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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/

kokneses
Novada domes laikraksts  Nr. 21 (298)  2011. gada 16. septembris

turpinājums 2. lpp. 

Katrs rīts ir jauna slāpe: Izprast dziļāk. Mīlēt kairāk. Sniegties augstāk. Iegūt vairāk.
                                                                                                                  /A. Brigadere/

Esiet sveicināti septembrī – viršu 
mēnesī! Dabā tāpat kā cilvēka dzīvē 
viss rit savu gaitu. Dārzā saulespuķe 
uz rudens pleca māj atvadas vasarai. 
Dzeltēt sākušās bērzu birzis un ru-
dens saulē sarkstošās kļavas pavisam 
drīz spoguļosies kā Vilhelma Purvīša 
gleznotā ainavā. Tik skaists ir Latvijas 
rudens, kad pati daba kļūst par māks-
linieci un atviz neredzētā košumā ik 
koka lapa. Un, lai arī šīs degošās lies-
miņas notrauks vējš, sajūta ir kā Mā-
ras Zālītes dzejolī par Latviju: „Mums 
viņa ir visskaistākā. Tik un tā.”

Septembris vienmēr ir jauns sā-
kums visiem, kas mācās un māca, un 
arī tiem, kas palīdz mācīties. Vissa-
traucošākais šis laiks ir mazajiem ķi-
pariem, kas pirmoreiz vēruši skolas 
durvis un arīdzan viņu vecākiem. Lai 
viegli lasās burti ābecē un katra diena 
ir kā jauns atklājums! 

Mēs visi ejam katrs savā Dzīves 
skolā un mācāmies ik brīdi. Viens no 
šī mēneša uzdevumiem – piedalīties 11. 
Saeimas vēlēšanās. Ietekmēsim visu, ko 
spējam ietekmēt! Atceraties, ko teicis 
lielais dzīves pazinējs Kurts Vonnegūts: 
„Dievs, dod man vēsu prātu pieņemt 
visu, ko nespēju ietekmēt, spēku ietek-
mēt visu ko spēju un gudrību vienmēr 
atšķirt vienu no otra.”

Pa rudens ceļiem ejot, novēlam kat-
ram atrast savu veiksmes kastanīti, ko 
nēsāt kabatā!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Pirmsskolas izglītības iestādēs:
 PII “Bitīte” – 77 audzēkņi,
 PII “Gundega” – 151 audzēknis.

Skolās:
 Bebru pamatskola – 94 skolēni,
 Bebru internātvidusskola (ieskaitot  

5/6 gadīgo  izglītošanu) – 152 izglītojamie,  
 I. Gaiša Kokneses vidusskola – 458 

izglītojamie, 
 Kokneses speciālā internātpamatsko-

la – 91 izglītojamais,
 Pērses pamatskola (ieskaitot 5/6 ga-

dīgo  izglītošanu) – 65 izglītojamie. 

Skolēnu skaits uz 2011./2012. mācību gada 1. septembri:
Kokneses novada pašvaldības izglītības iestādēs

2011. gada 31. augustā
Kokneses novada dome nolēma:

1. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 8 „Sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses 
novadā” (saistošie noteikumi Kokneses mā-
jas lapā www.koknese.lv).

1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par sa-
dzīves atkritumu savākšanas problēmu daudz-
dzīvokļu māju rajonā Kokneses pagastā un uz-
dot SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
vienoties ar pašreizējo atkritumu apsaimnieko-

tāju par lielgabarīta atkritumu izvešanas grafi-
ku vai kartību un par to informēt iedzīvotājus.

2. Pieņemt zināšanai ģimenes ārstes An-
das Elstes informāciju un paredzēt līdzekļus 
2012.gada budžetā līdz Ls 300,00 (trīs simti 
latu) kardiogrāfa remonta izdevumiem.

3. Pieņemt zināšanai Kokneses nova-
da Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Lolitas 
Vildavas informāciju par nodaļas un domes 
arhīva darbu.

Mūs gaida. Mēs nākam. Viss ir tuvu klāt.
Uzticēts mums un dāvāts. Viss ir tagad, tepat.
Manā rokā. Tavā.                                            /M. Bendrupe/

Lai veiksmīgs un jauniem atklājumiem bagāts jaunais mācību gads!
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4. Pieņemt zināšanai informāciju par dar-
ba aizsardzību un ugunsdrošību pašvaldībā, 
tās iestādēs un struktūrvienībās, un līdz 2011. 
gada septembra domes sēdei izvērtēt darba 
aizsardzības speciālista priekšlikumus.

5.1. Par zemes īpašuma jautājumiem tika 
lemts sekojošais: 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma *** ar kadastra Nr.3260 
013 0566, 1,5727 ha platībā, „Daugavas iela” 
ar kadastra Nr.3260 013 0597, 1,4110 ha 
platībā un tiem piegulošo zemes gabalu – Sa-
tiksmes ministrijas tiesiskajā valdījumā eso-
ša zemes gabala „Blaumaņa iela” un SIA *** 
piederošā zemes gabala ar kadastra Nr. 3260 
013 0762 robežu pārkārtošanai.

2. Piekrist, ka *** sadala viņai piederošo 
nekustamo īpašumu *** ar kadastra Nr. 3260 
008 0034, 11,25 ha kopplatībā.

5.2. Apstiprināt grozījumus Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas nolikumā (grozījumi 
Kokneses mājas lapā www.koknese.lv) un 
izveidot Kokneses novada pašvaldības Peda-
goģiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā:

1. komisijas vadītājs – Inese Svence;
2. komisijas psihologs – Aelita Beitika;
3. komisijas logopēds – Sarmīte Dom-

brovska;
4. komisijas speciālās izglītības skolotājs 

– Maruta Urga;
5. komisijas psihiatrs – Evija Smilgāja;
6. komisijas ārsts – Daina Eglīte.
5.3. Apstiprināt papildinājumus un grozī-

jumus Pedagogu atlases nolikumā (grozījumi 
Kokneses mājas lapā www.koknese.lv).

5.4. Tika izskatīts jautājums par pārbaudi 
Bebru pamatskolā.

5.5. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem 
01.07.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Kokneses novada pašvaldības Nolikums” 
(grozījumi Kokneses mājas lapā www.kok-
nese.lv).

5.6. Apstiprināt grozījumus komisiju 
sastāvā un ievēlēt Kokneses novada priekš-
sēdētāju Daini VINGRI par Kokneses Goda 
pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas 
locekli un par Civilās aizsardzības komisijas 
priekšsēdētāju (grozījumi Kokneses mājas 
lapā www.koknese.lv).

1.7. Apstiprināt 2011. gada 3. augus-
tā noslēgto vienošanos Nr. 1-16.1/29 starp 
Kokneses novada domi un Mozu Veineru par 
ugunsgrēkā cietušās ēkas 1905. gada ielā Nr. 
42, Kokneses pagastā, Kokneses novadā dru-
pu nojaukšanu.

5.8. Par tehnisko darbinieku darba sa-
maksas izmaiņām Kokneses speciālajā inter-
nātpamatskolā – attīstības centrā (grozījumi 
Kokneses mājas lapā www.koknese.lv).

5.9. Par konstatētajām problēmām Bebru 
pagasta ūdensvadu un kanalizācijas tīklos:

1. Pieņemt zināšanai Objektu apsekoša-
nas darba grupas vadītāja Jāņa Dzeņa sniegto 
informāciju par 2011. gada 2. augustā Bebru 
pagastā apspriestajām problēmām sakarā ar 
Bebru pagasta ūdensvadu un kanalizācijas 

tīklu rekonstrukciju.
2. Pēc garantijas darbu pabeigšanas, 

Bebru pagasta pārvaldei sniegt rakstisku in-
formāciju Kokneses novada domei par visu 
konstatēto problēmu pilnīgu novēršanu.

3. Lai novērstu avārijas situāciju elektro-
apgādes traucējumu gadījumā, rast iespēju 
iegādāties ģeneratoru Bebru pagasta notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nepār-
trauktai nodrošināšanai.

4. Lai nepieļautu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu aizsalšanu ziemas periodā, risināt 
jautājumu par nepieciešamajām rīcībām, pie-
saistot profesionāļus.

5. Bebru pagasta pārvaldei veikt pasā-
kumus pilnvērtīgai notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu darbības nodrošināšanai.

6. Bebru pagasta pārvaldei rakstiski in-
formēt ēkas „Liepas” iedzīvotājus par kana-
lizācijas tīklu uzturēšanu kārtībā un maksas 
iekasēšanu par sniegto pakalpojumu.

5.10. Pieņemti divi lēmumi „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīdus 
kārtībā”. 

5.11. Apstiprināt līdzdalību projektā 
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana 
Kokneses novada Bebru pagasta „Šķibes 
mežā””.

5.12. Pieņemt zināšanai Kokneses nova-
da Iršu pagasta uzņēmēja Gunta Belēviča in-
formāciju par uzņēmējdarbības attīstību Iršu 
pagastā.

5.13. Izveidot Ģimenes krīzes centra 
„Dzeguzīte” struktūrvienību „Sociālā pansi-
ja”. 

5.14. Pieņemt zināšanai Iršu pagasta pār-
valdes vadītājas Rainas Līcītes atskaiti par 
semināra braucienu uz Čehiju. 

5.15. Piešķirt īres tiesības xxxxxxx ģime-
nei, kurā aug bērns invalīds.

5.16. Atļaut legalizēt un nodot eksplua-
tācijā nekustamajā īpašumā *** ar kadastra 
Nr. 3246 006 0039, Bebru pagastā, Kokneses 
novadā ietilpstošās būves – *** .

5.17. Noteikt, ka ar 2011. gada 1. sep-
tembri Kokneses novada I. Gaiša Kokneses 
vidusskolā, Bebru pamatskolā un Iršu pa-
matskolā maksa par brīvpusdienām nedrīkst 
pārsniegt 1,10 Ls (viens lats 10 santīmi) par 
vienām pusdienām, un valsts piešķirtajiem 
0,80 Ls no pašvaldības budžeta papildus pie-
maksāt 0,30 Ls par vienām pusdienām pirmo 
klašu skolēniem.

5.18. Uzdot Kokneses novada domes 
Komunālajai nodaļai izstrādāt projektu un 
atsevišķus noteikumus par teritorijas sakop-
šanu, iekļaujot tajos administratīvo atbildību, 
un sasaistīt jaunos noteikumus ar teritorijas 
plānojumu. 

5.19. 
1. Nesaskaņot Ogres novada administra-

tīvās teritorijas robežas datus.
2. Grozīt Ogres novada un Kokneses no-

vada robežu, nosakot to atbilstoši vēsturiska-
jām robežām pēc stāvokļa uz 1940. gada 21. 
jūliju – iekļaujot Kokneses novada adminis-
tratīvajā teritorijā pašreizējā Ogres novada 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
7468 010 0039, 7468 010 0040, 7468 010 
0061, 7468 010 0062, nosakot novadu robežu 
pa Lokmanes upi.

3. Grozīt Ogres novada un Kokneses no-
vada robežu, nosakot to pa Lobes ezera vidu, 
atbilstoši ezera krasta līnijai pieguļošajām 
zemēm no zemes gabala ar kadastra apzīmē-
jumu 3246 001 0057 uz zemes gabalu ar ka-
dastra apzīmējumu 3260 001 0111.

6.1. Tā kā Kokneses novadā vienāda pie-
eja visu trīs pagastu pensionāriem un Iršu pa-
gasta pensionāri ekskursijā papildus iztērētos 
līdzekļus apmaksāja paši, nepiešķirt no paš-
valdības budžeta papildus finanšu līdzekļus 
79,75 Ls (septiņdesmit deviņi lati 75 santīmi) 
Kokneses pagasta pensionāru padomei, se-
nioru klubam „Pīlādzītis”, lai apmaksātu pa-
pildus izdevumus par pensionāru ekskursiju 
Koknese – Preiļi – Aglona – Koknese 2011. 
gada 6. jūlijā.

6.2. Atļaut Kokneses novada domes Ko-
munālajai nodaļai iegādāties vibroplati par 
cenu līdz Ls 2000 (divi tūkstoši latu) apmērā 
no Komunālās nodaļas 2011. gada budžeta 
izdevumu tāmes. 

6.3. Nepiešķirt 2011. gadā līdzekļus jum-
ta seguma nomaiņai Vecbebru tehnikuma 
dienesta viesnīcai, bet jautājumu atkārtoti 
skatīt pie 2012. gada budžeta pieņemšanas. 

6.4 Piešķirt Bebru pamatskolai mēbeļu 
iegādei Ls 540 (pieci simti četrdesmit latus) 
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

6.5. Piešķirt no budžeta līdzekļiem ne 
vairāk kā Ls 100 (viens simts lati) mēnesī 
skolēnu autobusa apmaksai, lai pagarinātu 
rīta maršrutu 7.00 no Bebriem uz Koknesi 
un pēcpusdienā plkst. 15.40 no Kokneses 
līdz Bebriem, un vienlaicīgi līdz 2011. gada 
24. oktobrim izvērtēt transporta intensitātes 
lietderību.

6.6. No Kokneses novada domes līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem palielināt 
dotāciju p/a „Kokneses Sporta centrs” Latvi-
jas mēroga vieglatlētikas sacensībām šķēpa 
mešanā „Kokneses kauss 2011”. 

6.7. 
1. Palielināt SIA „Kokneses komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālu par Ls 8000 
(astoņiem tūkstošiem latu), kas izlietojami 
Kokneses pagasta daudzdzīvokļu māju re-
montiem. 

2. Veikt SIA „Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” auditu.

3. Uzdot SIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi” sagatavot Kokneses pagasta 
daudzdzīvokļu māju Blaumaņa ielā 18 un 
Parka ielā 20 jumtus ziemas sezonai.

6.8. Apstiprināt līdzdalību projektā „Vec-
bebru Profesionālās vidusskolas dienesta 
viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivi-
tātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus un izstrādājumus”.

7. Pagarināt īres līgumus sekojošiem 
Kokneses novada Kokneses pagasta sociāla-
jos dzīvokļos dzīvojošajiem īrniekiem:
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Nākošā novada domes sēde notiks 
2011. gada 28. septembrī plkst. 14.00 
novada domē  Melioratoru ielā 1, Kok-
neses pagastā, Kokneses novadā.

Sēdē izskatāmie pamatjautājumi:
1. Par pašvaldību savstarpējiem no-

rēķiniem.
2. Par gatavību apkures sezonai.
3. Par izglītības darbu novadā.
4. Par novada pirmsskolas iestāžu 

darbu.

Kokneses novada domes juriste
Ligita Kronentāle

Nr.p.k. Īrnieka 
vārds, 

uzvārds

Sociālā dzīvokļa adrese Īres līguma Nr., 
noslēgšanas 
datums

Pagarinājuma
termiņš

1. *** Blaumaņa ielā Nr. 20-7,
dzīvoklis Nr. 5

Līgums Nr. 21,
01.09.2010.

01.09.2011.
līdz

29.02.2012.

2. *** Blaumaņa ielā
Nr. 32, dz. 1

Līgums Nr. 20,
01.09.2010.

01.09.2011.
līdz

29.02.2012.
3. *** Lāčplēša ielā Nr. 1,

dz. 17
Līgums Nr. 22,
01.09.2010.

01.09.2011.
līdz

29.02.2012.

aktuālais novadā

Seko līdzi darbu 
izpildei

Uzsākot darbu Kokneses novada domē, 
priekšsēdētājs Dainis Vingris ir iepazinies ar 
domes iestāžu un struktūrvienību darbu. 

Pēc iestāžu apsekošanas, priekšsēdē-
tājs atzīst, ka viens no vājākajiem posmiem 
ir SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
darbība. Ar šīs iestādes darbu nav apmierināti 
arī daļa Kokneses iedzīvotāju – sūdzības tiek 
saņemtas par lielajiem apkures rēķiniem un 
pastāv neapmierinātība namu apsaimnieko-
šanas jautājumos.

Lai sekotu līdzi darbu norisei, tika iedibi-
nāta jauna tradīcija – katru nedēļu pirmdienas 
rītos plkst. 9.00 notiek sanāksmes, kurās domes 
priekšsēdētājs tiekas ar SIA „Kokneses komu-
nālo pakalpojumu” pārstāvjiem. Tikšanās laikā 
notiek domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildes 
kontrole un tiek pārrunāti veicamie darbi. 

Pēc notikušajām sapulcēm, Dainis Vin-
gris atzīst, ka ilgu laiku šīs iestādes darbinie-
ki ir „gulējuši ziemas miegā” un uzdotie dar-
bi nav pildīti. Tomēr, pēc regulārām tikšanās 
reizēm, ir panākta pozitīva darbu virzība. 

Viens no prioritāriem jautājumiem ir 
namu sagatavošana ziemai, īpašu uzmanību 
veltot namiem Parka ielā 20 un Blaumaņa ielā 
18. Šis ir sarežģīts un laikietilpīgs darbs, tāpēc 
novada dome stingri sekos līdzi darbu norisei. 
Jāpiemin, ka arī pašiem iedzīvotājiem ir jābūt 
atbildīgiem par savu īpašumu un jārūpējas, lai 
dzīvokļi būtu sakopti un siltumefektīgi, tiktu 
pienācīgi sagatavoti ziemas periodam. Jopro-
jām daļa iedzīvotāju laicīgi nemaksā komu-
nālo pakalpojumu rēķinus, uzkrājot lielus pa-
rādus. Šajā situācijā zaudētāji ir cilvēki, kuri 
rēķinus maksā laicīgi, jo finansiālā stāvokļa 
dēļ, kuru radījuši nemaksātāji, uzņēmums ne-
var nodrošināt pakalpojumus tādā līmenī, kā 
tas būtu nepieciešams. Šis ir jautājums, pie 
kura SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 
nopietni strādās tuvākajā laikā. 

Lai domes deputāti izprastu naudas plūs-
mu uzņēmumā, ir nolemts veikt SIA „Kokne-
ses komunālie pakalpojumi” finanšu auditu. 
Kokneses novada dome arī turpmāk stingri 
sekos uzņēmuma darbībai un pieņemto lēmu-
mu izpildes gaitai.

Kokneses Novada Vēstis

Jau 11 gadus Koknesē, 1905. gada ielā 
42, atradās ugunsgrēkā cietušas dzīvojamās 
ēkas drupas, kas bojāja pagasta ainavu un 
bija bīstamas apkārtnē dzīvojošajiem. 

Ēka bija Kokneses novada domes bilancē un 
par to, kamēr vēl bija apsaimniekojama, gādāja 
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”. 0,4 
ha zemes, uz kuras tā uzbūvēta, piederēja Hai-
mam Veineram. No viņa to mantoja vienīgais 
mantinieks Mozus Veiners. 2010. gada 30. jūlijā 
Mozus Veiners bija lūdzis pašvaldību par saviem 
līdzekļiem šo ugunsgrēkā cietušo ēku nojaukt.

2011. gada  3. augustā domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris noslēdza vienošanos 
ar mirušā Haima Veinera mantinieku Mozus 
Veineru par ugunsgrēkā cietušo ēku drupu no-
jaukšanu līdz pamatiem. Vienošanās nosaka, 
ka mantinieks Mozus Veiners, ne arī viņa kād-
reizējie mantinieki nepretendēs uz nojaukto 
ēku un necels nekāda veida materiāla rakstura 
pretenzijas pret Kokneses novada domi.

1929. gadā celtajā divstāvu ēkā bija 16 
dzīvokļu. Ēka  ir nojaukta, atstājot pama-
tus. Nojaukšanas darbus veica SIA „Valkas 
meliorators” un šo darbu izmaksas sastādīja 
piecus tūkstošus latu. Ēkas pamati joprojām 
paliek Kokneses novada domes īpašumā. 
Pašvaldība kaut daļēji atgūs līdzekļus, kas 
iztērēti grausta nojaukšanā, ja zemes īpaš-
nieks vēlēsies iegādāties pamatus, pārdot kā-
dam šo īpašumu vai izvērst tur kādu darbību. 
Pēc šīs ēkas, kas bija pašvaldības īpašumā, 
nojaukšanas un vietas sakārtošanas, dome 

plāno ieviest kārtību arī citās vietās Koknesē. 
Ir veiktas pārrunas ar Valtu Ābolu, saimnieku 
īpašumam „Gundegas” (ēka blakus Kokneses 
estrādei, kurā kādreiz atradās bērnudārzs), 
kurš  domes priekšsēdētājam devis solījumu 
līdz nākošās tūrisma sezonas sākumam īpa-
šumu sakārtot, „Gundegas” nojaucot. No-
vada domes juristei un Kokneses būvvaldei 
ir dots uzdevums strādāt pie tā, lai panāktu 
īpašuma sakārtošanu Parka ielā 15a, kas bojā 
gan Kokneses pagasta centra ainavu, gan ir 
bīstams apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Aktīvi darbojoties un sakopjot pagastu, 
Kokneses novada dome aicina privātperso-
nas sakārtot bīstamos īpašumus, lai šeit dzī-
vot būtu patīkami mums pašiem, un prieks 
par sakārtotu vietu būtu Kokneses viesiem. 

Kokneses Novada Vēstis

Iršu pagastā darbojas Kokneses novada 
domes Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”, 
kuram izveidotas 3 struktūrvienības – bērnu 
nams; atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem 
un pirmsskolas izglītības grupa. Domājot par 
piedāvāto pakalpojumu paplašināšanu un krī-
zes centra attīstību, Kokneses novada domes 
sēdē pieņemts lēmums izveidot Ģimenes krī-
zes centra „Dzeguzīte” (ĢKC) struktūrvienī-
bu „Sociālā pansija”. No pašvaldības budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem dome 
piešķīra desmit tūkstošus latu struktūrvienī-
bas „Sociālā pansija” izveidošanai. Finansiā-
lais atbalsts nepieciešams telpu renovācijai 
un pielāgošanai pansijas vajadzībām.

Šāds lēmums ļaus saglabāt  ĢKC darba 
vietas (šobrīd iestādē nodarbināti 26 dar-
binieki), paplašināsies novadā pieejamo 
pakalpojumu klāsts, kā arī lietderīgi tiks iz-

mantoti esošie ĢKC resursi – mēbeles, sadzī-
ves priekšmeti u.c. Tāpat Kokneses novadā 
paliks tie līdzekļi, kurus dome līdz šim mak-
sājusi citiem novadiem par maznodrošināto 
personu izmitināšanu pansionātos. 

Pansijā dzīvos personas, kurām ir grūtības 
aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucēju-
mu dēļ. Pansijas iemītnieki tiks nodrošināti ar 
sociālo aprūpi un pastāvīgu dzīvesvietu. Šeit 
būs labi uzturēšanās apstākļi ar ikdienas sa-
dzīvei nepieciešamajām mēbelēm un sadzīves 
priekšmetiem – tiks izveidoti vienvietīgi numu-
ri un nodrošināta iespēja lietot sanitārās telpas, 
kas izvietotas iespējami tuvu klienta dzīvojamai 
telpai, kā arī nodrošināta iespēja lietot aprīkotu 
virtuves telpu ēdiena pagatavošanai. 

Paredzēts, ka ar 2012. gada sākumu, pan-
sijā būs 12 vienvietīgi numuri.

Kokneses Novada Vēstis

Koknese kļūst sakoptāka

Lemj par Sociālās pansijas izveidi Iršu pagastā
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Vieglatlēti sacentīsies 
„Kokneses kausā 2011”

24. septembrī plkst. 10.45 Kokneses 
stadionā norisināsies tradicionālās vieglat-
lētikas mešanas disciplīnu sacensības „Kok-
neses kauss 2011”. Šo sacensību organizē-
šanā piedalās  Kokneses novada pašvaldība, 
Aizkraukles novada sporta skola, Latvijas 
vieglatlētikas savienība un Latvijas Šķēp-
metēju klubs.

Kā informē Kokneses Sporta centra di-
rektors Arvīds Vītols, arī šogad sacensības 
būs starptautiskas, jo dalību tajās ir pieteikuši 
arī jaunie vieglatlēti no Lietuvas. Sacensībās 
piedalīsies A, B un C vecuma grupu jaunie-
ši no visas republikas, arī Kokneses novada 
labākie mešanu disciplīnu pārstāvji. Aicinām 
atbalstīt savējos!

Tā kā šīs ir Latvijas mēroga vieglatlētikas 
sacensības, Kokneses novada domes sēdē pie-
ņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu, 
pieci simti latus, „Kokneses sporta centram” 
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Par šiem līdzekļiem nodrošinās sacensī-
bu dalībnieku apbalvošanu – diplomus, me-
daļas, balvas individuālajiem uzvarētājiem 
un četras galvenās balvas – Kokneses kausus.

Lai sacensību gars sportistiem atnes 
veiksmīgus startus „Kokneses kausā 2011”!

Kokneses Novada Vēstis

30. septembris – 
Olimpiskā diena Latvijā!

Šī gada 30.septembrī Olimpiskā diena 
notiks 44 norises vietās, kas aptver visus 
Latvijas reģionus. Pasākumam pieteikti vai-
rāk nekā 26 000 dalībnieki 900 komandās, 
starp tām arī visas Kokneses novada skolu 
komandas. Galvenā norises vieta būs Kokne-
ses Sporta centrs, bet vienoto Olimpisko rīta 
rosmi, pēc pieslēgšanās radio SWH tiešraidei 
plkst. 10.05, visās skolās veiks uz vietas.

Kokneses Sporta centrā Latvijas Olim-
piskās dienas norise sāksies plkst. 9.45 ar 
svinīgu LOK karoga un LOK himnas atska-
ņošanu, un pēc tam ar vienotu Olimpisko rīta 
rosmi visās 44 norises vietās, kuras mērķis ir 
Olimpiskās dienas dalībniekus pamodināt un 
sagatavot turpmākās dienas fiziskajām un ga-
rīgajām aktivitātēm, kā arī atgādināt par pa-
reizi veiktu rīta rosmi kā ļoti svarīgu ikdienas 
sastāvdaļu labas pašsajūtas veicināšanai.

Kā vienojošs dienas elements pasākuma 
dalībniekiem Kokneses Sporta centrā būs arī 
speciāli sagatavota ātruma stafete starp pui-
šu un meiteņu komandām. Komandās stafetē 
no katras skolas startēs 5 zēni un 5 meitenes. 
Mākslinieciski noskaņotie pasākuma ap-
meklētāji varēs piedalīties vizuālās mākslas 
konkursā par Olimpisko tematiku. Labākos 
zīmējumus organizētāji iesniegs LOK gala 
izvērtēšanai. Pēc ātruma stafetes skolēniem 
būs iespēja piedalīties arī sportiskās aktivitā-
tēs peldbaseinā.

Arvīds Vītols,
Kokneses Sporta centra direktors

Visi, kas draugos ar sportu zina, ka au-
gusta nogalē Vecbebros būs gaidīti sporta 
svētkos! Šogad tie notika jau 49. reizi. 27. 
augustā priecēja gan saulainais laiks, gan 
svētku dalībnieku un skatītāju atsaucība. 
Dažādos sporta veidos piedalījās ne tikai vie-
tējie, bet arī sportotgribētāji no Aizkraukles 
reģiona novadiem un Jēkabpils.

Vecbebros izsenis vispopulārākais ir bijis 
volejbols, tā bija arī šajos sporta svētkos. Šo 
sportaveidu spēlēt bija pieteikušās 14 koman-
das. Volejbolā vīriešiem uzvarēja savējie – 
komanda „Kapeika”’, bet dāmu konkurencē 
uzvarētāju tituls tika spēlētājām no Bebru un 
Iršu apvienotās komandas. Savukārt futbolā 
vislabāk veicās komandai no Meņģeles.

Par sporta svētku tradīciju kļuvis skrē-
jiens „Mežaparks”, arī šoreiz tajā piedalījās 
gan pieaugušie, gan skolas bērni. Pirmo reizi 
virves vilkšanas sacensībās piedalījās arī as-
toņas bērnu komandas! Kas gan būtu sporta 
svētki bez jautrības un smieklu šaltīm! Ar 
patiku bērni piedalījās čības mešanā, bet pie-

augušie sacentās olu mešanā. Jau vairākus 
gadus sporta svētkos stiprākie vīri ceļ baļķi – 
šoreiz par spēcīgāko baļķa celšanā tika atzīts 
Ludis Dupušs. 

Svētku noslēgumā notika Lielās balvas 
izloze – ceļojums uz Stokholmu ar prāmi 
„Tallink”. Izlozē piedalījās tie dalībnieki, 
kuri bija startējuši vismaz četrās disciplīnās. 
Par laimīgās lozes īpašnieku kļuva desmitga-
dīgais Viesturs Mozga no Bebriem.

Bebru pagasta sporta pasākumu organizē-
tājs Jurijs Tomaševskis pateicas sporta svētku 
atbalstītājiem: Bebru pagasta pārvaldei, „Vir-
ši-A”’, „SALIX”’, „Pērlesbūve”’, SIA „Pa-
kavs”, SIA „Ziedi”, SEB banka, „Piran Media 
Group”, SIA „Timber Rosso” un saka paldies 
par aktīvu līdzdalību svētku organizēšanā: 
Jeļenai Čerņauskai, Arturam Čerņauskim, 
Dzintrai Sniedzei, Evitai Tomaševskai, Lidi-
jai Degtjarevai un Aldim Pilienam.

Uz tikšanos nākamvasar Vecbebros – 50. 
sporta svētkos!

Kokneses Novada Vēstis

sporta svētkos vecbebros 
vispopulārākais volejbols!

Vecbebros izsenis vispopulārākais ir bijis volejbols, tā bija arī šajos sporta svētkos.

No 2011. gada maija Latvijas iedzīvotā-
jiem tiek nodrošināta iespēja ārpus ģimenes 
ārstu darba laika saņemt medicīniskas kon-
sultācijas un ieteikumus kā rīkoties akūtu 
saslimšanu vai hronisku saslimšanu paasinā-
juma gadījumos. Jums ir iespēja zvanīt uz Ģi-
menes ārstu konsultatīvo tālruni  66016001.

Konsultācijas iedzīvotājiem sniedz piere-
dzējuši ģimenes ārsti un ārsta palīgi darba die-
nās no plkst. 18.00 līdz plkst. 8.00 no rīta, bet 
brīvdienās un svētku dienās konsultācijas var 
saņemt visu diennakti. Šī ir papildus iespēja ie-
dzīvotājiem saņemt medicīniskas konsultācijas 
un izglītojošus padomus kā rīkoties vienkāršāku 
saslimšanu gadījumos, tādējādi atslogojot neat-
liekamās medicīniskās palīdzības dienestu un 
slimnīcu uzņemšanas nodaļas. 

Konsultācijas iedzīvotājiem sniedz pēc 
Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju izstrādātiem 
kritērijiem, lai atpazītu situācijas, kas ir bīs-
tamas pacienta dzīvībai vai veselībai. Ja pēc 
zvanītāja teiktā Ģimenes ārstu konsultatīvā 

tālruņa operatoram rodas šaubas par personas 
veselības stāvokli, zvans tiek pāradresēts neat-
liekamās medicīniskās palīdzības dienestam. 

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 
66016001 nav paaugstinātas maksas tālrunis. 
Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, 
zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora no-
teiktajiem tarifiem par zvaniem uz fiksēto Rīgas 
diapazona numuru. Lai noskaidrotu maksu par 
zvanu uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, 
iedzīvotāji aicināti vērsties pie sava operatora. 

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 
66016001 sniedz konsultācijas par vienkār-
šām veselības problēmām, kuru risināšanai 
nav nepieciešama neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana. Ja ir noticis nelaimes 
gadījums, pēkšņi pasliktinājies veselības 
stāvoklis, apdraudot veselību vai dzīvību, ie-
dzīvotājiem, tāpat kā iepriekš, jāzvana ātrajai 
palīdzībai pa tālruni 113. 

Papildus informācija pieejama Veselības 
ministrijas mājas lapā: http://www.vm.gov.lv

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
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Par aktualitātēm 
veselības aprūpē 

Ģimenes ārste Anda Elste informē, ka 
joprojām pie Kokneses novadā strādājoša-
jiem ģimenes ārstiem ir iespējams griezties, 
lai iegūtu medicīnisko uzziņu autovadītāja 
apliecībai. 

Medicīniskās uzziņas transportlīdzekļu 
vadītājiem papīra formātā vairs netiek iz-
sniegtas. Ārstniecības iestādes informāciju 
par personu veselības stāvokli ieraksta tikai 
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts re-
ģistrā. 

Šādas izmaiņas paredz grozījumi Ceļu 
satiksmes likumā, kas stājās spēkā 13. jūlijā. 

Ziņas par vadītāju veselības stāvokli ārst-
niecības iestādēm minētajā reģistrā jāievada 
jau kopš 2009. gada 1. janvāra, taču paralēli 
tam autovadītājiem tika izsniegtas arī medi-
cīniskās uzziņas. Turpmāk dokuments papīra 
formātā vairs netiks izsniegts, Valsts policijas 
amatpersonas izmantos reģistru, lai pārbaudī-
tu informāciju par vadītāju. Šādas izmaiņas 
mazinās administratīvo slogu un atvieglos 
ikviena autovadītāja dzīvi.

Anda Elste atgādina, ja tekošā gada laikā 
pacients medicīniskajai aprūpei ir izlietojis 
vairāk kā četri simti latus (ir jābūt sakrātiem 
maksājuma dokumentiem – čekiem un kvī-
tīm, kas apliecina šo summu), tad atlikušā 
gada laikā pacientam medicīniskā palīdzība 
pienākas bezmaksas, kas ietver ārstēšanos 
slimnīcā, ģimenes ārstu apmeklējumus un 
vizītes pie speciālistiem. Lai iegūtu bezmak-
sas medicīnisko palīdzību atlikušajā periodā, 
ar sakrātajiem maksājuma dokumentiem jā-
dodas uz Veselības norēķinu centru, kur tiks 
izsniegta izziņa par to, ka pacients kalendāra 
gada laikā ir samaksājis 400 latu par pacientu 
iemaksām. Sīkāku informāciju variet iegūt 
Veselības norēķinu centrā pa bezmaksas in-
formatīvo tālruni 80001234 vai konsultējie-
ties ar savu ģimenes ārstu.

Kokneses Novada Vēstis

Esošajiem un 
potenciālajiem 
mājražotājiem

Atgādinājums, ka projektu iesniegu-
mu pieņemšana ražotājiem mājas apstākļos 
ELFLA un LAP pasākuma ietvaros „Lauk-
saimniecības produktu pievienotās vērtības 
radīšana” notiek no 2011. gada 13. jūnija līdz 
2011. gada 29. decembrim. Pieejamais pub-
liskais finansējums ražotājiem mājas apstāk-
ļos ir 1 000 000 (viens miljons) latu apmērā.

Atbalsta intensitāte līdz 60%.
Noteikumi, projekta iesnieguma veidlapa 

un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir 
atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā 
- ES atbalsts.

Ineta Sproģe

2011. gada 5. septembrī Kokneses no-
vada domes iepirkuma komisija pieņēma 
lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par mācī-
bu korpusa renovācijas un pārejas no mā-
cību korpusa uz dienesta viesnīcu izbūves 
veikšanu Vecbebru Profesionālajā vidus-
skolā ERAF finansētā projekta „Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas un Bebru vis-
pārizglītojošās internātpamatskolas opti-
mizācija Vecbebru amatu internātvidussko-
las izveidei” (projekta identifikācijas Nr. 
3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001) ietva-
ros ar SIA „LC būve” par kopējo summu 
LVL 476 814,97, t. sk. summa bez PVN sa-
stāda LVL 390 831,94.

Renovācijas būvprojektā paredzētie darbi:
1. Ēkas cokola daļas siltināšana.
2. Ēkas ārsienu siltināšana.
3. Ēkas bēniņu grīdas siltināšana.
4. B un C korpusa jauna jumta izbūve.
5. Ēkas veco logu un ārdurvju nomaiņa 

pret PVC logiem, PVC un metāla durvīm.
6. Pieejamības prasības izpilde.
7. Aizsardzības jumtiņš – nojume.
8. Pāreja no mācību korpusa uz dienesta 

viesnīcu izbūve.
9. Telpu pārplānošana un remonts dienes-

ta viesnīcā.
10. Telpu pārplānošana un remonts mā-

cību korpusā.

Projekts: „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru 
vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija 
Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”,
Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

Ieguldījums tavā nākotnē!

27. augustā noslēdzās Zemgales plāno-
šanas reģiona īstenotais projekts „Sadarbība 
kultūras norišu sekmēšana Latvijas Lietuvas 
pārrobežu reģionos”, kas norisinājās ar ES 
fondu atbalstu Latvijas Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta LLIII-142 
ietvaros. Projekta vērienīgs noslēgums notika 
visas dienas garumā ar sadancošanos Vecpil-
sētas laukumā, sadziedāšanos „Sēļu sētā” un 
dižkoncertu Krustpils saliņā, kur piedalījās 
arī Kokneses vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Liepavots”.

Kā informē Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas Kultūras pārvaldes kultūras pasākumu 
organizatore Ieva Mikanovska, „Kopumā 
festivāla koncertus izdejoja 13 deju kolektī-
vi no Bauskas, Viesītes, Jelgavas, Kokneses, 

Dobeles, Jēkabpils un Jonišķiem Lietuvā. 
Latviešu kormūzikas pērles dziedāja 7 kori 
no Dobeles, Bauskas un Jēkabpils. „Sēļu 
sētu” un Krustpils saliņu ar tautas dzīves ziņu 
un spēku piedziedāja, piespēlēja un piedan-
coja 7 folkloras kopas no Bauskas novada, 
Jelgavas, Iecavas, Jēkabpils pilsētas un nova-
da, Rundāles novada un Jonišķiem Lietuvā.”

Dižkoncerta režisore Inta Ūbele saka: 
„Latvju sētā svētki ir mistisks rituāls. Kopā 
būšana ar mērķi – lai mums kopā izdodas. 
Koncerta vakarā upes vidū mēs kopā atvērām 
vārtus no sētas uz sētu un no sirds uz sirdi un 
kopā svinējām svētkus. Mums izdevās. Un 
mums izdosies! Mēs esam tik diži, cik spē-
jam atvērt vārtus no sirds uz sirdi!”

Kokneses Novada Vēstis

„Liepavots” Tautas mākslas festivālā 
„Tautu vārti vaļā vērti”

Kopumā festivāla koncertus izdejoja 13 deju kolektīvi no Bauskas, Viesītes, Jelgavas,
Kokneses, Dobeles, Jēkabpils un Jonišķiem Lietuvā.
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turpinājums 7. lpp. 

20. augustā Rīgas 810. dzimšanas dienas 
ietvaros notika 1. Ielu Mūzikas Diena. Tajā 
piedalījās arī koknesiete Asnate Višķere.

Organizatori, kuru vidū bija arī Intars 
Busulis un Ieva Kerēvica, uzskata, ka gan-
drīz ikviens cilvēks dziļi sirdī ir mūziķis – 
neatkarīgi no vietas, kuras nāk. Neatkarīgi 
no fakta, vai pabeigta mūzikas skola vai 
vienkārši patīk klausīties mūziku. Neat-
karīgi, vai tiek spēlēts rokgrupā, ansamblī 
un orķestrī, vai tiek piesists ritms ar kāju. 
Un nav svarīgi, kāds mūzikas instruments 
tiek spēlēts – saksofons, ģitāra, trejdeks-
nis vai ķemmīte... Ikvienā no mums dzī-
vo mūzika. Šajā dienā ikviens, kurš sevī 
jūt mūzikas brīvdomīgo elpu, tika aicināts 
doties ielās – uzspēlēt, uzdziedāt, pārsteigt 

asnate piedalās 1. ielu Mūzikas dienā Rīgā
līdzcilvēkus un piepildīt Rīgu ar ritmiem, 
balsīm un skaņām.

Dalībniekiem organizatori piedāvāja ska-
tuvītes dažādās vietās, Asnate dziedāja un 
spēlēja Zviedru vārtos. Viņa izvēlējās visda-
žādākā rakstura skaņdarbus, atdzīvinot tos ar 
kustībām, lai klausītājiem, skatītājiem un ga-
rāmgājējiem būtu interesanti. Jāatzīst, ka vis-
atraktīvākie klausītāji bija ārzemju viesi, viņi 
izteica komplimentus, aplaudēja, kustējās lī-
dzi, fotografēja. Īpaši viņiem patika Adamsu 
ģimenītes tēma un P. Čaikovska Koka zaldā-
tiņu maršs.

Šī Ielu Mūzikas Diena bija pamats jaunai 
tradīcijai galvaspilsētā, kuru varētu pārņemt 
katra Latvijas pilsēta, arī Koknese!

Ingrīda VišķereAsnate 1. Ielu Mūzikas Dienā Rīgā.

Cik daudz gan var pagūt vienpadsmitga-
dīga meitene, ja viņai ir liels sapnis. Sajust 
un iepazīt pasauli caur mūzikas skaņām. 
Kokneses novada iedzīvotāji dažādos kultū-
ras pasākumos noteikti ir ievērojuši meiteni 
ar gariem matiem un flautu, viņas muzicēt-
prieku. Jaunā un talantīgā flautiste pavisam 
drīz saņems sveicienus vārdadienā. Māmiņa 
Ingrīda viņai devusi skaistu un retu vārdu 
– Asnate. Kad septembris sauc kopā skolas 
bērnus, uz sarunu aicināju I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas 5. klases skolnieci Asnati Viš-
ķeri un viņas māmiņu, lai atcerētos vasaras 
spilgtākos mirkļus un pastāstītu arī jums par 
Asnates iesākto ceļu mūzikā.

Gribu spēlēt flautu!
„Mūzika ir cilvēka sirdspuksti skaņās” 

– tā nopietni atbild Asnate, kad jautāju ko 
viņas dzīvē nozīmē mūzika. Jau no agrām 
bērnu dienām ar māmiņas dziedātām šūpuļ-
dziesmām, Asnate sevī atklājusi dziedātprie-

ku – ar aizrautību meitene dziedājusi, ejot 
bērnudārzā, piedalījusies mazo dziedātāju 
konkursā „Cālis”. Pēc kāda koncerta apmek-
lējuma Kokneses mūzikas skolā, kur tolaik 
sešgadīgā meitene izdzirdējusi skanot flautu, 
viņa apjautusi: „Es arī gribu spēlēt flautu!” 
Koncerta iespaidu pārņemta, Asnate sace-
rējusi pasaku par meiteni un flautu un viņu 
satikšanos. Viņas pasakā meitene sāk spēlēt 
flautu, tāpat kā notika ar pašu Asnati. Sā-
kot pirmās skolas gaitas, Asnate iestājās arī 
Kokneses mūzikas skolā, lai mācītos sapņu 
instrumenta spēli. Nu jau piekto gadu Asnate 
ir ceļā uz savu mērķi. Katru dienu pēc mā-
cību stundām Kokneses vidusskolā, viņai ir 
nodarbības mūzikas skolā: flautas un klavier-
spēlē, mēģinājumi pūtēju orķestrī, dziedāša-
na korī un ansamblī. Visus šos gadus Asnatei 
flautas spēli māca skolotāja Gundega Ermiča.  
„Visgrūtākais man bija pats sākums. Skolotā-
ja mācīja pareizu elpošanu, bija jāapgūst da-
žādi pūšanas vingrinājumi, piemēram, nopūst 
sveci slīpi” atceras Asnate. 

Savs ģimenes ansamblis
Ik gadu Asnate piedalās skolas un Latvi-

jā rīkotajos konkursos, viņa pieder pie tiem 
bērniem, kurai patīk tajos uzstāties, jo tikai tā 
var iegūt lielāku pieredzi un jaunus draugus.  
Asnates mamma smaidot stāsta: „Pirms uz-
stāšanās viņa prot noskaņoties un domāt tikai 
par spēli. Es uztraucos viņas vietā.” Apbrīno-
jama ir Asnates mammas uzņēmība un labā 
griba atbalstīt meitu, palīdzēt viņai sasniegt 
pēc iespējas vairāk. Jau otro gadu gandrīz ik 
sestdienu Ingrīda ved Asnati uz flautas spēles 
nodarbībām Rīgā pie mūzikas skolotājas In-
gas Grīnvaldes. 

Vai Asnate atminas savu pirmo koncertu? 
„Mans pirmais koncerts bija Kokneses lute-
rāņu baznīcā, mācoties 1. klasē, kurā uzstā-
jos ar pārējiem mūzikas skolas audzēkņiem. 
Man ļoti patīk muzicēt kopā ar vecāko māsu 
Lanu, viņa apgūst klavierspēli mūzikas sko-
las 8. klasē. Ģimenē, svētku reizēs, mums 
piebiedrojas arī brālēns, kurš spēlē saksofo-
nu. Tad mēs esam īsts ģimenes ansamblis!”

Esi lepna par to, ko dari!
Jau četras vasaras Asnate ir piedalījusies 

Latvijas Jauno pūtēju orķestra rīkotajās no-
metnēs. Šajā vasarā jaunie pūtēji satikās no-
metnē Adamovā, no kuras atgriežoties, mā-
jup pārvesti neaizmirstami iespaidi. 

Pagājušajā gadā Salacgrīvā, piedaloties jau-
niešu klasiskās mūzikas meistarklasē,  Asnate 
iepazinās ar savu šobrīd lielāko autoritāti flautas 
spēlē – izcilo krievu flautistu un mūzikas peda-
gogu Nikolaju Popovu. Asnate stāsta: „Klauso-
ties Nikolaja Popova virtuozo spēli, sapratu, ka 
gribu spēlēt vēl vairāk un savādāk. Atceros viņa 
vārdus – ir jābūt lepnai par to ko dari!”

Viena no Latvijas talantīgākajām 
meitenēm!

Pagājušā mācību gada beigās Asnate mū-
zikas skolā sāka apgūt arī vokālo dziedāšanu. 
Uz to pamudināja veiksmīgā piedalīšanās 
biedrības „EMERGO” projektā „Latvijas ta-
lantīgā meitene”, kurā savas radošās spējas 
varēja apliecināt ikviena meitene vecumā līdz 
13 gadiem. No 80 meitenēm, kas sevi pieteica 
šim konkursam, finālā iekļuva 20 dalībnieces, 
viņu vidū arī Asnate.  Meitenes mamma atklāj: 
„Mēs cenšamies sekot informācijai par dažā-
diem pasākumiem skolas vecuma bērniem,  
man palīdz arī darbs bibliotēkā. Uzzinot par šo 
projektu, kopīgi nolēmām, ka Asnatei ir jāpie-
dalās”. Par to kā veicies, stāsta Asnate: „Pirms 
uzstāšanās Spīķeru koncertzālē Rīgā, mums 
katrai bija jāpiedalās intervijā ar žūrijas pār-
stāvjiem. Gatavojot priekšnesumu, nolēmu, ka 
ne tikai spēlēšu flautu, bet arī dziedāšu. Veselu 
mēnesi notika gatavošanās, kura laikā man ļoti 
daudz palīdzēja mūzikas skolas skolotāja Lel-
de Kamzole-Gagaine un Jānis Ostrovskis. Es 
spēlēju flautu un dziedāju latviešu tautasdzies-
mu „Es meitiņa kā rozīte”. Par piedalīšanos 
saņēmu pateicības rakstu, bet pats galvenais, 
sadraudzējos ar citām talantīgām Latvijas mei-
tenēm. No mūsu puses biju vienīgā dalībniece, 
domāju, ka ļoti daudzas meitenes necenšas iz-
mantot tās iespējas, kuras mums tiek dotas.”

Mūzika nāk līdzi ik solī
Par visiem šī gada pasākumiem, kuros 

Mūzika ir cilvēka sirdspuksti skaņās
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turpinājums no 6. lpp. 

Sibilla Iršos
Pateicoties biedrības „Palīdzi man iz-

augt” idejai veidot leļļu studiju, 18. augustā 
pie ĢKC „Dzeguzīte”, Iršu pagasta lielie un 
mazie bērni kopā ar savām ģimenēm svinēja 
leļļu studijas „Sibilla” dzimšanas dienu.

SIBILLA – pelīte, kurai patīk dziedāt, 
dejot, spēlēt spēles, visus gaidīja savā teltī 
ar uzrakstu „SIBILLAS MĀJA”. Viesu vidū 
pamanījās iesprukt arī kaķenīte Minnija, 
kura Sibillai uzdāvināja savu mīļāko ziedu 
priekšautiņu. Bērni rotāja Sibillas vienu asti 
– ikdienai, otru – svētku un „izejamajām” 
dienām, kopīgi dejoja, dziedāja un rotaļājās. 
Svētku reizē visiem radās ekskluzīva iespēja 
aplūkot Sibillas māju no iekšienes. Kas gan 
ir dzimšanas diena bez svētku salūta un kliņ-
ģera??? Jubilejas svinību noslēgumā pelīte 
Sibilla, kaķenīte Minnija kopā ar draugiem 
draiski ķēra salūta burbuļus un cienājās ar 
svētku kliņģeri. Līksmojoties, pavisam ne-
manot, aizsteidzās laiks.

Pelīte Sibilla ir pateicīga saviem drau-
giem par apciemojumu. 

14. septembrī Sibilla ar draugiem tikās 
savā leļļu studijā uz pirmo nodarbību, kurā 
iesākās darbi pie jaunās leļļu izrādes “NOTI-
KUMS MEŽĀ”.

Ina Šlesere
ĢKC “Dzeguzīte” sociālais pedagogs

Kad vairākums skolēnu bauda pēdējās 
vasaras brīvdienas, ir tādi Bebru pamat-
skolas audzēkņi, kuri nopietni trenējas un 
sevi ziedo sportam. Šā gada 26. augustā 
treneru Visvalža Kalniņa un Jeļenas Čer-
ņauskas vadībā trīspadsmit skolēni devās 
uz Rīgu, lai mērotos spēkiem volejbola 
prasmē ar pretiniekiem no visas Latvijas. 
Milzīgs gandarījums ir skolai, skolotājiem 
un bērniem par vecākās grupas zēnu iegūto 
1. vietu „Tio 2011” balvas izcīņas noslēgu-
ma sacensībās. Tie ir viņi, mūsu prasmīgie 

volejbolisti: Artis Grinšpons (9. klase), 
Arnolds Krēsliņš (2011. gada absolvents), 
Gatis Miltināns (9. klase), Edgars Riek-
stiņš (8. klase), Suradžus Marcinkevičs 
(2011. gada absolvents).

Ne mazāk nozīmīga mums ir jaunā-
kās grupas zēnu iegūtā 2. vieta, ko iz-
cīnīja Audris Arzovs (7. klase), Krists 
Bitenbinders (7. klase), Erlends Liepiņš 
(6. klase), Juris Tomaševskis, kurš mā-
cīsies 3. klasē.

Literārās jaunrades pulciņš

Bebru pamatskolas uzvara
„tio 2011” balvas izcīņā

Milzīgs gandarījums ir skolai, skolotājiem un bērniem par vecākās grupas zēnu iegūto
1. vietu „Tio 2011” balvas izcīņas noslēguma sacensībās. 

Atjaunots stadiona 
apgaismojums

Kokneses speciālajā internātpamatskolā 
– attīstības centrā, lai nodrošinātu skolas au-
dzēkņiem iespēju pilnvērtīgi izmantot brīvo 
laiku rudens un ziemas periodā vakara stun-
dās dažādās sporta un brīvā laika aktivitātēs, 
veikta stadiona apgaismojuma tīklu rekons-
trukcija. Darbus stadiona apgaismojuma re-
konstrukcijai veica SIA „Hanza - elektro”.

Skolas – centra kolektīvs un bērni izsaka 
pateicību SIA „Hanza - elektro” darbinie-
kiem par veikto darbu kvalitāti, mobilitāti un 
atsaucību.

Asnate ir piedalījusies, nav iespējams izstāstīt. 
Atliek tikai ar apbrīnu klausīties cik daudz vi-
ņas abas ar mammu ir paveikušas un piedzīvo-
jušas. Par Asnates radošo darbošanos vēsta fo-
togrāfiju un saņemto apbalvojumu iekārtotais 
albums. 1. jūnijā Asnate piedalījās koncertā 
ĢADC rīkotajā pasākumā, pēc tam koncertēja 
Aizkraukles novada svētkos, vasaras nogalē 
viņa ar prieku spēlēja flautu akcijas „Skolas 
soma 2011” labdarības koncertā. Asnate ir 
pārliecinājusies, ka mūzikas spēlēšana nav ti-
kai kā ieskaite mūzikas skolā, bet mūzika nāk 
viņai līdzi katrā solī, tā var radīt prieku sev un 
citiem ikvienā dzīves situācijā. Šovasar, kad 
svinētas kāzas radiniekiem, Asnates ģimene 
pārsteigusi viņus ar kāzu vārtiem Kokneses 
parkā un īpašu Asnates muzikālu sveicienu. 
Arī dienā, kad draudzenes Danas vecmāmiņa 
svinējusi dzimšanas dienu un kurai ļoti patīk 
flautas spēle, Asnate jubilārei veltījusi skaistu 

skaņdarbu. Savukārt, kad Rīgas svētku lai-
kā notika pasākums Ielu Mūzikas diena, arī 
Asnate bija muzikantu pulkā. „Mūzika paver 
tik daudz iespējas!” – atzīst Asnate un viņas 
mamma. Vēl viņām abām patīk apmeklēt kādu 
baleta vai teātra izrādi. „Baletā vienmēr sēžam 
pirmajā rindā, jo man patīk vērot kā spēlē 
orķestra mūziķi,” stāsta Asnate. 31. augustā 
meitene noskatījās Dailes teātra izrādi „Vārnu 
ielas republika” un pirms izrādes varēja pieda-
līties aktieru sarūpētā bērnu pasākumā, jo bija 
aizsūtījusi uz Dailes teātra izsludināto bērnu 
zīmējumu konkursu „Mana vasara” arī savu 
zīmējumu par šo vasaru. 

Vasara raiba kā tauriņa spārni
Bet, kāda bija Asnates vasara? Raiba kā 

tauriņa spārni un piedzīvojumiem bagāta. 
Asnate ir ne tikai daudz muzicējusi un bijusi 
uzticīga savai flautai, bet arī kopā ar ģimeni 
devusies laivu braucienā pa Gauju, kopā ar 

māsu un mammu daudz sēņojusi un ogojusi. 
Starp citu, viena no Asnates atrastajām sē-
nēm – lielgailene, bija redzama fotokonkursā 
laikrakstā „Diena”, par kuru Asnate saņēmusi 
arī redakcijas pārsteiguma balvu – sēņu dēli. 

Mājās ik dienu Asnati ļoti gaida viņas 
mājdzīvnieciņš – kāmītis Susīte un arī viņa 
noteikti klausās kā Asnate spēlē flautu. Asna-
tei patīk viss, ko viņa dara un tas, ka sācies 
skolas laiks, viņu tikai iepriecina, jo atkal var 
satikt klasesbiedrus un atrast laiku ne tikai 
mācībām, bet arī jaukai atpūtai. Pašreiz As-
nate vislabprātāk klausās Mailiju Sairintu, un 
šī mūzika skan arī viņas un draudzeņu kopī-
gajos vakaros. Un, vēl, viņai ir sava autogrā-
fu grāmatiņa, kurā jau par sevi liecina Latvijā 
populāru mūziķu ieraksti. Bet, ļoti iespējams, 
ka paies laiks un arī Asnatei mūzikas mīļotāji 
lūgs autogrāfu! 

Sarmīte Rode
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Uzsākot jauno mācību gadu, skolas – 
centra audzēkņiem bija sagādāts patīkams 
pārsteigums. Bērnu priekam rotaļu laukumā 
uzstādītas jaunas šūpoles. Šūpoles sagādātas 
ar Kokneses sadraudzības pilsētas Vitingenas 
(Vācija) pūtēju orķestra atbalstu, kurš vasarā 
viesojās Koknesē un nakšņoja skolas – centra 
internātā. Uz atvadām, kā pateicību par vies-
mīlību, orķestra dalībnieki ziedoja naudas 
līdzekļus. 

Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra rotaļu laukums ir tapšanas 
procesā un esošās konstrukcijas plānots laika 
gaitā papildināt ar jauniem rotaļu laukuma 
elementiem.

Skolas – centra audzēkņi, darbinieki un 
bērnu vecāki ir pateicīgi skolai un ziedotā-
jiem par iespēju brīvo laiku pavadīt jautrās 
fiziskās aktivitātēs.

Rotaļu laukums Kokneses speciālajā internātpamatskolā – 
attīstības centrā

Patīkams pārsteigums. Bērnu priekam rotaļu laukumā uzstādītas jaunas šūpoles ar 
Vitingenas pūtēju orķestra finansiālu atbalstu.

2011. gada 1. 
septembrī Kokne-
ses speciālās in-
ternātpamatskolas 
– attīstības centra 
durvis vērās jauna 
mācību gada sā-
kumam. Gaišas, 
izremontētas un 
labiekārtotas sko-
las telpas sagaidīja 
savus audzēkņus.

Kokneses spe-
ciālajā internātpa-
matskolā – attīstī-
bas centrā 1. sep-
tembra svinīgajā 
pasākumā piedalī-
jās Kokneses nova-
da domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis. 
Skolas direktore D. Isajeva un novada domes 
pārstāvis sveica skolēnus, skolēnu vecākus 
un skolas darbiniekus ar jaunā mācību gada 
uzsākšanu.

Jaunajā 2011./2012. mācību gadā savas 
skolas gaitas skolā – centrā uzsāka četri pir-
mās klases un četri pirmsskolas grupas au-
dzēkņi. Mazos ķiparus šajā tik nozīmīgajā 
dienā ievadīja 9. klases skolēni. Pirmklas-
niekus mīļi sagaidīja un skolas dzīvē ievadīja 
audzinātājas Gunta Grieķere, Ligita Muižnie-
ce un Valentīna Supe.

Skolēnus Zinību dienā sveikt bija ieradusies 
arī Gudrības māte, kura novēlēja visiem centību, 
izturību un labas sekmes mācībās un dāvināja 
katram pirmklasniekam un pirmsskolas audzēk-
nim mazu rotaļu draudziņu, kurš palīdzēs pārva-

1. septembris Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā

Skolotāji kopā ar vecākiem pārrunāja aktualitātes, atbildēja uz visiem 
jautājumiem un organizēja aktivitātes, kuras rosināja bērnus

atkal iejusties skolas ikdienā.

Biškopju 
apmācība 
vecbebros

Ar 2011./2012. mācību gadu Vecbebru 
Profesionālajā vidusskolā ir iespēja apgūt 
biškopja profesiju, izmantojot tālmācības 
formu pēc 960 stundu programmas. Teori-
jas apguve notiek e-vidē, nezaudējot saik-
ni starp skolotāju un izglītojamo. Teorijas 
priekšmeti: „Bišu saimes bioloģija”, „Dra-
vošana”, „Biškopības inventārs”, „Bišu 
slimības un kaitēkļi” un citi ir ietveri 322 
stundās. Beidzoties priekšmetam, izglītoja-
mie kārto ieskaiti vai eksāmenu. Praktiskās 
mācības 360 stundu apjomā notiek skolas 
mācību dravā. Apmācības kursa noslēgu-
mā topošie biškopji pusotru mēnesi stažē-
jas biškopības saimniecībās, pēc tam kārto 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un 
iegūst profesionālās kvalifikācijas aplie-
cību. Biškopības profesija ir pielīdzināta 
trešajam profesionālās kvalifikācijas līme-
nim, tāpēc uz apmācību var pieteikties inte-
resenti sākot ar vidējo izglītību bez vecuma 
ierobežojuma un tā ir par maksu.

Mācības sākas ar 1. oktobri. Kontatkttāl-
runis uzziņām  29133561.

J. Bakmanis
Vecbebru Profesionālās vidusskolas

direktors

rēt pirmā skolas gada grūtākos brīžus.
Pēc svinīgā pasākuma audzēkņi kopā ar 

vecākiem devās uz pirmo klases audzinātāja 
stundu. Pirmās stundas laikā valdīja satrau-
kums par tikšanos ar klases biedriem pēc il-
gajām vasaras brīvdienām. Skolotāji kopā ar 
vecākiem pārrunāja aktualitātes, atbildēja uz 
visiem jautājumiem un organizēja aktivitātes, 
kuras rosināja bērnus atkal iejusties skolas 
ikdienā.

Zinību dienas noslēgumā skolēni devās 
uz Kokneses kultūras namu noskatīties Ne-
atkarīgā teātra „Kabata” izrādi maziem un 
lieliem „PRINCESE UZ ZIRŅA”.

Elīna Ivanāne
direktores vietniece metodiskajā darbā

Kokneses speciālā internātpamatskola - 
attīstības centrs
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Lindas  Šmites 
ceturtais romāns –
„Vella skuķis”

 
Šomēnes, izdevniecībā „LATA ro-

māns” nācis klajā Bebru pamatskolas sko-
lotājas Lindas Šmites ceturtais romāns ar 
nosaukumu „Vella skuķis”. Sagadījies, ka 
jaunā grāmata pie lasītājiem atnākusi lai-
kā, kad Bebru pagastā piemin Jaunbebru 
„Kartupeļu dumpja” 170. gadskārtu. Au-
tore romāna galveno varoni, Rīgas skuķi 
Liesmu, atved uz Jaunbebriem, uz vietu, 
kur atdzīvojas seni nostāsti par tālo 1841. 
gadu – „Kartupeļu dumpja” notikumiem. 

23. septembrī pulksten 14 Bebru pa-
matskolā – Lindas Šmites romāna „Vella 
skuķis” atvēršanas svētkos būs gaidīts ik-
viens nākamais lasītājs!

Kokneses Novada Vēstis

Kā visā Latvijā, arī Bebru pamatskolā 
Dzejas dienas jau ieskandinātas. Tas notika 
8. septembrī, kad 5. – 8. klases dzejasmīļi 
kāpa pagasta autobusā, lai dotos ciemos pie 
dzejnieka un rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 
uz „Brakiem” Ērgļos. Jāteic, ka Blaumaņa 
apciemot gribētāju mūsu skolā bija daudz 
vairāk nekā sēdvietu autobusā. Priekšroka 
šoreiz tika dota jaunajiem literātiem no lite-
rārās jaunrades pulciņa „Bebrēns”.

Muzeja vadītāja Anna Kuzina skolēnus 

„Braku” pagalmā sagaidīja ar Blaumaņa dze-
joli par pienenītēm, kas sēd uz zaļas pakal-
nītes. Un bērnu acis tiešām zaļajā mauriņā 
ieraudzīja ziedošās pavasara puķes saulītes 
krāsā. Par visu, kas muzejā un ap muzeju 
vadītājai prātā ir kāds Blaumaņa dzejolis un 
citāts, tāpēc it labi bija sajūtama lielā rakst-
nieka klātbūtne. 

Skolēni izpētīja Blaumaņa stādītos un mī-
lētos kokus, lūkoja atrast egli, kur sēdēja Tāla-
vas taurētājs, salīdzināja krāsu toņus, ko dižais 

dzejas dienas Bebru pamatskolā

Literārā žurnāla „Bebrēns” veidotāji kopā ar skolotāju Lindu Šmiti
Rūdolfa Blaumaņa „Brakos”.

mākslinieks Rudens jau iekrāsojis koku lapās 
„Braku” tuvumā un mežos, kas no „Braku” kal-
na redzami tālāk prom Jumurdā, Vecpiebalgā. 

Saimes istabā un citās telpās skolēni mē-
ģināja atrast to muzeja priekšmetu, par kuru 
rakstīt tradicionālajam, nu jau septītajam, R. 
Blaumaņa literārās prēmijas konkursam. Vēl 
atmiņā pagājušā gada veiksmīgais Elvitas 
Bisteres starts šajā konkursā.

Klēts un rija, kas pieder velniņiem, ēku 
salmu jumti, senlaicīgie darbarīki – viss 
„Brakos” atstāj fascinējošu iespaidu. Cerams 
– skolēni sasmēlās vielu pārdomām un taps 
vērtīgi domraksti.

Bet „Brakos” šajā vasarā radies kāds sko-
lēnus ļoti saistošs jaunums, proti, atrakciju 
parks „Braku takas”, kas pēc muzeja apskates 
no mums prasīja vēl divas stundas. Šķēršļiem 
bagātās trases 14 metru augstumā bija pārbau-
dījums katra varēšanai, gribasspēkam, dros-
mei. „Velniņu” trase (40 minūšu ilgumā) do-
māta iesācējiem, ne tik drosmīgajiem. Skolēni, 
kas uzveikuši „Mežakaķi” Siguldā, Ventspilī, 
teica, ka „Braku takas” ir grūtāk pārvaramas. 
Tikai divi skolēni – Annija Skučenkova un Er-
lends Liepiņš – sasniedza finišu. To izdarītu arī 
pārējie, ja nenonāktu laika trūkumā. 

Dzejas dienu pasākumi Bebros turpināsies. 
Dzeju dzirdēsim Kartupeļu dumpja 170. gads-
kārtas atceres pasākumā un, protams, literatū-
ras stundās, kas septembrī notiek Dzejas zīmē. 

Linda Šmite
Bebru pamatskolas skolotāja

23. augustā Latvijas Televīzijas un „Kok-
neses fonda” rīkotajā akcijā „Top Latvijas 
Likteņdārzs!” kopumā saziedoti 26 755,77 
lati. Šo summu veido balsojums pa ziedo-
jumu tālruni (Ls 25 924), akcijas laikā iegā-
dātās ziedojumu zīmes, ziedojumi par koku 
stādīšanu un anonīmie ziedojumi kastītē (Ls 
831,77).

Akcijas rīkotāji – Latvijas Televīzija un 
„Kokneses fonds” – pateicas visiem nesavtī-
gajiem ziedotājiem un ir gandarīti ne tikai par 

LTV akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs!” 
saziedoti 26 755 lati

Pasākumu atbalstīja arī mūziķi
Olga Rajecka un Varis Vētra.

akcijas materiālo ieguvumu. Stāsti par dzim-
tām, kas vedušas savus akmeņus Likteņdār-
zam, sarunas pie ugunskuriem, pārdomas par 
Latvijas pagātni, tagadni un nākotni stiprina 
pārliecību, ka visiem kopā mums izdosies 
Latvijai 100. dzimšanas dienā pasniegt dāva-
nu – Likteņdārzu.

Akcijas laikā iegūtie naudas līdzekļi tiks 
ieguldīti dārza centrālās daļas – amfiteātra 
jeb pelēko akmeņu krāvuma „Sirmais saul-
riets” izveidē, kuram kopumā nepieciešams 
ne tikai 600 000 pelēku Latvijas laukakmeņu, 
bet arī iedzīvotāju līdzdalība, darbs un finan-
šu līdzekļi.

Latvijas Televīzija un Kokneses fonds 
saka īpašu paldies arī mūziķiem, kuru priekš-
nesumi akcijas norisē saviļņoja un iedves-
moja: Olgai Rajeckai, Varim Vētram, Zigf-
rīdam Muktupāvelam, „Čikāgas piecīšiem”, 
Renāram Kauperam, Jānim Holšteinam-Up-
manim, Aivaram Hermanim, Artim Robež-
niekam, Sigitai Jevgļevskai un vēl citiem 
māksliniekiem. Paldies viņiem par nesavtīgo 
atbalstu Likteņdārza idejas atbalstīšanā!

Jāatgādina, ka 2009. gada 23. augustā ak-
cijas laikā uz ziedojumu tālruni tika piezva-
nīts 52 669 reizes, bet 2010. gadā – 32 655 
reizes.

Senioru klubiņš „Pīlādzītis” atgādina
28. septembrī plkst. 11.30 Ģimenes at-

balsta dienas centrā aicinām visus, visus 
Kokneses pensionārus uz PILNSAPULCI. 
Vēlēsim jaunu, spēka pilnu, radošu padomi! 
Nesēdiet mājās šai dienā!

Gaidām ikvienu, īpaši „svaigos” pensio-
nārus, ideju pārbagātus, aktīvus ļaudis!

„Pīlādzīša” padome
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Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba 
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana paš-
valdībās darba iemaņu iegūšanai un uzturē-
šanai” ietvaros, „Likteņdārzā” jau otro gadu 
tiek nodarbināti 30 bezdarbnieki. Darbus 
koordinē „Kokneses fonda” valdes loceklis, 
projekta vadītājs Koknesē, Bruno Cīrulis, 
darba vadītājas pienākumus veic Dace Stan-
keviča, un par darbinieku nodarbināšanu 
konkrētos darbos uz vietas „Likteņdārzā” rū-
pējas Līga Kupšāne. 

Daļa no nodarbinātajiem „Likteņdārzā” 
strādā jau otro gadu, tāpēc darbs lielākoties 
jau ir zināms – gājēju celiņu, dzīvžogu un 
iestādīto koku ravēšana, meža atvašu iz-
griešana, savākšana un dedzināšana, meln-
zemes izvešana ar ķerrām un izlīdzināšana, 
lapu novākšana no meža taciņām un zālāja, 
grants vešana ar ķerrām uz taciņām izskalo-
tajās vietās un tās izlīdzināšana un citi dar-
bi, ko ikdienā nodarbinātie stipendiāti veic 
„Likteņdārzā”.  

Šajā sezonā līdz 2011. gada 1. septem-
brim „Likteņdārzā” iestādīti ap 400 koku. 
Nodarbinātie uz vietas sagatavo vietas koci-
ņu stādīšanai, norok un aizved velēnu, apliek 
kociņus ar mulču, piesien pie mietiņiem, kā 
arī sagatavo mietiņus kociņu stādījumiem 
(garināšanu, mizošanu, asināšanu) un apkopj 
un laista uz vietas stādu laukumā novietotos 
koku stādus. „Likteņdārza” amfiteātrim ir at-
vesti vairāk nekā 4 000 akmeņu, un darbinie-
ki uz vietas palīdz ar to kārtošanu. Pagājušajā 
gadā izveidotajās piknika vietās regulāri tiek 
sagatavota malka. 

Šogad ar nodarbināto palīdzību no jauna 
izveidotas divas hortenziju dobes un iekār-

tota stādīšanas vieta selekcionāra Jāņa Va-
sarieša dāvinātajām dienziedēm Daugavas 
malā. Tēlnieks Ojārs Feldbergs uzņēmies 
lielo akmeņu atlasīšanu „Likteņdārza”, un 
bezdarbnieki palīdz ar to attīrīšanu no zemes 
un sūnām. Šovasar no jauna ir izveidots un 
labiekārtots stādu laukums un autostāvvieta. 
Meža teritorijā atjaunots vecās kapu teritori-
jas mūrītis. 

Stipendiāti palīdzējuši sagatavot „Likteņ-
dārzu” arī lielajiem pasākumiem – Valsts pre-
zidenta Valda Zatlera rīkotajam pasākumam 
„Tas vārds, kam spēks” šā gada 3. jūlijā un arī 
Latvijas Televīzijas ziedojumu akcijai „Top 
Latvijas Likteņdārzs!” 23. augustā.  

Lai arī kopš pavasara darbinieki ir mai-
nījušies, ilgstoši un labi strādā vairāki darbi-
nieki – Oskars Mucenieks un Dace Čeirāne 
aprūpē iestādītos kociņus, Aigars Kupšāns, 
Raimonds Stankevičs un Dainis Pavārds iz-
gatavojuši galdus stādu novietošanai stādu 
laukumā, Līga Kupšāne seko stādu “labklā-
jībai”  stādu laukumā, kā arī aktīvi piedalās 
kolektīva darba jautājumu atrisināšanā, Ar-
nolds Posadskovs atbildīgi vada laukakmeņu 
mūra veidošanu, par taciņu uzturēšanu  jau 
otro gadu rūpējas Zaiga Dzene un Ārija Jau-
ja, par meža kārtību neatlaidīgi gādāja Vol-
demārs Tropiks. Jebkuru darbu atbildīgi veic 
Leonards Volinskis un Ziedonis Mārtinsons, 
Artūrs Trūba, Vineta Borovkova, Juris Bu-
lats, Iveta Germanova, Andrejs Bite. Paldies 
arī visiem pārējiem, kas savu darbu ieguldī-
juši Likteņdārza tapšanā.. 

Paldies Tamārai Baltmanei, Benitai Pe-
ciņai, Ivetai Mikālai un Ivetai Straumei par 
palīdzību projekta administrēšanā. 

Stipendiātu ieguldījums Likteņdārza tapšanā

Meža teritorijā atjaunots vecās kapu 
teritorijas mūrītis.

*  *  *
„Likteņdārzs” ar visas tautas atbalstu top 

uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā ir vieta, 
kur sastopas pagātne, tagadne un nākotne. 
Vieta, kur rast mierinājumu, smelties spēku un 
gūt iedvesmu piepildīt sapņus. „Likteņdārzs” 
top kā mūsu gadsimta Brīvības piemineklis 
un vieno visas paaudzes. Katram ir iespēja 
piedalīties tā tapšanā – ar savu darbu, laiku, 
labām domām un līdzekļiem.„Likteņdārza” 
īstenotājs ir „Kokneses fonds”. Tuvāka infor-
mācija par „Likteņdārza” tapšanas gaitu un 
atbalstītājiem – www.liktendarzs.lv. 

Valda Auziņa,
„Kokneses fonda”  valdes priekšsēdētāja

Hipotēku banka dažādām uzņēmēju vaja-
dzībām piedāvā septiņas kreditēšanas valsts 
atbalsta mērķprogrammas. Banka finansē gan 
jau strādājošus uzņēmumus, gan biznesa uz-
sācējus, gan arī lauksaimniekus. 

Par bankas piedāvājumu uzņēmējiem 
stāsta Hipotēku bankas Jēkabpils filiāles va-
dītāja Mārīte Lazdiņa.

Ko Hipotēku banka piedāvā uzņēmē-
jiem?

Banka realizē valsts atbalsta program-
mas, kurās lielākus un mazākus aizdevumus 
var saņemt gan jau strādājoši uzņēmumi, gan 
tie, kas vēl tikai vēlas sākt biznesu. Atšķirībā 
no parastiem aizdevumiem, izsniedzot aizde-
vumus valsts atbalsta programmu ietvaros, 
banka var uzņemties lielākus riskus, tai skaitā 
zemāku ķīlas nodrošinājumu, apgrozāmo lī-
dzekļu aizdevumu atmaksas termiņi ir garāki, 
aizdevumi un cita veida atbalsts pieejami arī 
uzņēmējiem bez iepriekšējas pieredzes. 

Lūdzu pastāstiet par bankas īpašo pie-
dāvājumu jaunajiem uzņēmējiem!

Jaunajiem uzņēmējiem Hipotēku banka 
piedāvā kompleksu Starta programmas atbal-
stu. To līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un 

programma ir īpaša ar to, ka piedāvā ne tikai 
finansējumu, bet arī konsultācijas un apmācī-
bas, turklāt visas konsultācijas un apmācības 
ir bez maksas. Šajā programmā var saņemt 
gan aizdevumu, gan neatmaksājamo finan-
sējumu – grantus. Aizdevums iespējams līdz 
54 tūkstošiem latu ar 10% līdzfinansējumu. 
Projekta kopējā summa drīkst būt līdz 60 tūk-
stošiem latu. Ja projekta apjoms ir līdz 5000 
latu, līdzfinansējums nav nepieciešams. 

Neatmaksājamo finansējumu (grantus) 
var saņemt gan biznesu uzsākot, gan pēc iece-
res īstenošanas. Viens grants, līdz 3600 latiem 
(līdz 35% no aizdevuma summas) paredzēts 
biznesa uzsākšanai un tas tiek izmaksāts 12 da-
ļās uzņēmuma pirmajā darbības gadā. Faktiski 
tas kalpo kā darba alga jaunajam uzņēmējam 
laikā, kad bizness parasti vēl nenes augļus. Ja 
biznesa ideja veiksmīgi realizēta, piedāvājam 
otru grantu, kas paredzēts aizdevuma dzēšanai 
un tā summa ir līdz 2000 latiem.

Īpašs piedāvājums ir bezmaksas apmācī-
bas, kurās var iegūt un papildināt uzņēmējiem 
tik ļoti nepieciešamās teorētiskās un praktis-
kās zināšanas uzņēmējdarbības veikšanai. 
Tāpat piedāvājam bezmaksas konsultācijas 
biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā. 

Tas nozīmē, ka bankas darbinieks palīdzēs 
gan uzrakstīt biznesa plānu, gan konsultēs tā 
realizēšanas sākumposmā. Apmācības, kon-
sultācijas un granti ir iespējas, ko piedāvā 
vienīgi Hipotēku banka. 

Ko piedāvājat lauksaimniekiem?
Hipotēku bankas rīcībā ir lauksaimnie-

kiem nepieciešamais finansējums. Pirmkārt, 
banka piedāvā finansējumu apgrozāmajiem lī-
dzekļiem. Aizdevuma summas iespējamas no 
5000 līdz 700 000 latu, bet lauksaimniecības 
kooperatīvajām saimniecībām – līdz 2 miljo-
niem latu. Turklāt tagad programmas darbības 
termiņš pagarināts par diviem gadiem līdz 
2013. gada beigām, savukārt aizdevumu ter-
miņš pagarināts no viena uz diviem gadiem.

Otrkārt, Hipotēku banka piedalās Kredītu 
fonda līdzekļu sadalē, piedāvājot lauksaim-
niekiem investīciju aizdevumus. Šis fonds 
izveidots ar Ministru kabineta noteikumiem 
ar mērķi nodrošināt pieejamību aizdevumiem 
ar samazinātu procentu likmi. Aizdevumu 
var saņemt gan latos, gan eiro. Maksimālais 
aizdevuma termiņš ir 15 gadi. Visbeidzot, 
nelieliem investīciju projektiem piedāvājam 
arī lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju 

Hipotēku banka – palīgs uzņēmuma veidošanai un izaugsmei
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Septembrī uz Salacgrīvu un
Ainažiem!

24. septembrī Bebru pagasta pensionāri, 
aicinot piebiedroties arī Iršu un Kokneses 
pensionārus, dosies ekskursijā uz Salacgrīvu 
un Ainažiem. Dalības maksa, ieskaitot bro-
kastis un pusdienas – Ls 6,50. Bebru pagasta 
pensionāriem dalības maksa jāsamaksā pa-
gasta pārvaldē līdz 16. septembrim, Iršu un 
Kokneses pensionāriem jāpiesakās pa tālr. 
26159335, 65164188. Izbraukšana no Bebru 
pagasta centra 24. septembrī pulksten 7. Pal-
dies par jūsu atsaucību!

Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru 
padomes priekšsēdētāja

kreditēšanas programmu, kura paredzēta 
celtniecībai, rekonstrukcijai, stacionāro ie-
kārtu iegādei un uzstādīšanai.

Kādiem mērķiem vēl paredzēts valsts 
atbalsta programmu finansējums?

Aizdevumi paredzēti dažādiem mēr-
ķiem, sākot ar investīcijām, kas saistītas 
ar uzņēmuma izveidi, paplašināšanu, pro-
dukcijas daudzveidošanu vai ražošanas 
procesa maiņu, beidzot ar apgrozāmajiem 
līdzekļiem. Programmās pieejams finansē-
jums gan pavisam mazām idejām, gan liela 
apjoma iecerēm. 

Šonedēļ valdība apstiprināja noteikumus, 
kas ir pamats jaunas mikrokreditēšanas valsts 
atbalsta programmas īstenošanas uzsākšanai 
Hipotēku bankā. Turpmākajos četros gados 
Hipotēku banka uzņēmējiem mikroaizdevu-
mos un grantos izsniegsim 4,7 miljonus latu. 
Tā ir vēl viena iespēja, kā cilvēkiem jaunu 
biznesu uzsākt no nulles vai ar nelieliem ie-
guldījumiem attīstīt esošo. 

Jaunā mikrokreditēšanas programma, kas 
tiek īstenota ar Šveices līdzfinansējumu, pa-
redzēta uzņēmumiem, kas nodarbina līdz 10 
darbiniekiem, tajā pieejami aizdevumi  līdz 
10 000 latu investīcijām un apgrozāmajiem 

līdzekļiem. Ja biznesa projekta kopējā sum-
ma nepārsniegs 5000 latu, aizdevums tiks 
piešķirts līdz 100% no projekta summas. Ja 
projekta kopējā summa būs lielāka par 5000 
latu, aizdevums tiks piešķirts 90% apmērā 
no projekta summas, bet 10% būs uzņēmēja 
līdzfinansējums.

Uzņēmumiem, kuri izpildījuši visus 
mikroaizdevuma līguma nosacījumus, prog-
rammas ietvaros būs pieejams grants jeb ne-
atmaksājams finansējums aizdevuma dzēša-
nai. Granta summa būs 50% no investīcijām 
piešķirtās mikroaizdevuma summas, bet ne 
vairāk kā 500 latu vai 750 latu, atkarībā no 
projekta realizēšanas vietas. 

Mikro, mazajiem un vidējiem uzņē-
mumiem piemērota ir arī MVU izaugsmes 
aizdevumu programma, kurā var saņemt 
līdz 300 000 latu apgrozāmajiem līdzek-
ļiem un investīcijām, turklāt apgrozāmo 
līdzekļu termiņš ir līdz pat 5 gadiem. Pa-
kalpojumu nozares sīkie jeb mikro ko-
mersanti var saņemt finansējumu līdz 30 
tūkstošiem latu. Liela apjoma ieceru rea-
lizācijai ir piemērota mūsu konkurētspējas 
uzlabošanas programma. Tajā pieejams fi-
nansējums līdz pat 7,5 miljoniem latu. Tā 

ka iespējas ir ļoti plašas! 
Kas nepieciešams, lai pieteiktos aizde-

vuma saņemšanai?
Lai pieteiktos aizdevumiem, vispirms 

nepieciešams aizdevuma pieteikums un aiz-
pildīta atbalsta apjoma veidlapa. Klientu ēr-
tībām šo dokumentu veidlapas ir ievietotas 
Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv, 
taču vēlos uzsvērt, ka ikviens klients ir laip-
ni aicināts nākt uz Hipotēku bankas filiālēm, 
kur mūsu kredītspeciālisti sniegs konsultāci-
jas par valsts atbalsta programmām. 

Jēkabpils filiāle atrodas Brīvības ielā 
116, Jēkabpilī, Aizkraukles NG atrodas 
Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē.

Pēc iepriekšēja pieraksta, vienojoties 
par konkrētu laiku, Hipotēku bankas dar-
binieku konsultācijas iespējams saņemt 
Koknese novada domē, Melioratoru ielā 1, 
Kokneses pagastā.

Konsultācijas un pieteikšanās pa tāl-
runi 65231135, 26414128, 25482175.

Hipotēku banka vēlas Jūs iedrošināt īste-
not savas biznesa idejas!

Anita Svence, 
Kokneses novada domes Attīstības

nodaļas vadītāja

LSK Kokneses no-
daļa šajā akcijā pieda-
lījās otro gadu un saka 
lielu paldies visiem, kas 
nebija vienaldzīgi un at-
balstīja šo akciju! 

Šogad trīs aktivi-
tāšu laikā (labdarības 

koncerts, ziedojumu kaste Mego veikalā un, 
gatavojoties skolai, „Drēbju dienas”) tika sa-
vākti naudas ziedojumi – Ls 62,- un mantas 
ziedojumi – 2 skolas somas, 36 rūtiņu burt-
nīcas, 44 līniju burtnīcas un citas kancelejas 
preces. Kopumā akcijas laikā tika saņemti 24 
pirmklasnieku iesniegumi un Dāvanu kartes 
Ls 25,- vērtībā ieguva 20 pirmklasnieki, bet 
apbēdināti netika arī pārējie 4, jo tiem tika 
kancelejas preces jau taustāmā veidā. Visi 24 
jaunie skolnieki varēja tikt pie jaunām skolas 
somām (paldies veikalu tīklam Rimi un Aiz-
kraukles firmas  SIA „Baltic Starex” dāsno 
ziedojumu), katram tika sporta tērpa maisiņš, 
dokumentu mape un SIA „Volvo trak” dāvā-
tās zīmuļu kastītes ar lineālu. 

Noslēguma pasākumā, kas notika Kokne-
ses dienas centrā, jaunos skolniekus un viņu 
vecākus sveica mūziķe Antra Ķimene un deju 
grupas „Bounce” atraktīvās dejotājas. PAL-
DIES visiem aktīvistiem, kas palīdzēja šim 
pasākumam notikt!

7. septembrī notika arī LSK Kokneses no-
daļas sapulce, kuras laikā tika atspoguļots, kas 
šogad ir izdarīts un kas būtu darāms. Galvenās 
aktivitātes, ko LSK Kokneses nodaļa veic, ir:

⇒ Pārtikas paku gādāšana, papīru kār-
tošana un dalīšana iedzīvotājiem (gan „Eiro-
pas pakas”, gan „Paēdušai Latvijai” pakas);

⇒ Drēbju dienu rīkošana (Koknesē no-
vada domes zālē, Bebros sociālās palīdzības 
istabā un Iršos palīdzības telpā)! PALDIES 
aktīvajiem iedzīvotājiem, kas nesavtīgi da-
lās savās mantās, drēbēs. Paralēli drēbes tiek 

LSK Kokneses novada nodaļā noslēgusies akcija „Skolas soma 2011”
un citas aktivitātes turpinās

„Skolas somas 2011” noslēguma pasākumā jaunos skolniekus un viņu vecākus sveica
mūziķe Antra Ķimene un deju grupa „Bounce”.

vestas no Rīgas LSK noliktavas.
⇒ Kokneses DC ir pieejamas dažādas 

mācību grāmatas (sīkāks saraksts pieejams 
klātienē, vai www.koknese.lv), kuras ir ziedoju-
ši Kokneses jaunieši – apskaties, varbūt kas no-
der, tad nāc uz DC un iegūsti tās savā īpašumā.

⇒ Biedru piesaiste un citu aktivitāšu 
plānošana.

Tika pārvēlēta Kokneses brīvprātīgā 
Sarkanā krusta nodaļas vadītāja – ar š. g. 
7. septembri Kokneses brīvprātīgā vadītā-
ja ir Inese Apsāne. APSVEICAM!

Aktīvi atbalstot Eiropas brīvprātīgo 
gadu, aicinām jaunus biedrus Latvijas Sarka-
nā krusta Kokneses nodaļā!

LSK Kokneses novada nodaļas vadītāja
Līva Skābarniece



12KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 21 (298) 2011. gada 16. septembris

10. un 12. septembrī, Eiropas kultūras 
mantojuma dienu ietvaros „Kultūras manto-
jums – zināšanas un prasmes”, Kokneses tū-
risma centrs un Kokneses kultūras nams or-
ganizēja dažādus pasākumus, kurus aicināja 
apmeklēt gan lielus, gan mazus interesentus.

10. septembra vakarā Kokneses pilsdru-
pās notika darbošanās radošajās darbnīcās, 
kur bērni ar aizrautību gatavoja lokus, zīmēja 
Kokneses ģerboni un pils dāmas. Pielaikojot 
viduslaiku tērpus, malkojot zāļu tēju un foto-
grafējoties bruņinieka un pils princeses sten-
dos, tika baudīta viduslaiku noskaņa. Sacen-
sību gars virmoja orientēšanās sacensībās pa 
Kokneses parku „Atrodi devīzi”. Ar aizrautī-
bu tajās piedalījās jaunieši, pēc kartes meklē-
jot punktus parkā un atbildot uz jautājumiem, 
lai katrā no punktiem iegūtu daļu no devīzes. 
Pēc sacensībām notika izloze, kur dāvanās 

tika iegūtas Kokneses grāmatas, gada kartes 
Kokneses pilsdrupu apmeklējumam 2012. 
gadā, gan ieejas biļetes uz koncertu un uguns 
šovu pasākuma turpinājumā.

Pasākuma kulminācijā, Kokneses kultū-
ras nams piedāvāja iespēju apmeklēt  ritma 
grupas „PULSA EFEKTS” koncertu – ETNO 
programmu un uguns šova „FIRESPIRIT” 
uguns meistaru priekšnesumus. 

2011. gada Eiropas kultūras mantojuma 
dienām veltītie noslēguma pasākumi notika 
12. septembrī, kad ikviens bija aicināts uz 
vēstures izzināšanu un Kokneses iepazīšanu. 
Kokneses kultūras namā uz pazīstamā dabas 
pētnieka un arheologa Jura Urtāna lekciju 
par zināšanām un prasmēm, pētot Kokneses 
pils priekšnocietinājumus, apmeklēja novada 
skolu jaunieši, skolotāji un citi interesenti. 
Jura Urtāna stāstījums aizrāva ikvienu, tā 

bija lieliska iespēja uzzināt daudz vairāk par 
mūsu lepnumu – Kokneses viduslaiku pili.

Pēc lekcijas visi tikās Blaumaņa pagal-
mā, kur kopā ar viduslaiku pils kundzi devās 
ekskursijā pa Kokneses parku „Ar teikām un 
nostāstiem satikties”. Koknese jau izsenis 
ir leģendām, teikām un nostāstiem apvīta. 
Gleznainie Pērses krasti glabā Pērses ūdens-
krituma noslēpumaino burvību. Parka koku 
šalkoņā var dzirdēt senlatviešu čukstus, bet 
uz ēnainajiem parka celiņiem ir dzirdami Ed-
gara un Kristīnes soļi, kas atgādina par mī-
lestības spēku. 

Kultūras mantojuma dienu laikā kokne-
siešiem bija iespēja izzināt Kokneses un pils 
vēsturi, kā arī atklāt jaunus  un nedzirdētus 
faktus. Būsiet gaidīti arī 2012. gada kultūras 
mantojuma dienu pasākumos!

Kokneses Novada Vēstis

Eiropas kultūras mantojuma dienas koknesē

Kokneses pilsdrupās Kultūras mantojuma dienu dalībniekus 
viesmīlīgi sagaidīja pils dāmas – Liene Dareiko-Sinkeviča

un Ērika Gailāne.

 Bērni darbojās radošajās darbnīcās, zīmējot
Kokneses ģerboni un pils dāmas.

 Ikvienam bija iespēja kopā ar viduslaiku pils kundzi doties ekskursijā pa Kokneses parku, 
lai uzzinātu leģendas, teikas un nostāstus, kas saistīti ar Koknesi.

Ar aizrautību gan lieli, gan mazi apmeklētāji 
vēroja un piedalījās loku gatavošanā.
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23.09. plkst. 19.00 Kokneses kultūras 
namā būs iespēja redzēt jaunu kinokomē-
diju ar Gundaru Āboliņu galvenajā lomā 
„Monsieur Taurins. Ieeja Ls 1,00. 

Anotācija: “Apstākļi liek lētticīgajam 
vācu valodas skolotājam, Gunāram Tau-
riņam – vīrietim labākajos gados, doties 
prom no Latvijas, cerībā atrast labākas 
darba iespējas. Viņš ierodas Parīzē, kāda 
sava bagāta paziņas uzdevumā, lai palī-
dzētu tam Francijā iegādāties piemērotu 
nekustamo īpašumu. Gunārs naivi ļaujas 
situācijai, cerot, ka gan jau viss nokārto-
sies…, bet ar to Tauriņa kunga piedzīvoju-
mi tikai sākas…”

Vecuma ierobežojums: 12+
“Filma tika uzņemta Francijā, “road mo-

vie” stilā un ir interesants spēlfilmas un do-
kumentālas filmas apvienojums. Tās tapšanas 
process bija kā spēlēt krievu ruleti – nedaudz 

riskanti un aizraujoši vienlaikus. Vai mums 
ir izdevies, to jautāsim skatītājiem, smai-
dot stāsta filmas režisors un scenārija autors 
Aleksandrs Hāns (Alexander Hahn), man pa-
šam šķiet ka jā.”

Jau iepriekš, savā 2007. gadā uzņemtajā 
mistērijā “Jāņu nakts”, kuras pamatā bija seši 
stāsti par ārzemniekiem, kuri ierodas Latvijā 
svinēt Jāņus, režisors Aleksandrs Hāns veik-
smīgi sadarbojās ar Gundaru Āboliņu. Taču 
„Monsieur Tauriņš” ir neparasts projekts, kas 
tapa ar milzīgu entuziasmu un pilnībā ļaujo-
ties Gundara fantastiskajām improvizācijas 
spējām!

Filma ir stāsts par pilnīgi neprātīgu vācu 
valodas skolotāja Gunāra Tauriņa ceļojumu 
labākas dzīves meklējumos uz Franciju. Tā 
ir kā atbilde uz jautājumu “Vai kaimiņa sētā 
zāle ir zaļāka un, vai nauda ir lielākā dzīves 
vērtība?”

Pēc izpārdotām zālēm Limbažos, Cēsīs, 
Tukumā, Liepājā, Ventspilī un Rīgā, komē-
dija „Tētis” rudens sezonā turpina ceļojumu 
pa Latviju. Oktobrī asprātīgais un sirsnīgais 
stāsts par vīrieša būtību, filozofiju, attiecībām 
un jūtām dzīves posmā, kad viņš gatavojas un 
kļūst par tēvu, būs skatāms Koknesē. Izrādes 
„Tētis” galveno lomu atveidotāji ir Latvijā 
populārie aktieri Ainārs Ančevskis vai Jānis 
Jarāns. Ainārs – tētis ar samērā nelielu stāžu, 
bet Jānis ir tētis trīs meitām ar pieredzējušu 
skatījumu uz tēva būtību.

Kuru no abiem aktieriem koknesieši 
vēlētos redzēt oktobrī? Aicinām savu izvēli 
izteikt zvanot vai sūtot sms uz t. 26574538, 
vai zvanot pa t. 65161100 kā arī vēršoties 
pie kultūras nama darbiniekiem.

„Tētis” uz skatuves izdzīvo visu sajūtu, 
pārdomu un pārdzīvojumu spektru, sākot no 
laimīgas laulības dzīves, bērna ieņemšanas, 
dzemdībām un beidzot ar bērna kā pilntiesīga 
ģimenes locekļa apzināšanos. Izrāde atraktī-
vi, komiski un saprotami ļauj skatītājam ie-
justies lugas varoņa ādā, smieties līdz asarām 
un pārdomāt cilvēka dzīvē svarīgāko posmu 
– bērna ienākšanu pasaulē. Aicinām visus 
koknesiešus balsot!

Pareizi elpot, pareizi mainīt autiņus 
un…

Izrādes iecere ir atsvaidzināt zināšanas 
par vīrieša lomas būtību mūsdienu sabied-
rībā. Tēva loma daudziem šodien šķiet gan 
baisa, gan komiska. Liekas, ka tu piedzīvosi 
pusmūža krīzi katru reizi, kad kopā ar savu 
dēlu apmeklēsi rotaļlietu veikalu...

Izrādes radošā komanda – režisors Ju-
ris Rijnieks un abi tēta lomas atveidotāji, 
gatavojot izrādi, tai nepieciešamos video ma-
teriālus filmēja vairākās Rīgas vietās, sākot 
ar Rīgas dzemdību namu un lielveikaliem un 
beidzot ar boulinga un biljarda zāli, kā arī 
pikošanos vienā no Rīgas centra parkiem. 
Paralēli aktieri regulāri trenējās autiņu mai-
nīšanā un apguva pareizas elpošanas tehniku 
dzemdību laikā.

Pārmaiņu process, kad vīrietis kļūst par 
tēvu, runājot izrādes varoņa vārdiem, sākas 
apmēram tā: „Pirms mēs ar sievu kļuvām par 
vecākiem, mēs dzīvojām bez raizēm. Mums 
bija klusie brīži. Cienīgie brīži. Mēs gājām 
uz kino. Uz teātri. Lasījām grāmatas. Bez 
bildītēm. Atceries? Runājām par pasauli un 
kosmosu. Mums bija ļoti intelektuālas saru-
nas... un pēkšņi kādā ziemas dienā mana sie-
va iegrūž man ģīmī baltu plastmasas kociņu, 
un dzīve pēkšņi pagriežas par 360 grādiem”.

Izrādes veidotāji vēlas aicināt visus re-
produktīvi aktīvos cilvēkus nodoties īstiem 
nemirstības nodrošināšanas aktiem un iedro-
šināt pārvarēt brīžus, kas traucē saņemties un 
izjust lepnumu par mazu, mīļu radībiņu un 
tuklajiem vaidziņiem, kuriem tā vien gribas 
uzspiest kārtīgu buču.

Papildus informācija un izrādes vizuālie 
(foto, video) materiāli – www.izradetetis.lv

Antra Rijniece, tālr. 29908330
Izrāžu apvienība „Panna”

„tētis” brauc uz koknesi

Kinokomēdija ar Gundaru Āboliņu 
galvenajā lomā „Monsieur Taurins”

Vēstures stunda 
Jaunbebru 
Kartupeļu 
dumpja vietā

Bebru pamatskolas 6. klasei 13. sep-
tembrī bija netradicionāla vēstures stunda, 
ko vadīja skolotāja Ieva Puniņa. Mācības 
notika vēsturiskā vietā – Jaunbebru muižas 
tuvumā pie Sarkanā šķūņa, kur 1841. gadā 
kartupeļu rakšanas laikā tika sagūstīti un 
ieslodzīti brīvību alkstošie un vācu barona 
novārdzinātie latviešu zemnieki – dumpi-
nieki.  

Skolēni vēlreiz izdzīvoja stāstu par nežē-
līgo skatu spēli visas Vidzemes priekšā, kad 
tika pērti un važās slēgti pirmie latvieši, kas 
uzdrīkstējās sapņot par brīvu dzīvi un darbu 
Krievijas dienvidos. 

Soda priede, kura aug pie Sarkanā 
šķūņa mūriem, ir vistiešākā asiņaino no-
tikumu lieciniece. Vēstures skolotāja mā-
cīja, kas ir vēstures avoti, rādīja tos, kas 
attiecas uz tā laika notikumiem. Skolēni 
tagad zina, kur ir Kaķu purviņš – dumpi-
nieku pulcēšanās vieta, kas bija Vecbebru 
un Jaunbebru muižu sākotnējie īpašnieki. 
Akmenī kaltie Viļuma Preisa un Reiņa Tāl-
maņa vārdi uzrunā tiešāk nekā grāmatās 
ierakstītie. 

Šī stunda bija teicams ievads Latvijas 
vēsturē, ko šogad skolās māca kā atsevišķu 
mācību priekšmetu. 

Linda Šmite
Bebru pamatskolas skolotāja

Soda priede, kura aug pie Sarkanā šķūņa 
mūriem, ir vistiešākā asiņaino

notikumu lieciniece.
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Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

2011. gada augusta mēnesī:
reģistrētas 4 laulības;
reģistrēti  5 jaundzimušie.

Uz šo vienu mūžu atnākt un būt
par atslēgu, vēju, par upi, 
un tad, kad jāaiziet kā gaisma klusi.
                                  /M. Laukmane/

Mūžībā pavadīti:
Emīlija Rušmane (1916. g.);
Pēteris Kazimirenoks (1953. g.);
Leontīne Vainovska (1923. g.);
Zinaida Vītoliņa (1956. g.).

Zied Māte asarās un rozēs,
Kad viņas ceļš ir nostaigāts.
                         /K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 
Zinaidu Vītoliņu kapu kalniņā pavadot.

PKS „Straume”

No tuviem cilvēkiem mēs
neaizejam projām
krīt viņu gaisma mūsos.
                /M. Laukmane/

Izsakām dziļu līdzjūtību Ainai Novikai, 
brāli mūžībā pavadot.

Vecbebru Romas katoļu draudze

Man bij viens mūžs
Un to es gribēju priekš jums
Kā baltu rozi uzziedināt.
                    /I. Ziedonis/

Dalām bēdu smagumu ar Mariju 
Straumi un viņas tuviniekiem, brāli uz 
mūžu zaudējot.

Vecbebru Romas katoļu draudze

Datums, laiks Pasākums Norises vieta

Līdz 26. 
septembrim

Leo Preisa un Ilzes Preisas gleznas. Bebri, V. Jākobsona 
muzejs

18. – 20. 
septembrī 
plkst. 16.00 – 
20.00

Tikšanās ar mūsu tautieti no Kanādas, maģistri 
angļu lieteratūrā, Marutu Voitkus-Lūkinu. 
Sarunas tēma „Latviskums un kā to noturēt?”

Kokneses kultūras nama 
mazā zāle

23. septembrī 
plkst. 19.00

Jauna kinokomēdija ar Gundaru Āboliņu 
galvenajā lomā „Monsieur Taurins”.
Ieeja Ls 1,00.
Vecuma ierobežojums: filma paredzēta sākot no 
12 gadiem.

Kokneses kultūras nams

23. septembrī
plkst. 14.00

Lindas Šmites romāna „Vella skuķis” atvēršanas 
svētki.

Bebru pamatskola

24. septembrī 
plkst. 11.30 – 
13.00

Būs apskatāmi antīkie automobiļi, pasākuma 
„Volgai 55” ietvaros.
Ieejas maksa Kokneses pilsdrupās: 
pieaugušajiem Ls 1,00; skolniekiem, studentiem, 
pensionāriem Ls 0,50. Pirmsskolas vecuma 
bērniem, invalīdiem un politiski represētajām 
personām ieeja bez maksas.

Kokneses pilsdrupas

25. septembrī 
plkst. 16.00

Grupas „Sandra” koncerts. Kokneses kultūras nams

28. septembrī 
plkst. 14.00

Pasākums skolēniem un pagasta iedzīvotājiem 
„Sagaidām Miķeļdienu!”

Bebru pamatskola

KOKNESES NOVADA VĒLĒŠANU 
KOMISIJA PAZIŅO, KA VĒLĒŠANU 

IECIRKNIS NR. 278,
Melioratoru ielā 1, Koknesē, 

VĒLĒŠANU DIENĀ,
17. SEPTEMBRĪ,

STRĀDĀS NO PLKST. 7.00 – 22.00.

Koknesē, Stacijas ielā 5, tiek piedāvā-
ti solāriju pakalpojumi, kā arī visa ķerme-
ņa vaksācija. Tel. 28786546

*  *  *
Pārdod 2 oriģinālas suņu būdas (mazlie-

totas) lieliem un vidēja auguma suņiem. Tālr. 
65161361 (vakaros); 26173691.

*  *  *
Pārdod klintenes dzīvžogiem. Var ar pie-

gādi. Tel.26121095

*  *  *
Nepieciešami krūmgrieža pakalpojumi-

jaunaudžu kopšana. 1ha – 80Ls + PVN.
Maksa uzreiz pēc paveiktā darba. Tālr. 

29330397.
 

*  *  *     
Pārdod trenažieri. T. 22020569

Darbu atsāk fitnesa centrs Bebros
Ar septembri darbu atsāk biedrības “Bites” 
fitnesa centrs Bebru pagasta “Papardēs”.

Darba laiks: 
• Pirmdienās: plkst. 18.00 – 20.00 
• Ceturtdienās: plkst. 17.00 – 19.00

Paldies Bebru pagasta pārvaldei par 
noorganizēto smilts piegādi pirms luterā-
ņu kapusvētkiem Zutēnu kapos. 

Līga, Rudīte, Kristaps

Septembra mēnesī  sevis attīstības 
centrs „AURA” organizē  tikšanos un mā-
cības ar dziednieku – hīleri ELMĀRU 
SPODRI (datums  un laiks tiks precizēti) un 
vienas dienas nodarbību ar ZIŅĢĪTI. Tik-
šanās ar Ziņģīti Dienas centrā 24. septembrī 
plkst. 13.00. Interesentus lūdzam pieteikties 
pa telefonu 22319558 (Zita). 25. septembrī 
būs lielais meditācijas aplis plkst.10.30, 
Parka ielā 20, dzīv. 66 (iepriekš jāpiesakās).

Svecīšu vakari
Kokneses pagasta kapos 2011. gadā

Atradzes kapsētā 1. oktobrī plkst. 18.00

Baznīcas kapsētā 2. oktobrī plkst. 18.00

Kaplavas kapsētā 8. oktobrī plkst. 18.00

Ūsiņu kapsētā 9. oktobrī plkst. 18.00

Iršu kapsētā 15. oktobrī plkst. 17.00

Zutēnu kapsētā 5. novembrī plkst. 16.00

Pirmsskolas izglītības iestāde „Gun-
dega” piedāvā darbu pirmsskolas izglī-
tības skolotājai uz vienu likmi. Tālrunis 
informācijai: 26124632.

Zobārstniecības kabinets
Bebru pagasta „Papardēs”
Darba laiks: pirmdien  9 – 13  17 – 19
                    trešdien    9 – 13
Zobārsts Valdis Bērziņš, tālr. 29256282


