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Sagaidot Kokneses fonda – 
Likteņdārza īstenotāja 15. 
gadskārtu, latviešu tautas 
spēka vietā 10. jūlijā vieso-
jās Latvijas Valsts prezidents 
Egils Levits un bijusī Latvijas 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga ar kungu Imantu 
Freibergu.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa
Anitas Šmites foto

Augstos viesus sagaidīja Kokneses 
fonda padomes priekšsēdētāja Sandra 
Kalniete, Kokneses novada pašvaldības 
vadītājs Dainis Vingris un Kokneses fonda 
pārstāvji. Latvijas Valsts prezidents Egils 
Levits pagājušajā vasarā Likteņdārzā 
piedalījās Baltijas ceļa 30. gadskārtas 
atceres pasākumā, bet eksprezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga pirmo reizi ska-
tīja mūsu tautas kopīgi veidoto gaišo 
atceres dārzu.

Ozols ir mūsu tautas spēka un sīkstuma 
simbols. Likteņdārzs ir kļuvis bagātāks 
par diviem ozoliņiem - Amfiteātra labajā 
pusē, kur pašlaik zied jaunās liepas un 
kuplo ozoli, savus ozoliņus iestādīja 
Egils Levits un Vaira Vīķe Freiberga. 
Noteikti savu svētību kociņiem, kas reiz 
izaugs par dižiem ozoliem, deva arī šīs 
dienas lietus. No šī brīža Likteņdārzs 
var lepoties, ka te aug visu mūsu valsts 
neatkarības atjaunošanas laika prezidentu 
stādītie ozoli.

"Likteņdārzs nekad nebūs pilnībā 
pabeigts, tas vienmēr būs augošs un 
mainīgs," klātesošajiem sacīja Kokneses 
fonda padomes priekšsēdētāja Sandra 
Kalniete. Par skaistu piemiņu no šīs 
tikšanās Kalnietes kundze viesiem uzdā-
vināja Latvijas Bankas izdoto Likteņdārza 
piemiņas monētu.

Vaira Vīķe-Freiberga izteica pārlie-
cību, ka pasaulslavenā Japānas ainavu 
arhitekta Šunmjō Masuno projekts ir 
unikāls un iemieso mūsu tautas gara 

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Ro-
mas katoļu baznīcā, pateicoties 
draudzes veiksmīgai sadarbībai 
ar Kokneses novada pašval-
dību, paveikti nozīmīgi ēkas 
atjaunošanas darbi. 

19. jūlijā atjaunotās baznīcas at-
klāšanas dievkalpojumā savu svētību 
koknesiešu paveiktajam deva Latvijas 
Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps 
Zbigņevs Stankevičs. “Šajā nelielajā, bet 
skaistajā un sakoptajā baznīcā es jūtu 
Dieva klātbūtni jūsu labajos darbos,” 
sirsnībā sacīja Zbigņevs Stankevičs. 

Pirmo reizi Koknesē, sagaidot baznī-
cas 75. jubileju, Romas Katoļu baznīcas 
Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs vizitācijā ieradās 2014. gadā. 
Bet arī šī saulainā vasaras diena paliks 

Vasaras vidū ceļu pie lasītājiem 
sāk Jāņa Bleses mūža darba 
"Koknese. Ar atskatu tālākā 
pagātnē" atkārtotais izdevums. 
Izdevniecība "Jumava" sadarbībā 
ar Kokneses novada pašvaldību 
piepildījusi daudzu koknesiešu 
izteikto vēlējumu par vērtīgā 
izdevuma atkārtotu izdošanu.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa informācija un foto

''Vasaras vakars un vīgriežu vāli smaržo 
pēc laimes pie Daugavas"- ar šo kapelas 
"Aizezeres muzikanti" Koknesei veltīto 
dziesmu 16. jūlija vakarā sākās grāmatas 
atvēršanas svētki Kokneses tūrisma infor-
mācijas centrā, kur gaidīti viesi bija Jāņa 
Bleses tuvinieki, izdevniecības "Jumavas" 
vadītājs Juris Visockis un Kokneses novada 
iedzīvotāji.
Mīlestības darbs par 
Koknesi

Mēs dzīvojam brīnišķīgā vietā, kur senat-

nes elpa pulsē Kokneses pils laukakmeņos 
un vienuviet satiekas divas upes. "Mūžs 
ieausts Koknesē – Latvijas sirdī" – domās 
bieži teic ne viens vien koknesietis, dzīvojot 
un veidojot savu stāstu vienā no skaistāka-
jiem un kultūrvēsturiski interesantākajiem 
novadiem Latvijā. Savu stāstu par Koknesi 
pirms 22 gadiem mums uzdāvināja Jānis 
Blese – skolotājs, novadpētnieks, dzejnieks un 
sirdī koknesietis, kurš vienmēr ar lepnumu 
nesa savas dzimtas vārdu. Dzimis rīdzinieks, 

tomēr Dzimtenes izjūtā tik piederīgs Pērses 
un Daugavas krastiem.

1998. gadā Kokneses vidusskolas ab-
solventa Pētera Jankava vadītajā apgādā 
“Atēna” klajā nāca Jāņa Bleses mūža lielākais 
veikums – izdevums "Koknese. Ar atskatu 
tālākā pagātnē".

"1998. gada 1. augustā Kokneses luterā-
ņu baznīcā notika grāmatas atklāšana un 
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KOKNESE  BEBRI  IRŠI

Lai skaistiem notikumiem bagāta vasara!

Novada
Vēstiskokneses

 Raksta turpinājums 14.lpp

 Raksta turpinājums 14.lpp  Raksta turpinājums 17.lpp

Latviešu spēka vietā augs Egila Levita un 
Vairas Vīķes-Freibergas stādītie ozoliņi

Aicinām piedalīties Magazīnas kultūrvēsturiskajā izpētē!
Aicinām iesūtīt vēsturiskas 

bildes vai citus izziņas materiālus 
par Iršu muižas klēti (Magazī-
nu) un veco koka pagastnamu 
"Kļavas", Iršu pagastā, Kokneses 
novadā.

Jūsu iesniegtie materiāli palīdzēs 
vēsturisko faktu noskaidrošanai. 
Materiālus un foto pieņem Iršu 
pagasta bibliotēkā, e-pastā: grele@

inbox.lv (var sūtīt arī pa pastu: 
Kokneses novada Iršu pagasta 
pārvalde, Kūlēni, Iršu pagasts, 
Kokneses novads, Latvija, LV-
5108). 

Telefons sīkākai informācijai: 
28695768, Dace Grele

Kokneses novada Iršu 
pagasta pārvalde

Nākamais 
Kokneses 
Novada 
Vēstis 

izdevums 
iznāks 

septembrī.

Kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu šajā dienā bija Kokneses fonda 
dibinātāji: mākslinieks un Rundāles pils atjaunotnes līdzautors Imants Lancmanis, mecenāte Marta Vītola, 

domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un citi Kokneses fonda pārstāvji.

Jāņa Bleses grāmata sāk jaunu ceļu pie lasītājiem

Jāņa Bleses dzimtas turpinātāji, pašvaldības pārstāvji un “Jumavas” 
vadītājs Juris Visockis grāmatas atklāšanas svētkos.

Latvijas Romas Katoļu baznīcas 
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs dod 
svētību koknesiešu paveiktajam

Uz turpmāku sadarbību! Kokneses 
katoļu draudzes priesteris Pēteris 
Alusiks, Latvijas Romas Katoļu 
baznīcas arhibīskaps Zbigņevs 

Stankevičs un Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs 

Dainis Vingris.
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2020. gada 8. jūlijā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Ar 2020. gada 20. augustu izbeigt darba 

tiesiskās attiecības ar Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas direktoru Māri Reinbergu.

2. Ar 2020. gada 21. augustu par Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas direktoru ap-
stiprināt Inesi Saulīti.

3. Pieņemt zināšanai informāciju par p/a 
“Kokneses Sporta centrs” finansiālo darbību 
2020. gada  pirmajā pusgadā (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

4. Pieņemt zināšanai informāciju par so-
ciālās palīdzības pabalstiem plānoto līdzekļu 
izlietojumu Kokneses novadā 2020. gada 
1. pusgadā (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).

5. Apstiprināt Kokneses novada domes 
2020. gada 8. jūlija saistošos noteikumus 
Nr.6/2020 “Par rūpnieciskās zvejas limi-
tu piešķiršanas kārtību Kokneses  novada 
pašvaldībā” (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).

6.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi 
un  ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 
investīciju projektam ”Ceļa “Ziediņi - Sala” 
seguma atjaunošana Kokneses novadā” 99 
532.78 euro (deviņdesmit deviņi tūkstoši 
pieci simti trīsdesmit divi  euro 78 centi).

6.2. Projekts atbilst Ministru kabineta 
2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 3.1. 
punkta 3.1.2. mērķim  - pašvaldības trans-
porta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, 
stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi 

satiksmes drošībai un organizēšanai u. c. 
transporta infrastruktūra) attīstībai, ja in-
vestīciju projekta ietvaros veikto investīciju 
apjoms uz transporta infrastruktūras 1 km 
nepārsniedz 1 000 000 euro.

6.3. Aizņēmumu pamatsummu atmaksu 
uzsākt ar 2022. gada septembri. Aizņēmumu 
atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma 
saņemšanas brīža

6.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
Kokneses novada pašvaldības budžetu

6.5. Aizņēmuma līdzfinansējumu 33 
177.59 euro  (trīdesmit trīs tūkstoši viens 
simts septiņdesmit septiņi euro 59 centi), 
kas ir 25% apmērā no kopējām projekta 
izmaksām, garantēt ar Kokneses novada 
pašvaldības 2020. gada budžetu. Kopējās 
projekta izmaksas 132 710.37 euro (viens 
simts trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti 
desmit  euro 37 centi).

7.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi 
un  ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 
investīciju projekta “Teritorijas pārbūve, 
saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas 
ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas Koknesē“ 1.kārtai “Transporta 
infrastruktūras izbūve pie I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas”  78602.90  euro (septiņdesmit 
astoņi tūkstoši seši simti divi euro 90 centi).

7.2. Projekts atbilst Ministru kabineta 
2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 3.1. 
punkta 3.1.2. mērķim  - pašvaldības trans-

porta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, 
stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi 
satiksmes drošībai un organizēšanai u.c. 
transporta infrastruktūra) attīstībai, ja in-
vestīciju projekta ietvaros veikto investīciju 
apjoms uz transporta infrastruktūras 1 km 
nepārsniedz 1 000 000 euro.

7.3. Aizņēmumu  pamatsummu atmaksu 
uzsākt ar 2022. gada septembri. Aizņēmumu 
atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma 
saņemšanas brīža.

7.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
Kokneses novada pašvaldības budžetu.

7.5. Aizņēmuma līdzfinansējumu 137 
824.88 euro (viens simts trīsdesmit septiņi 
tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro 
88 centi)  no kopējām investīciju projek-
ta “Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas 
nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Koknesē“ 
izmaksām garantēt ar Kokneses novada 
pašvaldības 2020. gada budžetu. 

Tai skaitā 1. kārtai “Transporta infrastruk-
tūras izbūve pie I.Gaiša Kokneses vidusskolas”  
26200.97 euro (divdesmit seši tūkstoši divi 
simti euro 97 centi).

7.6. Kopējās projekta “Teritorijas pārbūve, 
saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas 
ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas Koknesē “izmaksas pēc iepirkuma  
ir 216427.78 euro (divi simti sešpadsmit 
tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro 
78 centi). 

Tai skaitā 1. kārtai “Transporta infra-
struktūras izbūve pie I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas”  104803.87 euro.   

8. Apstiprināt Kokneses novada domes 
Ģimenes Atbalsta centra „Dzeguzīte” noli-
kumu  un noteikt, ka nolikums stājas  spēkā 
ar 2020. gada 9. jūliju (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv ).

9. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr.7/2020 “Par kār-
tību, kādā izmantojami Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā esošie publiskie 
ūdeņi un to piekrastes zona” (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

10.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem piešķirt 1500,00 euro (viens tūkstotis 
pieci simti euro) biedrībai “Hiršenhofas 
mantojums” reģistrācijas Nr. 40008215078, 
juridiskā adrese: "Smiltiņi", Lapmežciems, 
Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118, 
fotoalbuma, kurā iemūžināts kādreizējās Iršu 
kolonijas zemnieku sētu mūsdienu stāvoklis, 
sniedzot arī īsu vēstures apskatu, izdošanu.

10.2. Domes administrācijai vienoties 
ar biedrību par fotoalbumu eksemplāru 
skaitu, kurus pašvaldība varēs izmantot 
reprezentācijas  vajadzībām. 

11.1. Piešķirt Kokneses novada domes 
priekšsēdētājam Dainim Vingrim ikgadējo 
atvaļinājumu - četras kalendāra nedēļas no 
2020.gada 20.jūlija līdz 2020.gada 16.augus-
tam (ieskaitot). 

11.2. D.Vingra atvaļinājuma laikā no 2020. 

gada 20.jūlija līdz 2020.gada 16.augustam 
(ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienāku-
mus veikt domes priekšsēdētāja vietniekam 
Mārim Reinbergam.

12. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr 8 /2020 “Grozījumi Kokneses novada 
domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Par Kokneses novada 
pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta 
centrs” sniegto publisko maksas pakalpo-
jumu cenrādi (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).

13.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejo-
šu soli Kokneses novada domei piederošu  
nekustamo īpašumu  ar  kadastra Nr. 3254 
900 0025 – trīs istabu dzīvokli, platība 60,7 
m2 ar adresi “Madaras”-8, Irši, Iršu pagasts, 
Kokneses novads (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv ).

12.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar ka-
dastra Nr. 3254 900 0025 dzīvokļa ar adresi:  
“Madaras”-8, Irši, Iršu pagasts, Kokneses 
novads, izsoles sākumcenu 2910,00 euro (divi 
tūkstoši deviņi simti desmit euro 00 centi).

13.1. Izsludināt konkursu uz vakanto 
Kokneses novada domes izglītības darba 
speciālista amatu.

13.2. Apstiprināt  Pretendentu atlases 
konkursa nolikumu uz Kokneses novada 
domes izglītības darba  speciālista amatu 
(informācija mājaslapā www.koknese.lv );

Sagatavoja novada domes 
sekretāre Dz.Krišāne

Pabeigta daudzdzīvokļu mājas 
renovācija Parka ielā 25 Koknesē

Jau no 2017.gada SIA “Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” sadarbībā ar Ei-
ropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi” ietvaros 
īsteno vairāku daudzdzīvokļu māju 
renovāciju Kokneses pagastā, “Attīs-
tības finanšu institūcijas “ALTUM”” 
uzraudzībā.

Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu veikšanai (tehniskās doku-
mentācijas izstrādei, būvdarbiem) no 
“ALTUM” tika saņemts finansējums 
granta veidā 50% apmērā, kas nav jā-
sedz dzīvokļu īpašniekiem, bet pārējā 
projekta finansējuma daļa tiek nosegta 
saņemot aizdevumu kredītiestādē.

Šogad jaunu un mūsdienīgu veidolu 
ieguvusi daudzdzīvokļu māja Parka 
ielā 25. 

Trīs stāvu ēka ar 24 dzīvokļiem un 4 
kāpņu telpām celta 1984. gadā.

Ēkas renovāciju veica būvfirma no 
Kokneses - SIA “RL Būves”. Kopējās 
projekta attiecināmās izmaksas ir 380 
477, 27 eiro, tai skaitā būvdarbi, būvuz-
raudzība, autoruzraudzība.

SIA “Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” kā projekta īstenotājam šī ir 
septītā renovētā daudzdzīvokļu māja 
Koknesē.

Ēkas atjaunošanas laikā veikta ēkas 
ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu 
pārseguma siltināšana, logu un durvju 
nomaiņa, jumta seguma maiņa, zibens 
aizsardzības izbūve, ventilācijas sistēmas 
uzlabošana, apkures sistēmas rekons-
trukcija – radiatoru nomaiņa, alokatoru 
jeb siltuma skaitītāju uzstādīšana, kas 
nodrošina, ka iedzīvotāji var sekot līdzi 
patērētajam siltumam. 

Aigars Zīmelis, SIA “Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” valdes loceklis, 
stāsta, ka remontdarbi iesākās pagājušā 
gada jūlijā, bet darba process ieilga, jo 

uz vienu mēnesi tika apturēti būvdarbi 
sakarā ar konstatētajiem defektiem mājas 
konstrukcijas elementos, kas izraisīja 
termiņa pagarinājumu. “Tehnoloģiskais 
pārtraukums bija arī ziemas mēnešos, 
jo zem plus 5 grādiem nevar veikt fa-
sādes darbus. Darbu ritējumu mazliet 
ietekmēja arī ārkārtas situācija valstī, 
tomēr renovācija tika pabeigta noteiktajā 

termiņā. Projektā paredzētais garantijas 
laiks ir pieci gadi,” teic Aigars Zīmelis.   

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu realizācija nodrošinās sil-
tumenerģijas ietaupījumu 44,32 kWh/
m2 gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumu 35660 kg Co2 gadā.

Uzsākts daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Indrānu ielā 
8, Koknesē energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekts

15. jūnijā sākās daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Indrānu ielā 8, Koknesē, renovācija.  
Piecu stāvu ēka ar 56 dzīvokļiem un 4 kāpņu 
telpām ir celta 1983. gadā.

Vērienīgos renovācijas darbus veic SIA 
“PRO DEV” no Rīgas. 

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, 
pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma 
siltināšana, logu, durvju un jumta seguma 
nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, 
apkures sistēmas rekonstrukcija, kāpņutelpu 
kosmētiskais remonts, zibens aizsardzības 
sistēmas izbūve.

Kopējās projekta izmaksas ir 575 307,85 
eiro (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, auto-
ruzraudzība).

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
realizācija nodrošinās siltumenerģijas ietau-
pījumu 96 kWh/m2 gadā un siltumnīcefekta 
gāzu samazinājumu 35 660 kg Co2 gadā.

 Aigars Zīmelis, SIA “Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis, skaidro: “Jo 
lielāka ēkas platība, jo lētākas izmaksas, lielāks 
siltuma ietaupījums, tāpēc daudzdzīvokļu 
nams Indrānu ielā 8 ir izdevīgākā situācijā 
nekā, piemēram, tikko renovētais daudzdzī-
vokļu nams Parka ielā 25, jo samazinoties 
izmaksām, varēja paredzēt vairāk veicamo 

remontdarbu.”
Tiks saglabāts uzraksts Koknese
Nams Indrānu ielā 8 ar uzrakstu “Kok-

nese” kopš tā uzcelšanas bija kā savdabīga 
Kokneses vizītkarte. Pēc daudzu iedzīvotāju 
ieteikuma, kuri vērsās pašvaldībā ar lūgumu 
saglabāt šo vēsturisko uzrakstu, renovācijas 
gaitā to atjaunos par pašvaldības līdzekļiem.

Veiks jumtu remontu
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” 

informē vēl par citiem šajā vasarā veicamajiem 
darbiem: daudzdzīvokļu namā Blaumaņa ielā 
30 un Upes ielā 2 tiks veikts jumtu remonts.

Pirms 36 gadiem celtais daudzdzīvokļu nams Parka ielā 25 
Koknesē pēc renovācijas. 

Šis jau ir vēsturisks foto, jo daudzdzīvokļu māja Indrānu ielā 8 
iegūs jaunu veidolu.

Ēka renovācijas darba procesā.



3  Nr. 121 (408) 2020. gada 24. JūliJs     KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo 
zemes gabalu ar kadastra Nr. 3260 014 0224, platība 1706 m2 (lietošanas mērķis 
individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kok-
neses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 3500 euro (trīs tūkstoši pieci 
simti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 10.00 ir 
jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas maksas 30 euro un 
drošības naudas 350 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 11.augustā 
plkst. 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1. stāva lielajā 
zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašuma speciālisti 
pa tālruni 65133634.

* * *
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo 

zemes gabalu ar kadastra Nr. 3246 007 0063, platība 7.24 ha (lietošanas mērķis lauk-
saimniecības zeme), nosaukums "Blanku mājas ganības" Bebru pagastā, Kokneses 
novadā. Izsoles sākuma cena 19 930 euro (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti trīs-
desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 10.00 
ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas maksas 30 euro un 
drošības naudas 1993, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 11.augustā 
plkst. 11.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā 
zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašumā speciālisti 
pa tālruni 65133634.

* * *
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo 

trīs istabu dzīvokli  ar  kadastra Nr. 32549000025 platība 60.7 m2 “Madaras”-8, Iršos, 
Iršu pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 2910 euro (divi tūkstoši deviņi 
simti desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 21.augusta plkst. 
10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 
30 euro un drošības naudas 291, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 
24.augustā plkst. 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
1.stāva  zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv .

Nekustamo īpašumu izsoles

Kokneses pilsdrupās 
jauni informatīvie stendi

Kokneses viduslaiku pilsdrupās uzstādīti seši informatīvie stendi par Kokneses 
viduslaiku pils vēsturi. Stendos lasāma informācija un aplūkojami attēli par pili un 
tās uzbūvi, priekšpili, pilsētu, moku kambari, kā arī par norisēm pilī cauri gadsimtu 
griežiem. Stendi tapuši projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana 
un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros.”

 

Starptautiskais amatierteātru 
režisoru radošais plenērs “MAZĀ 
BALTIJAS RAMPA” Koknesē

22. un 23.augustā Koknesē vie-
sosies amatierteātru režisori no 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, lai 
kopīgi mācītos, dalītos pieredzē 
un iepazītu Koknesi. 
Plenēru rīko Latvijas amatierteāt-
ru asociācija (LATA), Latvijas Na-
cionālais kultūras centrs (LNKC), 
Kokneses novada dome un Kok-
neses kultūras nams. 

Kokneses kultūras nama direktore un 
amatierteātra režisore Inguna Strazdiņa in-
formē, ka šogad meistarklašu tēma ir  “Citāds 
teātris” un tās vadīs  režisors, aktieris Ģirts 
Šolis. Lietuviešu kolēģi iepazīstinās ar tēmu 
“Kustību teātris”, savukārt igauņi piedāvās 
iepazīt tēmu  “Citādi izteiksmes līdzekļi 
igauņu režisoru iestudējumos”.

22. augustā pulksten 18 Bebru pagastā, 
Vecbebru tehnikuma pagalmā, iedzīvotāji 
būs gaidīti uz Latvijas performances mākslas 

centra uzvedumiem.
Pulksten 22 Kokneses pilsdrupās Jelgavas 

studentu teātris aicinās uz izrādi “KJOGEN-
STĀSTI “– japāņu viduslaiku anekdotes 
(nelabvēlīgos laika apstākļos kultūras namā).

23. augustā pulksten 11 Kokneses kul-
tūras namā Kokneses amatierteātris rādīs 
P.U.Enkvista lugas iestudējumu “VECTĒVA 
MĀJA”. Režisore Inguna Strazdiņa teic, ka 
šī būs pēdējā reize, kad izrādi varēs redzēt 
Koknesē. 

Fragments no izrādes “Vectēvs” ar lomu tēlotājiem Reinholdu Sprukuli un Evitu Briņķi.

Jelgavas studentu teātris Kokneses pilsdrupās uzburs 
japāņu viduslaiku noskaņu.

Par ceļu uzturēšanas darbiem jūnijā
Par jūnija mēnesī paveiktajiem darbiem 

ceļu uzturēšanā Kokneses pagastā informē 
Kokneses pagasta Komunālās nodaļas 
vadītāja Benita Peciņa: “Lai uzlabotu bla-
kus esošo īpašumu dzīves kvalitāti, veikta 
problemātisko ceļa posmu apstrāde ar 
pretputekļu līdzekli. Ļoti sliktā stāvoklī 

bija Stacijas un Dzeņu ielu un stacijas 
laukuma asfaltbetona segums, kas ap-
grūtināja pārvietošanos, tāpēc tika veikta 
virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un 
šķembiņām. Grants seguma ceļi vasaras 
laikā put un tiem nepieciešama regulāra 
seguma planēšana. Autoceļa Bilstiņi-Atradze 

posmam uzklāta bitumena emulsija un 
šķembiņas divās kārtas. Šim ceļa posmam 
tiks veikta arī nomaļu sakārtošana, uzberot 
grants šķembu maisījumu. Savukārt 1905.
gada ielā veikts bedrīšu un plaisu remonts, 
tās aizpildot ar emulsiju un šķembām.”

Lielgabarīta atkritumi jānogādā 
šķiroto atkritumu laukumā

Jau trešo gadu Koknesē, Paugu ielā 1 
d, atvērts šķiroto atkritumu laukums, kur 
iedzīvotāji var nodot no sadzīves atkritu-
miem nodalītu papīru, kartonu, plastmasas 
iepakojumu, metāla iepakojumu, koksni, 
nolietoto elektroniku, baterijas un aku-
mulatorus, kā arī lielgabarīta atkritumus. 

Kokneses novada pašvaldība vairāk-
kārt ir atgādinājusi iedzīvotājiem, ka pie 
daudzdzīvokļu māju novietotajiem sadzīves 

atkritumu konteineriem nedrīkst atstāt 
lielgabarīta atkritumus. Iedzīvotājiem 
lielgabarīta atkritumi ir jānogādā šķiroto 
atkritumu laukumā.

Diemžēl joprojām ir neapzinīgi 
daudzdzīvokļu namu iemītnieki, kuri 
šo norādījumu neievēro, atstājot lielga-
barīta atkritumus pie sadzīves atkritumu 
konteineriem, tādējādi, radot papildu 
izmaksas par transporta izdevumiem 

un darbaspēku šo atkritumu aizvešanai.
Kokneses novada pašvaldība informē, 

ka gadījumos, kad tiks konstatēts fakts 
par lielgabarītu atkritumu novietošanu 
pie sadzīves atkritumiem, SIA “Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” aprēķinās pa-
pildus maksu par lielgabarīta atkritumu 
izvešanu visiem daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotājiem. 
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Kokneses viduslaiku pilsdrupu apmeklētājiem jauni 
iespaidi, viesojoties Moku kambarī

Viesojoties Koknesē, Kokneses viduslaiku 
pilsdrupu apmeklētāju uzmanību piesaista 
ne vien skaistā pilsdrupu ainava ar Daugavas 
un Pērses sateci, kas iekļauta elektroniskajā 
Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, bet arī 
pils pagalmā atklātais akas un vēsturiskā 
bruģa atsegums, kā arī izstādītais moku 
rīks sieksta, gar kuru taka ved uz ierīkoto 
Moku kambari pils pagrabstāvā.

Kādreizējās pils pagrabstāva līmenī kā 
atgādinājums par viduslaikiem un šī laika 
skarbo vēsturi ir iekārtotais stilizētais Moku 
kambaris. Ikviens šeit parādītais moku rīks 
liek novērtēt laiku, kurā pašlaik dzīvojam 
– esam brīvi, netiekam sodīti par sīkiem, 
vainas nepierādītiem pārkāpumiem. 

Bet tālajos viduslaikos spīdzināšana 
un nāves sods bijusi pavisam ikdienišķa 
parādība. Moku kambarī aplūkojams moku 
krēsls, stiepšanas galds, važas, ķēdes un 
būris. Mūsdienu cilvēkam ātrajā ikdienas 
skrējienā šī vieta liek apstāties, izrauties no 
modernās dzīves priekšrocībām un aizdo-
māties, ka daudzu šausmu spēļu elementi 
un norises viduslaikos bija dzīves realitāte.

Ielūkoties Moku kambarī iespējams katru 
dienu pilsdrupu apmeklētāju paviljona darba 
laikā, bet izzinoša un atraktīva ekskursiju 
programma Moku kambarī pieejama ar 
iepriekšēju pieteikumu. Sīkāka informā-
cija par piedāvātajiem pakalpojumiem un 
ekskursijām pieejama Kokneses tūrisma 
informācijas centrā vai mājas lapā www.
visitkoknese.lv.  

Moku kambaris ierīkots,  īstenojot projektu 
Nr.5.5.1.0/17/I/005 "Kultūras mantojuma 
saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā". Šī 
gada 1.jūlijā Koknesē uz kārtējo vadības 
un kontroles darba grupas sēdi pulcējās 
projekta partneri. Šī projekta ietvaros tiek 
atjaunoti 3 unikāli kultūras pieminekļi – 
Krustpils pils, Kokneses pilsdrupas un 
Ogres sanatorija. Atjaunotajos kultūras 
pieminekļos tiks izveidoti 7 jauni tūrisma 
pakalpojumi.

Sanāksmē no Jēkabpils pilsētas pašval-
dības puses piedalījās Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne 
Ozola, Attīstības un investīciju nodaļas 
projektu vadītāja Inese Vītola, no Kokneses 

novada pašvaldības puses Kokneses nova-
da domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, 
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa un Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Anita Šmite, Ogres novada pašvaldību 
pārstāvēja Infrastruktūras veicināšanas 
nodaļas galvenais speciālists pielāgošanas 
klimata pārmaiņām jautājumos Edgars 
Pārpucis.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt Daugavas krasta pašvaldību nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu – Krustpils 
pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sa-
natoriju "Ogre", attīstot esošās funkcijas, 
piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras 
un dabas mantojuma objektos.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 246 679,80 
euro, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 1 764 
705,89 euro, no tām 78,9% jeb 1 392 352,96 
euro ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums. 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 66 
176,44 euro, pašvaldību līdzfinansējums 
198 529,46 euro.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 
6.aprīlis līdz 2020.gada 30. septembris.

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Tālr. +371 651612 96, mob.29275412
www.visitkoknese.lv Kādreizējās pils pagrabstāva līmenī kā atgādinājums par viduslaikiem un 

šī laika skarbo vēsturi ir iekārtotais stilizētais Moku kambaris.

Ilga mūža noslēpums – būt kustībā!
Liepu ziedēšanas laikā, 14. jūlijā, 
Iršu pagastā 90. dzimšanas dienu 
sagaidīja Aina Lazdiņa.  Pēc iršē-
niešu rosinājuma devos satikties 
ar jubilāri, jo viņai esot savas ilga 
mūža receptes, ar kurām dāsni 
dalīties.

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa
Foto no Ainas Lazdiņas personī-
gā arhīva

Pirms 16 gadiem Aina Lazdiņa no Rīgas 
pārcēlās uz dzīvi pie vecākās māsas Eldas 
Briškas, lai kopā būtu vieglāk dzīves novakarē. 
Abas arī kopīgi iesāka veidot savas dzimtas 
grāmatu, bet nu jau piekto vasaru Ainas 
kundzei tā jāturpina vienai, jo mīļā māsiņa, 
Pērses pamatskolas pensionētā skolotāja 
devusies Aizsaules dārzos.

Ciemojoties Ainas Lazdiņas mājīgajā 
dzīvoklītī daudzdzīvokļu mājā “Alejas”, jau 
sarunas sākumā atminu pirmo viņas možuma 
noslēpumu - dzīvojot mājas trešajā stāvā ik 
diena paiet kustībā! “Pilnīgi pareizi – kustībā 
ir dzīvība! Un vēl es braucu ar velosipēdu 
un man ir kartupeļu dārziņš!” – atklāj Ainas 
kundze.

Kvēlot un degt!
Mana sarunu biedrene, pēc profesijas 

ģeogrāfe, ir apveltīta ar vairākiem talantiem.  
Viens no tiem ir vēlme jau no jaunības gadiem 
izteikt savas izjūtas dzejā. Bijīgi atveru viņas 
piezīmju blociņu, kur skaistā, kaligrāfiskā 
rokrakstā mani uzrunā pirms vairāk nekā 60 
gadiem rakstītas rindas. Arī šis 1954. gadā 
dzimušais dzejolis, kas izteic viņas stipro 
raksturu un dzīvot gribu:

“Lai izput viss
Kas nomāc dzīvo garu!
Ne izgailēt un dzist 
Kā apslāpētam ugunskuram

Bet! – Kvēlot, degt!
Vēl pēc brīža jau man acu priekšā ir zī-

mējumi, kuros labi jūtama mākslinieces 
dzirksts. Izrādās, ka pirms pāris gadiem Ainas 
kundzes zīmētās klusās dabas un portreti ir 
bijuši skatāmi izstādē pagasta pārvaldes ēkā. 

Dzimtas grāmatā viss 
mūžs

Kad tiek atvērta apjomīgā dzimtas grāmata, 
uzplaiksnī atmiņu pieskārieni no bagātā 
mūža lappusēm.

“Esmu dzimusi Krustpils pagasta “Laz-
deniekos” ļoti skaistā vietā Daugavas krastā. 
Ģimenē izaugām seši bērni, es biju pastarīte. 
Elda bija par mani trīs gadus vecāka. Re, 
mūsu grāmatā viņa aprakstījusi, ka atceras 
to saulainu vasaras dienu, kad es esmu pie-
dzimusi “Lazdeniekos”. Mūsu vecāki Ede 
Hermīne un Andrejs Lazdiņi bija strādīgi 
zemnieki. 1937. gadā ģimene pārcēlās uz 
Jumurdu, tur arī sākās manas pirmās skolas 
gaitas, vēl neapjaušot, ka saulainajai bērnībai 
svītru pārvilks karš,” stāsta seno notikumu 
lieciniece.

Otrais pasaules karš atņem divu brāļu 
dzīvības, bet trešais brālis, iesaukts leģio-
nāru rindās, nonāk Vācijā un Latvijā vairs 
neatgriežas, viņa mūžs pagājis Kanādā. Ainai 
ir grūti runāt par piedzīvotajām šausmām 
bēgļu gaitās un atgriešanos Jumurdā, kur 
no tēva uzceltās mājas bija palikušas tikai 
krāsmatas.

Vilina kalnu virsotnes
Pēckara gados pabeidzot Madonas vidus-

skolu, kad Elda jau mācījusies par skolotāju, 
Aina palikusi pie mātes Jumurdā, apguvusi 
mašīnrakstītājas māku un uzsākusi pirmās 
darba gaitas. Tomēr pēc laika arī viņa devu-
sies uz Rīgu. “Sešus gadus nostrādāju Jaņa 
Rozentāla mākslas vidusskolā par mašīnraks-
tītāju, kur bija brīnišķīgs kolektīvs un mākslas 
gaisotne”. Mākslas akadēmijā apmeklēju 
zīmēšanas kursus, jo tā lieta man patika 
no bērnības. Taču studēt 1958. gadā izlēmu 
LU Ģeogrāfijas fakultātē, jo gribēju doties 
ekspedīcijās, redzēt pasauli,” stāsta jubilāre. 

Ieskatoties fotogrāfijās, kurām sava vieta 
dzimtas grāmatā, stāstītāja atminas jaukos 
studiju gadus un prakses laiku Pļaviņās, kad 
ar kursa biedriem skatīts Staburaga klints 
un Pērses ūdenskrituma skaistums.

“25 gadus nostrādāju rūpniecības un 
projektēšanas uzņēmumā, garajos darba 
gados veicot inženierģeoloģisko izpēti un 
rakstot atskaites par neskaitāmiem objek-
tiem visā Latvijas teritorijā, pārsvarā pilsētās 
un to tuvumā,  esmu strādājusi arī Lietuvā. 
Grandiozākais un lielākais izpētes darbs 
manā vadībā bija Siguldas kamaniņu trases 
vietas sagatavošana celtniecībai, kuru uzsāka 
būvēt 1983. gadā un pabeidza trīs gadus 
vēlāk. Vasarās daudz ceļoju, devos kalna 
tūrisma pārgājienos visdažādākajās grupās, 
kas devās uz devās uz Kaukāzu, Tjanšanu, 
Fanu kalniem,” dzīves spēka gadus atceras 
dižo gadu nesēja.

Kā sanošs bišu spiets
Jau esot pelnītā atpūtā, Ainas kundze 

bijusi auklīte maziem ķipariem. “Savu bērnu 
man nav, bet ar mazajiem es labi sapratos,” 
smaidot teic viņa.

Visu dzīvi un arī tagad viņa ir čakla grā-
matu lasītāja Iršu pagasta bibliotēkā. Grāmata 
jubilāres mājās vienmēr bijusi goda vietā. 
“Domai ir liels spēks. Ko tu domā, tas tu 
esi,” – teic Ainas kundze. Tikpat trāpīgu 
atziņu es izlasu viņas piezīmju grāmatā: 
“Dzīve saistīt var un grožot cilvēku, tikai 
doma brīvu ceļu iet.”

Ir vasaras vidus, kad liepas zied. 24 gadu 
vecumā Ainas Lazdiņas rakstītās rindas, 
lai ir veltījums viņai pašai Dzīves svētkos!

Tu esi kā sanošs bišu spiets
Tu sauli nesi
Saulei rada esi
Tikai dod un dod
Vien retais spēj tā dot.
Kaut skumja tev sirds,
Pat skumjās dzimst daile…
Viss pasaules skaistums
Caur sāpēm dzimis!

Aina Lazdiņa dzīves 
darbīgākajā laikā.

Radīt prieks.
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“Vingrošanas pilsētiņai” 
daudz draugu

Koknesē,  daudzdzīvokļu māju 
zaļajā zonā pie Blaumaņa ielas - 
bērnu atpūtas un rotaļu laukumā, 
ik dienu manāma liela rosība, jo 
mazajiem koknesiešiem un viņu 
vecākiem tā ir iecienīta atpūtas vieta.

Jūlija sākumā šajā laukumā 
uzstādīja jaunu rotaļu iekārtu 
“Vingrošanas pilsētiņa - tilts ar 
šķēršļiem un līdzsvara baļķi”  un 
solu ar atzveltni uz metāla kājām. 
“Vingrošanas pilsētiņā” var rotaļāties 

bērni vecumā no 5 līdz 10 gadiem. 
Par pašvaldības finansējumu - 5 

106,20 eiro jauno rotaļu iekārtu 
piegādāja un uzstādīja SIA “KSIL 
BALTIC”. Svētki kopā ar “Aizezeres 
muzikantiem”

Svētki kopā ar “Aizezeres 
muzikantiem”

Koknesē, Blaumaņa pagal-
mā, vasaras saulgriežu vakarā uz 
priecīgu Jāņu ielīgošanu aicināja 
kapela “Aizezeres muzikanti”. Ar 
tautā iemīļotām 20. gadsimta 20. 

– 30. gadu melodijām, dziesmām 
par Pērsi un Daugavu lustīgie 
muzikanti radīja svētku noskaņu 
ikvienam koncerta klausītājam. 

Lai “Aizezeres muzikantiem” 

krāsaina vasara, dāvājot daudz 
skaistu brīžu visiem dziesmas 
draugiem!

Vasaras saulgriežos smeļ spēku turpmākajam darbam

Iršu pagastā skaisti no-
svinēti vieni no gada 
gaidītākajiem svētkiem 
– vasaras saulgrieži jeb 
Līgo svētki. Līgo un Jāņu 
diena neapšaubāmi ir 
svētki, kurus mēs bau-
dām patīkamā gaisotnē 
savā ģimenē, kopā ar 
draugiem. Tie ir kopā sa-
nākšanas svētki, kurus 
svin kā liels, tā mazs.

Ineta Riekstiņa,
Iršu pagasta kultūras 
pasākumu organizatore

Jau izsenis katras nama mātes 
un saimnieka gods ir celt galdā 
vislabāko, kā arī līdz Līgo die-
nai paspēt padarīt visus lauku 
darbus, lai kaimiņi neaplīgotu. 
Iršu pagasta ļaudis ir godam 
tikuši galā ar saviem darbiem, 
jo, tikai pateicoties iedzīvotāju 

rūpēm, vērīgajam skatienam un 
mīlestībai pret savu pagastu, tas ir 
tāds, kādu to mēs redzam šodien 
– sakopts, ziedošs un skaists.

Daudzina Līgas 
un Jāņus

20. jūnijā Iršos pie Magazīnas 
notika Jāņu dienas ielīgošanas 
pasākums, kurā svētku svinētājus 
priecēja VPDK "Irši" un kolektīva 
vadītāja Ilona Ūdre, Iršu sieviešu 
vokālais ansamblis un tā vadītāja 
Valda Kalniņa. Vietējie pašdarb-
nieki uzjautrināja ar nelieliem 
skečiem (režisore Ligita Bērziņa) 
par aktuālām tēmām mūsdienās. 
Montas Bergmanes izpildījumā 
skanēja vairāki vijoles skaņdarbi.

Pasākuma laikā suminājām 
Iršu pagasta septiņas Līgas un 
divdesmit Jāņus, par godu gaviļ-
niekiem tika nodziedāta latviešu 
tautasdziesma "Trin, Jānīt…".

Paldies visiem, kuri piedalī-

jās Jāņu ielīgošanas pasākuma 
rīkošanā un gatavošanā, paldies 
dziedātājiem, dejotājiem un visiem 
pārējiem dalībniekiem.

Apbalvo 
fotokonkursa 
dalībniekus

Iršu pagastā vasaras saulgriežu 
laikā notika dažādas aktivitātes - 
viena no tām bija fotokonkurss, 
kurš norisinājās no 15. maija līdz 
1. jūnijam ar  nosaukumu "Mani 
pavasara mirkļi". Piedalīties tika 
aicināti Iršu pagasta iedzīvotāji 
un ikviens interesents. Konkursa 

mērķis bija iemūžināt Iršu pagastu 
raksturojošas fotogrāfijas un piedā-
vāt iespēju pagasta iedzīvotājiem, 
kā arī dabas pētniekiem parādīt 
savus talantus fotomākslas jomā. 
Atsaucība bija diezgan liela. 13 
dalībnieki iesūtīja 99 fotogrāfijas. 
Visi darbu autori tika godināti 

ar pateicības rakstiem. Konkursā 
piedalījās un pateicības rakstus 
saņēma: Marika Maslovska, Gunta 
Svilpe, Irita Riekstiņa, Beāte Lie-
piņa, Elīza Ruža-Riekstiņa, Iveta 
Rutkovska, Daiga Andersone, 
Justīne Riekstiņa, Iveta Hvecko-
viča, Estere un Valters Riekstiņi, 
Monta Bergmane, Viesturs Vīksne, 
Adrians Sogomonjans. Iesūtītos 
darbus vērtēja kompetenta žūrija 
– pieredzējuši fotogrāfi Arvis 
Voicehovičš, Mārcis Briška un 
Ainārs Briedis.

Vasaras saulgrieži ir īstais brīdis, 
lai smeltos spēku turpmākajam 
darbam, jo gada visīsākajā naktī 
dabas spēks izpaužas visspilgtāk. 
Tāpēc domāsim labas domas, 
teiksim viens otram labus vār-
dus un būsim kopā ar saviem 
mīļajiem!

Paldies Iršu iedzīvotājiem un 
viesiem, kuri bija kopā ar mums 
svētkos!

Iršēniešiem ir pašiem savi talantīgi aktieri!

Sveic fotokonkursa “Mani pavasara mirkļi” dalībniekus. Līgo dziesmā izdzied 
saimnieces godu.
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Spēka vītnē iepina saules enerģiju
19.jūnija pēcpusdienā ar Jāņu 

rituāliem Vecbebru Mežaparku 
ieskandināja Bezgalīgie sajūtu stās-
ti. Vārds "līgo" ir ne tikai visbiežāk 
lietotais Jāņu dziesmu piedziedā-
jums, bet arī Jāņu būtības atslēga. 
Pasākuma sākumā mūs sagaidīja 
ūdens vārti, rasas ūdens un upes siera 
pērle, kas bija īpašs  maģisks rituāls, 
kurā veldzējāmies ar rasas ūdeni un 
baudījām sieru no upes pērles. Jāņu 
plūktām zālēm piemīt dziednieciskas 
un pat maģiskas īpašības, ar tām 

pušķo sētas, ēkas, bet mēs veidojām 
kopīgas un individuālas spēka vītnes 
ar daudzveidīgiem augiem. Katrs savā 
vītnē iepina saules enerģiju. Zāles, 
kas sapītas aplī ir dabas skaistuma 
un mūžības simbols. Nākošais ritu-
āls bija uguns, tā iekuršana un līgo 
dziesmu dziedāšana. Aizdedzinātajā 
ugunskurā ielikām mūsu labās do-
mas vasarai. Saules vārtu rotājām ar 
Vecbebru spēka viju, kuru uzvijām 
no dažādām pļavu zālēm. Lai svētki 
izdotos, nedrīkst stāvēt maliņā - ir 

jāiet cauri saules vārtiem, lai saulē 
vairojas labie spēki. Līgo danči zem 
dižā ozola pieskandināja Mežaparku, 
jo, ielīgojot Jāņus, devāmies rotaļās, 
veldzējāmies zem ozoliem. Tautas 
Dainu aplī katrs pasākuma dalībnieks 
lasīja dainu no bagātā tautasdzies-
mu pūra.

Paldies Bezgalīgajiem sajūtu stās-
tiem par izbaudīto mirkļu skaistumu!

Justīne Kosmačevska,
kultūras darba organizatore 

Top spēka vītne.

Vecbebros vasaras nometņu laiks
Bebru pagasta centrā 
manāma aktīva rosība, 
jo tāpat kā citas vasaras 
Vecbebru tehnikuma 
kompleksa dienesta vies-
nīca ir kļuvusi par mājvie-
tu bērnu un jauniešu va-
saras un sporta nometņu 
dalībniekiem.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Vecbebru tehnikuma kompleksa 
vadītāja Austra Midega stāsta, ka 
nometņu sezona sākās 28. jūnijā un 
ilgs līdz 28. augustam. Vecbebri ir 
labi zināma un iecienīta bērnu un 
jauniešu nometņu atpūtas vieta, 
kur baudīt lauku burvību, svaigu 
gaisu un ūdens tuvumu, bet jau-
najiem sportistiem te ir lieliska 
iespēja uzkrāt spēkus turpmākajiem 

startiem. 
“Lai arī ir daudz darba, priecā-

jamies, ka mūsu telpās ir dzīvība, 
ka saņemam jaukas atsauksmes par 
to, ka pilsētas bērniem pie mums 
patīk!” – teic Austra Midega. 

Pirmo reizi Vecbebros ieradās 
vasaras nometne “Pa pēdām”, kas 
arī atklāja vasaras nometņu darbību 
divu mēnešu garumā. No 28. jūnija 
līdz 3. jūlijam nometnes dalībnieki 
lieliski atpūtās un darbojās dažādās 
radošās darbnīcās. Mājup dodoties, 
nometnes rīkotāji atzina, ka atkal 
nākamgad te vēlēsies atgriezties.

No 29. jūnija līdz 8. jūlijam 
jau 20. vasaru Vecbebros aktīvu 
atpūtu pavadīja sporta nometne 
“HADL” no Rīgas. 30 bērni un 
jaunieši  taekwondo nodarbībām 
izmantoja gan stadionu, gan Bebru 
pamatskolas zāli. 

Trīs dienu garumā – no 16. jū-
lija līdz 19. jūlijam šeit atpūtās un 

trenējās nometnes “Sports PRS” 
jaunie taekwondo cīņas mākslas 
apguvēji. No 5. jūlija līdz 12. jūlijam 
Vecbebros vasaras sauli baudīja 
un sportoja meitenes futbolistes 
no futbola kluba “Dinamo Rīga”.

Ne tikai jaunie sportisti ceļu 
mērojuši uz mūsu novadu – no 5. 
jūlija līdz 14. jūlijam te darbojās 
deju kluba “Daces deju skolas” 
organizētā vasaras nometne. 

Austra Midega teic: “No jūlija 
vidus līdz augusta nogalei uzņem-
sim vēl vairākas nometnes: hokeja 
kluba “Prizma” jaunos hokejistus, 
vokālās studijas “Nots” dalībniekus, 
kuri jau vairākas vasaras atpūšas 
Vecbebros, kā arī angļu valodas 
apguvējus, futbola nometni no 
Līvāniem un peldēt apmācības 
nometni. Paldies par veiksmīgo 
sadarbību Baibas Driksniņas va-
dītajam ēdināšanas uzņēmumam 
“Danis plus”.”

Dziesmu romāns Koknesei un Pērsei
1926. gadā Rīgā A. Gulbja 
apgādībā klajā  laists Vol-
demāra Zālīša jeb "Stabu-
raga bērnu" autora Valda 
(1865-1934) mūsdienās 
maz zināmais dziesmu 
romāns "Juris Brasa – gār-
šas dēls un mantinieks", 
kuru autors turējis par 
savu mūža lielāko, labāko 
darbu. 

Linda Šmite

No 1453 pantiem un 23 nodaļām 
veidotais klasiskā pantmēra decimās 
rakstītais un atskaņām bagātais sa-
cerējums tapis Pirmā pasaules kara 
laikā politiski un personīgi ārkārtīgi 
dramatiskos apstākļos. 13 nodaļas 
radītas bēgļu gaitu laikā Tērbatā 1915. 
gadā, pēdējās 10 – Rīgā. Par apstāk-
ļiem, kādos romāns tapis, rakstījis 
pats autors: "Nāvīgais kancelejas 
slogs uzgūlās jo niknākā veidā, cīņa 
ar nāvi un iznīcību. Stingst asinis: 
iedzīve izlaupīta, ne trauciņa, ko 
ūdeni pasmelt, skrandas mugurā 
un kājās, pusbads, lielinieku asins 
plūdi, sērgas, dizentērija, Bermonta 
granātas svilpo miteklim pāri un 
sprāgst, redzes zušana, aklības tu-
vošanās, Sirdsmīļās (aktrise Luīze 
Melkerte) nāve (1925)." Tie ir vai-
rāk nekā desmit gadi, kuri atdoti 
romāna rakstīšanai, pārrakstīšanai, 
uzlabošanai, slīpēšanai.

Vienīgā laime - darbs
555 lappusēs Valdis iemūžinājis 

savus kvēlākos sapņus un ideālus, 
kuriem uzticīgs bijis visu savu apzināto 
rakstnieka, skolotāja un sabiedriskā 
darbinieka mūžu. Kļūt par kultūras 
tautu, kurai tālu priekšā citas, dzīvot, 
lai strādātu vispārības labā, kā to 
darījis pats un viņa brālēns sausnē-
jietis, Latvijas pirmais Apsardzības 
ministrs Jānis Zālītis (1874-1919). 
Viņa vienīgā laime – darbs. Abu 
izglītošanās motīvi  saistīti ne jau 
ar savu labumu, mantiskā stāvokļa 
uzlabošanu, bet mācīšanos, lai zinātu 
visu, lai apgūto dotu citiem.

Dziesmu romāna darbība notiek 
Pērses dēļ par Ēdeni pārvērstajā 
Koknesē 19. gadsimta pēdējā ce-
turksnī, "kad uz augšu gāja latvietim 
vēl ceļš, uz debesīm, ne elli".

Juris Brasa, ienākdams Koknesē, 
ir fiziska darba un dzīves grūtību 
rūdīts jauneklis, kam gars un prāts, 
un sirds atrodas nemitīgā pašpiln-
veides darbā. Viņu ik uz soļa pavada 
"gaismas kāre nedzēšama". Brasa vēlas 
mācīties augstskolā. Vasarā nolīgst 
par puisi un ar savu izveicību lauku 
darbos, kā arī ar spēju upurēties, 
glābt slīkstošo biedru dzīvības uz 
ūdens, iemanto labu slavu, atrod 
drošu pajumti savai vecajai bez 
mantas un spēka palikušajai mātei.

Pērses krastā Džona klints
Izglītošanās centienos un ģi-

menes stāvokļa, mazturības ziņā 
Juris Brasa asociējas ar V. Plūdoņa 
Atraitnes dēlu (1901), bet vienādības 
zīme starp abiem jaunekļiem nav 
iespējama tāpēc, ka Juris vēlas "iet 
tautā, mūžu strādāt viņas labā, tautai 
mantu, godu krāt", bet Atraitnes dēls 
vairāk domā, kā uz purvu aizdzīt 
savu trūkumu, kā zīdā un samtā 
ietērpt savu māti, kā nosēdināt viņu 

godgalda galā.
Koknesē ap nopietno un dedzīgo 

ideāltipu Juri Brasu pulcējas godīgi, 
atvērti, līdzjūtīgi, izpalīdzīgi, patiesi 
cilvēki. Kas tādi vēl nav, par tādiem 
Jura iespaidā top: Jaunjelgavā mācoties, 
sastaptais draugs Jānis, Kokneses 
turīgākais jaunais saimnieks Grauds, 
kurš, noslēdzot brālību, kļūst par 
Jura brāli, Jura paraugam līdzinā-
damies, uz labo pusi mainījies kalpa 
zēns Mikus, vispārības nopelniem 
bagātais Strauts, kurš Juri iekārto 
par Kokneses draudzes skolas sko-
lotāja palīgu (biogrāfiska sakritība 
ar Valda dzīvi un darbu Koknesē 
1896. gadā, kad Valda brālis iepērk 
dzimtas mājas "Jaunkalniešus"), 
eksterns Videgs, mācītājs, dziedējs 
Iņķis, skaistā, noslēpumainā, bagā-
tā Milda un, protams, Jura karsti 
mīlētā, kautri daiļā un gudrā Rute, 
kurai zvērēta uzticība, un zvēres-
ta liecinieks ir parka ozola mizā 
iegrieztais burtu J un R savijums.

Juris ir īsts kavalieris, dzimis 
bruņinieks, kurš gatavs aizstāvēt 
sievietes godu un labo slavu. Herkulesa 
spēks, kas mīt Jura muskuļotajās, 
smaga darba stiprinātajās rokās, ļauj 
pacelt virs galvas meitu mednieku 
Džoni un draudēt to nomest no 
klints, ja tas neatzīsies Rutes neslavas 
celšanas nedarbos. No tā laika viena 
no Pērses krasta gaišajām klintīm 
tautā tiek dēvēta par Džona klinti.

Attēlo īstenībā piedzīvoto 
Valda dzejas valodā vērojama tā 

pati prozas valodas meistarība, zīmējot 
niansētas dabas gleznas: sapņu ilgās 
Pērse rāmi šalc, saulesstars egles zarus 
apzeltījis. Pērses rāmums stāv pāri 
visam, to neietekmē mākoņi, ziedi, 
putni. Vienīgi pie Pērses krāces ūdens 
"kā kristāls strāvojas". Kā "Staburaga 
bērnos"(1895) no jauna skatāma 
majestātiskā klints, kad Strauta un 
Grauda idejas īstenoti, laivinieki, 
kora dziesmu pavadīti, to apciemo 
karstā siena laikā. "Jo tuvāk laiva 
Staburagam griežas, jo augstāks, 
varenāks tas izceļas, jo spožāk lāses 
mirdz un riešas, un kā pērles zib un 
noveļas. Kas zemes bēdas tam, kas 
prieki?". Kā Jancis un Marčs, tikpat 
niecīgi un mazi pie Staburaga ir dzīvi 
nedaudz pieredzējušākie laivotāji 
Juris, Rute, Milda, Grauds. Savdabīgi, 
ka Valdis jaunajā daiļdarbā piemin 
savus radītos literāros varoņus no 
“Staburaga bērniem”.

Rakstnieks tēlo vienīgi īstenībā 
piedzīvoto un redzēto. Viņa novē-
rotā dzīves īstenība top daiļa un 
idealizēta, ar to viņš atšķiras no sava 
laika reālistiem Pērsieša un Zeibota. 
Zaļumniekiem Staburags šoreiz 
nevis asaras plūdina, bet šampanieti. 
Autors gan dod mājienu, ka tādam 
dziļi ieslēgtam Staburaga smaidam 
diez vai drīkst uzticēties, vai "joks 
kā joks ar nobeigsies?" Protams, 
drīz seko liela traģēdija un skar Juri, 
Graudu un Ruti.

Romānā ir daudz varoņu jūtu 
dzīves iekšējo pārdzīvojumu, intrigu 
un kaislību, kas tik ļoti pieprasītas 
visos laikos. Romāns bez mīlas sāpēm 
un mokām nebūtu romāna vārda 
cienīgs. Tāpēc autors Jura sirdsmīļo 
Ruti liek slepeni iemīlēt nevienam 
citam kā Jura jauniegūtam brālim 
Graudam. To nojaušot, Juris vaicā 
sev: "Kas esmu, ka man dodams, 

otram ņemi, ko sirds sen cerējusi 
slepeni? Ak, kā šai laimē sirds man 
trīc! Kā baidos! Cik ilgi mana tā, šī 
laime, cita as`rām slacītā?" Mīlestības 
tēlojums paviršam lasītājam atgādina 
sentimentālu tīksmināšanos, bet 
uzmanīgāks lasītājs šajā mīlestībā 
saskatīs irracionālu virzītājspēku 
visā sabiedrības kopdzīvē. Jauna-
jam censonim jāizcīna smaga cīņa 
starp sirds mīļoto, kas paliek “dobē”, 
Pērses krastā, un kalna tālēm, ko 
viņš iecerējis sasniegt, jo "cilvēks 
nedzīvo tik miesai vien".  Jura un 
Rutes mīlestība tiek tīši izpostīta, ilgi 
paliek neatklāts skaudīgais un ļaunais 
vaininieks. Galvenais Jura Brasas 
dzīves vadmotīvs pēc neizmērojami 
lielā mātes un mīļotās zaudējuma 
paliek "tik citiem strādāt, viņu vietā 
ciest, un upurēt it visu brāļu labā. 
Virs zemes gars lai vienīgs valdītājs, 
ne miesa – pīšļu vergs." 

Atbalso Plūdoņa “Atraitnes 
dēla” noskaņu

Ir lappuses romānā, kas tēloto 
ainu un sajūtu dēļ atbalso Plūdoņa 
"Atraitnes dēla" noskaņu:

"Stāv Juris vagonā viens vien 
pie loga:

Nakts dzimteni jau saviem spār-
niem skauj:

Elš dzelzsrumaks zem sava 
milzu sloga

Un trakiem joņiem pusnakts 
dzelmē rauj."

Romāna lappusēs sulīgi spilgtām 
krāsām zīmēta Pērses leja, pils dru-
pas, Pērses tilts, skola, parka lapene, 
dzelzceļš, baznīca, "Maskava", kas 
bija krogs pie baznīcas.

Decimas ir sevi attaisnojušas 
Daugavas slavināšanai, tautas nā-
kotnes cerību paušanai:

Kā tevi Daugava lai nemīlētu,
Kad laiviņā kā šūplī nesi
To pāri krācēm, dzelmēm dziļajām?
Romānā ievērojama vieta atvēlēta 

filozofiskām pārdomām par dzīves 
jēgu, dzīvību un nāvi, cilvēka cieša-
nām kā Dieva sodu un Dieva gribu.

1926. gada izdevumu papildina 
Valda meitas grafiķes Irmas Zālītes 
(1900-1937) ilustrācijas (Skats no 
Pērses gravas krasta uz Kokneses 
pilsdrupām, Pērses grava, Staburags, 
Kokneses pils parka dolomīta kāpnes).

Lasot teju pirms 100 gadiem 
izdoto dziesmu romānu, uzdūros 
uz tipogrāfijas brāķa – ļoti daudzām 
sānos un augšmalā neatdalītām lapām. 
Lai tiktu pie Valda teksta, vispirms 
vajadzēja darboties ar papīra nazi. 
Sajūta vienreizēja – esmu šī dzeltāni 
novecējušā bibliogrāfiskā retuma 
pirmā lasītāja. Ceru, ne pēdējā.

Lai teju pirms 100 gadiem 
izdotajam dziesmu romānam 

jauni lasītāji!

Militāro gaisa kuģu lidojumi 
virs Kokneses novada

Kokneses novada pašvaldī-
ba, saņemot daudzu iedzīvotāju 
jautājumus par 24. un 25. jūnijā 
notikušajiem militāro kuģu lido-
jumiem virs Kokneses novada, 
sazinājās ar Aizsardzības ministrijas 
(AM) Militāri publisko attiecību 
departamenta Preses nodaļu un 
saņēma sekojošu skaidrojumu: 
“24. un 25. jūnijā gaisa telpā virs 
Kokneses novada treniņlidojumus 
veica sabiedroto bruņoto spēku 
gaisa kuģi, kas veic patrulēšanu 
NATO gaisa telpā virs Baltijas. 
Treniņlidojumi notiek saskaņā 
ar iepriekš saskaņotiem lidoju-
mu plāniem, ievērojot noteiktos 
lidojuma augstumus.  Arī turpmāk 

iespējami šādi treniņlidojumi virs 
Kokneses novada. Vēršam uzmanī-
bu, ka Latvijas gaisa telpā militāro 
gaisa kuģu lidojumi notiek tikai 
normatīvajos aktos noteiktajā aug-
stumā un ātrumā, līdz ar to radītais 

troksnis ir īslaicīgs un nenodara 
kaitējumu cilvēkam un īpašumam.”

Foto autors: Ilustratīvs foto 
/ Foto: SRA Greg L. Davis, 
USAF, defenseimagery.mil
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Skaļās lasīšanas sacensības 
2019/2020 reģionālais fināls 
norisinājās attālināti
17. martā Skrīveru bērnu 
bibliotēkas atjaunotajās 
telpās bija plānots trešais 
Aizkraukles reģiona Ska-
ļās lasīšanas sacensības 
reģionālais fināls. Pļaviņu, 
Skrīveru, Kokneses, Aiz-
kraukles un Jaunjelgavas 
pirmās kārtas uzvarētāji 
būtu cīnījušies par iespēju 
maijā  pārstāvēt mūsu 
reģionu Vislatvijas Nacio-
nālajā finālā Gaismas pilī. 
Bet Covid-19 izsludinātās 
ārkārtas situācija dēļ, 
pasākumu klātienē nācās 
atcelt. Visā Latvijā daudzus 
reģionālos fināli klātienē 
nenotika, tādēļ radās ideja 
reģiona finālistus noskaid-
rot attālināti.

Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta biblio-
tēkas
Bērnu literatūras noda-
ļas bibliotekāre
Skaļās lasīšanas sacensības 
Aizkraukles reģiona kura-
tore 

Novadu finālistiem tika lūgts iz-
veidot trīs minūšu garu video ar savu 
uzstāšanos. Video saturam bija jābūt 
tādam kā klātienē – iepazīstināšana 
ar sevi, sevis izvēlēto grāmatu un 
pats lasījums. Video tika apkopoti 
vienkopus vienā mākoņfailā un tad 
darbu varēja sākt žūrija.

Žūrijas locekļi bija tie paši, kuri 
būtu vērtējuši klātienē, un tie bija 
-  Skrīveru Mākslas skolas direktore, 
Skrīveru novada izpilddirektors, Aiz-
kraukles pilsētas, Pļaviņu, Kokneses 
un Jaunjelgavas bērnu bibliotēku 
bibliotekāres. Ņemot vērā darba formas 
maiņu, arī vērtēšanas sistēma tika 
izveidota citādāka. Katrs vērtētājs 

15 dalībniekiem sadalīja punktus 
no 15 līdz 1 , kur 15 ir augstākais 
vērtējums. Vērtēt šoreiz varēja arī 
paši dalībnieki, viņiem pie sava video 
bija jāpieliek strīpiņa un jāvērtē no 
15 – 2, šis vērtējums tika pievienots 
žūrijas pamata vērtējumam.

Saskaitot dalībniekiem salik-
tos punktus, arī tika noskaidrots 
Aizkraukles reģiona finālists, kurš 
rudenī dosies uz Vislatvijas finālu. 
Šogad tā ir Pļaviņu novada lasītā-
ja Amanda Rudzīte, kura ar dažu 
punktu vairākumu apsteidza savu 
novadnieci Laimu Silasproģi.

Dalībnieku apbalvošana arī notika 
neierasti, Skrīveru bērnu bibliotēkas 
sarūpētās dāvanas saņēma katrs da-
lībnieks, bet to nodošana tika uzticēta 
novadu bibliotekāriem savās telpās. 
Īpašās piemiņas plāksnes saņēma trīs 
finālisti un viena no tām ir mūsu 

koknesiete Kristija Rotkāja, kura 
ierindojās trešā pēc punktu skaita. 
Arī Aleksis Krūmiņš un Paula Vī-
toliņa daudz neatpalika no pirmā 
trijnieka, par ko man liels prieks 
un gandarījums. Paldies skolotā-
jām Leldei Ārei un Evitai Užulei 
par savu audzēkņu sagatavošanu 
un iedrošināšanu.

Liels paldies mammām, biblio-
tekārēm un pašiem dalībniekiem 
par uzdrīkstēšanos darīt citādāk. 
Paldies visiem par ieguldīto darbu 
gan veidojot video, gan vērtējot visus 
15 dalībniekus, jo uzdevums bija 
ļoti grūts, tikai no video noprast, 
kurš būtu labākais skaļais lasītājs 
šajā sezonā.

Turēsim īkšķus par Amandu, lai 
viņai izdodas apburt arī klātienē gan 
klausītājus, gan Rīgas žūriju.

Kultūras pasākumu kalendārs
Datums un laiks Pasākums Norises vieta

Līdz 31.augustam Pāvila Karpa gleznu izstāde “Koknese senāk un 
tagad”.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

No 20. līdz 24. 
jūlijam no plkst. 
10:00 līdz 12:30

Radošās nodarbības – rotu, ādas apstrādes, 
aušanas darbnīcas un citas aktivitātes. Pieteikšanās 

pa tālruņiem 26525901; 65161740.

Kokneses ģimenes 
atbalsta dienas 

centrs

No 21. jūlija līdz 
30.augustam

Gitas Mārcēnas-Ancānes kolekcijas izstāde 
“Ceļojumu zilonīši”.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

Līdz 2.augustam
Monikas Bērziņas, Valentīnas Čulkstēnas, Ritas 

Ginaites  izstāde “Vasaras smarža”. 

Tēlnieka V. 
Jākobsona 

memoriālā māja 
“Galdiņi”

24.jūlijs 
plkst.12:00 Annas diena – Saimnieču diena.

Tēlnieka V. 
Jākobsona 

memoriālā māja 
“Galdiņi”

31.jūlijs 
plkst.21:00

Mareka Radzēviča koncerts. Sēdvietu skaits 
ierobežots. Rezervācija pa tālruni: 25431154. Ieejas 
maksa 5 eiro. Nelabvēlīgos laika apstākļos kultūras 

namā.

Kokneses pilsdru-
pas

8.augusts 
plkst.18:00

Muzikālās apvienības “Tikai tā” koncertprogram-
ma “Mīlestībai un vasarai bez ierobežojumiem”. 

Ieeja brīva. Sēdvietu skaits ierobežots. Nelabvēlīgos 
laika apstākļos koncerts kultūras namā.

Koknese, Blaumaņa 
pagalms

14.augusts 
plkst.20:00

Tikšanās ar dziesminieku Kārli Kazāku. Ieeja 3 
eiro. Sēdvietu skaits ierobežots. Nelabvēlīgos laika 

apstākļos kultūras namā. 

Kokneses parkā 
pie skulptūras 

“Mūžībai”

22.augusts II Latvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās 
svētku pasākums. Kokneses estrāde

22. augusts 
plkst.18:00

Starptautiskā amatierteātru režisoru     radošā ple-
nēra “MAZĀ BALTIJAS RAMPA” ietvaros Latvijas 

perfomances mākslas centra uzvedumi
Vecbebru tehni-
kuma pagalms

22.augusts 
plkst.22:00

Starptautiskā amatierteātru režisoru     radošā ple-
nēra “MAZĀ BALTIJAS RAMPA” ietvaros Jelgavas 

studentu teātra izrāde “Kjogenstāsti”. 
Nelabvēlīgos laika apstākļos kultūras namā.

Kokneses pilsdru-
pas

23.augusts 
plkst.11:00

Starptautiskā amatierteātru režisoru     radošā ple-
nēra “MAZĀ BALTIJAS RAMPA” ietvaros Kokne-

ses amatierteātra iestudējums P.U.Enkvists “Vectēva 
māja”.

Kokneses kultūras 
nams

29.augusts 
plkst.18:00

Vijoļu duets “Violin Diivas”. Dzīvā performance – 
Daugavas meditācijas. Muzicē Inese Fedorovska un 

Lelde Zaržecka. Ieejas maksa: 4 eiro. Info pa tālr. 
25431154.

Kokneses parkā pie 
virzienu norādņu 

staba

29.augusts 
plkst.22:00

Sporta svētku balle kopā ar grupu “Liepavots”. Ie-
ejas maksa 5 eiro.

Vecbebru 
Mežaparka estrāde

1.septembris 
plkst.15:00

Muzikāla izrāde bērniem “Ķepu patruļas 
aizraujošie piedzīvojumi”. Ieeja brīva.

Kokneses kultūras 
nams

4.septembris 
plkst.19:00

Grupas “Willow Farm” koncerts “Pasaule ir viss, 
kas gadās”. Ieejas maksa 5 eiro.

Kokneses pilsdru-
pas

12.septembris 
plkst. 8:00

Rudens tūrisma velobrauciens. Maršruts:Koknese-
Aizkraukle; Skrīveri-Jaunjelgava;Sece-Jaunjelgava

Izbraukšana no 
Kokneses pilsdru-

pām

Aleksis Krūmiņš – viens no labākajiem lasītājiem.

Čaklās grāmatu lasītājas – Paula Vītoliņa un Kristija Rotkāja.
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Biedrība "Dzīvības koks" sniedz palīdzību

Onkoloģisko pacientu at-
balsta biedrība "Dzīvības 
koks" vēlas palīdzēt pa-
cientiem un tuviniekiem, 
kurus skārusi onkoloģiska 
slimība. Tāpēc atgādina 
par divām valsts atbalstī-
tām programmām, kas 
pieejamas ikvienam, kas 
saskāries ar onkoloģisku 
slimību pacientam un tuvi-
niekam bez maksas. Prog-
rammās piesaistīti augsti 
kvalificēti un zinoši speciā-
listi, kuriem ir liela pieredze 
darbā ar cilvēkiem ar onko-
loģisku diagnozi.

1.Ja uzzināta diagnoze, jāgai-
da izmeklējuma rezultāti utt.- 
Psihoemocionālā atbalsta centrs 
(RAKUS Latvijas Onkoloģijas 
centrs), kurā strādā psihotera-

peits, psihologs, mākslas tera-
peiti, fizioterapeits, onkoloģijas 
māsa un konsultants ar sociālā 
darba pieredzi. 

Centrā atbalstu var saņemt 
ikviens, kas saskāries ar onko-
loģisku slimību   gan klātienē, 
gan, zvanot uz centra telefonu- 
67040830!

Centra atrašanās vieta: Latvi-
jas Onkoloģijas centra stacionāra 
1.stāvā (aiz garderobes).

Centra darbs:
• Darba laiks no 9.00- 17.00;
• Centrā vienlaikus strādā divi 

speciālisti konsultanti;
• Pacienti un tuvinieki var 

nākt uz centru, iepriekš nepie-
rakstījušies;

• Pacienti un tuvinieki var 
nākt uz centru, iepriekš pie-
rakstoties, zvanot pa tālru-
ni 67040830;

• Ja nepieciešams, centra spe-
ciālisti konsultanti pēc uzaici-
nājuma (medicīnas darbinieka, 
pacienta vai tuvinieka iniciatīva) 
apmeklē pacientus nodaļās;

• Lai pieteiktu, vienotos 
par nodaļu apmeklējumu – 
67040830;

• Ja paredzēts apmeklēt 
LOC, tad var vienoties par 
konsultāciju pie konkrēta spe-
ciālista, piemēram, otrdienās 
un ceturtdienās- fizioterapeits, 
trešdienās- psihoterapeits 
utt., iepriekš zvanot pa tālruni 

67040830!
Psihoemocionālā atbalsta 

centrs Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcā atvērts kopš 
2019.gada 1.novembra. Centra 
mērķis ir sniegt psihoemocionālu 
atbalstu cilvēkiem, kuri tikko uz-
zinājuši savu vai tuvinieka diag-
nozi, kā arī atbalstīt pacientus 
un tuviniekus aktīvā ārstēšanas 
un pēc ārstēšanas laikā.  Centra 
speciālistu konsultantu uzde-
vums- sniegt krīzes atbalstu, palī-
dzēt sadzīvot ar diagnozi. Centrā 
strādā konsultants- psihotera-
peits, psihologs, mākslas terapeits, 
konsultants sociālajā darbā, kon-
sultants- onkoloģijas māsa, kā 
arī konsultants – fizioterapeits. 
Lai nodrošinātu Psihoemocionā-
lā atbalsta centra darbu, Rīgas 
Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīca ir noslēgusi sadarbības 
līgumu ar Onkoloģisko pacientu 
atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, 
kas ir vienīgā pacientu biedrība ar 
pieredzi psihosociālās rehabilitā-
cijas un psihoemocionālā atbalsta 
sniegšanā onkoloģiskiem pacien-
tiem. Biedrība ir izstrādājusi un 
ievieš psihosociālās rehabilitācijas 
programmas pacientiem un tu-
viniekiem kopš 2009.gada. Kopš 
2018.gada tas ir valsts apmaksāts 
sociālais pakalpojums. 

2. Ja pabeigta ārstēšana; jā-
gatavojas jaunam ārstēšanas 
posmam vai viss aiz muguras, 

bet grūti samierināties ar noti-
kušo:  jums palīdzēs Psihosoci-
ālās rehabilitācijas programma 
onkoloģiskajiem pacientiem un 
viņu tuviniekiem "Spēka avots".

Tā ir 6 dienu rehabilitācijas 
programma, kurā var pieteikties 
ikviens (pacients kopā ar tuvi-
nieku), kurš vēlas sakārtot savu 
emocionālo dzīvi pēc onkoloģis-
kas slimības (grupu terapija, fi-
zioterapija, lekcijas par svarīgiem 
jautājumiem u.c.). 

Programma ir bez maksas, 
to nodrošina „Dzīvības koks” 
pēc Labklājības ministrijas de-
leģējuma līguma.

Pieteikšanās: www.dzivibas-
koks.lv. Informācija pa tālru-
ni:67625339.

Programmas norises vieta: 
viesu namā netālu no Jelgavas.

Norise:
• No svētdienas 17.00 – nāka-

mās nedēļas sestdienas 9.00 (se-
šas dienas)- dalībniekam jādzīvo 
norises vietā;

• Ierašanās rehabilitācijas 
programmas vietā, iepazīšanās 
ar dalībniekiem, pasniedzējiem 
un programmu;

• Grupu terapija (katram da-
lībniekam 9 nodarbības);

• Fizisko aktivitāšu nodarbī-
bas (vismaz sešas);

• Lekcijas par aktuāliem jautā-
jumiem pēc onkoloģiskas slimī-
bas (vismaz četras);

• Individuālās konsultācijas 
pie speciālistiem (katram dalīb-
niekam vismaz divas);

• Ēdināšana un dzīvošana vie-
su namā bez maksas;

• Labs garastāvoklis, informā-
cijas apmaiņa un sarunas ar lī-
dzīgi domājošiem- neatsverama 
iespēja!

Pasniedzēji un grupu vadī-
tāji, speciālisti: psihologs/psiho-
terapeits, mākslas terapeits, fizio-
terapeits, ārsts- onkologs, onko-
loģijas māsa, uztura speciālists, 
fizisko aktivitāšu speciālists u.c.

Kas nepieciešams, lai pie-
teiktos programmā:

• Pārliecība, ka vēlas kaut ko 
darīt, lai uzlabotu emocionālo 
pašsajūtu;

• Invaliditātes apliecība vai 
Ģimenes ārsta/ārsta-speciālis-
ta rekomendācija/nosūtījums 
psihosociālās rehabilitācijas 
kursa saņemšanai.

Psihosociālās rehabilitāci-
jas programmas onkoloģiskiem 
pacientiem biedrība „Dzīvības 
koks” ievieš kopš 2009.gada. No 
2018.gada tā ir valsts atbalstīta 

programma, kura tiek īstenota 
atbilstoši Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumam 
un MK noteikumiem Nr.780 „Par 
psihosociālo rehabilitāciju on-
koloģiskiem pacientiem un viņu 
tuviniekiem”. Kopš 2009.gada īs-
tenotas vairāk nekā 100 program-
mas, kurā piedalījušies gandrīz 
2000 cilvēku no visas Latvijas. 
Dalībnieku pašnovērtējums pa-
rāda, ka pēc programmas būtiski 
samazinās negatīvās izjūtas; sa-
mazinās bailes, ka slimība atgrie-
zīsies; rodas izpratne par to, kāpēc 
tuvinieki rīkojas tā un ne citādi; 
samazinās vēlme izolēties no sa-
biedrības; palielinās vajadzība 
būt fiziski aktīvam un dzīvot pēc 
iespējas normālu dzīvi.   Lūdzot 
novērtēt, kuri programmas ele-
menti ir  vissvarīgākie, atzīmētas 
ir fiziskās aktivitātes, savstarpējās 
sarunas, grupu darbs, lekcijas un 
individuālās konsultācijas.

Kontaktinformācija: www.
dzivibaskoks.lv, tel. 67625339, 

e-pasts: dzivibaskoks@
dzivibaskoks.lv

Jaunākie notikumi sportā Iršu pagastā
No 27. jūnija līdz 1. jūlijam 

Iršos jebkuram interesentam 
bija iespēja piedalīties spēlē "QR 
kodi IRŠOS", izmantojot mūsdienu 
tehnoloģijas. Lai veiktu spēli, bija 
jānoskenē kods un jāatrod noteikta 
vieta Iršu pagasta teritorijā. Izejot 
visu maršrutu, bija iespējams tikt 
pie pārsteigumu balvām. 

Spēlē piedalījās vairāk nekā 20 
dalībnieki, taču līdz finišam no-
teiktajā laikā nonāca mazāk nekā 
puse. Maršrutā bija iekļauti Iršu 
teritorijā atrodamie dabas objekti: 
ūdens krātuves, pilskalni, upes, 
dižkoki un parki. Spēlē bija ne-
pieciešama izturība un atjautība, 

jo maršruta kopējais garums bija 
ap 40 kilometri.

3. jūlijā sporta hallē "Irši" notika 
dalībnieku apbalvošana. Izlozes 
veiksminieki saņēma pārsteiguma 
balvas: Endijs Rudzons, Beāte Liepiņa, 
Tīna Kažociņa, Līga Riekstiņa un 
Evelīna Nikolajeva. Pateicības par 
dalību saņēma Adrians Sogomonjans, 
Signe Dzērve un Silvija Riekstiņa. 
Paldies visiem dalībniekiem par 
atsaucību! Daži interesenti izrādī-
ja vēlmi piedalīties aktivitātē pēc 
noteiktā laika. Pēc viņu lūguma 
spēli vēl bija iespējams spēlēt līdz 
6. jūlijam, taču bez iespējām tikt 
pie pārsteiguma balvām.

Lielu paldies Jēkabpils sporta 
centra darbiniecei Gunai Gavarei 
par sniegtajām zināšanām pieredze 
apmaiņas vizīte un aktīvo palīdzību 
šīs spēles veidošanā!

Aizvadītajās brīvdienās aktīvā-
kie Iršu jaunieši piedalījās apkārt 
notiekošajās sporta sacensībās. 
Lepojamies ar Raimondu Dzērvi, 
kurš sasniedza savu tuvāko izvir-
zīto mērķi sporta jomā. 3. jūlijā 
Raimonds piedalījās Māra Bružika 
kausa izcīņas sacensībās trīssoļ-
lēkšanā, kur ieguva godpilno 2. 
vietu un sasniedza jaunu personīgo 
rekordu 12,48m trīssoļlēkšanā.

5. jūlijā Rinalds Kalniņš un Raivis 

Pālēns ar draugiem komandā "Irši" 
startēja sacensībās "Ķeipenes Kauss 
2020" pludmales volejbolā. Veik-
smīgas spēles rezultātā komanda 
ieguva 2. vietu.

Lepojamies ar Iršu pagastā dzī-
vojošiem jauniešiem, kuri turpina 
kopt volejbola tradīcijas un aktīvi 
iesaistās sporta dzīvē!

Sagatavoja: sporta darba 
organizatore Olita Ruža

Foto: Olita Ruža un 
Sanita Mirošņika (KSC)

Jaunajiem Iršu sportistiem Māris Bružiks ir lielisks paraugs, lai sasniegtu savas uzvaras!
Prieks par balvu spēles "QR 

kodi IRŠOS" dalībniecei.

Tūrisma jomas 
uzņēmēju tikšanās

Pamazām, palēnām, pēc 
saistībā ar  Covid 19 izsludi-
nātās ārkārtējās situācijas 
beigām, atsākas ceļošana. 
Arī Koknesē sāk atgriezties 
tūristi. Šogad ceļojumi vai-
rāk notiek pa Latviju ģime-
nes lokā, mazāk līdz šim 
ierastajās tūristu  grupās.  
Labprātāk ceļotāji izvēlas 
apmeklēt āra objektus,  ie-
cienīto Kokneses parku ar 
viduslaiku pilsdrupām un 
Likteņdārzu.  Kokneses 
apmeklējumu savos ceļo-
jumu maršrutos sāk iekļaut 
arī  ceļotāji no Lietuvas un 
Igaunijas. 

Kokneses tūrisma informā-
cijas centrs

Kokneses tūrisma informācijas 
centrā jūnija pēdējā dienā pulcējās 
novada tūrisma jomas uzņēmēji, 
lai pārrunātu sezonas aktualitātes, 
lai diskutētu par norisēm tūrismā. 
Kokneses novada domes Tūrisma un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Anita Šmite iepazīstināja ar aktuālajām 

nostādnēm un informāciju no LIAA, 
Zemgales tūrisma asociācijas u.c. 
Klātesošie pārrunāja  pašreiz aktuālos 
piedāvājumus, norises objektos un 
saimniecībās. 

Pēc tikšanās un domu apmai-
ņas "Pērseju" saimniece Ita Lejiņa 
piedāvāja izmēģināt mobilo apli-
kāciju un doties "Misijā Koknese". 
Pat pēkšņi uznākušās lietusgāzes 
neiztraucēja apmēram divu stundu 
garo Kokneses parka un apkārtnes 
iepazīšanu ar interaktīvu uzdevu-
mu palīdzību. Noslēgumā, tikšanās 
dalībniekiem pulcējoties "Pērsejās" 
un baudot gardu buljonu āra terasē, 
turpinājās sarunas gan par tūristu 
piesaisti Koknesei, gan par mobilās 
aplikācijas izmantošanas iespējām, 
gan par esošu un  kādreizējo Pērses 
gravas skaistumu, vērojot biedrības 
"Pērses krasts" interaktīvo informā-
cijas stendu.  

Dodoties apceļot Latviju, aicinām 
iegriezties tūrisma informācijas centrā, 
kur pieejami informatīvie materiāli 
gan par populāriem apskates objek-
tiem, gan mazāk zināmām takām, 
lauku un amatnieku sētām un citām 
apskates vietām.

"Pērseju" saimniece Ita Lejiņa piedāvāja izmēģināt mobilo 
aplikāciju un doties "Misijā Koknese".
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Vieglatlētikas sezona 
Koknesē veiksmīgi iesākta

Ja citus gadus jūnija vidū 
jau tiek sadalīti pirmie 
medaļu komplekti Lat-
vijas čempionātos viegl-
atlētikā, tad šajā gadā 
jūnijā vidū varēja notikt 
tikai pirmās sacensības. 
19.jūnijā Koknesē noti-
ka Aizkraukles novada 
sporta skolas slēgtās 
sacensības vieglatlētikā, 
kurā piedalījās sportisti 
no Kokneses, Aizkraukles, 
Jaunjelgavas un Neretas.

Kokneses sporta centrs

Sacensībās tika pārstāvētas 
vecuma grupas no U12 līdz U20 
un sacensību mērķis šoreiz bija 
pārbaudīt šī brīža sportisko formu 
un uzrādīt rezultātus, ar kuriem 
būtu iespējams kvalificēties Latvi-
jas jaunatnes čempionātiem, kuri 
notiks jūlijā. Tika sasniegti vairāki 
jauni personīgie rekordi un uzrādīti 
sezonas labākie rezultāti, kā arī 
vairāki sportisti ieguva tiesības 
startēt Latvijas čempionātā, izpildot 
kvalifikācijas normas.

U12 vecuma grupas sportisti 
šoreiz sacentās pieccīņā (60m, tāl-
lēkšana, šķēpa mešana, augstlēkšana, 
600m). Zēnu konkurencē startēja 

deviņi sportisti, bet meitenēm uz 
starta izgāja sešas sportistes. Da-
lībnieku vidū pārsvarā bija mūsējie 
vieglatlēti – 12 no 15 jaunajiem 
daudzcīņniekiem bija koknesieši. 
Zēniem labākais bija Dominiks 
Rudmiezis, kurš nākošajās vietās 
atstāja attiecīgi Darenu Viljamu 
Vanagu un Ričardu Loginu, bet 
meitenēm labākā bija Kadrija 
Amanda Birkāne, kas apsteidza 
Valēriju Kovaļevsku un Elizabeti 
Kalniņu.

U14 vecumā grupā startēja divas 
koknesietes. Pie diviem jauniem 
personīgajiem rekordiem tika Marta 
Užule, kas augstlēkšanā pārlēca 
1.40 metrus un šķēpu aizmeta 
26.03 metrus tālu. Kristija Rotkāja 
startēja 1km soļošanā un uzrādīja 
rezultātu 6:10.

Plašāks Kokneses sportistu 
loks piedalījās U16 vecuma gru-
pā, kur arī sasniegti vairaki labi 
rezultāti. Gundega Beķere startēja 
1km soļošanā un finišēja ar jaunu 
personīgo rekordu 4:56.26. Elza 
Lazdiņa šķēpa mešanā sasniedza 
35.35 metrus, bet zēniem pie per-
sonīgajiem rekordiem tika Alens 
Paļskis (38.60) un Ričards Lācītis 
(37.35). Ričardam arī jauns perso-
nīgais rekords diska mešanā – 32.14 
metri. Diska mešanā meitenēm 

26.81 metrs Patrīcijai Bērzkalnai, 
bet Signei Dzērvei 20.20 metri. 
Patrīcija startēja arī vesera meša-
nā, sasniedzot 30.23m atzīmi, bet 
augstlēkšanā 1.40 metrus pārlēca 
Elza, bet Signei šoreiz pakļāvās 1.35 
metru augstumā novietotā latiņa.

U18 vecuma grupā 100 metru 
sprintā uzvarēja Una Gadzāne ar 
rezultatu 13.84 s. 200 metros Una 
bija ātrākā ar 29.09 s, bet otrā bija 
Paula Sārta ar 29.90 sekundēm. 
Jauniešiem 100 metros otro vietu 
ieguva Raimonds Dzērve, bet 200 
metros viņš bija ātrākais ar 25.50 
sekundēm. Diska mešanā jaunietēm 
Estere Vingre ierindojās 4.vietā ar 
14.30 metrus tālu metienu.

Visbeidzot vecākajā U20 vecuma 
grupā startēja trīs Kokneses spor-
tisti. Natālija Zeica uzvarēja vesera 
mešanā ar 38.96 metriem, Megija 
Čakste uzvarēja 1km soļošanā ar 
rezultātu 4:55.0, bet Otto Gustavs 
Bērzkalns bija otrais vesera mešanā 
ar 35.58 metrus tālu metienu.

U12 vecuma grupas sportisti 
ir devušies nelielā atpūtā, bet visi 
pārējie gatavojas valsts čempionā-
tiem, kuri norisināsies jūlijā un 
augustā. Sportistus sacensībās 
gatavoja vieglatlētikas nodaļas 
treneri Viktors Ņuhtiļins un Dā-
vis Kalniņš.

Pretī jauniem rekordiem.

Spēlējam spītējot lietum!
Biedrība "Kokneses jau-
niešu biedrība" sadarbībā 
ar Kokneses sporta centru 
29. jūnijā rīkoja strītbola 
sacensības. Neskatoties 
uz sliktajiem laika apstāk-
ļiem, pasākumu kopumā 
apmeklēja vairāk nekā 
80 cilvēki, no kuriem 48 
bija dalībnieki. Kopumā 
sacensībām pieteicās 12 
komandas no Kokneses, 
Iršiem, Bebriem, Rīteriem, 
Pļaviņām, Jēkabpils, Aiz-
kraukles un Rīgas.

Biedrība "Kokneses jau-
niešu biedrība"

Sacensības tika organizētas, 
komandas sadalot 2 grupās pa 6 
komandām katrā. Pirmajā posmā tika 
izspēlētas 5 minūšu garas saspēles. 
Katrai saspēlei tika fiksēts rezultāts 

un attiecīgi piešķirti  punkti par 
zaudējumu, neizšķirtu spēli un 
vinnestu. Saskaitot rezultātus, 8 
komandas tālāk tika izvirzītas uz 
ceturtdaļfināliem. Ceturtdaļfinālos 
komandas spēlēja līdz 11 punktu 
rezultātam, bet finālos iekļuvušās 
komandas līdz 15 punktu rezultātam. 

Sīvā cīņā goda trijnieks izveido-
jās šāds: 3. vietu ieguva komanda 
"Ir ko darīt, bet necenšas", kuras 
sastāvā spēlēja koknesieši Aldis 
Sproģis, Matīss Petjukevičs, Ralfs 
Eihentāls un Andrejs Grustāns, 2. 
vietā ierindojās komanda "Adrians", 
kur spēlēja Otto Bērziņš, Edgars 
Kalnozols, Niklāvs Vanags un Ad-
rians Čiekurs un godpilnās 1. vietas 
ieguvēji - komanda no Jēkabpils 
-“Poēma "Čīča", kuru pārstāvēja 
Ritvars Zalāns, Kristers Tumšs, 
Kristers Elksnītis un Renārs Spūlis. 
Apsveicam uzvarētājus! Paldies par 
atsaucību pārējiem dalībniekiem 

un  komandām: "Es, tu, viņš un 
Drūpis" (Jēkabpils), "Leģionāra 
atgriešanās" (Koknese), "Aigars" 
(Aizkraukle), "Mambas" (Bebri), 
"Rīteri" (Rīteri), "Zicelītes" (Kokne-
se), "Akciju Sabiedrība Zakidons" 
(Rīga), "Irši" (Irši), "Maz tur bija" 
(Pļaviņas). Sakām lielu paldies arī 
visiem skatītājiem un atbalstītā-
jiem – Kokneses sporta centrs un 
SIA "Aizkraukles saldumi", kuri 
palīdzēja rīkot pasākumu un at-
balstīja ar balvām.

Šajā vasarā mums gaidāmas 
daudz un dažādas aktivitātes, at-
rodi sev piemērotāko un nepalaid 
garām konkursus un izaicināju-
mus – seko mums sociālajos tīklos 
Facebook https://www.facebook.
com/YouthSocietyOfKoknese

Instagrammā https://www.in-
stagram.com/kjb_biedriba/

Foto mirklis no spraigās spēles.

Trīssoļlēcēji sezonu atklāj Māra Bružika kausā Koknesē
3.jūlijā Kokneses sta-
dionā tika aizvadītas 
otrās Māra Bružika kausa 
izcīņas sacensības trīs-
soļlēkšanā desmit gru-
pās, kopā piedaloties 47 
trīssoļlēcējiem no visas 
Latvijas. Ģeogrāfiski tika 
pārstāvētas tādas lielā-
kas un mazākas pilsētas 
kā Koknese, Aizkraukle, 
Sigulda, Tukums, Ludza, 
Jēkabpils, Rīga, Madona, 
Līvāni, Ventspils, Daugav-
pils un Iecava.

Dāvis Kalniņš, 
Kokneses sporta centrs

Sacensībās, tāpat kā pērn, klāt 
bija arī sacensību līdzautors, Latvijas 
trīssoļlēkšanas lielākā zvaigzne, 
Latvijas rekordists gan stadionā 
(17.56m) gan telpās (17.54m) Māris 
Bružiks, kurš personīgi piedalī-
jās apbalvošanas ceremonijās un 

sveica visus grupu sportistus. Arī 
pēc sacensībām sportisti vēlējās 
nofotografēties kopā ar leģendāro 
Kokneses sportistu un iegūt Māra 
autogrāfu uz sacensību diploma. 
Sacensību organizators bija Kok-
neses sporta centrs, kurš sadar-
bībā ar Kokneses novada domi 
bija sagatavojis kausus, medaļas 
un balvas labākajiem sportistiem 
visās grupās.

U16 grupā uzvaras guva šī brī-
ža labākie jaunie trīssoļlēceji, kas 
ziemas sezonā triumfēja arī valsts 
čempionātā, kas notika Liepājā. 
Meitenēm labākā ar 11.30 met-
riem bija Marta Anna Putene no 
Tukuma. Arī otro un trešo vietu 
ieņēma tukumnieces - Kristiāna 
Vegnere (10.28) un Līva Latve 
(10.24). Koknesi pārstāvēja Elza 
Lazdiņa, kas pirmo reizi lecot 
trīssoli sacensībās stadionā, tika 
pāri deviņu metru atzīmei - 9.14 
metri un 12.vieta. Zēniem uz sa-
censībām bija ieradies viss ziemas 

čempionāta labāko trijnieks. Ziemas 
Latvijas čempions Rihards Pūķis 
no Iecavas aizlēca 12.97 metrus 
un uzvarēja sacensībās otro gadu 
pēc kārtas, otrais bija Artemijs 
Kisļakovs (12.30) no Rīgas, bet 
trijnieku noslēdza Ņikita Prikuls 
(11.68) no Ludzas, kurš pārspēja 
savu novadnieku Intaru Brenci. 

Debitējot trīssoļlēkšanas sacensībās 
5.vietu ar personīgo rekordu 11.07 
metri izcīnīja koknesietis Alens 
Paļskis, bet vēl U14 vecumā esošais 
Oskars Saulītis aizlēca 9.08 metrus 
un noslēdza sacensības 6.vietā.

U18 grupā kausi aizceļoja uz 
Siguldu un Ludzu. Jaunietēm uz-
varēja siguldiete Dārta Auziņa, kas 

Sporta entuziastiem veiksmi novēl Latvijas trīssoļlēkšanas 
lielākā zvaigzne Māris Bružiks.

Skaistas un vērtīgas – sacensību medaļas.
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sasniedza dienas trešo augstvērtīgāko 
rezultātu (11.42 metri) un cīņā 
par uzvaru apsteidza Ēriku Līnu 
Rivsenieci (11.20) no Madonas un 
Saniju Butu (10.39) no Tukuma. 
Ceturtajā vietā sacensības ar jaunu 
personīgo rekordu noslēdza kok-
nesiete Una Gadzāne (10.22m), bet 
ne pārāk veiksmīgs starts šoreiz 
Evelīnai Vitenbergai no Kokneses, 
kura no personīgā rekorda atpalika 
par vairāk nekā metru un labākajā 
mēģinājumā aizlēca 9.89 metrus. 
Jauniešiem vistālāko lēcienu veica 
ludzēnietis Ņikita Kaseckis, kas 
spēja piezemēties pie 12.88 metru 
atzīmes. Ar jaunu personīgo re-
kordu 12.48 otrais bija Kokneses 
pārstāvis Raimonds Dzērve, bet 
trešais ar 12.05 bija Alekss Pugejs 
no Rīgas.

U20 grupā tika sasniegts dienas 
augstvērtīgākais rezultāts. Jēkab-

piliete Zane Zemīte aizlēca 12.35 
metrus un pārlecinoši uzvarēja savā 
grupā. Viņai gan bija tikai viena 
konkurente šajā grupā - koknesiete 
Natālija Zeica, kas ikdienā trīssoli 
lec tikai treniņa nolūkos. Natālija, 
kuras pamatdisciplīna ir vesera 
mešana, spēja sasniegt rezultātu 
9.28 metri. Junioriem otro kausu 
Ludzai nodrošināja Deniss Saļihovs, 
kas labākajā mēģinājumā iespēja 
13.76 metrus, aiz sevis atstājot 
tukumnieku Krišu Aleksandru 
Vasermanu (13.70m) un vietējo 
atlētu Otto Gustavu Bērzkalnu 
(12.31 PB).

Pieaugušo konkurencē dāmām 
labākā bija Laura Laurita Ķergalve 
(11.22), kas divu tukumnieču cīņā 
pārspēja Lieni Gudrinieci (10.74 
m). Vīriem otro gadu pēc kārtas 
uzvarēja vietējais trīssoļlēcējs Dāvis 
Kalniņš , kurš aizlēca 14.19 metrus. 

Otrajā vietā ierindojās jau veterānu 
vecumā esošais Juris Kožeurovs no 
Tukuma ar 13.22 metriem, bet pie 
bronzas tika cits Tukuma viegl-
atlētikas skolas pārstāvis Artūrs 
Šuspāns ar 12.20 metriem.

Visbeidzot veterānu konkurencē 
kausi aizceļoja uz Kurzemi - Ventspili 
un Tukumu. Vīriem uzvarēja viens 
no pasaules labākajiem veterānu 
vecuma vieglatlētiem ventspilnieks 
Valdis Cela, kurš otrajā vietā atstāja 
Juri Lebedoku no Līvāniem, bet 
trešajā vietā Aleksandru Vnukovu 
no Daugavpils. Savukārt dāmām 
labākā bija Tukumniece Laila Pē-
tersone, kas pārspēja līvānietes 
Mārīti Vilcāni un Mārīti Vasiļjevu.

Kā pēc sacensībām pauda Māris 
Bružiks, tad 2021.gadā sacensības 
noteikti notiks atkal un uz tām 
tiks gaidīts ikviens trīssoļlēcējs. Sportiskam dzīvesveidam uzticīgie.

Turpinām volejbola spēles 
tradīcijas Bebros

10. jūlijā Vecbebru sta-
dionā  tika organizēts 
volejbola turnīrs jauktajām 
komandām 4:4, kurš guva 
lielu interesi gan spēlētāju, 
gan skatītāju vidū. Visa va-
kara garumā pasākumu ap-
meklēja ap 100 cilvēkiem. 

Kokneses jauniešu bied-
rība

Uz laukumiem spēlēt devās 12 
komandas, kuru sastāvā bija gan 
vietējie spēlētāji no Kokneses no-
vada, gan jaunieši no tālākām vietām: 
Daudzevas, Madlienas, Jēkabpils 
un Rīgas. Sadalot visas komandas 2 

apakšgrupās, savā starpā tika spēlēti 
seti līdz 21 punktam, pēc kā stiprākās 
komandas tikās pusfinālos un finālos. 
Gala rezultātā 3. vietu ieguva komanda 
no Jēkabpils - "Cikos fināls?", ar 2. 
vietu apbalvojām vietējo komandu 
"Bezdelīgas", bet par turnīra uzvarē-
tājiem kļuva komanda "Irši" ar šādu 
sastāvu: Juris Tomaševskis, Rinalds 
Kalniņš, Raivis Pālēns un Amanda 
Regute. Papildus tika apbalvoti turnīra 
labākie spēlētāji, tos nosakot kopējā 
balsojumā – Juris Tomaševskis un 
Amanda Regute.

Gribam pateikt lielu paldies Bebru 
pagasta pārvaldei par doto iespēju, 
Lībai Zukulei un  Artim Zvejniekam 
par palīdzību, mūsu atbalstītājiem 

SIA "Aizkraukles saldumi" par 
sagādātajām saldajām balvām un, 
protams, paldies visiem, kuri iera-
dās un izrādīja interesi. Tiekamies 
nākamajos pasākumos!

Liels paldies Bebru pagasta pār-
valdei par doto iespēju, kā arī par 
palīdzību Artim Zvejniekam, Lībai 
Zukulei, Audrim Arzovam, Dacei 
Nebēdniecei, Mārītei Andersonei 
un Natālijai Kalinovskai. Balvas 
nodrošināja mūsu atbalstītāji SIA 
“Aizkraukles saldumi”, veikals “Pa-
kavs”, SIA “Ziedi”, Gunta Krievāre. 
Paldies  par sagādātajām balvām un, 
protams, paldies visiem, kuri iera-
dās un izrādīja interesi. Tiekamies 
nākamajos pasākumos!

Par turnīra uzvarētājiem kļuva komanda "Irši": Juris Tomaševskis, Rinalds Kalniņš, 
Raivis Pālēns un Amanda Regute.

Par Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktori 
apstiprināta Inese Saulīte
Kokneses novada paš-
valdības deputāti 8. 
jūlija domes sēdē Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidus-
skolas direktores amatā 
apstiprināja pašreizējo 
Kokneses novada izglī-
tības darba speciālisti 
Inesi Saulīti. Direktores 
darba pienākumus viņa 
sāks pildīt no 21. augus-
ta.

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Anitas Šmites foto

Kokneses novada pašvaldība 
maija nogalē izsludināja vakanci 
uz llmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas direktora amatu, jo 
ilggadējais skolas direktors Māris 
Reinbergs vērsās ar iesniegumu 
un lūgumu atbrīvot viņu no darba 
pienākumiem, dodoties pelnītā 
atpūtā. 

Domes sēdē izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs informēja, ka iz-
sludinātajā  konkursā bija pie-
teikušies trīs pretendenti. Izvēle 
par labu Inesei Saulītei veikta, 
ņemot vērā viņas vairāk nekā 
30 gadus ilgo darba pieredzi un 
profesionalitāti.

Saulītes kundze ir strādājusi 
par Pļaviņu vidusskolas direk-
tora vietnieci izglītības jomā, 
ir bijusi Pļaviņu novada ģim-
nāzijas direktore un izglītības 

darba speciāliste Pļaviņu novadā. 
Savukārt izglītības darba speciā-
listes darbā Kokneses novadā 
viņa ir iepazinusi Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas kolektīvu, 
līdz ar to arī būs vieglāk strādāt 
un īstenot jaunas idejas.

Domes sēdē, uzrunājot de-
putātus, Inese Saulīte uzsvēra 
darba prioritātes: "Arī nākotnē 
mācību iestādē saglabāsim esošās 
tradīcijas un mēģināsim ieviest 
jaunas, lai skolēniem nodrošinātu 

padziļinātu mācību priekšmetu 
mācīšanās interesi pēc Jaunā iz-
glītības standarta un dažādotu 
interešu izglītību, tā veicinot ra-
došo darba procesu. Strādāsim 
tā, lai skola Koknesē pastāvētu, 
lai mūsu absolventi kļūtu par 
konkurētspējīgiem studentiem 
augstskolās."

Domes sēdē deputāti pateicās 
Mārim Reinbergam par nozīmīgo 
ieguldījumu 40 darba gados Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolā.
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Ūdens prieki Koknesē
Šovasar Daugavas krastā pie 
Likteņdārza un Kokneses vidus-
laiku pilsdrupās aktīvi darbojas 
jauna ūdens aktivitāšu inven-
tāra nomas vieta “Ūdens prieki 
Koknesē!”. Šī ir lieliska iespēja 
pavadīt vasaras brīvos brīžus 
plašās upes ūdeņos un baudīt 
Likteņdārza un tuvējo Kokneses 
viduslaiku pilsdrupu  ainavu no 
Daugavas puses.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa
Foto no Edgara Korola personī-
gā arhīva

“Ūdens priekus” uz Koknesi atvedis 
Edgars Korols no Ādažiem, kura uzņēmums 
SIA ”SITKO ENERGY” veiksmīgi darbojas 
Jelgavā, piedāvājot pilsētas iedzīvotājiem 
un tūristiem dažādas ūdens aktivitātes.

Kokneses pilsdrupu piestātnē aktīvās 
atpūtas baudītājiem ir pieejama viena 
airu laiva un divi ūdens velosipēdi jeb 
katamarāni. Edgars stāsta, ka sākotnēji 
piedāvājumā bija arī divi elektriskie skūteri, 
bet par tiem nebija lielas intereses, tāpēc 
aizceļojuši uz Jelgavu, kur šie braucamrīki 
ir ļoti iecienīti.  Likteņdārza piestātnē var 
iznomāt divus katamarānus, vienu airu 
laivu un divus Sup dēļus.

Informācija par ūdens aktivitāšu inventāra 
nomu “Ūdens prieki” un nomas maksu 
atrodama Kokneses novada pašvaldības 
mājaslapā un visitkoknese.lv, Likteņdārza 
mājaslapā, kā arī Facebook lapā ūdens 

prieki Koknesē. 
“Strādājam katru dienu no pulksten 10 

līdz 19 labvēlīgos laika apstākļos, pieteikties 
var zvanot pa tālruni 371 26434520, rakstot 
e-pastu: izbaudimirkli@gmail.com, gandrīz 
vienmēr arī uz vietas esmu es pats, vai 
kāds no darbiniekiem. Diemžēl jāatzīst, 
ka šobrīd vēl ir grūtības ar darbaspēku. 
Mans mērķis ir nodrošināt situāciju, ka 
darbinieks ir uz vietas laikā no pulksten 10 
līdz 19 – laikā, kad ir atvērts informācijas 
namiņš pilsdrupās un Likteņdārzā. Dar-
biniekiem veicu apmācību un iesākumā 
esmu līdzās, kamēr tiek apgūtas vajadzīgās 
iemaņas,” skaidro Edgars.

Aizraušanās un interese par ūdens 
tūrismu viņam sākusies studiju gados 
Jelgavā, mācoties Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātē. “Jelgavā es redzēju, kā 
top un attīstās Pasta sala, kas kļuvusi par 
tūristu iecienītu atpūtas vietu. Augstskolu 
nepabeidzu, bet vērtīgu pieredzi ieguvu 13 
gadus dienējot Jūras spēkos -  Patruļkuģu 
eskadrā Jūras incidentu novēršanas vienībā, 
paralēli biju arī jūras tehniķis, pabeidzu 
glābēju kursus un ieguvu laivas vadītāja 
licenci, lai varētu veikt komercdarbību. 
Pirms pieciem gadiem ar meistaru palīdzību 
uzbūvēju laivu. Vairākus gadus strādājot 
Jelgavā, gribēju pamēģināt darboties vēl 
kādā citā vietā – izvēlējos Koknesi ar ba-
gāto vēsturi un skaistajām dabas ainavām. 
Gribu iepazīties ar Kokneses cilvēkiem, 
nodibināt kontaktus un veidot ilglaicīgu 
ūdens tūrisma piedāvājumu,” savu pieredzi 
un nākotnes perspektīvas atklāj Edgars.

Viena no viņa idejām ir apvienot Lik-
teņdārzu un Kokneses pilsdrupas vienā 
kopīgā maršrutā. “Gar Daugavas krastu 

ir izveidota dabas taka, bet man personīgi 
skats no upes šķiet daudz interesantāks un 
patīkamāks. Lūk, viens variants: cilvēki 
piezvana un rezervē laiku uz vairākām 
stundām un no pilsdrupām ar laivu vai 
katamarānu aizbrauc uz Likteņdārzu, apskata 
to un atgriežas pilsdrupu piestātnē. Var 
rīkoties otrādi: doties uz Likteņdārzu, tur 
iznomāt sev tīkamāko transporta līdzekli 
pa upi, atbraukt uz pilsdrupām un tad atkal 
doties uz Likteņdārzu. Varbūt daži izvēlēsies 
aizbraukt uz Likteņdārzu un atpakaļ atnākt 
pa dabas taku, iespējami dažādi varianti. 
Sezonu noslēgsim septembrī, atkarībā no 
laika apstākļiem,” stāsta Edgars. 

Drīzumā sociālajos tīklos būs redzams 
Edgara uzfilmētais video par iespējām baudīt 
ūdens priekus Koknesē.

Vēl ir vasaras vidus un pats labākais 
laiks atpūtai uz ūdens!

Kokneses jauniešu Kristiānas un 

Viestura komentārs:
Pavisam nesen izmantojām iespēju iz-

braukt ar katamarānu no Kokneses pils-
drupu piestātnes. Vispirms uzklausījām 
instruktora norādījumus un uzvilkām 

drošības vestes. Stundas ilgā braucienā 
baudījām fantastiku Pērses un Daugavas 
ainavu! Noteikti šādu braucienu šovasar vēl 
atkārtosim. Priecājamies, ka tepat Koknesē 
varam aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Jaunieši dāvina koncertu vecļaudīm
Projekta "PROTI un DARI" ie-
tvaros jūlija vidū sirsnīga un 
iedvesmojoša brīvprātīgā dar-
ba aktivitāte bija jauniešu vei-
dots koncerts pansionātos dzī-
vojošiem vecajiem cilvēkiem. 
Šoreiz sagadījies, ka projektā 
piedalās ļoti talantīgi jaunieši, 
kuri dejo tautas dejas, dzied 
koros, ansambļos, muzikālajās 
studijās. Tā kā ideja par koncer-
tu nāca jūnija mēnesī, kad tiktu 
svinēta 80 gadu jubileja Mārim 
Čaklajam, tad izvēlējāmies 
priekšnesumu programmu vel-
tīt dzejnieka daiļradei.

Ieva Ūtēna,
Projekta "PROTI un DARI" prog-
rammas vadītāja 

Koncertā tika iekļautas tādas dziesmas kā 
"Uzdāvini man", "Lietus sašuj" un "Pilsēta, 
kurā piedzimst vējš", "Akāciju palags". Tās 
tika papildinātas ar Māra Čaklā dzejas 
rindām, acis priecēja jauniešu izpildītās 
tautas dejas "Sasatiku puisīti" un "Riti, riti, 
ritinās". Skanēja arī melodija "Jātnieka 
dziesmai", meiteņu flautu trio izpildījumā. 
Tomēr skatītāju iemīļotākais priekšnesums 
bija "Viņi dejoja vienu vasaru", kur skanēja 
gan skaistais Alises vokāls, gan flautu 
liegās skaņas, jauniešu dejas pavadījumā, 
šo priekšnesumu jaunieši atkārtoja pēc 
pieprasījuma. Koncertu noslēdzām ar 
kopdziesmu, izpildot "Lilioma dziesmu".

Papildus dāvanās tapa divas gleznas 
ar jūras skatiem, izdekorējot rāmjus ar 
gliemežvākiem, lai paliktu ilgākas atmiņas 
par mūsu ciemošanos. Cienastam jaunieši 
izcepa senioriem auzu pārslu, smilšu un 
gliemezīšu cepumus, kurus skaisti iesai-
ņojām un pasniedzām koncerta beigās kā 
pateicību par uzņemšanu un viesmīlību. 
Paldies par atsaucību sakām  Iršu pagasta 
sociālās aprūpes centram “Dzeguzīte” 

un sociālās aprūpes centram “Pļaviņas”.
Lielākais paldies pašiem jauniešiem 

par motivāciju, iniciatīvu un centību! 
Jaunieši centīgi un apzinīgi gatavojās 
priekšnesumiem, tie bija noslīpēti, kva-
litatīvi un dāvāja daudz pozitīvu emociju 
skatītājiem.

Liela pateicība jāsaka Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas jauniešu muzikālās 
studijas vadītājam Druvim Andriksonam 

un Kokneses kultūras nama jauniešu deju 
kolektīva vadītājai Agrai Bērziņai par 
ieguldīto darbu, laiku un atsaucību ga-
tavojot priekšnesumus! Paldies arī mūsu 
mentorei Jolantai Mašinskai par koncerta 
programmas salikšanu, scenārija izveidi. 
Pateicība arī brīvprātīgajiem jauniešiem: 
iznesīgajam dejotājam Otto un talantīgajām 
flautistēm Sandijai un Rūtai!

Skatītāju iemīļotākais priekšnesums "Viņi dejoja vienu vasaru" sociālajā 
aprūpes centrā “Pļaviņas”.

Viesošanās reizē Ģimenes atbalsta centrā “Dzeguzīte”.

Represēto nodaļa aicina 
ekskursijā uz Staburagu un Seci

Kokneses novada politiski represēto nodaļa 25. augustā organizē ekskursiju uz 
Staburagu un Seci. Laipni aicinām pieteikties politiski represētos, viņu ģimenes un 
atbalstītājus! Izbraukšana 25. augustā pulksten 7:30 no Bebru pagasta centra pieturas.

Pieteikšanās ekskursijai un informācija par dalības maksu, zvanot pa tālruni: 
26423431 - Lībai Zukulei vai Monikai Dzenei, tālrunis: 26191982.

KAPUSVĒTKI KOKNESES 
NOVADA KAPSĒTĀS

2020. GADĀ
Baznīcas kapi

Kokneses pagastā
11.jūlijs plkst.14:00 

(Luterāņu)

Ūsiņu kapi
Kokneses pagasts

1.augusts plkst.14:00 
(Katoļu)

1.augusts plkst.14:00 
(Luterāņu)

Atradzes kapi
Kokneses pagasts

8.augusts plkst.14:00 
(Katoļu)

8.augusts plkst.14:00 
(Luterāņu)

Kaplavas kapi
Kokneses pagasts

15.augusts plkst.14:00 
(Katoļu)

15.augusts plkst.14:00 
(Luterāņu)

Iršu kapi 
25. augustā Aizlūgums Iršu 

katoļu baznīcā (laiks tiks 
precizēts) (Katoļu)

15.augusts plkst.17:00 
(Luterāņu)

Zutēnu kapi
Bebru pagasts

16. augusts plkst. 15:00 
(Katoļu)

16.augusts plkst.12:00 
(Luterāņu)

Edgars Korols aicina vasaras sauli un vēju baudīt uz ūdens!

Viss ūdens priekiem!
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Emīls Mirošņiks 
izcīna uzvaru Lietuvā

12.jūlijā Sungailiškiju autotrasē Lie-
tuvā tika aizvadīts pirmais šīs sezonas 
posms Lietuvas autokrosa čempionātā, 
kopā pulcējot vairāk kā 40 dalībnieku. 
Lai gan dalībnieku sarakstā galvenokārt 
figurēja lietuviešu braucēji, starp tiem bija 
atrodami arī seši autosportisti no Latvijas, 
tostarp koknesietis Emīls Mirošņiks.

Mini bagiju klasē Mirošņiks visas dienas 
garumā demonstrēja lielisku sniegumu. 
Laika kontroles braucienā sportists uzrā-
dīja ātrāko apļa laiku astoņu dalībnieku 
konkurencē, tāpat arī pirmās kvalifikā-
cijas braucienā Emīls finišēja pirmais. 
Tehniska problēma negaidīti pārsteidza 
otrajā kvalifikācijas braucienā, kad pēdējā 
aplī vien 30 metrus pirms finiša karoga 
zaļais spēkrats apklusa, tādējādi zaudējot 

līderpozīciju un šo braucienu noslēdzot 8. 
vietā. Lai gan trešais kvalifikācijas brauciens 
sportistam bija jāsāk no pēdējās starta 
rindas, šajā braucienā Emīls ar lielisku 
sniegumu finišēja 1. vietā. Arī fināla 
braucienā Mirošņiks palika nepārspēts, 
izcīnot šīs sezonas pirmo uzvaru! 2.vieta 
lietuvietim Ažulam Dungveckim, bet 
3.vieta Agnum Pilipavičum.

Šosezon atlikušas vēl deviņas sacīk-
stes gan Latvijas, gan Lietuvas autokrosa 
čempionātos. Nākošās jau šo svētdien 
Pilskalnu autotrasē, kur norisināsies 
Latvijas autokrosa čempionāta I posms.

Sanita Mirošņika,
Kokneses sporta centrs

Tomo Markelevičiaus foto 

Pirmā skrējiena reize stadionā pul-
cēja 12 dalībniekus. Laika apstākļi bija 
saulaini un katrs varēja pārbaudīt savus 
spēkus un izturību, iepazīties ar skrējiena 
1. kārtu. Starta un finiša vieta ir 100 
m celiņa finiša līnija. Skrējiens notika 

Vecbebru numurkreklos.
Tiekamies nākamajās 9 kārtās un 

sagaidīsim rudeni veselāki, stiprāki, 
rūdītāki!

Skriešana notiek katru trešdienu no 
18.00-18.30 līdz 16. septembrim, kad 

noslēguma dienā būs labāko skrējēju 
apbalvošana pa grupām.

Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta

 pasākumu organizators

15. jūlijā sākās 30 minūšu skrējiens Vecbebros

Šāvējam Bērziņam bronza Latvijas 
čempionātā

11. jūlijā Oksalis šautuvē, Rēzeknē no-
risinājās pirmais Latvijas čempionāts dis-
ciplīnā -  automātiskais tranšejas stends 
un Latvijas kauss 2020 2. posms apaļajā 
stendā.

Trīspadsmit dalībnieku konkurencē 
veiksmīgi startēja un 3.vietu automātis-
kajā tranšejas stendā izcīnīja koknesietis 
Normunds Bērziņš ar 21 punktu, ar 10 
punktiem piekāpjoties 2. vietas ieguvējam 
Tālim Jurgenovsksim, bet par uzvarētāju 
šajā disciplīnā kļuva Atis Vēveris ar 32 
punktiem. Koknesietis Normunds Bērziņš, saņemot bronzas godalgu.

29. augustā sporta 
svētki Vecbebros

29. augustā pulksten 19 Bebru pagasta stadionā sāksies 58. Vecbebru sporta svētki. 
Programmā paredzēts: volejbols, vieglatlētikas disciplīnas, atrakcijas.

Kokneses senioru vasaras ekskursija

30. jūnija lietainajā rītā Kokneses 
seniori devās ekskursijā uz Smilteni. 
Pirms izbraukšanas, domājām, ka 
varbūt kāds atteiksies braukt, bet visi 
ieradās možā noskaņojumā. Paldies 

visiem drosmīgajiem, zinātkārajiem 
un jautrajiem ekskursantiem! Lietus 
mūs pavadīja visu ceļu līdz pat Vese-
lavas muižai. Šajā senajā vietā ar lielu 
atbildību, saglabājot senatnes auru, 

veikti atjaunošanas darbi. Uzzinājām, 
ka dažādu veidu metālkalumi ir Rīgas 
firmas izpildījums. Katrā telpā lustras 
un sienas lampas ir dažādas. Tāpat visi 
audumu un paklāju darinājumi arī ir 
Rīgas firmas darinājums.

Muižā darbojas Dome un bibliotēka. 
Tā ir ūdens kanālu ieskauta, kur šobrīd 
tiek veidots ūdensrožu pārklājs. Braucot 
uz Kalnamuižu – Smiltenes tehniku-
mu, pārstāja līt. Tehnikuma teritorijā 
redzējām bērza paugu, kura zaros bija 
čiekuriņi. Kalnmuižu uzcēla un tur 
dzīvoja firsts Pauls Līvens. Pateicoties 
viņam, izveidojās ne tikai Kalnmuižas 
teritorija, bet lielu ieguldījumu viņš 
deva Smiltenes pilsētai. Viņa vadībā 
uzbūvētas pirmā slimnīca, nabagu pa-
tversme, dzelzceļš.

Pabijām pie Tepera ezera ūdenskri-
tuma brīvdabas masiera. No Smiltenes 
braucām uz dzirkstošo bērzu sulu “Birzī” 
ražotni. Tā ir vieta, kur no āboliem, 
ogām, augiem un arī no bērzu sulām 
tiek gatavotas esences un sīrupi. Lai 
pagatavotu 1 litru bērzu sīrupu nepie-
ciešams 100 litri bērzu sulas. Ceļš uz 
“Birzī” bija ļoti līkumains un kalnains.

Kas vēlas izjust īstos Latvijas ceļus, 
vajag doties uz “Birzī”!

Dzintra Liepiņa,
ekskursijas dalībniece

Veselavas muižas greznums.
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Projekta “PROTI un DARI” jaunieši brīvprātīgā darba aktivitātēs
Sastādot projekta "PROTI un 
DARI" individuālo pasākumu 
programmas gandrīz katrā tiek 
iekļauta brīvprātīgā darba ak-
tivitāte. To mērķis ir bagātināt 
jauniešu darba pieredzi, attīstīt 
vērtības kā empātija, līdzjūtība, 
uzlabotu prasmes organizēt, 
strādāt komandā, plānot laiku, 
prasmi dot, negaidot neko pretī, 
prezentācijas, komunikācijas, 
radošās prasmes.

Ieva Ūtēna,
Projekta "PROTI un DARI" prog-
rammas vadītāja 

Šogad projektā iesaistījās seši jaunieši, 
kuri jūnijā absolvēja Ilmāra Gaiša vidus-
skolu. Pirmajā kopīgajā sapulcē, pārrunājot 
jauniešu vēlmes, viņi izrādīja iniciatīvu do-
ties uz dzīvnieku patversmi, kā arī izveidot 
koncerta programmu, ar kuru varētu doties 
uz pansionātiem, lai dažādotu veco laužu 
ikdienu, sniegtu prieku.

Vieglāk bija īstenot braucienu uz dzīvnieku 
patversmi. Izvēlējāmies Ķekavas novadā 
esošos "Mežavairogus", jo ar šo dzīvnieku 
patversmi ir noslēgts līgums par klaiņojošu 
dzīvnieku savākšanu ar mūsu pašvaldību. 
Tukšām rokām ciemos neviens nebrauc, 
tāpēc noskaidrojām, ka patversmē pašreiz 
ir ļoti daudz kaķu, kuriem trūkst pārtikas. 
Jaunieši izveidoja plakātu, kuru izvietoja savos 
sociālajos tīklos, ar aicinājumu draugiem un 
paziņām atbalstīt patversmes dzīvniekus un 
ziedot pārtiku. Sakām lielu paldies visiem, 
kuri atsaucās un palīdzēja piepildīt mūsu 
dāvanu grozu! Kopā tika saziedoti aptuveni 
24 lielie konservi kaķiem, 4 kilogrami sausās 
barības, 25 kilogrami smilšu, 20 kilogrami 
sausās suņu barības, 4 lielie suņu konservi, 
segas un palagi. No projekta finansējuma 
tika iegādāti 37 kilogrami sausās barības 
kaķiem, no kuriem 15 kg bija specializētā 
barība sterilizētiem dzīvniekiem.

Brauciena galvenais mērķis bija sniegt 
kustību prieku četrkājainajiem draugiem. Suņi 
tiek turēti krātiņos, aptuveni 2 kvadrātmetru 
platībā, ikdienā darbinieku kapacitātes dēļ, 
dzīvnieki pastaigās netiek, tādēļ ļoti gaida 
apmeklētājus – brīvprātīgos, kas izvedīs izmest 

līkumu pa tuvējo meža ceļu. Sarunājām ar 
jauniešiem, ka katru suni izstaidzināsim 
vismaz 40 minūtes, lai dzīvnieks izjūt pastaigu, 
izskrienas. Jauniešiem pastaigas ilga vairāk 
par 3 stundām, jo daži paspēja izvest pat pa 
3 suņiem. Interesanti bija vērot jauniešus no 
malas, kā viņi pārvar nedrošību pret lieliem 
suņiem, kā daži suņi sagadījās ļoti vizuāli 
līdzīgi saviem vedējiem, kā mainās attieksme 
pret dzīvniekiem nebrīvē, saskaroties ar viņu 
skarbajiem ikdienas apstākļiem.

Jauniešu un mentoru vērtējums un 
iespaidi par braucienu:

• Es ļoti vēlējos braukt uz patversmi, jo 
man ļoti patīk dzīvnieki un tādu iespēju 
palaist garām nedrīkstēja. Mani šajā pat-
versmē ļoti pārsteidza tas, ka patversmē 
uztur 2 brūnos lāčus. Es biju gaidījis ieraudzīt 
sirsnīgāku attieksmi no darbiniekiem pret 
patversmes iemītniekiem. Uzzināju daudz 
ko jaunu par sevi, piemēram, ka man ļoti labi 
sanāk pieradināt pie sevis suņus, iemācījos 
sadarboties ar tiem, vedot pavadā. Citiem es 
vēlētos atgādināt, ka nevajag gaidīt uz citiem, 
ka kāds aizies un izdarīs, bet gan dzīvot ar 
motīvu: “Es to izdarīšu! Es palīdzēšu!” Mums 
ir jākļūst labākiem, ar gaišāku skatu uz dzīvi, 
jo, kas izmainīs pasauli uz labo pusi, ja ne 
mēs paši! Es noteikti atgriezīšos tur vēl!

• Biju loti priecīga, kad uzzināju, ka dosimies 
uz dzīvnieku patversmi “Mežavairogiem”, jo 
nekad iepriekš nebiju tur bijusi. Varbūt gaidīju 
lielāku atsaucību no apkārtējiem cilvēkiem 
saistībā ar ziedojumiem, bet esmu pateicíga, 
par tiem, kuri atsaucās. Ļoti priecājos, ka 
man bija iespēja palīdzēt! Jūtos apbēdināta, 
ka tik daudz skaistu un dzīvespriecīgu suņu 
atrodas patversmē. Ir gandarījuma sajūta, 
ka varējām kaut nedaudz palīdzēt tiem, pa-
darīt ikdienas rutīnu savādāku. Es noteikti 
vēlētos doties turp vēlreiz, un palīdzēt, kā 
varu. Iesaku to darīt arī citiem!

• Par braukšanu uz dzīvnieku patversmi 
jau sapņoju ļoti sen, bet vēl nebija sanācis 
aizbraukt. Pēc šīs reizes noteikti vēlos braukt 
vēl! Gan man, gan manai ģimenei suņi vien-
mēr ir bijuši ļoti mīļi, tāpēc saņēmu lielu 
atbalstu no tuvajiem. Patversmē guvu jaunu 
pieredzi vedot pastaigā tieši lielos suņus, jo 
līdz šim biju vedusi tikai savu mazo sunīti. 
Sākumā nebija viegli, suņi rāvās, vēlējās skriet 
un trakot, bet tam es biju gatava un tāpēc 

esmu ļoti gandarīta par paveikto. Pastaiga 
ar suņiem mežā, ļāva man pašai izrauties no 
ikdienas steigas un vienkārši pabūt mierā 
un klusumā. Biju nedaudz pārsteigta, cik 
maza teritorija ir dota katram sunītim un 
tas mani apbēdināja. Katrs sunītis tiešām 
bija īpašs, tāpēc ceru, ka ikviens no viņiem 
tiks pie labiem saimniekiem. Es ļoti vēlos, 
lai cilvēki vairāk piedalītos brīvprātīgajos 
darbos, jo tādā veidā mēs palīdzam ne tikai 
citiem, bet arī paši sev. Redzot, ka citi ir 
laimīgi par manu padarīto darbu, smaids 
nemanot parādījās arī man pašai un tas bija 
tas, kas motivē mani piedalīties, palīdzēt un 
likt justies laimīgiem arī citiem!

• Es ļoti vēlējos braukt uz dzīvnieku 
patversmi, jo man ļoti patīk dzīvnieki un 
gribēju tos satikt. Šajā braucienā mēs satikām 
ne tikai suņus un kaķus, bet arī lūšus, lapsas 
un lāčus. Es gaidīju, ka suņi būs draudzīgāki, 
bet saprotu, ka viņi vienkārši vēlējās izstai-
gāties un izskrieties pa āru. Suņi, kurus es 
vedu ārā, bija ļoti enerģiski un bieži grūti 
noturami, bet man patika. Kājas un rokas 
baigi sāp, bet kopumā forši pavadīts laiks. 
Es noteikti vēlos doties uz turieni vēlreiz, 
kad parādīsies iespēja! Ir laba sajūta kad ej 
gulēt un apzinies, ka šodien esi pastrādājis 
labu darbu.

• Jau projekta sākumā dzirdot, ka būs iespēja 
braukt uz dzīvnieku patversmi, biju sajūsmā. 
Vēlējos satikt visus dzīvnieciņus un tiem palī-
dzēt. Biju pārsteigta, ka uz reklāmu – palīdzēt 
dzīvniekiem – neatsaucās NEVIENS. Man 
tas šķiet ļoti bēdīgi, ka cilvēki nav ieinteresēti 
palīdzēt saviem četrkājainajiem draugiem. 
Ļoti pārsteidza tas, ka patversmē bija arī tādi 
dzīvnieki kā lūši, zirgi, lāči un lapsas. Biju 
gaidījusi, ka patversmē būs vairāk kaķu, jo 
lielākā daļa pārtikas tika vesta kaķiem! Ļoti 
priecēja tas, ka varējām vest suņus pastaigās. 
Uzzināju to, ka spēju staidzināt arī lielus 
un ātrus suņus, jo dienas sākumā baidījos 
izvest pastaigā pat mazu kucēnu, jo nekad 
to nebiju darījusi. Šī ir viena no jaukākajām 
pieredzēm. Redzēju kā katrs suns reaģē uz, 
piemēram, braucošu mašīnu, ūdeni dīķī un 
citiem suņiem. Biju laimīga pastaigā vest suni 
(Grētu), kuru gribēja izvest visi, ieskaitot, 
mani. Ļoti patika Grēta, viņa bija tik mierīga 
un mīļa. Vēlos, lai uz šo patversmi atbrauc 
arī mani draugi. Viņiem noteikti patiktu 
lūši un lapsas, draudzīgie suņi. Šī pieredze 
bija ļoti noderīga. Domāju, ka brīvprātīgā 
darba aktivitātes ir ļoti atmiņā paliekošas. 
Jebkuram vajadzētu pamēģināt kaut ko tādu, 
jo izdarot ko labu citiem un negaidot neko 
pretī ir prieks par paveikto darbu un superīga 
sajūta. Noteikti aizbraukšu uz patversmi 
vēlreiz. Paldies par šo iespēju!

• Jūlija sākumā jaunieši ar mentoriem devās 

uz dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”, lai 
aizvestu tās iemītniekiem sarūpētās dāvanas: 
dzīvnieku barību, kaķu smiltis un saziedotās 
segas un palagus. Jaunieši rīkoja labdarības 
akciju un aicināja apkārtējos pievienoties uz 
ziedot dzīvnieku patversmei nepieciešamo, 
taču atsaucība bija visai neliela. Savukārt paši 
jaunieši bija gan motivēti, gan ieinteresēti 
palīdzēt nelaimē nonākušajiem patversmes 
iemītniekiem. Garās pastaigās tika izvesti 
vairāki suņi, un dienas beigās jauniešu sejās 
bija manāms gan prieks un gandarījums 
par labi paveiktu darbu, gan nogurums, 
taču, sajūta, ka esi paveicis kaut nelielu, bet 
svētīgu darbu, lai kaut nedaudz atvieglotu 
patversmē mītošo dzīvnieku ikdienu, guva 
virsroku. Neviens nevar palikt vienaldzīgs 
redzot dzīvniekus patversmē: lielus, mazus, 
jaunus, vecus, slimus, veselus, bet visus alk-
stošus cilvēka rūpju un uzmanības. Skumji 
bija vērot to, ka apkalpojošajam personālam 
skarbā ikdiena rūpējoties par patversmes 
iemītniekiem rada milzīgu rutīnu un sama-
zina iejūtību pret dzīvniekiem. Katrs šāds 
darbs liek aizdomāties par mūsu atbildību, 
pienākumiem un nepieciešamību rūpēties 
par tiem, kuri ir neaizsargāti. Emocionālajā 
gaisotnē domās sūtījām vēlējumu: “Lai katrs 
patversmes iemītnieks atrod gādīgu, mīlošu 
un atbildīgu saimnieku!”

• Ja nebūtu šī projekta, uz dzīvnieku pa-
tversmi nezinu vai viena būtu aizbraukusi. 
Protams, kā tur izskatās un, kas mani tur 
sagaida, nebija nekas nezināms. Tu ierodies 

un uz  tevi skatās desmitiem acu skatu, kas 
cer, varbūt tu paņemsi mani... Tāpēc, cilvēk, ja 
esi kādu pieradinājis, tad esi par to atbildīgs, 
nepamet, neatstāj. Ir liels gandarījums un 
laba sajūta par šo dienu. Pastaigā izvedu 
trīs suņus. Katrs savādāks ar savu raksturu, 
attieksmi pret apkārtējo pasauli un cilvēku, 
bet kopīgais – patiess un neviltots prieks 
tikt  laukā no būra un doties ārpus ikdienas 
dzīves. Sirdī man palika suņu puika Argo, 
haskijs, kuram jau seniora vecums, 11 gadi. 
Patversmē dzīvo jau četrus gadus, tāds kā 
vietējais. Mans vēlējums, lai mūža nogalē 
Argo būtu mājas un mīloša ģimene. Noteikti 
braukšu vēl. Paldies par piedzīvoto dienu 
un kopā būšanu. 

Dienas beigās nogurums pārņēma visus, 
piedzīvotās emocijas un pieredze satuvinā-
ja. Gandarījuma sajūta, vilšanās, skumjas, 
nogurums, prieks, pārdomas par piedzīvo-
to, dzīvnieku skatieni, žēlums – šīs sajūtas 
neatstāja vairākas dienas. Katram no mums 
sirdī kāds ieķērās, man – maza augums akls 
suņuks, ko vedām pastaigā mēs. Vēl atceros 
savējos pastaigā izvestos suņus no pagājušās 
apmeklējuma reizes, tie, par laimi, ir atraduši 
savējos cilvēkus. Bet ir dzīvnieki, kas tur 
pavada visu savu mūžu.

Vai apstākļi patversmēs varētu būt labā-
ki? Vai sabiedrība atbildīgāka? Vai cilvēki 
atsaucīgāki? Cilvēcei ir vairākas neglītās 
sejas – dzīvnieku patversmes ir viena no tām. 
Katram no mums ir dota iespēja situāciju 
kaut nedaudz vērst par labu.

Abpusējs prieks.Smaids pēc garās pastaigas.

Kokneses jaunieši un mentori dzīvnieku patversmē “Mežavairogi”.
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tikšanās ar autoru, viņa ģimeni. Vairāki no 
jums bija šī skaistā notikuma aculiecinieki. 
Bet šodien ir 2020. gada 16. jūlijs, un mēs 
tiekamies Kokneses informācijas centra 
gaišajā izstāžu zālē, kur īpašu noskaņu 
šīm brīdim piešķir Pāvila Karpa gleznās 
iemūžinātā teiksmainā Kokneses senatne 
un tagadne. Un mēs ticam, ka arī šis va-
kars kļūs par neaizmirstamu notikumu!" 
– uzrunājot klātesošos, sacīja Kokneses 
tūrisma informācijas centra darbinieces.

Ikkatrs stūrītis mūsu tēvzemē ir grā-
matas vērts,  bet ne par katru vietu tiek 
uzrakstīta grāmata. Koknesei ir patiesi 
laimējies, jo, pateicoties Jāņa Bleses mī-
lestībai uz šo vietu, viņa nemierpilnajam 
un urdošajam pētnieka garam, mums 
mantojumā ir atstāts stāsts par Kokneses 
vēsturi, tās dabas bagātībām. Koknesei 
uz mūžu uzticīgais grāmatas autors jau 
18 gadus mēro zvaigžņu ceļu, bet viņa 
paveiktais mūs aicina apzināties savas 
dzimtās vietas vienreizību un par to vēstīt 
mūsu jaunajai paaudzei.
Atkārtots izdevums – 
veiksmīgas sadarbības 
rezultāts

Jau pagājušajā gadā izdevniecība "Jum-
ava" un Kokneses novada pašvaldība 
apsprieda ideju par atkārtotu Jāņa Bleses 
grāmatas izdošanu. Jāteic, ka šis ārkārtas 
situācijas laiks gan izdevniecībai, gan 
Kokneses novada domes Tūrisma un 
sabiedrisko attiecību nodaļai bija ļoti 
auglīgs, jo no marta mēneša līdz jūnija 
vidum tapa grāmatas makets.

Izdevniecības "Jumava" izdoto grāmatu 
klāstā lielu vietu ieņem izdevumi par 
Latvijas vēsturi, kuru tagad papildinās 
Jāņa Bleses darbs.

Grāmatas atvēršanas pasākumā izdev-
niecības "Jumava" vadītājs Juris Visockis 
uzsvēra: "Atkārtotais izdevums ir veik-
smīgas sadarbības rezultāts ar Kokneses 
novada pašvaldību. Iepazīstot Jāņa Bleses 
grāmatas pirmā izdevuma bagāto vēstures 
materiālu, bijām pārliecināti, ka šāda 
grāmata būs saistoša ne tikai koknesie-
šiem, tā uzrunās ikvienu lasītāju, kuram 
interesē Latvijas vēsture. Mēs vēlējāmies, 
lai pēc iespējas plašāks lasītāju loks uz-

zina par Jāņa Bleses dāvanu Koknesei." 
Grāmata, kas izdota 500 eksemplāros, 
jau ir nopērkama Latvijas grāmatnīcās, 
to iegādāties iespējams arī Kokneses tū-
risma informācijas centrā (1905. gada 
iela 7, Koknese) un Kokneses viduslaiku 
pilsdrupu klientu apkalpošanas paviljonā.

Apzināties savas dzimtas saknes, mīlēt 
savu dzimto vietu – to Jānis Blese novēlēja 
savai meitai Baibai, dēlam Pēteri un maz-
bērniem. Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītājas vietniece Lauma Āre 
sirsnīgi pateicās Baibai Blesei, kura ļoti 
daudz iesaistījās un palīdzēja grāmatas 
maketa sagatavošanā.
Atzinības un uzticības 
apliecinājums tēva 
darbam

Savas ģimenes vārdā Baiba Blese sacīja: 
"Esam priecīgi būt šeit, lai kopā ar jums 
godinātu mūsu tēva un vectēva, nu jau arī 
vecvectētiņa Jāņa Bleses veikumu. Tēva 
sarakstītā grāmata pie lasītājiem dodas 
atkārtoti un tas ir liels panākums un noti-
kums ne tikai mums – viņa tuviniekiem, 
bet arī Koknesei un koknesiešiem, varbūt 
īpaši tiem, vai nu jau to tuviniekiem, kuri 
pirms vairāk nekā 20 gadiem atbalstīja 
mūsu tēva darbu, piedaloties grāmatas 
tapšanā ar fotogrāfijām un informāciju, 
gan tās izdošanā ar finansiāliem līdzek-
ļiem. Ja nebūtu šāda atbalsta, iespējams, 
ka tēva uzkrātais nozīmīgais zināšanu 
apjoms nebūtu pārtapis grāmatā, tā nekad 
nebūtu izdota un mums šodien nebūtu tā 
atkārtotā izdevuma. Grāmatas atkārtota 
izdošana ir atzinības un lielas uzticības 
apliecinājums tēva darbam. Iespējams, 
ka viņš uzskatītu, ka to atkārtoti izdodot 
izrādīts par daudz goda, jo grāmatas pir-
majam izdevumam piemītošie trūkumi 
nav novērsti -  vairāki ar Kokneses vēsturi 
saistīti jautājumi joprojām ir palikuši 
neizpētīti, arī kartogrāfiskais materiāls 
nav ievietots, tomēr domāju, ka visumā 
viņš būtu patiesi saviļņots un gandarīts.

Žēl, ka šo brīdi nepiedzīvo ne Jānis 
Blese, ne arī viņa dzīvesbiedre Līvija Blese. 
Viņa par Jāņa darba novērtējumu būtu ļoti 
gandarīta un lepna un teiktu, ka darbam 
veltītā atzinība ir pilnībā pelnīta. Es varētu 
tikai pievienoties šim apgalvojumam, 

jo koknesiešiem šī grāmata vēl ilgi būs 
nozīmīgs izziņas avots par Kokneses un 
tās tuvākās apkārtnes vēsturi."

Jāņa Bleses grāmata visus šos gadus ir 
bijusi un turpinās būt izsmeļošs ceļvedis 
pa senās Hanzas pilsētas vēstures lappu-
sēm un lieliska rokasgrāmata skolotājiem 
Kokneses novada vēstures mācīšanā, 
sākot no 12. gadsimta līdz 20. gadsimta 
90. gadiem.  

Grāmatas pirmajā izdevumā Jānis Blese 
mums, koknesiešiem, novēlēja turpināt 
viņa iesākto darbu – rakstīt savu stāstu par 
Koknesi. Grāmatas ievada daļā ir Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļas sagatavotā 
informācija, kā Koknese tūrisma jomā ir 
mainījusies un attīstījusies šajos 22 gados 
pēc grāmatas iznākšanas. Pirmajā grā-
matas izdevumā ir lasāmas īsas ziņas par 
autoru, šajā izdevumā tās papildinātas ar 
tuvinieku atmiņām. Pirmajā izdevumā par 
mūsdienu Koknesi vēsta Mārča Briškas 
fotogrāfijas, savukārt jaunajā grāmatā 
Kokneses krāšņums skatāms Aināra Brieža, 
Ingus Pugačova, Inta Luksa fotogrāfijās. 
"Grāmatu par Koknesi radīja paši kok-
nesieši," – šie vārdi izskanēja grāmatas 
pirmā izdevuma atklāšanas dienā, tā mēs 
varam sacīt arī šodien.
Lai koknesiešiem 
grāmata ir goda vietā!

Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris pateicās par veiksmīgo sa-

darbību izdevniecības "Jumava'' vadītājam 
Jurim Visockim un Jāņa Bleses ģimenei. 
"Mēs augstu novērtējam Jāņa Bleses paveikto 
un uzskatījām, ka grāmatai, kas kļuvusi 
par bibliogrāfisku retumu, ir atkal jaunā 
veidolā jādodas pie lasītājiem. Lai grāmata 
ir goda vietā mūsu novadnieku grāmatu 
plauktos un lai tā rosina ikvienu vēstures 
interesentu vairāk uzzināt par Koknesi un 
atbraukt pie mums ciemos!" – novēlēja 
Dainis Vingris.

Kokneses novada domei, atbalstot grā-
matas izdošanu, 200 grāmatas eksemplārus 
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa 

izmantos prezentācijas mērķiem, kā arī 
vērtīgais izdevums nonāks Kokneses 
novada bibliotēkās.

"Mēs dzīvosim vēlreiz to dzīvi, kas 
pagāja mulsumā īsā," – šajās smeldzī-
gajās dzejas rindās savu pārliecību par 
piedzīvoto laiku izteicis Jānis Blese. Un 
šajā ziedošajā vasaras vakarā mēs domās 
sūtījām viņam gaišus sveicienus mūžībā.

Lai atkārtotais grāmatas izdevums ir 
aicinājums mūsu novada jaunajai pa-
audzei - topošajiem jaunajiem vēstures 
pētniekiem turpināt Jāņa Bleses stāstu 
par Koknesi!

Jāņa Bleses grāmata sāk jaunu ceļu pie lasītājiem

Izdevniecības “Jumava” vadītājs 
uzsvēra, ka Jāņa Bleses grāmata 

būs saistoša ne tikai koknesiešiem, 
bet ikvienam vēstures interesentam.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris  novēlēja, lai 
grāmata ir goda vietā koknesiešu grāmatu plauktos.

Pateicība Jāņa Bleses ģimenei.

 Vairas Vīķes-Freibergas stādītajam ozoliņam paliks viņas 
vēlējums: “Audz, zel un zaļo Latvijai!” 

spēku, apvienojot izcilu arhi-
tektūru ar Kokneses pussalas 
dabas un Daugavas krāšņumu. 
Šajā reizē Likteņdārzu apmeklēja 
arī Vairas Vīķes-Freibergas un 
Imanta Freiberga meita Indra, 
bet eksprezidente apsolīja, ka 
šo vietu noteikti parādīs saviem 
diviem mazdēliem un divām 
mazmeitām.

Likteņdārzā turpmāk augs ne 
tikai šodienas viesu iestādītie ozoli, 
bet Goda grāmatā paliks viņu 
vēlējumi – vēstījumi nākamībai. 
"Likteņkopība ir svarīga nācijas 
apziņas sastāvdaļa. Cilvēki, kas 
piedzīvojuši un pārdzīvojuši tos 
pašus likteņus, tos pašus – parasti 
traģiskus apstākļus, saliedējas 
nācijā. Likteņdārzs ir vieta, kas 
mums atgādina latviešu tautas 
likteni pagātnē, un dod mums 
spēku veidot to nākotnē. Tagad, 

brīvā valstī, savu likteni mēs vei-
dojam paši! Paldies visiem, kas 
šo svētvietu ir ierīkojuši, to kopj 
un uztur!" – šos vārdus Likteņ-
dārzam veltīja Valsts prezidents 
Egils Levits. 

Lai piepildās Vairas Vīķes-Frei-
bergas – Latvijas Valsts prezidentes 
laikā no 1999. gada līdz 2007. 
gadam, vēlējums: "Atminēsimies 
mūsu priekšgājēju likteņus ar 
cieņu, pateicību un līdzjūtību! 
Novēlēsim mūsu pēcnācējiem 
nākotni, kas būtu skaista un 
laimīga!"

Likteņdārza veidotāji atgādi-
na, ka ikviens uz dārzu atvestais 
laukakmens un stādītais koks 
ir ar simbolisku nozīmi kāda 
cilvēka vai dzimtas piemiņai. 
Pašreiz viens no nozīmīgākajiem 
posmiem Likteņdārza veidošanā 
ir Saieta nama pabeigšana.

Latviešu spēka vietā augs Egila Levita un Vairas 
Vīķes-Freibergas stādītie ozoliņi

Amfiteātrī Sandras Kalnietes stāsts par Likteņdārzu.

Raksta sākums 1.lpp

Raksta sākums 1.lpp
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Laimīgie neskaita vasaras, tikai 
dziesmas vainagā pin. Ziedošs un 
bagāts ir Silvijas Cīrules dziesmu 
vainags – 2. jūlijā, sagaidot 75. dzim-
šanas dienu, viņa varēja sacīt: visas 
manas greznas dziesmas! 

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa
Foto no Silvijas Cīrules personīgā 
arhīva

Uz Koknesi pirms 55 gadiem Rīgas meiteni 
atveda mīlestība, te pagājuši piepildīti darba 
gadi mūsu jauno paaudzi ievedot brīnumainajā 
mūzikas pasaulē. Silvijas Cīrules izlolotajā 
Kokneses Mūzikas skolā aug jauni talanti. 
Dziesmas karogu vienmēr lepni nesuši viņas 
vadītie vokālie ansambļi un kori. Viņas dzie-
dātāji neskaitāmas reizes gavilējuši Vispārējos 
latviešu Dziesmu un deju svētkos. 

Pēc dzimšanas dienas sarunā ar jubilāri 
mēs tikai mazliet ieskicējām dzīves dzies-
motos brīžus. 

Dzimšanas dienā 
uzdāvina dziesmu

Kā pagāja Jūsu dzimšanas diena? Vai tā 
bija dziesmām bagāta?

Dēli man pirms jubilejas teica, ka sarī-
kos svētkus, kādus es vēlos. Gribēju klusi un 
mierīgi, bet izvērtās ļoti skaisti un sirsnīgi. 
Bilstiņos, “Divās upēs”, jau pirms pusdienas 
ciemos sagaidīju savus mīļos “Alaines” koris-
tus, daudz dziedājām un atcerējāmies kopā 
pavadītos dziesmotos brīžus. Aizgājām uz 
Pērses krastu, kur dēls Tomass izbūvējis terasi, 
un arī tur skanēja mūsu dziedātās dziesmas. 
Patīkamu pārsteigumu sagādāja komponists 
Andris Kristons, atsūtot man veltītu apsvei-
kuma dziesmu.  Dzimšanas dienas vakaru 
pavadīju ģimenes lokā. 

Esmu laimīga, ka dzīvoju vietā, kuru ļoti 
mīlēja mans vīrs. Te ir pagājusi Viestura bērnība 
pie vecvecākiem Bilstiņu dzirnavās. 1941. 
gada 14. jūnijā viņu viena gada un trīs mē-
nešu vecumā kopā ar vecākiem no Līksnas 
pagasta aizveda uz Sibīriju. 1946. gadā ar bērnu 
ešelonu viņš atgriezās Latvijā. Pēc daudziem 
gadiem Viesturs piepildīja savu sapni par māju 
Bilstiņos, kurai deva nosaukumu “Veseri”, jo, 
jaunībā būdams sportists, nodarbojās ar vesera 
mešanu. Desmit gadus viņa vairs nav līdzās, 
bet itin visur jūtams viņa roku pieskāriens.

Piepilda tēva sapni
Vai muzikalitāte un mūzikas mīlestība 

mantojumā saņemta no vecākiem?
Mans tēvs bija ļoti muzikāls. Dzimis dziļā 

Latgalē, viņš bez īsta amata nokļuva Rīgā un 
apguva skrodera prasmes. Pirmās bērnības 
atmiņas – tēvs pie galda šuj, pa radio skan 
itāļu operas ārijas un viņš dzied līdzi, labi 
zinot vārdus. Mamma ļoti rūpējās par mani 
un māsu Ināru, bet tēvs man iededza mūzikas 
dzirksti. Par visu, ko dzīvē esmu sasniegusi, 
esmu pateicīga tēvam. Viņa dzīvē mūzika bija 
nepiepildīts sapnis, tāpēc vēlējās, lai kāda no 
meitām to piepilda. Priecājos, ka viņš piedzī-
voja manu izlaidumu Mūzikas akadēmijā, 
toreiz Latvijas valsts konservatorijā. Tētis bija 
klāt arī noslēguma eksāmenā Aizkrauklē, 
toreiz Stučkas pilsētā, kad diriģēju vīru kori 
“Staburags”.

Atceros, kā Viesturs Cīrulis intervijā pirms 
savas 70. dzimšanas dienas pastāstīja, ka pēc 
studijām strādājis Rīgā sporta biedrībā “Darba 
rezerves” un vienā no balles vakariem kultūras 
namā “Draudzība” uzlūdzis uz deju blondu 
meiteni baltā, greznā blūzītē. Un jau pēc pirmās 
dejas šī meitene ļoti iepatikusies!

Jā, mēs iepazināmies laikā, kad es vēl mācījos 
Jelgavas mūzikas vidusskolā. To beidzot, kad 
bija tā saucamā darbavietu sadale, man bija 

divas iespējas, doties strādāt uz Alūksni vai 
Stučku -  zinot, kā tā ir netālu no Kokneses, 
ļoti vēlējos nokļūt šeit.

1965. gada 7. augustā svinējām kāzas. Starp 
citu, mēs ar māsu precējāmies vienā dienā. 
Tēvs par godu lielajam notikumam, izdodot 
meitas vienā dienā pie vīriem, dzīvoklī izgāza 
sienu, lai izvietotu svētku galdus. Mums bija 
ļoti jaukas kāzu svinības! Pēc mēneša – 1965. 
gada septembrī sākām dzīvot Koknesē.

Kāds bija pirmais iespaids par Koknesi?
Brīnišķīgs! Jo mūs sagaidīja Kokneses vidus-

skolas direktors Ilmārs Gaišs, kuram esmu ļoti 
pateicīga par dzīves sākumu Koknesē. Mana 
pirmā darbavieta bija Aizkraukles (Stučkas) 
bērnu mūzikas skolā par klavierspēles skolotāju. 
Viesturs sāka strādāt par fizkultūras skolotāju 
un treneri Kokneses vidusskolā. Tikko uzceltajā 
daudzdzīvokļu mājā Blaumaņa ielā direktors 
Gaišs mums ierādīja vienistabas dzīvokli. Rīgā 
dzīvojām ļoti pieticīgos apstākļos, bet šeit 
uzreiz dzīvoklis ar karsto un auksto ūdeni 
no krāna! Ļoti jutām Ilmāra Gaiša gādību, 
viņš it kā nemanāmi ar acs kaktiņu skatījās, 
kā mums klājas. Viņš mūs abus ar vīru un 
vecāko dēlu Bruno atveda mājās no Rīgas 
dzemdību nama. Pēc Bruno piedzimšanas 
stundu skaitu mūzikas skolā samazināju, bet 
tomēr diezgan ilgi -  20 gadus tur nostrādāju. 

To var tikai jaunībā!
Jums veiksmīgi izdevās apvienot skolotājās 

darbu mūzikas skolā ar pašdarbības kolektīvu 
vadīšanu Koknesē.

To var tikai jaunībā! 70. gadu sākumā, kad 
jau bija piedzimis mūsu jaunākais dēls Tomass, 
mani uzrunāja MRS vadītājs Liopa, rosinot 
ideju par vokālā ansambļa izveidi. Tolaik pretī 
uzņēmumam “Kokneses miesnieka gardumi” 
ceļa otrā pusē bija MRS kluba ēka, kuras vairs 
nav, bet 70. un 80. gados, tur virmoja aktīva 
kultūras dzīve. Vispirms nodibinājām vīru 
ansambli, pēc tam arī sieviešu vokālo ansambli. 
70. gados mēs sadraudzējāmies ar populāro 
komponisti Elgu Īgenbergu. Mūsu sieviešu 
ansamblis viņai ļoti patika, mūsu repertuārā 
skanēja komponistes dāvātās dziesmas. Ar abiem 
ansambļiem gatavojām koncertprogrammas, 
sniedzām koncertus ne tikai Koknesē, bet 
devāmies uz citiem kultūras namiem Latvijā.

Kolhoza priekšsēdētāja Anatolija Paulāna 
laikā tika nodibināts jauniešu koris, ar kuru 
sāka strādāt diriģente Anita Berķe, kuras vairs 
nav mūsu vidū. Viņa mani uzaicināja spēlēt 
pavadījumu. Mēs ļoti labi sastrādājāmies un 
es gribu uzsvērt, ka ir ļoti vērtīgi strādāt di-
vatā. Pēc laika Anita uzticēja kori man vadīt 
vienai. Korī dziedāja arī mans dēls Tomass 
ar saviem klases biedriem. Man šķiet, tas bija  
Kokneses svētkos, kad pie mums ciemojās koris 
no Moldāvijas, kas vēlāk mūsu jauniešu kori 
uzaicināja ciemos. Tas daudziem koristiem 
bija pirmais ārzemju brauciens – tāpēc vien 
neaizmirstams. Mūsu jauniešu korim ir bijis 
gods dziedāt Latvijas Universitātes Lielajā Aulā. 
Tie ir brīži, kurus atceroties, sirds iesilst priekā.

Līdz ar kolhoza likvidēšanu, kora darbība 
beidzās. Bet tā saknīte jau bija palikusi. 

Un no šīs saknītes piedzima sieviešu koris 
“Anima”?

1998. gada janvārī, gaidot XXII Vispārējos 
Latviešu dziesmu svētkus, meitenes, kas bija 
dziedājušas jauniešu korī un vēl citas koknesietes 
tikās pirmajā mēģinājumā. Jau pēc nepilna 
mēneša uzstājāmies savā pirmajā koncertā 
Aizkrauklē. Pēc trim gadiem kori atstāju 
drošās rokās - Kokneses Mūzikas skolotājai 
Aijai Auziņai, kuras darba gados “Animas” 
vārds ieskanējās jo spoži. 
Atver durvis uz skaņu pasauli

Daudzi koknesieši labi atceras Latvijas Te-
levīzijas muzikālo konkursu “Ko tu proti?”, 
kurā piedalījās arī Jūsu audzēknes.

Tas bija laiks, kad man bija ļoti daudz dar-
ba: Kokneses vidusskolā pasniedzu mūzikas 

stundas, pasākumiem pēc vajadzības sagatavoju 
priekšnesumiem skolotāju ansambli, bija ko-
lektīvi kultūras namā. Bet radās arī vidusskolas 
pamatskolas klašu meiteņu trio, kurā dziedāja 
atraktīvas un ļoti talantīgas meitenes: Agita 
Gaiša, Maija Oto, Ingrīda Strazdiņa. Vairākus 
gadus piedalījāmies konkursā un bijām spi-
cē. Man bija viegli strādāt, jo meitenes mani 
saprata no pusvārda. 

Jūsu dibināta un izlolota ir Kokneses Mūzikas 
skola. Un šie ir Jūsu rakstītie vārdi skolas himnai: 
“…Ir skola Koknesē, kur skaņu pasaulē lemts 
pabūt tev un man.” Kurš gan var saskaitīt, cik 
audzēkņu šajā skaņu pasaulē ir spēruši pirmos 
soļus! Pastāstiet, kāds bija skolas dzimšanas 
sākums?

 Viss sākās 1988. gadā, kad Koknesē tika 
izveidota Pļaviņu Mūzikas skolas klavieru 
klase. Sākums nebija viegls, bet viens bija 
skaidrs – mūsu bērniem ir vajadzīga sava 
mūzikas skola. Paldies Kokneses pagasta pa-
domei, kas to saprata un rada iespēju skolas 
atvēršanai. Paldies visiem maniem kolēģiem 
par kopīgi paveikto! Vadīju skolas kori un par 
šo laiku ir gandarījums, jo izdevās bērnus 
aizvest arī ārzemju braucienos, visvairāk uz 
Vāciju. Atminos, kā pēc mūsu viesošanās 
Vitingenā man piezvanīja Rotary klubs no 
Brēmenes un teica, ka vēlas mūs dzirdēt 
koncertā Rundāles pilī. Es mēģinu ieteikt, 
ka varbūt tur labāk iederētos Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas slavenais zēnu koris. “Nē, 
mēs gribam Kokneses kori!” – atteic klausules 
otrā galā. Kas cits mums atlika? Dziedājām 
Rundāles pilī gan Rotary klubam, gan latviešu 
un ārzemju tūristiem. Bērni to darīja ar tādu 
degsmi! Noslēgumā Rotary kluba biedri korim 
uzdāvināja skaistu koka zaru ar aploksnītēm 
katram dziedātājam. Atceros, kā bērniem 
sacīju: kurš teic, ka ar mūziku nevar nopelnīt? 
Redziet, ka var! Lai skolēnos veicinātu vēl lie-
lāku interesi par mūziku, iestudējām dziesmu 
spēles jeb koncertuzvedumus. Viens no tiem 
bija Mārtiņa Brauna muzikālais iestudējums 
“Kaķīša dzirnavas” – ar sagatavotiem tērpiem, 
maskām, grimu. Tas bija vesels notikums gada 
garumā, pēc kura bija zināms, ka skolēni arī 
nākamajā mācību gadā nāks  uz skolu ar prieku. 
Tāpat iestudējām dažādus dziesmu ciklus, ļoti 
veiksmīgs izdevās Raimonda Paula “Vītola 
stabules dziesmas” dziesmu cikls. Un atkal 
atmiņā uzviz mūzikas skolas kora brauciens uz 
Vāciju, kur sniedzot koncertu kādā dievnamā, 
mums palūdza nodziedāt apsveikuma dziesmu 
jaunajam pārim laulību ceremonijā. Iesākumā 
atkāpāmies balkona dziļumā un tad vajadzīgajā 
brīdī sākām dziedāt J.Park First Cristmas, 
un jau ar pirmajām skaņām saraudinājām 
gan līgaviņu, gan līgavaini. Dziesmai ir liels 
spēks – iepriecināt un saviļņot! 

Neaizmirstamā atmiņā ir Ziemassvētku 
koncerti, kas dziedāti gan Vācijas baznīcās, 
gan Koknesē. Savulaik biju sagatavojusi kopīgu 

Ziemassvētku dziesmu ciklu gan mūzikas 
skolas korim, gan “Animas” korim, gan korim 
“Labākie gadi”. 

Vispatiesākais darba novērtējums ir saņemt 
paldies vārdus no skolas absolventiem. Nesen 
feisbukā man uzrakstīja bijušais skolnieks: 
“Paldies, skolotāj, par mūzikas skolu!” 

Es priecājos par skolas absolventiem, kuri 
veiksmīgi turpina mūzikas ceļu,  ir guvuši 
panākumus gan Latvijā, gan starptautiskos 
konkursos ārzemēs. Tātad, mūsu darbam 
ir turpinājums.

Starp ikdienu un svētku 
brīžiem

Pagājušajā pavasarī mēs svinējām jauktā 
kora “Alaine” 25. dzimšanas dienu. Koristu 
vidū ir arī tie, kas savulaik dziedājuši Jūsu 
vadītajā jauniešu korī. Iet laiks, mainās kori, 
bet nemainīga ir vēlme būt dziedātāju pulkā.

Dziedāt prieks vienmēr bijis virzītājspēks 
tapt kaut kam jaunam. Tā bija arī 1999. gada 
vasaras nogalē, kad kādreizējie jauniešu kora 
un “Animas” dalībnieki sanāca kopā, lai sagata-
votos Latvijas radio ieraksta raidījumam “Tēvu 
laipa šaizemē”, kas kļuva par pirmo “Labāko 
gadu” uzstāšanos. Ar mani mierīga dzīve nav 
nevienam! No 2000. gada esam piedalījušies 
visos valsts senioru koru Dziesmu svētkos, un 
šajos gados esam iemantojuši daudz draugu 
senioru koru vidū. Tagad nesam “Alaines” vārdu 
un turpinām rast dziesmā spēku un dzīves 
prieku. No 2017. gada mums ir izveidojusies 
cieša draudzība ar komponistu Andri Kristonu 
no Liepājas, kuram nav zudusi saikne ar dzimto 

pusi. Esam apdāvināti ar viņa dziesmām, ku-
ras dziedam visos savos koncertos. Kristona 
kungs ir arī mūsu mecenāts, jo, pateicoties 
viņa ziedojumam, 25 gadu jubilejas koncertā 
varējām uzstāties jaunos tērpos. Man ir darbs, 
kas sagādā prieku, bet kļūst arvien grūtāk, ļoti 
vajadzētu palīgu. 

Kas ir lielākā motivācija, lai cilvēks pēc ik-
dienas gaitām vēlētos nākt uz mēģinājumiem?

Maniem “Alaines” koristiem galvenā 
motivācija ir nodarboties ar savu sirdslietu 
– dziedāšanu visa mūža garumā. Vienmēr 
esmu uzskatījusi, ka amatierkolektīviem ir 
svarīgi sevi parādīt ne tikai pašmāju koncer-
tos, bet uzstāties ārpus Latvijas. Ļoti vēlētos, 
lai ikvienam mūsu novada kolektīvam būtu 
iespēja aizbraukt uz ārzemēm, jo tie ir vitāli 
nepieciešami, lai kolektīvs turētos kopā, lai 
vienmēr būtu kāds augstāks mērķis.

Vai Jūsu ģimenē turpinās muzikālās tradīcijas?
Abi dēli ir muzikālām dotībām apveltīti. 

Skolas gados gan viņi vairāk tēva ietekmē 
aizrāvās ar sportu. Tomass ir absolvējis Mū-
zikas akadēmiju, viņš ir bijis grupas “Policijas 
Akadēmija” solists un dziedājis Eināra Verro 
vadītajā vokālajā džeza grupā „ ASSEMBLY 
SINGERS”. Ļoti muzikāla ir mazmeitiņa Katrīna, 
arī mazdēliņš Reinis dzied kā cīrulītis! Taču 
pats jaukākais, ka mani dēli ar ģimenēm dzīvo 
Koknesē. Te ir mūsu mājas, te es redzu savas 
dzīves piepildījumu.

Sirsnīgs paldies Kokneses novada domei 
un visiem apsveicējiem par man dāvāto skaisto 
svētku dienu!

Visas manas greznas dziesmas

Koris “Labākie gadi” , kas tagad nes “Alaines” vārdu.

Silvija Cīrule kopā ar sieviešu kori “Anima”.

 Jaunā klavieru skolotāja.

 Jauniešu koris kopā ar savu diriģenti.
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Svētki senioru klubiņā "Vālodzīte"
Iršu pagasta senioru 
klubiņa "Vālodzīte" 
darbībā uz kādu lai-
ku savas korekcijas 
ieviesa koronavīruss 
aizliegdams klātienes 
pulcēšanos. Tomēr 14. 
jūlijā senioru tikša-
nās vietā – omulīgajā 
dzīvoklī valdīja liela 
rosība. Pamats kopā 
sanākšanas priekam 
– nenosvinētās vārda 
dienas un šūpuļa svēt-
ki teju pusgada garu-
mā, bet īpašais iemesls 
– Lazdiņas kundzes 
godināšana skaistajā 
jubilejā. Vecāki meitai 
Ainai šūpuli kāra tālajā 
1930. gadā.

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotē-
kas vadītāja    

Ainas kundze ir pazīstama 
kā daudzpusīga personība kas 
apveltīta ar ļoti lielu gribasspē-
ku un māksliniecisku garu. 
Viņa ir zīmējusi portretus un 
gleznojusi, rakstījusi dzeju un 

dienasgrāmatā  pierakstījusi 
savas atziņas un domas par 
piedzīvoto un redzēto savā dzīves 
gājumā. Sirmajai kundzei ļoti 
patīk lasīt grāmatas. Raugoties 
no mana - bibliotekāra viedok-
ļa, labs lasītājs ir neatsverama 
bibliotēkas vērtība. Šie vārdi ir 
attiecināmi arī uz Ainas kundzi.

Bibliotēkas apmeklējumi 
jubilārei nekad nebeidzas tikai 
ar formālu grāmatu apmaiņu. 
Viņa vislabprātāk lasa uzziņu 
literatūru par mākslu, ceļoju-
miem un personībām. Tāpat 
cieņā latviešu oriģinālliteratūra. 
Ainas kundze joprojām mācās 
un ar uzzināto labprāt dalās 

pārdomās. Pašlaik viņa pēta 
savas dzimtas koku. Rudenī 
bibliotēkā plānots satikties ar 
interesentiem  un pastāstīt, 
kā tad šis izpētes process ir 
organizējams, lai sasniegtu 
vēlamo mērķi.

Atmiņu kamola tīšana mijās 
ar dziedāšanu un sarunām. 
Prieks, ka klātesošie labprāt pie-
dalījās bibliotēkas sagatavotajās 
literārajās aktivitātēs un uzsāka 
minēt krustvārdu mīklu par mūsu 
pagastu, kas sagatavota bibliotēkā 
ar izzinošu mērķi - iepazīt Iršus.

Godināšanas pasākumā Ainas 
kundze saņēma daudz ziedu un 
laba vēlējumu no klubiņa "Vālo-
dzīte" dalībniecēm, draugiem un 
pagasta pārvaldes. Par muzikālo 
noformējumu gādāja skolotāja 
Valda, par pasākuma raitu norisi 
Raina un par svētku galdu rūpējās 
Mārīte, Inta, Maija un Marija.

Bibliotēka jubilāri iepriecināja 
ar krāšņu lauku ziedu pušķi, vēlot 
Ainas kundzei deviņvīru spēku, 
možu garu un labu veselību, un 
dāvinot īpaši veidotu kladi "Pa-
sakaini Irši zied".

Ainas kundze atklāja, ka ciemiņi 
gaidāmi visas nedēļas garumā. 
Atliek jubilārei novēlēt, lai skaists, 
saulains un pārsteigumiem pilns 
svētku laiks!

Aina Lazdiņa dzimšanas dienā, saņemot klubiņa 
“Vālodzīte” apsveikumus.

“Pīlādzītis” talko Likteņdārzā
Paldies seniora klubiņa “Pīlādzītis” aktīvistiem, kuri, neskatoties uz vējaino un lietaino laiku, 9. jūlijā čakli talkoja Likteņdārzā, 

palīdzot sakopt ābeļu alejas puķu dobes. Pateicībā par darbu talcinieki saņēma gada ieejas kartes Likteņdārza apmeklējumam. 

Bebru pagastā atjauno 
vētras postījumus

Bebru pagastā, ieguldot pašvaldības līdzekļus, norit būvniecības darbi, atjaunojot 
pavasarī nodarītos vētras postījumus. “Pagastmājai”, kurā darbojas ģimenes ārsta 
prakse, notiek jumta seguma maiņa. Darbu veic SIA “JuN”, kopējās jumta seguma 
nomaiņas izmaksas sastāda 16 009 eiro (bez PVN).

Uzsākti fasādes remontdarbi Vecbebru tehnikuma viesnīcas ēkai. Bojātās sienas 
remontdarbus veic SIA “BK Māja”. Pašvaldība šim mērķim piešķīrusi finansējumu 
18 363 eiro bez PVN. 

Dziesmu diena 
Koknesē

22. augustā Kokneses parka estrādē notiks otrie Vislatvijas Senioru vokālo 
ansambļu sadziedāšanās svētki, kuros piedalīsies senioru vokālie ansambļi 

no Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Rīgas. Koknesi pārstāvēs folkloras grupa 

"Urgas" un vīru vokālais ansamblis "Kokneses zēni", uzaicināts arī Kokneses 

kultūras nama jauktais koris "Alaine". Pasākumu organizē Latvijas Pensionā-

ru federācija un Kokneses novada dome. 

Svētku sākums pulksten 11.00. Ieeja brīva. 

Lūgums ievērot spēkā esošos pulcēšanās ierobežojumus. 

Bebru pamatskola aicina vecākus pie-
teikt 1. klases skolēnus 2020./2021. mācību 
gadam, kā arī tiek gaidīti jauni skolēni 2. 
– 9. klasēs. Dokumentus jāiesniedz līdz 25. 
augustam. Pirmklasniekiem nepieciešamie 
dokumenti: 1) izziņa no ģimenes ārsta par 
medicīnisko pārbaudi; 2) jāuzrāda bērna 
dzimšanas apliecība; 3) fotogrāfija 3x4; 4) 
izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes.

Aicinām 
jaunus 

skolēnus! 

22. augustā pulksten 19 
Kokneses sporta centrā

Kokneses sporta festivāls
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Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps Zbigņevs 
Stankevičs dod svētību koknesiešu paveiktajam

Ekskursijā iepazīst Kurzemes pilsētu šarmu
11. jūlijā Bebru pagas-
ta pensionāru padome 
“Mārtiņroze” rīkoja  
ekskursiju uz Kurzemes 
pilsētām. 43 ekskursanti 
pavadīja lielisku dienu, 
atklājot vēl neredzētas 
vietas.

Tukumā visvairāk pārsteidza 
Salmu muzejs, kas ir tāds vienīgais 
Latvijā un Eiropā. Muzejs ir sla-
vens ar mākslas darbu oriģinalitāti, 
unikalitāti un daudzveidību, jo 
tajā ir apskatāmas vairāk kā 500 
dažādas salmu/siena skulptūras. 
Turpinājumā ekskursanti iepazina 
Kandavu, tās vecpilsētu un pils-

kalnu, bet Sabilē  aplūkoja salmu 
leļļu kolekciju – Leļļu dārzu, kurā 
aptuveni 200 dažādi ģērbtas, dažāda 
lieluma lelles piesaista garāmgājē-
ju un garāmbraucēju uzmanību. 
Tika pabūts arī Vīna kalnā, ko dēvē 
par Sabiles pilsētas simbolu. Tika 
iepazīti arī Talsi, deviņu pakalnu 
pilsēta, un vecpilsētas sirds – Talsu 

tautas nama Radošā sēta un Latvi-
jas Lauksaimniecības muzejs, kas 
iepazīstina ar 19. –20. gadsimta 
sadzīves darbarīkiem, lauksaimnie-
cības tehniku: tvaika lokomobilēm, 
traktoriem, dzinējiem, mašīnām, 
iekārtām, meliorācijas vēsturi.

Kā saldais ēdiens bija viesošanās 
Talsu novada Vandzenes pagasta 

z/s "Bērzi" pie Kristīnes Pilienas, 
ciltsdarba speciālistes un 100 kazu 
ganāmpulka īpašnieces. Viņa arī 
gatavo sieru, cep siera kūku un 
gatavo citus konditorejas izstrā-
dājumus no kazas piena. Ekskur-
santiem Kristīne bija sagatavojusi 
gardu cienastu galdu. Patīkams 
pārsteigums “Bērzu” saimniecei 

bija atbraucēju vidū sastapt savu 
skolotāju Guntu Krievāri no mācību 
gadiem Vecbebros.

Ekskursijas noslēgumā, pa-
teicoties atsaucīgajam šoferītim 
Aldim, bebrēnieši veldzējas pie 
jūras Mērsragā. 

Ieklausoties spēka un ticības vārdos.

Kristīne Piliena iepazīstina ar savu saimniecību.

baznīcēnu atmiņās, jo Svētajā 
Misē viņš aicināja apzināties, ka 
Dieva valstība ir nemanāma, bet 
tā ir pati lielākā vērtība. 

Koknesiešu paveikto viņš salī-
dzināja ar mazu sēkliņu, no kuras 
var izaugt varens koks, uzsverot, ka 
Kokneses draudze ir lielisks piemērs 
baznīcas sadarbībai ar pašvaldību. 
Atzinīgus vārdus Zbigņevs Stankevičs 
veltīja priesterim Pēterim Alusikam 
par lielo uzņēmību projektu īste-
nošanā un draudzes saliedēšanā. 
Viņš pateicās par nozīmīgo atbalstu 
baznīcas atjaunošanā Kokneses 
novada domes priekšsēdētājam 
Dainim Vingrim, Attīstības no-
daļas vadītājai Andai Mikālai un 

projektu vadītājai Sandijai Svarupai. 
“Brīnišķīgi, ka pašvaldība izprot 
draudzes vajadzības un sniedz savu 
ieguldījumu,” teica augstais viesis. 

Dievkalpojumā skanēja Ma-
rijas Vildes spēlētās ērģeles un 
dziedātās dziesmas, jauktā kora 
“Alaine” muzikālie priekšnesumi. 
“Jūs lieliski apvienojat tradicionālo  
ar jauno un mūsdienīgo, tā arī vajag 
turpināt! ” – novēlēja Zbigņevs 
Stankevičs. Savukārt  draudzes 
locekļi viņam sirsnīgi pateicās par 
kopīgo svētdienas rītu un ticības 
stiprinājumu.

  Ar kopīgiem centieniem 1939. 
gadā celtais dievnams piedzīvojis 
patīkamas pārmaiņas. Turpmāk 
dievnamu būs vieglāk apmeklēt 

cilvēkiem ar pārvietošanās trau-
cējumiem,  jaunajām ģimenēm 
ar bērnu ratiņiem, neatsverams 
ieguvums ir restaurētie logi, ierīkotā 
jaunā apkures sistēma, kas būtiski 
uzlabos ēkas energoefektivitāti. 

Baznīcas atjaunošana tika 
veikta projekta  Nr.19-04-AL08-
A019.2202-000008 "Kokneses 
Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcas vienkāršota atjaunoša-
na" ietvaros, ko atbalstījis Lauku 
atbalsta dienests.

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa,

Raksta sākums 1.lpp

Prieks par paveikto! Pēteris Alusiks, Sandija Svarupa, Zbigņevs Stankevičs, 
Anda Mikāla un Dainis Vingris.
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2020.gada jūnijā:

• Reģistrētas 3 laulības: 2 Dzimtsarakstu nodaļā, 1 

laulība Kokneses ev.lut. draudzē

• Reģistrēti 4 jaundzimušie:  Luīze, Olivers, Anete, Ralfs

• Sastādīti 4 miršanas reģistri

Mūžībā pavadīti:
Anna Apeine (1934.)

Zelma Ziemele (1940.)

Kornelija Liepniece (1940.)

Daniels Sniedzītis (2014.)


