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KOKNESES
Ievziedos upes mala. Nu tik arsim un sēsim! Nu tik visu no gala! /Olga Lisovska/

Maijā pāri zemei plīvo zaļu 
plaukstošu lapu karogs. Gada vis-
skaistākajā  laikā mūsu valsts svin 
svarīgus notikumus tautas dzīvē. 
Latvijas Satversmes sapulces sa-
saukšanas dienu, pirms 24 gadiem 
atgūto Latvijas valsts neatkarību 
lepni sargā sarkanbaltsarkanā 
karoga krāsas. Esam sagaidījuši 
Latvijas valsts desmitgadi Eiro-
pas Savienībā. Laiks atstāj neiz-
dzēšamas  pēdas mūsu katra dzīvē 
un valsts vēsturē.

Maijs ir Imanta Ziedoņa mē-
nesis. Ziedoņa laiks liek arvien no 
jauna apzināties, ka mūsu lielākā 
vērtība ir cilvēks, kas kopj savu 
zemi un nenodod savu pārliecību. 
Ir milzīgs prieks, ka mums līdzās 
dzīvo cilvēki, kuros pukst Ziedoņa 
aicinājums, par to arī pārliecinā-
jāmies Laiks Ziedonim cildināša-
nas ceremonijā.

„Kad bērni apkārt, tad ir kaut 
kā drošāk…” rakstījis Tautas 
Dzejnieks. Šie vārdi sasaucas ar 
vēl vieniem maija svētkiem – Mā-
tes dienu. Viss šajā pasaulē sākas 
no Mātes. 

Mūsu novadā tiks aizsākta 
jauna tradīcija – novada svētku 
laikā godināt gada garumā dzi-
mušos bērniņus un viņu vecākus. 
4. jūlijā pulksten 18 Kokneses kul-
tūras namā uz sirsnīgu pasākumu 
tiks gaidīti vecāki un vecvecāki 
ar bērniņiem, kuri dzimuši 2013. 
gadā un laikā līdz šī gada jūnijam. 

Domājot par mūsu jauno pa-
audzi, Bebros 2012. gada rudenī 
atklāja bērnu rotaļu un atpūtas 
laukumu. Atnākot pavasarim, 
ik dienu šajā saulainajā stūrītī 
spurdz bērnu balsis. Teju tūlīt arī 
Koknesē sāksies mazo koknesiešu 
un viņu vecāku ilgi gaidītā rota-
ļu laukuma izveide. Paldies par 
paveikto Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļai! Par šo jauko 
ziņu un citiem notikumiem Kokne-
ses novada dzīvē vēstām šī avīzes 
numura lappusēs. Paldies visiem, 
kas piedalījās Kokneses novada 
domes iedzīvotāju aptaujā – aici-
nām iepazīties ar aptaujas rezul-
tātu apkopojumu. 

Maijā nepalaidiet garām noti-
kumus, kuru virpulī noteikti jābūt 
arī jums! Pēc ievziedu aukstuma 
dienas kļūs siltas kā narcišu trom-
petes un vēstīs: laiks Ziedonim!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

 Sama modināšanas svētkos jau 
piekto gadu sumināsim dižo upes ie-
mītnieku un ar vērienīgiem pasāku-
miem atklāsim jauno tūrisma sezonu 
Kokneses novadā, jo šogad arī ga-
viļnieka gods – 15. dzimšanas diena 
Kokneses novada pašvaldības aģen-
tūrai „Kokneses Tūrisma centram”! 

Gaidīto svētku sajūtu varēsim 
izbaudīt jau 16. maija vakarā no 
pulksten 18 pie Ragāļu kroga Tvī-
da brauciena ieskaņas pasākumā, 
kurš notiks vienlaicīgi ar Vintagi jeb 
krāmu tirdziņu. Lūdzam tirdziņam 
pieteikties pa tālr. 28355381. Rado-
šajā darbnīcā „Lolitas skapis” – de-
kupāžas meistarklasē varēs iemācī-
ties pagatavot tērpu aksesuārus un 
rotājumus velosipēdam. Ērenpreisa 
darbnīcas velosipēdu parāde, tvīda 
stila darbnīca (meikaps un frizūra), 
retro brīvdabas kino, spēlmaņu ko-
pas „Skutelnieki” muzicēšana un 
ballīte ar dīdžeju – iedvesmos un 
ieskandinās jaukākos pavasara svēt-
kus Koknesē! 

Mostieties agri 17. maija rītā, 
lai nenokavētu pulksten 8 Kokneses 
estrādē gadatirgus sākumu! Bērnus 
gaidīs piepūšamās un citas aizraujo-
šas atrakcijas. Šajā laikā sāksies un 
dienas garumā turpināsies izjādes ar 
zirgiem, braucieni zirga pajūgā un 
ekskursijas ar elektromobili pa Kok-
neses skaistākajām vietām.

Laika vairs nav atlicis daudz! Vai 
jums jau ir sagatavots retro tērps un tei-
camā braukšanas kārtībā velosipēds? 
Pulksten 11 galvenais svētku varonis 
Sams, lepni kustinot zvīņas, iedūcinās 
startu Tvīda braucienam pa Kokneses 
ielām! Brauciens noslēgsies ar kopīgu 
fotografēšanos Kokneses pilsdrupās, 
bet estrādē tiks noskaidrots atraktīvā-
kais Tvīda pāris. Turpat arī norisināsies 
garāko ūsu un bižu konkurss. 

Dienas vidū sāksies sportiskās ak-
tivitātes, starp kurām par neatņemamu 
svētku sastāvdaļu kļuvis Mūku fut-
bols ar uzticīgo līdzjutēju pulku. 

Pulksten 15 Kokneses estrādē 
skatītāji būs gaidīti  novada deju ko-
lektīvu koncertā, kurā redzēsim deju 
repertuāru, ko mūsu pašdarbnieki 
izdejos starptautiskajā Hanzas dienu 
pasākumā Vitingenā. 

Šogad pirmo reizi „Kokneses Tū-
risma centrs” piedalīsies starptautis-
kajā akcijā „Muzeju nakts”.  Kokne-
ses viduslaiku pilsdrupas kā īpašu dār-
gakmeni ieskauj Pērse un Daugava. Šī 
vieta sevī nes atbalsi no sendienām un 
viduslaikiem. Šo noskaņu vēlamies at-
dzīvināt un ar to rotāt svētkus. Kokne-

17. maijā visi ceļi lai ved uz Koknesi!

Kokneses novada dome pārdod mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piede-
rošu sekojošu nekustamo īpašumu:

Nekustamo īpašumu – trīs istabu 
dzīvokli renovētā mājā ar kadastra Nr. 
32609000540 „Liepas”  – 11, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākumcena EUR 2950,00 (divi tūksto-
ši deviņi simti piecdesmit euro). Lai 
piedalītos Objekta izsolē līdz 2014. 
gada 19. maija plkst.10.00 ir jāie-
sniedz iesniegums un dokumentus par 
dalības maksas 30,00 euro un nodroši-

nājuma naudas 295,00 euro nomaksu. 
Objekta izsole notiks 2014. gada 20. 
maijā plkst. 10.00 Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, Kokne-
sē. Dzīvokli iespējams iegādāties uz 
nomaksu ar termiņu  līdz 5 gadi.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Kokneses novada domes 13. ka-
binetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 
1, Koknesē un internetā pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv. Objekta 
apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti 
E. Ģēģeri pa tālruni 65133634.

Jau septīto pavasari, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona memoriāla-
jā mājā – muzejā „Galdiņi” svi-
nēs Muzeju nakti. Šoreiz, godinot 
sarkano krāsu – dzintaru, muzeja 
draugi būs gaidīti pasākumā „Pie 
saules akmens sildoties”. Pasākums 
sāksies pulksten 19 ar Vijas Ārne-
ses gleznu izstādes atklāšanu un 
darbošanos radošajā darbnīcā „Visi 

sīki akmentiņi”. Pulksten 20 teātra 
mīļotājus priecēs  Suntažu ama-
tierteātra „Sauja” Ādolfa Alunāna 
lugas „Seši mazi bundzenieki” ie-
studējums. Pulksten 21.30 muzeja 
dārzā pie ugunskura būs vakarēša-
na ar rotaļām, dančiem un sadzie-
dāšanos. Uz tikšanos Muzeju naktī 
„Galdiņos”!

Kokneses Novada Vēstis

Muzeju nakts „Galdiņos”

ses pilsdrupu „Muzeju nakts” devīze 
„Kad ik akmenī dzīvība pulsē”. Naks-
nīgās pilsdrupas tiks izgaismotas, kas 
radīs īpašu noskaņu, lai sajustu, kā 
atdzīvojas teikās stāstītais. Pasākuma 
laikā Kokneses pilsdrupu apmeklētā-
ju paviljonā varēs apskatīt restaurētus 
senlietu priekšmetus (atslēgu, dekora-
tīvu loga vērtnes viru, durvju aizdarā-

mo,  šķēpa uzgali, kaujas nazi, cirvi 
u.c.). Ikviens varēs izmēģināt metamo 
cirvju un šķēpa mešanu mērķī,  mo-
nētu kalšanu un citas aktivitātes, kas 
paredzētas Muzeju nakts programmā. 
Apmeklētāji varēs nobaudīt gardo 
uguns zupu un  piedalīties aizraujošā 
piedzīvojumā – orientēšanās pārgājie-
nā „Misija – Koknese” izaicinājumā. 

 Lielais Sams būs godam pamo-
dināts un sumināts, ja būsim visi 
kopā zaļumballē Kokneses estrādē 
pulksten 22, kur visām gaumēm un 
vecumiem muzicēs grupa „Mākoņ-
stūmēji”. 

Uz tikšanos  Sama modināšanas 
svētkos!

Kokneses Novada Vēstis

19. maijā nekustamā īpašuma dzīvokļa izsole
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1.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes kopsavilkuma 2013. gada 
pārskatu 

1.2. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes konsolidēto 2013. gada 
pārskatu, kurā konsolidēti:

- Kokneses novada domes kopsa-
vilkuma pārskats;

- pašvaldības aģentūras “Kokne-
ses sporta centrs” pārskats;

- pašvaldības aģentūras “ Kokne-
ses tūrisma centrs” pārskats;

- Vecbebru profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
pārskats;

- Kokneses internātpamatskolas - 
attīstības centra pārskats;

- ģimenes krīzes centra „Dzegu-
zīte” pārskats. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālajai palīdzībai plānoto lī-
dzekļu izlietojumu Kokneses novadā 
2014. gada 1. ceturksnī (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv )

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības laikrakstu “Kokne-
ses Novada Vēstis” un pašvaldības 
mājas lapu www.koknese.lv.

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par skolēnu formām novada izglītī-
bas iestādēs.

5.1. Pieņemt zināšanai pašval-
dības aģentūras “Kokneses Tūrisma 
centrs” direktores Dainas Liepiņas 
sagatavoto informāciju par aģen-
tūras finansiālo darbību 2014.gada 
1.ceturksnī (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

5.2. Pieņemt zināšanai pašval-
dības aģentūras „Kokneses Spor-
ta centrs” direktora Dāvja Kalniņa 
sagatavoto informāciju par aģen-
tūras finansiālo darbību 2014.gada 
1.ceturksnī (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv )

6.1. Apstiprināt sadaļas Kokne-
ses novada Tūrisma attīstības rīcības 
plānam 2015. - 2020. gadam 

6.2. Slēgt līgumu ar SIA  „Nocti-
cus“ par Kokneses Novada Tūrisma 
attīstības plāna 2015. - 2020. gadam 
izstrādi līdz 2014. gada 30. novem-
brim.

7. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 4 „Grozījumi Kokneses no-
vada domes 2013. gada 30. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 
Kokneses novada pašvaldības aģen-
tūras „Kokneses Tūrisma centrs” 
sniegto publisko maksas pakalpoju-
mu cenrādi”.

8.1. Izteikt rakstveida piezīmi 
pirmsskolas izglītības iestādes “Gun-
dega” vadītājai Ritai Gabaliņai par 
neētisku rīcību, sarunā ar bērna MG 
tēvu.  

8.2. Pamatojoties uz Valsts Bēr-
nu tiesību aizsardzības inspekcijas 
2014. gada 4. aprīļa akta Nr. 5.5-
11/100 secinājumiem un Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta 2014. gada 
9. aprīļa  Pārbaudes akta Nr.136/11 
secinājumiem, pieņemt zināšanai in-
formāciju, ka MG vecāku 2014. gada 
10. marta iesniegumā minētie fakti 
nav apstiprinājušies.  

 9.1. Apstiprināt grozījumus 
ar Kokneses novada domes 2012. 
gada 28. novembra sēdes lēmumu 
Nr. 6.3. (protokols Nr. 11) apstip-

rinātā Kokneses novada pirmssko-
las izglītības iestādes “Gundega” 
nolikumā (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv )

9.2. Grozījumi stājas spēkā ar 
2014. gada 2. maiju.

10.1. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma ar kadastra Nr. 3260 900 
0698 – trīsistabu dzīvokļa ar adre-
si „Liepas” - 18, Bormaņos, Kok-
neses pagasta, Kokneses novadā, 
2013. gada 23. aprīļa izsoles re-
zultātus. 

10.2. Pārdot Kokneses novada 
domei piederošo nekustamo īpašu-
mu ar kadastra Nr. 3260 900 0698 – 
trīsistabu dzīvokli ar adresi „Liepas” 
-18, Bormaņos, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā, par nosolīto cenu 
EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi sim-
ti euro 00 centi) A.P-V p.k. un slēgt 
pirkuma līgumu ar nomaksu uz 5 
(pieciem) gadiem, nosakot papildus 
apmaksāt likumdošanā noteiktos 6% 
gadā. 

11. Nepiedalīties 8. Latvijas - 
Vācijas sadraudzības forumā Smil-
tenē un Valmierā no 9. līdz 12. jū-
lijam.

12. Apstiprināt Kokneses novada 
domes 2014. gada 30. aprīļa saisto-
šos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi 
2012. gada 19. decembra  saistošajos 
noteikumos Nr. 17 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa likuma atsevišķu 
normu piemērošanu Kokneses nova-
dā ” (pielikumā).

13.1. Organizēt pavasara gadatir-
gu 2014. gada 17. maijā pie Kokne-
ses estrādes.

13.2. Par gadatirgus darba grupas 
vadītāju apstiprināt Kokneses Komu-
nālās nodaļas saimniecības pārzini 
Aldi Neiju.

13.3. Tirgotājiem atļaut tirgoties, 
ievērojot Latvijas Republikas Minis-
tru kabineta 12.05.2010. noteikumu 
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašval-
dību, un tirdzniecības organizēšanas 
kārtību” prasības.

13.4. Tirgus norises laikā un vie-
tā rīcības komitejas pārstāvjiem un 
pašvaldības pilnvarotām personām ir 
tiesības pārbaudīt, kā tirgotāji ievēro 
tirdzniecības noteikumus. 

13.5. Tirgotājiem pēc tirdznie-
cības pabeigšanas ir jāsaved kārtībā 
sava tirdzniecības vieta.

13.6. Noteikt, ka dalība gadatirgū 
ir bez maksas.

14. Apstiprināt Kokneses apvie-
notās pašvaldību būvvaldes būvin-
spektora amata konkursa Nolikumu 
(informācija mājas lapā www.kok-
nese.lv )

15. Domes priekšsēdētāja Daiņa 
Vingra komandējuma laikā no 2014.
gada 21. maija līdz 2014. gada 26. 
maijam (ieskaitot) domes priekš-
sēdētāja pienākumus veikt domes 
priekšsēdētāja vietniekam Mārim 
Reinbergam.

16.1. Saskaņā ar Latvijas Pašval-
dību savienības Statūtu 6.5 punktu, 
PILNVAROT:

16.1.1. Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri;

16.1.2. Kokneses novada domes 
deputātu Pēteri Keišu 

pārstāvēt Kokneses novada domi 
Latvijas Pašvaldību savienības 25. 
kongresā.  

16.2. Saskaņā ar Latvijas Paš-
valdību savienības Statūtu 5.5 
punktu, PILNVAROT Kokneses 
novada domes priekšsēdētāju Daini 
Vingri piedalīties Latvijas Pašval-
dību savienības biedru sapulcē un 
balsot.

17. Ņemot vērā, ka šobrīd Zie-
massvētku dekorus ir iespējams ie-
gādāties ar 35% atlaidi, piekrist, ka 
no līdzekļiem neparedzētiem  gadī-
jumiem

17.1. Kokneses Komunālā 
nodaļa iegādājas ielu dekoratīvā 
apgaismojuma elementus Ziemas-
svētkiem līdz EUR 2062,00 apmērā 
no līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem:

17.2. Bebru pagasta pārvalde ie-
gādājas dekoratīvā apgaismojuma 
elementus Ziemassvētkiem līdz EUR 
796,80 apmērā;

17.3. Iršu pagasta pārvalde iegā-
dājas dekoratīvā apgaismojuma ele-
mentus Ziemassvētkiem līdz EUR 
436,00 apmērā.

18. Pārreģistrēt 30.12.2009. Bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju Nr.2 uz  valsts akciju sabied-
rību “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
smilts ieguvei  atradnē “Brencēni” 
Bebru pagastā Kokneses novadā (at-
ļaujas derīguma termiņš - 2014. gada 
31. decembris).

19.1. Apstiprināt maksu par tēl-
nieka Voldemāra Jākabsona memo-
riālajā mājā – muzejā sniegtajiem 
pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu 
(informācija mājas lapā www.kokne-
se.lv )

19.2. Ar 2014. gada 30. aprīli 
spēku zaudē Kokneses novada do-
mes 2012. gada 25. jūlija sēdes lē-
muma Nr.6.8 „Par Kokneses novada 
domes, tās iestāžu un struktūrvienību 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 
12. pielikums.

19.3. Lēmums  stājas spēkā ar 
2014. gada 1. maiju.

20. Pamatojoties uz 09.03.2010. 
MK noteikumiem Nr. 224 „Notei-
kumi par valsts un pašvaldību auto-
ceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 
un to izpildes kontroli” apstiprināt 
autoceļu vai to posmu uzturēšanas 
klases sarakstu vasaras periodam 
(no 01.04. līdz 31.10.) Kokneses 
pagastā, Iršu pagastā un Bebru pa-
gastā.

21. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.6 „Grozījumi Kokneses 
novada domes 2009. gada 30. de-
cembra saistošajos noteikumos Nr. 
21 “Par pašvaldības nodevu par 
būvatļaujas saņemšanu Kokneses 
apvienotajā pašvaldību būvvaldē” 
(pielikumā).

22. Ar 2014. gada 19. maiju at-
brīvot Vitāliju Rūrānu no Dzīvokļu 
komisijas locekļa pienākumu pildīša-
nas, pamatojoties uz viņa 2014. gada 
24. aprīļa iesniegumu.

Nākamā domes sēde 28. maijā.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

2014. gada 30. aprīlī
Kokneses novada dome nolēma:

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 45. pantu,

likuma „Par nekustama īpašuma 
nodokli” 1. panta otrās daļas 91 

punktā, 2. panta astotā, astotā prim 
daļa, 3. panta pirmās 4 daļas, 9. panta 

otro daļu, Pārejas noteikumu 40.2 
punktu, 63. punktu

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
28.08.2013. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 9. un precizēti ar Kokneses novada 

domes 2013. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 7. 6. prot. Nr. 14.)

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30. 
04. 2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 9. un
ar Kokneses novada domes 2014. 

gada 30. aprīļa  sēdes lēmumu Nr. 7. 
6. prot. Nr.14.)

Izdarīt Kokneses novada domes 
2012. gada 19. decembra saistošajos 
noteikumos  Nr. 17 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa likuma atsevišķu 
normu piemērošanu Kokneses nova-
dā ”  šādus grozījumus:

Atsauci uz noteikumu  tiesību 
normām izteikt šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 45. pantu, likuma „Par 
nekustama īpašuma nodokli” 1. panta 
otrās daļas 91 punktā, 2. panta astotā, 
astotā prim daļa, 3. panta pirmās4 da-
ļas, 9. panta otro daļu, Pārejas notei-
kumu 40.2 punktu, 63. punktu”

Papildināt  noteikumus  ar III1   

nodaļu  šādā redakcijā:
„III1 Nekustamā īpašuma no-

dokļa maksātāji par daudzdzīvok-

ļu dzīvojamo māju (tās daļu)
61 Nekustamā īpašuma nodokli 

par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu) un pašvaldībai piederošo 
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksā daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas (tās daļu) :

1)  īrnieki un nomnieki, kuriem 
īres un nomas līgumi slēgti ar paš-
valdību; 

2) personas, kuras īpašuma tie-
sības uz dzīvojamo māju (tās daļu) 
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas pri-
vatizācijai; 

3) dzīvokļu īpašumu tiesiskie 
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma re-
ģistrēšanai zemesgrāmatā);    

4) persona, kurām ar pašvaldības 
institūcijas lēmumu nekustamais īpa-
šums nodots valdījumā;

5) nekustamā īpašuma lietotājs 
(faktiskais lietotājs), kuram daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas  daļa,  
nav nodota valdījumā, bet uz likuma 
vai cita pamata atrodas tā lietošanā 
(faktiskā lietošanā).”

Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs D. Vingris

IZRAKSTS PAREIZS
Kokneses nova-

da domes sekretāre                                                                                
Dz. Krišāne

Kokneses novada  Kokneses 
pagastā,  

02.05.2014.

Pielikums 2014. gada 30. aprīlī                                             
Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2014. gada 30. aprīļa 

sēdes lēmumu Nr. 7.8 (protokols Nr. 6)

Kokneses novada Kokneses pagastā
Saistošie noteikumi Nr. 5

„Grozījumi 2012. gada 19. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa  
likuma atsevišķu normu   piemērošanu Kokneses 
novadā”

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrī-
gas reģionālās lauksaimniecības pār-
valdes 2014. gada 14. aprīļa lēmumu 
ir apstiprināts Kokneses novada do-
mes projekts „Bērnu rotaļu laukuma 
izveide Koknesē”, Nr.13-04-LL20-
L413201-000026, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt aktīvās 
atpūtas, vides sakopšanas un pieejamī-
bas aktivitāšu dažādošanu Kokneses 
pagasta bērniem, aprīkojot bērnu rotaļu 
laukumu ar drošības un kvalitātes pra-
sībām atbilstošu aprīkojumu.

Bērnu rotaļu laukums tiks veidots 
Koknesē, daudzdzīvokļu namu kvartā-
lā, Blaumaņa ielas tuvumā, kur tiks uz-
stādītas jaunas, daudzveidīgas iekārtas 

- bērnu rotaļu komplekss, tīkls – pira-
mīda, divvietīgās šūpoles uz koka stat-
ņiem, karuselis, šūpoles uz atsperes, 
mājiņa ar skaitļiem un burtiem, kā arī 
soliņi atpūtai. Laukuma konstrukcijas 
būs speciāli veidotas dažāda vecuma 
bērniem, lai katrs atrastu sev tīkamu 
aktivitāti. Košie un atraktīvie elementi 
nodrošinās un pozitīvi ietekmēs bērnu 
attīstību, kustību koordināciju un veik-
lību un brīvā laika pavadīšanu kopā ar 
vecākiem, veicinot dzīves kvalitātes 
paaugstināšanos. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 21 955,66, no tām EUR 
12 520,17 ir Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējums un EUR 9435,49 Kok-
neses novada domes līdzfinansējums.

Projekts jāīsteno līdz 2014. gada 
1. septembrim.

Atbalsta Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests

Apstiprināts projekts par 
bērnu rotaļu laukuma 

izveidi Koknesē

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
no 12. maija līdz 12. jūnijam organizē

otrreiz izmantojamo būvniecības atkritumu pieņemšanu
sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” (Krustpils novada Mežāres 

pagastā) no fiziskām un juridiskām personām bez maksas.
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APSTIPRINĀTAS ar Kokneses novada domes
2014. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 7.16

1. pielikums Kokneses novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumam Nr. 7. 16

CEĻU KLASES 2014. gada vasaras periodā
KOKNESES NOVADA DOMES KOKNESES PAGASTA CEĻIEM 

Nr. p. k. Ceļa nosaukums Ceļa garums
/km/

Seguma veids Ceļa klase

1. Kaplava - Gailīši 3.58 grants D
2. Lipši - Lazdas 3.05 grunts uzlabots D
3. Vecā šoseja - Kaplava 2.58 grants D
4. Līdums - Auliciems 1.10 grants D
5. Bidēgi - Auliciems 4.74 grunts uzlabots D
6. Rožlejas - Dolieši 0.49 grunts D
7. Bilstiņi - Atradze 2.78 grants C
8. Mētras - Heltes 0.51 grants D
9. Ķerkavas - Salas 0.77 melnais segums D
10. Ratnicēni - Austrumi 3.00 grunts D
11. Bitenieki - Circeņi 0.62 grunts D
12. Ratnicēni - Ragāļi 3.62 grunts D
13. Vītoliņi - Estrāde 0.73 melnais segums D
14. Gaiļi - Atradze 2.27 grants C
15. Reiņi - Noras 0.95 grunts D
16. Spruļi - Birznieki - Pauliņi 5.63 grunts D
17. Bormaņi - Upeslīči 4.71 grants D
18. Mazvecsviļi - Aizelkšņi 2.56 grunts D
19. Vecā šoseja - Kalnavoti 2.26 melnais/grunts uzl. D
20. Ziediņi - Sala 1.30 grunts uzl. D
21. Alēni - Ieviņas 0.52 grunts D
22. Spīdolas - Ūsiņi 4.29 grunts D
23. Karjers - Urgas - Grotēni 3.01 grunts D

Kopā: 55.07
 Sagatavoja B. Peciņa

2. pielikums Kokneses novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumam Nr. 7.16

CEĻU KLASES 2014. gada vasaras periodā
KOKNESES NOVADA CEĻIEM Iršu pagastā

Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas klase
1. Meņģele - Zirnīši 0,89 D
2. Meņģele - Liepkalne 1,27 D
3. Krustojums - Magones 1,08 D
4. Slapsiles - Vilkāres 3,57 C
5. Jirjeni - Melderi 4,68 C
6. Aizas - Krastmaļi 0,45 D
7. Laidas - Sauleskalni 0,74 D
8. Pērles - Blāzmas 0,23 D
9. Pērles - Mežāres 2,75 C
10. Upesgrīvas - Dzelmes 1,96 D
11. Dūjas - Niedrītes 1,72 C
12. Ilgneši - Mežvidi 0,65 D
13. Kapi - Aizupes 0,50 D
14. Robiņi - Aijas 0,19 D
15. Ūdenskrātuve - Jaunrobiņi 0,56 C
16. Jaunrobiņi - Vietalvas ceļš 0,28 C
17. Irši - Mētras 0,10 C
18. Mētras - Krustupji 0,81 C
19. Centrs - Doktorāts 0,41 C
20. Akācijas - Attīrīšanas iekārtas 0,26 C
21. Sarmas - Granīti 0,12 C
22. Saulstari - Bočs 0,20 D
23. Laimdotas - Dālderi 0,11 C
24. Bluķi - Rāceņi 0,11 D
25. Aizupes - Sausnēji 1,50 D

25,14

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi  9,77km.

Iršu pagasta ceļu – servitūtu saraksts 
Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas klase

26. Mētras - Krustupji 0,32 C
27. Dzidras - Melderi 0,22 C
28. Aizas - Krastmaļi 0,37 D
29. Namiķi - Gobas 1,19 D
30. Vilkāres - Pamati 1,42 C
31. Pamati - Gravas 0,32 C
32. Surmīši - Pērles 0,70 C
33. Dzeguzes  - Pārupes - Tropiņi 1,34 D
34. Krustojums - Meņģele 1,00 D
35. Palejas - Lielkalni 1,33 C
36. Lielkalni - Pērles 0,71 D
37. Lielkalni - Silkalni - Pērles 1,39 C
38. Ceplīši - Ķirši 0,29 C

Laidas - Saulītes 0,75 D
49. Kapi - Ieviņas - Ābelītes 1,10 D

40. Ielejas - Indrāni 0,13 D
41. Druviņas - Kurtuve 0,07 C
42. Ūdenskrātuve – Vietalvas c. 0,13 C
43. Upesgrīvas - Kalnupes 0,78 D
44. Upesgrīvas - Dambīši 1,70 D
45. Auzāni - Dambīši 0,51 D
46. Vaivieši - Kārkliņi 1,37 D
47. Upeslīči - Dzelmju ceļš 0,30 D
48. Līgotnes - Pumpuri 0,86 C
49. Sumbri - Zemitāni 2,65 C
50. Sapnīši - Gaidēni 0,17 D
51. Sapnīši - Zemgaļi 0,32 D
52. Spuldzenieki - Vālodzes 0,54 C

53. Spuldzenieki - Ķieģeļnie 1,13 D
54. Dzirnavas - Ezerkalni 0,25 D
55. Laimdotas - Dālderi - kapi 0.63 C
56. Granīti - Saulstari 0,21 D

                                                                                                    24,20
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 10.87 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 13.33 km.

Sagatavoja: Ikdienas autoceļu uzturēšanas speciālists G. Skrupska.

3. pielikums
Kokneses novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumam Nr. 7.16

Ceļu klases 2014. gada vasaras periodam 
Kokneses novada ceļiem Bebru pagastā

Ceļa Nr. Autoceļa nosaukums Posma garums km Uzturēšanas  klase
1. Ozoli - Lobe 8,81 D
2. Lobes ezers - tilts 0,9 D
3. Jaunkalnieši - Lanti 3,00 D
4. Lobes ceļš - Jauneles - Ozoli 0,35 D
5. Lobes ceļš - Bāliņi 1,00 D
6. Lobes ceļš - Dubļaines 0,50 D
7. Kalnāji - Rudiņi 0,47 D
8. Ošāji - Aļēni 0,78 D
9. Ošāji - Aliņas 0,51 D
10. Gregersons- purvs 0,68 D
11. Bebrupes tilts - Purmaļi 1,66 D
12. Cenši - Grīvas 1,09 D
13. Cenšu izgāztuve - Sūnas 0,43 D
14. Rudzīši - Jaundzērvēni 1,09 D
15. Senči - Siliņi - Sūnas 0,90 D
16. Senči - Dzērvēni 0,26 D
17. Ozolu ceļš - Vītoli 0,40 D
18. Zutēnu kapi - Lidlauks 0,59 D
19. Zutēnu kapi - Virši 0,58 D
20. Rožkalni - Birzes 0,56 C
21. Skaras - Madaras 0,23 C
22. Mežaparks - Pīlādži 0,94 C
23. Mežaparks - Kaktiņi - Dzērvītes 0,47 D
24. Ataugas - Lācīši   (m.s.) 0,11 D
25. Lācīši - Romas katoļu baznīca 0,15 D
26. Pilskalni - Dārzniecība - Ausekļi (m.s.) 0,52 D
27. Bebri - Stalidzēni - Spārniņi 3,15 D
28. Gāzenieki - gāzes stacija 0,34 D
29. Spārniņi - Kasparīši - Plepi - Mirtes 2,39 D
30. Plepu ferma - Plepi - Margas 0,42 D
31. Jaunceltnes - Šļakāni 0,39 D
32. Ausmas - Kalnamitri 0,73 D
33. Ausmas - Cūkkalni 1,25 D
34. Lauciņi - Vidusmitri 1,52 D
35. Jaunbebru parks - Audēji 0,25 D
36. Pērses tilts - Āpšukalns 2,02 D
37. Grābiņas - Bērziņi 0,49 D
38. Blankas - Zemgaļi 2,12 D
39. Blankas - Sviķi 0,43 D
40. Vilkāres - Beņķi - Ausmas 5,19 D
41. Blanku ceļš - Purva Siljāņi 0,55 D
42. Blankas - Mucenieki 0,28 D
43. Mehāniskās darbnīcas - Stalidzēni 0,98 D
44. Gaidupes - Priežukalns 1,04 D
45. Ceļš - Zālītes (m.s.) 0,05 D
46. Ceļš - uz bērnudārzu/gar Ziediem/(m.s.) 0,15 D
47. Pagastmāja - Kalnieši 0,46 D
48. Domēni - Vēži 1,54 D
49. Koknese - Ērgļi ceļš - Vīndedzes 0,50 D

1 2 3 4
50. Tupiešēni - Kroglejas 3,32 D
51. Meņģeles ceļš - Vijas 0,50 D
52. Riemeri - Vijas 0,65 D
53. Riemeri - Bebriņi 1,51 D
54. Irbītes - Audzēres 0,48 C
55. Ceļš - gar Avotiem uz bērnudārzu (m.s.) 0,19 D

Brencēni - Stalidzēni 1,51 D
Saulaines - Pasiles - Mežaparks 1,87 D
Saulaines - Lejasbrencēni 0,46 D

                              Kopā:
t.sk. ar melno segumu

63,71
2,15

Sagatavoja J. Bārs 26411238
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Koknesē, Likteņdārzā, 11. aprīlī 
viesojās Ministru prezidente Laim-
dota Straujuma un Ministru prezi-
dentes biroja vadītājs Ringolds Ar-
nītis. Vizītes galvenais mērķis bija 
pēc „Kokneses fonda” lūguma rast 
steidzamu risinājumu salas brūkošo 
krastu apdraudējuma novēršanai.

Likteņdārzu stāstu konkursa 
dalībnieces sveic Vilis Vītols
Saulainajā 11. aprīļa pēcpusdie-

nā Likteņdārzā Ministru prezidenti 
sagaidīja Kokneses novada politis-
ki represēto nodaļas biedri, „Kok-
neses fonda” pārstāvji: uzņēmēja 
Baiba Rubesa, Eiropas parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete, mecenāts 
Vilis Vītols, akadēmiķis Jānis 
Stradiņš, Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, domes 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs, domes 
deputāti.

Priecīgs pārsteigums pirms 
premjerministres ierašanās bija Beb-
ru pamatskolas 9. klases skolniecēm 
Simonai Vilmanei un Lienei Pavlo-
vičai. Par veiksmīgu piedalīšanos 
Likteņdārza stāstu konkursā, uzraks-
tot atmiņu stāstījumu par skolotājas 
Zentas Zīles ģimeni izsūtījumā, viņas 
„Kokneses fonda” vārdā apsveica Vi-
lis Vītols.

Piešķirts finansējums krasta 
stiprināšanai

Pēc sirsnīgas apsveicināšanās, 
Ministru prezidente ar sagaidītājiem 
devās pastaigā pa Likteņdārzu, ie-
klausoties „Kokneses fonda” valdes 
locekļa un projekta vadītāja Koknesē 
Bruno Cīruļa aizrautīgajā stāstījumā 
par paveikto un iecerēto. Pēc brūko-
šo krastu apskates, izprotot nopietno 
situāciju, Straujumas kundze apsolī-
ja, ka finansējums Daugavas krasta 
nostiprināšanai tiks atrasts. Tā arī ir 
noticis. Ministru prezidente Laimdo-
ta Straujuma ir parakstījusi rezolūciju 
naudas piešķiršanai, ko šim mērķim 
radusi Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM). Dauga-
vas krasta nostiprināšana Likteņdārzā 
nepieciešama divās vietās – amfiteātra 
zonā un pie laivu piestātnes. 

Likteņdārzā zaļos 
premjerministres stādītā liepiņa

11. aprīlis Likteņdārzā bija īpaša 
diena gan ar pozitīvo atrisinājumu 
krasta nostiprināšanai, gan ar to, ka 
šajā dienā notika pirmo kociņu stā-
dīšana šopavasar. Valda Auziņa, Lik-
teņdārza īstenotāja „Kokneses fon-
da” valdes priekšsēdētāja,  pastāstīja, 
ka dienas pirmajā pusē kociņu iestā-
dīja atbraukušie ekskursanti no Lat-

Maija mēnesis Likteņdārzā solās 
būt aktīvs un notikumiem bagāts. 

Aprīļa beigās ar LR Aizsardzības 
ministrijas atbalstu tēlnieka Ojāra 
Feldberga vadībā Likteņdārza meža 
daļā tika veidota piemiņas vieta lat-
viešu strēlnieku pulku 100. gadadie-
nā, kas apritēs 2015. gadā. Ieceres 
autors ir “Kokneses fonda”  padomes 
loceklis profesors Jānis Stradiņš, un 
par šīs ieceres piepildīšanos Fonds ir 
pateicīgs iepriekšējam aizsardzības 
ministram Artim Pabrikam.

LR Aizsardzības ministrija uz 
Likteņdārzu ir atgādājusi arī Latvijas 
Bruņoto spēku dāvinājumu - vairākas 
kravas Latvijas armijas bruģakmeņu 

- , ko paredzēts izmantot Likteņdārza 
autostāvvietas būvniecībā.

30. aprīlī ar labu ziņu noslēdzās 
Fonda un VARAM pārstāvju tikša-
nās - šogad Daugavas krasta stipri-
nāšanas projektiem Likteņdārzā tiks 
piešķirti 160 000 EUR. 

20.  maijā pulksten 14 ar Kokne-
ses novada domes atbalstu ir plānots 
Latvijas pašvaldību Ozolu goda sar-
dzes stādīšanas turpinājums un Zem-
gales plānošanas reģiona pašvaldību 
viesošanās Likteņdārzā. Šoreiz pare-
dzēts iestādīt 10 ozolus, un uz stādī-
šanu aicinātas pašvaldības un politiski 
represētie. Pēc projekta autora ieceres, 
amfiteātrī zaļos 38 ozoli, ko Latvijas 

pašvaldības ir veltījušas savu nova-
du politiski represēto piemiņai. 15 
no tiem tika iestādīti pagājuša gada 
23. augustā - LTV ziedojumu akcijas 
“Top Latvijas Liktedārzs!” laikā. Pa-
visam šo ieceri līdz šim atbalstījusi 
51 pašvaldība. Arī Kokneses novada 
dome 2013. gadā finansiāli atbalstīja 
šo ideju un iestādīja ozolu Kokneses 
novada politiski represēto piemiņai.

20. maijā noslēgsies Fonda izslu-
dinātais konkurss par gājēju tiltu Lik-
teņdārza meža daļā. Konkursā piedalās 
RTU, LLU, LMA un RISEBA studen-
ti. To atbalsta AS “Latvijas Finieris”  
un SIA “Projektēšanas birojs ARHIS”.

 29. maijā pulksten 12 Likteņ-

dārzā plānots tradicionālais Latvijas 
Speciālo izglītības iestāžu festivāls 
“Zemes un Uguns tikšanās”. 

Kopš maija sākuma dārzā darbo-
jas arī suvenīru veikaliņš un ir pieeja-
mi elektromobiļu pakalpojumi. In-
formācijas ēkas, suvenīru tirdznie-
cības un elektromobiļu darba laiks 
- katru dienu no pulksten 10 līdz 18.

Elektromobiļu pakalpojumi
• Likteņdārza tūre: 7 EUR/

pers., pensionāriem - 5 EUR/pers., 
bērniem līdz 12 g.v. - 3.50 EUR/pers.

• Elektromobiļa noma bez va-
dītāja Likteņdārza teritorijā: 10 
EUR/elektr. 4 pers., nomas laiks – 
sākot no 1 h

• Elektromobiļa noma bez vadī-
tāja Likteņdārza teritorijā: 20 EUR/
elektr. 6 pers., nomas laiks - no 1 h

• Lielā tūre: Likteņdārzs - Kok-
neses ev.lut.baznīca - Kokneses da-
bas parks - Kokneses viduslaiku pils-
drupas - Kokneses muižas kompl. 
- Likteņdārzs 15 EUR/pers., pensio-
nāriem - 10 EUR/pers., bērniem līdz 
12 g.v. - 7.5 EUR/pers. Ilgums - ap 2 
h. Lūgums rezervēt 2 dienas iepriekš.

Fonda vārdā aicinām koknesiešus 
apmeklēt Likteņdārzu. Visi Likteņdārzā 
notiekošie pasākumi ir atvērti apmeklē-
tājiem, un katrs viesis dārzā ir gaidīts. 

Valda Auziņa,
“Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja

Aicina Likteņdārzs

Sociālo pabalstu izlietojums 1. ceturksnī
Kokneses novada domes deputāti 

pieņēma zināšanai informāciju par 
sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu 
izlietojumu Kokneses novadā 2014. 
gada 1.ceturksnī. No  2014. gadā 
budžetā piešķirtajiem 28 457 eiro 
GMI līmeņa nodrošināšanai, 1. 
ceturksnī izlietoti 47%. Dzīvokļa 
pabalstiem šajā gadā piešķirts 
41 263 eiro, 1. ceturksnī izlietoti 
49%. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris skaid-
ro, ka 1. ceturksnī izlietojums ir 

lielāks nekā plānots sakarā ar ziemas 
apkures sezonu un, to, ka ziemas 
mēnešos palielinās iedzīvotāju skaits, 
kuriem ziemas mēnešos nav stabilu 
ienākumu. Veselības aprūpei šajā 
gadā piešķirti 7 114 eiro, 1. ceturksnī  
iztērēti 25% no kopējās summas. No 
sociālām garantijām bāreņiem un 
audžuģimenēm piešķirtajiem 12 521 
eiro, šajā laika periodā izlietoti 20%. 
No pabalstiem pārtikai piešķirtajiem 
8 538 eiro, izlietots 31%.

Noraida priekšlikumu skolas formas 
tērpu ieviešanai

Kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu pastāvīgā komiteja 
bija izteikusi ierosinājumu novada 
izglītības iestādēs ieviest skolas for-
mas tērpus. Izglītības darba speciā-
liste Lauma Āre bija lūgusi katrā iz-
glītības iestādē apspriest šo ierosinā-
jumu. Likumdošanā nav noteikts, ka 
skolēnu formas tērpi ir obligāti, tāpēc 
mācību iestādes pašas var izlemt, kā-
das ģērbšanās normas skolā jāievēro. 

Lēmumu ieviest skolas tērpu formas 
pieņem, vienojoties ieinteresētajām 
pusēm: skolas administrācija, peda-
gogi, vecāku padome, skolēnu dome. 
Izglītības darba speciāliste informēja 
deputātus, ka izglītības iestādes šo 
ierosinājumu noraida, kā galveno ie-
meslu minot, ka vecāki skolas formu 
ieviešanu neatbalsta finansiālu ap-
svērumu dēļ. 

Gadatirgus Sama modināšanas 
svētkos šoreiz notiks pie Kokne-
ses estrādes, nevis kā citus gadus, 

Blaumaņa pagalmā, sakarā ar “Lat-
vijas valsts mežu” organizētajiem 
remontdarbiem. 

Gadatirgus 17. maijā notiks estrādē

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris informē: 
“Kokneses apvienotā pašvaldību 
būvvalde aptver piecus novadus: 
Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Jaun-

jelgavas un Neretas. Pieaugot darba 
apjomam, vienojāmies ar pārējām 
pašvaldībām, ka ir nepieciešams vēl 
viens būvinspektors. Būvinspektora 
amatam ir izsludināts konkurss. “

Būs vēl viens būvvaldes būvinspektors

Ņemot vērā Sociālo jautājumu 
un veselības aprūpes pastāvīgās 
komitejas ieteikumu, domes sēdē 
deputāti nolēma izdarīt grozījumus 
Sociālo dzīvokļu īres līgumā: sociālā 
dzīvokļa Izīrētājs jeb pašvaldība no 

Apsaimniekotāja aprēķinātā rēķina 
turpmāk apmaksās īres maksu  2/3 no 
īres maksas, maksu par apkuri 25% 
no faktiskajām izmaksām pēc kopējā 
skaitītāja faktiskā rādījuma un maksu 
par apsaimniekošanu 100% apmērā.

Grozījumi sociālo dzīvokļu īres līgumā

Izsludina pieteikšanos uz būvuzrauga 
amatu

Kokneses novada dome izsludina 
pieteikšanos uz būvinspektora ama-
tu  Kokneses apvienotajā pašvaldību 
būvvaldē.

Ar prasībām pretendentiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv .

Motivētu pieteikuma vēstuli, 
CV,  izglītību apliecinošu dokumen-
tu kopijas un  būvprakses sertifikāta 

kopiju   pretendentiem jāiesniedz  
Kokneses novada domes kancelejā 
(personīgi vai pa pastu (Kokneses 
novada dome, Melioratoru iela Nr.1, 
Kokneses pagasts, LV-5113), vai 
elektroniski  dome@koknese.lv)  līdz 
2014. gada 21. maija plkst. 14.30. 

Papildus informācija – Kokneses 
novada domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs, tālr.65133644 vai 26435216.

Ministru prezidentes Laimdotas 
Straujumas vizīte Koknesē

Ministru prezidente Laimdota Straujuma un „Kokneses fonda” dibinātāji Likteņdārza sirdī – amfiteātrī.

Novada uzņēmējiem un deputātiem premjeres kundzei bija iespēja uzdot 
sev interesējošus jautājumus. 

gales puses. Straujuma kundze iestā-
dīja liepiņu, uz plāksnītes uzrakstot: 
„Manam tētim un nākotnei.”

„Laimdota Straujuma ir otrā 
Ministru prezidente pēc Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunoša-
nas, kura pabijusi Likteņdārzā. Pir-
mais bija Ministru prezidents Ivars 
Godmanis,” teica Sandra Kalniete. 
Izbaudot amfiteātra īpašo gaisotni, 
Skatu terasē gleznaino Daugavas un 
pilsdrupu ainavu, Straujumas kundze 
atklāja: „Esmu saviļņota par redzēto, 
šo sajūtu nevar izsacīt vārdos. Pal-
dies visiem, kas ir radījuši šo vietu 
mūsu tautas pagātnei, šodienai un 
nākotnei.”

Jārada labvēlīga vide 
uzņēmējdarbībai

Viesošanās turpinājumā premjer-
ministres kundze tikās ar Kokneses 
novada uzņēmējiem un deputātiem 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
„Samsung” digitālajā klasē. Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris sagatavotajā prezentācijā ie-
pazīstināja ar Kokneses seno vēsturi, 
novada izveidi, ieguldījumiem izglī-
tībā un kultūrā, uzņēmējdarbībā un 
tūrismā, projektu īstenošanā.

Laimdota Straujuma savā uzru-
nā pateicās „Kokneses fondam” par 
paveikto milzīgo darbu Likteņdārza 
izveidē un pastāstīja par svarīgāka-
jiem valdības darbiem tuvākajā laikā. 
Interesanta un spraiga izvērsās disku-
sija ar novada uzņēmējiem un domes 
deputātiem par svarīgiem saimnie-
ciskiem jautājumiem un par to, kā 
rīkoties, lai Eiropas naudu saviem 
projektiem iegūtu arī mazās pašval-
dības. Pēc tikšanās Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 
atzina: „Esam vienisprātis ar premjeri 
- mums ir jārada uzņēmējdarbībai lab-
vēlīga vide, lai cilvēkiem būtu darbs 
un vēlme dzīvot Kokneses novadā.”

Kokneses Novada Vēstis
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Kokneses novada dome no šī 
gada 15. februāra līdz 15. martam 
organizēja novada iedzīvotāju ap-
tauju par pašvaldības darbu. Kopā 
tika saņemtas 194 aptaujas anketas. 
Visvairāk respondentu ir no Kokne-
ses pagasta (133 aptaujātie jeb 69%), 
otrajā vietā ir Bebru pagasts – 35 
iedzīvotāji jeb 18%, trešajā – Iršu 
pagasts ar 26 iedzīvotājiem jeb 13% 
respondentu. Visvairāk savu viedok-
li izteikuši iedzīvotāji vecumā no 35 
– 49 gadiem (28%), no 60 un vairāk 
gadiem (21%), kā arī iedzīvotāji ve-
cumā no 50-59 gadiem (20% respon-
dentu). Vismazāk pārstāvēti novada 
iedzīvotāji vecumā līdz 18 gadiem 
(6%), no 18 - 24 gadiem (10%) un no 
25-34 gadiem (15%).

Vidējais pašvaldības darba no-
vērtējums – 6,2 balles

31% no aptaujātajiem strādā 
valsts, pašvaldības sektorā, 17% ir 
privāta uzņēmuma darbinieki, 15% 
pensionāri, 11% nestrādā algotu 
darbu, 11% ir pašnodarbinātie, 5% 
- uzņēmēji, 6% - skolnieki un 4% - 
studenti. 42% respondentu ir iegu-
vuši augstāko izglītību, 28% - profe-
sionāli tehnisko vai vidējo speciālo. 
No strādājošiem respondentiem 48% 
iedzīvotāju strādā Kokneses novadā, 
6% - Rīgā, 4% - Aizkrauklē un 2% - 
Pļaviņās. 

Vidējais pašvaldības darba no-
vērtējums 10 ballu sistēmā ir 6,2. 
Pagastu dalījumā vispozitīvāk paš-
valdības darbu vērtē Iršu pagasta res-
pondenti (6,9 balles), visnegatīvāk – 
Bebru pagasta iedzīvotāji (5 balles).

Ap 80 % Iršu pagasta responden-
tu ir apmierināti vai drīzāk apmie-
rināti ar pagasta pārvaldes vadītāja 
pieejamību, komunikāciju, spēju risi-
nāt jautājumus un problēmsituācijas, 
kā arī ar pašvaldības sadarbību ar ie-
dzīvotājiem. Nedaudz mazāk – ap 60 
% aptaujāto Iršu pagasta iedzīvotāju 
ir apmierināti vai drīzāk apmierināti 
ar novada vadības (priekšsēdētājs, 
izpilddirektors) komunikāciju ar ie-
dzīvotājiem, jautājumu risināšanas 
termiņiem un pašvaldības sniegto 
informāciju.

Lielāko daļu – ap 60% Bebru 
pagasta respondentu neapmierina 
pagasta pārvaldes vadītāja komuni-
kācija ar iedzīvotājiem un pagasta 
pārvaldes spēja risināt jautājumus un 
problēmsituācijas, kā arī pašvaldības 
sadarbība ar iedzīvotājiem. Nedaudz 
mazāk – 40 % aptaujāto Bebru pa-
gasta iedzīvotāju ir neapmierināti ar 
pagasta pārvaldes vadītāja pieejamī-
bu un novada administrācijas spēju 
risināt jautājumus un problēmsituā-
cijas.

Kokneses pagasta respondentu 
lielākā daļa ir apmierināti vai drīzāk 
apmierināti ar visiem minētajiem 
pašvaldības darba aspektiem. Vis-
lielākā apmierinātība (ap 70%) ir ar 
novada vadības pieejamību, komuni-
kāciju un pašvaldības sniegto infor-
māciju par novada attīstību.

Vairāk jāinformē par paveikto 
un plānoto

Aptaujātie iedzīvotāji norādījuši, 
ka pašvaldībai vairāk jāsniedz infor-
mācija par paveiktajiem un plānota-
jiem darbiem, novada attīstību, pro-

jektiem (37 resp.), par pašvaldības 
naudas izlietojumu, atalgojumu un 
līdzekļu sadalījumu (14 resp.), par 
uzņēmējdarbību un darba iespējām 
(10 resp.), par iespējām iedzīvotā-
jiem un sociālo palīdzību. 

Jautājumā par pašvaldības labāk 
paveiktajiem darbiem pēdējo 2 gadu 
laikā visvairāk minēti remontdarbi 
izglītības iestādēs (51 resp.), novada 
labiekārtošana, t.sk. apgaismojuma 
ierīkošana, novērošanas videokame-
ru uzstādīšana, vides sakopšanas dar-
bi u.c. (43 resp.), novada svētku or-
ganizēšana (43 resp.), daudzdzīvokļu 
namu renovācija (16 resp.), atbalsts 
Likteņdārzam (12 resp.), gājēju taka 
gar Daugavu (10 resp.), bērnu rotaļu 
laukums Vecbebros, slidotavas ierī-
košana u.c. 

Pie pašvaldības neveiksmīgajiem 
darbiem iedzīvotāji lielākoties min 
ielu un novada ceļu slikto stāvokli 
(20 resp.), Zaļā tirgus neveiksmīgo 
darbību (9 resp.), nesakārtoto apkārt-
ni (8 resp.), sliktajā stāvoklī esošo 
ceļu uz Atradzes kapiem, nespēju 
apkarot pašvaldības dzīvokļu parād-
niekus. Kā ieteikumus pašvaldības 
darba uzlabošanai iedzīvotāji min 
infrastruktūras uzlabošanu un nova-
da labiekārtošanu (27 resp.), lielāku 
komunikāciju ar iedzīvotājiem (23 
resp.), strādāšanu iedzīvotāju labā 
(21 resp.), kultūras dzīves uzlaboša-
nu (8 resp.), pašvaldības darbinieku 
skaita samazināšanu (6 resp.), kā arī 
jaunu darba vietu radīšanu un bērnu 
rotaļu laukumu izveidi.

Vairāk veiksmes stāstus, ma-
zāk sēžu lēmumus

Jautājumā par to, ko vēlētos lasīt 
avīzē „Kokneses Novada Vēstis” un 
ko nepieciešams uzlabot, visvairāk 
respondentu (59) norāda, ka avīze ir 
ļoti laba un viss apmierina. Citi ap-
taujātie vēlētos redzēt avīzē dažādus 
veiksmes stāstus, intervijas ar iedzī-
votājiem, mazāk domes sēžu lēmu-
mus, informāciju par uzņēmējiem, 
pakalpojumiem, humora sadaļu, kā 
arī iesaka avīzi izdot biežāk vai lie-
lākā tirāžā. 

Jautājumā par to, ko vēlētos re-
dzēt novada mājaslapā www.koknese.
lv un ko nepieciešams uzlabot, vis-
vairāk respondentu (53) norāda, ka 
viss apmierina, daļa aptaujāto iesaka 
aktualizēt novecojušu informāciju, 
modernizēt lapu, kā arī ieviest iespē-
ju pievienot komentārus. 

70-80% aptaujāto visu pagastu 
respondentu ir apmierināti ar izglī-
tības pakalpojuma un sporta infra-
struktūras pie izglītības iestādēm pie-
ejamību, informācijas pieejamību par 
kultūras un izklaides pasākumiem 
novadā, kā arī bibliotēkas sniegta-
jiem pakalpojumiem.

Kokneses pagasta iedzīvotāji 
visvairāk neapmierināti ir ar ceļu, 
ietvju un ielu uzturēšanu (40%), ka-
nalizācijas, siltumapgādes un ūdens-
apgādes pakalpojumiem (35%), ielu 
apgaismojumu (35%), kultūras pasā-
kumu pieejamību un kvalitāti (30%), 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekoša-
nu (30%), apdzīvoto vietu sakoptību 
(30%).

Neapmierina sabiedriskās kār-
tības nodrošināšana

Vislielāko neapmierinātību ap-
taujātie Iršu pagasta iedzīvotāji 
pauž saistībā ar sabiedriskās kār-
tības nodrošināšanu (48%), ceļu, 
ietvju un ielu uzturēšanu (50%), ģi-
menes ārsta pakalpojumu pieejamī-
bu (50%), atkritumu savākšanas un 
izvešanas pakalpojuma pieejamību 
un kvalitāti (40%), dabas un atpū-
tas teritoriju, objektu apsaimnieko-
šanu (30%). 

Salīdzinājumā ar pārējiem pa-
gastiem, aptaujātie Iršu pagasta ie-
dzīvotāji ir daudz vairāk apmierināti 
ar sporta aktivitāšu pieejamību, ap-
dzīvoto vietu sakoptību, kanalizāci-
jas, siltumapgādes un ūdensapgādes 
pakalpojumiem, ielu apgaismojumu 
ciemos. 

Savukārt Bebru pagasta respon-
dentus visvairāk neapmierina sabied-
riskās kārtības nodrošināšana (60%), 
ceļu, ietvju un ielu uzturēšana (60%), 
ielu apgaismojums (35%) brīvā laika 
pavadīšanas iespējas (30%), kultūras 
pasākumu pieejamība un kvalitāte 
(30%), kanalizācijas, siltumapgā-
des un ūdensapgādes pakalpojumi 
(30%).

Jautājumā par dalību veselīga 
dzīvesveida popularizējošos pasāku-
mos Kokneses novadā, iedzīvotāji 
min dažādus sporta pasākumus un 
sacensības (31 resp.), Sama modinā-
šanas svētkus (17 resp.), novada svēt-
kus (12 resp.), nūjošanu. Daudzi no-
rāda, ka veselīgu dzīvesveidu ievēro 
individuāli, apmeklē peldbaseinu. 26 
aptaujātie atzīst, ka nepiedalās šāda 
veida pasākumos. Kokneses novada 
svētkos aptaujātie iedzīvotāji iesaka 
rīkot sportiskas aktivitātes, t.sk. sta-
fetes, komandu sporta spēles, kopīgu 
skriešanu utml. (23 resp.), vairāk or-
ganizēt visai ģimenei un bērniem do-
mātas aktivitātes (17 resp.), noteikti 
rīkot gājienu. 

Darbs nākamajiem trīs gadiem
Pēc iedzīvotāju domām, uzņē-

mējdarbības attīstībai novadā paš-
valdībai būtu nepieciešams sakār-
tot infrastruktūru, rīkot seminārus 
uzņēmējiem, sniegt konsultācijas, 
piesaistīt investorus, sadarbības 
partnerus, sniegt nodokļu atlaides 
uzņēmējiem.

Nākamajos 3 gados aptaujātie 
iedzīvotāji iesaka pašvaldībai sakār-
tot novada ceļus (29 resp.), turpināt 
novada labiekārtošanu un atpūtas 
vietu izveidi (28 resp.), uzlabot ielu 
stāvokli Koknesē (23 resp.), sekmēt 
uzņēmējdarbības attīstību, radīt dar-
ba vietas (19 resp.), turpināt ēku re-
novāciju (8 resp.), atjaunot estrādi (6 
resp.), ierīkot bērnu rotaļu laukumu 
(6 resp). 

Lielais aptaujas rezultātu kopsa-
vilkums uz 50 lapām drukātā veidā 
pieejams pagastu bibliotēkās, elek-
troniski to var apskatīt novada mā-
jaslapā (www.koknese.lv/?o=3601). 
Iedzīvotāju viedokļi un idejas, aktīva 
iesaistīšanās novada dzīvē ir būtiska 
kopīgai novada attīstībai un pašval-
dības darba uzlabošanai. Kokneses 
novada dome vēlreiz izsaka pateicību 
visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās 
aptaujā, un aicina arī turpmāk sekot 
līdzi norisēm novadā. 

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 
par pašvaldības darbu

28. aprīlī uz kārtējo tikšanos 
pulcējās daudzdzīvokļu namu iedzī-
votāji, lai kopā ar Kokneses novada 
domes priekšsēdētāju Daini Vingri, 
domes izpilddirektoru Ilmāru Klau-
žu, SIA “Kokneses Komunālie pa-
kalpojumi” valdes locekli Armandu 
Preisu un namu pārvaldnieku Zie-
doni Vildi pārrunātu aktuālus jau-
tājumus.

Cīņa ar parādniekiem
Tikšanās sākumā Armands Preiss 

informēja klātesošos, ka SIA “Kok-
neses Komunālie pakalpojumi” ir 
likvidēta norēķinu administratora 
štata vieta. “Iedzīvotājiem bija iebil-
dumi, ka speciālists strādāja nepietie-
koši, tomēr uzskatu, ka uzņēmumā ir 
nepieciešams speciālists, kas atseviš-
ķi nodarbojas ar parādnieku lietām, 
citādāk situācija ar parādniekiem 
neuzlabosies. Iespējams, šādam spe-
ciālistam ir vajadzīga juridiskā izglī-
tība,” teic Armands Preiss.

Tam, ka norēķinu administratora 
štata vieta ir vajadzīga, piekrita arī 
klātesošie daudzdzīvokļu namu iedzī-
votāji. “Pa vasaras mēnešiem ir nepie-
ciešams parādus piedzīt. Nāks ziema 
un atkal nekas nebūs izdarīts, parādi 
turpinās pieaugt,” piebilda Parka ielas 
20. mājas vecākais Jānis Priede. 

Uzklausot gan iedzīvotājus, gan 
uzņēmuma viedokli, domes vadība 
secināja, ka šāda amata vieta būtu 
vēlama, tomēr domes priekšsēdētājs 
uzsvēra: “Padarītajam darbam ir jā-
būt arī rezultatīvam!”

Tāpat sapulces dalībnieki pārru-
nāja jautājumus par sociālajiem dzī-
vokļiem un to parādiem, kā arī par 
ļaunprātīgajiem parādniekiem, kuri 
nenorēķinās ne par komunālajiem 
pakalpojumiem pašvaldībai, ne mak-
sājumiem bankai. 

Atkritumu šķirotāju darbs ap-
mierina

Vēl viens jautājums, kurš raisī-
ja diskusijas sapulces dalībniekiem, 
bija par atkritumu šķirošanu. Ziedo-
nis Vilde informēja, ka uz pusslodzi 
darbā ir pieņemts atkritumu šķirotājs, 
kurš strādā 4 stundas dienā. “Regulā-
ri no rītiem apsekoju konteinerus. It 
sevišķi pēc brīvdienām, konteineri ir 

piepildīti ar kaudzi, bet, kad atkritu-
mu šķirotājs tos ir izšķirojis un sakār-
tojis pa attiecīgajiem konteineriem, 
tie ir piepildīti tikai līdz pusei. Rezul-
tātā mēs samazinām izmaksas par at-
kritumiem, apkārtne ap konteineriem 
ir sakopta, kas atvieglo arī sētnieka 
darbu,” teic namu pārvaldnieks.

Atzinīgus vārdus par atkritumu 
šķirotāju izteica arī pārējie klātesošie 
māju iedzīvotāji un atzina, ka darbs 
tiek labi padarīts.

Vienīgie iebildumi un neizprat-
ne par šo jautājumu joprojām bija 
Lāčplēša ielas 3. mājas vecākajam 
Jānim Dobrikam, kurš arī uz iepriek-
šējo sapulci bija sagatavojis iesnie-
gumu ar iebildumiem par atkritumu 
apsaimniekošanu un to izmaksām 
(situācija aprakstīta marta izdevu-
mā). Lai gan Dobrika kungs paliek 
pie sava viedokļa, ka atkritumu šķi-
rotājs pakalpojumu tikai sadārdzina, 
par pretējo bija pārliecināti pārējie 
klātesošie.

“Mēs nevēlamies atgriezties 
tādā pašā situācijā, kāda bija pirms 
tika uzstādīti atkritumu šķirošanas 
konteineri. Valdīja nekārtība, atkri-
tumi mētājās gar konteineriem un 
tie vienmēr bija pārpildīti. Redzam, 
ka iedzīvotāju daļa, kas paši kārtīgi 
šķiro atkritumus, ir ļoti maza, tāpēc 
atbalstām šķirotāja nepieciešamību,” 
piebilda sapulces apmeklētājas.

Nākošā tikšanās ar iedzīvotā-
jiem notiks rudenī

Sapulcē vēl pārrunāja jautājumus 
par novērošanas kamerām pie kontei-
neriem, teritoriju sakopšanu, apkures 
katla maiņu, regulatora noteikto tari-
fu u.c.

Iedzīvotājiem sapulces laikā ir ie-
spēja uzdot sev interesējošos jautāju-
mus, sniegt ieteikumus gan iestādes, 
gan domes vadībai.

Ņemot vērā to, ka ir sākušies 
pavasara dārza darbi un sāksies 
vasaras sezona, sapulču apmeklētība 
no iedzīvotāju puses ir ļoti maza, 
tādēļ tikšanās noslēgumā klātesošie 
atbalstīja ieteikumu sapulces atsākt 
rudenī, kad sāksies gatavošanās 
jaunajai apkures sezonai. 

Kokneses Novada Vēstis

1. jūnijā Aizkrauklē notiks nu jau 
tradicionālais Labdarības koncerts 
Aizkraukles nākotnei, kurā turpinā-
sim Viļņa Plūmes iesākto - visi kon-
certa ieņēmumi tiks novirzīti jums 
labi zināmajai stipendijai. Koncertā 
uzstāsies virkne ar Aizkraukli un Vil-
ni Plūmi saistīti mūziķi, t.sk., plaši 
pazīstamais Lauris Reiniks, kurš bēr-
nu dienās bija biežs mūsu pagalma 
viesis. Ieejas kartes ērti iegādāties 
internetā, kā arī jebkurā Biļešu Para-
dīzes tirdzniecības vietā.

Šogad tētim būtu svinējuši 70. 
Dzimšanas dienu, tāpēc esam apņē-
mušies izveidot sen lolotu filmiņu 
par viņu. Ja viss izdosies kā iecerēts, 
tieši 1. jūnija koncertā būs tās pirm-
izrāde. Tāpat pēc koncerta aicinām 
jūs, mūsu tuvākos domubiedrus, uz 
nelielu pieņemšanu Kultūras nama 

2. stāvā, lai atskatītos uz kopīgi pa-
veikto.

Viens no stipendijas izveides 
mērķiem bija iesaistīt iespējami 
daudz aizkraukliešu, tēta draugu/pa-
ziņu/kolēģu, un šis koncerts noteikti 
ir viens labs iesaistes veids. Tāpēc 
aicinu katram gan savā kalendārā at-
zīmēt šo datumu, gan uzaicināt visus, 
kuriem tas varētu būt svarīgi vai vis-
maz interesanti. Īpaši ērti uzaicināt 
draugus ir sociālo tīklu lietotājiem:

h t t p : / / w w w. d r a u g i e m . l v /
e v / 1 8 6 0 7 0 5 6 : 3 4 6 1 0 / l a b d a r i -
bas-koncerts-aizkraukles-nakot-
nei (Draugiem.lv)

https://www.facebook.com/event
s/470114723134690/ (Facebook)

Tiekamies 1. jūnijā Aizkrauklē!
Ar labākā vēlējumiem,

Sarmīte, Māris, Baiba, Artūrs

Sapulces ar daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem 
atsāks rudenī

Turpina Viļņa Plūmes 
iesākto
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Aprīļa nogalē Aizkraukles no-
vada kultūras namā tradicionālajā 
teātru festivālā „Ūsiņdienas” ska-
tītāji varēja vērot piecu kolektīvu 
sniegumu, starp tiem arī Kokneses 
amatierteātra  Sandijas Kalniņas 
lugas iestudējumu „TORNIS. Teika 

par Kokneses pili” (režisore Ingu-
na Strazdiņa). Pēc žūrijas eksper-
tu vērtējuma spilgtāko personāžu 
atveidotāji saņēma individuālo 
balvu – „Zelta naglu”. Šīs balvas 
saņemšana bija priecīgs pārstei-
gums Anetei Baikovai – galvenajai 

varonei izrādē „TORNIS. Teika par 
Kokneses pili”. Koknesieši saņēma 
arī žūrijas atzinību par izrādes tēr-
piem, kurus šai izrādei par projekta 
līdzekļiem šūdināja SIA „Svētku 
mode” Koknesē.

Kokneses Novada Vēstis

Ceļā uz Starptautiskajām Hanzas 
dienām Lībekā

2014. gada 10. martā Kokneses 
novada domē tika saņemts Ingas un 
Andra Gicēviču iesniegums, kurā viņi 
lūdz izvērtēt pirmsskolas izglītības 
iestādes „Gundega” (PII) vadītājas 
Ritas Gabaliņas profesionālo piemē-
rotību vadīt izglītības iestādi, izvērtēt 
viņas metodes bērnu izglītošanā un iz-
dalīt vietu Ritas Gabaliņas atvainoša-
nās rakstam publiskā telpā, un izvērtēt 
programmu 0101551 un 01015311 
ieviešanas atbilstību šajā PII.

Iesniegums saņemts saistībā ar 
to, ka sarunas laikā ar Māras Gicēvi-
čas tēvu bērnudārza vadītāja lietojusi 
izteicienu „Bērnudārzs domāts nor-
māliem bērniem”.

Iepazinušies ar Iesniegumu, Kok-
neses novada dome lūdza skaidroju-
mu PII „Gundega” vadītājai Ritai 
Gabaliņai. 

11. martā dome saņēma R. Ga-
baliņas skaidrojumu, kuram tika pie-
vienoti PII „Gundega” medmāsas, 
lietvedes, grupas „Cālītis” darbinie-
ku (kuru apmeklēja Māra Gicēviča), 
vadītājas vietnieces Izglītības jomā 
Inas Požarskas, grupas „Cālītis” au-
dzēknes Signes mammas Vitas Nied-
res iesniegumi un paskaidrojumi.

12. martā domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris  uzaicināja uz  tikša-
nos iepriekš minētā  Iesnieguma au-
torus un PII „Gundega” darbiniekus. 
Sanāksmē piedalījās arī priekšsēdē-
tāja vietnieks – I. Gaiša  Kokneses 
vidusskolas direktors Māris Rein-
bergs, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sil-
vija Vēze, Sociālā dienesta vadītāja 
Baiba Tālmane, Izglītības darba spe-
ciāliste Lauma Āre, domes juriste Li-
gita Kronentāle, sabiedrisko attiecību 
vadītāja Anita Šmite.

Šajā sanāksmē tika noskaidrota 
Iesniegumā minētā situācija, 
uzklausīti abu pušu viedokļi un 
priekšlikumi situācijas risināšanai. 
R. Gabaliņa publiski atvainojās 
Gicēviča kungam par neapdomīgo 
izteikumu un sapulces noslēgumā 
vienojās par to, ka šī situācija ir 
izanalizēta un katra puse darīs visu 
nepieciešamo Māras Gicēvičas 
vajadzību nodrošināšanai.

Neskatoties uz sapulces noslēgu-
mā visu pušu rasto pozitīvo risinā-
jumu, Gicēviča kungs masu saziņas 
līdzekļos turpināja paust negatīvu 
viedokli par PII „Gundega”. 

Aprīļa sākumā Kokneses novada 
dome saņēma pārbaužu rezultātus no 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
(IKVD) un Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija veica pārbaudi PII “Gun-
dega”, jo tika saņemta sūdzība par ie-
spējamo emocionālo vardarbību pret 
Māru Gicēviču un viņas vecākiem no 
iestādes vadītājas R.Gabaliņas puses.

Pārbaudot Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma un citu bērnu tiesību 
aizsardzību regulējošo normatīvo 
aktu ievērošanu iestādē un pārbau-
dot iesniegumā minēto informāciju, 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija pārbaudes aktā infor-
mē, ka, pārbaudot saņemto informā-
ciju,  Iesniegumā minētā informā-
cija neapstiprinājās.

IKVD pārbaudē PII “Gundega” 
secināts, ka izglītības iestādes vadī-
tājas izglītība un profesionālā kva-
lifikācija atbilst normatīvos aktos 
noteiktajām prasībām; izglītības 
iestādes vadītāja ir nodrošinājusi IL 

55. panta 1. un 8. punktā noteiktās 
izglītojamās M.G. tiesības uz paš-
valdības apmaksātu pirmsskolas 
izglītības ieguvi un dzīvībai un ve-
selībai drošiem apstākļiem izglītī-
bas iestādē. 

“Pašvaldība pieņem darbā un 
atbrīvo no darba tās padotībā esošo 
vispārējās izglītības iestāžu vadītā-
jus, jautājumi, kas saistīti ar Izglītī-
bas iestādes vadītājas R. Gabaliņas 
profesionālo darbību, kā arī izteicie-
na “Bērnudārzs domāts normā-
liem bērniem” ētiskumu, jāvērtē 
izglītības iestādes dibinātājam, t.i. 
Kokneses novada domei,” rezumēja 
IKVD.

30. aprīļa domes sēdē, izskatot 
jautājumu par  PII „Gundega” vadītā-
ju Ritu Gabaliņu, Kokneses novada 
dome, iepazinusies ar Valsts Bēr-
nu tiesību aizsardzības inspekcijas  
2014.gada 4.aprīļa  pārbaudes akta 
secinājumiem un  Izglītības kvalitā-
tes valsts dienesta  2014.gada 9.ap-
rīļa  Pārbaudes akta secinājumiem, 
nolēma: 

1. Izteikt rakstveida piezī-
mi pirmsskolas izglītības iestādes 
“Gundega” vadītājai Ritai Gaba-
liņai par neētisku rīcību sarunā ar 
bērna M.G. tēvu.

2. Pamatojoties Valsts Bērnu tie-
sību aizsardzības inspekcijas  2014.
gada 4.aprīļa  pārbaudes akta seci-
nājumiem un  Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta  2014.gada 9.aprī-
ļa  Pārbaudes akta secinājumiem, 
pieņemt zināšanai informāciju, ka 
M.G. vecāku 2014. gada 10. marta 
iesniegumā minētie fakti nav apstip-
rinājušies.

Kokneses Novada Vēstis

Domes sēdē izskata jautājumu par 
PII „Gundega” vadītāju

No 22. – 25. maijam Lībekā (Vāci-
ja) notiks 34. Starptautiskās Jauno lai-
ku Hanzas dienas. Tradicionāli Senā 
Hanzas pilsēta Koknese svētku norisē 
piedalīsies ar kultūras programmu, 
kuru šogad, gatavojoties braucienam, 
veidoja četri novada deju kolektīvi 
– Kokneses jauniešu deju kolektīvs, 
deju kolektīvi “Kāre”, “Liepavots” un 
“Irši”. Koknesieši Hanzas dienu pasā-
kumos Lībekā piedalīsies divas dienas 
– 24. un 25. maijā.

Grupa ceļā uz Vāciju dosies 21. 

maijā, jo šoreiz brauciens tiek orga-
nizēts, apvienojot divus pasākumus 
– Hanzas dienu apmeklējumu un 
viesošanos sadraudzības pilsētā Vi-
tingenā (Vācija). Vitingenas apmek-
lējuma galvenais mērķis ir Piemiņas 
koncerta sniegšana Kokneses Goda 
pilsones Valdtrautes Burmanes (Frau 
Waldtraut Buurman) piemiņai, kurai 
Kokneses Goda pilsones nosaukums 
tika piešķirts par ieguldījumu abu 
pilsētu sadarbības veicināšanā. Bur-
manes kundze mūžībā aizgāja pagā-

jušajā gadā, bet šo ilgo sadraudzības 
gadu laikā daudzi no koknesiešiem ir 
izjutuši viņas viesmīlīgo uzņemša-
nu, ciemojoties Vitingenā. Piemiņas 
koncertu sniegs mūsu dejotāji un 
Knēzebekas pūtēju orķestris. 

Sagatavoto koncertprogrammu 
Vācijas braucienam visiem intere-
sentiem būs iespējams noskatīties 
Sama modināšanas svētkos 17. mai-
jā, kas dejotājiem būs kā ģenerālmē-
ģinājums pirms došanās ceļā.

Anita Šmite

Vai esiet dzirdējuši, ka teātris 
attīsta dvēseli? Manuprāt, priekš 
manis un vairākiem maniem drau-
giem tā ir. Mēs jau vairāk kā pusga-
du esam daļa no Kokneses Jauniešu 
Teātra Studijas.

Mēs visi pieteicāmies dažādu 
iemeslu dēļ, kurus pašlaik nav vērts 
uzskaitīt. Un, lai gan pieteikšanās 
iemesli bija dažādi, mēs visi  studiju 
apmeklējām brīvā laika pavadīšanas 
pēc. Mēs to uztvērām kā parastu iz-
klaidi, un tā mums nesagādāja ne-
kādu pārpasaulīgu prieku. Viss gan 
mainījās, kad uzzinājām Kokneses 
Jauniešu studijas  pirmizrādes „Balto 
ūdenskritumu pakājē” (pēc A. Niedz-
viedža lugas motīviem) datumu.

Atļaušos atklāt noslēpumu, ka 
pirmizrāde tika atcelta trīs reizes. Ja 
godīgi, mēs, mūsu režisorei Ingunai 
Strazdiņai par to esam ļoti pateicīgi.

Mēs vairs negājām uz mēģināju-
miem tāpat vien un nevarējām sagaidīt 
iespēju uzstāties un saņemt skatītāju 
atsauksmes. Pamazām, mums pašiem 
nemanot,  kļuvām savādāki. Mūs pār-
ņēma aktieru satraukums, kreņķi un pat 
strīdi, kuru ātri vien atrisinājām.

Pēc pirmizrādes, 17. aprīlī, mēs 
nespējām apklust. Apspriedām uz-
traukumu, kāds mūs piemeklēja 
pirms katra mēģinājuma, sava talanta 
un spēka apšaubīšanu, prieku, kāds 
radās pēc katra veiksmīga mēģināju-
ma.  Nokauninājām tos, kuri nebija 
tik aktīvi uz mēģinājumu apmeklēša-
nu. Mēs vēlējāmies dzirdēt atsauks-
mes no visiem. Lai gan tās lielākoties 
bija labas, mēs paši uzskaitījām savas 
kļūdas un nozvērējāmies būt labāki.

Daudz laika atvilkt elpu, jo pēc 
nepilnām divām nedēļām mūs sa-

gaidīja pirmā viesizrāde Jēkabpils 
Bērnu un Jauniešu Teātra Festivālā 
„Laipiņa 5”.

Varētu teikt, ka šo izrādi mēs gai-
dījām ar lielāku satraukumu, nekā 
pirmo. Diena sākās ar aizkavētu iz-
braukšanu un sastrēgumu Jēkabpilī. 
Ierodoties, mūsu satraukumu pastip-
rināja neierasti mazā zāles telpa un 
lielais skatītāju tuvums mums.

Pēc izrādes beigām mēs sapra-
tām, ka šāds fiziski mazs attālums 
ar skatītājiem mums arī garīgi atļāva 
būt tuvākiem gan vienam ar otru, gan 
ar skatītājiem. Esam priecīgi par sa-
ņemto diplomu par Atraktīvāko Ak-
tieru Saspēli.

Pēc šiem saspringtajiem notiku-
miem mēs tomēr atteicāmies no pie-
dāvātās atpūtas  un jau 15. maijā ar 
viesizrādi ciemosimies Bebros. Ne-
labprāt gaidām sezonas beigas, jo sā-
koties jaunajam mācību gadam, mēs 
nebūsim pilnā skaitā un daļa jauniešu 
vairs nebūs mūs pulkā – Kokneses 
jauniešu teātra studijā.

Nobeigumā es vēlos atbildēt uz 
pašās uzdoto jautājumu sākumā – jā, 
teātris tik tiešām attīsta dvēseli un ne 
tikai to. Tas ne vien palīdz izprast tev 
uzdoto tēlu, bet arī tev zināmos ak-
tierus un cilvēku kā tādu. Es un mani 
studijas biedri esam pilnīgi savādāki, 
nekā pirms astoņiem mēnešiem, kuri 
pavadīti Ingunas Strazdiņas vadītajā 
teātra studijā. 

Mans ieteikums ir piedalīties pa-
šiem. Nākošā sezona sevī slēpj jau-
nus piedzīvojumus un iespējas, bet 
pats labākais ir tas, ka teātrī var pie-
dalīties ikviens. Talants un apņēmība 
ir katrā no mums. 

Adrija Vilija Liepiņa

„Zelta naglas” ieguvēja Anete Baikova

Pirmā sezona Kokneses 
jauniešu teātra studijai

Talants un apņēmība ir katrā no mums!

Lieldienu priekšvakarā, 16. aprīlī 
Kokneses novada domes 1. stāvā no-
tika Sarmītes Rodes dzejas grāmatas 
“Manī karsti pulsē laiks” atvēršana un 
Jāzepa Osmaņu darbu izstādes atklāša-
na. Šajā vakarā uz svinīgo sarīkojumu 
bija pulcējušies Sarmītes dzejas cienī-
tāji, kolēģi un sadarbības partneri.

Pasākuma laikā klātesošajiem 
bija iespēja ieklausīties dzejnieces 
vārdos un Skuju ģimenes muzikāla-
jos priekšnesumos. Par grāmatas tap-
šanas gaitu atmiņās dalījās izdevnie-
cības „Annele” direktore Iluta Mol-
dane - Greiškane, bet par apskatāmo 
gleznu izstādi pastāstīja dzejnieka 
Jāzepa Osmaņa tuvs draugs Harijs 
Jaunzems.

„Pagājušajā gadā Sarmīti pirmo 
reizi satiku Valles muzejā. Atceros, 
ka viņa bija ļoti satraukusies, jo šajā 
dzejas dienu pasākumā piedalījās arī 

Sarmītes iemīļotais dzejnieks Jāzeps 
Osmanis. Noklausoties Sarmītes 
dzejas lasījumus, Jāzeps Osmanis iz-
teica priekšlikumu sadarbībai - izdot 
dzejas grāmatu. Tik jēgpilnu un labu 
dzeju, kāda ir Sarmītei, sen nebiju 
dzirdējusi. Ir pagājis nepilns gads, 
un rokās varam turēt šo brīnišķīgo 
autoru kopdarbu,” sacīja „Anneles” 
direktore. Sirsnīgus vēlējumus Sar-
mītei izteica ikviens klātesošais, bet 
laba vēlējumus domās sūtījām Jāze-
pam Osmanim, kurš, diemžēl, vese-
lības stāvokļa dēļ pasākumā nevarēja 
būt klāt.

Vairāku prozas grāmatu autore, 
Bebru pamatskolas skolotāja Linda 
Šmite teic: „Ikviens, kurš vēlas paba-
rot savu garu un dvēseli, jaunajā dze-
jas grāmatā nevilsies. Tā būs vērtīga 
dāvana īstam grāmatu mīlim!”

Anita Šmite

Manī karsti pulsē laiks

Ozolnieku amatierteātris savās 
mājās pirmo reizi rīkoja amatieru te-
ātru festivālu „Zelta zīle”, kurā pie-
dalījās arī Kokneses teātra spēlētāji 
ar izrādi „TORNIS. Teika par Kok-
neses pili”. Šoreiz Kaijas lomā ieju-
tās Liene Dareiko-Sinkeviča, kura 
festivāla noslēgumā saņēma diplomu 

par veiksmīgāko lomas tēlojumu, bet 
kolektīvu iepriecināja diploms par 
sava novada vēstures apzināšanu un 
iedzīvināšanu.

 17. maijā R. Blaumaņa  iestudēju-
mu “No saldenās pudeles” koknesieši 
rādīs  Aizkrauklē, muzejā “Kalna ziedi”. 
25. - 26. jūlijā Latvijas amatierteātru 

festivālā Ventspilī,  kurā piedalīsies 
visi Latvijas amatierteātri, koknesieši 
ir  to 40 laimīgo kolektīvu skaitā, kas 
spēlēs savu izrādi.  Pārventas bibliote-
kā 26. jūlijā koknesieši rādīs Sandijas 
Kalniņas lugas „Metāla ziedi”  iestu-
dējumu.

Kokneses Novada Vēstis

Veiksmīgākā lomas tēlotāja
Liene Dareiko-Sinkeviča
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Bebru pagastā Lielās talkas ne-
dēļā Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātpamatskolas 
talcinieki sakopa mācību iestādes un 
dienesta viesnīcas teritoriju. Par labi 
paveiktu darbu liecina arī glīti sakop-
tais un zaļojošais Vecbebru muižas 
parks. Bebru pamatskolas skolēni un 
skolotāji 25. aprīlī piepildīja sarkanos 
Lielās talkas maisus, savācot sadzīves 
atkritumus gar valsts autoceļa ceļma-
lām virzienā uz Tupiešēniem, Jaun-
bebriem un Koknesi. Lielās Talkas 

dienā 46 bebrēnieši rosījās vairākās 
talkošanas vietās. Vecbebru kato-
ļu dievnama teritoriju saposa katoļu 
draudzes locekļi un citi pagasta iedzī-
votāji. Tikpat čakli talcinieki darbo-
jās Ornicāna dīķa apkaimē, izcērtot 
krūmus, savācot sadzīves atkritumus 
un attīrot krastmalu. Arī Meža parkā 
Lielās talkas atbalstītāji sagrāba pēr-
nās lapas un savāca atkritumus. Jau-
najos Zutēnu kapos neliels talcinieku 
pulciņš sakopa sen aizmirstas atdusas 
vietas un Brāļu kapu teritoriju.

Lielās talkas dienā Iršu pagasta 
ļaudis tāpat kā iepriekšējos gados sa-
kopa savu lepnumu – Bulandu pils-
kalna apkārtni, kā arī tika talkots Iršu 
kapsētas teritorijā. Kopumā Lielo tal-
ku atbalstīja 77 talcinieki, bet 26. ap-
rīlī talkoja 30 Iršu pagasta iedzīvotāji.

Dienu pirms Lielās talkas Iršos 
Pērses pamatskolas mazie un lie-
lie talcinieki gar ceļa malām savāca 
atkritumus. Ģimenes krīzes centra 
„Dzeguzīte” iemītnieki šajā nedēļā 
cītīgi strādāja savas iestādes terito-
rijā. 

Paldies Lielās talkas talciniekiem!
Jau septīto pavasari Lielā talka 

sasauca kopā un vienoja kopīgā darbā 
visus, kuriem rūp tīra Latvija. Kokne-

ses novadā Lielās talkas nedēļā un 26. 
aprīlī – Lielās talkas dienā, čakli tal-
kots Koknesē, Bebros un Iršos.

25. aprīlī Kokneses pagastā 
Kokneses kultūras nama kolektīvs 
talkoja kultūras nama teritorijā. 
Šajā dienā savas iestādes teritori-
ju saposa Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas skolēni un skolotā-
ji.  Lielās talkas dienā talciniekus 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās 
pulcināja KNDA „Kokneses Tūris-
ma centrs”. 13 braši talcinieki pils-
drupās savāca atkritumus un sausos 
zarus, sakopa Daugavas malu no 
estrādes līdz pilsdrupām. Ģimenes 

atbalsta dienas centra darbinieki, 
vairāki bērni un pieaugušie, apmē-
ram 10 cilvēki, sagrāba lapas un sa-
vāca atkritumus centra piegulošajā 
teritorijā, kas robežojas ar dzelz-
ceļu. SIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi” darbinieki talkoja, 
sakopjot apkārtni pie šosejas un 
Kokneses ūdenstorņa piegulošajā 
teritorijā. Ziedoņa Vildes vadībā 
sakopta apkārtne arī 1905. gada 
ielā 64 un 51. Šo namu apkārtnes 
sakopšanas talkā piedalījās 24 tal-

cinieki. Guntis Lapiņš ar ģimeni 
savāca atkritumus gar Kokneses 
pagasta ceļa Vecā šoseja – Kapla-
va ceļa malām. 50 koknesieši tur-
pināja aizsākto tradīciju – sakopa 
un labiekārtoja dabas taku no Kok-
neses pilsdrupām uz Likteņdārzu. 
Talcinieki savāca gumijas riepas, 
kas bija palikušas no kādreizējās 
mototrases, sadzīves atkritumus un 
sausos zarus, kopumā piepildot 200 
maisus ar atkritumiem un piepildot 
divus celtniecības konteinerus ar 
riepām. 

Lielās talkas noslēgumā apbal-
vo konkursa uzvarētājus

Lielās talkas noslēgumā Likteņ-
dārzā, iecienītajā tūristu atpūtas vie-
tā, notika radošo darbu konkursa – 
izstādes „Tīra Baltijas jūra sākas tavā 
vannasistabā” uzvarētāju apbalvo-
šana. Kokneses novada pašvaldības 
Lielās talkas koordinatores Benitas 
Peciņas aicinājumam piedalīties šajā 
konkursā, radot oriģinālus, telpiskus 
darbus no otrreizēji izmantojamiem 
materiāliem, atsaucās gan individuāli 
autori, gan radoši kolektīvi. Konkur-
santu darbi bija skatāmi izstādē Kok-
neses novada domes vestibilā, katrs 
izstādes skatītājs varēja nobalsot par 
savā skatījumā labāko un interesan-
tāko darbu. Pirmo vietu  ar 40 skatī-
tāju balsīm ir ieguvis PII „Gundega” 
grupas „Zaķītis” kolektīvais darbs 
„Gaidot pavasari”. Otrā vieta tikai 
ar vienu balsi mazāk novērtētajam 
Mideru ģimenes darbam „Atpūtas 
stūrītis ar plastmasas pudelēm”. Tre-
šā  vieta ar  28 balsīm PII „Gundega” 
grupas „Lācītis” kolektīvajam dar-
bam – „Ciemos pie Krauzes”. Atzi-
nības rakstu pasniedza  Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas 1. a klasei un 
skolotājai Birutai Ozolai. Pateicības 
par piedalīšanos  konkursā saņēma 
Ingrīda Grūbe un Asnate Višķere 
par  darbu „Nāra ar Maximas acīm”,  
Kokneses internātpamatskolas  - at-
tīstības centra skolotāji un skolēni,  
PII „Gundega” kolektīvs,  Pērses 
pamatskolas kolektīvs, Kokneses pa-
gasta bibliotēka un  Kokneses ĢADC  
darba grupa. 

Kokneses Novada Vēstis

Koknesieši  jau ir iepazinuši 
dzejnieci Maiju Stepēnu.  Bet vai jūs 
zināt, ka viņa raksta arī pasakas? Šī 
gada sākumā izdevniecībā Jumava 
klajā nāca Maijas Stepēnas pasaku 
grāmata „Rūķīši pret raganām”, 
sagatavošanā jau ir nākamais pasaku 
krājums „Baltā kaziņa un citi ērmi”. 
Pēdējo gadu laikā čaklā pasaku 
stāstniece  ir uzrakstījusi 10 pasa-
ku grāmatas. Novēlam, lai jaukā 
sadarbība ar izdevniecību Jumava 

veiksmīgi turpinātos un pasaku 
draugi varētu just līdzi visiem rūķīšu 
piedzīvojumiem Zilajā silā. 25. aprīlī 
Maija Stepēna bija uzaicināta pieda-
līties Grāmatu svētkos Rūjienā, lai 
jaunās paaudzes lasītājus aizvestu 
līdzi Pasaku pasaulē. Par šo tikšanos 
un rakstīt prieku noritēja saruna ar 
Pasaku māmiņu – Maiju Stepēnu.

- Kāda loma pasakai jūsu dzīvē?
Domāju, nav tāda cilvēka, kas 

nevēlas piedzīvot brīnumu. Ja dzīvē 
tas tik bieži negadās - kas liedz brī-
numu sameklēt pasakā? Bez tam - tas 
rosina iztēli un pats vari  pamainīt 
ko sev pa prātam, beigas izdomāt 
kādas pats vēlies... Atceraties, kādēļ 
Puškins tā mīlēja savu auklīti – viņa 
stāstīja pasakas! Un, kas galā iznāca? 
Puškins!  

- Kas pamudināja rakstīt tieši 
pasakas? Kas ir iedvesmas avots?

Es mīlēju pasakas sacerēt, kad 

pati vēl biju bērns. Man nepatika 
pasakas, kurās notika kaut kas bries-
mīgs. Es pieliku savu roku vai galvu 
un to lietu laboju. Tieši rakstīt mani 
pamudināja mana mīļā mazmeita 
Linda: „Oma, tev jāraksta!” Un es 
sāku rakstīt un izrādījās, tas man pa-
šai sagādāja milzīgu prieku!

- Kā noritēja tikšanās Grāmatas 
svētkos Rūjienā?

Labāk nekā varēju iedomāties. 
Tikai tagad uz turieni braukšu tad, 
kad mani mazie klausītāji būs izau-
guši lieli. Jo – viņi tik ļoti noticēja, 
ka es patiešām esmu bijusi Pasaku 
pasaulē un, ka man ir burvju nū-
jiņa, kas palīdz uz turieni nokļūt, 
kad vien iegribas, ka patiesībā viss 
ko viņiem stāstu nav pasakas, bet 
manis redzēta īstenība. Un mazās 
sirsniņas gribēja doties man līdzi. 
Un tūlīt. Tika pieprasīts solījums, 
ka drīz atbraukšu un tad dosimies 

uz turieni kopā! Kad redzēju viņu 
acīs sajūsmu un ticību... Ak, labāk 
paklusēšu, kā es jutos. Gandrīz vai 
nokaunējusies.

- Vai mūsdienu bērniem ir 
nepieciešamas pasakas?

Pasakas ir pat ļoti nepiecieša-
mas! Tās rosina iztēli, bagātina va-
lodu. Visu to, ko iznīcina dators un, 
diemžēl, bērna psihei nepiemērotās 
ārzemju filmas, pārsātinātas ar var-
darbību. Bez tam bērni arvien vairāk 
attālinās no grāmatu lasīšanas, tādēļ 
ir tik svarīgi izdot pasakas, kas aiz-
rauj, kurās nav vardarbības, kurās 
labais uzvar ļauno ar tik vienkāršu 
ieroci kā mīlestība.

- Pastāstiest par sadarbību ar 
izdevniecību Jumava!

Izdevniecībā Jumava esmu sati-
kusi un iepazinusi ļoti jaukus cilvē-
kus. Lai arī vairākas reizes mainījies 

redakcijas kolektīvs, es ar visiem 
esmu jutusies labi. Ceru, ka tā tur-
pināsies un visas manis uzrakstītās 
10 pasaku grāmatas patiks mazajiem 
lasītājiem un visas tiks izdotas. Kaut 
gan – es nepareizi pateicu –  ne tikai 
mazajiem – pasakas ir domātas arī 
lieliem.

- Vai pasakām jābūt ar laimī-
gām beigām?

Jā gan! Pasakām jārada prieka 
un laimes hormoni. Tas nekad ne-
notiks, ja pasakā kāds tiks cepināts 
krāsnī, vai kā citādi līs asinis. Kā-
dēļ? Klausītājam vai lasītājam vēl 
ilgi jāizsapņo laimīga nobeiguma 
turpinājums. To es novēlu visiem 
– gan lieliem, gan maziem. Laimes 
hormons taču katram ir tik vaja-
dzīgs!

Kokneses Novada Vēstis

Ciemos pie Pasaku māmiņas

Kokneses novada pašvaldības daiļdārzniece Margita Krūze kopā 
ar talciniekiem, bērniem un jauniešiem gar Daugavu radīja kārklu 

žodziņu, kas  tagad glīti iekļaujas ainavā. 

Koknesieši turpināja aizsākto tradīciju – talkot dabas takā gar 
Daugavas krastu.

Bulandu pilskalnā ar prieku talkoja Iršu pagasta ļaudis.

Visjaunākais talcinieks Zutēnu kapos bija kapu pārrauga 
J. Soloveikas mazdēls Valters.
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Gaidot Kokneses novada svēt-
kus 5. jūlijā,  sāksim laikus gatavo-
ties jau tradicionālajam svētku da-
lībnieku gājienam! Šogad svētku un 
arī gājiena devīze: MŪSU SIRDIS 
KOKNESEI!

Aicinām novada iestādes, uzņē-
mumus, biedrības, draugu grupas un 
iedzīvotājus atbalstīt šo pasākumu, 
padomājot par gājiena noformējumu 
un atraktīvu sevis izrādīšanu. Gājiena 
maršruts – Blaumaņa iela, Parka iela, 

Lāčplēša iela, 1905.gada iela, Blau-
maņa iela un estrāde. Jau zināms, ka 
gājiens sāksies pulksten 11.

Aicinām potenciālos gājiena da-
lībniekus pieteikties līdz 30. jūnijam, 
iesūtot pieteikumu un nelielu apraks-
tu par sevi uz e pastu: inguna.strazdi-
na@koknese.lv.

Sīkāka informācija pa t. 
26574538.

Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama direktore

26. aprīlī uz meldru darbnīcu 
Kokneses kultūras namā bija iera-
dušies 16 interesenti. Gan lieli, gan 
tādi, kam vēl tikai četri gadi. Se-
mināru un praktisko darbošanos ar 
meldriem bija noorganizējusi bied-
rība „Baltaine”.

Sākumā uzzinājām, kā stāstīja 
TLMS „Tīne” meistare Ineta Vēvere 
(viņa arī grāmatas „Meldru pinumi”, 
apgāds „Zvaigzne ABC”, autore), 
ka arī viņas dēli sākuši pīt jau 4 un 
5 gadu vecumā. Bet iesākums pašai 
Inetai bijis Brīvdabas muzejā, kur 
vecais Sīmanis pirms vairāk kā 20 
gadiem iemācījis pīt bizes no meld-
riem. Tagad viņas darbiņi top dažā-

dām izstādēm, gadatirgiem, viņa ir 
skolotāja un strādā gan ar bērniem, 
gan ar pieaugušajiem.

Pinām ar prieku un mums iz-
devās. Katram vajadzēja izgatavot 
trīs darbiņus. Daži paspēja vairāk. 
Visi darbi tika gatavoti no jū-
ras meldriem, kas vākti pagājušā 
gadā ap Jāņiem. Mēs darinājām: 
dažādus skanošus grabuļus, rotā-
jumus mājai, lellītes, mazus gro-
ziņus un rotas. Izdevās labi. Pa-
šiem prieks un meistarei gandarī-
jums, ka šis amats iet tālāk tautās. 
Norunājām tikties vēlreiz, sep-
tembrī.

Inguna Žogota

Jau trešo pavasari, kad priecī-
gi vītero putnu balsis, Vecbebros 
uz kopīgu sadziedāšanos pulcējās 
dziedošās ģimenes, draugi un radoši 
kolektīvi, kurus vieno mīlestība uz 
dziesmu. 24. aprīļa vakarā Bebru pa-
matskolā dziedāt prieks virmoja gai-
sā, uzplauka skatītāju smaidos un ap-
lausos. Koncertu vadīja kultūras pa-
sākumu organizatore Marika Cegele, 
bet par muzikālo apskaņošanu gādāja 
Inese un Monta Skujas. Gandrīz visi 
koncerta dalībnieki šajā dziesmotajā 
pasākumā piedalījās trešo reizi. Tas 
apliecina, ka sadziedāšanās pavasa-
rī būs kļuvusi par tradīciju un to, ka 
bebrēnieši ir draugos ar dziesmu ne 
tikai svētkos – dziedāšana ģimenēs 
un draugu lokā ir viņu dzīves krā-
sainā ikdiena. No tautas dziesmām 
līdz mūsdienu populārām melodijām 
– tik dažāds bija dziesmu mīļotāju 
repertuārs.

Daiga Andersone kopā ar mei-
tiņu Esteri ir dziedājusi arī abos 
iepriekšējos pavasaros. Estere nu 
izaugusi vēl lielāka, un šoreiz kopā 
ar māmiņu Daigu aicināja mūs dzie-
dāt līdzi latviešu tautasdziesmu „Pie 
Dieviņa gari galdi” un latgaliešu 
tautasdziesmu par Rūžeņu. Viņām 
palīdzēja arī mazais Valters, kuram 
māmiņa un māsa dzied ik vakaru. 

Muzikālo pavadījumu spēlēja Iveta 
Bērziņa.

Jānis Bots muzikalitāti manto-
jis no vecākiem: māmiņas Antras 
un tēta Normunda. Jau trešo reizi 
Jānis un Antra mums dāvināja ko-
pīgu dziesmu, bet Raimonda Paula 
„Svētvakarā” viņiem pievienojās tē-
tis Normunds ar savu spēcīgo balsi. 
Vajag tikai iedrošināt, un arī tēvi va-
ronīgi kāpj uz skatuves!

Šī pasākuma uzticamās dalīb-
nieces – draudzenes un klasesbied-
renes Samanta Vilmane un Patrīcija 
Eiduka dziesmu „Sasatiku puisīti” 
ne tikai nodziedāja, bet parādīja kā 
jautru stāstu. Bebru pamatskolas 
draudzīgais 5. klases kolektīvs kopā 
ar audzinātāju Dzintru Sniedzi un 
skolotāju Liānu Haritonovu pārstei-
dza ar atraktīvo priekšnesumu Rai-
monda Paula dziesmā „Šai drūmajā 
vietā”. „Nāc, puisīti!” Artūra Reini-
ka dziesmā vilināja Inese un Monta 
Skujas. Skuju ģimene no Kokne-
ses ir šī pasākuma visatsaucīgākie 
atbalstītāji. Artis Zvejnieks bija 
otrs drosmīgais tētis, kurš kopā ar 
dēliem Andreju un Rūdolfu dzies-
mā „Kapteinis Reinis” un latviešu 
tautasdziesmā „Ozoliņi, zemzarīti” 
atklāja, ka dziesma viņu ģimenē ir 
godā celta. Kā radīta skatuvei – tā 

Laiks gatavoties svētku gājienam 
Kokneses novada svētkos!

Lai arī šajos svētkos mūs vieno brīnišķīgā vienotības sajūta, ko 
piedzīvojām pagājušajā vasarā! 

Meldru darbnīca arī Koknesē

Ar prieku un labu gribu var iemācīties visu! 

Iršu pagasta pārvaldes  zālē ska-
tāma Kokneses novada pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņu praktisko 
darbu izstāde.

Lai sasaucamies, lai dziedam!

Pasākuma noslēgumā kopdziesmā: „Lai sasaucamies, lai dziedam!”

Daigas Andersones ģimenē dzied svētkos un ikdienā!  Daiga ar  
meitiņu Esteri un dēliņu Valteru.

varēja sacīt par sešgadīgo Evelīnu 
Šleseri dziesmā „Sasatiku puisīti”. 
Evelīnai dziesmiņu nepietrūkst ne 
mājās, ne bērnudārzā, bet šajā pa-
sākumā mazā dziedātāja piedalī-
jās pirmo reizi. Kapelu „Aizezeres 
muzikanti” skatītāji jau iemīļojuši 
daudzajos pasākumos, kuros ska-
nējusi viņu no sirds spēlētā mūzika. 
Arī šoreiz dziesmā „Kur esi tu?” 
un draiskajā „Fokstrotā” baudījām 
„Aizezeres muzikantu” brīnišķīgo 
sniegumu. Bebru pamatskolas 5. 
klases skolnieču kvartets: Krista 
Ģēģere, Daniela Caunīte, Elīna Su-
hotina un Enija Ošiņa izpildīja Dže-
ni Mei hītu „Es gribu tevi mīlēt”. 
Bet meiteņu klasesbiedrs Juris Bi-
tenbinders uz skatuves radīja sajū-
tu, ka patiešām uz koncertu ieradies 
gaisa balonā, gluži kā varonis viņa 
dziedātajā Raimonda Paula dziesmā 
„Lidojums ar gaisa balonu”. Juris 
jau trešo reizi ar prieku piedalījās 
šajā pasākumā. Starp citu, viņš bija 
pirmais drosminieks, kurš pieteicās 
dziedāt pirmajā dziedošo ģimeņu un 
draugu koncertā 2012. gadā. Māsī-
cas Renāte Jaudzema un Marika Ce-
gele labprāt uzdzied kopīgos ģime-
ņu svētkos, bet pirmo reizi meitenes 
uzstājās šajā pasākumā ar Kārļa 
Būmeistera kompozīciju „Divi eņ-
ģeļi”. Mozgu ģimenes dziedātāji 
ar saviem priekšnesumiem mūs ir 
priecējuši arī iepriekšējās reizes. 
Šoreiz māmiņa Laila ar jaunāko 
dēlu Edvardu izpildīja dueta „Sand-
ra” labi zināmo dziesmu par mazce-
nas mobilo telefonu, kurš atrisina 
visas dzīves likstas. Uz koncerta 
noslēgumu bija ieradusies, kā viņi 
paši sevi pieteica - viesmākslinieku 
grupa no ārzemēm ar dziesmu, kurā 
izskanēja jautājums: „Vai es vainī-
ga, ja mīlu?”

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Pabērza sirsnīgi pateicās visiem 
koncerta dalībniekiem un novēlēja 
arī skatītājiem nākamajos dziedā-
šanas svētkos būt dziedātāju pulkā. 
Bebru pagasta pārvaldes sarūpētās 
balvas atgādinās dziedātājiem par 
jauko sadziedāšanos šopavasar. Lai 
visus dziesmu draugus pavada vārdi 
no dziedātās kopdziesmas „Lai sa-
saucamies, lai dziedam, un dziesma 
šī vieno lai mūs!”

Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto

Bērnu prieks un čaklās rokas 
izstādē
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10. aprīlī Pērses pamatskolā no-
tika koncerts „Ko tu proti!”. Šis bija 
īpašs un gaidīts pasākums šajā mācī-
bu gadā izveidotajam skolas 1. - 4. 
klašu tautisko deju kolektīvam, kuri 
uzstājās jaunajos deju tērpos. Dalīb-
nieki ar lepnumu un gandarījumu de-
joja jaunajos tērpos, kas kolektīvam 
piešķīra individualitāti un saskaņu. 
Šis kolektīvs cītīgi gatavojās XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku Kokneses un Pļaviņu no-
vada deju kolektīvu skatei 15. aprīlī 
Kokneses kultūras namā, tāpēc šis 
koncerts viņiem bija kā ģenerālmēģi-
nājums pirms skates.

Trīs skanīgas dziesmas varēja 
klausīties skolas ansambļa izpildīju-
mā. Vēl savu dziedāt prasmi demons-
trēja Amanda Zābaka, Tatjana Petrov-

ska, Viktorija Lenora Kraukle, Zanda 
Riekstiņa, Līga Riekstiņa, Roberts 
Petrovskis. Dzejoli Latvijai veltīja  
Megija Milne. Interesanta un atraktīva 
bija Alvja Reinfelda un Ričarda Reis-
maņa uzstāšanās, jo viņi bītoja.

Pērses pamatskolas vairāki sko-
lēni apmeklē Kokneses mūzikas 
skolu, tāpēc pasākumā varēja novēr-
tēt viņu sniegumu: koncertu atklāja 
Anna Ziediņa un Agneses Skrīvere ar 
flautas spēli, Monta Bergmane spē-Monta Bergmane spē-
lēja vijoli, Viktorija Lenora Kraukle 
– saksofonu, Agita Skrīvere – akor-
deonu.

Priecēja skatītāju atsaucība, jo uz 
koncertu bija sanākuši ne vien izglī-
tojamo vecāki, bet gan arī Iršu pa-
gasta iedzīvotāji, kuru bērni nemācās 
Pērses pamatskolā.

Koncerts radīja daudz pozitīvu 
emociju: dzīvesprieku un sirds siltu-
mu skatītājiem, dāvināšanas prieku 
dalībniekiem, gandarījumu par pa-gandarījumu par pa-
veikto pedagogiem.

Koncerts deva apliecinājumu 
tam, ka Iršu pagastā aug talantīga 
jaunā paaudze. Paldies skolēnu ve-
cākiem par atbalstu un sapratni, deju 
skolotajai Intai Balodei par ieguldī-
to darbu, sagatavojot dejotājus deju 
skatei, skolotājai Sandrai Paļčevskai 
par muzikālo baudījumu dziedātāju 
izpildījumā, skolotājai Līgai Rieks-
tiņai par zāles noformējumu, Kok-
neses mūzikas skolas pedagogiem 
par ieguldījumu skolēnu vispusīgai 
attīstībai.

Gaļina Kraukle,
Pērses pamatskolas direktore 

29. aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā notika Kokneses novada 
skolu Mākslas un Sākumskolas sko-
lotāju MA rīkotais pasākums “Gadu 
kārtām Rīga auga”.

Tēma tika izvēlēta saistībā ar 
Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspil-
sētu.

Pasākumā piedalījās katras sko-
las apvienotā 3. un 4. klašu koman-
das 10 cilvēku sastāvā.

“Dziesmotais Rīgas tramvajs” 
piestāja dažādās pieturās. Tās bija kā 
muzikāli, teatralizēti mājas darbi, un 

arī uzdevumi, kas veicami uz vietas.
Visas komandas šim pasākumam 

bija nopietni gatavojušās. Ar interesi 
varējām vērot tautasdziesmu uzve-
dumus un teiku attēlojumus. Skolēni 
plašas zināšanas parādīja, atbildot uz 
sarežģītiem jautājumiem par Rīgu.

Liels Paldies atsaucīgajām skolo-
tājām, kuras sagatavoja skolēnus šim 
pasākumam!

Mākslas skolotāju MA vadītāja 
Inita Asarīte 

un Sākumskolas skolotāju MA 
vadītāja Biruta Ozola

Šī gada 21. maijā plkst. 17.00 
Kokneses novada pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Gundega” mazajā zālē 
sapulce 2012. - 2013. gadā dzimušo 
bērnu vecākiem, kuri vēl neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi.

Darba kārtībā:
1. Uzņemšanas, vietas saglabā-

šanas un atskaitīšanas kārtība. (PII 
“Gundega” vadītāja R.Gabaliņa)

2. Dienas organizācija. (PII 
“Gundega” vadītāja R.Gabaliņa, 
vadītājas vietniece izglītības jomā I. 
Požarska)

3. Adaptācijas periods. (pirms- 
skolas izglītības pedagogs K. Reinika)

4. Ēdināšana un medicīniskā aprūpe. 

(Iestādes medicīnas māsa  I. Krēgere)
Plānojot darbu vasaras periodam, 

informējam, ka Kokneses novada 
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Gundega” būs slēgta no 25. jūnija 
līdz 1. augustam.

Bērnus uzņemsim sākot ar 4. au-
gustu, bet pieteikt varēs no 1.augusta.

Atnākot no vasaras atvaļinājuma, 
jābūt nomaksātiem parādiem par 
bērna ēdināšanu pagājušajā mācību 
gadā.

Lai saulaina un izdevusies mums 
šī vasara!

Rita Gabaliņa,
Kokneses novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Gundega” 

Veiksmīgi aizritējis jau trešais 
radošo darbu konkurss, kuru Bebru 
pamatskolā rīko tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona muzejs sadarbībā ar me-muzejs sadarbībā ar me-
cenātu, Voldemāra Jākobsona skol-
nieku Andri Kristonu.

Šajā mācību gadā konkursanti 
iejutās tēlnieka lomā un radīja 
visdažādākās skulptūras Bebriem, 
savos jaunrades darbos lepojoties par 
Bebriem. Žūrija, izvērtējot iesniegtos 
darbus, sākumskolas grupā par 
labākajiem atzina Evas Tomaševskas 
(1. vieta), Jekaterinas Ketijas Kmitas 
(2. vieta), Edija Kosmačevska (3. 
vieta) darbus. Pamatskolas grupā 
uzvarēja Rolands Lipenītis (1. vieta), 
Liene Pavloviča (2. vieta) un Renāte 
Grikpede (3. vieta).

Andra Kristona speciālbalvu 
saņēma 8. klases skolniece Krista 
Jirgena. Ļoti daudzi jaunie māksli-
nieki (arhitekti) tika pie atzinībām. 
Neviens nepalika bez pateicības par 
padarīto. Žūrija mēģināja vienoties 
par mākslas virzienu, kurā skolē-

Kokneses novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Gundega” paziņojums:

Sākot ar 2014. gada 6. maiju, lū-
dzam pieteikt 2009. gadā dzimušos 
bērnus (kuri neapmeklē PII) Kok-
neses novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Gundega” piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu obligātās apmācības 
grupās 2014./15. mācību gadam.

Iesniegumus pieņem katru darba 
dienu no plkst. 9.00 - 16.00 Kokne-
ses novada pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Gundega”, Koknesē, Lāčplēša 
ielā 7. Tālrunis uzziņām: 65161685; 
mob. 26363672

Sapulce Kokneses novada pirmsskolas 
izglītības iestādē “Gundega”

Jaunrades konkursa „Mans lepnums – 
Bebru pagasts” noslēgums

Konkursa „Mans lepnums – Bebru pagasts” mecenāts Andris Kristons 
un labāko darbu autori.

niem izpausties nākošā gada konkur-
sā. Ļoti iespējams, ka tiks piedāvāts 
veidot telpu un brīvdabas dekorus. 
Andris Kristons izteica priekšlikumu 
piektajā konkursa gadā atgriezties at-
kal pie zīmēšanas, ar kuru aizsākās šī 

jaukā tradīcija – caur dažādu mākslu 
jaunrades darbiem raudzīties pasaulē 
un sevī.

Linda Šmite
Dzintras Sniedzes foto

Pērses pamatskolā koncerts „Ko tu proti!”

Jaunajos tautas tērpos prieks dejot un muzicēt!

Gadu kārtām Rīgā auga

Pavasaris ir atnācis ne tikai ar 
jauku un saulainu laiku, bet arī ar 
dažādiem interesantiem konkursiem, 
kas veicina radošo pašizpausmi un 
aicina turēt godā latviešu tautas tra-
dīcijas. Viens no tādiem ir AS „Balti-
covo” rīkotais radošo darbu konkurss 
„Krāso! Sūti! Svini!”, kurš veltīts olu 
ražotnes 10 gadu jubilejai. Kā katru 
gadu radošo darbu konkursā piedalī-
jās arī Kokneses internātpamatskola 
– attīstības centrs. 

Interesantos, radošos un ko-
šos darbus par tēmu „Krāso! Sūti! 
Svini!” skolēni zīmēja dažādās teh-
nikās – ar guašām, krītiņiem, flo-
māsteriem, datorprogrammā Paint, 
tos dekorēja ar putnu spalvām, olu 
čaumalām, kā arī izšuva dažādās 
tehnikās. 

Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centra

metodiskais dienests 

Krāso! Sūti! Svini!

Paldies skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās darbu gatavošanā! 
Lai izdodas arī turpmāk būt tikpat radošiem un izdomas bagātiem!

Bebru pamatskolas skolēni, godi-
not māmiņas gaidāmajā Mātes dienā, 
bija sarūpējuši stundu garu koncertu, 
kurā mijās tautiskās dejas ar kora un 
vokālā ansambļa dziesmām. Skanēja 
izteiksmīgi runāti dzejoļi un bija iepa-
zīstams sākumskolas skolēnu iestudē-
tais uzvedums par Rīgu. Koncertu pa-
pildināja Kokneses mūzikas skolas au-

dzēknes Ketijas Kmitas klavierspēle. 
Starp priekšnesumiem, kā tas 

šajā laikmetā raksturīgs, iespraucās 
reklāma. Tā vēstīja par skolas literāro 
žurnālu „Bebrēns”. 

Priecājamies, ka bērnu sasniegu-
mus interešu izglītībā baudīt ieradās 
tik liels viesu pulks. Bez māmiņām 
pie mums viesojās tēti, vecmāmiņas, 

krustmātes. Aizkustinošus mirkļus 
radīja mazo rociņu māmiņām snieg-
tie ziedi, apsveikumi, apskāvieni. 

Pirms un pēc koncerta viesus 
priecēja rokdarbu un zīmējumu iz-
stāde, kurā bija aplūkojami arī visi 
konkursa „Mans lepnums – Bebru 
pagasts” darbi. 

Bebru pamatskolas informācija

Ģimenes dienas koncerts
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Nikotīns tīrā veidā ir viena no 
spēcīgākajām atkarību izraisošam 
vielām un tas ir sastopams visos ta-
bakas produktos. 

16. aprīlī Kokneses internātpa-
matskolā – attīstības centrā izglīto-
jošās nodarbības „Diena bez smē-
ķēšanas” un „Spais” vadīja Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārvaldes 
Aizkraukles iecirkņa nepilngadīgo 

I  Taustiņinstrumentu spēle
     Klavierspēle
     Akordeona spēle
II Pūšaminstrumentu spēle
     Flautas spēle
     Saksofona spēle
     Trombona spēle
     Trompetes spēle
     Tubas spēle
III Stīgu egularnt spēle
      Vijoļspēle
IV Vokālā mūzika
      Kora klase
Iestājkonsultācija 26. maijā plkst. 

18:00
Iestājeksāmens 27. maijā plkst. 

18:00
Kokneses Mūzikas skola ir viena 

no 122  Profesionālās ievirzes mūzi-
kas izglītības iestādēm Latvijā, kura 
piedāvā iegūt mūzikas pamatizglītī-
bu  8 gadu laikā –programmās Kla-
vierspēle, Vijoļspēle, Kora klase un 6 
gadu laikā – programmās Akordeona 
spēle, Pūšaminstrumentu spēle.

Audzēkņiem, kuri vēlēsies mūzi-
kas izglītību turpināt kādā no Latvi-
jas Mūzikas vidusskolām, Kokneses 

mūzikas skola piedāvā  turpināt izglī-
tību attiecīgi 9. un 7. klasē, lai saga-
tavotos iestājeksāmeniem .

Stājoties mūzikas skolā, audzēk-
ņiem un viņu vecākiem ir jāzin, ka tās 
nebūs interešu izglītības pulciņu no-
darbības, bet nopietnas mūzikas teori-
jas mācību stundas, izvēlētā mūzikas 
instrumenta spēles apguve, kura pra-
sīs  regulāru stundu apmeklēšanu un 
neatlaidīgu, sistemātisku vingrināša-
nos mājās. Mācību gada laikā audzēk-
nim būs ne mazāk kā 4 publiskas uz-
stāšanās, kurās būs jāatrāda apgūtais. 

Paralēli mūzikas apguvei, audzēk-
ņiem tiek  mācīta skatuves kultūra.

Skolā ir plašas kolektīvās mu-
zicēšanas iespējas – ansambļi, kori, 
orķestri.

Aicinām  uz  iestājeksāmenu no-
pietnām mūzikas studijām noskaņo-
tus audzēkņus!

Uzņemam audzēkņus bez vecu-
ma ierobežojuma.

Vecāku ikmēneša līdzfinansē-
jums ir 14 eiro.

Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centra līnijdeju pulciņa 
dalībnieces 24. aprīlī piedalījās fes-
tivālā „Carnikavas ritmi 2014”. Deju 
festivāls jau 13. reizi norisinājās Pie-
jūras internātpamatskolā, Carnikavas 
novadā.

Festivālā piedalījās 22 skolu pār-
stāvji no visas Latvijas. Pasākuma 
dalībnieki izpildīja dažādu novirzie-
nu un stilu dejas, sākot no klasiskā 
valša līdz dejām ar akrobātikas ele-
mentiem. Mūsu skolu pārstāvēja 

Līga Treikala, Valija Bitenbindere, 
Sanita Petrovska, Madara Goževica 
un Elīna Nesvate ar līnijdeju priekš-
nesumu.  

Festivālā uzstājās arī Latvijā 
pazīstami mūziķi – Samanta Tīna, 
Markuss Riva un Agnese Rakovs-
ka ar grupu. Māksliniekus klausījā-
mies, aktīvi dziedājām līdzi, kā arī 
izmantojām iespēju kopā nofotogra-
fēties.

Nobeigumā no festivāla organi-
zatoriem saņēmām atzinības rakstu 

par piedalīšanos festivālā „Carni-
kavas ritmi 2014” un veicināšanas 
balvas. 

Paldies skolas – centra direkto-
rei Dagmārai Isajevai un adminis-
trācijai par atbalstu, sniedzot iespēju 
piedalīties pasākumā, skolotājam 
Intam par palīdzību audiomateriālu 
sagatavošanā, kā arī skolotājam 
Guntim.

Iluta Atraste,
Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra skolotāja

Koknesieši  līnijdejotāji  festivālā
„Carnikavas ritmi 2014”

Līnijdeju pulciņa dalībnieču draudzīgais foto ar  Carnikavas Lieldienu Zaķi.

Kokneses Mūzikas skola uzņem audzēkņus 
2014./2015. māc. gadam šādās profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības programmās:

Nodarbība 
„Diena bez smēķēšanas”

lietu inspektore Egija Kārkliņa. In-
spektore skolēniem stāstīja un rādīja 
materiālus par smēķēšanas un narko-
tisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselī-
bu, to radītajām sekām un iespējām 
meklēt palīdzību, lai atbrīvotos no 
šīm atkarībām.

Nodarbībās E. Kārkliņa īpašu uz-
manību pievērsa „legālo narkotiku” 
„Spais” (Spice) lietošanas kaitīgu-
mam, uzsverot, ka šis augu maisījums 
ietekmē gan sirds un asinsvadu, gan 
nervu sistēmu, kā rezultātā šīs vielas 
pīpētāji nespēj kontrolēt savu rīcību 
un tā lietošana var beigties letāli.

Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra 

metodiskais dienests

Ar siltu saulīti, pirmajiem pava-
sara putniem, puķēm, salapojušiem 
kokiem un prieku sirdīs ir pagājis 
aprīlis. Katram tas ir bijis savādāks.

Mazākie, pirmsskolas, centra ap-
meklētāji kopā ar saviem vecākiem ir 
iecienījuši lomu spēles ar mīkstajām ro-
taļlietām, zīmēšanu un puzļu salikšanu.

Skolēni ierodas centrā atpūsties 
pēc mācībām skolā, uzspēlēt dažādas 
galda, loģiskās, roku veiklības spē-
les, kā arī ar interneta palīdzību veikt 
uzdotos projekta darbus dažādos mā-
cību priekšmetos, lasīt grāmatas vai 
kopā ar draugiem uzspēlēt bumbu.

Skolēni kopīgi izvēlas ēdienu re-
ceptes, kā arī tos gatavo. Šokolādes 
keksiņu cepšanas un rasola pagatavo-
šanas receptes aprīlī ir apgūtas.

Lielākie aprīļa svētki bija Liel-
dienas kopā ar folkloras kopām “Ur-
gas” un “Tīne”.

Šūpoļu izpušķošana, šūpošanās, 
Lieldienu olu izstāde, to ripināšana, 
rotaļas, dejas ilgi paliks atmiņā vi-
siem svētku dalībniekiem.

Lūk, kā Lieldienas mūsu centrā 
novērtē Kristers, Annija, Egija un 
Raivis.

«Patika Lieldienas DC, jo es vadīju 
un bija sarežģīti izdomāt olām uzsla-
vas, jo visas bija vislabākās un foršā-
kās. Trīs lietas man patika vislabāk - 
gatavošanās Lieldienām, folkloras ko-
pas novadītās rotaļas un apsveikšana».

«Šis pasākums man ļoti patika, 
jo bija jautrs un interesants. Visfor-

šākais bija tas, ka visi varējām pieda-
līties dejās un rotaļās. Galvenais, ka 
bija jautri. Paldies!!!»

«Patika palīdzēt pēc svētkiem sa-
kārtot centru un dejot ar Grinetu».

«Viss kopā bija forši - olu ripinā-
šana, dziesmas, dejas, rotaļas, skais-
tāko Lieldienu olu izstāde un apbal-
vošana».

Par latviskās dzīvesziņas praktis-
ku ieviešanu Liedienās mūsu centrā 
liels paldies:

Ingunai Žogotai, Laimai Lielu-
pei, Annijai Blaus, Elgai Grigānei, 
Natālijai Miķelsonei, Vizmai Kalaus, 
Grinetai Brokānei, Airai Šipčenokai!

Lielās talkas dienā saņēmām pa-
teicību par piedalīšanos radošo darbu 
konkursā «Tīra Baltijas jūra sākas 
Tavā vannasistabā», un bijām ganda-
rīti par ieguldīto laiku un darbu.

Koknesiešiem par lielu pārstei-
gumu, Lieldienu rītā, Dienas centra 
apzāģētā stumbra galā, stārķis bija 
uzmeistarojis sev ligzdu.

Pat Lieldienu svinēšana centra 
pagalmā to neaizbaidīja! Un otrā die-
nā ligzdā jau atradās divi stārķi!

Daudzi garāmgājēji noraugās 
mūsu svēteļos un pacilāti dodas tālāk 
savās ikdienas gaitās. Priecāsimies 
arī mēs un ar nepacietību gaidīsim 
jaunos stārķēnus!

Lai labas domas un darbi arī turp-
māk!

Ieva Jankovska,
Kokneses ĢADC vadītājas p.i.

Dienas centra ikdiena un svētki aprīlī

No 22. aprīļa līdz 27. aprīlim 
visā Latvijā norisinājās Bibliotēku 
nedēļa.  Šīs nedēļas ietvaros Iršu 
pagasta bibliotēka centās ieprieci-
nāt pagasta ļaudis un visus aicināja 
uz tikšanos ar Sarmīti Rodi, kurai 

nupat ir iznākusi otrā dzejoļu grā-
mata „Manī karsti pulsē laiks”. 
Saules „pielietajā” un omulīgajā 
pagasta zālītē Sarmīte  atklāja sava 
gara darba tapšanas ceļu, pastāstīja 
par jauko sadarbību ar Jāzepu Os-

Bibliotēku nedēļa Iršu pagasta bibliotēkā
mani un izdevniecību „Annele”. Iz-
rādās, ka Sarmītei bija jāpapildina 
savas zināšanas rakstīšanas mākā, 
jāieklausās J. Osmaņa padomos un 
daudz jāstrādā, lai grāmata, nonā-
kot pie lasītāja, būtu viņam sirdij 
un acij tīkama. 

Literāro pasākumu kuplināja Iršu 
pagasta sieviešu ansamblis un visus 
priecēja ne tikai Sarmītes lasītā dze-
ja, bet arī Kokneses novada pirms-
skolas izglītības iestāžu bērnu radošo 
darbu izstāde.

Sarmītes dzejoļi, domu pa-
vedieni, viņas starojošā enerģija 
uzrunāja ne vienu vien pasākuma 
apmeklētāju, gribējās klausīties vēl 
un vēl. Protams, tikai Sarmīte pati 
tā pa īstam zina, kā nāk šis vieg-
lums, kā top dzejas rindas, bet mēs 
lasītāji vēlam, lai padomā viņai ir 
vēl kāda grāmatiņa un dzejolis par 
Iršiem!  

                     Dace Grele,
                     Iršu pagasta bibliotēkas 

vadītāja 

Iršu pagasta sieviešu ansambļa dalībnieces un vadītāja Valda Kalniņa
sevi sauc par pasākumu kuplinātājām!



11 Nr. 53 (340) 2014. gada 13. maijs    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Lieldienas līksmi pavadītas!

Ar pašdarbības deju kolektīvu 
koncertu, pavasara zupas baudīšanu, 
olu ripināšanu, šūpošanos un vizinā-
šanos zirga mugurā koknesieši svinēja 
Lieldienas.

Lieldienu noskaņu Bebru pagasta centrā jau svētku ne-
dēļas sākumā radīja omulīgi garauši, bet Pirmajās Lieldienās 
„Galdiņu” muzeja pagalmā Lieldienu zaķi sagaidīja lielus 
un mazus svinētājus. Kādam nebēdnīgam garausim muzeja 
dārzā bija izbiris olu grozs, bērni ar aizrautību tās meklēja un 
atrada izsētas zaļajā zālītē. Bet vēl pēc brīža ar Lieldienu zaķa 
izkrāsotajām olām viņi uzziedināja savu Lieldienu koku.

 Ar skaļiem gaviļu saucieniem noritēja virves vilkšana 
zēniem un meitenēm, Lieldienu spēle „Cūciņu dzīšana” 
un vēl citas pavasara saulgriežu rotaļas. 

 Irši var lepoties ar atsaucīgiem cilvēkiem, kas godā 
tradīcijas! Gan lieli, gan mazi pulcējās pagalmā, kurā no-
tika dažādas Lieldienu izdarības – olu ripināšana, mīk-
lu minēšana. Jaukās zaķenītes ar zaķu bērniem eleganti 
priecēja ar savu klātbūtni, radot patīkamu svētku sajūtu. 
Ticiet vai nē, bet Iršos bija ieradies īsts, pūkains, melns 
– balts zaķītis, kurš visiem viesa smaidu uz lūpām un ik-
viens varēja priecāties un paglaudīt trusi… 

17. aprīlī Kokneses internātpa-
matskolā – attīstības centra skolēni un 
skolotāji sagaidīja pavasara saulgriežu 
svētkus. Šajā dienā skolēni veidoja Liel-
dienu aplikāciju zaķus, gatavoja putnu 
būrus, krāsoja olas, minēja mīklas un 
skaitīja tautasdziesmas par Lieldienām.  
Skolas – centra pagalmā svinētāji dzie-
dāja dziesmas un gāja jautrās rotaļās. 
Paldies visiem, kas piedalījās un padarī-
ja šo svētku sajūtu īpašu!

„Kas ir vislabākās zāles pret nīg-
rumu, ikdienību un raizēm?” „Ir jā-
dzied, jāatrod sava ziņģe kā eliksīrs 
dzīvespriekam!” – teic tie, kuriem tas 
ir izdevies. Par to, ka ziņģe spēj vienot 
visas paaudzes, varējām pārliecināties 
12. aprīlī Kokneses kultūras namā 
„Kokneses ziņģes” trešajā pavasarī. 
Paldies Ingunai Žogotai – „Kokneses 
ziņģes” krustmātei par māku sasaukt 
kopā tik daudzus dziesmu draugus. 

15 kopas, vairāki individuālie izpil-
dītāji, kopumā ap 160 ziņģētāju cēla 
godā savas ziņģes kā krāsainus stās-
tus, kurus atraktīvi pieteica pasākuma 
vadītājas Astrīda Saimena un Līvija 
Vindele. Iepriecinoši, ka katrs dzies-
motais kolektīvs meklē un atrod savā 
pusē dzimušas dziesmas un neļauj 
tām zust aizmirstībā.

Koncertu atklāja mājinieki fol-
kloras kopa „Urgas” ar Koknesē pie-

Kas jautras dziesmas dzied, dzīvo divtik ilgāk!

Visskaistākais foto! Viesmīlīgie mājinieki – folkloras kopa „Urgas” 
un draugi.

Skatītāji ar sajūsmu uzņēma spēlmaņu kopas „Skutelnieki” un 
Andra Miglāna sniegumu.

rakstītu dziesmu: „Tumša, tumša tā 
eglīte”, bet stāstā par Brenci dāmām 
palīgā nāca viņu atbalstītājs – Vilnis 
Krauklis. Ziņģes vedina uz dancoša-
nu! „Lambetvoku” koknesietes gan 
izdziedāja, gan izdejoja.

Savā priekšnesumā koknesiete 
Ausma Markava tautā iemīļotajai 
dziesmai „Ugunskurs” skatītājiem 
veikli iemācīja vēl vienu pantu, kuru 
pati prātā paturējusi pirms gadiem 
piecdesmit. Kapelā „Aizezeres muzi-
kanti” muzicē bebrēnieši un kokne-
sieši, bet aizsākums rodams Vīksnes 
pagastā Balvu novadā. Trīs paaudzes 
vienā kapelā apliecināja, ka dziesma 
ir vislabākais mantojums, ko vecāki 
var novēlēt bērniem. Uz skatuves 

divu stāstnieču satikšanās bija bau-
dījums skatītājiem. Vivita Skurule no 
Viļāniem un Līga Reitere no Vents-
pils katra savā mēlē izstāstīja savu ie-
pazīšanās stāstu un arī kopīgu dzies-
mu nodziedāja, sadalot skatītāju zāli 
latgaliešos un ventiņos. Ar savām 
spēcīgajām balsīm patīkami pārstei-
dza māsas Salmiņas.

Ar nepacietību skatītāji gaidīja 
spēlmaņu kopas „Skutelnieki” uz-
stāšanos. Un gaidīt bija vērts! Kopas 
vadītājs Uldis Bērziņš pastāstīja, ka 
šim pasākumam cītīgi gatavojušies 
un tikuši klāt arī pie jauniem papild-
spēkiem. Uz ko viens no viņiem – 
koknesietis Andris Miglāns atsmēja, 
ka Uldis viņu veiksmīgi izprovocējis. 

Lai nu kā, bet skatītāji no sirds prie-
cājās par lielisko kopdarbu: ziņģēm 
„Zirdziņš” un „Šoferu dziesmu”, 
kuras piedziedājumu: „Nevar būt, 
nevar būt, ka būt par šoferi Koknesē 
ir grūt!” skatītāji uzreiz dziedāja lī-
dzi. Tā bija brīnišķīga mūzikas ins-
trumentu saspēle un Andra Miglāna 
solo. Dziesmu mīlošās latgalietes – 
folkloras kopa „Isnauda” skatītājus 
apbūra skatītājus ar savu šarmu un no-
turēja uz tā paša dzīvespriecīgā viļņa. 
Viņu dziedātajā „Slavas dziesma šim 
namam” ir dzīves gudri vārdi: „Bet, 
kas jautras dziesmas dzied, tas dzīvos 
divtik ilgāk!” To, ka dziesmai, kuru 
saucam par ziņģi un senajiem latvju 
dančiem neizzust, apliecināja Ilmāra 
Pumpura vadītā folkloras deju kopa 
„Dandari” no Rīgas. „Dandaru” puiši 
un meitas ciemakukulim bija atveduši 
Kurzemes senos dančus un rotaļas.

„Raibs un krāšņš kā deķis ir riti-
nājies mūsu koncerts divas stundas 
un četrdesmit piecas minūtes” – sa-
cīja Inguna Žogota. Visi „Kokneses 
ziņģes” dalībnieki par atsaucību un 
jaukai atmiņai saņēma mājinieku sa-
rūpētās balvas un Kokneses novada 
domes pateicības rakstus.

Otrajā pasākuma daļā ziņģētāji 
paši spēlēja un dancoja, jo, kā dzie-
dāja “Isnauda”, kas jautri dančus 
ved, dzīvo trīsreiz ilgāk!

Sarmīte Rode
Ingunas Žogotas foto



12KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 53 (340) 2014. gada 13. maijs 12

Notiks Kokneses novada 
atklātais čempionāts 
pludmales volejbolā

17. aprīlī Ogres stadionā notika 
Latvijas čempionāts soļošanā, kurā 
startēja arī Kokneses jaunie vieglat-
lēti, pārvedot mājās trīs godalgas. 10 
000 m soļošanā juniorēm Jana Fedo-

tovska un junioriem Krišs Rudzons 
finišu sasniedza trešie, 3000 m dis-
tancē meitenēm savu pirmo medaļu 
Latvijas čempionātā izcīnīja Līna 
Gražule, finišējot otrā.

3. maijā Jēkabpilī norisinājās pil-
sētas atklātais čempionāts vieglatlēti-
kā un Pētera Zeltiņa piemiņas 100-ga-
des čempionāts soļošanā komandām, 
uz kuru pulcējās  labākie soļotāji,  lai 
noskaidrotu  spēcīgāko novada vai 
pilsētas komandu. Aizkraukles nova-
da Sporta skolas komandas sastāvā 
startēja arī trīs Kokneses vieglatlētes 
- Jana Fedotovska, Evita Skruļa, Līna 
Gražule. 3000 metru distancē meite-

nēm, sasniedzot personīgo rekordu, 
sīvā cīņā uzvarēja Līna Gražule, otrās 
vietas ieguvēju apsteidzot par 0.03 se-
kundēm. Tikpat garā distancē sievie-
tēm trešo vietu izcīnīja Evita Skruļa, 
juniore Jana Fedotovska finišēja sestā. 
Komandvērtējumā uzvarēja un Pētera 
Zeltiņa kausu ieguva Gulbenes, otrajā 
vietā Aizkraukles, trešajā Ludzas so-
ļotāju komandas.

Viktors Ņuhtiļins

Kokneses sporta centrā notiek 
futbola nodarbības pie trenera Antona 
Ciematnieka, kurš uz treniņu aicina 
2005. gadā dzimušos un jaunākus bēr-
nus – gan zēnus, gan meitenes. Treni-
ņi notiek otrdienās un ceturtdienās no 
18:00 līdz 20:00 Kokneses stadionā 

vai sporta hallē, atkarībā no laika aps-
tākļiem. Atgādinām, ka darbojas arī 
futbola treniņu grupa bērniem no 4 - 5 
gadu vecuma, kuru vada trenere Mai-
ja. Vairāk informācijas pa telefonu: 
26487886 (A. Ciematnieks)

Kokneses sporta centrs

Viens no ievērojamākajiem spor-
ta notikumiem Kokneses novadā šī 
gada vasarā būs Kokneses novada 
atklātais čempionāts pludmales vo-
lejbolā. Čempionāts risināsies trīs 
posmos – 7. jūnijā Iršos, 19. jūli-
jā Koknesē un 30. augustā Bebros. 
Sacensības notiks divās grupās – 
sievietes un vīrieši, kur piedalīties 
drīkst jebkuras sagatavotības spēlēt 
gribētāji. Čempionāta uzvarētāji tiks 

noskaidroti visu trīs posmu kopvēr-
tējumā. Par izcīnītām vietām katrā 
posmā komandas iegūs punktus, 
kurus čempionātā beigās saskaitīs 
un tādejādi tiks noskaidroti čempio-
nāta uzvarētāji. Sacensības organizē 
Dzintars Greļs, Ivars Māliņš un Kok-
neses sporta centrs. Pilns sacensību 
nolikums atrodams Kokneses novada 
mājaslapā www.koknese.lv

Kokneses sporta centrs

Kokneses sporta centrā pieejami 
futbola treniņi bērniem

Pie kārtējās trofejas 2013./2014.
gada sezonā ir tikusi florbola koman-
da „Koknese”, kas Aizkraukles flor-
bola līgas kausa izcīņas finālsērijā ar 4 
- 1 pārspēka Aizkraukles SK „Fans”.

Pirmajās divās finālsērijas spē-
lēs, kas notika Kokneses sporta cen-
tra hallē, koknesieši izcīnīja divus 
pārliecinošus panākumus ar 15:8 
un 18:4, bet trešajā sērijas spēlē SK 
„Fans” bija pārāki ar 8:7. Šī spēle arī 
bija vienīgais SK „Fans” panākums 

finālsērijā, jo atlikušajās divās spēlēs 
atkal uzvaras svinēja FK „Koknese”, 
piekto spēli uzvarot ar graujošu re-
zultātu – 22:3. Līdz ar to koknesie-
šiem uzvarētāju kauss Aizkraukles 
florbola līgas izslēgšanas spēlēs otro 
gadu pēc kārtas. Atgādināsim, ka ceļā 
uz uzvarētāju kausu, ceturtdaļfinālā 
tika pārspēta „Bārbele”, bet pusfinā-
lā FK „Lielvārde”. Tāpat šīs sezonas 
ietvaros tika izcīnītas zelta medaļas 
Aizkraukles florbola līgas regulārajā 

turnīrā un bronzas medaļas Latvijas 
florbola 2. līgas turnīrā.

Komandas sastāvā šosezon spē-
lēja: Andrejs Pavļenkovs, Kristaps 
Ādamsons, Imants Klaucāns, Mār-
tiņš Briška, Ivo Kokins, Edgars An-
celāns, Rihards Krauklis, Gatis Egle, 
Kristaps Briedis, Raivis Kurnigins, 
Reinis Kuzmas, Lauris Karlušas, Ga-
tis Siliņš, Niklāvs Vingris, Guntars 
Skudra, Nauris Korklišs.

Kokneses sporta centrs

FK „Koknese” izcīna Aizkraukles 
florbola līgas kausu

17. aprīlī Kokneses sporta cen-
tra hallē notika draudzības spēles 
basketbolā starp I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas audzēkņiem un BK Jē-
kabpils jauniešu komandām, kur tika 
fiksēts arī viens neizšķirts.

Vispirms cīņā devās 1997. un 
1998. gadā dzimušie jaunieši. Spēle 
iesākās līdzīgi un rezultāts līdz pat 
pirmā puslaika beigām abām koman-
dām auga līdzīgi. Otrā puslaika sāku-
mā viesi no Jēkabpils spēlēja krietni 
jaudīgāk nekā spēles sākumā un ie-
guva drošāku pārsvaru, pakāpeniski 
to palielinot līdz 20 punktu pārsva-

ram. Spēles gala rezultāts 58:38 par 
labu Jēkabpilij. Koknesiešu koman-
das sastāvā 10 punktus guva Ilmārs 
Kalniņš, bet pa 9 pievienoja Niklāvs 
Vingris un Edijs Lutinskis.

Pēc tam laukumā devās 1999. un 
2000. gadā dzimušie zēni, kuru spēle 
bija ļoti saistoša līdz pat spēles bei-
gām. Visa spēle aizritēja punkts pun-
ktā un beigās tika fiksēts neizšķirts 
rezultāts 30:30. Koknesiešu labā šajā 
spēlē 12 punkti Andrejam Grustā-
nam, 5 punkti Armandam Koreko-
vam, bet pa 4 punktiem guva Otto 
Asmuss un Ingars Kļaviņš.

Jāatzīmē, ka jēkabpilieši ikdie-
nā startē Latvijas Jaunatnes bas-
ketbola līgā, bet koknesieši savas 
basketbola prasmes pilnveido vien 
sporta stundās pie sporta skolotā-
jiem un vieglatlētikas treniņos pie 
Igora Lulles. Pavisam abās Kokne-
ses komandās laukumā izgāja 18 
spēlētāji.

Paldies BK Jēkabpils pārstāvjiem 
un īpaši Jurim Bobrovam par atsau-
cību draudzības spēļu veiksmīgai 
norisei!

Dāvis Kalniņš, 
Kokneses sporta centrs

Koknesieši aizvada draudzības spēles pret  
basketbola klubu Jēkabpils

Galda spēļu fani sadala savas medaļas
19. aprīlī Kokneses sporta centrā 

norisinājās Galda spēļu diena, kurā da-
lībnieki piedalījās piecās dažādās discip-
līnās – galda tenisā, novusā, šahā, dam-
bretē un “durakā”. Visvairāk dalībnieku 
bija novusā, kurā piedalījās 24 spēlētāji.

Galda tenisā piedalījās 10 dalīb-
nieki, no kuriem labākais bija Didzis 
Bērziņš, otrajā un trešajā vietā at-
tiecīgi atstājot Ernestu Skopānu un 
Ritvaru Kļaviņu. Dāmām labākais 
rezultāts Annai Lullei. Novusā 20 

dalībnieku konkurencē par labāko 
kļuva Dāvis Kalniņš, finālā pārspējot 
Andri Frīdenbergu, bet trešajā vietā 
Kazimirs Skangalis. Dāmu konku-kangalis. Dāmu konku-
rencē uzvarēja Gunitai Volkmanei, 
otrā vieta Agitai Klaucānei, bet tre-
šā – Lailai Kalniņai. Šaha sacensībās 
šoreiz startēja tikai kungi un labākais 
šajā reizē bija Alvis Pastars, apspē-
lējot Pēteri Kraukli un Elvi Kalniņu. 
Dambretē pie zelta tika Pēteris Kr-
auklis, otrais Oskars Gražulis un tre-

šais Raivo Grīslis. Dāmu grupā labā-
kā spēlētāja Gunita Volkmane, otrajā 
vietā Solveiga Sproģe, bet trešajā 
- Dace Frīdenberga. Visbeidzot, paši 
izturīgākie piedalījās arī kāršu spēlē 
«duraks». 12 dalībnieku konkurencē 
visus apspēlēja Raivo Grīslis, otro 
vietu izcīnīja Sandra Beļinska, bet 
trešajā vietā Daniels Driksniņš.

Paldies visiem dalībniekiem par 
piedalīšanos!

Kokneses sporta centrs

Latvijas čempionāts soļošanā

Ar izcīnīto sesto vietu no Pasau-
les skolēnu čempionāta vieglatlēti-
kas krosā, kas no 30. marta līdz 4. 
aprīlim norisinājās Izraēlā, atgriezās 
Latvijas jaunatnes izlase, kuras sa-
stāvā startēja arī I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas un Aizkraukles novada 
Sporta skolas audzēkne Jana Fedo-
tovska.

Četros finālskrējienos par uzvaru 
cīnījās 24 valstu skolu un izlašu 
komandas jaunietēm un 26 komandas 
- jauniešiem. 3,5 km krosa distancē, 
startējot spēcīgāko grupā, Jana 
finišēja 34.vietā. Jaunietēm uzvarēja 
Austrālijas izlases skrējējas, otrajā 
vietā - Turcijas, trešajā - Izraēlas 
izlases komandas. Janas sportiskajā 
karjerā šis bija otrais Pasaules 
skolēnu čempionāts vieglatlētikas 
krosā. 2012. gadā pirmo reizi viņa 
debitēja Latvijas jaunatnes izlases 
sastāvā Maltā.

Kokneses sporta centrs

Pasaules čempionāts 
skolēniem vieglatlētikas 
krosā Izraēlā

23. aprīlī Kokneses sporta centra peldbaseinā 
notika peldēšanas sacensības visu klašu audzēk-
ņiem. Pavisam sacensībās piedalījās 40 dalīb-
nieki. Audzēkņi no 1. līdz 4. klasei piedalījās 25 
metru peldējumā, kurā ātrāko laiku zēnu konku-ā ātrāko laiku zēnu konku- ātrāko laiku zēnu konku-
rencē uzrādīja Jānis Matušonoks, bet meitenēm 
ātrākā bija Paula Užule. Tāpat bērni arī sacentās 
4 x 25 metru stafetē, kur labāko laiku uzrādīja 
4.a klases komanda, kuru pārstāvēja Annija Der-
kača, Līva Liepiņa, Linda Līce un Una Gadzāne. 
Skolēni no 5. līdz 12. klasei sacentās 50 metru 
peldējumā un 4 x 50 metru stafetē. Ātrākais laiks 
puišu konkurencē Atim Ārem, bet meiteņu kon-
kurencē Patrīcijai Eidukai. Komandu konkuren-
cē ātrākie bija 7. klases audzēkņi, kuru komandā 
startēja Atis Āre, Patrīcija Eiduka, Elīna Višķere 
un Tīna Sipčenoka. 

Dāvis Kalniņš, Kokneses sporta centrs

Aizvadītas peldēšanās sacensības Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā

Uzvar Kokneses vieglatlētes

1. vietas ieguvēja Līna Gražule un  3. vietas ieguvēja Evita Skruļa.
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VECBEBRU PROFESIONĀLĀ 
UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ 
INTERNĀTVIDUSSKOLA – 

Tavs ceļš uz profesiju!
Mācību gada sākums – 2014. gada 1. septembris!

Nāc un apgūsti profesiju ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
14 mēnešu laikā!

Saņem ESF mērķstipendiju EUR 71,14 – 113,83 mēnesī!
Ja esi jaunietis vecumā no 17 līdz 29 gadiem

 un vēlies iekļauties darba vidē kā konkurēt spējīgs darbinieks, 
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

 Tev piedāvā iespēju apgūt šādu profesiju:

RESTORĀNU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
1. Mācību laiks 2014. gada septembris 

līdz 2015. gada oktobris.
2. Trešais profesionālās kvalifikācijas 

līmenis. 
3. Saņem diplomu par profesionālo 

vidējo izglītību.
4. Mācās tikai profesionālos mācību 

priekšmetus. 
5. Kvalifikācijas prakse 14 nedēļas ražošanas uzņēmumos.
6. Darba iespējas – ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas, restorāni, 

bāri.
7. Uzņemot  skolā  ņem vērā arī šādus kritērijus:

7.1. vismaz vienu gadu pirms uzņemšanas nav saņemta ESF 
mērķstipendija, 

7.2.  nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo 
        ESF aktivitāšu  ietvaros īstenotajos apmācību vai 
        nodarbinātības pasākumos.

Izglītības iestāde nodrošina brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīcu.
 Dokumentu pieņemšana: 

no 2014. gada 9. jūnija līdz 2014. gada 31. jūlijam.
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600, 
e-pasts: vecbebrupv@gmail.com

VECBEBRU 
PROFESIONĀLĀ UN 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ 
INTERNĀTVIDUSSKOLA

Adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135. 
Tālr.65133606,65133600,           

     e-pasts: vecbebrupv@gmail.com , www.vecbebri.lv

2014./2015.M.G. PIEDĀVĀ:
1. PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
2. VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
3. VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
    AR PROFESIONĀLO IEVIRZI KONDITOREJĀ
4. PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 
    IEGŪSTOT PROFESIJAS:

4.1. ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 4 gadi
4.2. VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 4 gadi
4.3. PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS TEHNIĶIS – 4 gadi

!!! Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca,
valsts stipendija EUR 10,00-20,00
ESF mērķstipendija EUR 28,46-71,14,
B kategorijas autovadītāja apmācība

5. PROFESIONĀLĀS PROGRAMMAS AR ESF FINANSĒJUMU, 
IEGŪSTOT PROFESIJAS:

5.1. RESTORĀNU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 1,5 gadi
       (ar vidējo izglītību vecumā no 17 - 29 gadi)
5.2. KONDITORS – 1 gads 
       (ar pamata vai vidējo izglītību, vecumā no 17-29 gadi)
5.3. PAVĀRS – 1 gads 
       (ar pamata vai vidējo izglītību, vecumā no 17-29 gadi)

!!! Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca,
ESF mērķstipendija EUR 71,14-113,83

6. TĀLMĀCĪBAS PROGRAMMAS, IEGŪSTOT PROFESIJAS:
6.1. BIŠKOPIS – 1 gads, 
       (ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma)
6.2. LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS – 1 gads, 
       (ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma)

Pieteikšanās mācībām no 9. jūnija līdz 31. jūlijam. 
Uzņemšana 1. augustā

Iestājoties skolā profesionālajās izglītības programmās nepieciešamie 
dokumenti: apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vidējo izglītību, 
sekmju izraksts, medicīnas izziņa, fotokartiņas (2 gab.), jāuzrāda pase.

Sadarbojoties ar Latvijas vies-
nīcu un restorānu asociāciju,  IZM 
valsts izglītības un satura centru,15 
aprīlī Viduslatgales profesionālajā 
vidusskolā  Preiļos, norisinājās pro-
fesionālo skolu pavāru konkursa pus-
fināls.

Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas  
godu pārstāvēja un profesionālās 
prasmes demonstrēja  izglītības 
programmas „Ēdināšanas pakalpo-
jumi”  4. kursa audzēknis Andris  
Cvetkovs.

Konkursa uzdevums bija paga-
tavot ēdienus ar obligātām sastāv-
daļām: divas porcijas pamatēdienu 
–  cūkgaļas karbonādi ar kauliņu un 
kāli,  kā arī desertu ar medu un cigo-
riņu ekstraktu.

Žūriju pārstāvēja ,,Pavāru klu-
ba” biedri Ina Poliščenko (resto-

rāns ,,Trīs pavāri”), Andris Rūmītis 
(restorāns ,,Hercogs”) un Raimonds 
Zommers (restorāns ,,Kaļķu vārti”. 
Kompetentā žūrija augtu novērēja 
Andra pagatavotā  deserta izsmalci-
nāto garšu.

Kopvērtējumā  Andris iegu-
va godpilno otro vietu un tiesības 
piedalīties pavāru konkursa finā-
lā Rīgā, kur būs jāpagatavo  divi 
ēdieni – aukstā uzkoda, kuras sa-
stāvā obligāti jāizmanto  baltais 
siers, zemenes un rupjmaize,  un 
siltais pamatēdiens, kura sastāvā 
jābūt  cūkas filejai, rabarberiem un 
lēcām.  Katrs no šiem ēdieniem jā-
pagatavo četrām porcijām.

Vēlam Andrim veiksmi un izdo-
šanos finālā!

Zinaida Bāra,
IP „Ēdināšanas pakalpojumi” 
speciālo priekšmetu skolotāja

Mēs lepojamies

Skolas kolektīvs lepojas ar Andra 
Cvetkova panākumiem!

Rietumu Bankas labdarības fon-
da un „Latvijas Avīzes”  rīkotajā pro-
jektu konkursā „Sprīdis labākai dzī-
vei” šogad bija iesniegti 163 darbi, 
27 darbus konkursa žūrija izvirzīja 
uz sabiedrības balsošanu. 30. aprīlī 
„Latvijas Avīze” paziņoja balsoju-
ma rezultātus. Priecājos, ka nauda ir 
piešķirta mūsu projektam „Tehniskā 
aprīkojuma modernizēšana Latvijas 
Biškopības vēstures muzejā - Vec-
bebru Profesionālajā un vispārizglī-
tojošajā internātvidusskolā”.

Projekta organizētāji šogad par 
prioritāti izvirzīja lauku muzeju eks-
pozīciju modernizēšanu un atraktīvā-
ku pasniegšanu, kultūras namu uzla-
bošanu. Latvijas Biškopības vēstures 

muzejs atrodas Vecbebru Profesionā-
lās un vispārizglītojošās internātvi-
dusskolas pārvaldījumā, jo 90.gadu 
sākumā, kad reorganizēja Biškopības 
pārvaldi, muzejs palika bez finansē-
juma. 

Patiesībā tā ir direktora Jāņa 
Bakmaņa griba- saglabāt Vecbebros 
kādreiz izveidoto Latvija Biškopības 
muzeju. Audzēkņu un skolotāju sa-
biedriskā kārtā veiktais darbs 20 ga-
dus nodrošina ekskursantiem iespēju 
iepazīties ar muzeja ekspozīciju, 
kurā atspoguļojas bišu saimes bio-
loģija, biškopības inventārs, skolas 
vēsture.  Biškopības biedrība finan-
siāli palīdzēja izremontēt ēkas 1.stā-
vu, kur atrodas mācību dravas darba 

telpas. Reizēm, vadot ekskursijas, es 
izmantoju arī šīs telpas, lai apskatītu 
mūsdienīgu medus izsviešanas un fa-
sēšanas inventāru, kā arī cienātos ar 
medusmaizēm. Muzeja eksponāti un 
materiāli kalpo par mācību bāzi Vec-
bebru Profesionālās un vispārizglīto-
jošās internātvidusskolas tālmācībā 
izglītojamo biškopju praktiskajās 
nodarbībās.

Realizējot projektu, tiks iegādāti 
tehniskie līdzekļi.

Paldies novadniekiem, Latvijas 
Biškopības biedrības biedriem, kolē-
ģiem un draugiem, kas nobalsoja par 
projektu interneta vietnē.

Anita Svoka,
muzeja vadītāja

Vecbebros, Latvijas Biškopības vēstures muzejā, 
realizēs projektu par muzeja tehniskā aprīkojuma 
modernizēšanu

Gatavojoties 24. maija Eiropas 
Parlamenta (EP) vēlēšanām, darbu 
sācis Centrālās vēlēšanu komisi-
jas (CVK) mācību portāls, kurā 
vēlētāji un citi interesenti neklā-
tienē var iepazīties ar vēlēšanu un 
balsu skaitīšanas kārtību vēlēšanu 
iecirkņos, bet pēc kursa apguves 
pieteikties par brīvprātīgajiem vē-
lēšanu novērotājiem. EP vēlēšanu 
novērošanai iespējams pieteikties 
līdz 22. maijam.

Mācību kurss pieejams CVK 
tīmekļa vietnē www.cvk.lv sadaļā 
“Brīvprātīgie novērotāji” un sa-
stāv no trīs daļām – “Iecirkņa darbs 
pirms vēlēšanu dienas”, “Vēlēšanu 
diena” un “Balsu skaitīšana”. Katrā 
no daļām saistošā un viegli uztvera-
mā veidā izstāstīti būtiskākie vēlē-
šanu iecirkņa komisijas pienākumi, 
organizējot vēlēšanu iecirkņa darbu 
un balsu skaitīšanu EP vēlēšanās. 
Lai padarītu informācijas apguvi 

vieglāku, kurss papildināts ar in-
teraktīviem elementiem un jautāju-
miem par apgūto vielu.

Jāuzsver, ka saņemt CVK brīv-
prātīgā novērotāju pilnvaru var ik-
viens Latvijas iedzīvotājs, kurš vē-
lēšanu dienā, 24. maijā, būs sasnie-
dzis 16 gadu vecumu, izlasīs CVK 
mācību kursu, atbildēs uz kursa no-
slēgumā esošajiem jautājumiem par 
vēlēšanu norisi vēlēšanu iecirknī un 
aizpildīs brīvprātīgā novērotāja pie-
teikuma anketu.

Ņemot vērā izveidotā mācību 
kursa aktualitāti, ar to aicināti iepa-
zīties ne tikai brīvprātīgie novērotāji, 
bet arī partiju un partiju apvienību 
vēlēšanu novērotāji, vēlēšanu ko-
misiju locekļi un darbinieki, kā arī 
jebkurš interesents, kas vēlas vairāk 
uzzināt par vēlēšanu iecirkņa darbu 
un vēlēšanu iecirkņa komisijas pie-
nākumiem.

CVK arī atgādina, ka tiesības no-
vērot 24. maija EP vēlēšanas Latvi-
jā ir 14 partiju un partiju apvienību 
pilnvarotajiem novērotājiem, kuru 
deputātu kandidātu saraksti reģistrēti 
EP vēlēšanām. Vēlēšanu novērotājus 
drīkst pilnvarot arī pašvaldību vēlē-
šanu komisijas, tiesības novērot bal-
sošanu un balsu skaitīšanu vēlēšanu 
iecirkņos ir arī plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjiem. Par vēlēšanu novērotā-
jiem nedrīkst pieteikt deputātu kan-
didātus.

Iespēju iedzīvotājiem iesaistīties 
vēlēšanu novērošanā CVK nodrošina 
kopš 2010. gada 10. Saeimas vēlēša-
nām. Mācību portālu EP vēlēšanām 
CVK izstrādājusi sadarbībā ar uz-
ņēmumu “Interaktīvās Tehnoloģijas 
Apmācībai”(INTEA).

Kristīne Bērziņa
CVK Informācijas nodaļas vadītāja

Var pieteikties Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu novērošanai
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PASĀKUMI KOKNESES NOVADĀ

12. aprīlī  Aizkraukles pagasta 
kultūras namā notika Aizkraukles 
apriņķa deju kolektīvu skate. I pakā-
pes diplomus savās grupās saņēma 
Kokneses jauniešu deju kolektīvs, 
Vecbebru profesionālās un vispāriz-

glītojošās internātvidusskolas kolek-
tīvs „Kāre” un vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots”. Iršu pagasta 
vidējās paaudzes deju kolektīvs iegu-
va II pakāpes diplomu.

Kokneses Novada Vēstis

15. aprīlī Kokneses kultūras 
namā notika XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku 
Kokneses un Pļaviņu novadu deju 
kolektīvu skate. Tajā piedalījās 16 
deju kolektīvi dažādās vecuma gru-
pās. Skati vērtēja profesionāla žūrija 
3 cilvēku sastāvā - horeogrāfs, dejas 
pedagogs Agris Daņiļevičs, deju ko-
lektīvu vadītājas Aija Zepa (Ogre) 
un Antra Grinberga (Ērgļi). Skates 

noslēgumā, uzrunājot dejotājus un 
visus klātesošos, Agris Daņiļevičs 
pateicās dejotājiem, kolektīvu va-
dītājiem un visiem, kas ieguldījuši 
darbu deju kolektīvu sagatavošanā. 
Darāmā līdz nākošajā gadā gaidā-
majiem svētkiem netrūkst, bet, ņe-
mot vērā žūrijas vērtīgos padomus, 
ar uzņēmīgu darbošanos tiks panākti 
arī cerētie rezultāti!

Kokneses Novada Vēstis

10.00 –15.00 – Grāmatu komercizstāde Kokneses kultūras namā – piedalās izdevniecības Zvaigzne ABC, 
Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots, Divpadsmit –Hanzas ielā 2.
10.00 Grāmatu svētku atklāšana Kokneses kultūras nama lielajā zālē

Pieaugušajiem
10.30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Kas veido lauku kultūrvidi”; uzaicināta kultūras ministre Dace 
Melbārde (NA), piedalās EP deputāte Inese Vaidere (V),  EP deputāts Kārlis Šadurski (V), EP deputāts 
Krišjānis Kariņš (V), Andrejs Žagars ( LA), Rihards Pīks (LA) -   Kokneses kultūras nama lielajā zālē
12.30    Kokneses spēka zupa
13.00    „Ceļš cauri 65 valstīm” – saruna ar ceļotāju  Pēteri Strubergu (Jumava) - Kokneses kultūras nama 

lielajā zālē
14.00  „Vārdotājas brīvdiena Koknesē” - tikšanās ar rakstnieci Moniku Zīli (Lauku Avīze) - Kokneses kultūras 

nama lielajā zālē
15.00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs” kultūras nama zālē
15.30  „ ...paši skaistākie vārdi...” - latviešu dzeja mūzikā komponista Jāņa Lūsēna, dziedātājas Kristīnes 

Zadovskas un domubiedru izpildījumā

Bērniem un jauniešiem 
11.00   „Smurfu darbi un nedarbi ’ – saruna ar „Smurfi” grāmatu tulkotāju Larisu    

 Rozentāli (Jumava) -  Kokneses pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”
11.00  „Es dzīvoju Latvijā” – saruna ar rakstnieci Vitu Štelmaheri par aizraujošu    
            ceļojumu ar sunīti Rafi  -   I.Gaiša Kokneses vidusskolā
11.00 „Drosme draudzēties”  - saruna ar Latvijas Bērnu fonda psiholoģi I. Zariņu
                                                   I.Gaiša Kokneses vidusskolā
 12.15  Kokneses spēka zupa
 13.00 „Zoodārzs manā pagalmā”- saruna ar zoologu un politiķi Ingmāru Līdaku     
                                                           Kokneses kultūras nama mazajā zālē
14.00 „Izdari, ja vari!” – Spēle parkā pie kultūras nama 
12.00- 15:00 Aizkraukles zemessardzes bruņojuma ekipējuma paraugdemonstrējumi

Svētku atbalstītāji:
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Lietuvas vēstniecība, Zemkopības ministrija, Jelgavas tipogrāfija, 
Latvijas Bērnu fonds, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotība, Latvijas attīstībai, Arctic 
Paper Latvija, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Krišjānis Kariņš, Alfrēds Rubiks, Kokneses novada pašvaldība 
Informatīvie atbalstītāji: Laikraksti „Latvijas Avīze,” „Staburags”, „Kokneses Vēstis” , www.koknese.lv

Izglītības iestāde Datums Laiks Vieta
Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Gundega”

30.05. 16.00 Kokneses kultūras 
nams

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Bitīte”

30.05. 16:00 Iestādes zāle

Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola
9. klases
12. klases

13.06.

14.06.

18.00

16.00

Kokneses sporta 
centra halle

Kokneses sporta 
centra halle

Bebru pamatskola 13.06. 20.00 Skolas sporta zāle
Pērses pamatskola 13.06. 20.00 Skolas zāle
Kokneses  
internātpamatskola- 
attīstības centrs

13.06. 13.00 Skolas zāle 

Vecbebru profesionālā 
un vispārizglītojošā 
internātvidusskola
9. klases un 12. klases
Profesionālās grupas

14.06.
28.06.

13.00
13.00

Skolas zāle 
Skolas zāle 

Kokneses mūzikas 
skola

24.05. 12:00 Mūzikas skolas zāle

Izlaidumi  Kokneses novada izglītības 
iestādēs 2013./2014. mācību gadā

Datums, laiks Pasākums Norises vieta

15. maijā 
plkst. 17.00

Kokneses jauniešu teātra studijas izrāde “Balto ūdenskritumu pakājē” 
(pēc. A. Niedzviedža lugas motīviem) Ieeja: Brīva.

Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas zālē

16. maijā 
plkst. 20.00
plkst. 22.00

 „Par tevi mīļākas nav nevienas…” Māmiņu dienai veltīts koncerts.

Balle: Muzicē grupa „Marika un Druvis”. Ieejas biļetes cena 2.00 eiro.

Iršu klubā

17. maijs Sama modināšanas svētki un muzeju nakts pasākumi novadā. Koknese
17. maijā 
plkst. 19.00

Muzeju nakts pasākums „Pie saules akmens sildoties”. Bebros, „Galdiņu” muzejā

23. maijs Grāmatu svētki. Kokneses kultūras namā
31. maijā 
plkst. 12.00

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums “MŪSU 
ZAĻĀ ISTABĀ” Rotaļas,multenītes, radošas darbnīcas kopā ar “ 
La creation” meitenēm, sejiņu apzīmēšana u.c. Nelabvēlīgos laika 
apstākļos pasākums kultūras namā.

Pie Kokneses kultūras nama

1. jūnijā 
plkst. 12.00

Kokneses mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Kokneses kultūras namā

1. jūnijā 
plkst. 12.00

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums. Bebros, Mežaparkā

7. jūnijā 
plkst. 14.00

Senioru kora “LABĀKIE GADI” jubilejas koncerts. Kokneses evanģeliski 
luteriskajā baznīcā

7. jūnijā 
plkst. 22.00

Balle. Muzicē: grupa „Brālīši”. Ieejas biļetes cena 3 eiro. Iršu klubā

12. jūnijā 
plkst. 16.00

Jāņu mācības. 1905. gada ielā 50, Koknesē

14. jūnijā 
plkst. 11.00

Piemiņas brīdis politiski represētajiem. Pie Kokneses kultūras nama

17. jūnijā 
plkst. 20.00

Muzeju nakts pasākums „Pie saules akmens sildoties” Bebros, muzejā „Galdiņi”

22. jūnijā 
plkst. 18.00

Ozolnieku amatieru teātra izrāde Rūdolfs Blaumanis 
“SKRODERDIENAS SILMAČOS”. Ieeja: 3 eiro, skolniekiem, 
pensionāriem - 2 eiro.

Kokneses estrādē

23. jūnijā 
plkst. 23.00

LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE. Spēlē: grupa “Daugavieši” 
(Jēkabpils) Ieeja: brīva.

Kokneses estrādē

23. jūnijā 
plkst. 23.00

Līgonakts balle. Spēlē Ziedonis Vilde Bebros, Mežaparkā

1. - 5. jūlijs Kokneses novada svētku nedēļa Kokneses novads

Kokneses, Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas 
novadu 13. Grāmatu svētki 2014. gada 23. maijā Koknesē

Labi panākumi Aizkraukles 
apriņķa deju kolektīvu skatē

Kokneses vidējās paaudzes deju kolektīvam „Liepavots” 
I pakāpes diploms!

Skate ceļā uz gaidāmajiem svētkiem

Dejo Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 2. - 3.  klašu dejotāji!
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DZIDRA ČUMAKEVIČA

Es tevi dievinu...

Tik ļoti dievinu es tevi, māt!
Tu manu pasauli uz rokām nesi!
To sildot, bagātinot, lolojot,
Kā dzīvība un otra elpa esi!

Es jutu to, kā mīla plūst
No tavējās uz manu sirdi!
No visa aizsargājot tu
Pat liktenim tik smagu pliķi cirti!

Vien tikai tava mīla spēj
Būt nesavtīga, bezgalīga, tīra!
Reiz smaidot tu man teici tā,
Ka sirds jau nav no kreppapīra!

Bet tomēr sirds ir trausla, māt,
„To viegli ievainot”, es teicu.
Bet tev, kā vienmēr atbilde:
„Tai jābūt stiprai, jo tev ticu!”

Kā šodien mani soļi steidz
Pie tevis, jo tu ļoti gaidi!
Es jūtu, māt, patlaban tu
Uz sliekšņa stāvot, silti smaidi!

Un smaida tavu acu skats,
Tas gaišu padara šo dienu!
Es tā kā kādreiz bērnībā,
Kā putniņš mazs, tev pretī skrienu!

Sniedz manas rokas ziedus tev.
Ir šodien , māmiņ, tava diena!
Bet sirds kā neprātīga sauc:
„Tu pati mīļākā, un tāda viena!”

Sniedzu tev vizbulīšu ziedus…

Sniedzu tev es vizbulīšu ziedus.
Šķīstus, baltus - katrā saules glāsts!
Lai tu izjūti šo pavasara elpu,
Kurā uzplaukt var jauns mīlas stāsts!

Ziedi tvan un tavas acis smaida,
Ko gan sirdis šādā brīdī jūt!
Laikam virmo tās jau padebešos,
Mīlas adrelīns tām kopā jāizjūt!

Tver tās mirkļus gaisīgus, bet skaistus,
Kur gan mīlestība tik daudz krāsu rod!
Un no kurienes šī ziedošanās māka,
Ik pa lāsei tā no sevis atdodot!

Tas nav izskaidrojams vienā vārdā,
Jo ir neizprotams, pārdabisks spēks!
Tas nav pērkams, pārdodams, vai maināms,
Mīlestība pretstats vārdam „grēks”!

Tā nu lido divas sirdis kopā,
Saule zelta lokiem viņas skauj!
Tā lai netrūkst gaismas mīlestībai,
Kura kristālkurpes kājās auj!

AURA  AICINA maijā - jūnijā / 2014

OLGA KĻAVIŅA 

Kad upēs ledi izies …
 
Kad upēs ledi izies,
Ezeros izkusīs,
Sirdis straujāk sitīs,
Iestāsies pavasaris. 

Atnāks miglas rīti,
Rasotu zāli būs pļavas.
Agri rītos iet sanāks
Skatīt, kā plaukst kļavas. 

Ozolu gatve smaidīs
Blaumaņa ielā,
Atvēris vārtus gaidīs
Kokneses parks. 

Kokneses pils mūri
Stalti kā vienmēr būs.
Jāņos te guni kurs,
Par tradīciju kļūs. 

Te ir tā vieta, kur grimst
Domu atvaru ieraksti,
Te manās domās dzimst
Rindas ko pierakstu.

* * *
Pa šalcošu priežu silu
Atmiņas ciemos nāk.
Kā viļņi pār jūru zilu
Sirdi uzrunā savādāk.

Caur atmiņu jūru dziļu,
Kā pērles no dzelmes lien.
Ar augstāko vilni baltu
Uz liedagu šurpu skrien.

Stāsta par dienām senām,
Par laiku, kad še tika skriets.
Nāk atmiņas pamazām, lēnām,
Katrs vārds šurpu atnāk vieds.

Ja stāsta par priežu silu,
Joprojām maigi, mīļi šalc,
Ja jāteic par jūru zilu,
Atskrien vilnis tāpat turp balts.

Viss glabājas cilvēka jūtās,
Ir jāredz , kur kādreiz būts,
Atmiņas piedzimst no jauna,
No jauna pirmsākums gūts!

Bērna acīm es skatos ievas .... 

Bērna acīm skatos baltās ievas,
Skaistas gan, kad ziedi tajās plaukst.
Tā kā tikko precējušās jaunās sievas,
Kas no lielās dzīves pārāk nespēj jaust.

Saņēmušas varbūt pārāk nievas,
Tik vai tā, tās laimi grib un vēlas sēt,
Daudzkārt aprunātas: esam resnas, tievas,
Vai to visu var tās kādreiz paredzēt?

Ne tās vēlas sejā dziļas rievas,
Laiks, lai ieraksta pa vienai vien,
Viņas vēlas būt vislaimīgākās sievas,
Nejaušot, cik gadi ātri skrien.

Bērna acīm es skatos ievas.
Kāpēc tad, kad ievas zied, kļūst auksts?
Varbūt tāpēc, lai reiz jaunās sievas,
Ierauga, ka arī ievās pieclapīšu ziedi plaukst.

„Es mīlu sevi un mīlu tevi un visu, kas tevi un mani vada” 
(B. Hellingers)

31. maijā un 1. jūnijā, Koknesē 

Seminārs - terapija pēc B. Hellingera metodes
Partnerattiecības

Semināru vada SiStēmiSko izvietojumu konSultante, mākSlaS terapeite aloida jurčenko

Kas tad ar mums notiek tad, kad mēs mīlam viens otru kā vīrietis un sieviete? 
Kādi ir pāru attiecību pamatelementi? 
Kas pārim ļauj mīlēt, augt un veidot laimīgu kopdzīvi? 
Kas ir partnerattiecību ikdienas pamatā?  
Kas notiek ar bijušajām attiecībām?
Meklējot atbildes uz jautājumiem kā samezglojumi dzimtu sistēmās ietekmē part-

nerattiecības, darbā izmantosim Berta Hellingera sistēmfenomenoloģisko pieeju psihote-
rapijā. 

Tikšanās vieta: Kokneses  „Sidrabos”
Tikšanās laiks: 31. maijā no pl. 10.00 – 18. 00, 
                          1. jūnijā no pl. 9.30 – 17.00
Maksa par semināru: 40,00 EUR (partneriem 10% atlaide)
Pieteikšanās un tuvāka informācija (līdz 20. maijam) pa tel. Inguna, 26575499,                                                                      
vai rakstot: ingunazogota@inbox.lv

MAIJS

Trešdienās – 14. un 28. maijā manuālā 
terapeita, dziednieka Igora Civako 
pieņemšana –masāžas, konsultācijas.  21. 
maijā  I. Civako nepieņems. Pieteikties pa  
t.26386251

11. 05.  Pieņems  Akvilonas dziednieks 
Dmitrijs Guļajevs. (Dziedina ar mantrām un 
bioenerģiju, ir praktizējošs dziednieks jau 19 
gadus). Iepriekš pieteikties pa t. 22319558

14.05. pl. 17.30  I. Civako lekcija: Nieru 
sistēmas attīrīšana un uzturēšana. Maksa 10.- 
EUR

28.05. pl. 17.30 I. Civako lekcija: Nervu 
sistēmas sakārtošana un uzturēšana. Maksa 
10.-EUR

17. 05.  Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  
Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  atkarībām 
(alkohols, smēķēšana, azartspēles).Dziedina  
kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā arī ar 
bērniem, noņem  rozi , nobrīnējumu, skaudību.
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. 
(Iepriekš pieteikties pa t.26499913)

18.05.  Pieņems  Akvilonas dziednieks 
Dmitrijs Guļajevs.  (Dziedina ar mantrām un 
bioenerģiju, ir praktizējošs dziednieks jau 19 
gadus). Iepriekš pieteikties pa t. 22319558

24. 05. pl. 9.00  Akvilonas Dziedniecības 
akadēmijas II kursa nodarbība.

27.05. Pieņems dziedniece Inga Pērle. Dziedina 
sieviešu un dzimtas karmas problēmas. 
Pieteikties pa t. 22319558

31.05. pl.11.00 – 14.00 Limbažu dziednieces 
Rutas Erdmanes lekcija. Pēc lekcijas – 
dziednieces pieņemšana. Palīdz attīrīt 

ķermeni no enerģētiska piesārņojuma, loģiskā 
prāta radītām slimībām,  mirušām enerģijām, 
palīdz neskaidru diagnožu gadījumos.   
Iepriekš pieteikties pa t. 22319558 

JŪNIJS 

Trešdienās – 4., 11., 18., 25. jūnijā  
manuālā terapeita, dziednieka Igora 
Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas.  
Pieteikties pa  t. 26386251

01.06. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības 
akadēmijas II kursa nodarbība.

08.06. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības 
akadēmijas II kursa nodarbība.

10.06. Pieņems Akvilonas Dziedniecības 
akadēmijas rektors, psihoinformaciologs, 
hipno-psihoterapeits  Oskars  Peipiņš. 
Pieteikties pa t. 22319558

15.06. pl. 10.30 Lielais Meditāciju aplis. 
Vada Oļegs Demidovs. Maksa -12.00 EUR  

Trešdienās pie mums var iegādāties Latvijas 
firmu „Es-Saule“,DUO AG dziednieciskās 
eļļas, „ELIĒR“(Baldones dūņu produkti), 
„Plantasense“attīrošos plāksterus,arī  
„AMWAY“, „NEWAYS“ produkciju. Var tos 
arī pasūtīt – apmēram nedēļas laikā pasūtījumi 
tiks saņemti. 

Vēl iespējams pieteikties  uz pieņemšanu pie 
dziednieces Ingas Pērles (dziedina sieviešu 
un dzimtas karmas problēmas). Pieteikties pa 
t. 22319558

Par ierosinājumiem  zvanīt pa t.: 22319558.   
Laipni gaidām mūsu centrā! 

Personības attīstības centra
AURA kolektīvs

Ģimene, kurā dzejo visi!
Dzintra, Olga, Alfreds, Dzidra un Lilija! 

Kas viņi ir? Atminēsit un dabūsit piecīti!
Nekā. Labi, labi, pateikšu pati. Viņi visi 

ir vienā ligzdā auguši vienu vecāku bērni un 
viņus visus vieno dzejotprieks.  Jā, viņi visi 
– četras māsas un brālis raksta dzeju. Dzid-
ra un Olga ir pazīstamas un jau iepazītas, jo 
ir koknesietes. Piedāvājam vēlreiz to prie-
ku katram, kas mīl dzeju, lasīt un baudīt kā 

Olga uzbur dzejas gleznas ikkatram satiktam 
prieka vai skumju mirklim. Dzidra, savukārt, 
dzejai vārdus sagaida uzziedam no sirdī sa-
krātiem domu un izjūtu graudiem. Un atkal 
es teikšu – tik vienādas un tomēr tik atšķirī-
gas. Divas māsas Olga un Dzidra šodien pie 
jums. Lasiet un priecājieties – viņas ir mū-
sējās.

Maija Stepēna 



16KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 53 (340) 2014. gada 13. maijs 16

Uz remontdarbu laiku būs 
slēgta dzelzceļa pārbrauktuve 
Tīnūži - Koknese
Tīnūži - Koknese dzelzceļa 
pārbrauktuve no 28.04.2014. 
plkst. 9.00 līdz 01.05.2014. līdz 
17.00, kā arī no 06.05.2014. 
plkst. 9.00 - 16.05.2014. līdz 
17.00 būs slēgta satiksmei sakarā 
ar remontdarbu norisi.

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

KOKNESES NOVADA VĒSTIS   

17. maijā Koknesē gadatirgus. 
Laipni aicināti pārdot un pirkt gri-
bētāji. Īpaši gaidīti amatnieki ar 
saviem izstrādājumiem. Pārtikas 
tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 
16. maijam, T. 65133640

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem – pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnum jaukos ziedos mirdz.
                         /M. Jansone/

Dzīvesprieku un veselību vēlot,
sveicam Mārīti Andersoni 
skaistajā dzīves jubilejā!

Brigita ar ģimeni

Būs slēgts ceļa posms zem 
dzelzceļa tilta
Sakarā ar to, ka ir paredzēts 
dzelzceļa tilta remonts pār 
Pērses upi, posmā no 23.04.2014 
līdz 31.05.2014 tiek slēgts ceļa 
posms zem dzelzceļa tilta, tilta 
remontdarbu izpildei.

Tu esi tikai viena, tomēr tikai viena, 
Pie kuras kā pie saules bērni
                                     turas klāt. 
Un tāpēc ir tik grūti, zaļām 
                              skujām birstot, 
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, 
                                             māt. 
                                     (V. Zariņš) 
 
Mūsu līdzjūtība Sarmītei Ķerpei, 
māmiņu mūžībā pavadot.

Koris „Anima”
Datums Izbraukšana  no 

Stacijas laukuma
Izbraukšana 

no vidusskolas 
vārtiem

Atgriešanās no 
Atradzes kapiem

21. maijs Plkst.15.oo Plkst.15.05. Plkst.16.15
4. jūnijs Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
18. jūnijs Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
2. jūlijs Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
16. jūlijs Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
6. augusts Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
20. augusts Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
3. septembris Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
17. septembris Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
1. oktobris Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15
15. oktobris Plkst.15.oo Plkst.15.05 Plkst.16.15

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un  tavu smaidu vienkāršu un siltu
Mums vajadzēt tik sirdī saglabāt.
                               /I. Mežnora/

Skumju brīdī esam kopā ar tu-
viniekiem, Uldi Bērziņu mūžībā 
pavadot.

Bebru  pagasta pensionāru 
padome „Mārtiņroze”

27. aprīlī, noslēdzot Bibliotēku 
nedēļu, Kokneses pagasta bibliotē-
kā atklājām A. Dobenberga mākslas 
studijas audzēkņu Asnates Višķeres 
un Danas Grundas (mūsu bibliotē-
kas ēna - 2013) gleznu izstādi.

Dana pie skolotāja mācās jau 
piecus gadus, bet Asnatei šis ir 
ilgi gaidītais pirmais gads mākslas 
un krāsu izzināšanā. Meitenēm ir 
daudz kopīga – viņas pat dzimušas 
vienā mēnesī, gadā, mācās vienā 
klasē, daudz laika pavada kopā, 
bet katrai ir savs gleznošanas rok-
raksts!

Pasākumu atklāja Alises Krū-
miņas, kura ir mūsu bibliotēkas 
ēna-2014, flautas spēle. Alise arī 
mācās pie skolotāja A. Dobenber-
ga un vēlas, lai arī viņai būtu sava 
gleznu izstāde! Un tā noteikti arī 
būs!

Paldies skolotājam Aldim par at-
balstu, radošumu, īpašo atmosfēru, 
sarunām, idejām un padomiem!

Aiziet mūži egles staltumā,  
nobirst mūži ievas baltumā…
                       /O. Vācietis/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī reģistrēti mirušie:

Ausma Krātiņa (1925. g.)
Sergejs Kondratjevs (1966. g.)
Marija Dmitrijeva (1925. g.)
Olga Sutkalne (1932. g.)
Valērija Lūse (1936. g.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Asnates un Danas
pirmās gleznu izstādes atklāšana

Asnate un Dana izstādes atklāšanas dienā.

Paldies visiem, kuri atnāca uz iz-
stādes atklāšanu, bet pārējie to varēs 
baudīt līdz 27. jūnijam!

Ingrīda Grūbe,
 Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,  
Pēc pieneņu pūkainām galvām.  
Un tu saproti, citas vairs nebūs –  
Šī ir vislielākā balva.
                            /A. Līce/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī reģistrēti divi 
jaundzimušie: Matīss un Justīne. 
Sirsnīgi sveicam bērniņu vecākus 
un vecvecākus!

Pašvaldības transports no Kokneses uz 
Atradzes kapiem un atpakaļ 2014. gadā

Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi.
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks laba padomiņa.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Valdai Kalniņai un tuviniekiem, 
māmiņu, vecmāmiņu un 
vecvecmāmiņu aizsaulē pavadot.

Iršu pagasta pensionāru
padome „Vālodzīte”

14. maijā no pulksten 10 – 13
Vecbebru Profesionālās un 

vispārizglītojošās
vidusskolas telpās 
DONORU DIENA

Informācija Atradzes 
kapu kopējiem
Atradzes kapu pārzine Vera 
Rubule informē, ka ikdienā 
kopjot un uzraugot kapsētas 
teritoriju, regulāri atrod kapu 
kopēju aizmirstas lietas, kuras 
iespējams saņemt pie viņas, 
interesējoties pa tālruni 28654118

Pārdod
trīsistabu dzīvokli Koknesē, 

Lāčplēša ielā 3, dz. 33,
cena 6000 eiro.

T. 20092152


