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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

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

kokneses
Novada domes laikraksts Nr. 42 (319)           2013. gada 17. jūnijs

Līgo lauki, līgo pļavas, Savas dienas gaidīdami;
Kad atnāca Jāņu diena, Visiem ziedu seģenītes. /Latv.t.dz./

Nāk Līgo vakars caur dienu tik svinīgs – 
Ar jasmīnu smaržām un ozolu vēsmu,
Nāk Līgo vakars ar dziesmām tik skanīgs – 
Ar alus kausu un apiņu dziesmu.

Vienreiz gadā tik skanīgs ir „līgo”,
Un vienreiz gadā tik jāņuguns dzirkst.
Iziesim pļavās, kur madaras stīgo
Un kājas lai ziedu rasotnē mirkst!
                                    /Ā. Āre/

Esiet sveicināti jūnijā, kad margrie-
tiņu pļavas un tikko uzziedējušie jasmīni 
vēsta – klāt vasaras saulgrieži, kad trej-
deviņas jāņu zāles jāiepin vainagā un ar 
dziesmām līgojot, jāsagaida gada visīsākā 
nakts.

Pati pirmā jūnija diena – pašvaldību 
vēlēšanas, bija nozīmīga mums visiem. 
Ar Kokneses novada domē jaunievēlē-
tajiem deputātiem tuvāk iepazīstināsim 
avīzes jūlija numurā. Novēlam viņiem 
darboties ar tādu saliedētības sajūtu, kādu 
mēs piedzīvojām Kokneses novada svētku 
gājiena laikā! Prieks dzirdēt iedzīvotāju 
labvēlīgās atsauksmes par svētku norisi! 
Paldies visiem pašdarbības kolektīvu da-
lībniekiem un vadītājiem par tautas māks-
las tradīciju saglabāšanu, paldies mūsu 
amatniekiem, māksliniekiem un uzņēmē-
jiem par vērtībām, kas top ar viņu čak-
lajām rokām! Tieši svētkos apzināmies, 
cik daudz spējam paveikt ikdienā, lai pēc 
smaga darba uzvilktu goda drānas un ar 
lepnumu paraudzītos uz sasniegto. 

Jūnijs ir savu spēju pārbaude un do-
mas par nākotni skolu absolventiem. Lai 
viņiem veiksmīgs eksāmenu laiks un ne-
aizmirstami prieka mirkļi, dejojot izlai-
duma valsi! Bet pats galvenais, lai jaunā 
paaudze vēlētos dzīvot un savus nākotnes 
sapņus izkalt tepat, savās mājās – Kokne-
ses novadā.

Novēlam skaistu un latvisku līgošanu 
mūsu novadā dzīvojošajiem Jāņiem un 
Līgām, lieliem un maziem jāņu bērniem! 

Nākamais avīzes numurs iznāks laikā, 
kad mūsu novada pašdarbības kolektīvi 
būs jau atgriezušies no Dziesmu un Deju 
svētkiem. Lai mūsu dancotājiem un dzie-
dātājiem raits dejas solis un balstiņas tālu 
skan! Lai Dziesmas un Dejas ceļā pavada 
lepnums, ka dzīvojam vietā, kur ir Latvi-
jas sirds!

Sarmīte Rode, Anita Šmite

Daugavas senleja posmā no Pļaviņām līdz 
Aizkrauklei reiz tika uzskatīta par skaistāko vie-
tu Latvijā. Mēs bijām spiesti to zaudēt, bet Dau-
gavas ainavas simboliskā nozīme latviešu tautas 
apziņā ir saglabājusies vēl šodien. Savu pamatu 
apzināšanās ir īpaši svarīga mūsdienu mainīgajā 
pasaulē, jo tā dod sava spēka un savas nozīmes 
apziņu, kas tik nepieciešama ikdienā. 

Gaidīsim ikvienu uz kultūrvēsturiska 
izdevuma – grāmatas „Atmiņu Daugava” 
atvēršanu 2013. gada 22. jūnijā plkst. 16:00 
Latvijas Likteņdārzā  Koknesē.

Grāmatas izdevējs – biedrība „Koknesei” 
un Kokneses, Pļaviņu, Salas, Aizkraukles 
pašvaldības un Staburaga pagasta pārvalde 
– aicina visus interesentus apmeklēt šo pasā-
kumu un izmantot iespēju iegādāties grāmatu 
„Atmiņu Daugava” (ierobežotu daudzumu) 
par ziedojumu, kas tiks veltīts Likteņdārzam.

Grāmatā „Atmiņu Daugava” ir apkopoti 
materiāli, kas tika iegūti, triju gadu garumā 
vācot atmiņas, dokumentus un fotoliecības 
par Daugavas senleju posmā no Pļaviņām 
līdz Aizkrauklei pirms senlejas applūdināša-
nas. Šajā izdevumā ir iekļauti vairāk kā 600 
fotomateriāli. Cilvēku atmiņas papildināja 
rakstītie vēstures avoti: arhīvu dokumenti, 
preses publikācijas, apraksti un pētījumi. Tā 
ir neliela, taču ļoti būtiska Daugavas vēstures 
daļa. Lasītājiem piedāvātais fotomateriāls, 
tāpat kā cilvēku atmiņu stāstījumi, ir unikāla 
nacionālās atmiņas daļa: šis materiāls mums 
ne tikai ļāva reiz bijušo Daugavu salikt no 
jauna – akmeni pie akmens, krāci pie krāces, 
tas ļauj arī mums visiem iziet šo Daugavas 

posmu no Pļaviņām līdz Aizkrauklei vēlreiz. 
Grāmata ir veltīta tiem likteņiem, kas tika sa-
lauzti mūsu kopējās labklājības celšanas vār-
dā, un tai paaudzei, kurai nekad nebūs lemts 
skatīt Daugavu tādu, kādu to savām acīm 
skatīja mūsu vecāki un vecvecāki. 

„Atmiņu Daugavai” ir divas daļas. Grā-
mata sākas ar rakstnieces Māras Svīres, žur-
nālista Daiņa Īvāna un grāmatas idejas autora 
Jāņa Ivara Padedža ceļavārdiem, kas sagata-
vo lasītāju virtuālajam ceļojumam Daugavas 
senlejas ainavā, kura saglabājusies vairs tikai 
cilvēku atmiņās un fotogrāfijās. Vēsturiski 
informatīvā sadaļa aizsākas ar ģeogrāfijas 
profesora Gunta Eberharda rakstu par Dauga-
vas senlejas veidošanos Pļaviņu–Aizkraukles 
posmā saistībā ar ģeoloģisko un antropogēno 
faktoru ietekmi vairāku gadu tūkstošu garu-
mā. Grāmatas pirmo daļu noslēdz vēsturnie-
ka Mārtiņa Mintaura raksts par Pļaviņu hid-
roelektrostacijas celtniecību padomju varas 
gados, ieskicējot arī tā laika politisko notiku-
mu un sociālekonomisko apstākļu fonu. Otrā 
daļa „Ceļojums pa atmiņu Daugavu” veidota 
pēc ģeogrāfiskā principa, sekojot līdzi Dau-
gavas straumei un abiem tās krastiem no Ai-
viekstes ietekas līdz Aizkraukles pilsdrupām 
lejpus tagadējai hidroelektrostacijas atraša-
nās vietai. Šeit galvenā loma ir unikālajiem 
Daugavas ainavas fotoattēliem, ko papildina 
nelieli vēsturiski apraksti un laikabiedru at-
miņu stāstījumi. „Atmiņu ceļš” ļauj iepazīt 
zudušo Daugavas ielejas ainavu un kultūr-
vēsturiskās vietas upes krastos. 

Uz tikšanos Koknesē, Likteņdārzā!

Priecīgus
Līgo svētkus!
Kokneses novada dome

Grāmatas – fotoalbuma „Atmiņu Daugava” 
atvēršanas svētki Likteņdārzā
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turpinājums 3. lpp. 

2013. gada 29. maijā Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par 

Kokneses novada svētkiem (informācija – 
www.koknese.lv).

2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Kokneses novada bibliotēku – Kokneses 
pagasta bibliotēkas, Kokneses bērnu biblio-
tēkas, Kokneses pagasta Ratnicēnu biblio-
tēkas, Bebru pagasta bibliotēkas un Iršu pa-
gasta bibliotēkas darbu (informācija – www.
koknese.lv)

3. Pieņemt zināšanai informāciju par sa-
biedriskās kārtības nodrošināšanu Kokneses 
novadā (informācija – www.koknese.lv)

4. Pieņemt zināšanai Valsts Policijas  
Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles ie-
cirkņa priekšnieka Aigara Zīmeļa informā-
ciju par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 
Kokneses novadā un sadarbību ar novada 
pašvaldību.

5. Pieņemt zināšanai novada domes iz-
pilddirektora I. Klauža informāciju par to, 
ka atklātā konkursā “Atkritumu apsaimnie-
košana Kokneses novadā” ir uzvarējis SIA 
“L&T”, piedāvājot tarifu par 1 m3 sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 7,79 LVL (bez 
PVN).

6.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
skolu optimizācijas projektu Bebru pagastā.

6.2. Uzdot Bebru internātvidusskolas di-
rektorei Mudītei Auliņai līdz 2013. gada 10. 
jūnijam rakstiski informēt  izglītības iestādes 
amatpersonas, darbiniekus, audzēkņus un 
viņu vecākus par iespējamo  izglītības ies-
tādes reorganizāciju ar 2013. gada decembri 
apvienojot Vecbebru Profesionālo vidusskolu 
un Bebru internātvidusskolu, izveidojot Vec-
bebru amatu internātvidusskolu.

6.3. Lūgt Vecbebru Profesionālās vi-
dusskolas direktoram Jānim Bakmanim līdz 
2013. gada 10. jūnijam rakstiski informēt iz-
glītības iestādes amatpersonas, darbiniekus, 
audzēkņus un viņu vecākus par iespējamo  iz-
glītības iestādes reorganizāciju ar 2013. gada 
decembri apvienojot Vecbebru Profesionālo 
vidusskolu un Bebru internātvidusskolu, iz-
veidojot Vecbebru amatu internātvidusskolu.

6.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi izglītī-
bas darba speciāliste Lauma Āre.

7. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 7 „ Grozījumi Kok-
neses novada domes 30.01.2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „ Par pašvaldības budže-
tiem 2013. gadam” (informācija – www.kok-
nese.lv)

8.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 3260 013 0701 zemesgba-
la 0,1257 ha platībā ar adresi Līgo iela 2A, 
Koknesē, Kokneses pagasta, Kokneses no-
vadā 2013. gada 22. maija izsoles rezultātus. 

8.2. Pārdot Kokneses novada domei pie-
derošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 
3260 013 0701 zemesgbalu 0,1257 ha platībā 
ar adresi Līgo iela 2A, Koknesē, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, par cenu Ls 1100, 
(vienu tūkstoti vienu simtu latus) J D un slēgt 
pirkuma līgumu.

9. Uzdot novada domes galvenajai grā-
matvedei Ivetai Mikālai līdz 15. jūnijam sa-

gatavot ekonomisko pamatojumu p/a „Kok-
neses Sporta centrs” reorganizācijai.

10. Apstiprināt Kokneses novada domes 
iekšējo normatīvo aktu – noteikumus „Kār-
tība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu 
zīmēm” (informācija – www.koknese.lv)

11.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
programmu viesu uzņemšanai no sadraudzī-
bas pilsētas Vitingenas.

11.2. Iedalīt un no pašvaldības budžeta 
apmaksāt viesiem no sadraudzības pilsētas 
Vitingenas šādas biļetes: 

- 8 (astoņas) biļetes uz Deju koncertu 
Daugavas stadionā 5. jūlijā;

- 10 (desmit) biļetes uz Deju koncertu 
Daugavas stadionā 6. jūlijā;

- 20 (divdesmit) biļetes uz Noslēguma 
koncertu Mežaparkā 7. jūlijā.

11.3. Katram pašdarbības kolektīva vadī-
tājam, kurš piedalās Dziesmu un deju svēt-
kos, no pašvaldības budžeta apmaksāt vienu 
biļeti uz Deju koncertu Daugavas stadionā  6. 
jūlijā.

12. Apstiprināt Kokneses internātpa-
matskolas-attīstības centra struktūrvienības 
“Dienas centrs” nolikumu (informācija – 
www.koknese.lv)

13.1. Iesniegt projekta iesniegumu 
„Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē” 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam LEADER 
pieejas īstenošanas 413. pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” 6.2. aktivitātes „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnolo-
ģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai vietējiem ie-
dzīvotājiem” Aizkraukles rajona partnerības 
stratēģijas 2. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu 
veicināšana – vides sakopšana, sporta, atpū-
tas, mūžizglītības un kultūras infrastruktūras 
ierīkošana un pilnveidošana”. Projekta kopē-
jā summa Ls 15 430,53, t.sk. attiecināmās iz-
maksas Ls 12 752,50, neattiecināmās izmak-
sas Ls 2 678,03.

13.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes budže-
ta garantēt priekšfinansējumu Ls 15 430,53. 
Kokneses novada domes līdzfinansējums sa-
stāda Ls 6 631,30.

13.3. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas 
vadītāju Andu Mikālu, pilnvarojot veikt dar-
bības Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas 
ar projekta realizāciju un uzraudzību, kur ir 
nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties 
un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas 
formalitātes.  

14.1. Iesniegt projekta iesniegumu „Kap-
ličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta 
„Zutēnu” kapos” Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. 
gadam LEADER pieejas īstenošanas 413. 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 6.1. 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu no-
drošinājuma iegāde un uzstādīšana, infra-
struktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma 
sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” 
Aizkraukles rajona partnerības stratēģijas 1. 
rīcībā „Sabiedrisko pakalpojumu pieejamī-
bas uzlabošana un pilnveidošana vietējiem 
iedzīvotājiem”. Projekta kopējā summa Ls 
18 172,05, t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 
15 018,22, neattiecināmās izmaksas Ls 3 
153,83.

14.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes budže-
ta garantēt priekšfinansējumu Ls 18 172,05. 
Kokneses novada domes līdzfinansējums sa-
stāda Ls 9 461,48.

14.3. Par projekta vadītāju nozīmēt  
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas 
vadītāju Andu Mikālu, pilnvarojot veikt dar-
bības Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas 
ar projekta realizāciju un uzraudzību, kur ir 
nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties 
un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas 
formalitātes.  

15.1. Atbalstīt biedrības “IRSIS”, reģ. 
Nr. 50008120421, juridiskā adrese “Kūlē-
ni”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-
5108,  projektu „Atpūtas laukuma izveide Ir-
šos” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam LEADER 
pieejas īstenošanas 413. pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” 6.2. aktivitātes „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnolo-
ģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai vietējiem ie-
dzīvotājiem” Aizkraukles rajona partnerības 
stratēģijas 2. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu 
veicināšana – vides sakopšana, sporta, atpū-
tas, mūžizglītības un kultūras infrastruktūras 
ierīkošana un pilnveidošana”. 

15.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes budže-
ta garantēt līdzfinansējumu Ls 975,03 (deviņi 
simti septiņdesmit pieci lati 03 santīmi) ap-
mērā.

16.1. Atbalstīt biedrības „Bites”, reģ. 
Nr. 40008111323, juridiskā adrese „Papar-
des”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-
5135 projektu „Māju nosaukumu norāžu 
uzstādīšana Bebru pagastā” Lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam LEADER 
pieejas īstenošanas 413. pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” 6.1 aktivitātē.

16.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes budže-
ta garantēt līdzfinansējumu 25% apmērā  Ls  
3 061,00 (trīs tūkstoši sešdesmit viens lats 00 
santīmi) apmērā.
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19. jūnijā Kokneses novada domes jaun-
ievēlētie deputāti pulcēsies uz pirmo domes 
sēdi, kurā ievēlēs Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju. 

Ar  jaunievēlētajiem deputātiem tuvāk ie-
pazīstināsim Kokneses Novada Vēstis jūlija 
izdevumā.

N.
p.k.

Saraksts Zīmes Vietu 
skaits 
domē

1. Partija „VIENOTĪBA”, 
„Centriskā partija 
LATVIJAS 
ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”

472 4

2. Latvijas 
Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija

49 0

3. „Reformu partija” 1328 10

4. Nacionālā apvienība 
„Visu Latvijai” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”

157 1

Pavisam 2006 15

Kokneses novada domē ievēlētie deputāti
Vārds, uzvārds Balsu skaits
„Reformu partija”
Dainis Vingris 2135
Pēteris Keišs 1609
Jānis Miezītis 1507
Māris Reinbergs 1468
Henriks Ločmelis 1417
Ivars Māliņš 1351
Mudīte Auliņa 1335
Edgars Mikāls 1289
Raina Līcīte 1286
Valdis Biķernieks 1242
Partija „Vienotība”, „Centriskā partija 
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Jānis Dzenis 645
Gita Rūtiņa 471
Artūrs Plūme 455
Uldis Riekstiņš 440
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Jānis Krūmiņš 179

turpinājums no 2. lpp. 

17.1. Atbalstīt Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas ieceri iesniegt projekta „Vecbeb-
ru muižas kungu mājas teritorijas labiekārto-
šana” iesniegumu ES Eiropas lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstības pasākumā „Lauku 
mantojuma saglabāšana un atjaunošana” līdz 
2013. gada 11. jūnijam.

17.2. Kokneses novada domei garantēt 
finansējumu projekta „Vecbebru muižas 
kungu mājas teritorijas labiekārtošana” rea-
lizācijas laikā līdz Ls 140 000,00. Finansē-
šanas avots – pašvaldības budžeta līdzekļi. 
Projekta atbalsta intensitāte – 100% ELFLA 
līdzekļi no projekta kopējo attiecināmo iz-
maksu summas.

18.1. Iesniegt projekta iesniegumu „Te-
ritorijas sakopšanas pakalpojuma sniegšana 
Kokneses pagastā” Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.
gadam LEADER pieejas īstenošanas 413. 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 6.1. 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu no-
drošinājuma iegāde un uzstādīšana, infra-
struktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma 
sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” 
Aizkraukles rajona partnerības stratēģijas 1. 
rīcībā „Sabiedrisko pakalpojumu pieejamī-
bas uzlabošana un pilnveidošana vietējiem 
iedzīvotājiem”. Projekta kopējā summa 
2 562,15 Ls, t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 2 
117,48, neattiecināmās izmaksas Ls 444,67.

18.2.Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes budže-
ta garantēt priekšfinansējumu Ls 2 562,15. 
Kokneses novada domes līdzfinansējums sa-
stāda Ls 656,42.

18.3. Par projekta vadītāju nozīmēt  
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas 
vadītāju Andu Mikālu, pilnvarojot veikt dar-
bības Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas 
ar projekta realizāciju un uzraudzību, kur ir 
nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties 
un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas 
formalitātes.  

19. Izsniegt Guntim Upmalim, dzīvojo-
šam „Ozolkalnos”, Kokneses pagastā Kokne-
ses novadā, licenci (atļauju) otrās kategorijas 
šautuves (šaušanas stenda) darbībai Kokne-
ses novada Kokneses pagastā uz zemes ga-
bala 0,4 ha platībā, ar kadastra Nr. 3260 006 
0108 uz nenoteiktu laiku. 

20.1. Apstiprināt maksas  pakalpojumus 
Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” trešajām 
personām (informācija – www.koknese.lv)

20.2. Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada 
2. jūniju.

21. No pašvaldības budžeta  papildus pie-
šķirt 2400,- Ls (divi tūkstoši četri simti) latus 
volejbola laukumu pabeigšanai pie I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti 
Kokneses novadā

Pamatojoties uz Atkritumu apsaim-
niekošanas likumu un 2011. gada 31. au-
gusta Kokneses novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 8 „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Kokneses 
novadā” , 2013. gada  27. maijā noslēdzies   
25.martā izsludinātais konkurss par Atkritu-
mu apsaimniekošanu Kokneses novadā. No 
iesniegtajiem piedāvājumiem komisija izvē-
lējās atkritumu apsaimniekotāju ar piedāvāto 
zemāko cenu par  Ls 7,79/m3 plus PVN 21%. 

2013. gada 6. jūnijā Kokneses novada 
dome ar konkursa uzvarētāju SIA „L & T” 
noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimnieko-
šanas uzsākšanu Kokneses novadā  ar 2013.
gada 1.septembri, par ko Kokneses novada 
dome apņemas rakstiski informēt pašreizējos 
atkritumu apsaimniekotājus SIA „KUK” un 
SIA „EuroConcord A”. 

Līdz 2013. gada  1. septembrim ir spe-
kā jūsu noslēgtie līgumi ar SIA „KUK” vai 
SIA „EuroConcord A” un lūdzam samak-
su par atkritumu izvešanu ar šiem apsaim-
niekotājiem turpmāk veikt tikai par  2013. 
gada jūniju, jūliju un augustu. Ja gadījumā 
kāds ir  veicis apmaksu jau līdz 2013. gada 

beigām, tas ir tiesīgs pieprasīt  no apsaim-
niekotāja (ar kuru noslēgts līgums un kuram 
ir samaksāts) atmaksāt samaksāto par 2013.
gada septembra līdz decembra mēnešiem.

Vienlaicīgi informējam jūs, ka pārejas 
periodā līdz 2013. gada 31. augustam   SIA 
„L & T” turpmāk sniegs informāciju novada 
mājas lapā www.koknese.lv , vietējā laikraks-
tā „Kokneses Novada Vēstis” un nodrošinās 
jaunu līgumu noslēgšanu ar uzņēmumiem un 
privātpersonām. 

Noslēdzamo Līgumu formas būs pieeja-
mas sekojoši:

1) Kokneses pagastā- Ģimenes atbalsta 
dienas centrā –Vērenes ielā 1, tālrunis uzzi-
ņām: 65161740; 26525901

2) Bormaņu c. – veikalā „MIKI”;
3) Bebru pagastā – pagasta pārvaldē 

„Papardēs”, tālrunis uzziņām: 65164275; 
26411238

4) Iršu  pagastā – pagasta pārvaldē „Kū-
lēnos”, tālrunis uzziņām: 65163538

Neskaidrību gadījumā zvanīt Kokneses 
novada domes Komunālās nodaļas vadītājai 
Tamārai Baltmanei t. 26403430

Ar 2013. gada 1. septembri Kokneses novadā 
jauns atkritumu apsaimniekotājs
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personām,  kuras var pretendēt uz mantojumu 
un nav iesniegušas zvērinātam notāram atbil-
stoši likumā noteikto iesniegumu un izteikuši 
savu gribu par mantojuma pieņemšanu.

Sakarā ar to, ka no 2013. gada 01. jūlija 
stājas spēkā Civillikuma un Notāru likuma 
jaunie grozījumi, kas būtiski izmainīs pie-
teikšanās termiņus uz nekustamā īpašuma 
mantošanu, iesaku nekavējoties  potenciā-
liem mantiniekiem konsultēties pie zvērināta 
notāra un iesniegt nepieciešamos dokumen-
tus mantojuma lietā.

Pretējā gadījumā var izveidoties situāci-
ja, ka jūsu mantojamā nekustamā īpašuma 
zemesgrāmatā tiek ierakstīta  atzīme par 
mantas atzīšanu par bezmantinieku mantu. 

Pēc tam šie nekustamie īpašumi nonāks 
valsts īpašumā un tiks pārdoti izsolēs.

Aija Āriņa,
Nodokļu inspektore, t. 65133634

ZEMES NOMNIEKU 
ZINĀŠANAI

Apsekojot dabā iedzīvotājiem iznomātos 
zemes gabalus, redzams, ka daļa no tiem ne-
tiek apsaimniekota atbilstoši nomas līgumā 
noteiktajam. Zemes nomas līguma 5. pun-
ktā Nomnieka pienākumi un tiesības 5.2.1. 
apakšpunktā noteikts, ka „Nomnieks ir tie-
sīgs izmantot zemi tiem mērķiem un notei-
kumiem, kādiem tā iznomāta”, tātad, ja zeme 
ir iznomāta lauksaimniecības vajadzībām, tā 
atbilstoši jāapstrādā, jāiesēj un jāravē. Apse-
kojot mazdārziņus, redzams, ka atsevišķos 
zemes gabalos ir 2012. gada pavasarī (!) sa-
gatavotas vagas un joprojām līdz šim laikam 
nomnieks nav par to licies ne zinis. Informē-
ju, ka nomniekiem, kuri nepilda nomas līgu-
mā noteikto, līgumi tiks pārtraukti un zeme 
iznomāta citām personām. 

Apsekojot dabā Kokneses pagasta garāžu 
teritorijas Dzeņu ielā (garāžas Lada) un Med-
nieku ielā (garāžas Starts), tika konstatēts, 
ka tām piegulošās teritorijas ir aizaugušas ar 
zāli, krūmiem un piegružotas ar atkritumiem.

Kokneses novada domes 29.09.2010.sais-
tošo noteikumu Nr. 19. 3.8.1. punktā noteikts, 
ka „Par fiziskai personai piederošo vai valdī-
jumā esošu ēku, to teritorijas un tai pieguļošās 
joslas nesakopšanu, aizaudzēšanu ar krūmiem 
un nezālēm, celtniecības materiālu, malkas 
u.c. priekšmetu glabāšanu ārpus lietošanā vai 
īpašumā esošā zemes gabala, īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem”.

Lūgums garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem 
valdītājiem nekavējoties sakopt viņiem piedero-
šo garāžu teritorijas, atkritumu savākšanai slēgt 
līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju par atkri-
tumu konteineru izvietošanu garāžu teritorijā. 

Garāžu īpašniekiem, kuriem nav noslēgti ze-
mes nomas līgumi, lūdzu, ierasties Kokneses nova-
da domē 10. kabinetā, lai noslēgtu nomas līgumu.

Sagaidīsim Līgo dienu ar sakoptiem dār-
ziem, appļautām grāvmalām un ceļmalām!

Sīkāku informāciju varat saņemt Kokne-
ses novada domē 10. kabinetā pie nekustamā 
īpašuma speciālistes Elitas Ģēģeres, tālrunis 
65133634, e-pasts: elita.gegere@koknese.lv.

Elita Ģēģere,
Nekustamā īpašuma speciāliste

2013. gada 15. martā tika izsludināta 
cenu aptauja „Ģimenes ārstes prakses telpu 
vienkāršota renovācija projekta „Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 
Andas Elstes ģimenes ārsta praksē” ietvaros”. 

Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem 
2013. gada 19. aprīlī noslēgts līgums starp 
ģimenes ārsti Andu Elsti un uzņēmumu IK 
„RL Būvnieks” par vienkāršotas renovācijas 
veikšanu ģimenes ārstes prakses telpās par 
kopējo summu 10 638,36 Ls.

2013. gada 5. aprīlī izsludināta cenu 
aptauja „Būvuzraudzība ERAF finansētā 
projekta „Primārās veselības aprūpes infra-
struktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes 
ārsta praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/
VEC/151 ietvaros”, kā rezultātā 2013. gada 
19. aprīlī noslēgts līgums starp ģimenes ārsti 
Andu Elsti un uzņēmumu SIA „Būve LKP” 
par prakses telpu vienkāršotas renovāci-
jas darbu būvuzraudzību, līguma summa ir 
495,00 Ls. 

Ģimenes ārstes prakses telpās jau uzsākti 
remontdarbi, projekta ietvaros plānota uzgai-
dāmās telpas un pacientu reģistrācijas telpas 
vienkāršota renovācija – sienu apdare, grīdas 
seguma maiņa, iekārto griestu konstrukcijas 
montāža, durvju nomaiņa, elektroinstalācijas 
pārbūve, santehnikas darbi u.c..

Projekta mērķis ir sakārtot Andas Elstes 
ģimenes ārsta prakses infrastruktūru, tādējādi 
uzlabojot ģimenes ārsta pakalpojumu pieeja-
mību Kokneses novada Kokneses pagasta te-
ritorijas iedzīvotājiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
13 800,14 Ls, no tām 11 496,74 Ls ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansē-
jums un 2 303,40 Ls Kokneses novada do-
mes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši 
– no 2011. gada 1. decembra līdz 2013. gada 
30. novembrim.

Projekta īstenošanas vieta: Melioratoru 
iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov.

Turpinās projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”,

Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151

2013. gada 30. aprīlī tika izsludināta at-
kārtota cenu aptauja „Ģimenes ārstes prak-
ses telpu vienkāršota renovācija projekta 
„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes 
praksē” ietvaros”. 

Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem 2013.
gada 16. maijā noslēgts līgums starp ģimenes 
ārsti Daci Graudu un uzņēmumu IK „RL Būv-
nieks” par vienkāršotas renovācijas veikšanu 
ģimenes ārstes prakses telpās un pandusa iz-
būvi par kopējo summu 7 383,30 Ls.

2013. gada 30. aprīlī izsludināta atkārtota 
cenu aptauja „Būvuzraudzība ERAF finansē-
tā projekta „Primārās veselības aprūpes in-
frastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģi-
menes ārstes praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/
APIA/VEC/099 ietvaros”, kā rezultātā 2013.
gada 20. maijā noslēgts līgums starp ģimenes 
ārsti Daci Graudu un uzņēmumu SIA „Būve 
LKP” par prakses telpu vienkāršotas renovā-
cijas un pandusa izbūves darbu būvuzraudzī-
bu, līguma summa ir 290,00 Ls. 

Ģimenes ārstes prakses telpās jau uzsākti 
remontdarbi, projekta ietvaros plānots uz-
gaidāmās telpas remonts – sienu siltināšana, 
apšūšana un apdare, griestu siltināšana un iz-
būve, logu un durvju nomaiņa u.c. Paredzēta 
arī pandusa – uzbrauktuves ar atbalsta sienu 
un bruģa segumu ierīkošana personām ar ie-
robežotām funkcionālām spējām.

Projekta mērķis ir sakārtot Daces Grau-
das ģimenes ārstes prakses infrastruktūru, 
tādejādi uzlabojot ģimenes ārstes pieejamību 
Kokneses novada Bebru un Iršu pagastu ie-
dzīvotājiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 11 
964,08 Ls, no tām 10 067,76 Ls ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansē-
jums un 1 896,32 Ls Kokneses novada do-
mes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši 
- no 2011. gada 1. decembra līdz 2013. gada 
30. novembrim.

Projekta īstenošanas vieta: „Pagastmā-
ja”, Bebru pagasts, Kokneses novads

Turpinās projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārsta praksē”,

Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/099

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
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Šī gada maijā Rumānijas pilsētā Cluj Na-
poca norisinājās projekts/apmācības, kurās da-
lībniekus iesaistīja dažādās ar Eiropas jaunie-
šu galvaspilsētu saistītās aktivitātēs. Bija jā-
izstrādā dažādi piedāvājumi, pasākumu plāni 
un promocijas aktivitātes. Cluj Napoca 2015. 
gadā iegūs ES jauniešu galvaspilsētas statusu.

Kokneses Jauniešu biedrību (KJB), Kok-
nesi un Latviju projektā pārstāvēja kokne-
sietes Eva Andriksone un Anete Baikova, 
kuras Internacionālajā vakarā prezentēja KJB 
un Latviju. Anete Baikova stāsta: „Pārējiem 
dalībniekiem ļāvām degustēt līdzi paņemtos 
Latvijas produktus un iepazīstinājām ar pašu 
Latviju un mūsu organizāciju. Šī projekta 
laikā es ieguvu pieredzi, jaunas zināšanas 
par to, kas ir Eiropas jauniešu galvaspilsēta, 
iepazinu rumāņu kultūru, kā arī iepazinos ar 
jauniem cilvēkiem.

Man visvairāk patika projekta pēdējā die-
na. Līdz pusdienām izdarījām secinājumus 

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
projekts „Latvijas iedzīvotāji kopā nākot-
nes mežam” ieguvis Meža attīstības fonda 
finansiālu atbalstu, lai veiksmīgi turpinātos 
tradīcija ik gadu Meža dienās padarīt Latviju 
krāšņāku ar koku stādījumiem, labiekārtotām 

atpūtas vietām, kā arī radot jaunas aktīva 
dzīvesveida veicinošās mazās arhitektūras 
formas. Arī Kokneses novada dome ir Lat-
vijas pašvaldību vidū, kas iesaistījusies šajā 
projektā un Meža dienu aktivitātēs. Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza LPS 

Meža dienu pasākumā
Vecbebros iestāda jaunus kociņus

28. maijā notika kārtējā  iedzīvotāju, 
Kokneses novada domes vadības un SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” pār-
stāvju tikšanās. Šī bija jau desmitā tikšanās 
reize, kurā ik mēnesi informē un pārrunā sva-
rīgākos jautājumus.

Sapulces laikā runāja par atkritumu ap-
saimniekošanu, katlumājas renovāciju un 
apsaimniekošanas tāmēm daudzdzīvokļu 
mājās. Tāpat informēja  par grāmatvedības 
programmām, rēķiniem, santehniķu darbu un 
siltināšanas projektiem.

Atgādinām, ka ikviens daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotājs ir gaidīts sapulcēs, lai no-
skaidrotu sev aktuālos jautājumus un pārru-
nātu problēmsituācijas. 

Tā kā ir sācies vasaras – atvaļinājumu, 
ceļošanas un aktīvs dārza darbu laiks, ik-
mēneša sapulces tiks atsāktas rudenī, kad 
sāksim runāt par apkures jautājumiem zie-
mas periodam, informēsim par veiktajiem 
darbiem vasarā un citiem aktuāliem jautā-
jumiem.

Kokneses Novada Vēstis  

iesniedza projekta pieteikumu ar mērķi piln-
veidot atpūtas vietu „Mežaparks” Vecbebros.

Atpūtas vieta „Mežaparks” Vecbebros 
ir kļuvusi par iedzīvotāju iemīļotu atpūtas 
vietu. Ar Latvijas Pašvaldību savienības pro-
jekta atbalstu, teritorija, pa kuru pasākumu 
apmeklētāji dosies uz brīvdabas estrādi, kļūs 
par skaistu un zaļojošu kociņu jaunaudzi.

6. jūnija pēcpusdienā, pasākumā „Meža 
dienas 2013”, Bebru pagasta pārvalde, Bebru 
pamatskolas un PII „Bitīte” darbinieki, kopā 
ar Kokneses novada domes, Iršu pagasta pār-
valdes, Latvijas Valsts mežu pārstāvjiem un 
Kokneses novada domes deputātiem iestādīja 
61 dažādu sugu kociņus pļavā pirms Meža-
parka estrādes, lai ar tiem turpinātu esošo 
mežaudzi, kas aptvertu estrādes zaļo zonu.

Skanot PII „Bitīte” skolotāju un mazo 
„bitīšu” dziesmām, darbs ritēja raiti. Latvijas 
Valsts mežu speciālists Artis Zvejnieks stāstīja 
un rādīja, kā pareizi iestādīt kociņus, lai tie labi 
augtu. Ar interesi un prieku pasākuma dalīb-
nieki, arī mazie bebrēnieši, iesaistījās liepiņu, 
ozolu, pīlādžu, lazdu, kļavu, kā arī retāk sasto-
pamo – divirbuļu vilkābeles, spārnotā segliņa 
un alkšņu mikromeles, stādīšanas darbos. Lai 
aug un kuplo Latvijas nākotnei iestādītie koci-
ņi, arī Kokneses novada domes priekšsēdētāja 
Daiņa Vingra stādītais ozols!

Kokneses Novada Vēstis

KJB pārstāves apciemo
ES jauniešu galvaspilsētu Rumānijā

un kopsavilkumu par projektu, un atlikušā 
dienas daļa līdz vakariņām bija brīva. Brīvo 
laiku pavadījām pilsētā, muzeja laukumā, 
kur norisinājās dažādas aktivitātes, piemē-
ram, improvizācijas teātris, bungu spēlēšana, 
grafitī pūšana u.c. Pēc vakariņām mums bija 
rumāņu vakars, kur tikām iepazīstināti ar ru-
māņu kultūru, dejām, dziesmām utt. 

Es labprāt vēlētos braukt vēl uz kādu citu 
valsti pārstāvēt KJB, jo pavadītais laiks pro-
jektā ir neizdzēšamas atmiņas, jaunas piere-
dzes iegūšana un valsts apskatīšana.”

Eva Andriksone: „Piekritu braukt šajā 
ceļojumā, jo tas man bija kaut kas jauns. Un 
vēlējos zināt, kas tad īsti ir Jauniešu galvas-
pilsēta. Man nevajadzēja ilgu laiku, lai pie-
kristu, apmēram, pāris minūtes un es piekritu. 
Uz Rumāniju tiešām nebija dārgi doties, jo 
viss ceļš projekta ietvaros bija atmaksāts. 

Mēs iepazinām pilsētu – Cluj, rumāņu 
kultūru. Runājām un domājām, kā piesaistīt 
cilvēkus, lai apmeklē Cluj (Eiropas jauniešu 
galvaspilsētu), lai jaunieši vēlētos apmeklēt 
šo vietu. Patiesībā man patika visas dienas, 
bet visvairāk pēdējās divas. Es neatteiktos no 
līdzīga piedāvājuma. Tas bija ļoti interesants 
un neaizmirstams piedzīvojums, kurā ieguvu 
pieredzi, jaunus draugus, iepazinu citas valsts 
kultūru.”

Paldies Kokneses novada domei, kas pa-
līdzēja nokļūt līdz Rīgas lidostai un Kokne-
ses tūrisma centram par prezentmateriāliem. 

Vairāk par ES galvaspilsētu - http://
europeanyouthcapital.org/

Kokneses Jauniešu Biedrība

Kokneses Jauniešu biedrību 
projektā pārstāvēja
Eva Andriksone un
Anete Baikova (priekšplānā).

Tikšanās
Kokneses 
Komunālajos 
pakalpojumos

Atpūtas vieta  „Mežaparks” priecēs
ar zaļojošu kociņu jaunaudzi.
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turpinājums 7. lpp. 

Sākot ar 1. jūniju, nedēļas garumā svi-
nējām Kokneses novada svētkus. Rīkotie 
pasākumi – sporta sacensības, teātra izrādes, 
mākslas darbu izstādes, koncerti u.c. aktivitā-
tes priecēja novada iedzīvotājus un ciemiņus.

Svētku noslēguma svinības 8. jūnijā 
Koknesē, no luterāņu baznīcas, sākās ar krāš-
ņu svētku dalībnieku gājienu, kurā piedalījās 
Kokneses novada domes, Bebru un Iršu pa-
gasta pārvaldes un novada iestāžu darbinieki, 
pašdarbības kolektīvi. Katra iestāde un ko-
lektīvs bija padomājis par svētku ietērpu, kas 
raksturo viņu darbību. Skaisti, krāsaini, karo-
giem plīvojot un ar smaidu uz sevi palūkojo-
ties, pirmo reizi šajos svētkos devāmies kopī-
gā gājienā, sajūtot sevi kā daļiņu no vienota 
veseluma. Kokneses pūtēju orķestra melodiju 
pavadībā, gājiens vijās cauri Kokneses ielām, 
pulcējot svētku dalībniekus un apmeklētājus 
uz pašdarbības kolektīvu koncertu Blaumaņa 
pagalmā.

Koncerts Blaumaņa pagalmā – mazie 
deju svētki

Koncertu atklāja folkloras kopa „Urgas” 
(vadītāja Inguna Žogota). Pēc dziesmo-
tā priekšnesuma Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris visiem svētku 
dalībniekiem novēlēja izbaudīt šo īpašo die-
nu Koknesē, smelties prieku un iedvesmu no 
daudzveidīgajiem svētku pasākumiem. Vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs „Irši” un „Lie-
pavots” (vadītāja Inta Balode), un Kokneses 
jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Kornēlija 
Reisnere) skatītājus priecēja arī ar dejām no 
Dziesmu un deju svētku repertuāra. Koknesē 
līnijdeju grupā (vadītāja Inga Ozoliņa) dejo 
gan dāmas, gan pavisam mazas jaunkundzes, 
viņu priekšnesumā redzējām citu tautu deju 
temperamentīgos ritmus. Ar kāju, plaukstu 
un kastaņetes piesitieniem vērojām spāņu de-
jas (vadītāja Gundega Lojāne), kā arī pagā-
jušā gadsimta 30. – 40. gados populāro deju 
„Lambetvoks” dāmu deju kolektīva „Tik un 
tā” izpildījumā (vadītāja Kornēlija Reisnere).

Koncerta apmeklētāji, vienlaikus baudot ko-
lektīvu uzstāšanos, iepazinās ar vietējo amatnie-
ku, mākslinieku un uzņēmēju veikumu tirdziņā 
– izstādē. Zandas Grigānes keramika, māksli-
nieka Alda Dobenberga un viņa audzēkņu darbi, 
senlaicīgas un mūsdienīgas rotas, svaigi cepta 
maize, zāļu tējas un našķu smarža – katrs pēc 
savas izvēles un gaumes varēja iegādāties sev ko 
tīkamu par atmiņu no šiem svētkiem.

Tuvojoties koncerta noslēgumam, Kok-
neses pagasta bibliotēkas darbinieces pa-
teicās visiem 11 bibliotēkas logo konkursa 
dalībniekiem, kuri kopā iesniedza 18 dar-
bus. Par konkursa uzvarētāju ir kļuvis Gun-
tis Priekulis, pārsteiguma veltes saņēma arī 
Māra Bitāne, Imants Ungurs, Elvijs Strazds, 
Sintija Šleme, Laura Vasiļevska, Beāte Brū-
vere, Estere Vingre, Krista Arbeitere, Lelde 
Sproģe un Sabīne Neilande. Kokneses no-
vada dome ar sarūpētām pateicības balvām 
sveica pašdarbības kolektīvu vadītājus.

Kokneses novada svētki 2013 nosvinēti!

 Koknesiešus svētkiem modināja arī Kokneses pūtēju orķestra spēlētās melodijas.

Visu laiku labākais svētku gājiens Koknesē!

 Skatītājiem uzgavilē Kokneses Sporta centra kolektīvs.
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turpinājums 8. lpp. 

Kokneša kausu izcīna Didzis Zariņš
Kokneses novada svētkos Kokneses es-

trādē vienpadsmit spēkavīri tikās spēkavīru 
čempionāta otrajā posmā, kā arī cīnījās par 
Kokneša kausu, veicot baļķa celšanas vingri-
nājumu.  Spēkavīri turēja Fiskars krucifiksu, 
bija Keraterm stafete, Olainfarm/Meldonium 
nēši, Siltums Jums atlanta akmeņi un Latvijas 
Dzelzceļa automašīnas vilkšana no zemes.

Biedrība „SB Koknesis” (biedrības dibi-
nātāji – Jorens Liopa, Guntars Rudmiezis un 
Andis Ūtēns) šogad trīs labākajiem spēkavī-
riem bija sarupējusi arī naudas balvas - pir-
majai vietai Ls 100,00; otrajai vietai Ls 70,00, 
bet trešās vietas ieguvējam Ls 50,00. Kokneša 
kausu izcīnīja spēkavīrs Didzis Zariņš, paceļot 
180 kg smagu baļķi. Otrā vieta Agrim Kazeļ-
ņikam, bet trešajā vietā Artis Plivda.

Aizraujoša cīņa norisinājās spēkavīru sa-
censību starplaikā, kur virves vilkšanas sacensī-
bās sacentās Bebru un Kokneses pagasti. Šoreiz 
uzvaru guva Bebru pagasta komanda!

Spēkavīru sacensības ar Kokneses no-
vada domes finansiālu atbalstu norisinājās 
jau otro gadu. Domājams, ka arī nākošajos 
– 2014. gada Kokneses novada svētkos va-
rēsim vērot kādu no spēkavīru čempionāta 
posmiem Kokneses estrādē. Biedrība „SB 
Koknesis” pateicas novada domei par atbalstu 
sacensību organizēšanā! 

Dāvanā Kokneses novada uzņēmju sa-
rūpētas dāvanas

Sagaidot novada svētkus, Kokneses no-
vada uzņēmēji un dome aicināja iesaistīties 
akcijā – savā mājas logā ielikt svētku plakā-
tu ar zaļo sirdi uz ielas pusi, kas simbolizēja 
atbalstu novada svētkiem. Ieliekot plakātu 
mājas logā, ikvienam bija iespēja kļūt par 
balvu izlozes dalībnieku. Desmit balvu kom-
plektus izlozei bija sarūpējuši novada vietējā 
produkta ražotāji – „Vecsiljāņi”, „Bormaņi”, 
„Zemitāni”, „Janavas”, „Zemītes”, „Kāpiņa”, 
„Miki V”, „Sidrabi” un „Dravas”. Akcijas iz-
loze notika pēc spēkavīru apbalvošanas. Par 
galvenās balvas ieguvēju kļuva Līga Ancāne 
no Bormaņu ciema, dāvanā iegūstot 5kg siera, 
5l rapšu eļļas, 1l medus, briežu gaļas salami, 
cepumus, štriceli, zivju tīrāmo dēlīti, kurmju 
slazdu, krēmu „Beāte” un grāmatiņu ādas vā-
kos. Sveicam arī pārējo balvu ieguvējus!

Atklāj pludmales volejbola laukumus 
Koknesē

Ar Kokneses novada domes atbalstu, 
blakus Kokneses skeitparkam un stadionam 
iekārtoti divi pludmales volejbola laukumi. 
Kokneses novada svētku dienā jaunajos lau-
kumos norisinājās pirmās pludmales volejbo-
la sacensības, kurās sacentās sportisti gan no 
Kokneses, gan Iršiem un Bebriem.

Dzīvoju, dzīvoju Daugavas krastā …
Nekur tik dzidri neatbalsojas dziedātāju 

balsis kā dievnama sienās. Pēcpusdienā no 
saules svelmes spirdzinājumu un pacilātu 
svētku sajūtu baudījām Kokneses evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā, Kokneses kultūras 
nama senioru kora „Labākie gadi” (vadītā-

turpinājums no 6. lpp. 

Mazas jaunkundzes un dāmas Blaumaņa pagalmā aizrāva ar līnijdeju ritmiem.

Koši un atraktīvi gājienā izcēlās jaunās ģimenes ar savām atvasītēm jeb SIA „RIEKSTI JR”.

Svētkos iespējams viss! I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāji
atminējās savas skolas gaitas.
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ja Silvija Cīrule) un kora „Anima” (vadītāja 
Aija Liepiņa, koncertmeistare Ilona Makareni) 
koncertā. „Labāko gadu” sniegumā Ludviga 
van Bēthovena un citu pasaules klasiķu radītās 
kristīgās melodijas mijās ar mūsdienu kom-
ponistu skaņdarbiem. Ik dziesma kā ar vieglu 
roku noņēma no pleciem kādu grūtuma nastu 
un domās lika pacelt skatienu pret debesīm, 
lai pateiktos par katru dienu, ko mūs mīlot, 
ir dāvājis Dievs. Skatītāju aplausi nebeidza 
rimties izskanot Raimonda Paula „Zied ievas 
Siguldā” – tik izjusti un gaiši šī dziesma iz-
skanēja baltajā dievnamā Koncertā brīnišķīgi 
iederējās latviešu tautas dziesmās un tautā 
iemīļotās melodijās atklātais Dzimtenes skais-
tums un Daugavas tuvums sieviešu kora „Ani-
ma” dziedājumā. Var aiztecēt gadi, bet vien-
mēr saviļņojoši, kā pirmoreiz, sirds pamostas 
priekā un saulainās atmiņās, dzirdot Valtera 
Kaminska dziesmu ar Ārijas Elksnes vārdiem 
„Pie Daugavas”. „Dzīvoju, dzīvoju Daugavas 
malā, aizbrāza pali un atkal man šķiet: vasaras 
vakars un vīgriežu vāli smaržo pēc laimes pie 
Daugavas” – šī dziesma patiesi ir par mums, 
kas dzīvojam te, Daugavas krastā.

Paldies „Animas” koristēm, „Labāko 
gadu” dziedātājiem, koru vadītājām Silvi-
jai Cīrulei un Aijai Liepiņai par spēju atklāt 
dziesmas dvēseli!

Koncerta noslēgumā kori un skatītāji vienojās 
Jāņa Lazdas veltījumā Koknesei, kas kļuvis par 
Kokneses himnu. Kā solījums un pateicība ska-
nēja vārdi: „..Koknese, es zinu tu gaidīsi mani.”

Atdzimst teika par Kokneses pili
„Tev tikai liekas, senie mūri klusē, bet ir tādi 

vakari pie Daugavas, kad ik akmenī dzīvība pul-
sē. Tu nokļūsti teikā pirms simtām vasarām...”

Kad vakara krēsla ieskāva Kokneses pils-
drupas, iedegtās ugunis uz simtgadīgajiem 
akmeņiem un Daugavas viļņu mierīgais plū-
dums radīja noslēpumainu noskaņu. Ieskano-
ties spēlmaņu kopas „Skutelnieki” vijolei un 
dūdām, mēs atgriezāmies tālā pagātnē – teikā 
par Kokneses pili, ko mums uzbūra Kokne-
ses amatieru teātris Sandijas Kalniņas jaunās 
lugas „Tornis. Teika par Kokneses pili” pirm-
izrādē. Kokneses pilskunga meitas Kaijas 
(Liene Dareiko-Sinkēviča) un pils dārznieka 
Artūra (Sandis Migla) mīlas stāsts lika no-
ticēt, ka vienīgi mīlestība var darīt cilvēku 
laimīgu. Īpaši gribas izcelt Lienes Dareiko-
Sinkēvičas spilgto un izjusto aktierspēli. Ak-
tieru pārliecinošais tēlojums, „Skutelnieku” 
mūzika, režisores Ingunas Strazdiņas izcilais 
veikums un visu pārējo atbalstītāju ieguldī-
jums izrādes tapšanā apliecināja, ka kopīgā 
darbā piedzimst kaut kas liels un skaists.

Pēc izrādes aktieri uz skatuves aicināja un 
sirsnīgi sveica lugas autori Sandiju Kalniņu. Pa-
teicības vārdi par finansiālu atbalstu izrādes tap-
šanā tika veltīti Zemgales plānošanas reģionam 
un Kokneses novada domei. Inguna Strazdiņa 
visa kolektīva vārdā pateicās arī māksliniecei 
Inesei Dembovskai, „Svētku modei”, spēlmaņu 
kopai „Skutelnieki”, gaismotājam Vilnim Gra-
vam, skaņu operatoram Edgaram Hamiduļinam.

Lai jaunajai izrādei ilgs mūžs, lai no jau-
na atdzimst teika par Kokneses pili!

Kokneses Novada Vēstis
Plaša fotogalerija no svētkiem skatāma 

www.koknese.lv

turpinājums no 7. lpp. 

 Paldies Kokneses amatierteātrim par brīnišķīgo pirmizrādi!

Virves vilkšanā uzvarēja bebrēnieši!

Kokneša kauss Didzim Zariņam.

Svētku laikā atklāja jaunos pludmales volejbola laukumus Koknesē.
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8. jūnijā, kad Koknese svinēja nova-
da svētkus, Kokneses estrādē norisinājās 
„Siltums Jums Latvijas spēkavīru čem-
pionāta 2013”  otrais posms, kurā atlētiem 
bija jāveic kopumā pieci vingrinājumi un 
daži patiesi pārsteidza ar savu sniegumu.

Jau pirmajā vingrinājumā, kas bija „Lat-
vijas Dzelzceļa” mašīnas vilkšana no zemes, 
skatītāji varēja pārliecināties, ka jaunākajam 
spēkavīram Oskaram Martužanam spēka 
tiešām netrūkst. Atlēts salauza vingrinājuma 
inventāru un šis vingrinājums bija jāatceļ, 
veicot korekcijas turpmākajās sacensībās.

Tālāk spēkavīriem bija jātur „Fiskars” 
krucifikss. Jau pirmajā mēģinājumā Artis 
Plivda parādīja visiem savu pārākumu un ar 
rezultātu 0:55,35 uzvarēja savus konkuren-
tus. Otrajā vietā pārsteidzoši labu rezultātu 
- 0:51,49 uzrādīja Jānis Šleckus, bet trešais 
palika Mareks Leitis (0:47,31).

Nākamais vingrinājums „Olainfarm”/
„Meldonium” nēši. Šis vingrinājums visla-
bāk padevās Didzim Zariņam, kurš nēšus 
nonesa 0:10,72 sekundēs, aiz sevis atstājot 
Edgaru Andersonu (0:11,63), bet trešā vieta 
bija Agrim Kazeļņikam (0:12,35).

Tālāk atlētiem bija jācīnās par īpašajiem 
“Kokneša kausiem” baļķa celšanā, ko kā tra-
dīciju iedibinājusi biedrība “SB Koknesis”. 
Šeit skatītājus priecēja spraiga sacensība 
atlētu starpā un Oskars Martužans uzstādīja 
arī personīgo rekordu paceļot 155 kg smagu 
baļķi. Pie lielā kausa šoreiz tika Didzis Za-
riņš, paceļot 180 kg baļķi, otrā vieta Agrim 
Kazeļņikam (175 kg), bet trešā vieta Artim 

Kokneses novada svētku dienā – 8. jū-
nijā, atpūtas bāzē „Daugavas Radzes” jau 
astoto reizi notika sacensības spiningošanā 
„Kokneses zandarts 2013”, kurās piedalījās 
128 dalībnieki. 

Spēkavīru čempionāta otrajā posmā Koknesē uzvar Artis Plivda

Plivdam (165 kg). Jāpiemin, ka atlēti ieguva 
ne tikai kausus, bet arī naudas balvas, kuras 
piešķīra biedrība „SB Koknesis”.

„Lodes” stafetē bija jāstumj ķerra un jānes 
125 kg smagi čemodāniņi katrā rokā. Vislabāk 
šis vingrinājums padevās Edgaram Anderso-
nam, kura rezultāts bija 0:26,62, otrajā vietā 
ierindojās Oskars Martužans (0:27,19), bet 
trešais – Mareks Leitis (0:27,60). Diemžēl, no 
stafetes traumu dēļ bija jāizstājas gan Uģim 
Suveizdam, kuram šīs bija pirmās sacensības 
elites grupā, gan arī Agrim Kazeļņikam.

Pēdējais vingrinājums čempionāta ot-
rajā posmā bija „Siltums Jums” atlanta ak-
meņi. Atlētiem karstajā saulē sakarsušos 
akmeņus nebija viegli pacelt, bet ar visiem 
sešiem akmeņiem galā tika vien Didzis Za-
riņš (1:00,34), otrā vieta Artim Plivdam, kurš 
pacēla piecus akmeņus (0:37,62), bet trešais 
arī ar paceltiem pieciem akmeņiem palika 
Mareks Leitis (0:51,40).

Rezultātā visvairāk punktus šajā posmā ie-
guva Artis Plivda (45 punkti), otrais palika pirmā 
posma uzvarētājs Didzis Zariņš (42,5 punkti), 
bet pēc ilgiem laikiem uz goda pjedestāla kāpa 
arī Mareks Leitis (42 p) - viņam trešā vieta.

„Siltums Jums Latvijas spēkavīru čem-
pionāta 2013” otrā posma kopvērtējums:

1. Artis Plivda 45 p
2. Didzis Zariņš 42.5 p
3. Mareks Leitis 42 p
4. Edgars Andersons 36 p
5. Oskars Martužans 28.5 p
6. Jānis Šleckus 26 p
7. Ivars Grahoļskis 25.5 p
8. Aivars Šmaukstelis 25 p
9. Agris Kazeļņiks 24.5 p
10. Andris Leišavnieks 21 p
11. Uģis Suveizda 8 p

„Siltums Jums Latvijas spēkavīru čem-
pionāta 2013” nākamie posmi norisināsies 
Smiltenē, Mērsragā, Ilūkstē, Limbažos, 
Ventspilī, Valmierā (Pāru sacensības), Mār-
cienā (Pāru sacensības).

„Siltums Jums Latvijas spēkavīru čem-
pionātu 2013” atbalsta: Siltums Jums, Fis-
kars, Stihl, Lode, Latvijas Dzelzceļš un Mel-
donijs (Olainfarm). Īpašu paldies Kokneses 
posma organizēšanā izsakām biedrībai „SB 
Koknesis”. Par spēkavīru aktivitātēm infor-
mē radio SWH un sportacentrs.com.

Vairāk informācijas par čempionāta nori-
sēm www.parstipru.lv

Līga Abakuka,
Biedrība „Par Stipru Latviju”

„Kokneses Zandartā 2013”
lielākais loms koknesietim

Lielāko lomu sacensībās 
izdevās iegūt koknesietim 
Gatim Noreikam, noķerot 
7,02 kg smagu līdaku.

Sacensību laikā spiningotāji noķēruši 
77,4 kg zivju — zandartus, līdakas, asarus, 
samus.

Lielāko lomu sacensībās izdevās iegūt 
koknesietim Gatim Noreikam, noķerot 7,02 
kg smagu līdaku. Otrais - Artjoms Zaicevs no 
Rīgas (5,66 kg), trešais — rīdzinieks Kon-
stantīns Kravčenko (5,34 kg).

 „Zandartu karaļa” titulu, noķerot lielāko 
zandartu (2,74 kg), ieguva Gints Niedrītis no 
Ķekavas.

Kokneses Novada Vēstis
Foto: I. Burka.
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Ar pacietīgu darbošanos tiek zīmēti un 
līmēti filmas varoņi.

Ar interesi par pagātni.

Kokneses novada svētku nedēļā Kokne-
ses pagasta bērnu bibliotēkā pavisam mazi 
grāmatu draugi un skolas bērni kopā ar bib-
liotēkas darbiniecēm izveidoja multfilmu 
„Kā tapa Kokneses pils”. Pirmajā darbošanās 
dienā 4. jūnijā viņi  lasīja teiku par Kokne-
ses pili, ar pacietību zīmēja un līmēja filmas 
varoņus, bet nākamajā dienā lika kopā bildes 
un fotografēja. Sarežģītāko darbu – mūzikas 
pavadījuma pielāgošanu un montāžu paveica 
bibliotekāre Antra Vasiļevska. „Esam apmie-
rināti ar rezultātu, tas bija ļoti radošs un in-
teresants darbs”, atzina multfilmas veidotāji. 
Jauno multfilmu „Kā tapa Kokneses pils” var 
noskatīties: htpp://www.facebook.com

Kokneses Novada Vēstis

6. jūnijā, novada svētku nedēļā, Iršos no-
tika pasākums „Iršu pagātne – interesē un aiz-
rauj”, kurā par pagasta vēsturi stāstīja Valda 
Kalniņa. Šeit varējām apskatīt savāktos mate-
riālus, darbojāmies viktorīnā par Iršiem agrāk, 
un tagad, varējām paceļot no pagātnes uz ta-
gadni, atbildot uz testa jautājumiem un dažā-
diem vēsturiskiem notikumiem no 1637. gada. 
Vēsturiskos materiālus vāc  un apkopo Valda 
Kalniņa, kura Pērses pamatskolā ilgus gadus 
ir strādājusi par vēstures un vācu valodas sko-
lotāju. Ekspozīcija atrodas Pērses pamatskolā, 
to papildina Iršu pagasta iedzīvotāji un vācu 
kolonistu pēcteči, kuri ik gadus ierodas Iršos. 

Paldies Valdai par interesanto un izglīto-
jošo pasākumu!

 Rudīte Vaivode,                                    
kultūras darba organizatore Iršu pagastā

Iršos, Kokneses novada svētku ietvaros, 5. jū-
nijā darbojās radošās darbnīcas ar moto –„Paliec 
krāsaināks pats un radi skaistāku vidi ap sevi!” 

„Dzeguzītes” audzinātājas meistarīgi 
palīdzēja radošo darbnīcu dalībniekam pār-
vērsties par taureņiem, kuri savukārt varēja 
pagatavot sev krāsainas brilles un kļūt neat-
pazīstami. Briļļu radošo darbnīcu organizēja 
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja.

Neliels lietus mākonis centās interesantās 
nodarbes pārtraukt, bet patvērums tika rasts 
zem ietilpīgajām kultūrvēsturiskā pieminekļa 
– muižas klēts – arkām.

Pie Iršu pagasta pārvaldes ēkas paprāvs 
pulciņš bērnu iedzīvināja akmeņus, saskatot 
tajos kādus tēlus un ietērpjot tos krāsās. Drīz 
vien radās smaidīgas mārītes, bitīte, gliemezis, 
vardīte, kolorado vabole un kāds tārpiņš! Visi 
šie bērnu darbiņi ir atraduši sev piemērotas 
vietas dabā un priecē pagasta iedzīvotājus!

Radošajās darbnīcās paveiktais deva ganda-
rījumu visiem – organizatoriem, dalībniekiem un 
pagasta iedzīvotājiem, kuri priecājās par jauka-
jiem taureņiem. Šinī dienā taureņi  pagasta ikdie-
nas dzīvē ienesa nebēdnīgus raibumus. 

Dace Grele, 
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

   

1. jūnija pēcpusdienā, 
Bebru pagasta Mežaparka 
estrādē svinēja Starptautis-
ko bērnu aizsardzības dienu. 
Pulcējot vienkopus vairāk kā 
simts apmeklētāju – ne tikai 
bērnus, bet arī viņu tuvākos 
radiniekus, tika jauki pavadīta 
diena dažnedažādāko atrakci-
ju virpulī, kuras organizēja 
Bebru internātvidusskolas 
skolotāja Daiga Andersone.

Pārģērbjoties vardīšu, bitī-
šu, bizbizmārīšu un citu radī-
biņu maskās, bērni uzbūvēja 
vilcieniņu, izrotāja estrādi ar 
saviem zīmējumiem un vara-
vīksnes krāsu baloniem, spē-
lēja dārza spēles un piedalījās 
cipariņu loterijā. „Kas gan 
būtu ballīte bez saldējuma!” 

Kokneses pagasta bērnu bibliotēkā izveidota 
multfilma „Kā tapa Kokneses pils”

„Iršu pagātne – interesē un aizrauj”

Bērnu dienu jampadracis Vecbebros

Radošās 
darbnīcās Iršos 
top krāsaini 
taureņi

– vaicāja svētku svinētājiem 
pasākuma vadītāja pirms cie-
nāšanas ar spirdzinošo kāru-
mu un citiem našķiem.

Svētku noslēgumā debe-
sīs pacēlās 7 gaisa laternas, 
kas simbolizēja ne tikai katru 
nedēļas dienu, bet arī cerību 
nākotnē šādos pasākumos 
pulcēties vēl lielākā skaitā, 
kā arī cerību atrast sponso-
rus, lai nākošajos gados šo 
bērniem veltīto dienu būtu 
iespējams svinēt no agra rīta 
līdz pat vēlam vakaram.

Liels paldies par svētku 
tapšanu Bebru pagasta pār-
valdei un pasākuma vadītājai 
Daigai Andersonei! 

Monta Liepiņa,
Kokneses novada domes 

praktikante
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Mazais Tvīda brauciens pamodina Samu!

Ar lielā Sama klātbūtni, ar rosību gada-
tirgū, svarbumbu celšanas sacensībām, ar 
garāko ūsu un bižu konkursu, teātra izrādi 
Blaumaņa pagalmā. Mūku futbolu, koncer-
tu pilsdrupās, balli blaumaniskās noskaņās 
un citām aizraujošām aktivitātēm 18. maijā 
Koknesē svinēja lielos Sama modināšanas 
svētkus. Pirmo reizi Mazais Tvīda brauciens 
– retro velosipēdu un tērpu parāde pa Kokne-
ses ielām vienoja 80 velobraucējus. Kopā ar 
Tvīda braucienu rīkotājiem Latvijā – „Latvi-
jas Veclaiku divriteņu kluba” un SIA „Eren-
preiss” darbnīcas biedriem krāšņajā parādē 
piedalījās liels pulks koknesiešu, bet skatītāji 
ar sajūsmu vēroja, kā varavīksnes krāsu div-
riteņus rotāja ne tikai pavasara ziedi, bet arī 
pagājušā gadsimta 20. gadu atribūtika – pīti 
groziņi, veci portfeļi, grāmatas, bet braucē-
ju tērpos dominēja šī romantisma piesātinātā 
laika retro noskaņas. Ar kopīgu zvanu zibē-
šanu, kā bišu dūkšanu stropos, sākās kopī-
gais izbrauciens pa Kokneses ielām. Ikvienas 
mašīnas taures saucienam tika atbildēts ar 
kopīgu zvaniņu šalti, bet garāmgājēju svei-
cieniem ar roku vēzieniem. Latviešu dziesmu 
dziedāšana radīja tik spēcīgu kopības sajūtu, 
kas ikvienam brauciena piederīgajam ļāva 
sajusties kā daļai no lielākas mozaīkas, kā 
ornamentam kopīgā latviešu simbolā. Daudzi 
dalībnieki šādā braucienā piedalījās pirmo 
reizi, gūstot tik pozitīvas emocijas no kopīga 
izbraukuma, ir radusies vēlme šo pasākumu 
iesākt kā Kokneses Sama modināšanas svēt-
ku tradīciju. Arī koknesieši atzīst, ka tepat 
novadā varētu izveidoties savs Tvīda braucē-
ju kodols – brīvprātīgie, kuri vēlētos organi-
zēt ne tikai šāda veida braucienus, bet izdzī-
vot katru gadu simteni tam atbilstošā veidā, 
no kā varētu smelties ne tikai prieku, bet 
arī gūt pieredzi. Par Kokneses Sama svētku 
Tvīda pāri Latvijas veclaiku divriteņa kluba 
biedri izvēlējās koknesiešus Elīnu Māliņu un 
Robertu Lācīti, bet par Tvīda ģimeni kļuva 
Antra, Rolands, Laura un Luīze Vasiļevski. 
Nākamgad gaidīsim arī jūs Mazā Tvīda brau-
cienā un Sama modināšanas svētkos!

Kokneses Novada Vēstis
Foto: Kristaps Kalniņš

Mazais Tvīda brauciens – retro velosipēdu un tērpu parāde pa Kokneses ielām
vienoja 80 velobraucējus.

Arī Sams vēroja un bija klāt visos svētku 
pasākumos.

Par Kokneses Sama svētku Tvīda pāri 
Latvijas veclaiku divriteņa kluba biedri 
izvēlējās koknesiešus Elīnu Māliņu un 

Robertu Lācīti.

Par tradīciju Sama modināšanas svētkos kļuvusi arī komandas spēle Mūku futbols,
kurā azartiski cīnījās visas komandas.
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Latvijas arhitektūras 2012. gada labā-
ko darbu skatē, kas noslēdzās šā gada mai-
jā, Didža Jaunzema un Lauras Lauderes 
sadarbībā ar SIA „Arhitektu birojs Jaun-
romāns un Ābele” projektētā Likteņdārza 
Skatu terase ar paviljonu ieguva arhitek-
tūras Gada balvu, SIA „Velux” simpātiju 
balvu, kā arī balvu no nekustamo īpašumu 
kompānijas „Pillar”. 

Pavisam skatei tika iesniegti 58 darbi, 
no kuriem nacionālā žūrija pusfinālā atlasī-
ja astoņus labākos, tai skaitā arī Likteņdārza 
Skatu terases projektu. Tos savukārt vērtēja 
starptautiska žūrija – četri ārzemju arhitekti 
– Hiromi Hosoya (Šveice), Rolandas Palekas 

Kokneses sporta centrā 19. maijā ar sa-
censībām galda tenisā noslēdzās aktīvo tre-
niņu laiks. Vasaras sezonā ir iespējamas dau-
dzas un dažādas fizisko treniņu aktivitātes 
brīvā dabā, tāpēc treniņus galda tenisā atsāk-
sim šī gada rudenī.

Iepriecināja jauniešu aktivitāte un arī 
spēlēt māka ievērojami uzlabojusies Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas zēniem, kuri 
divas reizes nedēļā apmeklēja galda tenisa 
treniņus.

Jauniešu grupā pirmo vietu izcīnīja 
un zelta medaļu saņēma Ritvars Kļaviņš. 
Kaut arī sporta traumas dēļ vairākus tre-

niņus nevarēja apmeklēt Reinis Nungurs, 
taču šinīs sacensībās ieguva otro vietu, 
saņemot sudraba medaļu. Trešajā vietā 
palika Reinis Laduzāns, izcīnot bronzas 
medaļu.

Par to, ka bez treniņiem meistarība ne-
uzlabojas, pārliecinājās Alvis Voitkunskis, 
kurš 2013. gada ziemas pārbaudes sacensī-
bās ieguva otro vietu, taču tagad palika ce-
turtais.

Sievietēm pirmo vietu un zelta medaļu 
izcīnīja Marija Andžāne, bet otrā bija Anna 
Lulle, saņemot sudraba medaļu.

Vīriešiem tradicionāli sīvākā cīņa par 

pirmo un otro vietu bija starp Aivi Ščer-
binski un Ernestu Skopānu. Nu jau vai-
rākus gadus, un arī šogad, uzvarēja Aivis 
Ščerbinskis, saņemot zelta medaļu, atstājot 
otrajā vietā Ernestu Skopānu ar sudraba 
medaļu. Patīkamu pārsteigumu sagādāja 
Raivis Kurnigins, izcīnot trešo vietu un 
bronzas medaļu.

Novēlu notikumiem bagātu vasaru un lai 
ar jauniem spēkiem rudenī atsāktu nopietnus 
treniņus galda tenisā!

Ernests Skopāns,
galda tenisa vadītājs un

galvenais tiesnesis

Likteņdārza Skatu terasei – Latvijas arhitektūras Gada balva
(Lietuva), Janne Teräsvirta (Somija) un Siiri 
Vallner (Igaunija). 16. maijā žūrija viesojās 
arī Likteņdarzā, lai klātienē apskatītu jauno 
arhitektu būvi. 

Skatu terases projekts tapa 2009. gada, 
kad Rīgas Tehniskās universitātes un Latvi-
jas Mākslas akadēmijas studenti tika aicināti 
piedalīties Fonda rīkotajā skiču konkursā. 
Skatu terases autori uzskata: „Galvenā pro-
jekta arhitektoniskā ideja ir ēkas apjoms, kas, 
sekojot cilvēku kustībai novietnē, no taciņas 
un soliņa pakāpeniski pārtop ēkā, tā atklājot 
ēkas novietojumu pašā Daugavas krastā.”

Terases būvniecība sākta pagājušā gada au-
gustā un pabeigta novembrī, un tās būvniecībā 
ieguldīti „Latvijas Televīzijas” 2012. gada 24. 
augustā organizētajā ziedojumu akcijā „Top 
Latvijas Likteņdārzs!” un SIA „Fazer Latvija” 
Druva Saimnieka maizes akcijā saziedotie lī-
dzekļi, ka arī Japānas fonda „Commemorative 
Organization for the Japan World Exposition 
(70)” finansējums. Terases būvnieks – SIA 
„Dreamway” Andra Ozoliņa vadībā. 

Skatu terase ir pirmā Likteņdārza pa-
stāvīgā būve, un tā atrodas dārza Nākotnes 
daļā. Šogad Skatu terasē jau notikuši pirmie 

ar nākotni saistītie pasākumi – laulības. Kopš 
pagājušajā gadā pieņemtā likuma par iespē-
ju noturēt laulību ceremoniju ārpus oficiāli 
noteiktajām telpām, Likteņdārza Skatu terasi 
par vietu savai laulību ceremonijai šovasar 
izvēlējusies vairāki jauni pāri. 

Arī šovasar Likteņdārzs katru dienu sa-
gaida savus apmeklētājus. Aicinām dārzu ap-
meklēt, arī braucot pa Daugavu un piestājot 
Likteņdārza laivu piestātnē, kas novietota pa 
labi no amfiteātra. Jūnija sākumā Ābeļu alejas 
ceļā iebruģēta arī nākamā partija bruģakmeņu. 

Šovasar Likteņdārzā paredzēti arī vai-
rāki lielāki pasākumi – 22. jūnijā pulksten 
16 – grāmatas „Atmiņu Daugava” atvēršana. 
13. jūlijā - Latvijas sporta veterānu (senioru) 
savienības pasākums - piemiņas vietas “Lat-
vijas sportistiem - dažādu represiju upuriem” 
izveidošana Likteņdārzā. 23. augustā – Lat-
vijas Televīzijas piektā ziedojumu akcija 
„Top Latvijas Likteņdārzs!”. 

Laipni gaidīti Likteņdārzā. Tuvāka infor-
mācija – www.liktendarzs.lv.

Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja 

Foto: Ansis Klucis.

Pludmales sacensībās Vecbebros cīnās par „Bebru kausiem-2013”
Lietainajā 25.maija dienā, jau otro gadu 

pēc kārtas, Kokneses novada Vecbebros no-
risinājās pludmales volejbola sacensības sie-
vietēm un vīriešiem – „Bebru kauss-2013”. 
Pasākumu organizēja Bebru pagasta pārval-
de, bet tā vadīšanu bija uzņēmies sporta mīļo-
tājs, bebrēnietis Jurijs Tomaševskis.

Sacensības vienoja sportistus ne tikai 
no Kokneses, Bebriem un Iršiem, bet arī no 
Aizkraukles un Neretas. Kopumā startēja 22 
komandas – 17 vīriešu grupā un 5 sieviešu 
grupā. Neskatoties uz lietaino laiku, volejbols 
saliedēja desmitiem cilvēku – gan sportistu, 
gan atbalstītāju. Jurijs Tomaševskis, stāsta, ka 
šāda veida pasākumus viņu rosina organizēt 
lielā aizraušanās ar sportu. Protams, sacensī-
bu rīkošana nav viegla, taču redzot, ka cilvēki 
dara to, kas sirdij tuvs, visas pūles attaisnojas.

Pēc saspringtām spēlēm visas dienas ga-
rumā, vīriešu grupā 1.vietu izcīnīja Kaspars 
Sniedzītis un Jānis Zībārts, 2.vietu Valts 
Benjavs un Edgars Glāznieks, 3.vietu Toms 
un Indra Benjavi. Sieviešu grupā ar 1.vietu 
sveica Ilzi Valaini un Mārīti Brici, 2.vietu ie-
guva Dairita Pulkstene un Māra Tomaševska, 
3.vieta Agijai Sidarovai un Paulai Kalniņai. 
Pirmo trīs vietu ieguvējus sumināja ar Bebru 
pagasta pārvaldes diplomiem un „Bebru kau-
su 2013”.

Vīriešu grupā par labāko sacensību 
spēlētāju tika atzīta vienīgā sieviete vīriešu 
grupā – Indra Benjava, savukārt sieviešu 
vidū labākās spēlētājas titulu ieguva Dairita 
Pulkstene. 

Monta Liepiņa,
Kokneses Novada domes praktikante

Kokneses novada 5. sporta spēles galda tenisā
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1. jūnijā Kokneses stadionā notika Kok-
neses novada atklātās 5. sporta spēles viegl-
atlētikā veterāniem, uz kurām bija ieradušies 
77 sportisti no Rīgas, Jūrmalas, Tukuma, 
Jelgavas, Rēzeknes, Jēkabpils, Līvāniem, 
Babītes, Ogres, Madonas, Ķekavas, Talsiem, 
Varakļāniem un, protams, Kokneses.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad par 
medaļām cīnījās par 22 sportistiem vairāk, 
kas liecina par šo sacensību pieaugošo popu-
laritāti. Jāatzīmē, ka sacensībās piedalījās ag-
rāko gadu slaveni sportisti kā olimpiete, biju-
sī Latvijas rekordiste tāllēkšanā Helēna Rin-
ga, Latvijas eksrekordists Austris Upelnieks, 
kas savulaik sīvi cīnījās ar koknesieti Jāni 
Gardevieti un pirmais Latvijā sasniedza ve-
sera mešanā 70m robežu un vairāki citi biju-
šie Latvijas čempioni dažādās vieglatlētikas 
disciplīnās. Vecākā dāma (74 gadi) bija iera-
dusies no Ventspils, bet vecākajam kungam 
Maigonim Pūliņam (bijušais Latvijas čempi-
ons desmitcīņā un ilgus gadus viens no va-
došajiem daudzcīņnieku treneriem) no Rīgas, 
87 gadi nebija par šķērsli startēt trīs mešanas 
disciplīnās un šķēpa mešanā izcīnīt bronzas 
medaļu. Ar visu sacensību dalībnieku rezul-
tātiem var iepazīties LVVA mājas lapā www.
lvva.lv, jāatzīmē vienīgi koknesiešu izcīnītā 
2. vieta aiz Rīgas komandas neoficiālajā ko-
mandu vērtējumā. Šo panākumu kaldināt pa-
līdzēja Māris Eglītis (2. vieta tāllēkšanā, 6. 
vieta trīssoļlēkšanā), Normunds Skangalis (1. 

vieta diska mešanā, 3. vieta lodes grūšanā), 
Aigars Rublis (3. vieta 400m skrējienā, 5. 
vieta 1500m skrējienā), Ainārs Kvedarovičs 
(3. vieta 1500m skrējienā), Aigars Kalniņš 
(7. vieta 100m skrējienā, 11. vieta tāllēkša-
nā), Ivars Māliņš (7. vieta diska mešanā, 4. 
vieta lodes grūšanā), Artūrs Miķelsons (8. 
vieta vesera mešanā), Aivis Orliņš (8. vieta 
lodes grūšanā), Gita Kārkle ( 13. vieta šķēpa 
mešanā), Juris Lejiņš (15. vieta diska meša-
nā) un Arvīds Vītols (3. vieta tāllēkšanā, 3. 
vieta trīssoļlēkšanā, 3. vieta trīscīņā).

Sacensībās visus dalībnieku rezultātus sa-
līdzināja ar speciāliem vecuma koeficientiem.

Nākošās sacensības koknesiešiem pare-
dzētas 13. – 14. jūlijā Jēkabpilī, kad notiks 
LSVS 50. jubilejas sporta spēles. Šo sporta 
spēļu ietvaros paredzēts 13. jūlijā no plkst. 
19.00 - 20.00 svinīgi Likteņdārzā atklāt pie-
miņas vietu represijās cietušajiem sportis-
tiem. Uz šo svinīgo pasākumu no Jēkabpils 
ieradīsies daudzu Latvijas novadu sportistu 
delegācijas, slaveni sportisti, valdības pār-
stāvji. Pēc piemiņas vietas apmeklēšanas 
visa delegācija dosies atpakaļ uz Jēkabpili, 
kur plkst. 21.00 sāksies tradicionālā sporta 
veterānu parāde – sporta spēļu svinīgās atklā-
šanas pasākums. Šajā pasākumā piedalīsies 
arī kupls Kokneses novada sportistu pulks. 
Lai viņiem veicas!

Arvīds Vītols,
Kokneses Sporta centra direktors

Pati daba 1. jūnijā parūpējās par spor-
tiskām aktivitātēm piemērotu – saulainu un 
īsti vasarīgu dienu. Sporta – atpūtas dienas 
programma Iršos ietvēra jautras sportiskās 
aktivitātes, kā – zābaka mešana, virves 
vilkšana, šautriņu mešana, olu mešana – 
ķeršana, un ātrēdāja noteikšanas atrakcija 
„Ermanītis”. Bērni pēc sirds patikas varē-
ja baudīt piepūšamo atrakciju piedāvātos 
priekus. Paldies par šo iespēju firmai Jeld 
– Wen Aizkrauklē!

Galvenais dienas pasākums risinājās 
jaunizveidoto pludmales volejbola laukumu 
sektorā. „Pludmales vēji ” – tā sauc šo vietu 
blakus Pērses pamatskolas sporta laukumam, 
kur pagājušajā gadā tika veikti pamatdarbi 
laukuma izveidei. Šopavasar tika nostiprinā-
ti stabi volejbola tīkla stiprināšanai, ierīkots 
aizsargžogs un iesēts zālājs.

Atklāšanas runā Iršu pagasta pārvaldes 
vadītāja Raina Līcīte ar atzinības vārdiem un 
Pateicības rakstu pasniegšanu atzīmēja iestā-
žu, uzņēmumu un atsevišķu cilvēku ieguldī-
jumu kopējā darba veikšanā – 

- Kokneses dome, - finansiālais atbalsts,
- Aivars Dambītis – apjomīgāko darbu 

veicējs, 
kā arī – Bebru pagasta pārvalde,
AS SEB banka,
AS Virši – A

Māris Belorags (SIA Bērzaunes KU )
Vilnis Krauklis
PALDIES PAR ATBALSTU!
Pirmās sacensības norisinājās trīs kla-

sēs – „tautas klasē” – 10 komandu konku-
rencē uzvarēja iršēnieši – Roberts Krauklis 
un Jānis Vitte. Sieviešu grupā startēja 4 ko-
mandas un līdzīgās spēlēs par uzvarētājām 
un arī naudas balvu 20Ls apmērā saņēma 
Māra Tomaševska un Dairita Pulkstene. 
Meistarklasē vīriešiem piecu komandu 
konkurencē labākie un 30 Ls balvu ieguva 
Kaspars Greļs un Aigars Auzenbergs. Jā-
piebilst, ka pirmo trīs vietu ieguvēji saņē-
ma  medaļas un katrs individuālas balvas, 
ko sarūpēja Iršu pagasta pārvalde un SEB 
banka. Paldies atbalstītājiem!

Pirmais pludmales volejbola turnīrs Iršu 
vēsturē noticis, smilšu laukumi gaida volej-
bola entuziastus – lai allaž te valdītu spor- 
tiska rosība!

Savukārt 29. jūnijā, uz zālāju laukumiem, 
notiks tradicionālās sacensības 4:4 - „Irši 
zied”. Medaļas un balvas godalgoto vietu ie-
guvējiem, visus cienāsim ar auksto zupu!

Informācija par sacensībām – Dzintars 
26354165.

Uz tikšanos Iršos!
Dzintars Greļs,

Sporta darba organizators Iršos

Ar skatu Jēkabpils virzienā

Otrā vieta tāllēkšanā koknesietim
Mārim Eglītim.

Pludmales volejbola laukumu atklāšana Iršos

„Pludmales vēju” atklāšanas dienā 
Iršu komandas spēlētāji laukumā devās 

jaunajos formas tērpos.
Jaunos sporta tērpus rāda

Raina Līcīte un Dzintars Greļs.
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Vai Jūs ziniet, cik grūti no rītiem piecel-
ties un doties uz kori, kad citi klasesbiedri vēl 
var pagulēt? Vai varat iedomāties, cik grūti 
klausīties skolotājas noradījumos un dziedāt, 
kad apkārt tik daudz citu interesantu lietu ko 
darīt? Un tā divus garus mācību gadus…

Bet vai Jūs ziniet, cik priecīgs pienāk 24. 
maija rīts, kad jākravā ceļasomas un varam do-

ties uz IX Latvijas zēnu koru salidojumu Cēsīs?
Šī tradīcija aizsākusies 1970. gadā un no-

tiek reizi piecos gados. Mūsu zēnu koru kopā 
dziedāšanas tradīcija ir unikāla un saglabāju-
sies vairs tikai Latvijā.

24. un 25. maijā Cēsīs izskanēja IX Latvijas 
zēnu koru salidojums „Nāc ar puikām!” Starp 
1800 dziedošajiem zēniem, 26 bija mūsējie – 

16. maijs I. Gaiša Kokneses vidusskolā 
norisinājās par skaistu tradīciju kļuvušais svi-
nīgais pasākums, kurā tika godināti mācību 
priekšmetu, olimpiāžu, skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumu, sporta un pro-
jektu darba laureāti un viņu pedagogi. Ko-
pumā šogad augstus rezultātus sasnieguši un 
Kokneses novada pašvaldības piemiņas velti 
– grāmatu „Gaismas pieskāriens Koknesei” – 
saņēma 117 izglītojamie, kuri ieguvuši god-
algotas vietas starpnovadu, Zemgales reģiona 
un valsts mērogā. Tika godināti arī pedagogi, 
kuri gatavojuši skolēnus dalībai olimpiādēs, 
konkursos, zinātniski pētniecisko darbu kon-

ferencēs un sporta sacensībās.
Īpaši jāpiemin tie skolēni, kuri guvuši pa-

nākumus valsts mērogā. 9. klases skolnieks 
Ritums Cepītis ir ieguvis 1. vietu atklātajā 
ķīmijas olimpiādē un 1. vietu republikānis-
kajā dabaszinātņu un matemātikas konkursā. 
Šie rezultāti Ritumam ir pavēruši iespēju bez 
konkursa iestāties Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, 
un Koknesē ieguldītais mērķtiecīgais darbs 
būs labs pamats viņa turpmākajai izaugsmei.

12. klases skolniece Lāsma Ungere ir 
kļuvusi par valsts vēstures olimpiādes 3. vie-
tas laureāti, arī viņas klasesbiedrene Krista 
Asmusa valsts mēroga skolēnu zinātniski 

„Nāc ar puikām!”

Koknesē godina olimpiāžu, skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu, sporta un projektu darba laureātus

12. klašu skolēni – laureāti.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 3. - 7. klašu 
puikas. Koncerts bija ļoti skaists un dzīvesprie-
cīgs. Tajā izskanēja 20 dziesmas, kaut arī sāka 
līt, tas nemazināja dziedātāju prieku darboties. 
Pasākumu apmeklēja arī mūsu valsts prezidents 
A. Bērziņš, kopā ar zēniem muzicēja R. Pauls, 
R. Kaupers, J. Jubalts.

Salidojuma organizatori bija padomājuši 
arī par interesantāku brīvā laika pavadīšanu. 
Viens no piedāvājumiem bija basketbola sa-
censības. Mēs arī tajās piedalījāmies un mūsu 
skolas komandas zēni uzņēmīgi rādīja savas 
sportiskās prasmes. Pavisam bija pieteikušās 
40 komandas no visas Latvijas.

Patiesi varu apgalvot, ka šīs bija vēl divas 
jauniem piedzīvojumiem piesātinātas dienas, 
kurās mēs guvām jaunus iespaidus un vairāk 
iepazinām viens otru. VISLIELĀKAIS PAL-
DIES skolotājai Initai Asarītei, kura mērķtie-
cīgi un profesionāli sagatavoja mūsu skolas 
zēnu kori IX Latvijas zēnu koru salidojumam. 
Visa mācību gada laikā kopā ar jauniešu kori 
sniedza priekšnesumus arī Valsts svētkos, Pē-
dējā skolas zvanā un interešu izglītības pul-
ciņu koncertos. Paldies skolotājiem, kuri ne-
atteica un šīs 2 dienas Cēsīs atbildīgi rūpējās 
par zēnu drošību – skolotājiem Birutai Ozolai 
un Ivaram Māliņam. Paldies tiem vecākiem, 
kuri palīdzēja ar vislielāko atbildību saviem 
bērniem sagatavoties svētkiem!

Sandra Māliņa, direktora vietniece

pētniecisko darbu konferencē ar darbu „Dis-
kriminācija darba tirgū” ieguva 3. vietu. Sa-
viļņojošs Kristai bija brīdis, kad viņas darba 
aizstāvēšana tika novērtēta kā labākā prezen-
tācija juridiskajā sekcijā, un viņai atkārtoti 
nācās prezentēt savu darbu skolēnu zinātnis-
kās konferences noslēguma plenārsēdē.

Tradicionāli augstvērtīgus rezultātus sa-
snieguši skolas sportisti un sporta komandas. 
Starptautisku un valsts mēroga vieglatlētikas 
sacensību uzvarētāji un laureāti ir Agnese 
Vilcāne, Lauris Karlušas, Otto Asmuss, Jana 
Fedotovska, Evita Skruļa, dažādu valsts mē-
roga sacensību laureātes ir abas 4. – 5. klašu 
un 8. – 9. klašu zēnu volejbola komandas.

Īpaši gribas atzīmēt skolēnus – starptau-
tiskās skolu sadarbības programmas Come-
nius projekta „ARTE” aktīvistus. Pateicoties 
Kristapam Paļskim, Līvai Lazdiņai, Madarai 
un Lāsmai Ungerēm, Kristai Asmusai, Annai 
Bērziņai, Leldei Ārei, Tijai Spilbergai, Beātei 
Sārtai Kokneses posma projekta darbā tika 
iesaistīti ļoti daudz 9. – 12. klašu audzēkņi, 
un kopā ar skolēniem no Spānijas, Itālijas, 
Vācijas un Nīderlandes projekta nedēļa iz-
vērtās par neaizmirstamu notikumu katra 
dalībnieka pieredzē. Kopīgā skolēnu, peda-
gogu un vecāku tikšanās, neiztrūkstošo svēt-
ku kliņģeru baudīšana un skolēnu muzikālie 
priekšnesumi mācību gada nogalē, nenolie-
dzami izveidojusies par ļoti jauku, pozitīva 
strāvojuma piesātinātu tradīciju, kas ir gan-
darījuma pilns paldies ne vien skolēniem un 
viņu skolotājiem, kuri kā profesionāļi spējuši 
virzīt talantīgos bērnus, bet arī skolēnu ve-
cākiem, kuri ieguldījuši ne mazums pūļu un 
snieguši atbalstu savu bērnu izaugsmei.

I. Gaiša Kokneses vidusskola
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Atsaucoties uz Skrīveru Mūzikas un māks-
las skolas (SMMS) teorētisko priekšmetu sko-
lotājas Jolantas Puķītes iniciatīvu, Kokneses 
mūzikas skolas audzēkņi Monta Skuja, Asnate 
Višķere, Renāte Zjukova, Agnese Dzirkale, In-
gus Pugačovs, Tomass Miglāns un skolotājas 
Lelde Kamzole-Gagaine un Aija Liepiņa 22. 
maijā devās uz SMMS, lai piedalītos muzikāli 
radošajā viktorīnā „Jāzepam Vītolam – 150”.

Radošā un draudzīgā gaisotnē kopā ar 
Skrīveru komandu audzēkņi pārbaudīja sa-
vas zināšanas, kas iegūtas teorētiskajos mācī-
bu priekšmetos. Pasākuma galvenā tēma bija 
saistīta ar latviešu komponista Jāzepa Vītola 
un Jurjānu Andreja dzīvi un daiļradi.

Abas komandas gan muzicēja, gan dzie-
dāja, atpazina komponistu skaņdarbu tēmas, 
salika tautas dziesmu un „muzikālās „ puzles. 
Interesanta un izdomas bagāta bija Skrīveru 
teiku muzikālā demonstrēšana un domu kar-
tes par komponistiem. „Solfedžo labirintos” 
pētījām Jāzepa Vītola „Uz skolu”. Nākošgad 
Skrīveru MMS audzēkņus uzņemsim pie se-
vis un turpināsim iesākto sadarbību.

Paldies direktorei Silvijai Cīrulei un 
Kokneses novada domei par atbalstu!

Aija Liepiņa

Kokneses internātpamatskolā – attīstības 
centrā no 13. līdz 19. maijam viesojās pie-
ci pedagogi no Jaagu pamatskolas Viljandi, 
Igaunijā. Šī bija NORDPLUS Junior projekta 
„Skolotāju starptautiskā sadarbība un piere-
dzes apmaiņa” ceturtā – noslēdzošā aktivitā-
te. Projekta vizītes tika organizētas tā, lai pēc 
iespējas vairāk pedagogu iepazītos ar part-
neru valsts skolu pieredzi darbā ar bērniem 
speciālajās izglītības programmās.

Kolēģi no Igaunijas piedalījās S. Zuku-
les, V. Kalniņas, V. Zariņas, S. Riekstiņas, L. 
Kraukles un I. Miķelsona vadītajās mācību 
stundās, devās ekskursijā pa skolu – centru, 
iepazinās ar tā darba struktūru un organizāciju. 
Jaagu skolas direktore S. Vaabel un speciālais 
pedagogs, logopēds M. Siiman, tiekoties ar 
skolas – centra pedagogiem, stāstīja par ikdie-
nas darbā izmantotajām metodēm un pieredzi 

Muzikāli radošā viktorīna Skrīveru MMS

NORDPLUS Junior projekta „Skolotāju starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa” ceturtā aktivitāte
mācību procesa organizēšanā. Kokneses inter-
nātpamatskolas – attīstības centra direktore D. 
Isajeva iepazīstināja igauņu kolēģus ar inter-
aktīvo klasi un tās piedāvatajām iespējām. 

Jaagu pamatskolas pedagogi projekta 
aktivitātes laikā viesojās Maltas speciālajā 
internātpamatskolā, Antūžu speciālajā in-
ternātpamatskolā, Rēzeknes logopēdiskajā 
internātpamatskolā un Valmieras vājdzirdīgo 
bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā. 
Visas skolas laipni uzņēma viesus, iepazīsti-
nāja ar mācību un audzināšanas procesa orga-
nizēšanu izglītības iestādē.

Kokneses internātpamatskolā – attīstības 
centrā igauņu kolēģiem bija iespēja apmeklēt 
Vecāku dienai veltītu koncertu. Bērni ar priekš-
nesumiem koncerta laikā sveica savus vecākus, 
vecvecākus un aizbildņus. Tā bija iespēja iepa-
zīties ar vienu no skolas – centra tradīcijām, re-
dzēt audzēkņu talantus un individuālās spējas. 

Projekta gaitā dalībnieki iepazinās ar 
Latviju un Kokneses novadu. Radošajās 

darbnīcās, amatu centrā „Mazā kāpa” un SIA 
„Skrīveru saldumi”, pedagogi apguva ādas 
izstrādājumu gatavošanas prasmes un mācī-
jās gatavot marcipāna figūriņas. Viesiem pro-
jekta gaitā bija iespēja apmeklēt Bīriņu pili 
un citus Latvijas kultūrvēstures objektus.

NORDPLUS projekta „Skolotāju starp-
tautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa” 
noslēguma diskusijā gan Igaunijas, gan Lat-
vijas pedagogi atzina, ka šis ir bijis vērtīgs 
pasākums, kura laikā sadarbības partneriem 
bija iespēja popularizēt savu pieredzi un gūt 
radošas idejas turpmākajam darbam. Projekta 
laikā Kokneses internātpamatskola – attīstī-
bas centrs ir ieguvis labus draugus Igaunijā, 
ar kuriem plāno sadarboties arī turpmāk. 

Kokneses internātpamatskolas – attīstī-
bas centra administrācija saka lielu paldies 
visām Latvijas izglītības iestādēm, kuras 
uzņēma viesus no Igaunijas, kā arī skolas – 
centra pedagogiem un darbiniekiem, kas pie-
dalījās projekta aktivitātēs.

2013. gada 8. maijā Kokneses internātpa-
matskolā – attīstības centrā pulcējās speciālo 
un vispārējās izglītības iestāžu pedagogi no 
visas Latvijas uz Zemgales novada skolotāju 
konferenci „Mācīt mūsdienīgi – inovācijas 
izglītības procesā”.

Pedagoģijas doktore E. Krastiņa konfe-
rences dalībniekus iepazīstināja ar inovāciju 
nozīmību kvalitatīva izglītības procesa no-
drošināšanā. VISC projekta „Izglītojamo ar 
funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistē-
mas izveide” eksperte, pedagoģijas maģistre 
A. Krauce dalījās pieredzē par planšetdatoru 
izmantošanu mūsdienīgā mācību procesā. Ar 
jaunāko tehnoloģiju palīdzību un interaktī-
vām metodēm iespējams padarīt mācīšanas 
un mācīšanās procesu interesantāku un efek-

tīvāku. Kokneses internātpamatskolas – at-
tīstības centra skolotāja L. Kraukle stāstīja 
par eTwinning projektiem un to izmantošanu 
mācību stundā. Kolektīvās inteliģences Izpē-
tes centra dibinātājs un pētnieks M. Jansons 
iepazīstināja ar spēles izglītojošo funkciju 
realizējot inovatīvu mācīšanu un mācīšanos.

Konferences dalībniekiem bija iespē-
ja piedalīties meistarklasēs - „Mūsdienīga 
mācību stunda, izmantojot planšetdatoru”, 
„eTwinning projektu pieredze un aktualitā-
tes”, „6 soļi līdz mācību spēlei”, lai gūtu ide-
jas turpmākajam darbam. 

Konferences noslēgumā pedagogi dalījās 
savā pieredzē par integratīvas mācību stun-
das organizēšanu dabā, video izmantošanu 
patstāvības veidošanā sporta stundās, drošī-

bu internetā, mūsdienīgu stundu sensitīvajā 
telpā, skolas iekšējā projektu konkursa or-
ganizēšanu, inovāciju plusiem un mīnusiem 
ķīmijas apguves procesā. Visas konferencē 
pārstāvētās izglītības iestādes saņēma Kok-
neses internātpamatskolas – attīstības centra 
pedagogu pieredzes materiālu apkopojumu 
„Kopā mēs varam un darām....”, kā arī me-
todiskās sanāksmes – praktikuma materiālus 
„Inovatīvo darbu formu realizācija mācību 
stundā”.

Kokneses internātpamatskolas – attīs-
tības centra administrācija izsaka pateicību 
visiem dalībniekiem par atsaucību un pieda-
līšanos konferencē. 

Inese Svence,
metodiķe

Konference  „Mācīt mūsdienīgi – inovācijas izglītības procesā”
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25. maijā Staburagā, Vīgantes parka es-
trādē, norisinājās Jaunjelgavas novada IV 
Tautas mākslas svētki „....ar Skroderdienām 
sirdī!”. Uz svētkiem devās arī dejotāji no 

Kokneses novada – vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots” no Kokneses un Bebru 
internātvidusskolas deju kolektīvs „Mutulī-
tis” (6. – 10. kl. grupa).

15. maija pēcpusdiena Bebru pamatskolā 
pulcēja skolēnu vistuvākos cilvēkus: mam-
mas, tētus, vecmāmiņas, brāļus, māsas, jo tā 
bija rīkota par godu Ģimenes dienai. 

Māmiņām, ģimenei veltītā diena pie 
mums tradicionāli bijusi kā mācību gadā pa-

veiktā rezumējums, bet šoreiz to iekrāsoja iz-
cilā dzejnieka Imanta Ziedoņa domu graudi, 
pārdomas, fantāzijas, humors, filozofija. 

Maijs Latvijā pasludināts par Ziedoņa 
mēnesi, un tāpēc Bebru pamatskolas skolēni 
dāvanu saviem tuvajiem meklēja tieši Imanta 

Koknesieši Tautas mākslas svētkos Staburagā
Šogad svētku tēma bija un īpaši godi-

nātas tika Skroderienes, Šuvējas, Šneide-
rienes. Viņas Jaunjelgavas novada amatieru 
kolektīviem palīdzēja gatavoties XXV Vis-
pārējiem Dziesmu un XV Deju svētkiem. 
Viņām par godu skandēja dziesmas, izspē-
lēja interesantākās ainas un izdejoja latvju 
rakstus no R. Blaumaņa izrādes „Skroder-
dienas Silmačos”.

Dejotājus, dziedātājus un skatītājus 
svētkos nebaidīja ne lietus, ne vējš. Dejas 
un dziesmas pieskandināja Vīgantes parka 
estrādi. Neskatoties uz lielajām peļķēm es-
trādē un nerimstošo lietu, arī koknesieši ar 
smaidu izdejoja ikkatru deju. Īpašs prieks 
un raits dejas solis svētkos bija “Mutulīša” 
dejotājiem, kuri svētkos uzstājās košos un 
jaunos tautas tērpos. Paldies visiem maza-
jiem un lielajiem dejotājiem par skaistajiem 
svētku priekšnesumiem, kolektīvu vadītājai 
Intai Balodei un Bebru internātvidusskolas 
kolektīvam par ieguldīto darbu un izturību 
svētku dienā!

Kokneses Novada Vēstis

Dejo „Mutulītis”.

Ģimenes diena Imanta Ziedoņa zīmē
Ziedoņa daiļradē. Iepazītas, iestudētas, ho-
reogrāfiski iestudētas bija vairākas dziesmas 
ar dzejnieka vārdiem, uzzināts, par ko Imants 
Ziedonis rakstījis „Sākamgrāmatā”, dzejoļu 
krājumā „Taureņu uzbrukums”, „Skrejpasa-
kā”. Tika izveidota dzejas kompozīcija un 
izjusts, ko nozīmē Svētvakars – tas iestājas 
tad, kad visa ģimene ir kopā savā mājā, savā 
zemē, savā Latvijā. 

Skolēnu zīmējumi apliecināja, cik daudz 
Imanta Ziedoņa dzejoļu, pasaku, epifāniju 
patstāvīgi izlasīts, izjusts, no jauna pārradīts. 

Pasākuma noslēgumā bija apskatāma 
skolēnu radošo darbu izstāde, kas pārsteidza 
ar zēnu un meiteņu prasmi veidot savai ģime-
nei māju, mājīgumu. Tie bija mājturības stun-
dās radītie saimniecības priekšmeti, interjeru 
izdaiļojoši mākslas darbi, spilveni, sedziņas, 
apģērbi. 

Prieks par to, ka mēs visi kopā īstenojam 
dzejnieka Imanta Ziedoņa vēlējumu – ietei-
kumu – rosinājumu: „Jūs arī varat paspēt kaut 
ko vēl padarīt”.

Lai mums visiem kā Ziedonim izdodas 
ieraudzīt, kas Latvijā vēl padarāms, un kā 
Ziedonim nebaidīties pielikt tam savu palī-
dzīgo, gādīgo roku!

Bebru pamatskola
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Comenius projekta „RESPECT FOR 
THE EARTH–RESPECT FOR OURSEL-
VES” (cienot zemi – cieni pats sevi) ietva-
ros 3. plānotā tikšanās notika Turcijas pilsētā 
Orhangazi no 19. – 25. maijam, kurā pie-
dalījās Bebru internātvidusskolas 5. klases 
skolnieks Artis Pudāns, 10. klases skolnieks 
Valdis Svešņikovs, 11. klases skolniece Juta 
Karpova un 4 skolotāji – Ineta Gerasimova, 
Sandra Auzenberga, Iveta Bērziņa un Laim-
dota Stepēna.

Šajā tikšanās reizē dalības valstis – Tur-
cija, Polija, Itālija, Vācija, Rumānija, Spānija 
un Latvija -prezentēja savus projekta darbus 
par tēmu „Resursu taupīšana un atkritumu 

otreizējā pārstrāde”, kā arī apstiprināja pro-
jekta logo. Starp iesniegtajiem logo uzvarēja 
mūsu skolas 10. klases skolnieces Kristiānas 
Birnes un skolotājas Žannas Malašenokas 
kopīgi veidotais darbs. Nākošā projekta tik-
šanās plānota oktobrī Polijā, un tās tēma būs 
„Piesārņojums un alternatīvā enerģija”.

Līdztekus darbam pie projekta uzņemošā 
Turcijas skola bija sagatavojusi plašu kultū-
ras programmu. Tās ietvaros mēs apskatījām 
Bursas un Stambulas ievērojamākās vietas – 
tekstilfabriku „Yesine Tekstil”, koku muzeju 
– arborētumu, amatnieku darbnīcas un tirdzi-
ņu, kur tika dota iespēja bērniem apgleznot 
šķīvjus. Slavenās Nicole un Stambulas Zilās 

mošejas apmeklēšana deva nelielu ieskatu 
Turcijas kultūrā un vēsturē.

Dalības valstu skolēni dzīvoja turku ģi-
menēs. Šīs ģimenes bija sagatavojušas tradi-
cionālos turku ēdienus, ko mums bija iespēja 
degustēt, piemēram, čorbu (zupas), keba-
lu (jēra gaļas sautējums), baklavu (saldais 
ēdiens) u.c.

Skolotāji un bērni tika apdāvināti ar turku 
māmiņu gatavotiem rokdarbiem.

Šis brauciens paliks atmiņā netikai ar 
spilgtiem iespaidiem par Turciju kā valsti, 
bet arī ar turku cilvēku sirsnību, atvērtību, 
laipnību.

Bebru internātvidusskolas informācija

Bebru pamatskolā 24. aprīlī literārā 
jaunrades konkursa „Mans lepnums – Bebru 
pagasts” noslēguma pasākumā piedalījās un 
labāko darbu autorus sveica konkursa idejas 
iedvesmotājs un mecenāts, Bebru pamatsko-
las 1959. gada absolvents Andris Kristons no 
Liepājas. Ar konkursantu radošo veikumu 
var iepazīties tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājā – muzejā, jo pēc konkursa 
nolikuma, skolēnu literārie darbi paliks mu-
zeja krājumā. 

Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto

Konkursa „Mans lepnums – Bebru pagasts” darbi 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā

Dārgie koknesieši! Mēs dzīvojam ļoti 
skaistā un pasakainā vietā – Latvijas sirdī 
KOKNESĒ. Lēnām viss jau ir izplaucis, sa-
zaļojis un vērpjas zaļā rotā. Šogad Kokneses 
Sama modināšanas svētkos esam „Samu” 
no Daugavas pamodinājuši pēc dziļā un ilgā 
ziemas miega. Sama modināšanas svētkos at-
klājām jauno tūrisma sezonu. Pie mums Kok-
nesē viesojas daudzi tūkstoši viesu no citām 
Latvijas vietām, arī no ārvalstīm. Esmu no 
daudziem koknesiešiem dzirdējis, ka mums 
jau Koknesē nav ko apskatīt, mums jau šeit 
nav ko redzēt. Šim apgalvojumam es nevē-
los piekrist. Mums Koknesē ir ļoti daudz 
skaistu un sakoptu tūrisma apskates objektu, 
tai skaitā Kokneses muižas ansamblis, Kok-
neses parks, Likteņdārzs, Pastamuižas velna 
akmens, dabas taka, kas ved uz Likteņdārzu 
un Kokneses pilsdrupas. 

Daudzi Koknesieši ir neapmierināti ar 

ieejas maksu Kokneses pilsdrupās. Jau 12 ga-
dus vasaras sezonā tiek iekasēta ieejas maksa 
Kokneses pilsdrupās. Bieži vien pie mums uz 
pilsdrupām atnāk koknesieši un uztraucas par 
ieejas maksām, stāstot to, ka viņi šeit jau dzī-
vo 40 gadus un kādēļ viņiem vajadzētu mak-
sāt par pilsdrupu apmeklējumu. Uzreiz rodas 
jautājums, vai jūs esat kaut vienu reizi gadā 
atnākuši uz Lielo talku palīdzēt mums sakopt 
Kokneses pilsdrupas? Vai esat palīdzējuši sa-
glabāt un kopt šo kulturvēsturisko vietu? Tiem 
cilvēkiem, kuri ir nākuši palīgā Lielajās talkās, 
vienmēr ir pateikts „Paldies” un uzdāvinātas 
Kokneses pilsdrupu Gada kartes. Koknesie-
šiem ir sava veida privilēģija, Kokneses Tū-
risma centrs ir nācis pretī, jo novada iedzīvo-
tājiem ir iespēja iegādāties GADA KARTI, 
kuras cena ir Ls 2,00. Iegādājoties šo GADA 
KARTI, jūs varat atvest sev līdzi 5 draugus, 
radus, viesus un parādīt šo kultūrvēsturisko 

vietu, kura priecē mūs jau 800 gadus.
Vēlamies arī pastaigāties pa parku un 

baudīt dabu skaistā un sakoptā vidē. Kokne-
ses viesi novērtē šo daili, kas mums ir parkā 
un pilsdrupās. Mūsu Kokneses parka sētniece 
darba dienās salasa vismaz divus 100 l mai-
sus ar atkritumiem. Dienā 200 l atkritumi. 
Brīvdienās atkritumi strauji pieaug, tiek sa-
lasīti vismaz četri 100 l maisi ar atkritumiem. 
Varbūt beidzot mēs,  koknesieši, varētu to 
novērtēt? Iedomāsimies, kas notiks, ja nebūs 
vairs sētnieces, kura vāc un tīra aiz visiem? 
Varbūt beidzot mēs varētu paši sev un saviem 
bērniem atgādināt, ka nav jāmēslo un jāno-
met atkritumi tur, kur pagadās. Šogad pa par-
ku un Koknesi ir uzstādītas papildus atkritu-
ma tvertnes. Cienīsim to skaistumu un daili, 
kas mums ir apkārt. 

Edijs Lapuks, Kokneses tūrisma centrs, 
klientu apkalpošanas speciālists

Comenius projekta ietvaros tikšanās Turcijā

Cienīsim Kokneses skaistumu!
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Bibliotēku nedēļā, no 22. līdz 28. ap-
rīlim, Latvijas bibliotekāru biedrība ai-
cināja visas bibliotēkas publiskajā telpā 
aktīvāk informēt par bibliotēku sniegta-
jiem pakalpojumiem un iespējām, orga-
nizēt daudzveidīgas izstādes un sarīko-
jumus, iesaistīt iedzīvotājus sadarbības 
projektu īstenošanā un radošās aktivi-
tātēs. Bibliotēku nedēļas vadmotīvs bija 
„Mantojuma sardzē”, tādēļ tika rīkoti 
pasākumi, kas veltīti kultūras mantoju-
mam un tā izzināšanai.

Veltījums kolhozam „Rīts”
Mēs katrs varam dot nozīmīgu iegul-

dījumu mūsu kopīgā mantojuma glabāša-
nā. Šogad aprit 65 gadi kopš Bormaņos 
nodibināja kolhozu „Pērse”, kuru vēlāk 
pārdēvēja par „Rītu”. Mēs nevaram iz-
mainīt notikumu gaitu un laiku, kurā 
mūsu vecākajai paaudzei nācies atdot 
dzīves labākos gadus, bet cienot viņu pa-
veikto, mēs varam neļaut zust aizmirstībā 
gadu desmitiem, kuros ar mīlestību kopti 
tēvutēvu tīrumi. Ratnicēnu bibliotēkas va-
dītājas Sarmītes Leitānes rosināti, Borma-
ņu iedzīvotāji, kuru darba gadi aizritējuši  
kolhozā „Rīts”, atnesot uz bibliotēku jau-
nības dienu fotogrāfijas ar iemūžinātiem 
darba un svētku mirkļiem, goda rakstus, 
vimpeļus,  diplomus,  medaļas un citas 
atmiņu liecības kopīgi palīdzēja tapt vēr-
tīgai izstādei – veltījumam visiem „Rīta” 
kolhozniekiem. Nu jau senās piemiņas 
lietas atgriezušās pie saviem īpašniekiem, 
bet fotogrāfijas, kuras Sarmīte Leitāne di-
gitalizējusi, tagad var aplūkot ikviens in-
teresents. Pateicoties bormaņiešu atsaucī-

bai ievērojami papildināts bibliotēkas va-
dītājas gadu gaitā vāktais vēstures liecību 
krājums. Paldies visiem, kas piedalījušies 
mantojuma sardzē!

Pērse ir kā simbols katram
jaunam sākumam

Maija nogalē, kad ciemojos Ratnicē-
nu bibliotēkā, Sarmīte Leitāne ar ganda-
rījumu stāstīja, kā mazajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem iemirdzējušās acis, kad 
vērojot izstādi, fotogrāfijās pamanījuši 
savus vectētiņus un vecmāmiņas. Savu-
kārt, kad izstādi pētījuši paši notikumu 
varoņi, bez mitas un gala sprēgājuši joki 
un sen aizmirsti atmiņu stāsti. Ar labiem 
vārdiem pieminētie tie čaklie darba rūķi, 
kuru vairs nav mūsu vidū. Arī man bija 
izdevība atvērt apjomīgo albumu Lauk-
saimniecības artelis Rīts, kurš iesākts 
veidot 1968. gadā. Šķirot tā lappuses 
varēju apbrīnot ar kādu centību albuma 
veidotāji hronoloģiski, sākot no kolhoza 
dzimšanas – 1948. gada 13. jūlija, radī-
juši stāstu par kolhozu „Rīts”, sākotnēji 
„Pērse”. Šī upe vijas cauri visam kol-
hozam un ir kā simbols katram jaunam 
aizsākumam, kas šeit guvis savu spēku. 
Pirms 65 gadiem „Lejas Ūsiņos” sapul-
cējās septiņpadsmit zemnieku ģimenes 
un nodibināja kolhozu „Pērse”, pirmā 
kolhoza priekšsēdētāja gods pieder Jā-
nim Avotiņam. Visa saimniecības platība 
bija tikai 425,3 ha, bet kolhoza bagātība 
– 5 cūkas, 30 liellopi un 25 zirgi. 

Paldies fotogrāfiju autoriem!
Albumā apkopotas ziņas gan par dar-

Bibliotēka – kultūras mantojuma sardzē
ba sasniegumiem, gan iemūžināti visu 
darba darītāju vārdi. Fotogrāfijās tverti 
vēsturiski mirkļi, kā zirga spēku nomai-
na pirmais kolhoza traktors un kombains. 
Kukurūzas sēja, kulšanas un cukurbiešu 
talkas, rokdarbnieču pulciņš, dramatiskā 
kolektīva izrādes, neaizmirstamās kol-
hoznieku balles – tagad par šiem fiksē-
tajiem notikumiem gribētos pateikties 
šo melnbalto fotogrāfiju autoriem! Bet 
pats galvenais, cilvēki, spītējot grūtībām, 
pratuši celt godā darba tikumu, palikuši 
uzticīgi savai dzimtajai vietai. Kādā no-
dzeltējušā fotogrāfijā, kas tapusi 1948. 
gada rudenī, skolas bērni no lauka novāc 
palikušās labības vārpas. Toreizējiem 
zēniem un meitenēm katram uzrakstī-
jies savs dzīves stāsts, bet viņus noteikti 
vieno bērnības  un sūri lolotās maizes 
smarža. Tikpat vērtīga liecību glabātā-
ja ir Lauksaimniecības arteļa Rīts goda 
grāmata, kurā ieraugāmi kolhoza darba 
gadu ritējumā labāko darba darītāju vār-
di un viņu fotogrāfijas, aprakstīti ievē-
rojamākie darba sasniegumi. Piemēram, 
1972. gadā no vienas sivēnmātes iegūti 
20 sivēni, realizētas 436 cūkas ar vidējo 
dzīvsvaru 103 kilogrami. 

Ar cieņu piemin savējos
Sirmie kolhoznieki ar cieņu un patei-

cību atceras Ādamu Gavrovski, toreizējo 
kolhoza „Varonis” vadītāju laikā no 1950. 
līdz 1956. gadam un ilggadējo kolhoza 
„Rīts” priekšsēdētāju Pēteris Torsteru, ku-
ram šogad 4. jūnijā apritēja 100 gadi. No 
1954. gada viņš 28 darbīgus gadus savās 
rokās turēja kolhoza vadības grožus. Pē-
tera Torstera laikā ielikti pamatu pamati: 
jaunas fermas govīm, aitām un cūkām, 
visi lauki nomeliorēti, bet, svarīgākais, 
nemainījās kadri, tika izaudzināti īsti sava 
kolhoza patrioti. Vietējo atmiņās viņš pa-
licis kā sirsnīgs, iejūtīgs, prasīgs pret sevi 
un citiem, vadītājs.

Albumi Lauksaimniecības artelis 
Rīts un Lauksaimniecības arteļa Rīts 
goda grāmata pēc izstādes atgriezušies 
savā mājvietā – paju sabiedrības „Bor-
maņi” priekšsēdētāja Jāņa Miezīša darba 
kabinetā. Tie vienmēr  glabās kolhoza 
„Rīts” bagāto vēsturi un būs kā savda-
bīgs talismans saimniecības veiksmīgai 
attīstībai. Lai arī šodienas darbīgajiem 
zemes kopējiem izdodas uzrakstīt un ie-
mūžināt savu veikumu! 

Sarmīte Rode

1968. g. vasarā kolhoza 20 gadu jubilejā. Pirmajā rindā centrā pirmie 3 kolhoza 
priekšsēdētāji: no kreisās Ādams Gavrovskis, Jānis Avotiņš, Pēteris Torsters.
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„Vērtīgākais manā mūžā, bez šaubām, ir 
tas, kur esmu spējis izteikt pats sevi. Man ir 
izdevies uzgleznot labus darbus tad, ja dvēse-
lē bijusi saskaņa un reizē arī liela darbošanās 
trauksme. Protams, man ir vairākas labas „Ir-
benes ielas”, bet es domāju Pērse, tieši vecā 
Pērse, ir tā, kur esmu visvairāk no sevis da-
būjis ārā.” – tā mākslinieks Konrāds Ubāns 
(1893-1981) ir izteicies par sevi. 

Šogad decembrī Konrādam Ubānam  būs 
120. Jubilejas gada ieskaņā Jāņa Akuratera 
muzeja Gaišajā salonā līdz 31. jūlijam būs 
apskatāma mākslinieka gleznu izstāde „Kok-
neses tuvumā jeb „mana mīlestība – zaļā krā-
sa”. Izstādē ir eksponētas gleznas no Latvijas 
Nacionālā Mākslas muzeja „Arsenāls” ko-
lekcijas, no Mūkusalas Mākslas salona, no 
Kuldīgas novada muzeja, no privātkolekci-
jas un arī no Akurateru ģimenes kolekcijas. 
Tās aptver laika posmu no 1910. gada līdz 
1962.gadam. Izstādes centrā ir Kokneses ai-
navas un protams – Pērse. Pats mākslinieks 
par savu aizraušanos ar Pērses ainavām ir 
izteicies: „Zaļā krāsa – tā ir mana mīlestī-
ba. Pērses gravā esmu izjutis tādus zaļumus, 
tādas zaļo toņu pārejas, kādas nekur citur 
neesmu sastapis. Gravu dziļumā lapu sma-
ragds bija neparasti spožs. Un zaļums, zaļā 

krāsa – ziniet, to ir tik grūti uzgleznot, bet es 
to daudz esmu lietojis, un tai ir neskaitāmas 
variācijas”.

Par Konrāda Ubāna Kokneses ainavu 
mīlestību un aizrautību liecības atstājuši 
arī laikabiedri, piemēram, mākslinieks Uga 
Skulme 1937. gada žurnāla „Daugava” Nr. 
8 raksta „Kad uz Koknesi aizbrauc kāds no 
gleznotājiem ainavu medībās, tad Ubāns, kas 
tur vasaru dzīvo, par savu pienākumu uzska-
ta izrādīt savam darba biedram visas tās vie-
tas, ko viņš gadiem ilgi vērojis un gleznojis. 
Šādas Ubāna izpētītas vietas sastopamas jau 
pie pašas stacijas; tad, pa ceļam uz Daugav-
malu, gar baznīcu; no šī ceļa gala — līdz 
Pērses ietekai Daugavā; Pērses grava un, 
beidzot, labais Daugavas krasts no Ubāna 
mājas uz leju. Ir vietas, ko Ubāns atradis par 
gleznotāja ievērības cienīgām no rīta, par 
citām viņš jūsmo pēcpusdienas saulē, dažās 
viņu saviļņo pelēkā diena.”

Arī mākslinieks Oļģerts Saldavs vairak-
kārt ciemojies pie Meistara un kādu no vie-
sošanās reizēm aprakstījis laikrakstā „Rīts” 
1939. gadā: 

„Pārejot Kokneses veco pilsdrupu pakājē 
Pērses tiltu vakara virziena, labajā pusē liel-
ceļam kāda taka vijas augšup stāvajā krastā. 

Jāņa Akuratera muzejā
Rīgā, O. Vācieša ielā 6a
no 2013. gada 18. maija līdz 31. jūlijam

Konrāda Ubāna gleznu izstāde
Kokneses tuvumā jeb „mana mīlestība – zaļā krāsa”

Uziedami pa to kalna virsotnē, — atroda-
mies gleznotāja Konrāda Ubāna vasaras 
mītnes pagalmā, kurā pārsteidz lielais rožu 
krūmu daudzums. Mani tur smaidošs un lē-
nīgs saņem mākslinieka vecākais dēls Māris. 
Mākslinieka kundze tūdaļ aicina telpās, jo 
ārā neciešams karstums. Lielā vienkāršība, 
ar kādu Ubāns ierīkojis savu vasaras māju, 
norāda uz viņa garīgās dzīves bagātību un 
darba spējām. Ubāns te dzīvo jau desmito 
vasaru un uzgleznojis savas ievērojamākās 
ainavas. (..) Ubāns vasarā ļoti nopietni no-
dodas ainavu studēšanai, sasniegdams tajās 
lielu meistarību. — Patlaban ir labākais 
laiks gleznošanai — saka mākslinieks, — žēl 
vienīgi, ka nevaru to izmantot visā pilnībā, 
jo septembra pirmajās dienās mani jau gai-
da darbs akadēmijā, kur sākas uzņemšanas 
pārbaudījumi. (..) Raugos divās Pērses lejas 
ainavas, kurās gleznotas ēnainās upes tum-
šo samtaini zaļo koku masas, caur kurām 
laužas kāda slepena gaisma, pēkšņi apgais-
modama ūdeni, klintis, koku stumbrus. Re-
dzētais man atgādina vecos meistarus. (..) 
Kad jautāju, kad viņš vislabāk mīl gleznot 
ainavas, mākslinieks atbild, ka vienmēr, bet 
vislabprātāk izejot gleznot dabā pievaka-
rēs. Tad ainavas vairāk koncentrācijas un 
krāsainības. (..) Ubāna dabas izpratne un 
mīlestība uz to ir gandrīz līdzīga Hamsuna 
mīlestībai uz dabu.”

Akurateru ģimenes kolekcijā ir četras 
Konrāda Ubāna gleznas: „Jāņa Akuratera 
portrets” (1917), „Aleja” (1929), „Birznie-
ki” (b. g.) un „Kokneses ainava” (1929). Ar 
Konrādu Ubānu Akuraters tuvāk iepazīstas 
strēlnieku vienībā Pirmā pasaules kara laikā. 
Konrāda Ubāna gleznotais Jāņa Akuratera 
portrets strēlnieku formas tērpā ir šī laika 
liecinieks. Arī pēc kara turpinās dzejnieka 
un mākslinieka draudzība. Konrāds Ubāns 
viesojas gan Akurateru dzīvoklī Rīgā, gan 
Marijas Akurateres lauku mājās Birzniekos, 
savukārt Akuratera ģimene ir bieži viesi Ubā-
na vasaras mājās Koknesē.

Muzejs atvērts:
O., C., P., S. – 11:00 -18:00
T. – 12:00 – 19:00
Uzziņas:
akuraters@memorialiemuzeji.lv,
akuratera.muz@inbox.lv,
Maira Valtere, tel. 26703293,
Ruta Cimdiņa
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Piemin
svešumā aizvestos

14. jūnijā Kokneses novada politiski 
represēto nodaļas biedri pie Kokneses kul-
tūras nama atceres brīdī pieminēja 1941. 
gada 14. jūnijā svešumā aizvestos Latvijas 
iedzīvotājus.

Kokneses Novada Vēstis

Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses noda-
ļas brīvprātīgie 19. aprīlī piedalījās „Paēdušai 
Latvijai” glābējpaku vākšanas akcijā ar mēr-
ķi palīdzēt Kokneses novada iedzīvotājiem, 
kuri nonākuši grūtā situācijā un kuriem slikto 
finansiālo apstākļu dēļ nav iespēju pabarot 
ģimeni. Šī palīdzība bija vajadzīga arī in-
valīdiem, pensionāriem, kā arī ģimenēm ar 
bērniem. Tika saziedoti dažādi produkti, no 
kuriem nokomplektējām 51 glābējpaku. Vēl 
ir atlikušas nedaudz šīs glābējpakas, par tām 
var interesēties Kokneses novada sociālajā 
dienestā, Bebru pagastā sociālās palīdzības 
istabā „Papardēs” un Iršos pie sociālās dar-
binieces.

Paldies LSK brīvprātīgajām Koknesē 
- Ievai Grīvai, Maritai Radvilai, Bebros – 
Lībai Zukulei par lielo darbu, strādājot 19. 
aprīlī no pl. 16.00 – 21.00, uzrunājot katru 
MAXIMA XXX veikala apmeklētāju Rīgā. 
Šis darbs bija ļoti grūts emocionālā ziņā, taču 
cilvēki bija ļoti atsaucīgi un gatavi palīdzēt 
un ziedot dažādus produktus.

Paldies par atvēlēto bezmaksas transpor-
tu Kokneses novada domei, par palīdzību 
šoferim Edvīnam Krišānam un par atbalstu 
Kokneses novada sociālajam dienestam. Pal-
dies par nekad neatteiktu palīdzību Bebru 
pagasta pārvaldei. Jūnijā jau ir sākusies Ei-
ropas Komisijas finansēto pārtikas paku da-
līšana, kuras var saņemt personas, kas atzītas 
par trūcīgām vai maznodrošinātām, tāpēc par 
glābējpakām var interesēties tikai tie, kas ne-
saņem nekāda cita veida palīdzību no novada 
sociālā dienesta.

INFORMĀCIJA PAR EK PĀRTIKAS 
PAKU PROGRAMMU 2013.

Eiropas Komisija (EK) realizē pārtikas 
palīdzības programmu trūcīgajiem cilvēkiem 
no 1987. gada, Latvija šai programmai pie-
vienojās 2006. gadā. Sākotnēji programma 
tika realizēta kā saražotās, bet nerealizētās 
pārtikas produktu izdale trūcīgajiem iedzīvo-
tājiem, vēlākos gados programmas ietvaros 
katrā valstī tiek iepirkti pārtikas produkti par 
EK līdzekļiem (LV to dara Zemkopības mi-
nistrija), kas tālāk ar nevalstisko organizāciju 
palīdzību (tai skaitā LSK), tiek izdalīti trūcī-
gajiem un mazturīgajiem iedzīvotājiem.

Pārtikas produktu iepirkumi un saņēmē-
ju loka noteikšana ik gadu tiek apstiprināti 
ar Ministru Kabineta (MK) noteikumiem. 
2013. gada pārtikas palīdzības programma 
tiek realizēta saskaņā ar LR MK 2009. gada 
8. decembra noteikumiem Nr. 1415 „Kārtība, 
kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus in-
tervences pasākumi augkopības un lopkopī-
bas produktu tirgū, īstenojot EK programmu 
vistrūcīgākajām personām”.

2013. gada EK pārtikas programmas 
ietvaros:

o Tiks izdalīts viens pārtikas komplekts 
(paka) vienai trūcīgai vai mazturīgai personai 
mēnesī; 

o Izdales periods ir noteikts septiņu mē-
nešu garumā no 2013. gada maija;

o Pārtikas komplekti netiks izsniegti par 
laiku pirms 2013. gada maija;

o Pārtikas komplektus neizsniedz par 
nākamo periodu, t. i. jūlijā par augustu nevar 
saņemt.

Būsiet gaidīti 
Dienas centrā arī 
vasaras periodā!

Vasara iegriezusi savu karuseli, sāku-
šās skolēnu vasaras brīvdienas. Ģimenes 
atbalsta dienas centrs  piedāvā bērniem un 
jauniešiem dažādas radošās nodarbības 
un aktivitātes. Visi kopā  sekosim vasarai 
pa pēdām.  Katru darba dienu no pl. 12:00  
notiks radošās nodarbības un dažāda veida 
aktivitātes. Katrai nedēļai ir noteikta tēma, 
kura nedēļas garumā tiks pētīta un izspēlē-
ta. Aicinām bērnus un vecākus piedalīties 
un izbaudīt vasaras radošo gaisotni dienas 
centrā!

Nodarbību 
nedēļa

Nodarbību tēma

JŪNIJS
10.06. – 14.06.  „Debesis tomēr ir...” 
17.06. – 21.06. „Vasaras saulgriežu 

gaidās” 
25.06. – 28.06. „Burbuļu pasaulē” 

JŪLIJS
01.07. – 05.07. „Tērpu mode- vakar, 

šodien, rīt.” 
08.07. – 12.07. „Daba dziedē, daba 

veldzē” 
15.07. – 19.07. „Vai Tu zini visu par 

Koknesi?” 
22.07. – 26.07. „Kukaiņu pasaulē” 

AUGUSTS
29.07. – 02.08. „Ko stāsta akmeņi” 
05.08. – 09.08. „Puķu pilna pasaulīte” 
12.08. – 16.08. „Uz taureņa krāsainā 

spārna” 
19.08. -23.08. „Mežā dzimu, mežā 

augu...” 
26.08. – 30.08. „Ceļā uz skolu”

Aicinām piedalīties!
Būsiet mīļi gaidīti!
DC vasaras periodā darbosies ierasta-

jā laikā no plkst. 10.00 – 19.00

Sākusies pārtikas paku saņemšana

o 2013. gada programmas PRODUKTU KOMPLEKTS sastāv no:
 

Pārtikas produkts Viena iepakojuma 
svars Pārtikas produkta ražotājs

Pilnpiena pulveris 0,4 kg AS „Rīgas piena kombināts”

Makaroni 1,0 kg AS „Dobeles dzirnavnieks”

Tvaicēti rīsi 0,4 kg AS „Dobeles dzirnavnieks”
Griķi 0,4 kg AS „Dobeles dzirnavnieks”
Manna 0,5 kg AS „Dobeles dzirnavnieks”
Kviešu milti a/l 0,5 kg AS „Dobeles dzirnavnieks”
Sautēta cūkgaļa 0,25 kg SIA „ARDEKS”
KOPĀ VIENS IEPAKOJUMS 3,45 kg Komplekta vērtība Ls 4,014

Jūnija mēnesī Kokneses novada iedzīvo-
tāji ar trūcīgās ģimenes (personas) izziņām 
un  ar maznodrošinātās ģimenes (personas) 
izziņām tiek aicināti saņemt pārtikas pakas: 

Bebros – sociālās palīdzības istabā  „Pa-
pardēs” 4., 7., 10., 18. jūnijā no plkst.  9.00-
13.00;

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā 
– 11. jūnijā un  turpmāk ceturtdienās no plkst. 
10.00 – 18.00;

Iršos – pie sociālās darbinieces darba die-
nās no plkst. 9.00 - 13.00

Iedzīvotāji, esiet līdzatbildīgi un, negai-
dot īpašus uzaicinājumus/atgādinājumus, iz-
ņemiet šīs pakas!

Paldies visiem, kas atbalsta Latvijas Sar-
kanā Krusta darbību!

Lība Zukule,
LSK brīvprātīgā Bebros
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JŪNIJS: Trešdienās: 19., 26. jūnijā – ārsta-
dziednieka, manuālā terapeita Igora Civako pieņem-
šana, masāžas. (Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 
26386251)

18.06. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedoto-
va. (Tel. 26499913)

27.06. pl.18.00 Firmas „Tupperware“ informatīvs 
pasākums „Gatavojam ātri, lēti un garšīgi”. Pasākums 
notiks Kokneses kultūras nama mazajā zālē. Ieeja bez-
maksas.

masāžas. (Iepriekš pieteikties pie Dainas, 
t.:26386251)

30 .06. plkst.10.30 Reiki meistars Oļegs Demidovs 
vadīs „Lielo Meditāciju apli”. Maksa 8,- Ls.

27.06. Iespējams uzaicināt mediķi Ligitu Aiv-
ari – veic auras, čakru un ķermeņa meridiānu agrīnu 
diagnostiku, nosaka organisma funkciju traucējumus 
agrīnā stadijā, iesaka korekcijas. (Strādā arī ar redzes 
problēmām.) Vizīte 15,- Ls.

JŪLIJS:
Trešdienās: 10.,17.,24.,31.jūlijā – ārsta-dziednieka, 

manuālā terapeita Igora Civako pieņemšana, masāžas. 
(Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 26386251)

8.07. Akvilonas dziednieces Ivetas Čeveres pie-
ņemšana. Pieteikties pie Zitas.

13.07. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedoto-
va.  (Tel. 26499913)

20. 07. pl. 9.30-16.00 Akvilonas pasniedzējas 
Veras Aulova lekcija:. „Naudas enerģijas aktivizācija. 
Parādi, kredīti, naudas pietiekamība enerģētiskajā plā-
nā” (krievu val.) Maksa 12,- Ls.

21. 07.pl.10.3030 Reiki meistars Oļegs Demidovs 
vadīs „Lielo Meditāciju apli”. Maksa 8,-Ls.

Ar jūliju AURĀ sāks pieņemt homeopāte no Rī-
gas Inguna Grinhofa. Vizītes maksa 20,- Ls. Interesē-
ties pie Zitas ( t.22319558).

Trešdienās AURĀ iespējams pasūtīt firmu 
Amway, Neways, Es-saule produktus, Baha ziedu 
esences un Ziņģītes ziedi.

Personības attīstības centra AURA kolektīvs: 
Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita Dardzāne

(t. 22319558), Daina Ļūļaka (t. 26386251)

Vecbebru Profesionālā vidusskola
2013./2014. mācību gadā piedāvā apgūt šādas licencētas, 
akreditētas izglītības programmas un iegūt kvalifikāciju:
Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība, mācību ilgums
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists Pamatizglītība, 4 gadi
Viesmīlības pakalpojumu speciālists Pamatizglītība, 4 gadi
Datorsistēmu tehniķis Pamatizglītība, 4 gadi
Programmēšanas tehniķis Pamatizglītība, 4 gadi
Biškopis Pamatizglītība, 4 gadi
Konditors  ESF grupa (17 – 25 gadi) Pamatizglītība, vidējā izglītība, 1 gads
Restorānu pakalpojumu speciālists  
ESF grupa (17 – 25 gadi)

Vidējā, profesionālā vidējā izglītība, 1,5 
gadi

Biškopis ( tālmācības programma) (bez 
vecuma ierobežojuma)

Vidējā, profesionālā vidējā, augstākā 
izglītība, 1 gads

Lauksaimnieks (tālmācības programma) 
(bez vecuma ierobežojuma)

Pamatizglītība, vidējā, profesionālā vidējā, 
augstākā izglītība, 1 gads

Iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības maksas grupā. Dzīvokļu tipa dienesta 
viesnīca (maksa Ls6 mēnesī), ēdnīca, mācību kafejnīca, Informācijas centrs, sporta angārs, 
stadions. Valsts stipendija Ls 7 - 20 mēnesī, ESF grupu audzēkņiem mērķstipendija Ls 
50 - 80 mēnesī.

Kontakttālrunis: 65133606, 65133600, e-pasts:vecbebrupv@gmail.com,
mājas lapa: www.vecbebri.lv

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA – Tavs ceļš uz profesiju
Nāc un apgūsti profesiju ESF grupās ar 2013. gada 2. septembri!
Saņem stipendiju no 50 Ls līdz 80 Ls mēnesī!
Rādītāji Konditors Restorānu pakalpojumu 

speciālists
Kvalifikācijas līmenis 2. 3.
Mācību ilgums 10 mēneši 12 mēneši
Izglītojamo vecums 17 – 25 gadi 17 – 25 gadi
Dokuments pēc profesijas 
iegūšanas

Profesionālās kvalifikācijas 
apliecība

Diploms par profesionālo vidējo 
izglītību

Mācību priekšmeti Profesionālie Profesionālie
Kvalifikācijas prakse 14 nedēļas 14 nedēļas

Uzņemot mācību iestādē ņem vērā arī šādus kritērijus:
1. vismaz vienu gadu pirms uzņemšanas nav saņemta ESF mērķstipendija,
2. pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas vismaz vienu gadu nav bijuši darba ņēmēji, 

mācoties var vienlaicīgi saņemt bezdarbnieka pabalstu,
3. nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ESF aktivitāšu ietvaros īste-

notajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.
Dokumentu pieņemšana: no 2013. gada 10. jūnija līdz 31. jūlijam. Uzņemšana 1. augustā.  

Papilduzņemšana līdz 22. augustam.
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600, e-pasts:vecbebrupv@gmail.com, www.vecbebri.lv

Kokneses pagasta bērnu bibliotēkā jau 
var pieteikties par ekspertu jaunajai žūrijai 
un lasīt sešas jaukas grāmatiņas, kurām, kā 
katru gadu, jādod savs vērtējums. Šogad tur-
pinās arī Vecāku žūrija, kurai ir sava piecu 
grāmatu kolekcija un sestā jāizvēlas no bēr-
nu un jauniešu grāmatu kolekcijas. Nāc dorši 
piesakies, ņem līdzi vecākus, draugus – pa-
dari lasīšanu par aizraujošu nodarbi kopā ar 
draugiem un ģimeni!

Atgādinājums Kokneses 
senioriem, kas brauc 
ekskursijā uz Limbažiem

Izbraukšana  otrdien, 9. jūlijā plkst. 7.30 
no veikala „Elvi” stāvlaukuma.

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” aktīvs

*   *   *
Sakām lielu paldies Bebru Annai  (Anna 

Bite), kura jau daudzus gadus rīko interesan-
tas ekskursijas pa Latviju un vienmēr atceras 
tajās uzaicināt Kokneses  seniorus. Arī  šogad  
maršrutā Gulbene – Stāmeriena – Litene  gu-
vām daudz spilgtu iespaidu, jaunas zināšanas 
un neaizmirstamas emocijas. Lai Tev, mīļā 
Anna, skaista vasara, veselība un izturība! 
Arī turpmāk esam gatavi kopā ar bebrēnie-
šiem  doties jaunā ceļojumā.

Kokneses senioru vārdā
Ņina Rušmane

„Bērnu/Jauniešu 
žūrija 2013”
ir klāt!

AURA  AICINA – jūnijā/jūlijā 
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pasākumi kokneses novadā

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Pateicamies Jurijam Tomaševskim, 
Jurim Bitenbinderam un Aldim Pilienam 
par ieguldīto darbu skolas apkārtnes lab-
iekārtošanā.

Bebru pamatskolas kolektīvs

Datums, laiks Pasākums Norises vieta

18.05. - 30.06. Aleksandra un Astrīdas Zobenu keramikas 
izstāde, Kristīnes Zobenas-Zālītes gleznas

Bebros, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājā - 
muzejā

21. jūnijā 
plkst. 20:00 Jāņu ieskaņas koncerts Iršu klubā 

23. jūnijā 
plkst. 22.00

Līgo nakts balle ar grupu „Oki doki” no 
Ķeguma. Bebros, Mežaparka estrādē

23. jūnijā 
plkst. 23.00 Jāņu nakts balle. Spēlē: grupa SIKSPĀRNIS. Kokneses estrādē

30. jūnijā 
plkst. 13.00

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un 
XV Deju svētku atklāšanas pasākums
“LAI TOP”.

Pie Kokneses kultūras 
nama

27. jūlijā
ROMANTISKAIS NAKTS KONCERTS. 
Piedalās vijolnieks Raimonds Ozols un 
Raimonds Macats. Ieeja Ls 3,-.

Kokneses pilsdrupās

Un šo dienu, Dieviņ, 
manam mūžam pieglezno klāt,
nākamo dienu – rītdienu
atļauj man piedziedāt, piesāpēt,
                                   piegavilēt,
just līdzi, dot un dot.
          /M. Laukmane/

Sirsnīgi sveicieni
Vizmai Zeltiņai 75 gadu jubilejā!

Līvija, Mārtiņš, Elīna

Par krietnu vīru darbi teic,
Lai tie tev labi sokas!
Un laime garām nepaiet,
Bet iekrīt tieši rokās!

Maigoni Bedraginu  dzīves labākajos 
gados – 55. dzimšanas dienā sveic 
„Bebriņu” meitenes!

Mīļš, mīļš paldies visiem, kuri atcerē-
jās lauksaimnieku PĒTERI TORSTERU 
viņa simtgades jubilejā.

Piederīgie

Paldies par palīdzību grūtā brīdī Sol-
vitai Nomalei-Lazdiņai, Baibai Tālmanei, 
Gaļinai Nikolajevai, Sarmītei Rodei un 
Antrai Ķimenei.

Elita Feodorova ar ģimeni

2013. gada maija mēnesī:
Reģistrētas 4  laulības.
Nav reģistrēts neviens jaundzimušais.

...dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
                          /B. Senkeviča/

Mūžībā pavadīti:
Juris Skreiveris (1944. g.);
Oskars Plaudis (1949. g.);
Juris Ozoliņš (1942. g.);
Juris Briedis (1945. g.);
Ingars Kukrevičs-Krutkovskis
(1977. g.);
Aina Lielpētere (1925. g.);
Uldis Zundurs (1938. g.);
Alma Vītola (1923. g.).

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
                                  /O. Vācietis/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem Almu 
Vītolu, Uldi Zunduru mūžībā pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome 
„Mārtiņroze”

Nolīst asara, sažņaudzas sirds,
Pienāk nesauktais ardievu laiks.
                               /H. Dorbe/

Izsakām dziļu līdzjūtību Arturam 
Jaunmaizem un pārējiem tuviniekiem, 
dēlu Juri pavadot mūžības ceļos.

Iršu pensionāru padome „Vālodzīte”

Kapsēta Datums Luterāņu Katoļu

Kokneses pagasta Baznīcas kapos 13. jūlijā plkst. 14.00 plkst. 14.00

Bebru pagasta Zutēnu kapos 20. jūlijā - plkst. 13.00

Kokneses pagasta Ūsiņu kapos 3. augustā plkst. 14.00 plkst. 14.00

Kokneses pagasta Atradzes kapos 10. augustā plkst. 14.00 plkst. 14.00

Kokneses pagasta Kaplavas kapos 17. augustā plkst. 14.00 plkst. 14.00

Iršu kapos 17. augustā plkst. 17.00 plkst. 17.00

Bebru pagasta Zutēnu kapos 18. augustā plkst. 12.00 -

11. jūlijā
no pulksten 10 līdz 13

Kokneses kultūras namā
Donoru diena.

Auklē mani tēvs, māmiņa
Vieglajām rociņām.
                   /L.t.dz.)
Mīļi, mīļi sveicam Līvas Skābarnieces 

ģimeni ar dēliņa Rūdolfa piedzimšanu!
Senioru klubiņš „Pīlādzītis”Vēlas īrēt uz ilgāku laika periodu

pus māju vai mājas daļu.
Tel. 26695634.

Kapusvētki Kokneses novada kapsētās


