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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Stāvot
ziedošas pļavas vidū, es dzirdu, ka pār zemi iet/Alberts
dziesmu
vējš. /K. Skalbe/
Zarāns/
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E

sat sveicināti jūlijā! Klāt vasaras vidus, kad darba dienas
smagas kā siena zārdi, kad vakara stundām liepu ziedu maigums.
Te no vasaras tveices gribas paslēpties ķiršukoka paēnā, te ducina
pērkons.
Jūnijā esam nosvinējuši Kokneses novada svētkus, sagaidījuši
vasaras saulgriežus, izdziedājuši gada visīsāko nakti. Šķiet, pavisam
nemanot pagājis gads kopš 2009. gada 1. jūlija, kad Koknese, Bebri
un Irši tapa par Kokneses novadu. Šomēnes varam svinēt mūsu jaunā
novada 1. dzimšanas dienu! Kāds bijis šis laiks katram no mums?
Par to varam pārdomāt, ieskatoties arī mūsu avīzītes lappusēs, jo
gada garumā varējāt lasīt par Kokneses novada domes darbību, paveiktajiem darbiem un daudzveidīgiem notikumiem novada iestādēs,
par cilvēkiem, kas ar savu darbu
Šogad dažned
un dzīvi apliecina mīlestību vieažādas interesa
nta
tai, kurā dzīvojam. Lai mums vi- K s lietas piedāvāja amatniek
okneses novada
i
svētku tirdziņā.
siem izdodas piepildīt Pērsieša,
kurš savulaik dzīvojis Iršos, reiz
sacīto vēlējumu: „Celt to – kas
jāceļ, zelt tam – kam jāzeļ!”
Tikko mājup atgriezušies
arī mūsu novada skolas bērni, kas pagājušajā nedēļā bija
ierauti Dziesmas un Dejas
virpulī – X Skolu Jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Par
viņu skaistāko vasaras

ts” un spēlē
ses „Liepavo
aktieri.
Latvijas teātru
rādē
Līgo svētku iz
piedzīvojumu stāstīsim nākamajā numurā. No maziem pumpuriņiem – bērnu dziedāt un dejot prieka gavilēja visa Latvija. Ne vārdos
var izsvērt un izmērīt pašdarbības kolektīvu dalībnieku un vadītāju
paveikto svētku radīšanā, bērnu vecāku uzņēmību un atbalstu. Bet,
kamēr mēs būsim stiprāki par ikdienas grūtumu, no paaudzes paaudzē nezudīs mūsu tautas mākslas tradīcijas un gara spēks. Vēlēsim,
lai šīs vasaras mazie dziedātāji un dancotāji pēc gadiem būtu lielo
Dziesmu un Deju svētku dalībnieku pulkā!
Arī vasara savu dziesmu izdzied sarkanā magones ziedā, briestošā rudzu tīrumā, tepat, Daugavas krastā, viļņu šūpolēs. To sadzirdēt
novēlam arī jums!
Anita Šmite, Sarmīte Rode
dejo Kokne
„Preilenīte”

2010. gada jūlijs

KOKNESES NOVADA DOME VEIC
iedzĪvotāju aptauju par
kokneses novada attĪstĪBu
Cienījamie Kokneses novada iedzīvotāji! Kokneses
novada dome no 2010. gada
15. jūlija līdz 15. augustam
veic iedzīvotāju aptauju, kuras
mērķis ir noskaidrot Kokneses
novada iedzīvotāju viedokli
par novada attīstības iespējām,
problēmām un to iespējamiem
risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Kokneses

novada attīstības programmas
izstrādei. Anketa ir anonīma un
aptaujas rezultāti tiks publicēti
tikai apkopotā veidā. Aptaujas
anketa pieejama arī Kokneses
novada domes mājas lapā www.
koknese.lv. Anketas aizpildīšana Jums aizņems aptuveni
15 minūtes. Paldies par Jūsu
ieguldījumu Kokneses novada
attīstībā!

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR
TUNEĻA BŪVNIECĪBU AUTOCEĻA
E22 BŪVNIECĪBAS GAITĀ
Kokneses novada domē ar iesniegumu griezās autoceļa E22 būvnieka ģenerāluzņēmēja SIA „ACB” pārstāvji, lai saņemtu Kokneses
novada domes piekrišanu – izslēgt no autoceļa objektu skaita tuneli
zem jaunbūvējamā autoceļa E22 posmā starp Ratnicēnu un Ērgļu
ceļiem.
Projekta izstrādes un tā publiskās apspriešanas laikā minētais tunelis tika ieprojektēts ar mērķi, lai iedzīvotāji varētu nokļūt mežā un
purvā pēc sēnēm, ogām pa ceļa apakšā izveidoto tuneli, nešķērsojot
jauno ātrgaitas autoceļu. Vienlaicīgi tunelis domāts kā meža zvēru
pārvietošanās vieta, kad izbūvējot ceļa otro posmu, gar tā malām tiks
izbūvēti aizsargžogi. Tuneļa izmēri ir 4 x 2,5 m, kas nepieļauj pa to
pārvietoties ar smago autotransportu.
Būvnieki savu lūgumu pamato ar to, ka ne cilvēki, ne zvēri cauri
tunelim neies, ja būs iespējams šķērsot autoceļu pa augšu. Tiesa - sākumā, būvniecības pirmajā posmā, kamēr ceļš tiks izbūvēts ar divām
braukšanas joslām, aizsargžogi gar ceļa malām ierīkoti netiks. Taču,
izbūvējot ceļa otro posmu, kad tiks veidotas četras braukšanas joslas,
tiks ierīkoti aizsargžogi un ceļu šķērsot jebkurā vietā nevarēs. Ja no
tuneļa būves atteiksimies un tas netiks izbūvēts jau tagad – pirmajā
celtniecības posmā, tad vēlāk to noteikti izbūvēt nevarēs.
Minētā tuneļa izbūvēšanu pieprasa Valsts meža dienesta Kokneses mežniecība, uzskatot, ka tas nepieciešams gan cilvēkiem, gan
arī meža zvēriem. Arī A/S „Latvijas valsts meži” pārstāvis motivēja
tuneļa būvniecības nepieciešamību, norādot, ka tādā gadījumā būtu
vieglāk nokļūt pie ceļa otrā pusē esošajiem valsts mežiem.
turpinājums 2. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

2

Nr. 7 (284) 2010. gada jūlijs

no 1. lpp.

Kokneses novada dome 30. jūnija sēdē nolēma veikt Kokneses iedzīvotāju aptauju par minētā tuneļa būvniecību vai atteikšanos no tā.
Pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kādā no tuvākajām domes sēdēm tiks pieņemts lēmums. Tiks ņemts vērā arī valsts
meža apsaimniekotāju A/S „Latvijas valsts meži” un meža uzraudzītāju Valsts meža dienesta Kokneses mežniecības viedoklis.
Kokneses novada iedzīvotāju aptauja tiek izsludināta no š.g.
15. jūlija līdz 15. augustam. Savu viedokli „Par” vai „Pret” minētā tuneļa būvniecību iedzīvotāji varēs paust Kokneses novada domē,
Melioratoru ielā 1, darba laikā, pie sekretāres.

Vienlaicīgi pieļaujama arī iedzīvotāju aktivitāte parakstu vākšanā,
norādot parakstītāja vārdu, uzvārdu, dzīves vietu, parakstu un atzīmi
„Par” vai „Pret” tuneļa būvniecību.
Ar autoceļa E22 būvniecības projektu un tuneļa atrašanās vietu var iepazīties Kokneses novada domē pie izpilddirektora Jāzepa
Baltmaņa, iepriekš sazvanoties pa tālruni 65133644.
Minētā jaunbūvējamā ceļa karte tiks izlikta arī domes pirmā stāva
vestibilā. Kā arī, ja būs iedzīvotāju pieprasījums, tiks organizēta tikšanās ar ceļa projektētājiem un būvniekiem.
Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem šī jautājuma apspriešanā!
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis

2010. gada 30. jūnijā domes sēdē NOLĒMA:
1. Risināt jautājumu, lai Kokneses mājas lapā būtu iespējams redzēt
informāciju par būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām un citiem tās pieņemtajiem lēmumiem.
1.1. Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijas
19.06.2010. vēstuli Nr. 1-16e/7201/3807 „Par būvvaldes arhitektu” un
LR Ekonomikas ministrijas 22.06.2010. vēstuli Nr. 41-6-5898 „Par būvvaldes amatpersonu”, uzdot Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes
vadītājam J. Korolam izvērtēt un novērst iespējamo interešu konfliktu
būvvaldē.
2. Turpināt jautājuma izpēti ar ievirzi siltumapgādes, ūdens apgādes, atkritumu apsaimniekošanas un māju apsaimniekošanas pakalpojumus nodot SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ne ātrāk kā
2012. gadā.
2.1. Lai situāciju izvērtētu vispusīgi, uzaicināt neatkarīgu speciālistu, kas objektīvi veiktu analīzi un piedāvātu reālu rīcības programmu.
3. Uzdot SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” atrast vienu
māju, kura atbilst izvirzītajām prasībām un kurā realizēt pilotprojektu
par daudzdzīvokļu ēku siltināšanu.
3.1. Uzdot Bebru pagasta pārvaldes un Iršu pagasta pārvaldes komunālajām nodaļām novada domei sagatavot un iesniegt priekšlikumus
par ēku siltināšanas projekta iespējām Bebru un Iršu pagastos.
3.2. Par piedalīšanos projektā un tā realizēšanai nepieciešamajiem
lēmumiem lemt budžeta sastādīšanas gaitā.
4. Turpināt izdot laikraksta „Kokneses Novada Vēstis” tematiskās
avīzes.
4.1. Palielināt laikraksta lapu skaitu līdz sešpadsmit lapām un, palielinoties finansējumam, risināt jautājumu par atalgojuma palielināšanu
redaktorēm.
5. Iesniegt projekta pieteikumus:
5.1. 1.5.3.2. aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”;
5.2. 1.5.3.1. aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem”;
5.3. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai;
5.4. Kokneses novada domes administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana;
5.5. Pērses pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana;
5.6. Kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi;
6. Apstiprināt Kokneses novada domes Publisko gada pārskatu par
2009. gadu (ar pārskatu var iepzīties novada domē, pagastu pārvaldēs,
novada bibliotēkās un pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
7. Apstiprināt autoceļu vai to posmu uzturēšanas klases sarakstu vasaras
sezonai (no 01.04. līdz 31.10.) :
7.1.Kokneses pagastā (pielikums Nr. 1);
7.2.Bebru pagastā (pielikums Nr. 2);
7.3.Iršu pagastā (pielikums Nr. 3).
8. Apstiprināt anketu „Iedzīvotāju viedoklis par Kokneses novada
attīstību” (anketa avīzes pielikumā).

9. Lai novada dome varētu izvērtēt un pieņemt lēmumu par
būves Nr. 12 (Būvju apsekošanas aktu par objektu „Autoceļa E22
posma autoceļš P32- Viskāļi – Koknese 40,600- 63,600 km rekonstrukcija”), izslēgšanu no būvdarbu saraksta vai atstāšanu tajā, veikt
Kokneses pagasta iedzīvotāju aptauju un lēmumu pieņemt augusta
domes sēdē.
10. Sakarā ar to, ka autoceļa E22 būvniecības gaitā intensīvi tiek
izmantoti valsts un pašvaldību autoceļi, kuru segumi nav piemēroti
paaugstinātai slodzei, lūgt akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”
2010. un 2011. gadā:
10.1. iedalīt būvuzņēmējam papildus līdzekļus autoceļu, kuri tiek
izmantoti autoceļa E22 būvniecībai, uzturēšanai;
10.2. a/s „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļai palielināt autoceļu ikdienas uzturēšanai paredzētos līdzekļus.
11. Pērses tilta laiduma betonēšanas laikā (orientējoši 10. – 12.
jūlijam ) atļaut smagajam autotransportam izmantot pagaidu dzelzceļa pārbrauktuvi braukšanai vienā virzienā – no Zemeņu ielas uz
Lakstīgalu ielu, laikā, kad dzelzceļa pārbrauktuve 1905. gada ielā ir
ilgstoši slēgta.
12. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.
11 „Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
13. Lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības noteikto autonomo
funkciju izpildi, noteikt, ka līdz jaunu saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novada administratīvajā
teritorijā pieņemšanu, ir spēkā:
13.1.Kokneses pagasta padomes 26.10.2005. saistošie noteikumi
Nr. 9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses pagastā”;
13.2.Bebru pagasta padomes 20.10.2005. saistošie noteikumi Nr.
5 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana”;
13.3. Iršu pagasta padomes 04.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 4
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iršu pagastā”
14. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.
10 „Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā” (noteikumi tiks publicēti nākošajā laikraksta numurā).
15. No sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt 150,- Ls Kokneses
novada represēto nodaļai ekskursijas organizēšanai pa Latviju jūlija
vai augusta mēnesī.
16. No sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt 50,- Ls Latvijas Politiski represēto apvienībai salidojuma organizēšanai 2010. gada 31.
jūlijā Ikšķilē.
17. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 100,- Ls
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kokneses draudzei baznīcas
sakopšanai.
18. Apstiprināt Bebru pagasta stadiona izmantošanas noteikumus
(ar noteikumiem var iepazīties Bebru pagasta pārvaldē un pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv ).
19. Apstiprināt iekšējās kārtības noteikumus Bebru pagasta sta-
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Nākošā novada domes sēde notiks 2010.gada 28. jūlijā pl. 15.00
novada domes ēkā, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā.
Plānotie izskatāmie jautājumi:
1. Par sabiedrisko kārtību Kokneses novadā
2. Par pašvaldības aģentūru finansiālo darbību 1. pusgadā
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas gaitu 1. pusgadā
4. Par 2010. gada budžeta izpildes gaitu
Pielikums Nr. 1
Kokneses novada domes
30.06.2010. sēdes lēmumam Nr. 6.2

Ceļa klase

Satiksmes intensitāte
/2004. gada dati/

Seguma veids

Ceļa turpinājums
blakus pagastā

Kadastra
Nr.

Ceļa garums /km/

Ceļu klases 2010./2011. gada vasaras
periodam Kokneses novada ceļiem
Kokneses pagastā
Ceļa
nosaukums

dionā (ar noteikumiem var iepazīties Bebru pagasta pārvaldē un pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
20. Tā kā trūcīga persona saskaņā ar Kokneses novada domes
2010. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Kokneses novadā” var saņemt pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes, veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk par Ls 40,00
vienai personai (ģimenei), papildus līdzekļus no pašvaldības budžeta
nepiešķirt.
21. Izveidot nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas „Liepas”
Kokneses pagastā neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr. 18 pārņemšanas
komisiju sekojošā sastāvā:
1) Komisijas priekšsēdētāja
Nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere;
2) Komisijas locekļi:
2.1.domes juriste Ligita Kronentāle;
2.2.darba aizsardzības speciālists Alberts Bambāns.
22. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vēsmas” Bebru pagastā Kokneses novadā, kadastra Nr. 3246 006 0153,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem:
1.1. zemes gabalu ar kadastra Nr. 3246 006 0153 ar kopējo platību
0,31 ha;
1.2. zemes gabalu ar kadastra Nr. 3246 006 0154 ar kopējo platību
0,61 ha.
22.1. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei Elitai Ģēģerei organizēt iepriekš minēto nekustamo īpašumu novērtēšanu.
23. Pieņemt zināšanai Bebru pagasta pārvaldes vadītāja I. Pabērzas informāciju par komunālo maksājumu parādniekiem Bebru pagastā.
23.1. Atkārtoti nosūtīt brīdinājuma vēstules komunālo maksājumu parādniekiem par tiesvedības uzsākšanu, ja netiks samaksāts komunālo maksājumu parāds.
24. Pārņemt pašvaldības īpašumā valsts vietējā autoceļa V917
Vietalva – Sausnēja – Irši posmu 13,439 – 14,94 km:
25. Tā kā iepriekš apstiprinātajā laikā 28. augustā Kokneses notiek cits pasākums (Latvijas Televīzijas pārraidīts pasākums no Likteņdārza), piekrist, ka mūzikas un mākslas festivāls „INFINITUS”
tiek rīkots 2010. gada 21. – 22. augustā Kokneses estrādē.
25.1.Konceptuāli atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu 1450,55
Ls mūzikas un mākslas festivālam „INFINITUS”, lai segtu izdevumus par skatuves nomu, gaismas un skaņas aparatūras nodrošināšanu
pasākumā.
25.2. Uzdot jūlija domes sēdē INFINITgroup iesniegt precīzu informāciju par noslēgtajiem līgumiem un vienošanos, precizētu pasākuma plānu.
25.3. Uzdot novada domes juristei L.Kronentālei vienoties ar
SIA „Saldaks un KO” par nomas maksas par tehnisko nodrošinājumu
(skatuve+skaņa+gaisma) samaksāšanu pēc pasākuma.
26. Ņemot vērā domes izglītības iestāžu vadītāju informāciju,
atbalstīt Junior Achievement – Latvija piedāvājumu un piekrist, ka
I.Gaiša Kokneses vidusskola un Pērses pamatskola slēdz sadarbības
līgumu ar Junior Achievement – Latvija uz vienu mācību gadu.
27. Pārdot atklātā izsolē pašvaldībai piederošu 1/3 (vienu trešo)
domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Lāskalni” Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, ar kadastra numuru 3260 004 0153, kas sastāv no
viena (1) zemes gabala ar kadastra numuru 3260 004 0153, 0,7 ha
platībā, uz kura atrodas namīpašums: viena (1) dzīvojamā ēka un četras (4) palīgceltnes, kura īpašuma tiesības pašvaldībai nostiprinātas
Kokneses pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0006 7935.
27.1. Noteikt iepriekš minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu
4900,- Ls (četri tūkstoši deviņi simti latu) (SIA Latio 30.04.2010. vērtējums).
27.2. Uzdot domes juristei Ligitai Kronentālei līdz 20. jūlijam izstrādāt un iesniegt novada domei apstiprināšanai izsoles noteikumus.

Nr. p. k.

3

1. Kaplava –
Gailīši
2. Lipši –
Lazdas
3. Vecā šoseja –
Kaplava
4. Līdums
Auliciems
5. Bidēgi –
Auliciems
6. Rožlejas –
Dolieši
7. Bilstiņi –
Atradze

3,5

32600090067

–

Grants

56

D

3,0

32600120113

–

28

D

2,6

32600120114

–

Grunts
uzlabots
Grants

37

D

1,1

32600120115

–

Grants

48

D

4,7

32600100147
32600120116
32600100172

–

Grunts
uzlabots
Grunts

52

D

9

D

Grants

198

C

8. Jaunkalnieši –
Lanti
9. Ķerkavas –
Salas
Ratnicēni –
10. Austrumi

3,0

32600100149
32600100167
32600100168
32600010062

32

D

0,8

32600010063

100

C

4

D

Grunts

19

D

Melnais
segums
Grants

175

D

622

C

Grunts

9

D

0.4

3,1

3,0

32600030165
32600060110
32600070160
32600020029
32600030166
32600130492

11. Ratnicēni –
Ragāļi
12. VītoliņiEstrāde
13. Gaiļi –
Atradze

3,6

2,3

32600070138
32600070159

14. Reiņi –
Noras
Spruļi –
15. Birznieki –
Pauliņi
16. Bormaņi –
Upeslīči

0,9

32600070139

17. Mazvecsviļi –
Aizelkšņi
18. Vecā šoseja –
Kalnavoti

1,0

–

–

Bebru Grunts
pag.
–
Melnais
segums
Grunts
–
–
–
–
–
–

32600030154
32600030168
32600040238
32600040208,
32600050137

–
–
–
–
–

Grunts

19

D

Grants

169

B

2,5

32600050120
32600050139

–
–

Grunts

4

D

2,2

32600110104
32600110117

–
–

Melnais
segums 1,6
grunts
uzlabotais 0,6

24

D

5,5
4,8

4. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 3. lpp.
19. Ziediņi –
Sala
20. Alēni –
Ieviņas
21. Spīdolas –
Ūsiņi

1,3

22. Karjers –
Urgas –
Grotēni
23. Mētras –
Heltes

3,0

0,4
4,4

0,6

24. Bitenieki –
Circeņi

0,6

32600080134
32600080162
32600080135
32600040209
32600040242
32600040244
32600110105

32600100023
32600100017
32600100016
32600100012
32600100029
32600100009
32600100018,
32600100017,
32600100027

–

Grunts
uzlabotais
Grunts

24

D

23

D

Grunts

78

D

–

Grunts

28

D

–

Grants

–

D

–

–

Grunts

–

D

19
20
21
22
23

28
29
30
31
32

36

Posma beigas (km)

Posma garums

Novads

Pagasts vai pilsēta

Uzturēšanas klase

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

10,120
0,680
0,470
0,400
0,900
1,830
1,420
1,260
0,570
1,000
0,460
0,180
0,820
0,700
0,640
1,720

10,120
0,680
0,470
0,400
0,900
1,830
1,420
1,260
0,570
1,000
0,460
0,180
0,820
0,700
0,640
1,720

Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese

Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
C
D

0,000 2,670
0,000 0,400
0,000 3,950

2,670 Koknese Bebru pag. D
0,400 Koknese Bebru pag. D
3,950 Koknese Bebru pag. D

0,000
0,000
0,000
0,000

2,450
1,700
2,900
1,380

2,450
1,700
2,900
1,380

Koknese
Koknese
Koknese
Koknese

0,000 7,770

7,770 Koknese Bebru pag. D

0,000 1,720

1,720 Koknese Bebru pag. D

0,000 2,120
0,000 3,040

2,120 Koknese Bebru pag. D
3,040 Koknese Bebru pag. D

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,400
2,350
1,250
0,700
0,400

0,400
2,350
1,250
0,700
0,400

Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese

Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.

D
D
D
D
D

0,000
0,000
0,000
0,000

2,000
0,930
0,100
0,530

2,000
0,930
0,100
0,530

Koknese
Koknese
Koknese
Koknese

Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.

D
D
C
C

0,000 0,340

0,340 Koknese Bebru pag. D

0,000 0,290
0,000 0,470
0,000 0,690

0,290 Koknese Bebru pag. D
0,470 Koknese Bebru pag. D
0,690 Koknese Bebru pag. D

Ceļu klases 2010. gada vasaras periodam
Kokneses novada ceļiem Iršu pagastā

Posma sākums (km)

Autoceļa
nosaukums

Ceļa Nr.
17
18

27

Vilkāres – Beņķi –
Ausmas
Mehāniskās darbnīcas –
Stalidzēni
Blankas – Zemgaļi
Spārniņi – Kasparīši –
Plepi – Mirtes
Jaunceltnes – Šļakāni
Lauciņi – Vidusmitri
Ausmas – Cūkkalni
Ausmas – Kalnamitri
Jaunbebru parks –
Audēji
Pērses tilts – Āpšukalns
Grābiņas – Bērziņi
Ataugas – Lācīši
Pilskalni –
Dārzniecība – Ausekļi
Gāzenieki –
Gāzes stacija
Senči – Dzērvēni
Kalnāji – Rudiņi
Riemeri – Vijas

Pielikums Nr. 3
Kokneses novada domes
30.06.2010. sēdes lēmumam Nr. 6.2

Ceļu klases 2010./2011.gada vasaras
periodam Kokneses novada ceļiem
Bebru pagastā:
Pamatojoties uz MK not. Nr. 224

16

26

38
39
40

Pielikums Nr. 2
Kokneses novada domes
30.06.2010. sēdes lēmumam Nr.6.2

Ozoli – Lobe
Gregersons – Purvs
Ošāji – Āleni
Ošāji – Aliņas
Vārnaskalns – Caunes
Bebrupes tilts – Purmaļi
Cenši – Grīvas
Rudzīši – Jaundzērvēni
Zutēnu kapi – Lidlauks
Zutēnu kapi – Virši
Rožkalni – Birzes
Skaras – Madaras
Mežaparks – Pīlādži
Pagastmāja – Kalnieši
Irbītes – Audzēres
Saulaines – Pasiles –
Mežaparks
Brencēni – Stalidzēni
Saulaines – Lejabrencēni
Bebri – Stalidzēni –
Spārniņi
Domēni – Vēži
Riemeri – Bebriņi
Tupiešēni – Kroglejas
Gaidupes – Priežukalns

25

37

KOPĀ
58,3
T. sk. ar
3,4
melno segumu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24

33
34
35
–
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Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.
Bebru pag.

D
D
D
D

Autoceļa nosaukums

Posma garums, km

Pērse – Zirnīši
Meņģele – Liepkalne
Krustojums – Magones
Slapsiles – Vilkāres
Jirjeni – Melderi
Aizas – Krastmaļi
Laidas – Sauleskalni
Pērles – Blāzmas
Pērles – Mežāres
Upesgrīvas – Dzelmes
Dūjas – Niedrītes
Ilgneši – Mežvidi
Kapi – Aizupes
Robiņi – Aijas
Ūdenskrātuve – Jaunrobiņi
Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš
Irši – Mētras
Mētras – Krustupji
Centrs – Doktorāts
Akācijas – Pienotava
Pienotava – Attīrīšanas iekārtas
Sarmas – Granīti
Saulstari – Ieviņas
Laimdotas – kurtuve – kapi
Bluķi – Rāceņi

1,0
1,3
1,1
3,6
4,5
0,5
0,7
0,2
2,2
2,0
1,7
0,6
0,6
0,2
0,6
0,3
0,1
0,8
0,6
0,2
0,8
0,2
0,3
2,36
0,09
26,55

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 20,56 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 5,99 km.

Uzturēšanas
klase
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
C
C
C
C
D
C
D
C
D
C
D
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Ceļu klases 2010. gada
vasaras periodam
Kokneses novada ceļiem – servitūtiem
Iršu pagastā
Autoceļa nosaukums
Mētras – Krustupji
Dzidras – Melderi
Aizas – Krastmaļi
Namiķi – Gobas
Vilkāres – Pamati
Pamati – Gravas
Surmīši – Pērles
Dzeguzes – Pārupes
Krustojums – Meņģele
Palejas – Lielkalni
Lielkalni – Pērles
Lielkalni – Silkalni –
Pērles
Ceplīši – Ķirši
Laidas – Saulītes
Kapi – Ieviņas –
Ābelītes
Ielejas – Indrāni
Druviņas – Kurtuve
Ūdenskrātuve –
Vietalvas ceļš
Upesgrīvas – Kalnupes
Upesgrīvas – Dambīši
Auzāni – Dambīši
Vaivieši – Kārkliņi
Upeslīči – Dzelmju ceļš
Līgotnes – Pumpuri
Sumbri – Zemitāni
Sapnīši – Gaidēni
Sapnīši – Zemgaļi
Spuldzenieki – Vālodzes
Spuldzenieki –
Ķieģeļnieki
Dzirnavas – Ezerkalni

0,3
0,2
0,4
1,2
1,4
0,3
0,86
1,35
1,02
0,7
0,6
2,3

Uzturēšanas
klase
C
C
C
D
C
C
C
C
D
C
D
C

0,2
0,75
1,2

C
D
C

0,08
0,2
0,1

C
C
C

0,76
2,2
0,34
1,4
0,27
0,95
3,2
0,1
0,3
0,5
1,6

C
C
C
C
D
C
C
C
D
C
C

0,25
25,03

D

Posma
garums, km

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 20,64 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 4,39 km.
Sēdes vadītājs Viesturs Cīrulis

No 14. jūlija līdz 27. jūlijam
Bebru pagasta pārvaldes kasē
maksājumu nepieņems.
Maksājumus varēs veikt
Kokneses novada domes un
Iršu pagasta pārvaldes kasēs.
IKVIENS AICINĀTS ATBALSTĪT
LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA ORGANIZĀCIJU, KĻŪSTOT PAR TĀS BIEDRU ( BIEDRA NAUDA GADĀ Ls 1.00).
Latvijas Sarkanā Krusta organizācija
biedra naudu iegulda pagasta iedzīvotāju
atbalstīšanai un palīdzības sniegšanai.
16. JŪLIJĀ SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ISTABĀ BEBRU PAGASTA „PAPARDĒS” LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA HUMĀNĀ PALĪDZĪBA!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Īsumā par projektu norises gaitu
Kokneses novadā
Jūlijā plānots pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Kokneses novada Kokneses pagasta izgāztuves „Koknese” Nr.32608/2832/PPV
rekultivācija”.
Augusta mēnesī plānots pabeigt Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra telpu,
infrastruktūras un inženierkomunikācijas

renovācijas projektu.
Ir uzsākti Kokneses kultūras nama rekonstrukcijas darbi.
Augustā plānots pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta,
Kokneses novada Kokneses pagastā” projekta daļu par ūdensvadu un kanalizācijas
tīkliem.

Notiek Kokneses priekšpils nocietinājumu
sienas fragmenta konservācijas darbi
Kokneses pilsdrupu teritorijā notiek
priekšpils nocietinājumu sienas fragmenta konservācijas darbi arheologa Mārtiņa
Ruša uzraudzībā. Darbus veic SIA „Skrīveru celtnieks”.
„Konservācijas darbos tiek saglābts
priekšpils nocietinājuma sienas fragments.
Darbu laikā tiek atsegta esošā arka, izvākta
grunts un arka tiek aizmūrēta, jo šīs vietas
tālāka izpēte pašlaik netiks veikta.
Nākotnē te būtu nepieciešama nopietna arheoloģiskā izpēte, jo nav informācijas
par šo tuneli – kurp tas ved, cik garš bijis.

Lai ikviens veiktos darbus pie nocietinātās
sienas fragmenta varētu apskatīt, plānots
arī izgatavot un uzstādīt koka kāpnes,”
stāsta Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis.
Šie darbi notiek par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Kultūras kapitālu fonda līdzekļiem. Kokneses
novada dome ik gadu iesniedz projektus
un līdzekļu pieprasījumus Kokneses pilsdrupu nostiprināšanas un izpētes darbiem.
Anita Šmite

SIA Kokneses Komunālie pakalpojumi”
“
informācija
Tuvojas 2010./2011. gada apkures
sezona. Pašreiz notiek katlu mājas sagatavošana apkurei un iespēju robežās iegādāts kurināmais. Līdz šā gada 1. jūlijam ir
sagādāts ap 6000 m3 kurināmās šķeldas,
kas sastāda vienu trešo daļu no nepieciešamā daudzuma. Apkures tarifa palielinājums nav plānots. Uzklausot vairākuma
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju viedokli, ar nākošo apkures sezonu tiks pielietots
aprēķinos vienpakāpju apkures tarifs gan
fiziskām, gan juridiskām personām. Atgādinām, ka pielietojot vienpakāpju tarifu,
nebūs pastāvīgā maksājuma visu gadu, bet
apkures periodā maksājumi būs lielāki.
Ar 2010. gada 1. janvāri spēkā stājas
„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”.
Sakarā ar to uzņēmumā ir pieņemts darbā
namu pārvaldnieks. Atbilstoši noteikumiem, namu pārvaldnieka profesionālās
darbības pamatuzdevumi ir:
nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas,
renovācijas un restaurācijas darbu plāno-

šanu, izpildes organizēšanu un kontroli;
sadarboties ar dzīvokļu īpašniekiem,
īrniekiem, nomniekiem;
pārzināt būvju ekspluatāciju, celtniecības materiālu pielietošanas tehnoloģiju,
izskatīt un vērtēt rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas projekta dokumentāciju, darbu veikšanas kārtību;
sekot, lai rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiktu veikti atbilstoši projekta, būvnormatīvu un standartu prasībām, noteiktos termiņos un to
izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes
ietvaros;
nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un citu noteikumu ievērošanu;
nodrošināt dzīvojamai ēkai piekrītošā
zemes gabala uzturēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, vadīt un kontrolēt padotos
darbiniekus.
Namu pārvaldnieks strādā SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa pakļautībā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Lauku informācija
1.
Par dīzeļdegvielu, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa.
Lai varētu nopirkt bezakcīzes dīzeļdegvielu:
Jāiesniedz ieniegums LAD
LAD atsūta lēmumu par piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu.
Lauksaimniecības produkcijas ražotājs
noslēdz līgumu ar degvielas piegādātāju un
iesniedz degvielas piegādātājam arī pilnvaru,
kur norādīts konkrēts cilvēks, kurš pirks dīzeļdegvielu.
Koknesē DUS „Astarte nafta” iesaka
izņemt arī karti, kura dod iespēju iegādāties
degvielu par skaidru naudu ar 1,5 santīma atlaidi. Lai to iegūtu, jāieiet mājas lapā www.
astarte.lv un jāaizpilda ļoti vienkārša pieteikuma veidlapa.
2.
Bezmaksas mācības
15. un 22. jūlijs.
„Savvaļas un ārstniecības augi”. Lektore
Zeltīte Kaviere.
Īss apraksts: Apmācību mērķis – pēc iespējas plašākam interesentu lokam rast iespēju iepazīties ar ārstniecības un garšaugu izmantošanas iespējām – tējas, sulas, putriņas,
uzlējumi, sīrupi, ziedes un eļļas, tinktūras,
augu vannas, kompreses, spilveni, matrači.
Iepazīties ar pareizu augu audzēšanu, vākšanu, gatavošanu, un produktu lietošanas iespē-

jām sadzīvē – pirtīs, uzturā. Interesentiem,
kas vēlas piedalīties šajā apmācību grupā ir
vēlams ņemt līdzi sev interesējošu, bet, varbūt nezināmu, augu paraugus, kas kopīgi tiks
atpazīti un noskaidrota to pielietošana.
15. jūljā būs mācības z/s „Sidrabi”, 22.
jūlijā z/s „Janavas”.
Tikšanās vieta: z/s ”Sidrabi” – no Kokneses centra jābrauc Jēkabpils virzienā 6 km.
Labajā ceļa pusē autobusa pietura „Urgas”,
aiz kuras ir norāde „Sidrabi”.
Kontaktinformācija: Valentīna Beča t.
26158775, Ineta Sproģe t. 26593210
3.
Neapsaimniekotās zemes
Lūgums domāt par savas zemes vērtības
saglabāšanu, kā arī dabas un cilvēku aizsardzību.
Arī pašvaldība ir ieinteresēta, lai tās teritorijā zemes vērtība nepasliktinātos.
Uzdodiet sev jautājumus, domājot ilglaicīgi:
1. Cik vērtīga būs jums, jūsu bērniem
vai pārdošanai zeme, ja tā būs apaugusi ar
krūmiem (kurus neizmanto kā enerģijas avotu), nevis apmežota vai appļauta.
2. Vai labāk ir saglabāt lauksaimniecības
zemi labā stāvoklī, vai atlikt uz nākotni jaunus līdumnieku laikus?
3. Vai esat pietiekami droši, ka jūsu laukos neveidojas kūla, kas var radīt uguns draudus pašiem, citiem un dabai?

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
darbinieku darba algu saraksts
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Amats
Valdes loceklis
Galvenā grāmatvede
Grāmatvede – kasiere
Lietvede – inspektore
Katlu mājas vadītājs
Atslēdznieks – santehniķis
Atbildīgais par gāzes saimniecību
Traktorists
Šoferis-asenizācijas auto
Attīrīšanas ietaišu vecākā operatore
Attīrīšanas ietaišu operators
ŪKS tehniķis
Sētnieks
Santehniķis
Metinātājs
Elektriķis 0,5 slodze
Projekta kvalitātes speciālists
Namu pārvaldnieks
Kurinātājs
Kurinātāja palīgs

Neto alga
Ls - Mēnesī /stundā
520,88
426,61
406,41
399,67
345,80
507,42
244,79
258,26
248,16
1,196 Ls/h
1,00 Ls/h
278,46
130,31
231,32
261,63
177,45
265,53
433,34
1,192 Ls/h
0,964 Ls/h

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands Preiss

4. Vai esat informēti par soda naudas apmēriem par zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos? (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. pants). Un kas tad ir ekonomiski izdevīgāk – kopt savu zemi, vai pārdot,
vai nomāt, vai maksāt sodu?
4.
Pasākumi
Agronomu biedrības kongress 16. un 17.
jūlijā Skrīveros. Oficiālā daļa, saviesīgā daļa,
ekskursija.
Aicināti visi agronomi.
Biruta Jansone, t. 29490806.
5.
Statistika
Lūgums visiem, kuriem pieder lauksaimniecības zeme virs 1 ha un kuri vēl nav šogad
aizpildījuši statistikas anketas aprīlī, maijā.
Lūdzu painteresējieties pie lauku attīstības speciālista Inetas Sproģes Koknesē, t.
65133642, vai lauku konsultanta Gundegas
Skrupskas Iršos, t. 6513538, vai Ilzes Pabērzas Bebros, t. 65164291, vai Jums ir jāpilda
statistikas anketas un ja ir, tad vienosimies
par laiku un vietu, kā viņas aizpildīt.
Tos, kuri nebūs aizpildījuši anketas, apciemosim vai zvanīsim laikā, kad apsekosim
novada lauksaimniecības zemes augustā.
Saulainu pļaujas laiku vēlot –
Ineta Sproģe

tūrisma ziņas

Kokneses pilsdrupas piedalās akcijā
“Apceļosim Latvijas
pilis!” 2010
6. jūnijā tika atklāta akcija „Apceļosim Latvijas pilis”, kuru rīko Latvijas piļu
un muižu asociācija. Akcija „Apceļosim
Latvijas pilis” norit no 6. jūnija līdz 3. oktobrim, bet noslēgsies 4. decembrī, kad noteiks akcijas uzvarētājus.
Akcijas „Apceļosim Latvijas pilis” ietvaros visi interesenti tiek aicināti aplūkot
Latvijas kultūras mantojumu, apmeklējot
52 Latvijas pilis un muižas, tajā skaitā
Kokneses pilsdrupas un muižu.
1209. gadā bīskaps Alberts lika bijušās senlatviešu koka pils vietā uzcelt
mūra pili. Ziemeļu kara laikā 1701. gadā
sakši atkāpjoties pili uzspridzina, un tā
vairs netika atjaunota. Līdz 1966. gadam
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pilsdrupas atradās augstu
kalnā, bet, būvējot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi,
tās pamatus appludināja Daugavas un Pērses
ūdeņi.
16. – 22. augustā akcijas ietvaros būs Kokneses pils nedēļa. Šajā laikā
īpašs piedāvājums – apskatot pilsdrupas, 15 – 20
minūtes gida stāstījums
par Kokneses pilsdrupām bez maksas. Kokneses pils nedēļas kulminācija būs 21. augustā,
kad Kokneses pilsdrupās
būs iespēja skatīties izrādi „Henrijs VIII”, ar fascinējošo aktieri
Andri Bērziņu galvenajā lomā, bet 21. un
22. augustā interesenti būs gaidīti ne tikai
Kokneses pilsdrupās, bet arī Mūzikas un
mākslas festivālā „Infinitus” Koknesē. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja izpausties
radošajās teltīs, koncertā dzirdēt gan Latvijā populārus mūziķus, gan jaunos mūziķus,
vērot sacensības Kokneses skeitparkā visas
dienas garumā, kā arī īpašs pārsteigums no
ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem – šovs
uz ūdens, kurā ekstrēmisti uz ūdensslēpēm
veiks dažādus trikus.
Akcija „Apceļosim Latvijas pilis” desmit gadu laikā notiek jau septīto reizi. Tas
ir iemīļots un gaidīts pasākums daudzu
Latvijas apceļotāju vasaras kalendārā, no-

Izbaudi vasaru
laivojot

tikums, kas cilvēkiem rada gan pozitīvas
izjūtas, gan iedvesmo Latvijas kultūras
mantojuma izziņai. Ceļotāji, kas iegādājušies akcijas bukletu, visos apskates objektos apzīmogo savas bukletā izvietotās ceļazīmes pēc ieejas biļetes iegādes. Akcijas
noslēgumā tiks noteikti 120 ceļotāji, kuri
saņems ielūgumus uz noslēguma sarīkojumu Mālpilī, bet akcijas galvenās balvas
ieguvējs varēs atpūsties Dikļu pilī.
Vairāk par akciju www.pilis.lv
Informācija par Kokneses novadu
www.koknese.lv
Informāciju apkopoja Anita Šmite

NŪJOŠANA KOKNESĒ
Ņemot vērā koknesiešu ieinteresētību
un atsaucību, Koknesē jau otro mēnesi notiek regulāras nūjošanas nodarbības. Š.g.
16. maijā Pērses krastā pie laivu piestātnes
„PĒRSEJAS” uz pirmo nūjošanas nodarbību Koknesē pulcējās aktīvās atpūtas cienītāji. Tas bija aizsākums regulārām nūjošanas nodarbībām un tradīcijām Koknesē.
Pēdējā laikā plaši pieejama informācija
par nūjošanas pozitīvo ietekmi uz cilvēku
veselību. Nūjošana nodarbina ap 90% cilvēka muskuļu, turklāt tā ir efektīvāka par
intensīvu iešanu bez nūjām, īpašo nūju un
soļošanas tehnikas pielietojums palielina nodarbību efektivitāti gandrīz uz pusi.
Nūjošana ir draudzīga, nūjošana ir droša,
tajā nav vecuma ierobežojumu un nūjot ir
iespējams visos gadalaikos. Šobrīd Latvijā
sekmīgi strādā Starptautiskās Nūjošanas
Asociācijas (INWA) īpaši apmācīti instruktori, kas palīdz apgūt un pilnveidot
nūjošanas tehniku, vada nūjotāju grupu nodarbības dažādās Latvijas vietās, konsultē
par ekipējumu un nūjošanas aktualitātēm.
Nūjošanas nodarbībās instruktoru pa-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ar ko gan vasara asociējas katram no
jums? Noteikti, ka lielākajai daļai no mums
ar atvaļinājumu un atpūtas laiku, saulainām
dienām, atpūtu kopā ar ģimeni…
Tāpēc, ja esi Koknesē, ārā spīd saulīte un
ir lielisks laiks, tad nāc viens pats vai kopā
ar ģimeni pastaigā uz Kokneses parku, izzini sen aizmirstus vai nedzirdētus faktus par
Kokneses pilsdrupām un baudi skaistos apkārtnes skatus laivojot!
Arī šogad iespējams iznomāt laivas gan
piestātnē „Kokneses pilsdrupas”, gan piestātnē „Pērsejas”. Šo iespēju jau iecienījuši
tūristi no visas Latvijas. Laivas iespējams
rezervēt arī pa tālruni.
Sagaidi vasaras vakaru Koknesē! Izbaudi
senatnes burvību Kokneses pilsdrupās Daugavas krastā, dodies izbraucienā ar laivu un
tu zināsi, ka ir vieta, kur vienmēr gribēsies
atgriezties!

PIESTĀTNE
„Kokneses pilsdrupas”

Pirmdiena,
Otrdiena,
Trešdiena,
Ceturtdiena
Piektdiena

Sestdiena

vadībā kopīgi tiek parādīti un veikti gan
iesildīšanās, spēka, gan atslodzes vingrinājumi, un nūjots pa Kokneses parka takām.
Lai apgūtu nūjošanas tehniku, to darītu
pareizi un ar vēlamo rezultātu, ir nepieciešams laiks un regulāra nūjošana. Ja arī Tevi
tas interesē, tad vari pievienoties nūjotāju
pulkam Koknesē. Nūjošanas notiek instruktoru Zigrīdas un Itas vadībā.
Papildus informācija par nūjošanu Koknesē var iegūt, zvanot Itai: tel. 29119882.
Nūjošanas nodarbības:
17. jūlijā pl. 8.00 – vadītāja Ita (nodarbība un nūju noma – 1,- Ls,);
24. jūlijā pl. 8,00 – instruktore Zigrīda
(nodarbība - 1,50 Ls, nūju noma – 0,50 Ls,
pensionāriem: nodarbība – 1,- Ls, nūjas –
bezmaksas);
31. jūlijā pl. 8,00 – vadītāja Ita (nodarbība un nūju noma – 1,- Ls,);
Pulcēšanās Pērses krastā pie laivu piestātnes „PĒRSEJAS” (Daugavas iela).
Anita Šmite

Svētdiena

Iepriekš
rezervējot
pa tālruni
+ 37126104445
12.00 – 19.00
(citā laikā,
rezervējot pa
tālruni)
12.00 – 19.00
(citā laikā,
rezervējot pa
tālruni)
12.00 – 19.00
(citā laikā,
rezervējot pa
tālruni)

2 LVL/
pusstunda
3 LVL/viena
stunda
5 LVL/ divas
stundas
1 LVL/katra
nākamā
stunda
8 LVL/diena
(12 stundas)

PIESTĀTNE
“Pērsejas”

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena

Iepriekš
rezervējot
pa tālruni
+ 371
26104445

2 LVL/viena
stunda
1 LVL/katra
nākamā stunda
5 LVL/diena (12
stundas)

* Cena par vienas airu laivas nomu un
drošības vesti katrai personai (laiva paredzēta 3 pers.)
* Laivas neiznomā laika apstākļos, kas
apdraud laivas lietošanas un personu drošību (spēcīgs vējš, negaiss, stiprs lietus u.c.)
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LIKTEŅDĀRZĀ

28. augustā – Latvijas Televīzijas tiešraides akcija
„Top Latvijas Likteņdārzs!”
Turpinot iesākto tradīciju, 28. augustā Latvijas Televīzijas tiešraidē notiks otrā ziedojumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”. Pagājušajā gada 23. augustā pēc LTV ģenerāldirektora Edgara Kota ierosinājuma akcija notika
pirmo reizi, un, pateicoties tai, „Likteņdārza”
vārds kļuva zināms visā Latvijā. Akcijas laikā
tika saziedoti ap 52 000 latu, kas ieguldīti dārza otrās kārtas – perimetrālā ceļa - būvniecībā
(līdz šķembu stadijai). 2009. gada noslēgumā
Latvijas televīzijas skatītāji savā balsojumā
šo 23. augusta ziedojumu akciju – pasākumu
„Top Latvijas Likteņdārzs!”- atzina par 2009.
gada Sirds darbu.
Šā gada 28. augusta akcijas mērķis ir ziedojumu vākšana „Likteņdārza” centrālās daļas
– amfiteātra – būvniecībai. Kā jau „Kokneses
Vēstis” informēja, tāpat kā 2009. gadā, būvējot perimetrālo ceļu, arī, plānojot amfiteātra
būvniecību, tika rīkota cenu aptauja, lai iegūtu
zemākās būvniecības darbu izmaksas. Par izdevīgāko piedāvājumu amfiteātra būvniecībai
tika atzīts vietējā Kokneses uzņēmuma SIA
„Roplainis” piedāvājums, ar kuru „Likteņdārzu” saista laba sadarbība arī iepriekšējā sezonā. 2010. gada 16. aprīlī ir noslēgts līgums ar
būvnieku par amfiteātra būvniecības pirmo
posmu, kura plānotās izmaksas ir 155 751 lats
(ieskaitot PVN). Lai varētu uzsākt amfiteātra
būvniecības darbu, lielu ieguldījumu „Likteņdārzā” 2009. gada beigās veica VAS „Latvijas
valsts meži”, ziedojot tā būvniecības uzsākšanai – zemes darbiem – 30 000 latu.
Amfiteātra būvniecība tika uzsākta šā
gada pavasarī, un tā tapšanas gaitu šobrīd klātienē vēro arī tie talcinieki un ekskursanti, kas
apmeklē „Likteņdārzu”. Pirmā talka šajā gadā
notika 17. aprīlī. Vasaras sezonā dārzu apmeklē ap 40 talcinieku/ekskursantu grupu mēnesī,
gan braucot tieši uz „Likteņdārzu”, gan arī
„Kokneses Tūrisma centra” organizētās ekskursijās. Šogad dārza apmeklētāji var iesaistīties dārza tapšanā, „Likteņdārzā” uz vietas

un „Kokneses Tūrisma centrā” iegādājoties
ziedojumu zīmes un suvenīrus. Arī šādā veidā saņemtie ziedojumi tiks izlietoti amfiteātra
būvniecībā.
Tāpat kā iepriekš, 28. augusta akcijas organizators ir Latvijas Televīzija, iesaistoties
diviem koriem, kas ir nākuši ar iniciatīvu savu
uzstāšanos veltīt „Likteņdārzam”. Rīgas Biznesa skolas jauktais koris ar diriģentu Gintu
Ceplenieku ir projekta atbalstītāji jau kopš
pagājušā gada Lielās talkas 18. aprīlī un piedalījušies visos lielākajos „Likteņdārzā” organizētajos pasākumos. Rīgas Biznesa skolas
Absolventu asociācijas pārstāvji strādāja „Likteņdārzā” Lielajā talkā 24. aprīlī.
Koris „Balsis” ar diriģentu Intu Teterovski
2009. gada beigās organizēja Latvijas patriotisko dziesmu aptauju ārzemēs dzīvojošo latviešu vidū. Tāda pati aptauja šogad – līdz 22.
jūnijam – ar portāla www.draugiem.lv starpniecību notika Latvijā, kad visiem Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja nosaukt 10 dziesmas,
kam jāskan koru koncerta „Mīlestības dziesmas Latvijai” tiešraidē LTV 28. augustā.
Arī šogad 28. augusta akcija netiek organizēta kā masu pasākums, bet gan kā LTV
tiešraides diena „Likteņdārzā”. Šajā dienā no
pulksten 10.30 „Likteņdārzs” kalpos kā LTV
studija, uz kuru tiks aicināti projekta atbalstītāji, lai dienas laikā pastāstītu par gada laikā
paveikto, kā arī gan iepriekš safilmētajos sižetos, gan LTV tiešraidēs uzrunātu tos cilvēkus,
kas no sirds iesaistījušies šī apjomīgā projekta
tapšanā. Vakarpusē vairāki Latvijas mūziķi
sniegs atbalstu „Likteņdārzam” pie ugunskuriem akustiskās mūzikas gaisotnē.
Kā jau minēts, dienas laikā ir plānoti divi
koru koncerti. Pulksten 11.00 Kokneses luterāņu baznīcā pēc īsas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītāja Valda Baltruka uzrunas savu uzstāšanos „Likteņdārzam” veltīs
abi organizatoru kori. Vakarpusē – plkst. 18.00
– ir paredzēts vairāku draugu koru koncerts

Amfiteātra būvniecība tika uzsākta šā gada
pavasarī, un tā tapšanas gaitu šobrīd klātienē vēro arī tie talcinieki un ekskursanti, kas
apmeklē „Likteņdārzu”.
„Mīlestības dziesmas Latvijai” Kokneses pilsdrupās, kas tiks translēts tiešraidē LTV. Tāpat
kā iepriekš, arī šogad pasākumu informatīvi
atbalstīs arī „Latvijas Radio”.
„Kokneses fonds” pateicas Kokneses
kultūras dzīves organizatoriem – Kokneses
kultūras nama vadītājai Ingunai Strazdiņai un
„Kokneses Tūrisma centra” direktorei Dainai
Liepiņai par palīdzību un atbalstu 28. augusta
pasākuma sagatavošanā. Fonds ir pateicīgs visiem koknesiešiem, kas iesaistījušies „Likteņdārza” tapšanā.
Sīkāka 28. augusta dienas programma –
nākamajā „Kokneses Vēstis” numurā.
***
„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 informācija par „Likteņdārza” tapšanas gaitu un
atbalstītājiem – www.liktendarzs.lv.

Koknesieši viesojas sadraudzības pilsētā Vitingenā
Laikā no 9. līdz 15. jūnijam Kokneses novada domes darbinieki, deputāti un pārstāvji
no Iršu, Bebru un Kokneses pašvaldībām, un
spēlmaņu kopa „Skutelnieki” piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vācijas sadraudzības pilsētu Vitingenu. Pieredzes apmaiņas
braucieni jau kļuvuši par tradīciju. Katru gadu
uz Koknesi brauc Vitingenas delegācija un savukārt koknesiešus uzņem vitingenieši.
Brauciena mērķis bija turpināt draudzības

sakarus. Tikšanās laikā jaunā sasaukuma deputātiem bija iespēja iepazīties ar Vitingenas
deputātiem un pārrunāt sadarbības iespējas,
apmainīties ar pieredzi pašvaldības darbā.
Folkloras kopa „Skutelnieki” ne tikai papildināja Vasaras svētku programmu ar tautiskām dejām un dziesmām, bet arī mācīja vitingeniešiem latviešu tautas dejas.
Vitingenas uzņēmēji , Vitingenas novada
vadītājs K. Ridders un ilggadējās draudzības

uzturētājs J. Plumeijers organizēja ekskursiju
programmu pa Hamburgu un Vitingenu. Vitingenā (novadā) ietilpst 25 ciemati. Koknesiešiem
patiešām bija ko pamācīties! Dažos ir tikai nedaudz vairāk par 100 iedzīvotājiem, bet tur notiek aktīva darbība. Iedzīvotāji paši nāk kopā un
organizē sev pasākumus, festivālus, kurus finansē paši un aicina citus līdzdarboties. Iedzīvotāji
iegulda milzīgu darbu pie pasākumu organizēšanas. Piemēram, ražas novākšanas festivālā velk
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ārā senos darbarīkus, apģērbus un darbojas ar
tiem kā senos laikos. Gandrīz katrā ciematā ir
ugunsdzēsēju biedrība, kas darbojas sabiedriskā
kārtā un ir viena no aktīvās dzīves organizētājām ciematā. Vitingenā ir ap 12 000 iedzīvotāju .
Pilsēta pārsteidza ar attīstīto industriju. Vairāk kā
1000 cilvēku nodarbina cauruļu rūpnīcā „Butting”, kurā ražo ļoti augstas kvalitātes caurules
kosmosa kuģiem, raķetēm un zemūdenēm. Tipogrāfijā nodarbina vairāk kā 300 darbiniekus.
Ir alus ražotne, lauksaimniecības pārstrādes rūpnīca, 2 ostas: rūpnieciskā un sporta; naftas ieguve, vēja ģeneratori elektrības ražošanai, biogāzes
ražošana no lauksaimniecības produktiem.
Koknesieši dzīvoja ģimenēs, kuras izrādīja
ārkārtīgi lielu cieņu, viesmīlību un uzmanību.
Ik uz soļa varējām vērot cilvēku strādīgumu,
praktiskumu saimniekošanā, vienkāršību pasākumos. Vitingenas iedzīvotājiem ļoti būtiska ir
vietējo tradīciju uzturēšana, kuru varēja vērot
Vasarassvētku pasākumos rātslaukumā.
Tikšanās reizē Kokneses novada domes
priekšsēdētājs V. Cīrulis uzstājās ar prezentāciju par jaunizveidoto Kokneses novadu, aktivitātēm un turpmākajiem projektiem. Deputāti
dalījās pieredzē par novadu reformu, finansu
līdzekļu piesaisti no Eiropas fondiem, skolu
tīkla pilnveidi un attīstību, komunālā dienesta
darbu un peldbaseina uzturēšanu.
J. Dzenis Latvijas peldēšanas federācijas
vārdā Vitingenas vadībai pasniedza suvenīrus
un Pateicības rakstus par Vitingenas vadības
atbalstu sagatavošanās procesā Pekinas olim-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Folkloras kopa „Skutelnieki” ne tikai papildināja Vasaras svētku programmu ar tautiskām
dejām un dziesmām, bet arī mācīja vitingeniešiem latviešu tautas dejas.
piskajām spēlēm un Eiropas čempionātiem.
3 gadus tika rasta iespēja Latvijas peldētājiem
trenēties, izmantojot baseinu un vitingeniešu
nesavtīgo viesmīlību. Šajā laikā tika sasniegti
aptuveni 50 rekordi.
V. Cīrulis izteica pateicību vitingeniešiem
par sirsnīgo uzņemšanu un uzaicināja nākošajā
gadā vitingeniešus un Knēzebekas pūtēju orķestri viesoties Koknesē. Līdz tam tiks gatavota kopīga programma kopā ar Kokneses

pūtēju orķestri, lai sniegtu koncertus Bebros,
Iršos un Koknesē.
Pieredzes apmaiņas laikā tika iepazīta labākā pieredze, apspriestas problēmas un to risinājumi. Rastas jaunas idejas un turpināta tradīcija ciešākas sadraudzības nostiprināšanai.
Kokneses novada domes aģentūra

„Kokneses tūrisma centrs” direktore
Daina Liepiņa

SPORTA DZĪVE NOVADĀ
Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) Savienības 47. sporta spēļu vieglatlētikas
godalgoto vietu ieguvēji no Kokneses novada komandas
VecuDisciplīna, iegūtā
Vārds, uzvārds ma
vieta
grupa
Inga Vītolatāllēkšana – 3. v.
30+
Skulte
lode – 1. v.
Zanda Grigāne 30+
disks – 1. v.
Gita Kārkle
30+ šķēps – 2. v.
100 m – 3. v.
Anna Lulle
65+ tāllēkšana – 1. v.
augstlēkšana – 2. v.
trīssoļlēkšana – 2. v.
Māris Eglītis
40+
tāllēkšana – 3. v.
Aivis Orliņš
40+ lode – 1. v.
lode – 1. v.
Ivars Māliņš
45+
disks – 1. v.
Jānis Jirjens
45+ augstlēkšana – 1. v.
Viktors Ņuhtiļins 45+ 400 m – 1. v.
lode – 2. v.
Modris
50+
Vecumnieks
tāllēkšana – 1. v.
augstlēkšana – 2. v.
Arvīds Vītols
55+
trīssoļlēkšana – 2. v.
veseris – 1. v.

lode – 2. v.
Aivars Dambītis 55+ disks – 1. v.
šķēps – 3. v.
tāllēkšana – 2. v.
Jūlijs Treiģis
75+ augstlēkšana – 1. v.
šķēps – 3. v.
Ar rekordskaitu, vairāk kā 1000 dalībnieki,
3. – 4. jūlijā Bauskā noslēdzās Latvijas pašvaldību sporta veterānu 47. sporta spēles vieglatlētikā, volejbolā, basketbolā, rokasbumbā un
minifutbolā. Sevišķi daudz dalībnieku šogad
bija vieglatlētikā, jo reizē ar LSVS pašvaldību 47. sporta spēlēm notika arī Baltijas valstu
atklātais individuālais čempionāts ar igauņu un
lietuviešu sporta veterānu līdzdalību. Šajās sacensībās Kokneses novadu pārstāvēja volejbolisti kungi vecuma grupā 40+ un vieglatlēti.
Kokneses novada volejbolisti pēc diviem
zaudējumiem Jūrmalas un Balvu komandām
cīņā par 5.–7. vietu parādīja sportisko neatlaidību un, uzvarot abās atlikušajās spēlēs, izcīnīja 5. vietu.
Teicami cīnījās vieglatlētu komanda, kuras dalībnieki izcīnīja 12 zelta, 7 sudraba un
5 bronzas medaļas. Tā kā komandu vērtēju-

mā ieskaita 20 labākās vietas un vienu labāko
stafeti, tad šogad ieskaitei derīgi bija tikai to
Kokneses novada sportistu rezultāti, kuri bija
medaļu vērti. Diemžēl komandu vērtējums
vieglatlētikā un arī kopumā 47. sporta spēlēs
sacensību beigās netika paziņots, bet visi interesenti to varēs tuvākajā laikā atrast interneta
mājas lapā www.lsvs.lv. Visiem Kokneses novada komandas dalībniekiem gribu pateikties
par neatlaidību un cīņas sparu, kura rezultātā
sasniegtas jaunas sportiskās virsotnes gan katram individuāli, gan arī komandai kopumā.
Komandas pārstāvis Bauskā
Arvīds Vītols

31. jūlijā plkst. 9.00

Kokneses pagasta Ozolkalnos

Kokneses novada mednieku
sporta svētki
Aicināti piedalīties mednieki un
viņu ģimenes!
t. 29253546
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MŪSU BĒRNI SKOLĀ

Ceļavārdi jaunas dzīves sākumam
Šogad, 2009./2010. mācību gadā, Vecbebru profesionālās vidusskolas 4. ēdināšanas pakalpojumu kursā no 24 audzēkņiem, kas ieguva
vidējo profesionālo izglītību, 6 jaunieši bija no
Bebru pagasta, tātad vietējie. Šajā kursā mācījās jauki, spējīgi un talantīgi bērni, par katru no
viņiem varētu teikt daudz laba, bet šoreiz īpaši
par Bebru jauniešiem.
Līga Lipenīte – pabeidza skolu ar labām
un teicamām sekmēm, visus četrus gadu dejoja
deju kolektīvā „Kāre”, apliecināja sevi kā apzinīgu, kārtīgu, centīgu jaunieti.
Aigars Lipenītis – cilvēks ar noturīgiem
uzskatiem, vienmēr zina ko grib, spēj saņemties nopietnās situācijā, nebaida jebkāds darbs.
Pateicība vecākiem par atbildīgu bērnu audzināšanu!
Madara Sīle – apzinīga jauniete, kas spējusi veiksmīgi apvienot mācības ar aktivitātēm
personīgajā dzīvē, draudzīga un vienmēr smaidīga. Paldies mammai par atbalstu un palīdzību visās dzīves situācijās!
Armands Knēģeris – apsveicami tas, ka,
atsāka pārtrauktās mācības un veiksmīgi pabeidza skolu. Personīgā izaugsme šajos divos
gados bija ievērojama, sportisks, izpalīdzīgs,

Izlaiduma dienā, kad saņemti ceļavārdi turpmākajam ceļam, kopā ar audzinātāju Taņu Ločmeli.
saprotošs puisis. Nozīmīgs bija vecāku atbalsts
un ieinteresētība.
Edgars Andersons – sava ceļa gājējs,
sportisks puisis, strādīgs, izpalīdzīgs, nebaidās
nekāda darba, spēj saņemties arī sarežģītās situācijās. Lieli nopelni mammai un citiem ģimenes locekļiem – paldies par atbalstu!
Mārcis Seškovskis – apzinās ko grib un

spēj, ja mērķis zināms, tad cenšas to arī sasniegt. Papildus mācību darbam ir bijis nopietns
atbalsts citiem ģimenes locekļiem, raksturīga
pienākuma apziņa un atbildīgums. Pateicība
vecākiem par dēla apzinīgu audzināšanu!
Lai Jums visiem veiksme, izdošanās un
panākumi!
Taņa Ločmele, kursa audzinātāja

Prieks un lepnums par katru audzēkni
Vecbebru profesionāladumā pat direktora vietniejā vidusskolā pavadīts vēl
ce Ināra Bakmane Mārtiņu
viens izlaidums, jauniešiem
nosauca par skolotāju, jo
priekšā jauns ceļš, bet te,
viņš ir izaudzinājis sev jauno
skolā, paliks atmiņas par
maiņu.
kopā pavadītiem četriem
Priecājos, ka iznāca demācību gadiem.
jot kopā ar Ingu Riekstiņu,
Šis man bija sestais
Mārtiņu Sietiņu un Oļegu
kurss, kuru izvadīju lielajā
Seļskovu Rīgā dziesmu un
dzīvē – 4 meitenes un 14
deju svētku lielajā koncertā
stalti jaunekļi. Mēdzu smieDaugavas stadionā, gan daties: man Una, Guna, 2 Ingas
žādos koncertos Aizkrauklē
un 14 džeki, katrs ar savu neun Vecbebros.
atkārtojamu raksturu.
Tagad varu būt lepna
Ar topošajiem datorpar savējiem, jo viņi vislasistēmu speciālistiem bija
bāk nokārtoja kvalifikācijas
ļoti grūti atrast kontaktu, jo
eksāmenu. Ingai Leķei makviņi ir sevī noslēgti, kūtri un
simālais punktu skaits – 10
Topošie datorspeciālisti un audzinātāja Dace Bernāne.
kontaktējas vairāk ar datoru
(izcili), sešiem jaunekļiem
nekā cilvēkiem.
9 (teicami). Visi audzēkņi
Kursu pirmo pusgadu audzināja Ieva Filip- un basketbolā, kur sasniedza augstus rezultā- saņēma diplomus par Vecbebru Profesionālās
sone, kura vēlāk pievērsās citai profesijai.
tus kopā ar skolas komandām dažāda mēroga vidusskolas beigšanu.
Neatlaidīgā audzināšanas darbā, panācu sacensībās.
Esmu gandarīta un priecīga, ka sev uzticēto
redzamus rezultātus, bet tie nenāca viegli.
Sporta dzīvē iesaistījās arī jaunieši- Oļegs darbu – veidot personību – kaut mazliet esmu
Prieks par Bebru pamatskolas absolventēm Seļskovs un Jānis Bārdulis, arī viņi sasniedza spējusi izdarīt. Paldies maniem kolēģiem, kuri
Ingu Leķi un Ingu Riekstiņu, kuras turpināja augstus rezultātus dažāda mēroga sacensībās.
palīdzēja mācīšanas un audzināšanas darbā, lai
mācīties mūsu skolā un tieši manā audzināmā
Vienmēr atsaucīgs bija Mārtiņš Sietiņš, sasniegtu izvirzīto mērķi- jauna datorsistēmu
kursā. Meitenes visus gadus aktīvi piedalījās kurš bija galvenais skaņu operators gan dažā- speciālista radīšanu
sporta sekciju darbā – vieglatlētikā, volejbolā dos skolas pasākumos, gan diskotēkās. IzlaiDace Bernāne, kursa audzinātāja
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Labdarības sporta spēļu maratons ir sācies
Šī gada 9. jūlijā sākās sabiedriskā labuma organizācijas – biedrības
«Ielu Sports» organizētais vasaras
sporta spēļu maratons Latvijas bērnu namos.
Maratona ietvaros katru sestdienu
līdz 11. septembrim notiks desmit labdarības pasākumi.
Pirmās sporta spēles notika Iršu
pagasta ģimenes krīzes centrā «Dzeguzīte», Kokneses novadā, kur bija
aicināti piedalīties arī bērni no sociāli
neaizsargātajām ģimenēm Kokneses
novadā un visi bērni no Iršu pagasta.
Kopumā pasākumā iesaistījās vairāk
nekā 30 visu vecumu bērni un jaunieši. Mazākajiem spēļu dalībniekiem bija trīs gadiņi,

Esam gatavi startam!
vecākajiem – astoņpadsmit. Bērni, piedaloties
arī audzinātājām un krīzes centra vadītājai, ak-

„Sibīrijas bērni” aicina atcerēties un
pieminēt
Šogad aprit 69 gadi kopš 1941. gada 14.
jūnija deportācijas. Nākamā paaudze raugās uz
mums. Viņiem ir svarīgi tas, ka pieminam Sibīriju, mūsu attieksme pret notikušo. Mēs šajā
brīdī esam stumbrs no paaudzes, kas piedzīvoja 14. jūniju, uz to paaudzi, kurai par šo notikumu ir jāzina. Jau desmito gadu fonds „Sibīrijas
bērni” aicina pulcēties kopā, lai atcerētos un
pieminētu.
Diena iesākās ar svinīgu atceres brīdi un
ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa.
Turpinājumā Kara muzejā uz konferenci
„Pieminiet Sibīriju” bija ieradušies daudz izsūtīto bērnu – tagad jau sirmgalvju. Konferenci atklāja kinorežisore Dzintra Geka, kas ir kā
māte, kas rūpējas un gādā par mums – 1941.
g. izsūtītajiem bērniem. Viņa ir savākusi tik
daudz atmiņu stāstījumu, veidojusi filmas – lai
tas viss paliktu kā dzīvas vēstures liecības nākošajām paaudzēm. Pēc mācītāja Gunta Kalmes lūgšanas skanēja Latvijas himna „Dievs,
svētī Latviju”.

Bija paredzēta valsts prezidenta Valda Zatlera uzruna, bet viņš tūlīt pēc svinīgā brīža pie
Brīvības pieminekļa aizbrauca uz Liteni pieminēt kritušos. Viņa runu nolasīja.
Programma bija plaša. Uzstājās apmēram
desmit runātāju. To vidū bija Sandra Kalniete, Solvita Āboltiņa, Jānis Stradiņš, arī mūsu
koknesietis Ainārs Bambals. Runātāju tēmu
loks bija ļoti plašs: gan atmiņas, gan vēstures
izziņas, gan politiski represēto situācija Latvijā
un Eiropā.
Rīgas Doma zēnu kora grupa priecēja ar
skaistām dziesmām.
Rīgas Sv. Jāņa baznīcā mums represētajiem bija veltīts koncerts. Koncertā piedalījās
Latvijas radio koris, ērģelniece Ilze Reine, soprāns Sonora Vaice, diriģents Sigvards Kļava.
Pēc šādas dienas vēl ilgi esi tās iespaidā:
gan skumjas atmiņas, gan arī prieks par skaisto
koncertu
1941. gada 14. jūnija represētā
Aina Bluzmane

Latvijas represēto nodaļu pārstāvji tiekas
ar Valsts prezidentu
17. jūnijā Latvijas represēto nodaļu pārstāvji tika laipni sagaidīti Rīgas pilī uz tikšanos
ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Tikšanās
dalībnieku vidū bija arī koknesietis Andris
Freimanis, Kokneses novada represēto nodaļas
vadītājs. „Kokneses novada vēstīm” viņš pastāstīja: „Rīgas pils mazajā zālē prezidents Valdis Zatlers savā uzrunā pieminēja 1941. gada
14. jūnija traģiskos notikumus un uzsvēra, ka
tā ir ne tikai atsevišķas tautas daļas, bet visas
tautas traģēdija. Tika arī pārrunātas aktualitātes represēto nodaļu darbībā. Viens no represēto pārstāvjiem prezidentam uzdāvināja gleznu

ar krāšņu Sibīrijas dabas skatu. Turpinājumā
noklausījāmies kara orķestra koncertu, bet pils
dārzā mūs gaidīja neliels cienasts. Kopā ar prezidentu diskutējām par 1941. gada 17. jūnija
notikumiem. Tikšanās noslēgumā pils dārzā
tapa kopīgs foto ar Valsts prezidentu”.
Represētie tiksies Ikšķilē
31. jūlijā Ikšķilē notiks gadskārtējais salidojums, kurā tiekas represēto nodaļu biedri no
visas Latvijas. Tajā piedalīsies arī mūsu novada
represētie. Par kopīga brauciena organizēšanu
interesēties pie Lības Zukules, T. 26423431.

tīvi darbojās gan individuālās sacensībās, gan komandu spēlēs.
Izjūtas pēc pasākumā ir lieliskas
– visi bērni bija pozitīvi, darbīgi, atsaucīgi un piedalījās katrs savu spēju
robežās. Šādi sporta pasākumi pierāda, ka nav būtiska iepriekšējā fiziskā
sagatavotība, pirmšķirīgs ekipējums,
tērpi, apavi, sporta zāle. Jo tieši tāda ir
ielu sporta ideja – izmantot tās iespējas,
kādas ir pieejamas, bet iesaistīt un nodarbināt visus, tādēļ liels paldies SIA
«LGK», kuri mūs nodrošināja ar aprīkojumu aizraujošām stafetēm. Bērnu
azarts un neviltotais prieks ir lielākais
gandarījums, ko šinī dienā guvām!
Zanda Bautre, biedrības valdes locekle

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

2010. gada jūnijā
Reģistrēta 1 laulība;
Reģistrēti 5 jaundzimušie,
Mūžībā pavadīti:
Anna Ārenda (1940.g.);
Svetlana Brizgalova (1964.g.);
Skaidrīte Kondrāte (1931.g.);
Aleksandrs Sirmais (1927.g.);
Anna Stakinova (1926.g.);
Svetlana Gorovaja (1933.g.);
Jānis Viļumsons (1952.g.);
Ādolfs Bondars (1938.g.);
Heinrihs Volkmanis (1931.g.);
Kārlis Spīdāns (1938.g.);
Anna Kveska (1913.g.);
Modris Liepiņš (1952.g.).

Mūsu laiks ir tik īss,
Mūža vēji šalc apkārt un pāri,
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
		
J. Sirmbārdis
Izsakām līdzjūtību Ainas Līberes
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome

Kapusvētki
Kokneses pagasta kapos 2010. gadā
Kapi
Katoļu, luterāņu
Ūsiņu
7. augustā plkst. 14.00
Atradzes
14. augustā plkst. 14.00
Kaplavas
21. augustā plkst. 14.00
Bebru pagasta Zutēnu kapos
17. jūlijā plkst. 14.00 katoļu kapusvētki
Bebru pagasta Zutēnu kapos
15. augustā plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki
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Pēterdienā dzimusī Imanta meita
Pēterdienā, 29. jūnijā, Bebru
joprojām. Fotografēšana kļuvusi
pagastā tēlnieka Voldemāra Jāpar viņas sirdslietu. Gan skolas,
kobsona memoriālajā mājā – mugan pagasta pasākumos Dzintra
zejā pasākumā „No Pēteriem līdz
ir klāt ar fotoaparātu un pateicoImantiem” atklāja Bebru pamatties viņai mūsu pagasta šodiena
skolas skolotājas Dzintras Snietiek iemūžināta, lai ar laiku kļūtu
dzes fotogrāfiju izstādi. Pasākumā
par vērtīgām pagātnes liecībām.
suminājām Bebros dzīvojošos PēBet muzeja izstādē skatāma
terus un Imantus, un izstādes auDzintras fotografētā Latvijas
tori, jo Dzintra Sniedze ir dzimusi
daba dažādos gadalaikos. Tur ir
Pēterdienā un viņa ir Imanta meiviņas mīļā Vecpiebalga un Vecta. Šajā dienā Dzintras tuvie cilpiebalgas ūdensrozes. Mēs bieži
vēki, draugi un kolēģi sveica viņu
paejam garām skaistumam, ko
50. dzimšanas dienā. Te, Bebros,
nepamanām. Dzintra to pamana.
viņa – meitene no Vecpiebalgas,
Saules atspīdumu laukakmenī,
ir radusi māju sajūtu. Dzimšanas
taureņa pieskārienu narcises ziedienā Dzintra sacīja: „Mani laidam, varavīksnes tiltu vēlā rumīgu dara manas četras meitas un
denī. Bet pie ziedošiem sārtiem
mazmeitiņa. Ar mani kopā šajā Dzintra Sniedze dzimšanas dienā ar meitām Vairu, Lauru, Evitu, Ritu. puķuzirņiem vasaras tveicē tapis
dienā ir mana mammīte.”
jauks foto ar draudzeni Dzintru
Pirmā bērnības bilde
un mazmeitiņu Amandu.
Vai arī mūsu dzīve neaizzib kā kadri coties Rīgas pedagoģiskajā skolā. Kā abas
Esmu vienmēr kustībā!
foto lentē? Jautāju Dzintrai, kādu viņa at- Vecpiebalgas meitenes nokļuva Bebros? Par
Dzintra ir gan sākumsskolas, gan vizuāsauc atmiņā savu bērnu dienu fotogrāfiju? to paldies viņas teic Antoņinai Midegai, bēr- lās mākslas skolotāja. Pirms gadiem pieciem
„Es redzu pavasara dienā mazu trīsgadīgu nudārza „Bitīte” vadītājai. 1981. gada sāku- viņa pabeidza Rēzeknes Augstskolu. Kopš
meitēnu, lokainiem matiņiem, baltā kleitiņā mā Bebros vēl ritēja jaunā bērnudārza celt- bērnības viņai padevusies zīmēšana, tāpēc
stāvam uz Vecpiebalgas kultūras nama kāp- niecība, bet topošā „dārziņa” vadītāja steidza piedāvājumu kļūt par vizuālās mākslas skonēm. Man rokās ir maijpuķīšu pušķis. Esmu meklēt darbinieces. Viņa aizbrauca uz Rīgas lotāju pieņēmusi ar prieku. Skolā viņa veic
mazliet nogurusi un apmulsusi. Tās ir manas pedagoģisko skolu, lai aicinātu darbā meite- arī noformētājas pienākumus un skolas 1.
krustības. Man pretī raugās divi mīloši acu nes, kas tūlīt beigs skolu. Un skolas vadība stāva vestibilā glīti noformētās planšetes ir
pāri. Mani vecāki: Biruta un Imants Eglīši”. ieteica Dzintras! Dzintra Sniedze atminas Dzintras veikums. Jau no pirmā darba gada
Dzintra turpina: „Biju prātīga un nopietna pirmo ciemošanos Bebros: „1981. gada feb- skolā Dzintra ir skolas arodbiedrības priekšmeitene, mani uzraudzīja četras kūjiņas: ruārī ar Dzintru un vēl trešo meiteni Anitu sēdētāja. „Esmu vienmēr kustībā. Nespēju
vectēvs ar divām un abas vecmāmiņas, katra Skosu braucām apskatīt savu iespējamo pir- būt uz vietas. Jādarbojas!” Tā par sevi saka
ar savējo”.
mo darba vietu. Iebraucām vakarā, atkusnis Pēterdienā dzimusī gaviļniece. Šopavasar
Slepus ielavās foto laboratorijā
un dubļi, viss šķita drūms un nepievilcīgs, Dzintras audzināmai klasei bija sākumskoSkolas gadi meitenei paiet mācoties bet Antoņina Midega mūs uzmundrināja un las izlaidums un tā bija viņas trešā sākumVecpiebalgas vidusskolā. Dzintra pagūst iedrošināja. Kad sākām dzīvot Bebros, viņa skolas izlaiduma klase, kura pēdējā skolas
visu: labi mācīties, dziedāt un dejot, spēlēt mums kļuva kā otra mamma, kopā ar viņu mācību dienā devās uz netālo avotiņu. Bērni
teātri nodarboties ar sportu. Viņas fizkul- un pārējām „dārziņa” meitenēm esam apē- kopā ar audzinātāju pie avotiņa smēlās spētūras skolotājs ir tagad bijušais izglītības dušas pudu sāls”.
ku turpmākajām skolas gaitām. „Vienmēr ir
ministrs Kārlis Greiškalns. Meiteni aizrauj
grūti šķirties no bērniem, pēc kopā pavadīDzied, dejo un sporto!
orientēšanās sports un skolas gados viņa ieSākot dzīvot Bebros, abas Dzintras uz- tiem trīs gadiem.
gūst 1. sporta klasi orientēšanās sportā. Bet, reiz iesaistās pagasta kultūras dzīvē. Viņas
Gaida Vecpiebalgas ūdensrozes!
kā radās interese par fotografēšanu? Dzintra sāk dziedāt sieviešu vokālajā ansamblī,
Dzintras vecākā meita Evita ar vīru un
smaidot atceras: „Mūsu ķīmijas skolotājam bet pēc ciema padomes sekretāres Astrīdas meitiņu Amandu dzīvo Tukuma pusē un
Skudram bija sava foto laboratorija. Man Grantiņas aicinājuma Dzintras duetā dzied strādā Jaunmoku pilī. Laura nesen uzsākukopā ar citiem bērniem patika slepus ielavī- laulību ceremonijās un vārda došanas svēt- si darba gaitas pēc augstskolas beigšanas,
ties tajā un visu aplūkot. Skolotājs Skudra kos.
bet Vaira šovasar absolvējusi Vecpiebalgas
man iemācīja pirmos soļus fotografēšanā un
ģimnāziju, tikai gatavojas sākt studēt, jaunāIemūžina pagasta šodienu
bilžu attīstīšanā. Pie sava fotoaparāta bērnī„Man vienmēr mīļš būs mans pirmais kā māsiņa Rita vēl gadu mācīsies Skrīveru
bā gan netiku”.
darba kolektīvs „Bitītē”, un arī tagad esmu vidusskolā. Visas četras meitas no mammas
Draudzenes uz mūžu
kopā ar vislabākajiem kolēģiem Bebru pa- mantojušas muzikalitāti, dziedāt un dejot
Vidusskolā, 9. klasē, sāk mācīties jauna matskolā. Kad darba gaitas Bebru pamatsko- prieku.
skolniece Dzintra Stārastiņa. Abas Dzintras lā 1998. gadā pārtrauca 1. klases audzinātāŠovasar, Dzintra kopā ar savējiem nokļūst par nešķiramām draudzenēm. Viņu ja, visu cienītā un mīlētā skolotāja Skaidrīte teikti aizbrauks uz dzimto Vecpiebalgu,
dzīves ceļi arī tālāk plūst kopā. Beidzot vi- Upmale, man piedāvāja darbu skolā. Tā es uz mātes mājām. Viņu gaida Vecpiebalgas
dusskolu, jaunietes dodas uz Rīgu. Dzintra ļāvos jaunam izaicinājumam”, stāsta Dzin- ūdensrozes un kāda no tām uzziedēs vienīgi
smejot teic: „Mēs tā kā pa Gauju aizpeldē- tra. Kopš darba skolā Dzintra, toreiz Maijas Dzintrai.
jām uz jūru un ļāvāmies, lai viļņi mūs nes!” Malaševskas rosināta, sāka veidot skolas
Tie ir skaisti un neaizmirstami gadi, mā- foto arhīvu un ar lielu entuziasmu dara to
Sarmīte Rode
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Mūzikas un mākslas festivāls INFINITUS
trešo vasaru Koknesē!
Ar labu gribu var izdarīt
žādus sitaminstrumentus – veikdaudz!
smīga mēģinājuma gadījumā tiks
Koknesietim Jānim Balodim
piedāvāta iespēja atskaņot savu
šī ir spraiga un darbīga vasara.
priekšnesumu uz lielās skatuves
Mūzika viņa dzīvē ieņem svarīlielākai auditorijai un pie profegu vietu. Jau trešo vasaru Koksionālas aparatūras. Darbosies
neses estrādē augustā notiks mūarī bufete. Ja radīsies nepieciezikas un mākslas festivāls, par
šamība, palīdzību varēs saņemt
tā norisi liela atbildība gulst uz
mediķu teltī. Esiet kopā ar mums
viņa pleciem. Bet, vēl mācoties
festivālā INFINITUS!”
I. Gaiša Kokneses vidusskolā,
Projekts mūsu novada jaupasniedzējs Druvis Andriksons
niešiem
viņam ierādījis pirmos soļus daFestivālā uzstāsies arī jauniežādu instrumentu spēlē.
ši, kas darbojas Valsts aģentūras
Uzņēmīgais jaunietis paprojektā „Jauniešu iniciatīva INbeidzis 1. kursu Ekonomikas
FINITUS - bezgalība”, projekta
un Kultūras augstskolā Rīgā un
nr.: LV-12-56-2010-R2. Arī Jājau paguvis iesaistīties vairāku
nis Balodis iesaistījies projekta
kultūras pasākumu organizēšaīstenošanā. Projekts ilgst visus 3
nā. Kopā ar domubiedriem viņš
vasaras mēnešus un tajā piedalās
9. maijā – Eiropas dienā – Rīgā
jaunieši no Kokneses novada:
organizējis Dārza svētkus, bet
Kokneses, Bebriem un Iršiem.
Vērmanes dārzā jaunieši rīkojuProjekta prioritātes: jauniešu
ši Bērnu svētkus.
līdzdalības veidošana, jauniešu
Tie, kas skatījušies Kokne- Vēl mācoties I. Gaiša Kokneses vidusskolā, pasniedzējs Druvis And- ar ierobežotām iespējām, jaunieses kultūras nama amatierteātra riksons Jānim ierādījis pirmos soļus dažādu instrumentu spēlē. No šu no speciālām izglītības iestāizrādes, Jāni būs noteikti redzē- kreisās: Jānis Balodis un Druvis Andriksons uzstājas kopīgi rīkotajā dēm, vakara vidusskolām un bērpasākumā „Dziedi ar skolotāju" I. Gaiša
juši kādā no lomām. Jau 12 ganu namiem iekļaušana kultūras
Kokneses vidusskolā.
dus, no 1. klases, viņš piedalās
pasākumu aktivitātēs, lai attīstītu
Ingunas Strazdiņas iestudētajās
solidaritāti, sekmētu sociālo vieizrādēs. Arī pēdējā amatierteātra izrādē, un citi, kurus vēl neatklāsim. Sadarbībā ar notību un veicinātu iecietību jauniešu vidū.
ko varējām redzēt šopavasar – Evitas Snie- ekstrēmā sporta veida jauniešu biedrību Projektu Valsts aģentūrai „Jaunatnes starpdzes „Kreisais pagrieziens”, Jāņa tēlojums Kokneses skeitparkā norisināsies sacensī- tautisko programmu aģentūra” iesniedza
bija emocionāli spilgts. Lai arī dzīves lie- bas visas dienas garumā, kā arī būs īpašs jauniešu neformālā apvienība „INFINITlākā daļa paiet Rīgā, Jānis sevi uzskata par pārsteigums no Nostress.lv – šovs uz group”, bet juridiskais pārstāvis ir Kokīstu koknesieti un ir apņēmības pilns ienest ūdens. Ekstrēmo sporta veidu sacensības neses novada dome. Projektam iegūtais
jaunas vēsmas novada kultūras dzīvē, rosi- būs trīs veidos: inline, bmh, skeitboard finansējums – 6272,- EUR. Projekta gaitā
divās grupās PRO/AM. Notiks vērtēšana jauniešiem I. Gaiša Kokneses vidusskolā
not jauniešus radoši izpausties.
Festivālā plaša un daudzveidīga un sadarbībā ar atbalstītājiem tiks paziņo- notiek apmācības mūzikā, dejā un aktierti un apbalvotie labākie katrā no veidiem. meistarībā. Mūzikas un mākslas festivālā
programma
Tiekoties ar „Kokneses novada vēs- Sacensību vērošana būs bezmaksas. Lī- varēsim vērot jauniešu veikumu un viņu
tīm”, Jānis tuvāk pastāstīja par gaidāmo dzīgi kā iepriekšējos gadu festivālā mēs pirmo lielo uzdrīkstēšanos. Lai viņiem veifestivālu Koknesē: „Mūzikas un mākslas piedāvāsim jaunajiem mūziķiem un gru- cas un svētki izdodas mums visiem!
festivāls, kuram esam devuši nosaukumu pām parādīt un popularizēt sevi, piedalo„INFINITUS”, tulkojumā no latīņu valo- ties jauno mūziķu konkursā. 1. jūlijā nodas – BEZGALĪBA, norisināsies 2 dienas slēdzās festivālam pieteikšanās konkurss.
– no 21. līdz 22. augustam. Tā organizē- Jaunos mūziķus vērtēs žūrija 3 ar mūziku
šanā iesaistījušies Latvijas Kultūras ko- saistīti cilvēki: mūziķis, komponists, voledžas studenti, kas atbild par pasākuma kālais pedagogs.
Tāpat visiem festivāla apmeklētājiem
dizainu un Ekonomikas un kultūras augstŠis projekts tika finansēts ar Eiroskolas studenti, kuri būs dažādu aktivitāšu būs iespēja izpausties radošajās teltīs un pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
un koncertu vadītāji. Festivāls būs plašas apgūt daudz jauna. Salsas teltī varēs apgūt atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
publikas piesaistoša atpūtas un izklaides pirmos salsas soļus, pieteikties uz tālākiem Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
vieta, kurā būs iespēja redzēt un dzirdēt salsas kursiem. Projekta „PĒDAS” radoša- ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
Latvijā populārus mūziķus, kuri uzstā- jā teltī visi, kuri vēlēsies, varēs mākslinie- izlietojumu.
sies vakara koncertos 21. un 22. augus- ciski izpausties un piedalīties konkursā par
tā. Šajos koncertos piedalīties piekrituši balvām – zīmējot, līmējot, veidojot savu
Latvijā atpazīstami mūziķi: Aisha, grupa unikālo mākslas darbu. Apmeklētāji varēs
„Linga”, Nikolajs Puzikovs, Evija Sloka arī izklaidēties ritma teltī – izmēģināt da„Kokneses novada vēstis”
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pasākumi kokneses novadā
Datums,
laiks

16. jūlijā
plkst.
22.00
23. jūlijā
plkst.
14.00
24. - 25.
jūlijs

14.
augustā
plkst.
18.00
14.
augustā
plkst.
22.00
20.
augustā
plkst.
20.00

Pasākums

Norises vieta

Balle. Spēlēs: Ralfs Rubenis un grupa „Tranzīts”.
Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā līdz 16. jūlijam Ls 2,00.
Biļetes var iegādāties pie kultūras pasākumu organizatores,
T. 29619832. Balles vakarā ieeja Ls 3,00.
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā,
gaidot Annas dienu, aicinām pagasta iedzīvotājus uz pasākumu:
„Annas diena – Saimnieču svētki”

Bebru pagasta
Mežaparka
estrāde

Zaļumballe. Spēlē grupa „Baltie lāči”.
Ieejas maksa: Ls 2,00. Pēc plkst. 23.00 Ls 3,00

Kokneses
estrāde

Tēlnieka
V. Jākobsona
memoriālā
māja – muzejs,
Bebru pagastā
Kokneses vidējās paaudzes deju kolektīva „Liepavots” organizēts Kokneses
pasākums „Sadancošana Alainē”, uz kuru aicināti draugu
estrāde,
kolektīvi no visas Latvijas
Blaumaņa
• 24.07. plkst. 15.00 – saieta atklāšana Blaumaņa pagalmā. Šī pagalms.
Tālr.
pasākuma laikā katrs kolektīvs sniedz savu „vizītkarti” –
informācijai:
„Mēs nākam no ...”
• 24.07. plkst. 18.00 – Dalībnieku koncerts Kokneses estrādē 29190565
• 24.07. plkst 22.00 – zaļumballe
• 25.07. no plkst. 10.00 dalībniekiem sporta spēles
Riču ģimenes, Annas Dribas un eksotisko deju kluba
Kokneses
programma “Riči un ciči”. Biļešu iepriekšpārdošana.
estrāde
Ieejas maksa: Ls 3,00. Koncerta dienā Ls 4,00

Kokneses pilsdrupās izrāde „Henrijs VIII”. Biļešu
Kokneses
iepriekšpārdošana Kokneses kultūras namā: Ls 5,00/sēdvietas; pilsdrupas
Ls 3,00/stāvvietas vai līdzi ņemot sēžamos. / un „Biļešu
Paradīzes” kasēs: Ls 6,00/sēdvietas; Ls 3,00/stāvvietas vai
līdzi ņemot sēžamos. Vairāk par izrādi: www.izradehenrijs.lv

Aicinājums pievienoties ekskursijā uz Lietuvu!

2 dienu ekskursija uz Lietuvu – Mosedis, Akmeņu muzejs, Arvīda jeb Absurda dārzs, Palanga, Dzintara muzejs, Klaipēda, Kuršu kāpa, Raganu kalns, Jūras muzejs, Delfinārijs

LSK Kokneses nodaļa
iesaistās Ziedot.lv
rīkotajā
Labdarības akcijā
„Skolas soma 2010”
Akcija tiek rīkota sadarbībā ar Ziedot.lv laika periodā no 1. jūlija līdz 13. septembrim.
Akcijas mērķis: palīdzība 1. klases skolniekiem no mazturīgām, daudzbērnu un/ vai nepilnajām ģimenēm.
Šīs akcijas ietvaros – LSK Kokneses nodaļa augustā rīkos šādus pasākumus:
Visu nedēļu no 2. līdz 6. augustam (no pl.
10.00 līdz 18.00) iedzīvotāji AICINĀTI ziedot
kancelejas piederumus (zīmuļus, pildspalvas,
lineālus, guaša un akvareļa krāsas), klades, skolas somas. Ziedojumu kaste atradīsies Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centrā (Vērenes ielā 1).
Būs arī iespēja ziedot naudas veidā ziedojumu
kastē.
Visas savāktās lietas/mantas sadarbībā ar
Kokneses novada domes sociālo dienestu tiks
izdalītas novada ģimenēm, kuras atbilst akcijas
mērķim.
4. augustā no pl. 15.00 līdz 19.00 akcija
„Grāmatu apmaiņas diena” – aicināti skolēni
ņemt savas neaizpildītās darba burtnīcas, un
nevajadzīgās skolas grāmatas, nākt uz Dienas
centru un samainīt pret sev nepieciešamajām
grāmatām.
Sīkāka informācija
pieejama
Dienas centrā
vai pa tālr.
65161740

17.08. – 18.08.2010. Ceļojuma cena: Ls 41,- (grupā 44 cilv.)
Cenā ietilpst:
transporta izdevumi (autobuss, degviela, ceļu nodokļi)
grupas vadītājs – gids
prāmis uz Kuršu kāpu
viesnīca ar brokastīm

Cenā neietilpst:
ieejas maksas apskates vietās
* Papildus ieejas maksām nepieciešami ~ Ls 10,00

Lūdzu pieteikties līdz 20. jūlijam pa tel. 65141139 Daudzeses pag. bibliotēkā vai
pie Margaritas Pušķes, tel. 65161269, 28830099

Bebru pagasta
pensionāriem 2. oktobrī
notiks rudens ekskursija
uz Bausku
Tuvāka informācija
būs avīzes
nākamajā numurā.

Veic visu veidu iekšdarbus, elektriķa un
santehniķa darbus.
Tel. 28794407.

Pārdod 2 istabu dzīvokli Koknesē.
Dzīvoklis 2. stāvā, ar lodžiju. Ir garāža.
Tālr. informācijai: 65161142

Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde aicina pieteikties zobārstu,
pakalpojumu sniegšanai zobārstniecības
kabinetā ēkā „Papardes”.
t. 26339168, 65164291, 65164275

Melnbalta kaķenīte gaida gādīgus saimniekus. Piemērota dzīvošanai lauku mājās.
Kaķenīte ir ļoti mīļa un runātīga, ir vesela,
potēta un sterilizēta.
Būs čakla peļu junkure.
Interesentiem zvanīt: 29872678,
epasts: felida2010@gmail.com
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