēti pagra-
bi un mums interesēja, 
kas tajos slēpjas. Kārlis 

Āboliņš mums izstāstīja leģendu par 
pils spoku, kas vēl vairāk sakāpināja 
mūsu iztēli. 

Parkā 100 gadīgi 
koki

Pavasaros un rudeņos dodoties 
talkās sakopām skolas apkārtni. 
Parkā auga retu sugu koki. Atminos 
milzīgos gandrīz simtgadīgos val-
riekstus, kuri izsala bargajā 1940. 
gadā.”

Artūra Zariņa bērnības laikā 
Jaunbebros darbojas trīs veikali, 
pienotava, ūdensdzirnavas, kuras 
piederēja slavenās operdziedātājas 
Elfrīdas Pakules tēvam, pienotava 
un alus brūzis. „Jānim Ābramam  - 
alus brūža saimniekam bija īpašumā 
36 ha aramzemes. Pusē no platības 
viņš audzēja alus miežus priekš iesa-
la. Izslavētā alus darītava konkurēja 
ar „Rīgas aldari”. Uz Jaunbebriem 
pēc alus brauca no visas Latvijas. 
Piedāvājumā bija trīs alus šķirnes: 

parastais alus, Jaunbebru gaišais un 
Jaunbebru tumšais. Alus pudelēm 
bija greznas etiķetes. Vēl tika ražota 
arī divu šķirņu limonāde, zelteris un 
saldējums.”

Neaizmirstiet 
savu skolu!

1943. gada pavasarī Artūrs un 
viņa klases biedri biji pēdējie šīs 
skolas absolventi. Neizdzēšamā 
atmiņā viņam palicis 1944. gada 
rudens: „14. septembrī sākās krie-
vu uzbrukums pie Vietalvas pāri 
Vesetai. 16. septembrī viņi ieņēma 
Jaunbebrus, bet vācieši atkāpjoties  
muižu  aizdedzināja. Pagrabos bija 
sarūpēta malka vēl divām ziemām. 
Pati ēka nodega ātri, bet malka 
dega vēl ilgi. Vietējie ļaudis ļoti 
pārdzīvoja notikušo. Vietējie bērni 
turpināja mācīties jaunizveidotajā 
Bebru septiņgadīgajā skolā Vec-
bebru centrā. Ir skumji tagad ga-
rām braucot vērot muižas drupas, 

kur reiz bija mana pirmā skola. Pa-
gājušā gadsimta 80. gados Imants 
Ziedonis ar dižkoku atbrīvotāju 
grupu kopa gan Jaunbebru muižas 
parku, gan Kartupeļu dumpja pie-
miņas vietu.”

1949. gadā Artūrs Zariņš pēc 
Pļaviņu pilsētas vidusskolas absol-
vēšanas uzsāka studijas Lauksaim-
niecības akadēmijas mehanizācijas 
fakultātē. Savā pirmajā skolā dzimu-
sī mūzikas mīlestība pavadījusi visu 
dzīvi. Studiju laikā spēlējis Gunā-

ra Ordelovska vadītajā augstskolas 
pūtēju orķestrī. Pirmās darba gaitas 
par zemes mērnieku aizvedušas uz 
Cesvaini, strādāts Vietalvā, Skrīve-
ros, Kokneses internātpamatskolā,  
rajona izpildkomitejā un visbeidzot 
Koknesē, kur muzicēšanas prieks 
turpinās Kokneses kultūras nama 
pūtēju orķestrī.

Trīs dēlu, meitas un divu audžu-
dēlu  tēvs novēl jaunajai paaudzei: 
„Mācieties ar prieku, neaizmirstiet 
savu skolu, mīliet savu tēvu zemi!”

Atmiņas par pirmo skolu neizgaist

Vijole – vismīļākais instruments. Artūrs Zariņš 17 

gadu vecumā.

Jaunbebru kungu māja skaista savā godībā.

Skolas saime 1940. gadā. Vidū skolas pārzinis Kārlis Āboliņš, skolotājas: 
Mirdza Tetere, Veronika Grīnberga.

Artūrs Zariņš Bebru pamatskolas 4. Salidojumā.

Pēc nodedzināšanas 1945. gada pavasarī.

1939. gada 15. maijā Bebru pagasta aizsargu rīkots svinīgs pasākums.
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SVECĪŠU VAKARI 
KOKNESES NOVADA KAPOS
2015.gadā

ATRADZES KAPOS 3.  oktobrī plkst. 18:00

BAZNĪCAS KAPOS 4.oktobrī plkst. 18:00

KAPLAVAS KAPOS 10.oktobrī plkst. 18:00

ŪSIŅU KAPOS 17.oktobrī plkst. 18:00

IRŠU KAPOS 17.oktobrī plkst. 17:00

ZUTĒNU KAPOS 7.novembrī plkst. 16:00

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Negribas sacīt atvadu vārdus,
Liekas – agru vēl.
Daudzsološi un rūsgani
Pakalnos pīlādži kvēl.
/A.Svētiņa/
Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūlijā reģistrēti 7 mirušie.
Mūžībā pavadīti: 

JĀNIS ŠTICS (1950.)
ELDA BRIŠKA (1927.)
LONIJA LIZETE GRĪNE (1928.)
VELTA LOBA (1924.)
RITA GAIŠA (1930.)
ATIS VALTERS (1949.)
ALBĪNS MAZURS (1940.)

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā augustā reģistrēti 3 
mirušie.
Mūžībā pavadīti: 
MIRDZA VUŠKĀNE  (1932.)
MIRDZA MELDERE (1934.)
BROŅISLAVA LĀCĪTE (1924.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBA
Daudz mūžā strādāts, ciests,
Daudz citu labā ziedots.
Pār lieliem tālumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ilgai Tiltiņa 

māti mūžībā pavadot.  
Kokneses novada 

represētie

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

muzejs
4.septembris no 

plkst.17:00-20:00 Biedrība “Baltaine” DEKUPĀŽA Radošā māja

11.sepembris no 
plkst.17:00-20:00

Biedrība “Baltaine”  - 
KĀ UZPĪT LAIMES GRABULĪTI NO MELDRIEM? Radošā māja

12.septembris
 Biedrības “Mazā taka” dzejnieki Kokneses novada ļaudīm dāvinās savu 

jaunāko dzeju, dodoties ar dzejas busiņu izbraukumā pa visiem trim 
novadu pagastiem

plkst. 11.00

Dzejas busiņa pieturvietas 
Kokneses novada pagastos

Iršu klēts laukums

plkst. 13.00
V.Jākobsona memori-
ālā māja-muzejs “Gal-
diņi”, Bebru pagasts

plkst. 15.00 Ratnicēnu bibliotēka, 
Bormaņi

plkst. 18.00 pie Kokneses ev.lut.
baznīcas, Koknese

18.septembris 
no plkst.17:00 - 

20:00

Biedrība “Baltaine” - DARBS AR GLIEMEŽVĀKU 
(gliemežvāks simbolizē mīlestību un dod spēku to nosargat) Radošā māja

19.septembris 
plkst.18.00

Santas Kasparsones jaunā soloalbuma prezentācijas 
koncerts “Sameklē mani”. Īpašais viesis Ēriks Gruzniņš. 

Ieejas maksa 4 EUR, pasākuma dienā dārgāk. Biļešu 
iepriekšpārdošana kultūras namā

Kokneses kultūras 
nams

23.septembrī 
plkst.17:00 RUDENS SAULGRIEŽI, organizē biedrība”Baltaine” Kokneses pilsdrupas

25.septembris 
no plkst.17:00 - 

20:00
Dzejas diena Radošā māja

27.septembris 
plkst.17.00

Aizkraukles Tautas teātra izrāde Harijs Gulbis 
“Viena ugunīga kļava”. Ieejas maksa 2 EUR

Kokneses kultūras 
nams

7.oktobris 
plkst.15.00

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem 
“DETEKTĪVI MINJONI”, biļetes cena 3 EUR

Kokneses kultūras 
nams

22.oktobris 
plkst.19.00

AINĀRS ANČEVSKIS izrādē “JAUNAIS TĒTIS”, ieejas 
maksa no 5-7 EUR, biļešu iepriekšpārdošana  kultūras nama 

kasē no 10.09.2015. un “Biļešu paradīzes” kasēs.

Kokneses kultūras 
nams

29.oktobris 
plkst.17.30 VEĻU VAKARS, organizē biedrība “Baltaine” Kokneses pilsdrupas

11.novembris 
plkst.17:00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis Kokneses pilsdrupas

17.novembris 
plkst.17:00

Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts svinīgs 
pasākums un koncerts

Kokneses kultūras 
nams

21.novembris 
plkst.12:00

Mazo talantu atrastuves 
“KOKNESES KNĪPA-2015” noslēguma pasākums. 

Kokneses kulttūras 
nams

4.decembris 
plkst.21:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “Galaktika”. Ieejas maksa 
4 EUR, pasākuma dienā dārgāk. Biļešu iepriekšpārdošana un 

galdiņu rezervēšana kultūras namā.

Kokneses kultūras 
nams

10. un 17. 
decembris 
plkst.17:30

ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCA, 
organizē biedrība “Baltaine”

Kokneses kultūras 
nams

Nekad šie gadi nenosirmos,
Bet gaismosies kā bērza tāss
No jūsu kāzu dienas pirmās
Līdz sudrabam, kas matos lās.
/E.Sudmale/

Zelta kāzās vecākus 
ZINAIDU UN PĀVELU 

ANSPOKUS
sveic meitas Sarmīte, Inita, Evita, 

Dace un Ilze ar ģimenēm.

Tu dzimusi starp rudens bērniem,
To dzīvei rudens krāsas klāt,
Un rudens vēju dotās dziesmas,
Tev savā mūžā izdziedāt.
Ik grūtībās tev lepnai stāvēt,
kā mārtiņrozes salnās stāv,
Un atvasaras silto gaismu
Līdz pavasarim saglabāt.
/Lauma Daugiša/

Sveicam AINU BLUZMANI 
dižajā 90 gadu jubilejā!

Kokneses novada 
represētie

Ir laimīgie, kas sevi atrod 
un darbu, kuru mīl un prot.
/I.Ziedonis/

Sveicam AIGARU IVANU 
apaļajā dzīves gadskārtā!

Mamma un bērni 
Bebros

Apsveikumi!

29.augusta rīts Vecbebru 

stadionā sākās ar lielu rosību un 

vietējo iedzīvotāju aktīvu iera-

šanos uz sengaidītu pasākumu 

– 53.Vecbebru sporta svētkiem. 

    Artis Zvejnieks

Sporta pasākumu 

organizators  Bebros

Dzintras Sniedzes foto

Arī šogad nolikumā tika sagla-
bātas tradicionālās disciplīnas – 
60m un 100m skrējieni, tāllēkšana, 
sporta spēļu elementi no futbola un 
basketbola, kā arī aizvien iecienītās 
šautriņu mešanas sacensības, savu-
kārt komandas varēja sacensties vo-
lejbola spēles laukumā. Vienotība un 
individuālās prasmes tika pierādītas 

apvidus skrējiena “Mežaparks”- šo-
reiz gan pa Vecbebru ielām. Jautrībai 
virmojot tika meklētas Maisa meša-
nas, Kluču torņa celšanas un “Dus-
mīgo putnu” pieturas vietas, kā arī 
veiksmīgi pievarēta 5 posmu stafete 
pāriem. Toties vīru spēks tika likts 
lietā un ar uzslavām novērtēts baļķa 
celšanas un virves vilkšanas sparīga-

jos cīniņos. Saldumi un našķi veikli 
tika pelnīti šķīvīšu un riņķu mešanas 
sacensībās. Notika arī mazo dalīb-
nieku pusstunda, kuras laikā tika ie-
priecināti pirmskolas  vecuma bērni.

Liels paldies visiem sporta svēt-
ku dalībniekiem par kuplo apmek-
lējumu un labo noskaņojumu, par 
degsmi un uzdrīkstēšanos, par dros-

mi un labajiem startiem Vecbeb-
ru 53.sporta spēlēs. Paldies visiem 
sponsoriem un atbalstītājiem, pal-
dies prasmīgajiem un atbildīgajiem 
tiesnešiem un mediķiem, paldies 
jauniešiem, kuri palīdzēja stadiona 
aprīkošanas darbos. Paldies visiem, 
kuri pielika roku svētku sagatavoša-
nā un norisē! 

Uz pjedestāla sacensību uzvarētāji. Mazie sportisti gatavi startam! 

Aizvadīti 53. Vecbebru sporta svētki
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AURA  AICINA septembrī - oktobrī 2015
SEPTEMBRIS       
 Trešdienās – 9., 16., 23., 30. septembrī   -   manuālā  terapeita, dziednieka  
Igora Civako  pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās 
programmu sastādīšana. Pieteikties pa tālr. 26386251 (Daina).
03.09.Vēdiskā astrologa Jāņa Riežnieka individuālās konsultācijas. Iepriekš 
pieteikties pa tālr.: 22319558
08.09.  Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām).
Pieteikties pa tālr. 22319558
12. 09. pl. 9.00 Dziedniecības Akadēmijas II  kursa  nodarbība.  
13.09.pl.12.0-14.00  Kristas Džūlijas Kirkupas dziedināšana ar gongu 
vibrācijām. Īpaši iesakām! Lūgums iepriekš pieteikties, jo notiks citās telpās. 
Tālr.22319558
19. 09. Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  
atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles). Dziedina  kaulu, locītavu, nervu 
slimības, strādā arī ar bērniem, noņem  rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz 
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties  tālr. 26499913)
22.09.  Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām). 
Tālr. 22319558
26.09.pl. 9.00 Dziedniecības akadēmijas  II  kursa  nodarbība.
27.09.pl. 10.30  Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki 
meistars Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka  individuālās  
konsultācijas.  Iepriekš pieteikties pa tālr. 26178750

OKTOBRIS           
Trešdienās –  7., 14., 21., 28. oktobrī  -  manuālā  terapeita,  dziednieka  
Igora Civako  pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās 
programmu sastādīšana. Pieteikties pa tālr.26386251 (Daina).
6.10.  Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām). 
Lūdzam iepriekš pieteikties. tālr. 22319558
10.10.pl.9.00 Dziedniecības  Akadēmijas II  kursa  nodarbība. 
12.10.  pieņems plaši pazīstamais dziednieks Oskars  Peipiņš. Iepriekš 
pieteikties pa tālr.22319558
15.10. pl.16.00-18.00 Vēdiskā astrologa Jāņa Riežnieka lekcija „Ko sola 
2016.gads“, pēc tam – individuālās konsultācijas. Par tām lūdzam iepriekš 
pieteikties pa t.: 22319558
17. un 18.10. Gaismas darbinieku Māras  Brantas un  Jāņa  Ieviņa nodarbība: 
Astoņi soļi.
20.10.  Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām).  
Tālr. 22319558
24.10.pl. 9. 00  Dziedniecības  Akadēmijas II  kursa  nodarbība. 
25.10.pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki 
meistars Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās 
konsultācijas. Iepriekš pietekties pa tālr. 26178750
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā: 
http://centrsaura.wix.com/aura    Tur atrodama plašāka  informācija 
par dziedniekiem, kuri pieņem pie mums AURĀ.Varam sazināties 
ar jūsu izvēlētiem dziedniekiem par pieņemšanu AURAS telpās.                                                             
Par ierosinājumiem  variet zvanīt: tālr. 22319558,  26386251, 29193931.           
Laipni gaidām mūsu centrā!

Dzejas lappuseDzejas lappuse

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ JŪLIJĀ 
REĢISTRĒTAS 11 LAULĪBAS, 
1 LAULĪBA KOKNESES ROMAS - 
KATOĻU DRAUDZĒ, 2 LAULĪBAS 
KOKNESES EV. LUT. DRAUDZĒ. 
KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
AUGUSTĀ REĢISTRĒTAS 
6 LAULĪBAS,  2 LAULĪBAS  
KOKNESES EV.LUT. DRAUDZĒ.

Vērot, kā bērns atklāj pasauli, 
nozīmē no jauna atklāt to 
pašam. 
/ Pema Brauna /

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
JŪLIJĀ REĢISTRĒTI 3 
JAUNDZIMUŠIE: 

Madara, Oskars un Rauls.

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
AUGUSTĀ REĢISTRĒTI 7 
JAUNDZIMUŠIE:: 

Emīls Gustavs, Indars, 
Uģis, Ance, Miks un dvīņu 
meitenītes – Estere un Elīza.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus un vecvecākus!

Pārdod kūtsmēslus Vecbebros.
T.26559635

JURIS SILIŅŠ
Dzimtenes ūdeņi
Tie ūdeņi, kas ieplūst Daugavā
No Aiviekstes un domu pilnās Dubnas,
Kā klusa dziesma mātes valodā
Tie manas pārdomas sev līdzi aiznes.

Caur miglu atvasara upē brien
Un kādu sārtu lapu viļņos šūpo.
Vēl latvieši kā senāk krastos dzied,
Vēl krastos dzied un tāpat arī žūpo…

Guļ divas laipas līča liedagā,
Tās straume cieši piespiedusi  krastam,
Ak, svētie! – negrūdiet tās negodā
Pēc atdošanās sapnim neparastam…

Kā sārta lapa mana dvēs`le peld
Gar Likteņdārza Sirmo saules rietu,
Kur daudzas dvēselītes ilgās kveld
Jau citā dzīvē ieņemt savu vietu.

Pie Kokneses sāk straumei spēki zust,
Bet dzīve raujas tālāk cīņā sīvā,
Liek liktens sārtai lapai spēku just,
Kas lēni iešūpo to Pērses grīvā.

ANITA LIEPIŅA
Saulrieta stundas
Pārdomas
Kur Pērse Daugavas glāstiem ļaujas
Un sīksīkos viļņos saules atspīdums 
mirdz,
Kur pagātnes teikas pie klintīm kļaujas
Kā svētozols zemē dziļi sakņojas sirds.

Caur šķiedrām gadsimtos krātos 
sviedros,
Tautas tikumu sīkstumā atveldzi gūst,
Vērojot gaismu, kas poļu un zviedru
Asinīm slacītos pilsmūros lūst…

***
Visi gadsimti sastājas līdzās,
No visām pusēm ielenkts tu jūdzēm.
Nav ne „šodien”, ne „ kādreiz”, ne 
„vakar”,–
Viss, kas noticis, notiek tev blakus.

Un ik mirklis, esību nesušais,
Pulsē tev dzīslās kā šobrīd esošais.
Katrā dzīslā plūst dzīvības spīts
Un tu pulsē Dzīvībai līdz’.

***
Esmu Ceļā.
Tik milzīgs ir attālums
Starp REDZĒT un IERAUDZĪT!
Ik dienas
Pa ļodzīgai klapei
No acīm krīt.
Arvien redzīgāks topu –
Pat to, kas deguna galā 
Manu gājumu loka,
Reizēm spēju jau pamanīt…

MAIJA STEPĒNA  
***
Baidos tā netikuma –
Ar svešām spalvām 
Savā tērpā spožumu degt.
Man taču pietiek pašai savu;
Pelēkas gan – 
Nu, lai tā būtu...,
Bet drošas arīdzan.
Kā zināms –
   
Spožums un posts 
Līdztekus iet.
Bet mans pelēkais! Dzirdi?
Uz tā katra krāsa
Kopējā korī skaisti
Kā soliste dzied!

***
– Liekajiem jāaiziet!
Es sacīju,
Bet... neviens necēlās.
Laikam domāja – te piederoši.
Es pārlaidu acis –
Jā,
Parasts garāmgājējs...
Kāds ziņkārīgais...
Vēl kāds pieraduma pēc,
Dažs skaudībā sazilējis...
Vēl daži – tāpēc, ka visi...
Es cēlos kājās...un gāju.
  
***
Sveloši vēji, 
Saules maigums,
Smieklu pērles un asaru stāsts;
Daudz man ir dots
un ņemts no manis –
Gan nākotnes laime,
Gan pagātnes lāsts.

Raiti kāpj diena
Saulītes kalnā,
Es pretim eju ne vieglumu lūgt –
Atsūti, mīļā, man ātrāko vēju,
To, kuru varu
Savā karietē jūgt.

Tu jau zini, 
Es neesmu tā lēnā,
Kas vārgu riksi, kur bija, tur būs.
Es nevēlos, lai aizvēja ēnā
Manam kumeļam
Pakavi rūs.

ĀRIJA ĀRE
***
Bērzu zaļajās skropstās
Rudens jau sudrabu ber
Un parka lepnajās liepās
Savas vēja stabules pūš.

Rudens karogs pār Koknesi plīvo,
Ar pīlādža gaismiņu sārtu,
Ar gājputnu atvadu balsīm,
Ar siltās vasaras glāstu.

Arī rudenī Koknese zied,
Kad sarmota elpa no siliem tvan,
Kad vasaras saule lēnām riet
Un dzērvju balsis pamalē skan.

Arī rudenī Koknese skan,
Ziedu un dziesmu skaņās.
Klausies kā vēji un ziedi dzied
Rudens skaistākās dziesmas. 

***
Es vaicāju pati sev klusi,
Vai mana vasara aizgājusi?
Tā manī kā ziedoša liepa šalc,
Ar kamenes dziesmām piedziedāta.
Es liepu ziedus sev matos vīšu, 
Ar savām plaukstām tos sasildīšu.
Es ziedu smaržā sapņus vīšu
Un vasaru projām vēl nelaidīšu.

SARMĪTE RODE
***
Zaļas cerību vēstules
Atdodu vasaras pastam.
Laimes zaru no ābeles
Noliecu otram krastam.
Ceļš pats pie tevis aizvedīs
Ne vārdiem, ar ilgošanos vien.
Tam rītam, kas vēl uzausīs,
Sirds baltu pavedienu sien.

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Lietus blūzs... 
Lietus blūzs skan visā debess telpā.
Arī manī atmiņlietus līst.
Kāpēc šodien, kāpēc tieši tagad
Sirds vairs it kā sevi nepazīst!
  
Kaut ko meklē rokas atmiņdrupās,
Kaut ko paceļ un tad vietā liek,
Grimstot pārdomās, kā kādu gaidot,
Kas gan viņai šodien jāsatiek!
  
Varbūt lietus blūzs skan pārāk skumji.
Kāpēc sirds šīs skumjas pārtvert grib?
Ne jau lietus blūzā ir tā vaina,
Atmiņās, kas man gar acīm zib!
  
Redzu bērnību kā laimes salu,
Kur ik mirklis prieka vilnī tīts,
Redzu jaunību kā upēs palus,
Kad viss dzīvē nav vēl iepazīts!
  
Un tad beidzot mīlestības krastā
Atmiņas tik dziļas pēdas min,
Sirds lec krūtīs tā kā strāvas ķerta,
Bet kāpēc, to tikai viņa zina!
  
Neskan lietus blūzs, bet manās acīs
Aizgājušā lietus atspulgs mirdz.
Tomēr tā ir asariņu pērle,
No atmiņām ko līdz sev paņem sirds!

0LGA KĻAVIŅA
Es būšu ....
Jums veiksmes un gudrības simbolus 
septembris dāvā
No jauna ieejot zinību lauka ziedošā 
pļavā,
Kur satiekas jautājums: „Kāpēc?” ar 
atbildi savu.
Es būšu dakteris, baņķieris, aktieris, 
skolotājs!
Es būšu! Te neatbildētu atbilžu 
nemaz  nav!

Kā ir tiem, kas gaida ....
Garām aiztrauc vilcieni kur kurais,
Ir sliežu daudz un visas kaut kur ved.
Skrien vagoni gar  acīm ašā zibā,
no loga pamāj pretī braucējs rets.

No abām stikla pusēm acis vēro
Gan peronu, gan vagonu man šķiet,
Un visu mūžu kājas ceļu mēro
ikvienam savējos, kas satikt iet

Kas sagaida, tas smaidot 
projām dodas,
cits veras aizejošos sastāvos.
Tā raugoties man smeldze sirdī rodas,
par viņu izstāstīt jums atļāvos

Cikls ....
Zied Latvija un ziedi tu,
Kaut arī vasara projām steidzas.
Rudens ar krāsainām lapām nāk
Cilvēku sirdis iepriecināt.
Vēji kaisa tās augšup un met lejā,
Pārvērš lapu rotaļu dejā,
Tas, kas šobrīd dejo rudeņos
Uzzied ar vizbuļu ziediem pavasaros!

Biedrības „Mazā taka” sveiciens Dzejas dienās! 
Uz tikšanos 12. septembrī – Dzejas dienu pasākumos Kokneses novadā!

Ir iespēja par 
simbolisku samaksu 
un nelielu palīdzību 

cienījama
vecuma seniorei 

mitināties 
25 kvadrātmetri lielā 

saulainā istabā, 
izmantojot

visas palīgtelpas. 
Sīkāka informācija pa 

telef.29339323. 

Ģimene vēlas 
īrēt māju 
vai dzīvokli 
Koknesē. 
T. 20232703

Koknesē, Austrumos, 
pārdod labiekārtotu 
divistabu  dzīvokli (50 m2) 
ar malkas apkuri, ir zeme 
un saimniecības ēkas, 
vai maina pret 
labiekārtotu dzīvokli 
Kokneses centrā, 
T. 26821496. 
Izskatīs visus 
piedāvājumus.
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„Esmu absolūta koknesiete,” 

– ar lepnumu teic šī mēneša jubi-

lāre Ausma Markava. Par gaidāmo 

dzimšanas dienu 8. septembrī viņa 

atsmej: „Tie jau tikai 75!” Dziedā-

šanas skolotāja, koru un ansam-

bļu vadītāja, diriģente dziesmu un 

deju svētkos  - vairāk kā 40 darba 

gados kā caur sidraba birzi iziets 

sargājot ik lapiņu no krāšņā dzies-

mas mīlestības koka.

     Sarmīte Rode

Ciemošanās reizē mūsu saruna vi-
jās pārlapojot jubilāres glīti sakārtotos 
daudzos fotogrāfi ju albumus. 

Bērnības Koknese
Vienā no bērnības foto pretī veras 

meitēns lielām izteiksmīgām acīm. „Es 
neesmu vēl runājusi, bet starp spilve-
niem iestutēta, dziedājusi: „Kad klētiņā 
dusēsi tu…” Visi ģimenē vakaros dzie-
dājām: māte, tēvs, māsa un brālis, kurš 
pašmācības ceļā apguva vijoles spēli. 
Mans tēvs Pēteris Raņķis bija beidzis 
Bulduru vidusskolu un dārzkopības 
tehnikumu. Daudzas mātes meitas 
savulaik viņu gribējušas, bet viņš ieska-
tījies tās meitenes tumšajās bizēs, kura 
kļuva par manu mammu.” Mazās Aus-
mas pirmās bērnības dienas pagājušas 
mājās ar nosaukumu „Tulpes” – ēkā pie 
dzelzceļa, kur tagad veikals „Sēnīte”. 
„Dzīvojām dienvidu galā. Vectēvs bija 
kurpnieks, vecmāmiņai piederēja sīk-
bodīte. Turpat arī darbojās desu meis-
tars. Tagad pēc daudziem gadu desmi-
tiem viena kundze man teica: „Smalka 
gan tā Raņķa bodīte bijusi!" Koknesē 
toreiz dzīvoja smalku dāmu tērpu šu-
vēja – viņai vajadzēja labus audumus 
un diegus, to visu varēja dabūt šajā 
veikaliņā. Tolaik Koknesē darbojās vai-
rākas frizētavas un 11 veikali,” par savas 
bērnības Koknesi stāsta Ausma Mar-
kava. Kā prasmīgu dārznieku Ausmas 
tēvu norīko darbā uz Inčukalnu, kur 
pasaulē nāk jaunākā māsiņa Maija. 
Kara gados, dodoties bēgļu gaitās, ceļš 
atved atpakaļ uz Koknesi. 

Pirmie pilngadības svētki 
Kokneses parkā

1947. gadā Ausma sāk mācīties 
Krievkalna septiņgadīgajā skolā. Par šo 
laiku liecina arī saglabātās fotogrāfi jas: 
Pērses ūdenskritums, Saules māja, brī-
dis kopā ar skaisto klases audzinātāju – 
mātes māsu Viju Gailīti vērojot plūdus, 
sirdī ieaugusī bērnības un jaunības die-
nu māja „Ozolkalni”, kuru tēvs pārvēr-
tis ziedošā dārzā un daudzas citas, ku-
rās kā krāsainā mozaīkā kopā līmējas 
bērnības glezna. „1954. gada pavasarī, 
pabeidzu 7. klasi, bet rudenī turpināju 
mācīties  vidusskolā. 1954./55. mācību 
gadā tika nokomplektētas visas četras 
vidusskolas klases, un darbu sāka jau-
nais direktors   Ilmārs Gaišs.  Skolo-
tāja Rita Gaiša kļuva par manu klases 
audzinātāju,  mēs bijām ceturtais vi-
dusskolas izlaidums Krievkalna skolā. 
Mums pirmajiem bija  neaizmirstami 
pilngadības svētki Kokneses parkā,” at-
ceras jubilāre.

No radistes par skolotāju
Uz jautājumu: vai jau skolas gados 

gribējusi kļūt par dziedāšanas skolotā-
ju, jubilārei ir pilnīgi negaidīts stāsts: 

„Kopš bērnības man mīļi ir zirgi. Pēc 7. 
klases gribēju kļūt par zirgkopi, bet pēc 
vidusskolas par radisti uz kuģa. Tēvs, 
slaukot asaras, mani pavadīja ceļā uz 
Rīgu, kur biju nolēmusi stāties jūrskolā. 
Ierodoties skolā, uzzināju, ka esmu par 
vienu dienu nokavējusi dokumentu 
iesniegšanu – lai nākot pēc gada. Ta-
gad jāraud bija man, jo mājās braukt 
bija kauns. Stāvot kanālmalā avīžu 
stendā izlasīju, ka Rīgas pedagoģiskajā 
skolā sagatavo dziedāšanas skolotājus. 
Nolēmu pamēģināt -  skolas laikā biju 
dziedājusi koros,  ansambļos un solo 
numurus. Iestājeksāmenos uz 25 vie-
tām pretendēja 60 jaunieši. Ārpusē 
gaidot savu kārtu, izdzirdu, ka viena 
no meitenēm nodzied manis iecerē-
to dziesmu „Kā gulbji balti padebeši 
iet”, bet viņai vēl lūdz nodziedāt tau-
tasdziesmu. Satraukusies sapratu, ka 
par gulbjiem dziedāt vairs nevaru, 
bet visas tautasdziesmas izskrēju-
šas no prāta. Ejot iekšā caur durvīm 
man pēkšņi doma ir skaidra un es 
dziedu: „Caur sidraba birzi gāju…””
 No šiem mācību gadiem skolotāja 
rāda rūpīgi saglabātās pašrocīgi rakstī-
tās  nošu grāmatas. Kopā ar viņu nošu 
rakstus rakstījušas tagad izcilas perso-
nības: Daila Martinsone, Aīda Stabul-
niece, Maija Rožlapa. 

Dzied visa ģimene
Pēc skolas beigšanas obligātie 

divi gadi jānostrādā Mazozolos – 
Ogres septiņgadīgajā skolā. Šī laika 
atmiņām savs mirdzums: „1960. gadā, 
pabeidzot pedagoģisko skolu, mani 
uzaicināja dziedāt Latvijas universi-
tātes korī „Daina”, kuru vadīja Gido 
Kokars, un  tā gada vasarā pirmo rei-
zi ar kori  piedalījos dziesmu un deju 
svētkos. Mazozolos vadīju arī vokālos 
ansambļus. Pēc gada apprecējos ar vie-
nu no ansambļa puišiem Gunti Mar-
kavu. Piedzima dēli Ojārs un Ivars. Tā 
no diviem paredzētajiem Mazozolos  
paliku desmit gadus. Neklātienē stu-
dēju Liepājas pedagoģiskajā institū-
tā. 1970. gadā pārnākot uz Koknesi 
sāku strādāt Kokneses vidusskolā par 
dziedāšanas skolotāju un līdz 1994. 
gadam  vadīju 2. – 7. klašu zēnu kori, 
5. – 9. klašu kori, vidusskolas meiteņu 
un jaukto kori. Atnākot uz Koknesi, 
lai dabūtu dzīvokli jaunajā daudzdzī-
vokļu mājā Parka ielā 20 bija jāpiekrīt 
vadīt sieviešu kori. Pēc divpadsmit 
skaisti izdziedātiem gadiem tas kļuva 

par jaukto kori, kuru vadīju vēl des-
mit gadus. Līdztekus tam vadīju arī 
kolhoza vokālo sieviešu ansambli 
un skolotāju ansambli skolā.  Kopā 
ar ģimeni piedalījāmies dziedošo 
ģimeņu saietā „Spiets”. Arī jauktajā 
korī vienu brīdi bija tā sagadījies, 
ka dziedājām gandrīz visa ģimene: 
mana mammīte, paps, vīrs un  ve-
cākais brālis.” 

Paldies lauku diriģentiem!
Par piedalīšanos skolēnu 

dziesmu un deju svētkos,  lie-
lajos dziesmu un deju svētkos 
vēsta skolotājas akurāti saglabātās 
diriģentes un virsdiriģentes goda 
lentītes un nozīmītes. Piepildīts 
darba noslēgums ar jaukto kori bija 
1991. gadā LR Kultūras ministrijas 
saņemtais goda raksts ar ministra 
Raimonda Paula parakstu par pie-
dalīšanos republikas lauku koru 
sadziedāšanās koncerta noslēgumā 
godinot Pirmo vispārīgo dziesmu 
svētku diriģentu Pāvula Jurjāna un 
Indriķa Zīles piemiņu.  Tas ir bijis 
patiesi augsts novērtējums – maza-
jam lauku korim skatē Mazajā ģil-
dē iegūt tiesības dziedāt LU  Lielajā 
aulā. Ausmas kundze atceras: „Mūsu 
koris no astoņiem koriem koncerta 
pirmajā daļā uzstājās pirmais. Pēc 
uzstāšanās uzskrēju uz balkona vē-
rot kā diriģē pārējie kolēģi, tur mūsu 
kori par labo dziedāšanu uzteica, kā 
vēlāk uzzināju, divas augstskolas pa-
sniedzējas. Kā šie vārdi sasildīja sir-
di! Paldies par sadarbību mūsu kora 
virsdiriģentam Bruno Cabulim! Ļoti 
daudz esmu mācījusies no virsdiri-
ģentiem. Noteikti viņu atbalsts man 
palīdzēja 1977. gada dziesmu un deju 
svētkiem sagatavot Kokneses, Valles 
un Skrīveru apvienoto sieviešu kori.  
Nekad neaizmirsīšu, kā koru skatē 
Skrīveros pēc diriģēšanas ejot gar 
skatītāju solu rindām mani apturēja 
aiz svārku malas pasniedzēja no 
Rīgas pedagoģiskās skolas un prie-
cīgi pateica: „Ausma, kad tu nostā-
jies dziedātāju priekšā, likās, cits 
koris skan!” Un pāri visam atmiņā 
koru skatē dzirdētie tautā iemīļotā 
Haralda Medņa vārdi: „Nebūtu ne-
kādu dziesmu svētku. Paldies mums 
jāpasaka vismazāko lauku koru di-
riģentiem.” Tie ir tie zelta brīži, kad 
apzinies – ir jēga tavam darbam un 
nekas nav ziedots velti.”

Dziesma dod spēku
No 1991. gada līdz 1994. gadam 

Ausma Markava vada Vecbebru teh-
nikuma audzēkņu kori un to veik-
smīgi sagatavo lauksaimniecības sko-
lu audzēkņu „Zemes svētkiem”, bet 
turpmākie darba gadi vēl aizritējuši 
vadot ansambli Mazozolos, strādā-
jot Ķeipenes pamatskolā, mācot lat-
viešu valodu 5. – 6. klasēs Kokneses 
vidusskolā. Septiņus gadus spēlēts 
muzikālais pavadījums dievkalpoju-
mos Kokneses luterāņu baznīcā, bet 
draugu lūgta un mudināta ar akor-
deonu nospēlējusi ne vienu vien kāzu 
gadadienu un jubileju ballīti! Laiks 
aiztecējis rūpēs par saviem mīļajiem 
un dāvājis prieku par mazdēliem 
Mārtiņu un  Jāni, mazmeitiņu Līvu, 
mazmazbērniem Ralfu, Rodžeru un 
Martu. Tuvinieki, zinot par viņas mī-
lestību uz zirgiem, gadu gaitā dāvina 
zirdziņus kā suvenīrus, gleznās, foto-
grāfi jās un kalendāros  atainotus zir-
gus, pārvēršot jubilāres dzīvokli par 
izstādi. Bet īpašniece piebilst: „Man 
ir arī aproču pogas ar zirdziņiem un, 
protams, daudz grāmatu par viņiem!”

Un vēl skolotājai ir sava gudrība, 
pirms daudziem gadiem pierakstu 
bloknotā ierakstīta atziņa: „Nav vē-
lams: krist āliņģī, parādos, žūpas 
apkampienos, banālās atmiņās.”  Par 
sevi viņa teic: „Esmu dzimusi Pūķa 
gadā, kurš nes laimi, bagātību un sa-
ticību. Saviem skolas bērniem mēdzu 
teikt: ar mani nevar jokot, es esmu 
mazā rudens Māra.”

Lai daudz dziesmu un saules 
dzimšanas dienā, un mīļi sumināju-
mi no sirdij tuvajiem!

Septembris ir
Dzejas,

Dzejnieku, 
Dzejas mīļotāju un,

protams, Raiņa mēnesis.

Šā gada Dzejas dienu moto ir: 

Dzeja nemelo!

Kokneses pagasta bibliotēkā ir 
izaugusi Dzejas Garā pupa, kurā 
visu septembri plauks, ziedēs un 
savu ražu nesīs mūsu šā brīža 
izjūtas, domas, noskaņojums 
dzejā! Raksti pats, citē citus... 
un visu sūti mums uz e-pastu: 
ingrida37@inbox.lv
vai mūsu sociālajās vietnēs:
http://www.facebook.
com/koknesesbiblioteka.
bernubiblioteka
http://twitter.com/
Koknesesbibliot

Sūti to, ko dzejā jūti!

Kokneses vidusskolas skolotāju ansamblis. Ausma Markava pirmā no kreisās. 
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Norises laiks: 
2015.gada 21.novembris.

Vieta: Kokneses kultūras nams

Tēma: “Princešu balle”

Dalībnieces: Mazās knīpas 
vecumā no 5-7.gadiem, kurām 
patīk dziedāt, dejot, spēlēt 
teātri, vingrot u.t.t

Pieteikties: iesūtot 
pieteikumu ,uzrādot vārdu un 
uzvārdu, vecumu, dzīves vietu 
un kontakttālruni uz 
e-pasta adresi: 
inguna.strazdina@koknese.lv

Pirmā tikšanās: 
Kokneses kultūras namā 
1.oktobrī plkst. 18.00.

 Izziņas pa tālruni: 
26574538.

Meklējam 
“KOKNESES 
KNĪPU - 2015”

Koknesē, 
Lāčplēša ielā 1-31
veikala darbalaiks:
pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās: 10-18
sestdienās: 9-13

Jauns preču pievedums, Jauns preču pievedums, 
dzijas rokdarbniecēm.dzijas rokdarbniecēm.

Caur sidraba birzi gāju

Baškīrijā - tēva dzimtenē. Jalangizas 
mazākajā virsotnē 1984. gadā.

leklējam 


