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16. maijā Koknesē
Lai zied Kokneses
modināsim lielo Samu! novads!
Sama modināšanas svētki ieskandinās ne tikai jauno tūrisma sezonu,
bet arī daudzveidīgo pasākumu virkni, kuri kā krāšņas ziedu vijas ievīsies
vienā kopīgā ziedu vainagā - Kokneses novada svētkos 3. - 4. jūlijā. Šīgada izvēlētā svētku devīze ir „Zied
Kokneses novads!” Kokneses novada
dome aicina iedzīvotājus īstenot svētku devīzes vārdus savā ikdienā – sakopt un uzturēt kārtībā savus īpašumus, darbavietu teritorijas, māju pagalmus un lauku sētas. Par prieku sev
un citiem radīt savā apkārtnē svētku
noskaņu - mūsu novads ir ziedošs un
bagāts ar mūsu labajiem darbiem! Lai
gaidot svētkus, uzzied māju logi, pagalmi un dārzi!
Maijā, kad Latvijā svin Meža dienas, Kokneses novada dome aicinās
atbalstīt akciju „Stādām savu svētku
rododendru!” Kokneses parkā, lau-

•
Par ko gan sapņo vēl Daugavā dusošais lielais Sams? Noteikti par šī pavasara lielāko notikumu - 16. maiju,
kad viņu pamodinās svētku svinētāju
gaviles un velosipēdu zvaniņu skaņas!
Jau sesto pavasari Kokneses novadā
tūrisma sezonu atklāsim ar Daugavas dižā iemītnieka Sama modināšanas svētkiem un krāsām bagāto Tvīda
braucienu!
16. maija rīts Kokneses estrādē iesāksies ar pavasara gadatirgu un aktivitātēm, kurās iesaistīsies pats šīs dienas
varonis Sams. Viktorīnas, atrakcijas,
ekskursijas, radošās darbnīcas, jauno
makšķernieku skola, loku šaušana, zirgu izjādes, uz uguns vārītā zivju zupa,
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošās internātvidusskolas meistarklase - bebru gulašzupa, Sama modināšana un piedalīšanās lielajā Sama loterijā,
kurā galvenā balva būs AS SEB bankas
dāvātais velosipēds – tik daudzveidīga
pasākumu programma jau iesāksies
dienas pirmajā daļā.
Uz Kokneses pavasara gadatirgu gaidām kā pircējus, tā arī pārdevējus. Pieteikšanās pa tālruni + 371
28355381 vai dace.svetina@koknese.lv
Retro tērpu un velosipēdu parādē
- trešajā Tvīda braucienā Koknesē, ko
organizē brīvdienu piestātne „Pērsejas”,
atsauksim atmiņā 20. gadsimta 20.- 30.
gadu romantiku, jo viss jaunais ir labi
aizmirsts vecais! Tvīda braucējiem
Sams dos startu Blaumaņa pagalmā,
lai zvaniņiem dūcot, krāšņais brauciens
izvītos pa Kokneses ielām un nokļūtu
galamērķī – Kokneses pilsdrupās. Tāpat kā iepriekšējos gadus priecāsimies

redzēt Tvīda brauciena atbalstītājus un
dalībniekus no visas Latvijas!
Gaidot svētkus, Kokneses Tūrisma
centrs sadarbībā ar Kokneses pagasta
bibliotēku uzaicinājis novadniekus kopīgi veidot izstādi „No ĒRENPREISA
līdz…” Fotogrāfijas un atmiņu stāsti
par velo tēmu, velosipēdi ar sendienu
šarmu, to piederumi un aksesuāri – itin
viss noderēs, lai kopīgi uzrakstītu Kokneses novada īpašo velo stāstu!
Turpretī Likteņdārzā pirmo reizi sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru iecerētas gaisa pūķu laišanas sacensības skolēnu tehniskajai jaunradei
- „Pūķu svētki”.
Svētku dienas viducī viens no lielākajiem līnijdeju klubiem Latvijā –
„Jautrie zābaciņi” aicinās izbaudīt kantrī mūzikas deju ritmus. Turpat estrādē
norisināsies viduslaiku spēles, starp kurām vispopulārākais ir mūku futbols.
Šajā maija vakarā Kokneses viduslaiku pilsdrupās virtuozas skaņu gleznas uzburs mūziķu apvienība „Zāle”.
Sendienu elpa, ko glabā pils mūri un
Daugavas viļņu plūdums ļaus ieklausīties teikā, ko var dzirdēt tikai vietā, kur
satiekas Pērse un Daugava!
Kad svētku noslēgumā zaļumballi
Kokneses estrādē spēlēs grupa „Raiders Band”, svētku gaviļnieks Sams
varēs sacīt: „Tūrisma sezona ir atklāta!”
Lai viss labi izdotos un Sama vārdi piepildītos, esiet kopā ar mums 16.
maijā – Sama modināšanas svētkos
Koknesē!
Pasākumu organizē KNDA „Kokneses Tūrisma centrs” un Kokneses novada dome.

kumā pie dīķiem, iepriekš vienojoties
ar Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāju Benitu Peciņu,
ikviens kā savu dāvanu svētkos, varēs
iestādīt rododendru topošajā rododendru dobē.
Pirmajā svētku dienā, 3. jūlijā pēc
jauno novadnieku sumināšanas pasākuma „Man blakus tava sirsniņa”
Kokneses kultūras namā, pulksten
20 pie Kokneses pasta nodaļas zālājā
iecerēts trīs ziedu paklāju veidošana
sirsniņas formā – koknesieši, Bebru
un Iršu pagastu iedzīvotāji ar līdzi
paņemtiem ziediem un citām dārza
un pļavas veltēm varēs piepildīt sava
pagasta ziedošo sirsniņu. To varēs arī
papildināt, ierodoties uz svētkiem, 4.
jūlijā.
Laiks sēt un stādīt, lai šis pavasaris un vasara varētu vēstīt – skaisti
zied Kokneses novads!

Aprīlis – Clean R tīrības mēnesis Kokneses novadā
Tuvojoties pavasarim, Kokneses novada iedzīvotājiem tiek dota
lieliska iespēja – pilnīgi bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām,
savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām!
Elektriskās un elektroniskās iekārtas pieņemsim 18.aprīlī:
Iršos, pie skolas ēdnīcas – plkst.08:00–09:30 Bebros pie ambulances – plkst.10:00–11:30
Koknesē, pie Katlumājas – plkst.11.45–13:15 Koknesē Stacijas laukumā – plkst.14.30–15.30
Bormaņos pie veikala – plkst.15:30–17:00
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UZZIŅAI!
Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ir videi kaitīgie atkritumi, un šos priekšmetus nedrīkst
mest sadzīves atkritumu konteineros. Minētās iekārtas satur sastāvdaļas, kas nonākot vidē vai
saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot šos priekšmetus mums, Jūs ne tikai atbrīvosiet
savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzēsiet dabu! Nodotā tehnika tālāk nonāks
speciālajos pārstrādes cehos, kur tā tiks izjaukta, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās
sastāvdaļas. Clean R Ekodienā aicinām nodot ledusskapjus, veļas un trauku mazgājamās mašīnas,
elektroniskās krāsnis un radiatorus, putekļu sūcējus, fēnus, gludekļus, kafijas automātus, tosterus,
datorus, monitorus, printerus, televizorus, radioaparātus, urbjus, mobilos telefonus un citas
iekārtas. Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās neizdala
cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas!
GODĀTIE KOKNESES NOVADA IEDZĪVOTĀJI!
Mūsu pašvaldības sadarbības partneris cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Clean R līdz 24.
aprīlim veic iedzīvotāju aptauju par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un citiem ar pakalpojumu saistītajiem jautājumiem.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību, pilnveidot sniegto pakalpojumu, uzlabot
iedzīvotāju informētību, palielināt iedzīvotāju iespējas saņemt informāciju par uzņēmuma darbību
un pakalpojumu pieejamību. Piedaloties aptaujā, iespējams iegūt veicināšanas balvas.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīvus un izteikt viedokli par Clean R darbu mūsu novadā.
Aptaujas anketu varat atrast uzņēmuma Clean R mājas lapā http://www.cleanr.lv/

Divstāvu dzīvokļa izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 32609000707
divstāvu četristabu dzīvokli, platība 123,3 m2 labā stāvoklī (pakešu
logi, metāla ārdurvis u.c.) ar 2 saimniecības ēkām, adrese „ Amatas”-2, Kokneses pagasts, Kokneses novads. Izsoles sākumcena EUR
10 000,- (desmit tūkstoši eiro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2015.
gada 8.maija plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksas EUR 50,- un drošības naudas EUR
1000,-(vienu tūkstoti eiro) nomaksu. Objekta izsole notiks 2015.gada
11.maijā plkst.10.00 Kokneses novada domes administrācijas ēkā
Melioratoru ielā 1, Koknesē. Nekustamais īpašums atrodas pie jaunā
valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils nobrauktuves uz Koknesi.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot
ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.

Klāt aprīlis, kad visi varam
kļūt par lielās ziedēšanas un
plaukšanas lieciniekiem! Laiks
arī mums paiet soli pretī pavasara atmodai un, smeļot spēku
dabā, radīt ap sevi tīru un zaļu
Latviju. Lielajai talkai, kas mūs
visus sasauks kopā 25. aprīlī, izvēlēti latviešu lielākā dzejnieka
Raiņa vārdi: „Pastāvēsies, kas
pārvērtīsies!” Šo atziņu mēs varam līdzināt katrs ar savu dzīvi,
ar uzdrīkstēšanos pārvarēt šaubas un neticību, bet atvērt savas
dvēseles durvis sirds gudrībai
un labestībai. Esam sagaidījuši
Lieldienas - gaismas svētkus,
kas ik gadu no jauna apliecina arī mēs esam aicināti vairot gaismu un prieku sev apkārt.
Mūsu izdevuma galvenais
mērķis ir informēt par Kokneses novada domes lēmumiem,
vēstīt par paveiktajiem darbiem,
aizvadītajiem pasākumiem un
iecerēm, bet tikpat svarīgi ir
pastāstīt par sava novada cilvēkiem, kuru dzīvesstāsti ir apbrīnas un cieņas vērti. Šajā numurā
lasiet par sirsnīgu tikšanos ar
koknesiešiem Genovefu un Elmāru Riekstiņiem. „Tā ir laime
- būt kopā ar savu cilvēku,” pēc
58 laulībā pavadītiem gadiem
teic Riekstiņu pāris. Viņu pagalmā aug Koknesē lielākā lazda
- bagāto dzīves gadu lieciniece.
Aprīlis ir īstais brīdis stādīt jaunus kociņus, un, veroties lazdu
spurdzēs, uzsmaidīt saulei.
Lai mums visiem saulains un
darbīgs pavasaris!
Sarmīte Rode
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2015.gada 25.martā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Kokneses Komunālie pakalpojumi” , reģ. Nr. 48703001147
Gada pārskatu par 2014.gadu.
1.2. SIA „ Kokneses Komunālie pakalpojumi” peļņu par 2014.gadu atstāt
nesadalītu un neizmaksāt dividendes.
2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Vidusdaugavas
PAAO” , Gada pārskatu par 2014.gadu .
3.1. Pieņemt zināšanai Bebru pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas
informāciju par darbu ( informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv ).
3.2.Pieņemt zināšanai Iršu pagasta
pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes informāciju par darbu( informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
4.1. Ar 2015. gada 1.jūniju reorganizēt Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēku, pievienojot to
Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu
nodaļu .
4.2. Pēc reorganizācijas saglabāt
esošo darbinieku skaitu bibliotēkā.
4.3. Līdz 2015. gada 30. martam
Kokneses novada domes administrācijai brīdināt bibliotēku darbiniekus par
reorganizāciju.
4.4. Uzdot bibliotēkas vadītājai Intai Poišai sagatavot darbinieku amatu
aprakstus.
5.1.Par sasniegumiem sportā 2014.
gadā piešķirt naudas balvu EUR 85,00
(astoņdesmit pieci eiro) apmērā ( pēc
nodokļu nomaksas) apmērā A V, p.k.
, adrese- “adrese” Kokneses pagasts
Kokneses novads, naudu ieskaitot iesniegumā norādītajā bankas kontā.
5.2.Par sasniegumiem sportā
2014.gadā piešķirt naudas balvu EUR
113,00( viens simts trīspadsmit eiro)
apmērā (pēc nodokļu nomaksas) O A,
p.k., adrese- (adrese), Kokneses pagastā, naudu ieskaitot iesniegumā norādītajā bankas kontā.
5.3. Par sportistu A.V un O.A sasniegumiem sportā viņu trenerim piešķirt naudas balvu EUR 113,00 (viens
simts trīspadsmit eiro) apmērā (pēc
nodokļu nomaksas).
5.4. Lai sagatavotos 2015.gada sacensību sezonai Kokneses novada iedzīvotājai A V, adrese- “adrese” , Kokneses pagasts, Kokneses novads no
p/a “Kokneses Sporta centrs” budžeta
līdzekļiem piešķirt finansiālu atbalstu
EUR 200,00 (divi simti eiro)apmērā
(pēc nodokļu nomaksas).

6. 2015.gadā no pašvaldības budžeta piešķirt šādu finansējumu Kokneses
novada individuālajiem sportistiem un
Nr.
1
2

3.

4
5
6

7

Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas ar
projekta realizāciju un uzraudzību, kur
ir nepieciešams pašvaldības vārdā pa-

Piešķirtā
summa
Piezīmes
(euro)
Biedrība
Sporta inventārs futbola
291,00
Inventārs paliek
„SB Koknesis” treniņiem
sporta centram
Biedrība
Dalības maksa futbola
300,00
Dalībai Latvijas
„SB Koknesis” čempionātos
čempionātos
Vidzemes zonā
AE
Finansējums autosportista E 480,00
E dalībai Latvijas un Baltijas
rallijkrosa posmos
IE
Finansējums slēpotājiem un 1000,00
biatlonistiem
Mednieku
Līdzfinansējums mednieku 450,00
klubs Ķepainis” pasākumiem
VS
Finansējums startam
300,00
Ieplānots
spiningošanas čempionātā,
Sporta centra
budžetā
VS
Līdzfinansējums
450,00
Ieplānots
Kokneses spiningošanas
Sporta centra
čempionātam
budžetā
Iesniedzējs

Pieprasījuma mērķis

komandām :
7.1. Apstiprināt Kokneses novada
domes saistošos noteikumus Nr.4 Par
grozījumiem Kokneses novada domes
28.01.2015. saistošajos noteikumos
Nr.2” Par Kokneses novada pašvaldības
budžetiem 2015.gadam” ( informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv ).
7.2. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un stājas spēkā nākošajā dienā
pēc to parakstīšanas.
8.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Kokneses novada publiskajos ūdeņos”
Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem atbalsta pasākumā „Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Projektā paredzēts iegādāties
motorlaivu ar aprīkojumu un piecas
novērošanas kameras.
8.2. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 15 570,00, no tām pieprasītais
Valsts zivju fonda finansējums ir EUR
13 570,00 un Kokneses novada domes
līdzfinansējums - EUR 2000,00.
8.3.Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu EUR 15 570,00.
8.4. Par projekta vadītāju nozīmēt
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļas projektu vadītāju Martu Vīli-Bērziņu, pilnvarojot veikt darbības

rakstīties un saistībā ar iepriekš minēto
kārtot visas formalitātes.
9.1. Piedalīties Zemgales plānošanas reģiona „Zemgales kultūras programmas 2015” atklātajā projektu konkursā un iesniegt projekta „Digitālās
ekspozīcijas izveide par Kokneses kauju poļu – zviedru kara laikā” (turpmāk
– Projekts) iesniegumu.
9.2. Projekta kopējas izmaksas ir
EUR 4428,00, tajā skaitā Zemgales
plānošanas reģiona finansējums EUR
3928,00 un Kokneses novada domes
līdzfinansējums EUR 500,00.
9.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu EUR 4428,00 apmērā.
9.4. Par projekta vadītāju nozīmēt
pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” vadītāju Dainu Liepiņu,
pilnvarojot veikt darbības, kas saistītas
ar projekta realizāciju un uzraudzību,
kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā
parakstīties un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas formalitātes.
10.1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5” Grozījumi Kokneses novada
domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par Kokneses
novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi””
10.2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Kokneses novada bezmaksas laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis” .
10.3. Pēc saistošo noteikumu stā-

25. aprīlī piedalīsimies
Lielajā talkā!
25.aprīlis būs tā diena, kad visa
Latvija atkal tiks aicināta vienoties
kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātes Lielās Talkas 2015
ietvaros.

Koknesē
Koknesieši aicināti talkot Kokneses
pilsdrupās un piedalīties Dabas takas
teritorijas sakopšanā. Var ņemt līdzi savus darbarīkus. Ar darba cimdiem nodrošināsim. Atbildīgā Daina Liepiņa,
(tel.2927512). Pēc labi padarīta darba
– mielasts.
”Likteņdārzs” aicinās talciniekus savākt sausos zarus meža teritorijā, slaucīt un nogrābt celiņus.
Ar cimdiem un darba rīkiem nodrošinās. Atbildīgais Bruno Cīrulis

(tel.29259572).
Kokneses sporta centra kolektīvs
sakops stadiona apkārtni un stādīs
pie skeitparka kokus un dekoratīvus
krūmus. Atbildīgais Dāvis Kalniņš
(tel.29360940).
Kokneses sociālā dienesta darbinieki un Dienas centra apmeklētāji labiekārtos Dienas centra apkārtni – veidos jaunus un skaistus apstādījumus.
Aicināti palīgi! Atbildīgā Baiba Tālmane (tel.27294646)

Bebros
Talcinieki aicināti sakopt Zutēnu
kapu teritoriju. Atbildīgais Jānis Soloveika, (tel.28700332).
Lielās Talkas atbalstītāji būs gaidīti
arī pie Vecbebru katoļu baznīcas, atbil-

šanās spēkā, publicēt tos Kokneses novada bezmaksas laikrakstā “Kokneses
Novada Vēstis” un Kokneses novada
mājas lapā www koknese.lv.
11.1. Precizēt 28.01.2015. saistošos
noteikumus Nr.3 „Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16
„Par Kokneses novada pašvaldības
aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs”
sniegto publisko maksas pakalpojumu
cenrādi”” .
11.2.Saistošie noteikumi triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtāmi
elektroniskā veidā un rakstveidā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
11.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Kokneses novada bezmaksas laikrakstā
„Kokneses Novada Vēstis”, tie ievietojami Kokneses novada mājas lapā www
koknese.lv .
12.1. Atcelt Kokneses novada
domes 25.02.2015. sēdes lēmuma
Nr.6.11.2. (protokols Nr.3) 2.2. punktu.
12.2. Piedāvāt nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 3260 013 0523 ar adresi
Melioratoru iela 1R, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, trešajam
nosolītājam (nosaukums) pirkt par
nosolīto cenu par EUR 1300,00 (vienu
tūkstoti trīs simti eiro), samaksu veicot
divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas.
13.1. Atcelt Kokneses novada
domes 25.02.2015. sēdes lēmuma
Nr.6.11.1. (protokols Nr.3) 2.2. punktu.
13.2. Piedāvāt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013 0628 ar
adresi Melioratoru iela 1S, Koknesē,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā,
trešajam nosolītājam SIA „nosaukums” pirkt par nosolīto cenu par
EUR 8910,00 (vienu tūkstoti astoņi
tūkstoši deviņi simti desmit eiro), samaksu veicot divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas.
14.1.Piešķirt atvaļinājumu Kokneses novada domes priekšsēdētājam
Dainim Vingrim desmit darba dienas
no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada
16.aprīlim (ieskaitot);
14.2.
Domes
priekšsēdētāja
D.Vingra atvaļinājuma laikā no 2015.
gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 16.aprīlim
(ieskaitot) priekšsēdētāja pienākumus
veikt domes priekšsēdētāja vietniekam
Mārim Reinbergam.
15.1. Veikt nekustamā īpašuma ar

kadastra Nr. 3260 003 0142 “ Padegas
dīķi” Kokneses pagastā, Kokneses novada, sertificētu novērtēšanu.
15.2. Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 003 0142 “
Padegas dīķi” Kokneses pagastā, Kokneses novada, organizējot tā izsoli.
16.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei
piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 32609000707 divstāvu četristabu dzīvokli Nr.2 ar adresi „ Amatas”-2 , Putnuciems, Kokneses pagasts,
Kokneses novads.
16.2. Noteikt nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 32609000707 dzīvokļa
Nr.2 ar adresi „ Amatas”-2 , Putnuciems, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, nosacīto pārdošanas izsoles
sākumcenu EUR 10 000,-(desmit tūkstoši eiro ).
16.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 32609000707
dzīvokļa Nr.2 ar adresi „ Amatas”-2 ,
Putnuciems, Kokneses pagasts, Kokneses novads, izsoles noteikumus .
16.4. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 2015.gada 8.maija
plkst.10.00. Izsole notiks 2015.gada
11.maijā plkst.10.00, Kokneses novada domes administrācijas ēkas 1.
stāva 1.telpā (apspriežu zālē) Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā.
17. Nesadarboties ar biedrību
“Stiprinieku republika”, jo pašvaldība
pati spēj nodrošināt plašu sporta pasākumu klāstu.
18.Piekrist, ka Kokneses internātpamatskola- attīstības centrs par saviem līdzekļiem 2015.gada vasarā veic
skolas amatniecības darbnīcas jumta
seguma nomaiņu.
19.1. Apstiprināt Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas 18.03.2015. sēdes lēmumu:
19. 1.1. izdarīt šādus grozījumus
Sociālā dzīvokļa īres līgumā:
1. 2.2.2. apakšpunktā skaitli un
simbolu „25%” aizstāt ar skaitli un simbolu 50%”.
19.2. Grozījumi stājas spēkā ar
2015.gada 1.maiju.
19.3. Noslēgtajos līgumos izdarīt
grozījumus.
20. Apstiprināt autoceļu vai to
posmu uzturēšanas klases sarakstu 2015.gada vasaras periodam (no
01.04. līdz 31.10.) Kokneses pagastā,
Iršu pagastā un Bebru pagastā.

Likteņdārzs aicina

Iršos

Ar 1. aprīli durvis vērusi Likteņdārza Informācijas ēka. Šis ir
astotais gads, kopš Koknesē uz salas top Likteņdārzs. Ar katru gadu
arvien konkrētāk iezīmējas dārza
aprises, un arvien vairāk cilvēku iesaistās tā īstenošanā.
Valda Auziņa
„Kokneses fonda”
Valdes priekšsēdētāja

Iršu pagasta iedzīvotāji būs gaidīti
uz talkošanu Iršu kapsētas teritorijā
un Bulandu pilskalnā, atbildīgais Normunds Jirgens (tel.28735729).
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji
aicināti sakopt savu māju apkārtni!
Lielās talkas nedēļas ietvaros Pērses
pamatskolas vecāko klašu skolēni tīrīs
pagasta ceļmalas.
Papildu informācija par Lielās talkas norisi pie talkas koordinatores Benitas Peciņas, (tel.29421728).

Šīs sezonas lielākie darbi būs apmeklētāju autostāvvietas būvniecības
pabeigšana, kas tika iesākta pagājušajā gadā par LTV ziedojumu akcijā
„Top Latvijas Likteņdārzs!” saņemtajiem līdzekļiem, un Daugavas krasta
nostiprināšanas darbi amfiteātrī. Kā
jau iepriekš minēts, 2014. gadā ar
Valsts atbalstu tika iesākta Daugavas
krastu nostiprināšana Skatu terases
daļā, kas šobrīd ir praktiski pabeigta,

dīgā Regīna Madelāne
( tel. 26328578), kā arī
čakli palīgi būs nepieciešami darbam
pie dīķa VPVI teritorijā un Mežaparkā,
atbildīgā Ilze Pabērza (tel.20016603).

kā arī amfiteātra daļā, kur šajā pavasarī darbi vēl jāturpina.
Šogad paredzēts iesākt arī t.s. Lielo kalnu jeb Ziedu pļavu labajā pusē
Ābeļu alejai. Lai kalns taptu, ir nepieciešami ap 200 000 m3 zemes, tāpēc
šogad katrs, kas dodas uz Likteņdārzu, aicināts vest zemi kalnam. Tāpat
kā iepriekšējos gados, aicinām atbalstīt dārza tapšanu, braucot ekskursijās, stādot kokus (sākot ar maiju),
vedot tumši pelēkos laukakmeņus
amfiteātra akmeņu krāvumam un
ziedojot bruģakmenim ar savu vārdu.
Likteņdārza Informācijas ēkas
darba laiks aprīlī – katru dienu - no
pulksten 11:00 – 16:00, no 1.maija
katru dienu no 10:00 – 18:00. Likteņdārzā Jūs sagaidīs Administratīvā
direktore Santa Midere un administratore Zane Mošenkova. Tuvāka informācija pa tālruni 2549 5544.
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1.pielikums Kokneses novada domes
2015.gada 25.marta lēmumam Nr.8.6
CEĻU KLASES 2015 gada vasaras periodā
(01.04.2015.-31.10.2015.) KOKNESES NOVADA DOMES
KOKNESES PAGASTA CEĻIEM
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ceļa garums
Ceļa nosaukums
Seguma veids
/km/
Kaplava - Gailīši
3.58
grants
Lipši - Lazdas
3.05
grunts uzlabots
Vecā šoseja - Kaplava
2.58
grants
Līdums Auliciems
1.10
grants
Bidēgi - Auliciems
4.74
grunts uzlabots
Rožlejas - Dolieši
0.49
grunts
Bilstiņi - Atradze
2.78
grants
Mētras - Heltes
0.51
grants
Ķerkavas - Salas
0.77
melnais segums
Ratnicēni - Austrumi
3.00
grunts
Bitenieki - Circeņi
0.62
grunts
Ratnicēni - Ragāļi
3.62
grunts
Vītoliņi - Estrāde
0.73
melnais segums
Gaiļi - Atradze
2.27
grants
Reiņi - Noras
0.95
grunts
Spruļi - Birznieki - Pauliņi
5.63
grunts
Bormaņi - Upeslīči
4.71
grants
Mazvecsviļi -Aizelkšņi
2.56
grunts
Vecā šoseja - Kalnavoti
2.26
melnais/grunts uzl.
Ziediņi - Sala
1.30
grunts uzl.
Alēni - Ieviņas
0.52
grunts
Spīdolas - Ūsiņi
4.29
grunts
Karjers - Urgas - Grotēni
3.01
grunts
Kopā:
55.07

Ceļa
klase
D
D
D
D
C
D
C
D
D
D
D
D
D
C
D
D
C
D
D
D
D
D
D

Sagatavoja Kokneses Komunālās nodaļas vadītāja B.Peciņa

IEEJA LIKTEŅDĀRZĀ –
PAR ZIEDOJUMU NO 1 EUR,
SKOLĒNIEM – NO 0,7 EUR
(IZŅEMOT POLITISKI REPRESĒTOS,
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNUS
UN KĀZU CEREMONIJU VIESUS)
IESPĒJA ATBALSTĪT
LIKTEŅDĀRZU
• IESTĀDOT KOKU (VISS
STĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMAIS IR
UZ VIETAS) – 70 EUR
• ZIEDOJOT PAR BRUĢAKMENI
LIKTEŅDĀRZA DRAUGU
ALEJĀ – 10 EUR
• UZRAKSTOT VĒLĒJUMU
PLĀKSNĪTI LATVIJAI – 7 EUR
• ATVEDOT SAVU PELĒKO
LAUKAKMENI LIKTEŅDĀRZA
AMFITEĀTRIM
• PIEDALOTIES TALKĀ
• PALĪDZOT TAPT LIELAJAM
KALNAM
MAKSAS PAKALPOJUMI
• AUTOSTĀVVIETA
• VIEGLĀ AUTOMAŠĪNA LĪDZ 9
SĒDVIETĀM, MOTOCIKLS – 2 EUR
• AUTOBUSS LĪDZ 20
SĒDVIETĀM – 3 EUR
• AUTOBUSS VAIRĀK PAR 20
SĒDVIETĀM – 5 EUR
• AUTOBUSS VAIRĀK PAR 35
SĒDVIETĀM – 7 EUR
• POLITISKI REPRESĒTO UN
INVALĪDU TRANSPORTA
LĪDZEKLIS – BEZ MAKSAS
• PIKNIKA VIETAS NOMA – 7 EUR

VIETAS NOMA KĀZĀM,
KRISTĪBĀM UN CITIEM
PASĀKUMIEM
• LĪDZ 10 CILVĒKIEM – 30 EUR/H
• NO 11 – 50 CILVĒKIEM –
50 EUR/H
• NO 51 CILVĒKA – 70 EUR/H
(SKATĪT ARĪ MAKSU PAR
AUTOSTĀVVIETU)
EKSKURSIJAS GRUPĀM
JAUKTĀS GRUPĀS – NESKAITOT
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNUS.
JA GRUPU VEIDO PAMATĀ
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI –
SASKAŅĀ AR CENRĀDI.
EKSKURSIJAS PIEEJAMAS
LATVIEŠU, ANGĻU UN VĀCU
VALODĀ.
ILGUMS – NO 1,5 H
• LĪDZ 16 CILVĒKIEM – 18 EUR
• 17 – 32 CILVĒKIEM – 28 EUR
• 33 – 50 CILVĒKIEM
(MAKSIMĀLAIS CILVĒKU SKAITS
GRUPĀ) – 38 EUR
• LIELĀKU SKAITU CILVĒKU
IESAKĀM DALĪT GRUPĀS
KĀZU EKSKURSIJAS – PAR
VIENOŠANĀS CENU
EKSKURSIJAS LŪDZAM PIETEIKT
VISMAZ 5 DIENAS IEPRIEKŠ PA
TĀLRUNI 2549 5544
GIDES (Tālr.): DAIGA – 26549681,
SPODRA – 26001194 UN
ANITA – 28222929
Tālrunis Informācijai – 25495544
www.liktendarzs.lv

2.pielikums Kokneses novada domes
2015.gada 25.marta lēmumam Nr.8.6
CEĻU KLASES 2015.gada vasaras periodā
KOKNESES NOVADA CEĻIEM Iršu pagastā
Posma Uzturēgarums, šanas
km
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
Kopā:
25,14
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 9,77km.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

3.pielikums Kokneses novada domes
2015.gada 25.marta lēmumam Nr.8.6
CEĻU KLASES 2015 gada vasaras periodā
KOKNESES NOVADA DOMES
BEBRU PAGASTA CEĻIEM

Autoceļa nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Iršu pagasta ceļu –
servitūtu saraksts
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ceļa
Nr.

Mētras - Krustupji
0,32
Dzidras - Melderi
0,22
Aizas - Krastmaļi
0,37
Namiķi - Gobas
1,19
Vilkāres - Pamati
1,42
Pamati - Gravas
0,32
Surmīši - Pērles
0,70
Dzeguzes - Pārupes - Tropiņi
1,34
Krustojums - Meņģele
1,00
Palejas - Lielkalni
1,33
Lielkalni - Pērles
0,71
Lielkalni – Silkalni - Pērles
1,39
Ceplīši - Ķirši
0,29
Laidas - Saulītes
0,75
49.
Kapi – Ieviņas - Ābelītes
1,10
40.
Ielejas - Indrāni
0,13
41.
Druviņas - Kurtuve
0,07
42. Ūdenskrātuve – Vietalvas c.
0,13
43.
Upesgrīvas - Kalnupes
0,78
44.
Upesgrīvas - Dambīši
1,70
45.
Auzāni - Dambīši
0,51
46.
Vaivieši - Kārkliņi
1,37
47.
Upeslīči – Dzelmju ceļš
0,30
48.
Līgotnes - Pumpuri
0,86
49.
Sumbri - Zemitāni
2,65
50.
Sapnīši - Gaidēni
0,17
51.
Sapnīši - Zemgaļi
0,32
52.
Spuldzenieki - Vālodzes
0,54
53.
Spuldzenieki - Ķieģeļnie
1,13
54.
Dzirnavas - Ezerkalni
0,25
55.
Laimdotas - Dālderi - kapi
0.63
56.
Granīti - Saulstari
0,21
Kopā:
24.20
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 10.87 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 13.33 km.

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

Sagatavoja: Ikdienas autoceļu uzturēšanas
speciālists G.Skrupska

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Autoceļa nosaukums
Ozoli - Lobe
Lobes ezers - tilts
Jaunkalnieši - Lanti
Lobes ceļš – Jauneles - Ozoli
Lobes ceļš - Bāliņi
Lobes ceļš - Dubļaines
Kalnāji - Rudiņi
Ošāji - Aļēni
Ošāji - Aliņas
Gregersons- purvs
Bebrupes tilts - Purmaļi
Cenši - Grīvas
Cenšu izgāztuve - Sūnas
Rudzīši - Jaundzērvēni
Senči – Siliņi – Sūnas
Senči - Dzērvēni
Ozolu ceļš - Vītoli
Zutēnu kapi- Lidlauks
Zutēnu kapi - Virši
Rožkalni - Birzes
Skaras - Madaras
Mežaparks - Pīlādži
Mežaparks – Kaktiņi - Dzērvītes
Ataugas – Lācīši (m.s.)
Lācīši – Romas katoļu baznīca
Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi
(m.s.)
Bebri – Stalidzēni – Spārniņi
Gāzenieki – gāzes stacija
Spārniņi - Kasparīši – Plepi Mirtes
Plepu ferma – Plepi - Margas
Jaunceltnes - Šļakāni
Ausmas - Kalnamitri
Ausmas - Cūkkalni
Lauciņi - Vidusmitri
Jaunbebru parks - Audēji
Pērses tilts - Āpšukalns
Grābiņas - Bērziņi
Blankas - Zemgaļi
Blankas - Sviķi
Vilkāres – Beņķi - Ausmas
Blanku ceļš – Purva Siljāņi
Blankas - Mucenieki
Mehāniskās darbnīcas Stalidzēni
Gaidupes - Priežukalns
Ceļš –Zālītes (m.s.)
Ceļš - uz bērnudārzu/gar
Ziediem/(m.s.)
Pagastmāja - Kalnieši
Domēni - Vēži
Koknese –Ērgļi ceļš - Vīndedzes
Tupiešēni - Kroglejas
Meņģeles ceļš - Vijas
Riemeri – Vijas
Riemeri - Bebriņi
Irbītes - Audzēres
Ceļš - gar Avotiem uz
bērnudārzu (m.s.)
Brencēni - Stalidzēni
Saulaines – Pasiles - Mežaparks
Saulaines - Lejasbrencēni
Kopā:
t.sk. ar melno segumu

Posma Uzturēgarums šanas
km
klase
8,81
0,90
3,00
0,35
1,00
0,50
0,47
0,78
0,51
0,68
1,66
1,09
0,43
1,09
0,90
0,26
0,40
0,59
0,58
0,56
0,23
0,94
0,47
0,11
0,15

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

0,52

D

3,15
0,34

D
D

2,39

D

0,42
0,39
0,73
1,25
1,52
0,25
2,02
0,49
2,12
0,43
5,19
0,55
0,28

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0,98

D

1,04
0,05
0,15

D
D
D

0,46
1,54
0,50
3,32
0,50
0,65
1,51
0,48
0,19

D
D
D
D
D
D
D
C

1,51
1,87
0,46
63,71
2,15

D
D
D

D

Sagatavoja Bebru pagasta Komunālās nodaļas
vadītājs J. Bārs

Likteņdārzam veltītajā labdarības pasākumā saziedoti 23 052 eiro
Likteņdārzam veltītajā ikgadējā labdarības pasākumā - koncertā un izsolē, kas 20. martā notika „Mūzikas namā Daile”, dārza
tālākai īstenošanai saziedoti 23
052 eiro.
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes
priekšsēdētāja
„Deviņos gados tūkstošiem lielu
un mazu roku ir pielikts, lai radītu
dārzu uz salas Daugavas vidū. Sala
deviņu gadu laikā ir skaisti pārvērtusies. Ābeles, kuras esam iestādījuši,

jau dod augļus. Taciņas ir iestaigātas,
un dārzs dzīvo. Tas aug, un augt var
vienīgi uz nākotni,”Likteņdārza labdarības pasākuma sākumā, atceroties
dārza idejas pirmsākumus 2006. gadā,
teica viena no „Kokneses fonda” dibinātājām, dzejniece Māra Zālīte.
Pasākuma turpinājumā skanēja
izcilā komponista Raimonda Paula mūzika tās autora, Latvijas Radio
bigbenda un Kristīnes Prauliņas izpildījumā. Klausītājiem bija iespēja
baudīt džeza mūziku Kārļa Vanaga
un austrāliešu multi-instrumentālista
Džeimsa Morisona aranžējumā. Kon-

certā noslēgumā izskanēja latviešu
tautasdziesma „Pūt, vējiņi”. Maestro
Raimonds Pauls bija viens no mūziķiem, kas piedalījās pašā pirmajā Latvijas Televīzijas organizētajā ziedojumu akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs!”
2009. gadā. Komponista dziesma
„Nepiesauc mani vēl” kļuvusi par
LTV Likteņdārza akcijas muzikālo atpazīstamo simbolu.
Izsoli tradicionāli vadīja Fonda
padomes loceklis Guntis Belēvičs.
Izsolē tika pārdoti 33 darbi, no kuriem 12 bija Likteņdārza atbalstītāju
dāvinājums un visi ienākumi no to

pārdošanas ir dāvinātāju ziedojums
Likteņdārzam, un 21 darbs, ko izsolei bija nodevuši mākslinieki, ziedojot
Likteņdārzam pusi no darba sākuma
cenas.
Iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti Likteņdārza apmeklētāju autostāvvietas
būvniecības turpināšanā. Stāvvietas
būvniecība tika iesākta pagājušajā
gadā. Tās tehniskais projekts ir SIA
„Aqua-Brambis” un AS „Ceļuprojekts” ziedojums. 2014. gadā īstenotie
būvniecības darbi tika paveikti par
LTV ziedojumu akcijā „Top Latvijas
Likteņdārzs!” saņemtajiem līdzekļiem.

Likteņdārza īstenotājs – „Kokneses fonds” – šādu pasākumu rīkoja
piekto gadu pēc kārtas, un to atbalstīja AS “Latvijas Valsts meži”, Valsts
kultūrkapitāla fonds un „Mūzikas
nams Daile”. Fonds pateicas katram,
kas piedalījās pasākumā.
Ikviens ir aicināts piedalīties Likteņdārza īstenošanā, ziedojot līdzekļus, iestādot koku, atvedot laukakmeni amfiteātrim, ziedojot bruģakmenim ar savu vārdu Likteņdārza draugu
alejā - www.draugiem.lv/liktendarzs,
piedaloties talkās vai atvedot zemi
Likteņdārza lielajam kalnam.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Koknesieši „Pārnovadu uzņēmēju
dienā” Aizkrauklē
28. martā Aizkraukles novada pašvaldība jau ceturto gadu
pēc kārtas rīkoja "Pārnovadu uzņēmēju dienu", kas ir gada lielākā izstāde - gadatirgus.
Sarmīte Rode
Pasākuma organizatori teic:
„Pārnovadu uzņēmēju dienu” mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku aktivitātēm,
ražoto produkciju un sniegtajiem
pakalpojumiem, stiprināt saikni
„uzņēmējs – iedzīvotājs – pašvaldība”, veicināt informācijas apmaiņu
kultūras, tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā, meklēt
sadarbības partnerus, dibināt jaunus darījuma kontaktus, paplašināt
noieta tirgu, radīt pieejamu jaunāko
informāciju par uzņēmējdarbību un
amatnieku produkciju un popularizēt skolēnu mācību firmu darbību.”
Pasākuma vietā - Aizkraukles
novada Sporta centrā šajā dienā
pulcējās un ar savu produkciju iepazīstināja amatnieki, lauksaimnieki,
uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas
un pašvaldības. Kokneses novada
uzņēmējus un individuālā darba veicējus vērienīgajā izstādē – gadatirgū
piedalīties rosināja Kokneses novada lauksaimniecības konsultante
Ineta Sproģe. Paldies par atsaucību
Kokneses novada darbīgajiem ļaudīm! Izstādes apmeklētāji atzinīgi
novērtēja mūsu čaklo un izdomas
bagāto novadnieku veikumu: zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi” „Ievas sieru”, zemnieku saimniecībā
„Gravas” gatavoto mājas sieru, zemnieku saimniecības „Janavas” radītos sejas krēmus un tonikus, „Rūķu

našķu” daudzveidīgo kārumu klāstu.
Savs interesants piedāvājums bija individuālā darba veicējiem: paipalu
olas no Bruno Cīruļa mājsaimniecības, Ģirts Ločmelis piedāvāja degustēt un iegādāties dabīgās ogu sulas,
Spodra Briede pārsteidza ar adījumu
un tamborējumu dažādību, īpašais
pārsteigums bija viņas tamborētā
torte un Lieldienu zaķi, kā arī Daces
Biķernieces darinātās skaistās rotas.
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņi un pedagogi kā savas skolas
vizītkarti cēla galdā konditorejas
izstrādājumus un dārzeņus karvinga
tehnikā, kā arī prezentēja savā mācību iestādē apgūstamās profesijas.
„Kokneses tūrisma centrs” iepazīstināja ar tūrisma piedāvājumu
Kokneses novadā, īpaši akcentējot
tuvojošos tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu – Sama modināšanas
svētkus un jau tradicionālo Tvīda
braucienu. „Kokneses tūrisma cen-

tra” direktore Daina Liepiņa atzīst,
ka informāciju par gaidāmajiem tūrisma svētkiem Koknesē apmeklētāji
uzņēma ar lielu interesi – tātad ar
prieku gaidīsim visus ciemos!
Pirmo reizi šajā pasākumā notika reģiona skolēnu mācību firmu
gadatirgus, kas kuplināja pasākumu
ar jaunām idejām. Šogad Pārnovadu uzņēmēju dienā tika iedibināta
jauna tradīcija - ēdienu un kulināro
izstrādājumu degustācija, kurā ar saviem izstrādājumiem piedalījās dažādi ēdināšanas uzņēmumi.
Svarīga šīs dienas daļa bija izglītojošie un informatīvie semināri uzņēmējiem un lauksaimniekiem, kuros varēja iegūt vērtīgu informāciju
par iespēju piesaistīt dažādu fondu
finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai vai uzsākšanai.
Tradicionāli, Aizkraukles pašvaldība arī šogad pasniedza novērtējuma balvas uzņēmējiem desmit nominācijās sava novada uzņēmējiem.

daža gudrība!
Akcijas organizētāji teic: „Pievienojamies Jurim Alunānam un mudinām 13. maijā organizēt dažādus
Valsts valodas dienas pasākumus,
iedvesmu smeļoties tieši mūsdienu
dzīvajā latviešu valodā, kas skan tirgū, skolā, ģimenē, dažādos Latvijas
nostūros!” Atsaucoties rosinājumam
svinēt Valsts valodas dienu un sumināt Juri Alunānu, biedrība „Mazā
taka”, Kokneses pagasta bibliotēka
un Kokneses kultūras nams aicina:
Atbalstīsim un pārspēsim Alunānu!
Nes pavasaris mīlību, Dod dažai
galvai dullību, Bet nenoliegšu – dažā
labā Var atrast arī gudrību. “Ik katra tauta, uz priekšu iedama, ar laiku
iepazīstas ar lietām, kas tai līdz šim
svešas bijušas. Tādām lietām vajag
apzīmēšanu, un tāpēc jauni vārdi voi
nu no citām valodām jāuzņem, voi
no pašu valodas jātaisa. Tādā vīzē
ceļas jauni vārdi...,” Tā runāja Juris
Alunāns un gudri runāja.

Godinot tik mācīta un slavējama
vīra piemiņu, biedrība “Mazā Taka”,
Kokneses pagasta bibliotēka un novada kultūras darbinieki rīkojam garāku pasākumu, aicinot visus – lielus
un mazus, jaunus voi ne tik jaunus
pārcilāt lietoto vārdu krājumu, droši izmest svešo un radīt savējo. Un
darīt to zināmu citiem līdz š.g. 13.
maijam caur internetu voi bibliotēku - tiešdarbībā. Ieliksim jaunvārdus
pierasto svešvārdu vietā!
Pēc 13. maija kronēsim atjautīgāko un tiešāko trāpījumu (jaunvārds
vārdam “rezultāts”) Nav nemaz tik
grūti būt asprātim par prieku sev un
Jurim Alunānam!
Šajā reizē domāsim aizvietotājbalsis šādiem pieklīdeņiem:
• PREZIDENTS • PREMJERS
• SPĪKERS • DEPUTĀTS • OPOZĪCIJA • KOALĪCIJA • BURGERS
• KONGRESS • MĒRS
Biedrības „Mazā taka” vārdā
Maija Stepēna

Par vēlētāju parakstu apliecināšanu
Kokneses novada administratīvajā teritorijā vēlētāju parakstus
var apliecināt:
Kokneses pagastā - pie bāriņtiesas priekšsēdētājas Silvijas Vēzes, Kokneses novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā;

Pēc remonta atklāj
sociālās palīdzības
istabu „Papardēs”
10. aprīlī Bebru pagasta „Papardēs” pagasta iedzīvotāji pulcējās uz
sociālās palīdzības istabas atklāšanu. „Pateicoties Bebru pagasta pār-

nodaļas vadītājam Jurim Bāram un
apzinīgajiem remontdarbu veicējiem!” – teic Lība Zukule, atbildīgā par sociālās palīdzības istabu.

valdes finansiālajam atbalstam un
komunālas nodaļas darbinieku kvalitatīvi veiktajam kosmētiskajam
remontam, varēsim atsākt darbu
mājīgā vidē. Liels paldies pārvaldes
vadītājai Ilzei Pabērzai, komunālās

Telpas iekārtošanā viņai ar prieku
palīdzēja Rita Pukinska un Ināra
Rutkovska. Arī turpmāk sociālās
palīdzības istaba apmeklētājiem būs
atvērta otrdienās un piektdienās no
pulksten 9 līdz 13.

Kokneses novada uzņēmējiem ir ar ko lepoties!

Atbalstīsim un pārspēsim Alunānu!
2015. gada 13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, aicinām ikvienu
svinēt Valsts valodas dienu! Jau ceturto gadu pēc kārtas Rakstniecības
un mūzikas muzejs un tā draugi visā
Latvijā aicina svinēt Valsts valodas
dienu. Orientēšanās pilsētā, erudīcijas un radošo darbu konkursi, akcijas sociālajos tīklos vai zibakcijas
kādā no vairākām Latvijas Alunāna
ielām – tik daudzveidīgi jau bijuši
un vēl var būt valodas svinēšanas
veidi. Akcijas organizētāji: Rakstniecības un mūzikas muzejs, Piebalgas muzeju Apvienība „ Orisāre”
Krišjāņa Barona muzejs un Ādolfa
Alunāna memoriālais muzejs aicina
pievienoties, izdomājot savu vissvinīgāko, trakulīgāko, interesantāko,
mierīgāko, sirsnīgāko, tautiskāko vai
mūsdienīgāko Valsts valodas dienas
svētku ideju!
2015. gada svētku moto ir Jura
Alunāna dzejas rindas: Nav jāskatās
arvien tik grāmatā! Uz tirgus skan ar
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Bebru pagastā – pie bāriņtiesas locekles Anitas Gavares, Bebru
pagasta pārvaldē, „Papardēs”, Bebru pagastā, Kokneses novadā;
Iršu pagastā - pie bāriņtiesas
locekles Daces Greles, Iršu pagasta
pārvaldē, „Kūlēnos”, Iršu pagastā,
Kokneses novadā.

Maksa par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu
par likumprojektu vai Satversmes
grozījumu projektu, vai Eiropas
pilsoņu iniciatīvu Kokneses novada administratīvajā teritorijā ir
EUR 1,00 (viens eiro 00 centi).

Viena medību sezona
beigusies, nākamā
sākusies!
14. martā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēdnīcā mednieku kluba „Ķepainis” biedri ar
savām ģimenēm un sadarbības
partneri pulcējās uz medību sezonas noslēguma pasākumu.
Pašreiz klubā „Ķepainis” darbojas 51 mednieks.
Sarmīte Rode
Mednieku kluba „Ķepainis”
prezidents Jānis Bērziņš pastāstīja:
„Kā katru gadu, kad beidzas medību sezona (01.04. – 31.03.) rīkojam
sezonas noslēguma pasākumu, lai
rezumētu savu veikumu aizvadītajā
laika posmā, suminātu sezonas labākos medniekus un pateiktu paldies
par atbalstu novada zemniekiem.
Gadu gaitā mums ir izveidojusies
laba sadarbība – mēs no meža zvēriem apsargājam zemnieku tīrumus,
savukārt zemnieki palīdz ar barību meža iemītnieku piebarošanai.”
Mednieku kluba „Ķepainis” pateicības rakstus saņēma SIA „Bormaņi”,
z/s „Kalnavoti”, z/s „Vecsiljāņi”, z/s
„Jaunholandes”, z/s „Lejasvēži un

viens no lielākajiem atbalstītājiem –
Kokneses novada dome. Aizvadītajā
gadā ar domes atbalstu tika īstenots
projekts par mednieku šautuves ierīkošanu. Jau piecus gadus mednieku
klubs no Kokneses novada domes
izīrē ēku, kuru saviem spēkiem kluba biedri ir izremontējuši un iekārtojuši par omulīgu un mājīgu mednieku namiņu. „Pagājusī sezona ir
bijusi veiksmīga – esam izpildījuši
izšaujamo meža zvēru skaitu pēc Sēlijas virsmežniecības noteiktā limita.
Katrā sezonas noslēguma pasākumā,
arī šajā, tika demonstrēta Ernesta Skopāna veidotā video filma par
sezonas medību spilgtākajiem mirkļiem,” teic Jānis Bērziņš. „Ķepaiņa”
vīri ir ne tikai izveicīgi medībās, bet
arī, kad atskan deju mūzika – pasākuma patīkamā gaisotne noteikti
iedvesmoja jauniem sasniegumiem!
Kad viena medību sezona beigusies, nākamā ir sākusies. 11. aprīlī
šautuvē „Ozolkalni” mednieku klubs
„Ķepainis” visus novada medniekus
aicināja uz „Pavasara bebru medībām”.

KOKNESES NOVADA DOME
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5113
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631
e–pasts: dome@koknese.lv
Mājas lapa www.koknese.lv
Kokneses novada domes darba laiks
Pirmdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00
Pašvaldības darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00–13.00; 14.00–18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00–13.00; 14.00–17.00
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Kopīga sirds valoda ar Latvijas pelēko laukakmeni
25. martā Kokneses novadā
notika atceres pasākumi, godinot
komunistiskā genocīda upuru piemiņu.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto

par Latvijas un latviešu tautas nākotni.
Mums jāapzinās, ka mēs neesam vienīgā tauta, kuru sveša vara un noziedzīgs
režīms ir tik smagi piemeklējis 20.gadsimtā, bet latvieši nekad nav noliekuši
galvu terorisma priekšā.”

24. martā Bebru pamatskolā 7.-9.
klases skolēni klausījās Sibīrijas bērnu
- Antoņiņas Midegas, Zentas Zīles, Lības Zukules un Andra Freimaņa atmiņa stāstus. Bebru pagastā 25. martā pie
piemiņas akmens atceres brīdis vienoja Bebru, Kokneses un Iršu pagastu
represijās cietušos iedzīvotājus un viņu
tuviniekus. Bebru pamatskolas skolēniem šis brīdis bija kā savas tautas vēstures un patriotisma stunda.

Godājot pagātni,
raudzīties nākotnē

Tautas dzīves spēka
apliecinājuma diena
Pie pirms divpadsmit gadiem
bebrēniešu izlolotās piemiņas vietas
skanēja vārdi: „Saulainā Māras diena
ir diena, kad koki sajūt sāpes, tādēļ tos
nedrīkst cirst vai griezt. Mums šī diena
sauc apstāties pie Latvijas pelēkajiem
laukakmeņiem. Vienkāršie lauku lielakmeņi kļuvuši par pieminekļiem,
veidojot svētas atceres vietas tiem, kuri
guldīti svešajā zemē, bet viņu vārdi ir
iekalti debesīs. Šodien mēs pulcējamies uz kopīgu sirds valodu ar Dzimtenes pelēko akmeni.”
Atceres brīdī kopā ar novada iedzīvotājiem bija Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris, atskatoties uz pagātnes notikumiem, viņš atgādināja: „25. marts ir latviešu tautas
sēru diena. Taču tā ir arī mūsu tautas
dzīves spēka apliecinājuma diena. Par
spīti sāpju ceļiem tie, kas izturēja un
atgriezās, sirdī glabāja sapni par neatkarīgu Latviju. Šodien, kad atceramies
postu un ciešanas, kas mūsu tautai
tika netaisnīgi nodarītas, domāsim arī

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, uzrunājot klātesošos,
sacīja: „Ir pagājuši sešdesmit seši pavasari un paies vēl daudzi, bet tautas
atmiņa ir dzīva un nekad no tās neizdzēst vienu no drūmākajām lappusēm
latviešu tautas vēsturē.”
„Jaunajai paaudzei ir jāizzina savas
dzimtas un tautas likteņgaitas, zinot
un godājot savas tautas pagātni, var
raudzīties nākotnē,” – atzina vēstures
skolotāja Ieva Puniņa. Viņas sacīto papildināja atvaļinātais NBS Gaisa spēku
pulkvedis Uldis Filipsons, kura tēvs
Verners Filipsons arī izcieta izsūtījuma gadus. „Novēlu jauniešiem iegūt
labu izglītību, būt savas zemes patriotiem, izaugt par tēvzemes aizstāvjiem,”
jaunajai paaudzei novēlēja Filipsona
kungs.
Antoņina Midega, Bebru pagasta
represēto kopas vadītāja, pastāstīja, kā
pirms divpadsmit gadiem atklātais piemiņas akmens bebrēniešiem kļuvis par
sirdij tuvu svētvietu. „Paldies Bebru
pamatskolas kolektīvam par nesavtīgo darbu, ikdienā rūpējoties par mūsu
piemiņas vietu.” Sibīrijā dzimusī Lība
Zukule aicināja skolēnus ieklausīties
dzejnieces Māras Zālītes vārdos – „aizejošās paaudzes testamentā jaunajiem”.
Arī Bebru pamatskolas skolēni veltīja
dzeju paaudzei, kurai bija lemts doties
pretī savai nolemtībai.
Akmens liecina pār laikiem, bojā
gājušo vārdi ir iekalti debesīs. Pēc kopīgā klusuma brīža, pie piemiņas ak-

Kokneses novada skolēnu deju
kolektīvi ar labiem rezultātiem
novērtēti deju skatē
Gatavojoties XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 31. martā Aizkraukles novada kultūras namā notika deju
skate, kurā piedalījās Aizkraukles,
Jaunjelgavas, Neretas, Skrīveru,
Kokneses, Pļaviņu novadu skolēnu tautas deju kolektīvi.
Lauma Āre
Kokneses novada domes
Izglītības darba speciāliste
Kokneses novadu deju skatē pārstāvēja desmit kolektīvi. Viskuplāk
pārstāvēta I.Gaiša Kokneses vidusskola - pieci kolektīvi, no Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas skatē piedalījās
trīs kolektīvi, pa vienam deju kolektīvam no Bebru pamatskolas un Pērses pamatskolas. Dejotāju raitos deju
soļus izvērtēja Valsts izglītības satura
centra žūrija. I pakāpi ieguva Kokneses novada pieci kolektīvi: Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas deju kolektīvs "Mutulītis" (5.-9.klašu grupa), vadītāja Inta
Balode - 44,3 punkti, I.Gaiša Kokneses
vidusskolas vidusskolēnu deju kolektīvs, vadītāja Kornēlija Reisnere - 42,8
punkti, Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas

deju kolektīvs "Kāre", vadītāja Sarmīte
Plūme - 42,3 punkti, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas deju kolektīvs "Mutulītis"
(1.-4.klašu grupa), vadītāja Inta Balode - 41,3 punkti, I.Gaiša Kokneses
vidusskolas deju kolektīvs "Kāpēc" (1.
- 2. klašu grupa), vadītāja Laima Antoneviča - 41,0 punkti. II pakāpi ieguva I.Gaiša Kokneses vidusskolas 3.-4.
klašu deju kolektīvs, vadītāja Kornēlija
Reisnere - 39,2 punkti, I.Gaiša Kokneses vidusskolas deju kolektīvs "Kāpēc"
(7. - 9. klašu grupa), vadītāja Laima
Antoneviča - 39,0 punkti, Pērses pamatskolas deju kolektīvs (1.-4.klašu
grupa), vadītāja Inta Balode - 38,2
punkti, Bebru pamatskolas deju kolektīvs (5.-9.klašu grupa), vadītāja Laima Antoneviča - 37,8 punkti, I. Gaiša
Kokneses vidusskolas deju kolektīvs
"Kāpēc" (5. - 6. klašu grupa), vadītāja
Laima Antoneviča - 37,7 punkti.
Paldies ikvienam dejotājam, dejotāju vecākiem, deju kolektīvu vadītājām, skolotājiem, skolu vadībai,
pagastu pārvaldēm un novada domei
par atbalstu, gatavojoties dziesmu un
deju svētkiem. Turpināsim iesākto,
pilnveidojot dejas soļus un kopīgi gaidīsim maiju, kad būs zināmi dziesmu
un deju svētku dalībnieki.

Kokneses novada represēto nodaļas biedri pie pirms divpadsmit gadiem atklātā piemiņas akmens Bebros.

mens tika nolikti ziedi – cieņas apliecinājums visiem, kuriem atdusas vieta
svešumā un nav zināma.

Sveic konkursa
dalībniekus
Bebru pamatskolā atceres brīža
dalībnieki varēja aplūkot nelielu izstādi par Bebru pagasta represēto darbību
no 1990. gada līdz šodienai. Pavasarīgu
koncertu klātesošajiem dāvāja Bebru
pamatskolas skolēni, pagasta sieviešu
vokālais ansamblis un kapela „Aizezeres muzikanti”.
25. marts ir diena, kas liek apzināties, ka vienīgi runājot no sirds uz
sirdi, var rast savstarpēju izpratni starp
paaudzēm. Dzīvo vēstures liecinieku
atmiņu stāsti ir dārgums, kas mums jāsaglabā. Jau trešo reizi Kokneses novada represēto nodaļas biedri, izsludinot
radošu izpētes konkursu novada skolēniem, rosināja mūsu jauno paaudzi
meklēt, atrast un uzrakstīt kāda represijās cietušā atmiņu stāstu un pētīt savā
apkārtnē esošās piemiņas vietas. Šogad
konkursam tika iesniegti astoņi darbi,

šajā tikšanās reizē katrs darba autors
saņēma pateicības balvu no Kokneses novada domes – Kokneses sporta
centra dāvanu karti. Ar savu konkursa
darbu iepazīstināja Bebru pamatskolas 8. klases skolniece Elīnas Pukinska, kura savā pētījumā par 1949. gada
deportāciju bija atklājusi Antoņinas
Midegas atmiņas par bērnības laiku
Sibīrijā.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris Kokneses sporta
centra dāvanu kartes pasniedza Pērses pamatskolas skolēniem: Agnesei
Skrīverei, Laurim Riekstiņam, Aigai
Bērziņai, Laurai Bitei, Bebru pamatskolas skolniecēm Elīnai Pukinskai un
Renātei Grikpedei, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēknēm Martai Zālītei
un Līgai Akulai. Konkursantus sveica
arī Likteņdārza valdes loceklis Bruno
Cīrulis. Represēto nodaļas biedri pateicās vēstures skolotājai Ievai Puniņai
par skolēnu iedrošināšanu piedalīties
konkursā. „Mācoties Kokneses vidusskolā man bija izcils vēstures skolotājs

– Ilmārs Gaišs. Par to, ka esmu vēstures
skolotāja un vēlos savos skolēnos radīt
izpratni par svarīgākajām vērtībām
katra cilvēka dzīvē, vislielākā pateicība
manam skolotājam,” atklāja Ieva Puniņa.
Pie Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas
audzēkņu klātā kafijas galda turpinājās
dalīšanās atmiņās. Represēto nodaļas
biedri izteica pateicību Lībai Zukulei
par ieguldīto darbu atceres pasākuma
organizēšanā.
Pie Kokneses kultūras nama pie
koknesiešu piemiņas akmens atceres
brīdī skanēja folkloras kopas „Urgas”
dziedātās dziesmas latviešu tautas garaspēkam un vienotībai. Turpinājumā
kultūras namā Dzintras Gekas filma
„Kur palika tēvi” bija skaudrs atmiņu
vēstījums par 1941. gadā svešumā aizvestajiem stiprajiem latviešu tēviem.
Atmiņām nav noilguma. Ik gadu
saulainā Māras diena sauks atcerēties,
atgādināt un pieminēt, sauks pulcēties
uz kopīgu sirds valodu ar Dzimtenes
pelēko laukakmeni.

„ Esam veseli un stipri...”
Kokneses internātpamatskolā
–attīstības centrā, marta mēnesī,
skolēniem bija iespēja piedalīties
dažādos pasākumos un aktivitātēs, kas saistīti ar veselīgu dzīvesveidu.
Jolanta Rotkāja,
„C” klašu metodiskās komisijas
vadītāja
Veselīga uztura pēcpusdienā skolēni minēja mīklas, lika puzles, taustīja noslēpumainos maisiņus, kā arī
noteica pēc garšas dažādus dārzeņus
un augļus. Kā balvu par dalību aktivitātēs skolēni saņēma veselīgos našķus.
Muzikālajā pēcpusdienā „Burkāni, bietes, kāpostiņi – tie ir mani
vitamīni”, visi dziedāja dziesmas par

veselīgajiem dārzenīšiem, piedalījās
gan tradicionālajās latviešu rotaļdejās, gan modernajās un plaši pazīstamajās sadzīves rotaļās.
25. martā skolēni piedalījās skaitāmpantu izteiksmīgas runas konkursā „Ak, šie jautrie dārzenīši.” Skaitāmpanti tika skaitīti tos dramatizējot
ar kustībām un ritmu, kā arī iesaistot
visus klātesošos jautrajā skandēšanā.
Labākie dalībnieki tika apbalvoti ar
pateicības rakstiem un nelielām dāvaniņām.
Lielajā noslēguma pasākumā
26. martā viesos tika aicināti vecāki,
kuriem kopā ar bērniem bija iespēja
darboties dažādās radošajās darbnīcās. Darbnīcā „Jestrais ķiplociņš” bērni kopā ar vecākiem pagatavoja veselīgos ķiploku grauzdiņus, darbnīcā

„Zaļie pirkstiņi” dekorēja trauciņus,
stādīja sīpolus lociņu audzēšanai, bet
darbnīcā „Veselības taciņa” bērnus un
vecākus sagaidīja fiziskas aktivitātes,
darbošanās, dažādi uzdevumi domāšanai un atmiņas trenēšanai.
Pēc radošās darbošanās vecākiem
bija iespēja piedalīties un vērot mācību stundas. Pasākuma„ Esam veseli
un stipri...” noslēgumā, kopīgi vērojot
prezentācijas materiālus, vecāki iepazinās, bet bērni un skolotāji ar interesi atskatījās uz bērnu radošo darbošanos visa mēneša garumā.
Paldies visiem iesaistītajiem skolotājiem un skolēniem par aktīvo piedalīšanos visos rīkotajos pasākumos.
Īpašs paldies vecākiem par atsaucību,
piedalīšanos un pozitīvas noskaņas
radīšanu kopīgajā tikšanās reizē.

Zemgales reģiona 2014. gada izrāde
„Gredzens gredzenā”
20. martā Kokneses kultūras namā Latvijas amatierteātru
reģionālās skates „Gada izrāde
2014” ietvaros Kokneses amatierteātris rādīja Māras Svīres
leģendu „Gredzens gredzenā”.
Sarmīte Rode
Latvijas amatierteātru iestudējumu ikgadējo skati, kas visā Latvijā notiek no 2015. gada 24. janvāra

līdz 22. martam, rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā
ar Latvijas pašvaldībām un Latvijas amatierteātru asociāciju, un tās
mērķis ir izvērtēt amatierteātru
iestudējumu kvalitāti un noteikt
skates fināla – iestudējumu parādes
dalībniekus. Skates žūrijas pārstāvji
atzinīgi novērtēja aktieru tēlojumu
– atgriešanos Kokneses senatnē.
No maksimāli iegūstamajiem 50

punktiem, teātra eksperti koknesiešiem piešķīra 46 punktus – augstāko pakāpi. Kopvērtējumā izrāde
„Gredzens gredzenā” ir kļuvusi par
Zemgales reģiona 2014. gada izrādi.
Apsveicam Kokneses amatierteātra
kolektīvu un režisori Ingunu Strazdiņu! 12. aprīlī, skates finālā, izrāde
„Gredzens gredzenā” iepriecināja teātra draugus LKA teātra mājā
"Zirgu pasts".
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Ziņas īsumā
Izcils sasniegums!
Marta mēnesī Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijā notika atklātā vācu valodas olimpiāde 9.klašu skolēniem. 113

Amatu prasmes un
vēderprieki pasākumā „Satiec
savu meistaru!”
Biedrības “Baltaine” čaklās amatnieces - pinēja Laima Cielava, audēja
Anna Dzalbe, celotāja Annija Blaus,
adītāja Lidija Kraukle, šķeterētāja un
vērpēja Ņina Rušmane priecājas par
katru mācekli, kuram 29.martā varēja
ierādīt savas amatnieču prasmes.
Elgas Grigānes mājās Kokneses
pagasta “Būnīšos” ciemiņus mielojās ar
gardu Meteņu zupu, Buļbu, kartupeļu
klimpām un klučkām, kā arī mācījās
cept kliju pīrāgus.

Koncerts „Ko mēs varam, to
mēs darām!”

dalībnieku konkurencē Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolnieks Otto
Asmuss ieguva 1.vietu (no iespējamiem 57 punktiem Otto ieguva 56).
Šāds rezultāts sasniegts ar ļoti mērķtiecīgu un regulāru darbu.

Marta nogalē divos koncertos PII
audzēkņi rādīja vecākiem savu prasmi
dziedāt, dejot un muzicēt. Priekšnesumus sagatavoja mūzikas skolotājas Marija Vilde un Ilona Makareni un ritmi-

Lielākie smīdinātāji
satiekas Rīgā
Kopš 2000. gada 1. aprīļa Rīgas
Latviešu biedrības namā bērni un
jaunieši no dažādām Latvijas vietām,
gan folkloras kopu dalībnieki, gan
vienkārši interesenti sacenšas anekdošu stāstīšanā. Šoreiz 1. aprīlī pasākumā piedalījās 36 labākie stāstnieki
vecumā no 7 – 17 gadiem. Dalībnieki
pārstāvēja dažādus Latvijas novadus
un tiesības piedalīties finālā bija izcīnījuši savu skolu un novadu jokotāju
sacīkstēs. Dalībniecēm no Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas šogad
šādi sasniegumi: Dižās smīdinātājas tituls Danai Šiballo, 3.b klase.

kas skolotāja Agrita Zālīte. Koncertus
vadīja skolotājas Inga Skrebele un Indra Visocka. Krāšņos bērnu tērpus darināja iestādes šuvēja Ludmila Maļikena.

Vafeļu vakars ar kino
11.marta pēcpusdienā Bebru pagasta PII “Bitīte” audzēkņi, viņu vecāki
un darbinieki sanāca kopā, lai gatavotu
vafeļu mīklu, tās ceptu, kā arī mielotos
un skatītos kino.
Šī ideja par kopīgu pasākumu radās vecāku padomes tikšanās reizē
februārī. Šajā vakarā bērni un vecāki
skatījās Mašas pasakas un multiseriālu
visai ģimenei “Maša un Lācis”. Vecāku
padome teic paldies bērniem un pieaugušajiem, kuri atnāca, darbojās, skatījās, kā arī vadībai - par uzticēšanos un
atbalstu!

Kopā svin skaistākos
marta svētkus

Ekselentās smīdinātājas tituls Kristai Strazdiņai, 4.a klase. Ekselentās
smīdinātājas tituls Esterei Vingrei,
4.b klase.
"Paldies I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolotājām Dacei Dobrikai, Anitai Ločmelei un Ilutai Matušonokai!
Prieks arī par vecākiem, kas juta līdzi!”
teic Inguna Žogota, mazo Kokneses
smīdinātāju atbalstītāja un konkursa
organizētāja Koknesē.

Sagaidot 8. martu, iršēnietes tika
iepriecinātas ar nelielu Iršu sieviešu
vokālā ansambļa koncertu. Kopā ar
iršēnieti Sarmīti Ošu dāmas izstaigāja
pagātnes takas, pētot sievieti laikmeta griežos, ielūkojoties tā laika modes
pasaulē, caur fotogrāfijām un interesantiem stāstiem. Floriste no Ērgļiem
ieveda krāšņajā konfekšu pušķu darināšanas pasaulē. No gardām konfektēm tapa krāšņi pušķi!

E-prasmju nedēļa Iršu
pagasta bibliotēkā
Ir noslēgusies 2015. gada E – prasmju nedēļa. Iršu pagasta bibliotēkā
E- prasmju atbalsta un attīstības akti-

vitātes bija pieejamas visām bibliotēkas
lietotāju grupām. Pieaugušie iepazinās
ar portāla www.e-latvenergo.lv lietošanu, kopā ar periodika.lv pētīja pagasta
vēsturi un izzināja savas dzimtas saknes. Jaunāko klašu skolēni un pusaudži
kļuva zinošāki par LNB E-pakalpojumiem un labprāt papildināja savas
prasmes, ceļojot pa Lasāmkoka zariem.
Paši mazākie - pirmsskolas grupiņas
bērni ar informāciju tehnoloģijām
iepazinās noskatoties multiplikācijas
filmu „Karlsons lido atkal.” Paldies visiem E- pasmju nedēļas dalībniekiem
par zinātkāri un piedalīšanos dažādajās
aktivitātēs!

Lietuva vilina un sauc!
Vasaras vidū, 30. jūnijā, senioru
klubiņš „Pīlādzītis” aicina Kokneses
vecļaudis doties ekskursijā uz kaimiņzemi – Lietuvu! Ceļojums būs interesants un izzinošs, jo varēs iepazīt
Lietuvas kulināro un kultūras mantojumu Augštaitijā - paredzēta viesošanās Rokišķu muižā un izdaudzinātā
Rokišķu siera degustēšana, apstāšanās pie Iļģio ezera, Slininku ūdensdzirnavu apmeklējums, bet ceptuvē
„Romnesa” varēs uzzināt lietuviešu
nacionālā keksa „Šakotis” recepti, kā
arī baudīt Lietuvas ziemeļaustrumu
kūrortpilsētas Zarasai panorāmu! Dalības maksa būs ap 15 eiro. Ekskursijai
jāpiesakās līdz 25. jūnijam, zvanot pa
tālruņiem: 65161361; 26173691. Jāņem vērā, ka ceļošanai ir derīgas visas
Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases,
personu apliecības jeb elektroniskās
idenfikācijas kartes, izņemot Latvijas
pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.
gada 30. jūnijam.
Izbraukšana pulksten 7.30 no Kokneses dzelzceļa stacijas un veikala „Elvis” laukuma.
Nedomājiet daudz – Lietuva vilina
un sauc!

Šoreiz apceļosim nevis Latviju, bet
soli tālāk - 30 un 31. maijā aicinu Bebru
pagasta seniorus ekskursijā uz kaimiņvalsti – Lietuvu, uz Palangu un Klaipēdu. Tāpēc atgādinu - pasei un pensio-

nāru apliecībai jābūt derīgām. Dalības
maksa pensionāriem un skolniekiem
(kurš grib līdzi paņemt mazbērnu) ir
43 eiro jau ar grupas atlaidi. Šai summai iekļauta – maksa par autobusu
un naktsmītni, Dzintara muzeja un
Delfinārija apmeklējums un pārcelšanās pāri kanālam Klaipēdā. Par pārējo
jāgādā būs pašiem. Priekšroka pieteikties ekskursijai bebrēniešiem, bet arī
koknesieši, ja pietiks vietas, būs laipni
aicināti! Bebru pagasta pensionāriem

Sporta svētki pirmsskolas
izglītības iestāžu
audzēkņiem
1. aprīlī Kokneses Sporta hallē Karlsons (Linda Ādamsone),
PII „Gundega” sporta skolotāja
I. Briģe un PII MA vadītāja I. Požarska pulcēja mazos sportistus
no novada pirmsskolas izglītības
iestādēm.
Ina Požarska
Kokneses novada PI skolotāju
MA vadītāja
Anitas Šmites foto
Svētku dalībnieki pēc parādes
piedalījās dažādās disciplīnās – bumbiņas mešanā tālumā, skrējienā uz

gogiem sacentās jautrās stafetēs, kur
uzvarēja prieks un draudzība.
Košļājamo gumiju burbuļu pūšanas sacensībā titulu “Prasmīgākā pūtēja ” ieguva PII “Gundega” skolotāja
Inga Skrebele.
Apbalvošanas ceremonijā katrs
bērns saņēma medaļu, dāvanu un
saldumiņu.
Kokneses novada PII rezultatīvākie dalībnieki:
Rihards Kūla (PII „Gundega”
grupa „Zvaniņš”) – precīzākais metējs mērķī;
Marta Užule (PII „Gundega” gru-

Uzvarēja prieks un draudzība!

laiku, bumbiņas mešana mērķī, tāllēkšanā no vietas.
Visu iestāžu 6 – 7 gadus vecie
bērni jauktās komandās kopā peda-

pa „Kamenīte”) – ātrākais skrējējs;
Valters Kalniņš (Pērses pamatskolas pirmsskolas grupa) – tālākais
lēcējs, tālākais metējs.

E-prasmju nedēļa Kokneses
pagasta bibliotēkā
Kokneses pagasta bibliotēkā šajā
nedēļā varēja apgūt jaunas iemaņas,
saņemt jaunu informāciju, nostiprināt
esošās prasmes, darbojoties e-vidē.
Ar faktu, informācijas, attēlu bagātību apmeklētājus pārsteidza iepazītie
portāli www.upes.lv, www.letonika.lv.
Bibliotēkas kolektīvs teic paldies visiem
par atbalstu, ieinteresētību, pieredzi un
sarunām. Lasītāja Biruta Miķelsone
kļuva par šīs e-prasmju nedēļas īpašo
dalībnieci un saņēma nelielu pārsteiguma balvu.
Bibliotekāre Ingrīda Grūbe kopā ar
bibliotēkas „Ēnām”- Alisi, Esteri, Viktoriju un Asnati devās uz Aizkraukles
novada ģimnāziju, lai uzzinātu, vai 3D
printeris spēj mainīt viņu priekšstatus
par lietu pasauli. Koknesietes viesojās
arī Aizkraukles pilsētas bibliotēkā.

Senioriem ekskursija uz Lietuvu
Klāt dabas atmoda un pavasarīgs noskaņojums atkal doties jaukā ceļojumā!
Anna Bite,
Bebru pensionāru padomes
„Mārtiņroze” priekšsēdētāja
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jāpiesakās un jāsamaksā dalības maksa līdz 15. maijam Bebru pagasta pārvaldē pie sekretāres, bet pārējiem līdz
22. maijam (sazinoties ar mani).
Izbraukšana 30. maijā pulksten 6
no Bebru pagasta centra autobusu pieturas. Koknesē autobuss būs jau pulksten 5:30 pie skolas pieturas un tad pie
veikala „Sēnīte”.
Izmantojiet šo iespēju, ceļosim
kopā! Informācija pa tel. 26159335,
65164188.

Svin pansijas 3 gadu jubileju
Kopā ar pirmajiem saules stariem, pirmajām sniegpulkstenītēm un jautrām putnu dziesmām
19.martā Iršu pagasta sociālā pansija atzīmēja trīs gadu pastāvēšanas jubileju. Šajā dienā tika rīkota
arī atvērto durvju diena ar iemītnieku radinieku piedalīšanos.
Baiba Fedotova
Iršu pansijas iemītniece
Šim pasākumam gatavojāmies jau
laikus, tika sarūpēti priekšnesumi, dekorēta svinību zāle, svinību gatavošanās
procesā aktīvu dalību ņēma iestādes
darbinieki, gan iemītnieki. Telpas tika
ļoti gaumīgi noformētas. Bija tik skaisti!
Koncertā mūs sveica ĢKC vadītāja
Lāsma Ruža Riekstiņa, sveicieni bija

arī no Iršu sieviešu vokālā ansambļa,
kā arī dzirdējām mīļus pateicības vārdus no iemītnieku tuviniekiem. Kopā
ar pagasta ansambli bija ieradušies arī
pagasta bērni ar skaistiem priekšnesumiem, kuri mācās Kokneses mūzikas
skolā. Skanēja vijole, flauta, akordeons,
klavieres, izjusti runātā dzeja. Koncertā
līdzdalību ņēma arī pansijas iemītnieki: Anna, Baiba un Marjana skandēja
dzejoļus, Baiba un Jānis uzdziedāja
"Še kur līgo priežu meži". Visi kopā
sēdējām pie skaisti un garšīgi klātiem
galdiem, ēdām milzīgu, gardu torti.
Paldies iestādes jaukajām pavārītēm!
Pasākuma noslēgumā balli spēlēja muzikants no Ērgļiem. Pasākums bija sirsnīgs un interesants, un mēs visi bijām
apmierināti par kopā pavadīto laiku.
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PII “Gundega” piedalās kampaņā “Uzkop dzīvībai saudzīgi”
PII “Gundega” saņēma uzaicinājumu piedalīties konkursā “Labākais pētījums par ekoloģiskas
un ekonomiskas uzkopšanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādē”.
Inese Krēgere
PII „Gundega” medmāsa
Šādu iespēju piedāvā biedrība
“Dzīvo zaļi”, kura apvieno uzņēmējus, ierēdņus un sabiedrības pārstāvjus tīras vides, tīras Baltijas jūras
idejas popularizēšanai un Latvijas
uzņēmums “Greenwalk”, kas attīsta
un ievieš ideju par tīrīšanu, bez kaitīgiem tīrīšanas līdzekļiem un rosina
būt saudzīgiem pret apkārtējo vidi
un veselību. Uzņēmuma produkcijas
klāstā pieejamas preces uzkopšanai
un personīgai higiēnai t.sk. arī produkti pēc speciāla “Greenwalk” pasūtījuma, kurus izstrādājusi Latvijas
zinātnieku grupa.
Kampaņas mērķis: mazināt sadzīves ķīmijas radīto dabas piesārņo-

jumu un ietekmi uz veselību, veicinot
videi un veselībai saudzīgu tīrīšanas
līdzekļu pielietošanu. “Izvēloties uzkopšanas un mazgāšanas līdzekļus,
pieaugušo priekšrocība ir būt informētiem un izdarīt izvēles, taču bērni
ir sabiedrības neaizsargātā daļa. Tieši
tāpēc šī kampaņa tiek uzsākta sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādēm, “ uzrunājot dalībai projektā,
atklāj konkursa organizatori.
Galvenā konkursa balva – uzņēmīgākā pirmsskolas grupiņa vēl gadu
nemaksās par tīrīšanas līdzekļiem.
Dalība konkursā ir brīvprātīga,
tāpēc PII “Gundega” tika sasaukta sapulce skolotāju palīgiem, lai iepazīstinātu ar iespēju piedalīties šajā projektā. Pozitīvu lēmumu dalībai projektā
pieņēma grupas “Lācītis” skolotāja
palīgs Daina Šabanova, kuru projektā atbalstīs grupas skolotāja Līga
Sauša. Konkursa norises laiks ir no
17.11.2014.-01.12.2015.
Konkurss norisinās 2 posmos:
1. posms – teorētiskais lekciju

Koknesieši Zemgales
reģionālajā skolēnu
zinātniski pētniecisko
darbu 6.konferencē
26. martā norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu 6.konference.
Kopumā tika pieteikti 188 skolēnu 156 zinātniski pētnieciskie
darbi. Zinātniski pētnieciskie
darbi tika aizstāvēti humanitāro
zinātņu cikla, dabaszinātņu un
sociālo zinātņu cikla sekcijās.
Lauma Āre,
Izglītības darba speciāliste
No Kokneses novada uz konferenci devās astoņi I.Gaiša Kokneses vidusskolas 12.klašu skolēni,
lai aizstāvētu izstrādātos zinātniski
pētnieciskos darbus. Humanitāro
zinātņu cikla Latviešu literatūras
zinātnes un vēstures sekcijā Aiva
Upīte ar zinātniski pētniecisko darbu „ Pirts atspoguļojums latviešu
literatūrā” (darba vadītāja Līvija
Reinberga) ieguva II vietu . Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā
Agne Matušonoka ar darbu „ Angļu
valodai draudzīgā Koknese” (darba
vadītāja Inguna Kalniņa) ieguva at-

zinības rakstu. Sociālo zinātņu cikla
ekonomikas sekcijā III vietu izcīnīja Asnate Sproģe ar darbu „Kaņepju
piena saldējuma ražošanas priekšrocības un perspektīvas” (vadītāja
Ingūna Ozoliņa). Augstāk minētie
trīs darbi izvirzīti Latvijas 39.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konferencei, kas notiks Rīgā 25.-26.
aprīlī. Atzinības rakstus par labiem
rezultātiem Humanitāro zinātņu
cikla kulturoloģijas sekcijā saņēma
Ilvija Lazdiņa par darbu „Melomānijas un melomānu atpazīstamība” (vadītāja Inita Asarīte), Santa
Romanova „Hokejs manā dzīvē”
(vadītājs Ivars Māliņš), dabaszinātņu cikla fizikas sekcijā Kristaps
Kalniņš par darbu Kokneses Sporta centra elektroenerģijas ražošana
un tās priekšrocības” (vadītāja Ņina
Kivleniece), ķīmijas sekcijā Everita Glazīrina un Jana Fedotovska
par darbu „ Komplekso savienojumu iegūšana un īpašības” (vadītāja
Ludmila Čudarāne). Skolēnu zinātniski pētniecisko darbību skolā koordinē skolotāja Elvīra Broka.

cikls;
2. posms – praktiskais darbs, kas
ietver:
• analizēta un mērījumos izteikta
līdzšinējā uzkopšanas sistēma;
• ieviesta, analizēta un mērījumos
izteikta videi saudzīga uzkopšanas
sistēma;
• uzkopšanas sistēmu salīdzināšana;
• pētījumu versijas prezentācijas
iesūtīšana;
• pētījuma aizstāvēšana.
Pirmā lekcija notika 4. martā, tās
tēma “Kas jāzina par sadzīves ķīmiju ikvienam?” Lekcija bija kā ievads
par sadzīves ķīmijas ietekmi uz vidi
un veselību. Lektore Dace Kalniņa no
biedrības “Dzīvosim zaļi” pastāstīja
par biežāk sastopamākajām bīstamajām ķīmiskajām vielām, kuras satur
sadzīves uzkopšanas un mazgāšanas
līdzekļus.
Otrā lekcija notika 24. martā un
tās tēma “Tīrīšana ar divkomponentu
mikrošķiedru”. Šajā lekcijā mēs varē-

jām iepazīties ar firmas “Greenwalk”
piedāvātajām mikrošķiedras drāniņām. Uzzinājām, kādam mērķim ir
paredzētas šīs “brīnumlupatiņas”,
kuras, izmantojot uzkopšanā, nav nepieciešams pielietot nekādus mazgāšanas līdzekļus, tikai ūdeni.
Pēc lekcijas grupa “Lācītis” saņēma dāvanu karti EUR 60 vērtībā, lai
iegādātos uzkopšanas līdzekļus. Tika
iegādāts trauku mazgāšanas sietiņš,
logu tīrāmās drāniņas, trauku mazgāšanas līdzeklis un pasta. Iegādātie
produkti tiks lietoti grupā “Lācītis”,
trauku mazgāšanai un telpu uzkopšanai.
Kopš 25. martā “Lācītī” trauki
tiek mazgāti tikai ar speciālo trauku
mazgāšanas sietiņu, nekādi ķīmiski
līdzekļi netiek izmantoti. “Ar sietiņu
var nomazgāt pat taukainus traukus,
neizmantojot nekādus trauku mazgāšanas līdzekļus. Arī stiklu mazgāšanā vairs nav nepieciešams līdz šim
lietotais stiklu tīrīšanas līdzeklis, jo
ļoti labi var notīrīt stiklus, izmantojot

tikai ūdeni un speciālās drāniņas no
mikrošķiedras,” teic Daina Šabanova.
Vēl projekta ietvaros ir paredzētas divas lekcijas. Tēmas: ūdens, tā
izmantošana uzkopšanas darbos un
svarīgākais par kosmētiku. Biežāk
sastopamās bīstamās ķīmiskās vielas
kosmētikā, kas ir “ziepes no nulles?”
Patīkamu dabīgu aromātu apgūšana
u.c.
Lekcijas apmeklē iestādes darbinieki, kā arī laipni aicinām un lūdzam
vecākus atbalstīt grupas “Lācītis” dalību konkursā. Konkursa vērtējums
ir atkarīgs arī no lekciju apmeklētāju
skaita, jo tas dod papildus punktus.
Sakām paldies tiem vecākiem un
vecvecākiem, kuri apmeklēja pirmās
divas lekcijas. Lūdzam jūsu atbalstu
arī turpmāk!
Rūpēsimies par sevi, mūsu bērnu
veselību un apkārtējo vidi! “Dzīvot
zaļi nozīmē dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu sev un apkārtējai videi,
vienlaicīgi nezaudējot ne nieka no
savas dzīves komforta! (Greenwalk).”

Koknesē ceļojošā fotoizstāde
„Lepns. Stiprs. Pamanāms.”
No 7.aprīļa līdz 28. aprīlim
Kokneses novada domē apskatāma ceļojošā fotoizstāde „Lepns.
Stiprs. Pamanāms”, kurā atspoguļoti 9 cilvēku ar invaliditāti
viedoklis par to, „Ko Man nozīmē neatkarīga dzīve?”, tādējādi
akcentējot neatkarīgas dzīves
nozīmi ikdienas dzīvē. Projektā
piedalās cilvēki ar invaliditāti no
dažādiem Latvijas novadiem.
Gatis Caunītis
Ceļojošās fotoizstādes tapšanas
laikā projekta komandai bija iespēja tikties ar dažādiem cilvēkiem, ar
spēcīgām nostādnēm attiecībā uz
vienlīdzīgu dzīves kvalitāti, lai personu ar invaliditāti ikdienas dzīves
apstākļus padarītu cilvēciskākus un
servisu pieejamāku, ļaujot cilvēkiem
ar invaliditāti dzīvot neatkarīgu dzīvi tāpat, kā to dara pārējie sabiedrības locekļi.
Fotoizstādes mērķis ir parādīt,
ka ikvienam ir tiesības uz savu neatkarīgu dzīvi, tajā pašā laikā veicinot
sabiedrības izpratni par šo tēmu, kā
arī uzrunāt un radīt motivāciju tiem,
kas ir pazaudējuši ticību neatkarīgas
dzīves iespējamībai.
Es ticu, ka šī fotoizstāde ik vie-

nam liks apstāties un pie sevis uzdot
jautājumu „Ko man nozīmē neatkarīga dzīve?” - arī tai sabiedrības daļai, kas ikdienas steigā ir aizmirsusi
novērtēt savas dzīves vērtības.
Ceļojošā fotizstāde tiks izstādīta

cilvēku ar invaliditāti redzējums par
neatkarīgas dzīves nozīmi. Valtera
Mednieka fotogrāfijas. Par vizuālo
noformējumu ir atbildīgs Kristaps
Priede. Izstādi organizē Gatis Caunītis.

Latvijas novadu pašvaldībās un citās
sabiedriskās vietās. Seko mums līdzi
sociālajā tīklā Facebook, lai uzzinātu
par to, kur šobrīd fotoizstāde ir apskatāma.
Ceļojošajā fotoizstādē „Lepns.
Stiprs.Pamanāms.” ir apskatāms idejas autora Gata Caunīša un 8 citu

P. no 8.00 līdz 18.00
O. – C. no 8.00 līdz 17.00
Pk. no 8.00 līdz 15.00
S. – Sv. Slēgts
Esiet laipni aicināti apskatīt ceļojošo fotoizstādi „Lepns. Stiprs. Pamanāms.” Kokneses novada domē,
Melioratoru ielē 1, Koknesē.

Lai skan Zigfrīda Putniņa dziesma „Upe Pērse”!
27. martā Kokneses kultūras namā kuldīdznieku grupas
„Rumbas kvartets” koncerts
cienījama gadagājuma klausītājiem bija kā atgriešanās jaunības dienās, jo kuldīdznieku
repertuārā ir savulaik tautā iemīļoti šlāgeri.
Sarmīte Rode
Foto no Jura Siliņa personiskā
arhīva.
„Rumbas kvarteta” pirmajā diskā ir iekļauta arī daudziem
koknesiešiem labi zināma dziesma „Upe Pērse”. Pagājušā gada

novembrī biedrības „Mazā taka”
domubiedri aicināja atmiņu stāstos atcerēties mūsu novadniekus –
mūžībā aizsauktos literātus, kuru
dzīves gaitas ievijušās Koknesē.
Tikšanās reizē Juris Siliņš atklāja,
ka šīs dziesmas vārdu un mūzikas
autors ir Zigfrīds Putniņš. Dziesma „Upe Pērse” dzimusi Koknesē
pagājušā gadsimta 60. gadu sākumā. Gaidot „Rumbas kvarteta”
koncertu Koknesē, Jura Siliņa atmiņu stāsts sasniedza grupas vadītāju Arti Šimpermani. „Tas ir
emocionāls brīdis, tas ir tikpat kā
atrast pazaudētu bērnu,” koncer-

Kokneses muzikanti teju pirms pusgadsimta. Zinātāji teic: vīrs ar
akordeonu ir Zigfrīds Putniņš.

ta noslēgumā, piesakot dziesmu
„Upe Pērse”, teica grupas līderis,
apsolot: „Turpmāk, izpildot šo
dziesmu, teiksim: vārdu un mūzikas autors Zigfrīds Putniņš!” Pēc
koncerta koknesiete, ilggadējā
mūzikas skolotāja Ausma Markava mūziķiem uzdāvināja atmiņā
saglabāto „Upes Pērses” vārdu un
melodijas pirmreizējo variantu,
uzrakstītu uz nošu lapas, bet Juris
Siliņš diktofonā iedziedāja otru
autora dziesmu „Uz Pērses krasta
stāvu es”. Iespējams, ar laiku arī
šo dziesmu dzirdēsim „Rumbas
kvarteta” sniegumā.
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Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais
16. martā noslēdzās Bebru
pamatskolas un memoriālās mājas – muzeja „Galdiņi” rīkotais 4.
konkurss „ Mans lepnums – Bebru
pagasts”, kas tēlnieka Voldemāra
Jākobsona 116. dzimšanas dienas
gadā bija veltīts mākslas darbu
radīšanai no vecām, savu mūžu nokalpojušām lietām.
Linda Šmite
Konkursa žūrijas pārstāve
Dzintras Sniedzes foto
Un tā skolā iekļuva veci gludekļi,
kannas, čemodāns, kurpe, puķu podi,
burkas, plastmasas pudeles, karotes.
Pat automašīnas riepas un stūre. Visas sadzīves lietas nemaz nenosaukt.
No visa vecā un ne visai glītā dienas
laikā radās daudz kas jauns un skaists.
Uz vietas skolā tapa vairāk par 30 darbiem. Konkursa noteikums ir stingrs
– darbam jātop uz vietas bez vecāku
palīdzības. Protams, atbalsts no vecākiem bija saņemams līdz radīšanas brīdim. Ar ideju, ar darba instrumentu,
piederumu sagādi – ar to visu daudzi
vecāki bija līdzējuši. Paldies viņiem
par ieinteresētību šajā notikumā! Bet
tālākais – pacietība, rūpība, precizitāte,
gaume – tas bija bērnu ziņā. Drīkstēja
strādāt pārī, un daudzi skolēni labprāt
izvēlējās pāru darbu. Radās interesantas kompozīcijas, krēsli, lampas, glezna, puķu galdiņš, plauktiņš, ziedu statīvs, vēja zvani un citas skaistumlietas.
Gaidīts un satraucošs ir konkursa
noslēguma pasākums, uz kuru vienmēr ierodas šī konkursa iniciators,
Voldemāra Jākobsona skolnieks, komponists un ārsts Andris Kristons. Viņš
savā uzrunā uzteica Latvijā palikušos,
kuri nav aizbraukuši uz ārzemēm, bet
mācās un strādā, rada mākslas darbus.
Andris Kristons solīja atbalstīt pasākumu arī turpmāk un novēlēja nepazaudēt bērnību, jo bērnībā visu dara no
sirds.

Pasākumā skanēja trīs Andra
Kristona dziesmas, ko dziedāja Bebru
sieviešu vokālais ansamblis. Konkursa
žūrijas pārstāve, laikraksta „Kokneses Novada Vēstis” redaktore Sarmīte
Rode, paužot pārliecību, ka skolotājs
Voldemārs Jākobsons par Andra Kristona ieguldījumu jaunatnes māksliniecisko prasmju attīstīšanā un citiem
saviem skolniekiem sacītu: „Es ar
jums lepojos, zēni!”, Kristona kungam
pasniedza īpašu dāvanu – nesen klajā
nākušo grāmatu „Latvijas novadu dārgumi”, kurā stāstīts par tēlnieka V. Jākobsona īpašo mugursomu. Tajā viņš
pārnēsāja no Eiropas augstākajiem
kalniem atvesto redzējumu, patiesību,
neizlikšanos un vīrišķību.
Vizuālās mākslas skolotājai Dzintrai Sniedzei šī konkursa sakarā ir ne
tikai daudz pienākumu un atbildības.
Viņai pieder gods nosaukt uzvarētājus,
un tie ir paši radošākie, rūpīgākie, izdomas bagātākie. Sākumskolas grupā 3.
vietu izcīnīja Kate Kondrāte (2. klase),
2. vietu – Evelīna Šlesere (1. klase) un
1. vietu – Edijs Kosmačevskis (4. klase).
Pamatskolu grupā 3. vieta piešķirta Kristai Ģēģerei (6. klase) un Lindai
Saldavai (6. klase), 2. vieta – Vanesai
Knodeļai (5. klase) un Evai Tomaševskai (5. klase), bet godpilnā 1. vieta –
Gintam Vērdiņam (9. klase) un Kasparam Petrikam (9. klase).
Atzinības saņēma D. Riekstiņš,
Rinalds Lipenītis, V.Mozga, J. Tomaševskis, M. Luste, R. Cīrulis, Rolalands Lipenītis, A.Berga, E.Suhotina,
R.Grikpede, K. Vidiņa, A. Vērdiņa, L.
Dumpe, K. Karlsons.
Katru gadu A. Kristons piešķir
speciālbalvu. Šoreiz tā tika 9. klases
skolniecei Elzai Šmitei par pagājušā
gadsimta 60. gadu čemodānam atrasto
jauno pielietojumu. Šim pusgadsimtu
vecajam čemodānam ir savs stāsts. Tieši tas laikam spēcīgi uzrunāja Kristona
kungu.

Dejotājus vērtē
Aizkraukles deju apriņķa
deju kolektīvu skatē
Kopš 7. Martā visā Latvijā notiek deju kolektīvu skates, kurās
izvērtē dejotāju gatavību piedalīties VIII Vidējās paaudzes dejotāju
svētkos Jelgavā, XX Senioru deju
dienā Madonā un citos pilsētu un
novadu deju svētkos. Skates turpināsies līdz 9. Maijam, tās rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs
sadarbībā ar pilsētu un novadu
pašvaldībām.
Anita Šmite
Katras dejas kvalitāti veido daudzi nozīmīgi aspekti. Būtiska ir dejas
zīmējuma un pamatsoļu precizitāte,
mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, kā arī muzikalitāte un
ritms. Tāpat skatē tiek vērtēta tautas
tērpa valkāšanas kultūra, dejotāju stāja,
dejotprieks, emocionalitāte, attiecības
ar deju partneri un citas skatuviskajai
dejai būtiskas nianses,” atklāj Latvijas
Nacionālā kultūras centra speciālisti.
11. aprīlī Aizkraukles pagasta kultūras namā aizvadīta Aizkraukles deju
apriņķa deju kolektīvu skate, kurā
piedalījās Kokneses kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Kornēlija Reisnere), vidējās paaudzes deju

kolektīvi “Liepavots” un “Irši” (vadītāja Inta Balode). Katrs kolektīvs žūrijas
komisijai atrādīja divas apgūtās dejas
– izlozes un izvēles, no esošā deju repertuāra. Skates vērtēja Deju svētku
Goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda
Edīte Saulīte, Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte
Maruta Alpa, Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs Gints Baumanis, XX
Senioru Deju dienas deju virsvadītājs
Andis Lēnmanis, kā arī Aizkraukles
deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja Una Stakle (nevērtēja B un D grupas
kolektīvus).
Kopumā Aizkraukles deju apriņķa
kolektīvi parādīja ļoti labu sniegumu,
kas arī tika atbilstoši novērtēts. Arī visi
trīs Kokneses novada kolektīvi saņēma
augstu žūrijas novērtējumu. Kokneses
jauniešu deju kolektīvs B grupā ieguva I pakāpes diplomu (54,8 punkti), D
grupā ar I pakāpes diplomiem var lepoties arī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” (52,3 punkti) un Iršu
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši” (51.8 punkti).
Paldies visiem dejotājiem un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu
un sasniegtajiem rezultātiem!

Konkursa idejas ierosinātājs un mecenāts Andris Kristons ar labāko darbu autoriem.

Kāda čemodāna
stāsts
Es ilgus gadus biju pamests viens un
nevajadzīgs drēgnā garāžā, kur visbiežākie ciemiņi aukstums, mitrums, peles
un žurkas. Putekļi mani sildīja, zirnekļu
tīkli tīstīja, gruži un čužas pieglaudās.
Biju samierinājies ar savu nolemtību.
Biju sācis ceļu pretī nebūtībai un soļoju
jau ilgāk nekā trīsdesmit gadus.
Bet bija laiks, kad es jauns un moderns kā švītīgs kungs vidusskolu beigušai meitenei pie rokas pilns ar ķīmijas
grāmatām un konspektu kladēm ceļoju
no Vecpiebalgas uz Daugavpili. Nebija
jau tā, ka turējos tikai pie rokas. Mani
iecēla zirga ratos un 17 kilometrus pa
zemes ceļu kratīja līdz Jaunpiebalgai.
Jaunpiebalgā mēs ar studenti gaidījām
vilcienu, lai brauktu līdz Abrenei, kur
stacijā uz sola visu nakti nīkām, lai rīta
agrumā ar citu vilcienu ceļotu tālāk uz
Daugavpili, uz Pedagoģisko institūtu.

Jaunā meitene nebaidījās no svešuma,
melnās nakts, aizdomīgiem tipiem un
māju tāluma, jo blakus taču biju es
– nākotnes cerībām pielādēts koferis.
Brūns, elegants, spožas dzelzs apkalts
kā vislepnākā pūralāde. Es jau nebiju
drēbju čemodāns, es – visdažādāko zinātņu gudrību nesējs. Līdz malām pilns
ar mācīties alkām, centību un milzīgu
gribasspēku.
Kas to lai zina, kā mans gājums
pretim nebūtībai beigtos, ja garāžā neienāktu manas īpašnieces mazmeita un
neizvilktu mani, veco grabažu, no vēl
lielāku grabažu kaudzes, kas bija mani
tagadējie ceļa biedri?
Mazmeita mani paņēma līdzi uz
21. gadsimta skolu. Mākslas darbu radīšanas dienā viņa tīrīja mani un spodrināja, lakoja. Pat smilšpapīru ņēma
rokā un berza nost rūsu no kādreiz tik
spožajiem stūru dzelzīšiem. Viņa atkal
iepildīja manī grāmatas. Viņa domā,
ka vienīgi grāmatās rodamas atbildes uz

mūžīgajiem jautājumiem. Un Lieldienu
zaķis ar ligzdā sadētām olām atrada vietu manī. Tagad esmu kompozīcija, garīguma un senlaiku simbols. Mēs netiksim
pie nākotnes, ja nenovērtēsim veclaikus.
Vaļā atvērts, es pats atgādinu biezu grāmatu brūnos ādas vākos.
Daži sacīja – nekas īpašs jau no
manis pēc pārvērtībām nav sanācis. Es
neskumu, jo par gaumi nestrīdas. Esmu
bezgala vienkāršs. Antīkais manī ir saglabāts, tāpat kā es glabāju grāmatas kā
lielāko, nezūdošo vērtību.
Kāds vīrs ar mākslinieka aci manī
saskatīja kaut ko īpašu un novērtēdams
mainīja manu likteni. Nu es pārcelšos uz
V. Jākobsona muzeju, kur, kā man stāsta, atrodoties kāda īpaša mugursoma.
Ar to uz muguras nests kalnu gaiss un
divi ķieģeļi, jo vīrs nedrīkst izlaisties. V.
Jākobsona muzejā es jutīšos kā līdzīgais
starp līdzīgajiem. Tur aizvien vēl skan
tēlnieka balss: „Viss vienkāršais un neviltotais ir liels un skaists.”

Spilgtas emocijas futbola kausa
izcīņas turnīrā
Ar SB "K
A
""Koknesis"
k
i " atbalstu,
b l
piesaistot futbola trenerus, kopš
2014. gada pavasara Koknesē
notiek futbola nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem, kurās jaunie futbolisti
apgūst pirmās spēles iemaņas.
Anita Šmite, teksts un foto
Aizvadītā gada laikā mazie koknesieši ir pabijuši vairākos turnīros,
kas norisinās ārpus mūsu novada. 29.
martā Kokneses Sporta centrā sporta
un veselīga dzīvesveida aktīvistu izveidotās biedrības „SB KOKNESIS”
un „SPARTIETIS” organizēja futbola
kausa izcīņas turnīru 2009.gadā dzimušajiem bērniem.
Turnīrā piedalījās komandas no
četriem novadiem: Carnikavas, Ķeguma, Aizkraukles un Kokneses. Ar
patiesām un spilgtām emocijām vecāki un pārējie līdzjutēji atbalstīja savus mazos futbolistu, kur kaislības un
emocijas par spēles gaitu visvairāk viļņoja ārpus laukuma teritorijas. Izspēlējot divus spēļu apļus, tika noskaidroti kausu un medaļu ieguvēji.
Diplomus par piedalīšanos turnīrā ieguva Carnikavas komanda,
kausu par trešo vietu un medaļas ar

Mazajiem koknesiešiem - sudrabs.

diplomiem ieguva viesi no Ķeguma.
Visspilgtākās un emocionālākās spēles
izvērtās Kokneses un Aizkraukles komandu mazo futbolistu starpā, tomēr
vairāk veiksmes šoreiz bija aizkraukliešiem, kas izšķirošajā spēlē ar 3:2 uzveica mājiniekus. Šoreiz koknesiešiem
sudrabs, bet pirmās vietas kausu, medaļas un diplomus ieguva Aizkraukles
komanda. Piemiņas kausus saņēma
arī labākie katras komandas spēlētāji.
Komandas SB "Koknesis" labākā spēlētāja kausu ieguva Aleks Ščerbinskis.
Komandā spēlēja Dominiks Rudmiezis, Aleks Ščerbinskis, Rainers Šmits,
Valters Nikolajevs, Alfrēds Lejiņš,
Ralfs Jakubovskis, Rodrigo Sproģis un

Gustavs Jakubovičs. Komandas trenere Maija Kuzņecova.
Biedrības SB "Koknesis" un "Spartietis" izsaka pateicību Kokneses pašvaldībai un sporta centram par sniegto
atbalstu sacensību veiksmīgai norisei.
Organizatori un mazo spēlētāju
vecāki cer, ka šī kausa izcīņa kļūs par
tradicionālu pasākumu, lai atbalstītu
jauno paaudzi un popularizētu telpu
futbola sacensības Kokneses novadā,
kā arī piesaistītu jaunos futbolistus un
bērnus aktīvam, sportiskam un veselīgam dzīvesveidam.
Paldies biedrībām SB "Koknesis"
un "Spartietis" par kvalitatīvu sacensību organizāciju un norisi!
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Koknesieši – Latvijas
čempioni

Ar zelta un bronzas godalgām noslēdz
slēpošanas sezonu

28.-29.martā Daugavpilī notika Latvijas Volejbola Federācijas
organizētais Latvijas jaunatnes volejbola čempionāta finālturnīrs C2
zēnu komandām.
Ivars Māliņš

14. un 15.martā Madonā, slēpošanas trasē „Smeceres sils”, norisinājās Latvijas Slēpošanas savienības
rīkotais Latvijas čempionāts distanču
slēpošanā – šīs sezonas noslēguma
sacensības. Ar teicamiem rezultātiem
sezona aizritējusi un arī šajās sacensībās labi veicās bebrēniešiem, Aizkraukles novada sporta skolas audzēkņiem Ralfam, Patrīcijai un Edijam
Eidukiem.
15. martā distanču slēpošanā brīvajā stilā 15 kilometru distancē V18
grupā Ralfs Eiduks pārliecinoši izcīnīja uzvaru, arī Patrīcija Eiduka, S18
grupā, 10 kilometru distancē brīvajā
stilā bija vislabākā, lai godam saņemtu zelta medaļu. Jaunākais brālis
Edijs Eiduks V12 grupā 4 kilometru
distancē brīvajā stilā ieguva 3. vietu.

Šajā čempionātā startē jaunieši,
kas dzimuši 2001. - 2002. gadā. Tiesības spēlēt finālturnīrā bija izcīnījušas
piecas stiprākās Latvijas komandas Daugavpils volejbola skola, Rīgas vo-

desmit spēles. Koknesieši parādīja, ka
māk spēlēt šo spēli un uzvarēja visus
pretiniekus, apliecinot jau otro gadu
pēc kārtas, ka ir stiprākā volejbola
komanda šajā vecuma grupā Latvijā!
Komandā spēlēja Matīss Petjukevičs, Kristers Dardzāns, Jurģis Rēķis,
Dāvis Derkačs, Raivis Pālēns, Edgars
Kalnozols un Helmuts Sokolovs.
Čempionāta priekšsacīkstēs komandā spēlēja arī Otto Bērziņš un Aldis
Sproģis. Matīsu un Kristeru Latvi-

Ralfs, Patrīcija un Edijs
Eiduki sezonas noslēgumā.

Iršos iemirdzas „Iršu zelts”

Čempioni un viņu trenneris Ivars Māliņš.

lejbola skola, Kuldīgas novada sporta
skola, Jelgavas novada sporta centrs
un Aizkraukles novada sporta skolas
komandas. Aizkraukles NSS pārstāvēja Kokneses novada jaunie volejbolisti, kuri mācās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un trenējas Kokneses
sporta centrā. Spraigas cīņas Daugavpils volejbola skolas sporta zālē
notika divas dienas, jo, lai noskaidrotu, kas būs čempions, bija jāizspēlē

jas Volejbola Federācija apbalvoja
ar speciālbalvām kā turnīra labākos
spēlētājus!
Šai komandai galvenie starti jau
aiz muguras, bet 1996.-1998.g. dzimušajiem jauniešiem, Latvijas čempionāta finālturnīrs notiks 18.-19.aprīlī. Novēlēsim arī viņiem veiksmīgu
startus! Abas komandas trenē un gatavo startiem volejbola treneris Ivars
Māliņš.

2015. gada 28. martā sporta
pasākums „Pērses zelts” pārtapa
par sporta pasākumu „Iršu zelts”,
lai tajā varētu piedalīties ne tikai
Pērses pamatskolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki, bet arī
jebkurš Iršu iedzīvotājs, kurš vēlas
vienu nedēļas nogali pavadīt aktīvi
sportojot.
Gaļina Kraukle
Olita Ruža
Šogad komandas tika veidotas pēc
nolikuma, kā rezultāta pieteicās 5 ko-

atbalstītāji. Sacensības vispirms sākās
aklajā volejbolā un futbolā, kā arī paralēli notika pārējās disciplīnas. Vislielāko atzinību ieguva veiklie pirkstiņi,
šautriņas, novuss un galda hokejs, jo
šajās disciplīnās dalībnieki tika vērtēti
gan kā komanda, gan individuāli. Noslēgumā notika stafete „Biatlons”, kas
sagādāja dalībniekiem spriedzi.
Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti pasākuma uzvarētāji - individuāli
un komandas:
• novusā -1.vieta Inga un Ritvars
(„Optimisti”), 2.vieta Alvis un Rai-

galdiņa urbēji”), 3.vieta Aigars („Līkās
ielas gāzēji”),
• šautriņās –1.vieta Normunds
(„Optimisti”), 2.vieta Olita un 3.vieta
Alvis („Plānā galdiņa urbēji”),
• galda hokejs - 1.vieta Alvis un
Rinalds („Plānā galdiņa urbēji”), 2.vieta Inga un Kaspars („Optimisti”), 3.vieta Elita un Viesturs („Jauniešu māja”).
Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja „Līkās ielas gāzēji”, 2.vietu - „Plānā galdiņa
urbēji”, 3.vietu - „Optimisti”, 4.vietu „Cukuriņi”, „Jauniešu māja”.
Paldies visiem dalībniekiem, līdz-

Koknesieši aktīvi sporto
Ģimeņu sporta dienā
28.martā Kokneses sporta
hallē norisinājās jau otrā Ģimeņu
sporta diena, kur pulcējās lieli un
mazi dalībnieki, lai pavadītu fiziski aktīvu sestdienas rīta cēlienu.
Dāvis Kalniņš
Kokneses sporta centra direktors
Vispirms dalībniekiem bija iespēja iesildīties ar individuālajiem pārbaudījumiem, veicot sešas dažādas
veiklības stafetes, kur labākie kopvērtējumā tika apbalvoti ar medaļām
un saldajām balvām. Pavisam stafešu
protokolos atzīmējās 31 dalībnieks,
vecumā no 3 – 52 gadiem.
Paralēli individuālajiem pārbaudījumiem paši mazākie dalībnieki
aktīvi sportoja PII „Gundega” sagatavotajā šķēršļu joslā, kur, pildot dažādus veiklības uzdevumus, bija iespēja
tikt pie balviņas. Šo šķēršļu joslu izmantoja arī lielākie bērni, bet vispriecīgākie, protams, bija paši mazākie.
Pēc individuālajām stafetēm norisinājās jautrais futbols, kur pavisam
piedalījās 6 komandas. Uzvaru izcīnīja komanda „Ziloņi”, otrajā vietā
„Kokneši”, bet trešajā vietā, pēcspēles
soda sitienos apspēlējot savus bērnus,
ierindojās „Spalviņas”.
Visvairāk emociju bija kopīgajās stafetēs, kur pavisam piedalījās
30 dalībnieki. Sadalīti piecās ko-

mandās, dalībnieki uzsāka cīņu ar
12 stafetēm, kuras sagatavojusi bija
pieredzējusī sporta skolotājā Broņislava Kalniņa. Cīņa izdevās negaidīti
spraiga, un uzvarētāji noskaidrojās
vien pēdējās stafetēs. Komandas
stafetēm tika veidotas pēc nejaušības principa, visiem dalībniekiem
nostājoties rindā un skaitoties pa
komandām. Tāpēc gandrīz katrā komandā bija pa kādam pavisam maziņam un arī pavisam lielam cilvēkam,
kas stafetes padarīja ļoti emocionālas un skatāmas. Sacensību noslēgumā visas komandas tika apbalvotas
ar saldām balvām, visi dalībnieki
saņēma diplomus un medaļas par
piedalīšanos, un devās mājup.
Kokneses sporta centrs saka lielu,
lielu paldies PII „Gundega” audzinātājām par ikgadējo palīdzību Ģimeņu sporta dienas organizēšanā, Broņislavai Kalniņai par sagatavotajām
stafetēm un stafešu vadīšanu, kā arī
lieliskajiem tiesnešiem un palīgiem
– Otto Asmusam, Tomasam Gercānam, Ralfam Eihentālam, Andrejam
Grustānam, Ingaram Kļaviņam un
Armandam Korekovam, un Anitai
Šmitei par skaistajām bildēm.
Tiksimies nākamajos sportiskajos
pasākumos Koknesē! Sekojiet līdzi
informācijai par aktuālajiem sporta
pasākumiem!

Zelta vērti! Sportiskā pasākuma dalībnieki.

mandas - „Cukuriņi”, „Jauniešu māja”,
„Optimisti”, „Līkās ielas gāzēji”, „Plānā
galdiņa urbēji”.
Šajā rītā sporta hallē „Irši” plkst.
10.00 pulcējās Iršu sportisti un viņu

vo („Plānā galdiņa urbēji”), 3.vieta
Kaspars un Dzintars („Līkās ielas gāzēji”),
• veiklajos pirkstiņos – 1.vieta Inga
(„Optimisti”), 2.vieta Olita („Plānā

jutējiem, tiesnešiem par atbalstu un
atsaucību.
Tiekamies 2016.gada martā, lai
sportiskā garā pavadītu nedēļas nogali!

Otrajā „Kokneses zolmeistara” turnīrā
uzvar Didzis Bērziņš
21.martā Kokneses sporta centrā norisinājās ikgadējās sacensības zolītē „Kokneses zolmeistars”,
kurā šogad piedalījās 12 dalībnieki. Jāteic, ka dalībnieku skaits būtu
bijis lielāks, ja vien pēdējā brīdī
vairākiem potenciālajiem dalībniekiem nebūtu uzradušies neatliekami pienākumi.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Sacensības norisinājās sešās kārtās. Pēc pirmās kārtas vadībā izvirzījās
Didzis Bērziņš, Rihards Krauklis un
Pēteris Krauklis, no kuriem katrs uzvarēja savu galdu. Otrajā kārtā par līderi

izvirzījās Pēteris Krauklis, kurš piekopjot ļoti piesardzīgu taktiku, uzvarēja pie
pirmā galda. Trešajā kārtā Pēterim bija
pirmie zaudētie punkti, perfekts nebija arī Didzis Bērziņš. Ar pārliecinošu
spēli Edgars Bērzs, viesis no Jelgavas,
pie pirmā galda ieguva sešus punktus.
Līdz ar to pēc pus sacensībām bija trīs
līderi ar 14 punktiem. 4. un 5. kārtā
veiksmīgs sniegums atkal bija Pēterim,
kuram pirms pēdējās kārtas izdevās iekrāt diezgan drošu 3 punktu pārsvaru
pār Māri Grūbi, kurš nemanot bija pakāpies jau līdz otrajai vietai un 5 punktu pārsvaru pār Didzi Bērziņu. Tomēr
pēdējā kārta sagrieza visu ar kājām
gaisā – Didzis uzvarēja, pie tam ar pie-

tiekami lielu „acu” skaitu, bet Pēteris ar
Māri dalīja punktus uz pusēm. Kopvērtējumā Didzis apsteidza Pēteri vien uz
vairāk „acīm” (79 pret 41), bet cīņā par
trešo vietu, Edgars apsteidza Māri un
Gati Grunšteinu arī uz vairāk iegūto
„acu” rēķina (attiecīgi 54, 39, 30). Jāteic,
ka šogad cīņa par uzvarētāja titulu bija
krietni sīvāka nekā pērn.
Uzvarētāji tika apbalvoti ar kausiem, medaļām, diplomiem un Kokneses sporta centra krūzīti.
Tiksimies nākamajās sacensībās
jau šosestdien, kad sporta hallē notiks
ģimeņu dienas sportiskās aktivitātes,
bet „Kokneses zolmeistars” norisināsies jau nākošajā gadā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas volejbolistiem
panākumi "LĀSES KAUSĀ 2015"!
21.martā Rīgā, Skonto hallē notika finālsacensības "LĀSES KAUSS
2015" skolu komandām volejbolā.
Šajā pasākumā piedalījās 120 Latvijas un 3 Igaunijas skolu komandas, kopskaitā 1353 volejbola spēlētāji.
Ivars Māliņš
I.Gaiša Kokneses vidusskolas
sporta skolotājs un volejbola
treneris
Tiesības spēlēt finālturnīrā bija
izcīnījušas arī divas Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas zēnu komandas. Spraigas cīņas vienlaicīgi uz 16
volejbola laukumiem notika visas
dienas garumā no 11:15 līdz 18:00.
Cīnoties priekšsacīkstēs un pusfinālā
koknesieši iekļuva spēcīgāko četru
komandu grupā, kuras dienas beigās
cīnās par galveno Lāses kausu. Fināla dalībnieki bija Jēkabpils Valsts
ģimnāzija, Daugavpils tehnikums,
Aizputes vidusskola un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola. Kokneses
vidusskolas jauniešu komanda izcīnīja augsto trešo vietu, pirmā vieta
Daugavpils tehnikumam un otrā vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijai. Mūsu
jauniešu komandā spēlēja Edgars
Glāznieks, Krists Kučinskis, Edijs
Lutinskis, Niklāvs Vingris, Reinis
Otto, Artis Dandēns, Krišs Rudzons,

Kokneses Māmiņu kluba
pavasara aktivitātes
Katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā Māmiņu kluba telpās Vērenes ielā pulcējas Kokneses novada māmiņas ar saviem
mazuļiem, lai iepazītos, kopīgi
darbotos, uzzinātu un iemācītos
ko jaunu.
Evita Užule
Martā savā pieredzē dalījās Māra
Bitāne, rādot un mācot, kā pašām iztamborēt rotaļlietas saviem mazuļiem.
Klausoties Anitas Strazdiņas stāstījumā, uzzinājām daudz jauna par sadzīves ķīmijas kaitīgumu un E vielām
pārtikas produktos.

nātas lietas- zābaciņus, zeķītes, bērnu
rotaslietas.
Tuvojoties Lieldienām, klubiņā
mammām kopā ar bērniem bija iespēja iejusties Lieldienu noskaņās jau laicīgi. Kopā ar bērniem krāsojām olas,
klājām svētku galdu, meklējām paslēptās oliņas, veidojām svētku dekorus, dalījāmies pieredzē, kā Lieldienas
tiek svinētas ģimenēs, klausījāmies
ticējumos. Pēc aktīvas darbošanās notika olu kaujas un cienasta baudīšana.
Katru ceturksni Māmiņu klubā
sveicam mazos jubilārus.
Arī aprīlī gaidām Kokneses novada māmiņas ar vai bez mazuļiem:

Apsveicam koknesiešus - bronzas godalgas ieguvējus!

Ralfs Uškāns un Alvis Voitkunskis.
Latvijas pamatskolu komandu grupā koknesieši trīsdesmit komandu
konkurencē ierindojās astotajā vietā. Mūsu komandas kodolu veidoja
6.- 7.klašu audzēkņi. Viņiem bija
jāsacenšas ar komandām no citām
skolām, kurās spēlēja 8.- 9.klašu audzēkņi, jo to atļauj sacensību nolikums, tāpēc arī izcīnīto astoto vietu
varam uzskatīt par labu sasniegumu!
Komandā spēlēja Matīss Petjukēvičs,
Kristers Dardzāns, Dāvis Derkačs,

Ģirts Lasmanis, Edgars Kalnozols,
Jurģis Rēķis, Helmus Sokolovs un
Otto Bērziņš. Kokneses pamatskolas audzēkņu komanda parādīja
ļoti labu volejbola spēli un izpratni, un jau tagad gatavojās nākošā
gada Lāses kausam skolu komandām, lai izcīnītu godalgoto vietu!
Novēlam visiem Kokneses volejbolistiem panākumus arī LVF jaunatnes
volejbola čempionāta finālos, kas pavisam drīz jau notiks dažādās Latvijas
pilsētās.

Spēka trīscīņas Lieldienās
Lieldienu brīvdienās spēcīgākie
un drosmīgākie koknesieši pulcējās
Kokneses sporta centrā, lai piedalītos
kārtējā ielu sacensību posmā – spēka
trīscīņas sacensībās, kurās dalībnieki sacentās trīs spēka vingrinājumos
– pietupienā ar svaru stieni, spiešanā guļus un vilkmē. Sacensības tika
organizētas četrās svara kategorijās.
Vieglākajā grupā līdz 66 kg uzvarēja
Ilmārs Kalniņš ar summā paceltiem
375 kg, grupā līdz 83 kg uzvarēja Māris Eglītis ar 385 kg, līdz 105 kg grupā

labākais Gints Kokins, bet smagajā
svarā virs 105 kg ar labāko rezultātu atzīmējās Didzis Bērziņš – 660
kg. Ielu sacensību kopvērtējumā 10
punktus nopelnīja Bistiņi, 8 punkti

Parka ielai, Blaumaņa ielai 6 punkti,
bet Indrānu ielai – 5. Nākošās Ielu
sacensības notiks 25.aprīlī, kad Kokneses novada iedzīvotāji sacentīsies
peldēšanā.

Didzim Bērziņam
Lāčplēša spēks.

Andreja Pavļenkova
spēkus pārbauda
sacensību tiesnesis.

Gints Kokins - labākais
savā svara grupā.

Māmiņu klubā top tamborētas rotaļlietas.

Marta vidū Kokneses kultūras
namā tika organizēts bērnu mantu,
drēbju un dažādu citu lietu tirdziņš
„Andele- Mandele”. Lai arī aktivitāte
un atsaucība nebija tik liela, kā gribētos, bet pirmajai reizei bija gana labi.
Māmiņas bija sarūpējušas ne tikai bērnu drēbītes un mantas, bet arī pašdari-

• 14. aprīlī pl. 10.00 uz lektores
E. Zelčānes lekciju „Kā izkļūt no perfekcionisma slazda? Kā atrast līdzsvaru starp daudzajām sievietes lomām?”
• 28. aprīlī pl. 10.00 uz tikšanos ar
A. Liepiņu par koka spēlēm un rotaļlietām bērna attīstībai un par bērnu
intelektuālo attīstību.

Burtnīca ar
dzejoļiem

Dzejas
konkurss
turpinās

Mācību
gada noslēgums ir
laiks, kad
skolēni atrāda savus
darbiņus,
lai saņemtu
sekmīgu
novērtējumu
un tiktu
pārcelti nākamajā klasē.
29. aprīlī plkst. 18.00 Kokneses
pagasta bibliotēkā savu pirmo dzejas
burtnīcu plašākai sabiedrībai „ atrādīs”
koknesiete Anita Liepiņa.
Laipni aicināti uz radošo tikšanos!
Būs iespēja šo izdevumu arī iegādāties.
Biedriba „Mazā taka”

Līdz 1. Maijam turpinās radošās
apvienības „Mazā taka” izsludinātais dzejas konkurss mūsu novada
jaunajai paaudzei, gaidot Mātes un
Ģimenes dienu. Jaunie autori aicināti darbus iesniegt: elektroniski:
mazaa.taka@gmail.com vai uzticot
pasta kastītei, izvietotai mācību
iestādē. Ar konkursa nolikumu var
iepazīties mājas lapā www.koknese.lv Katras vecuma grupas pirmo
trīs vietu ieguvēju darbus publicēs
„Kokneses Novada Vēstis” maija
numurā. Konkursa noslēguma pasākums notiks 28. maijā pulksten
14 Kokneses kultūras namā.

Aicinām piedalīties Kokneses novada iedzīvotāju aptaujā!
Kokneses novada dome no
2015.gada 15.aprīļa līdz 15.maijam veic novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi uzzināt iedzīvotāju
viedokli par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi no-

vadā, veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē un
sekmēt sadarbību ar pašvaldību.
Anketa ir anonīma un aptaujas
rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketas ir atrodamas
novada avīzes „Kokneses Novada Vēstis” aprīļa numurā, kā arī
Kokneses novada domē (1.stāva
foajē), Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs, Kokneses pagasta bibliotē-

kā (1905.gada ielā 7). Aizpildītās
anketas iespējams ievietot speciāli
tām paredzētās kastītēs visās iepriekš minētajās vietās.
Anketu iespējams aizpildīt
arī elektroniski www.koknese.lv .

Aptaujas rezultātu apkopojums
tiks ievietots Kokneses novada
mājaslapā un novada avīzē „Kokneses Novada Vēstis”.
Paldies par Jūsu ieguldījumu
Kokneses novada attīstībā!
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Jau ceturto gadu Koknesē skan īsta latvju ziņģe!
11. aprīlī visspožāk sildīja pavasara saulīte, bet ziņģes dziesminieki un stāstu teicēji no visas
Latvijas satikās „Kokneses ziņģē”.
Kokneses kultūras namā ciemiņus
laipni sagaidīja dziesmotā pasākuma rosinātājas - folkloras kopas „Urgas” dalībnieces, muzikālu

sveicienu dāvāja kapela „Aizezeres
muzikanti”, un kā jau vietā, kur
valda kņada un līksmība, bija arī
mazs amatnieku tirdziņš.
„Koknese un ziņģe – kā tas var
rīmēties? Koncertu atklājot, skatītājiem jautāja Inguna Strazdiņa,
zinģu sētas saimniece šajā vakarā.

Un atbilde skanēja dziesmā: „Jau
ceturto gadu Koknesē skan īsta latvju ziņģe, to izdzied tuvi, tāli un tā
tas rīmējas!”
Pirms vairāk kā simts gadiem
pierakstītas, mantotas no vecvecākiem, dzimušas Latvijas pirmās
brīvvalsts laikā un padomju gados,

pavisam nesen sacerētas - viena
pēc otras ziņģes atskanēja uz skatuves – lauku sētas ziedošā pavasarī. Skatītāju sirsnīgie aplausi un
līdzi dziedāšana apliecināja – ziņģe ir mūžīgās jaunības eliksīrs, kas
ielīksmo sirdi un neļauj novecot!
Šajā tikšanās reizē ikviens varē-

ja pārliecināties – ziņģē ne tikai
tie, kam sudrabs matos un dzīves
brieduma gadi, bet pavisam jauni
ļaudis. Tātad – ziņģe ir un būs!
Paldies visiem „Kokneses ziņģes”
dalībniekiem!
Turpinājums 16.lpp »»»

Mazliet
smeldzīgi
un skaisti.
Rucavā
pierakstīto
ziņģi „Es biju
mātei vienīgā
meita” dzied
folkloras
kopas „Laiva”
dalībnieces no
Rīgas.

Folkloras
kopas
„Urgas”
dziedātājas
ziņģē
izstāstīja,
kā latvju
sētā senāk
sabrauca
jautri čigāni!

Ziņģi „Reiz
saimnieks klēti
būvēja” - koknesietie
Elzai Jakovelei
palīdzēja ritināt
muzikante
Annija Blaua.
Elzas kundze
izstāstīja arī kādu
ļoti mūsdienīgu un
pamācošu stāstu.

Kurš gan var
viņu aizrunāt, ar
ziņģēm aizdziedāt?
Ingunai
Strazdiņai,
vadot līksmo
sadziedāšanos,
vārdi un ziņģes
bira kā no
pārpilnības raga!

Draiskā ziņģe
„Man bij viena
siena pļava”
īpaši tuva ir
šlāgergrupai
„Labākie gadi”
no Mārcienas.

Cesvaines
folkloras kopā
„Krauklēnieši”
labi redzams,
kā dziesma
vieno paaudzes.

Folkgrupa „Teikas
muzikanti” – jauni,
atraktīvi jaunieši
no Rīgas. Viens
no puišiem – Jānis
Feldmanis gan šķiet
labi pazīstams, jo
dzimis Bebros! Ziņģē
par pirtī iešanu puiši
un meitas uzmeta garu
ne tikai dziesmā, bet
trāpīja arī skatītājiem!

Jauns un smaidošs,
turklāt vēl dziedošs!
Suntažu kultūras
nama folklorai kopai
„Saule” ir laimējies
ar tik brašu puisi,
lai kopā dziedātu
par sniega kupenām
maijā!

Kokneses novada jaunieši aicināti pieteikties
projektam “PROTI un DARI”

Ja tu esi jaunietis vecumā no
15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies
projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Kokneses novada dome
sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.
Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir
Tavas prasmes, intereses un iegūtā
izglītība, kā arī noteiksim Tavus attīstības virzienus!
Mērķa grupa: jaunieši vecumā
no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri
nemācās un nestrādā, neapgūst

arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir
reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu laikā
nav iesaistījušies NVA piedāvātajos
pakalpojumos.
Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu garumā iespēja iegūt darba
praksi, individuāla mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes
caur dažādām aktivitātēm, kā arī
nepieciešamības gadījumā saņemt
psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie speciālistiem
Kāda izskatīsies jaunieša individuālā pasākumu programma?
Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu
programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā
periodā, nodrošinot tajā paredzētos
pasākumus, kas var ietvert šādas
aktivitātes:

- regulārs individuāls mentora
atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot
mācīšanās mērķu sasniegšanu,
- individuālas konsultācijas,
kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās
individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
- speciālistu konsultācijas,
- dalību pasākumos (nometnes,
semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaistīšanās nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
- ekskursija uz uzņēmumiem

vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie
amata meistara),
- iesaistīšanās vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
Lai pieteiktos projektam vai
iegūtu papildus informāciju raksti
uz e-pastu mara.bitane@koknese.lv
vai zvani 20499940, 65133636.
Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu
(NEET) un veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā NVO vai
jauniešu centru darbībā.
Vairāk par projektu „PROTI un
DARI” var lasīt http://jaunatne.gov.
lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Aktuālie sporta
pasākumi

Ielu sacensī- Peldēšabas peldēšanā na, KSC
Kokneses
Vieglatkauss
lētika,
6. jūnijs
vieglatlētikā
KSC
veterāniem
Kokneses
Dažādi,
20. jūnovada sporta
nijs
KSC
svētki
Kokneses
kauss vieglat- Vieglat26. seplētika,
lētikas mešatembris
KSC
nu disciplīnās
jaunatnei
25. aprīlis

Pārdod kūtsmēslus
Vecbebros.
T. 26559635
Pārdod sporta
divriteni Bebros.
T.26423431.
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Vizbulītes vismīļākajai skolotājai
Ar zilo vizbulīšu pušķīšiem,
gluži kā savās skolas dienās, nu
jau sen izaugušie Kokneses vidusskolas zēni un meitenes ik
gadu, 12. aprīlī, sveic dzimšanas
dienā savu vislabāko klases audzinātāju Genovefu Riekstiņu.
Tā notika arī šajā 12. aprīlī, kad
Genovefa Riekstiņa sagaidīja
85. dzimšanas dienu. Dzimusi
vizbulīšu ziedēšanas laikā, viņa
tās sauc par savām mīļākajām
puķēm. 1957. gada 12. aprīlī Iršos Genovefa un Elmārs Riekstiņi sāka kopīgu dzīves ceļu, bet
Koknesē, Daugavas krastā, jau
gandrīz piecus gadu desmitus ir
viņu mīlestības mājas.
Sarmīte Rode
Ciemojoties pie Genovefas un
Elmāra Riekstiņiem, neilgi pirms
divkāršās svētku dienas, baudīju
mājas saimnieku viesmīlību un ieklausījos viņu atmiņu stāstā.

vefa jau zinājusi, ka dienās kļūs par
skolotāju. „Māsa aizgāja uz skolu,
bet es, mazs meitēns, slepus devos
viņai pa pēdām. Cik jutos laimīga,
ka aiz klases logiem tiku pamanīta,
un jau pēc brīža, sēžot skolotājai
klēpī, mēs nu jau abas vadījām
stundu.” Drūmie kara gadi meitenes
ģimenei paiet projām no mājām, ar
iedzīvi zirga ratos, dzīvojot pa mežu
un naktis pavadot bunkurā. Karš atņem mātes dzīvību un par abām māsiņām tēvam palīdz rūpēties Genovefas krusttēva meita. Gaišākā saliņa
grūtajos pēckara gados ir Rugāju
vidusskola. Pēc vidusskolas absolvēšanas seko studiju gadi Daugavpils
pedagoģiskajā institūtā bioloģijas un
ģeogrāfijas skolotājas specialitātē .
1950. gadā jaunā skolotāja sāk savas
pirmās darba gaitas Saulkrastu rajona Lēdurgas pamatskolā, tad Skultē,
kur piedāvā vadošu amatu, bet pēc
atteikšanās stāties partijā, pēc studiju biedrenes aicinājuma, darbu atrod
Pērses pamatskolā.

Liktenīgā
tikšanās uz
laipas
Elmārs pēc dienesta gadiem
Maskavā, kur būdams pavārs un pēc
tam šefpavārs, bija ieguvis autovadītāja tiesības, šajā laikā jau strādāja
par šoferi Iršu kolhozā. Pirmo reizi
viens otrā ciešāk ieskatījušies īsteni
padomiskā notikumā – 1956. gadā
jaunas valdības vēlēšanu dienā.
Viņš atminas: „Ieraudzīju vēlēšanu
komisijas sekretāri – skaistu meiteni, lokainiem, gariem matiem. Kā
gan viņa varēja neiepatikties!?” Pēc
vēlēšanām notikusi balle, bet puisis kautrējies uzlūgt sirdī iekritušo
meiteni, jo viņai bijis cits kavalieris. Pagāja laiks, abu dzīves meta
līkločus, līdz atkal pienāca jaunas
vēlēšanas. Šoreiz liktenīgu lomu
nospēlējusi satikšanās uz laipas pāri
Pērses upītei. 1957. gada 12. aprīlī,
kosmonautikas dienā un Genovefas

dzimšanas dienas vakarā, viņi teica
viens otram jā vārdu. Genovefas
kundze atceras: „Dzīvoju „Robiņos”, kur mita arī Iršu ciema padomes priekšsēdētājs. Šīs dienas vakarā manā istabā arī notika laulības
reģistrācija. Nekādu kāzu nebija, ar
tuvākajiem kaimiņiem un kolēģiem
sarīkojām mazas svinības.”

Viesizrādēs
pa kaimiņu
pagastiem
Par pavadīto laiku Iršos Riekstiņu pāris teic vissiltākos pateicības
vārdus tur iepazītiem un iemīlētiem
cilvēkiem. „Pagājuši tik daudzi gari
gadi, bet nav tādu svētku, kuros
mani neatcerētos bijušie skolēni
un draugi,” atklāj skolotāja, kura
Pērses pamatskolas darba gados
izaudzinājusi divas izlaiduma klases.„Genovefai vajadzēja kļūt par

arī varējām samaksāt par balli. Arī
ar bērniem iestudējām ludziņas.
Elmārs bija mūsu šoferis – smagajā
kravas mašīnā ar pārvilktu brezenta
jumtu devāmies ceļā gan viesizrādēs, gan ekskursijās.”

No Iršiem uz
Koknesi
No Iršiem bijis grūti šķirties,
bet, dzīvojot „Robiņos”, vienā istabā ar trīs maziem bērniem un
Genovefas slimo tēvu kļuvis arvien
grūtāk. 1963. gadā Elmāra draugs
Jānis Lausks piedāvājis darbu Koknesē. Sākotnēji ģimene dzīvojusi
„Kaktiņos”, tad tikusi pie dzīvoklīša
jaunuzceltajā daudzdzīvokļu mājā
Indrānu ielā. Elmārs, no pirmās
darba dienas līdz aiziešanai pensijā, vadījis auto stūri. „Labākais
kolhoza šoferis,” – teic vietējie viņa
paaudzes koknesieši. Joprojām viņš
vada savu auto. Savulaik 1. klases

Ganu meitene
sapņo kļūt par
skolotāju
Latgales meitenei un vidzemniekam, kuriem bija nolemts reiz
satikties, kā jau zemnieku bērniem,
agri nācies izjust lauku darbu smagumu . Genovefa Riekstiņa teic:
„Arvien biežāk mēdzu atgriezties
bērnībā, tās ir manas visskaistākās
dzīves atmiņas, lai arī cik grūti ir
klājies. Vecāki mums ar māsu jau
šūpulī ielika darba tikumu. Esmu
gājusi ganos, plūkusi linus, sējusi
rudzu statiņus, ecējusi un vagojusi,
ziemā uz skolu gājusi striķu vīzēs.”
Elmārs Riekstiņš uzaudzis septiņu
dēlu ģimenē Skujenes pagastā Cēsu
pusē: „Esmu trešais tēva dēls, kurš
no lielās saimes palicis vienīgais.
Septiņu gadu vecumā jau spēju noganīt 20 brūnaļas. 1940. gadā pārcēlāmies uz dzīvi Iršos, kur vecāki
nopirka baltvāciešu bijušo māju.”
Vēl nesākot skolas gaitas, Geno-

Genovefas Riekstiņas izlaiduma klase - 1984. gada Kokneses vidusskolas
absolventi.

Genovefa un Elmārs Riekstiņi pirmajā laulības gadā.

Zelta kāzu gadadienā.

režisori!” – ar lepnumu teic dzīvesbiedrs. 50. gadu beigās, kad viņas
klasei tuvojies izlaidums, uzņēmīgā
skolotāja, uzzinot meiteņu kluso
vēlēšanos pēc balles kleitām un apsverot iespēju par pūtēju orķestra
muzicēšanu izlaiduma ballē, nolēmusi: nauda svētkiem jānopelna!
Skolotāja stāsta: „Tas bija bezgala
grūts laiks, iztikšana ļoti trūcīga,
bet cilvēki bija draudzīgi un atsaucīgi. Skolēnu vecākiem ierosināju
– iestudēsim teātra izrādi! Tā īsā
laikā radījām Rūdolfa Blaumaņa
„Pazudušo dēlu”. Vispirms iestudējumu parādījām Iršos, pēc tam
ar labiem panākumiem braucām
viesizrādēs pa kaimiņu pagastiem.
Pirms izrādēm skolēnu mammas
piedāvāja skatītājiem pašceptas kūciņas un pīrādziņus. Par saziedoto
naudu izdevās aizbraukt uz Igauniju un nopirkt audumu kleitām, kā

šoferis par apzinīgu darbu saņēmis
dažādus apbalvojumus. Par sevi
Genovefas kundze stāsta: „Apmēram gadu biju Kokneses kultūras
nama direktore. Šajā īsajā laikā izdevās atjaunot jaukto kori, izveidot
sieviešu vokālo ansambli un vecākās paaudzes deju kolektīvu. Tomēr
raudzījos uz skolas pusi, jo darbs
pārsvarā bija vakaros, bet mani vajadzēja bērniem.” 1964. gadā, tolaik
vēl Saules skolā, Genovefa Riekstiņa sāk strādāt par pagarinātās
grupas skolotāju jaunākajās klasēs,
vada rajona metodisko komisiju,
un turpina savu sirdslietu – ar bērniem iestudē ludziņas skolas pasākumiem. Turpmākajos darba gados
skolotāja māca bioloģiju 4. – 7. klasēm, vēlāk arī vidusskolas klasēm,
kā arī turpina darboties pagasta
sabiedriskajā dzīvē, 70. gados bijusi
ciema padomes deputāte.
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Iestādītie koki –
dzīves gadu
liecinieki
Mājas saimnieks atminas: „Kad
nolēmām celt savu māju, vietu tās
celtniecībai Daugavas ielā 24 ierādīja kolhoza priekšsēdētājs Ādams
Gavrovskis. Te bija ābeļdārzs, blakus esošo ēku vēl nebija. Pie mājas
būvniecības, kas ilga trīs gadus,
daudz palīdzēja vecākais dēls Gunārs, pamatus likām visa ģimene
kopā. Celtniecībai izmantojām kolhoza piešķirtos materiālus, kuru
vērtību atmaksājām vairāku gadu
laikā. Bija jāiekārto speciāla uzskaites grāmata, kurā bija jāpieraksta
katra izmantotā nagliņa. Sievastēvs
mājas uzcelšanu nepiedzīvoja, bet
mums no 1967. gada te pavadīts viss
mūžs.” Mājas pagalmā augošie koki

lazdu Koknesē. Pagājušā gadsimta
80. gados lazdas stādiņš iegādāts
no pazīstamā humorista Žaņa Ezīša
dārza Mellužos. „Ar lazdas stādiem
esam apdāvinājuši draugus un kaimiņus, jo esmu pārliecināts, svarīgi
ir ne tikai stādīt, bet dalīties ar to,
kas izaudzis,” atzīst Elmāra kungs.
Riekstiņu māja pirms gadiem ieguvusi „Sakoptākās sētas” titulu.

Savai skolai
uzdāvina
lazdiņas
Pagājušajā vasarā, kad Genovefas kundze devusies uz Rugāju vidusskolas salidojumu, viņa dāvanai
aizvedusi četrus lazdas stādiņus.
„Tas bija saviļņojošs brīdis, kad
mēs, četri audzēkņi, no vidusskolas

arī viņas izaudzinātie skolnieki, kuriem 1976. gadā skolotāja Riekstiņa
no 4. klases kļuva par audzinātāju
astoņu gadu garumā.

Skolas bērni otra
ģimene
Atceroties šo laiku, skolotāja
teic: „Tas mums ar vīru bija emocionāli smags brīdis. 23 gadu vecumā
traģiski gāja bojā mūsu vecākais dēls
Gunārs. Bez tēva mīlestības palika
nesen dzimis dēliņš. Toreiz skolas
vadībai teicu, lai atbrīvo no audzinātājas pienākumiem. Tagad es saku
paldies kolēģiem, kuri pārliecināja,
ka tieši šis darbs man ir vajadzīgs.
Jau pirmajā gadā sākām iestudēt
ludziņas, rīkojām dažādus pasākumus. Katram bērnam bija savs pienākums, tādējādi tika ieaudzināta
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sākumus nofilmēja, tikšanās reizēs
skatāmies un priecājamies. Katru
mācību gadu devāmies pārgājienos
un ekskursijās. Iepazinām visu Karēliju, Kiži salas, aizbraucām gandrīz
līdz Polārajam lokam. Tagad domāju, kur man bija dūša uzņemties
tādu atbildību! Atminos gadījumu
Ļeņingradā, uz kurieni bijām devušies tūristu grupas sastāvā no Rīgas.
Pēdējā ekskursijas dienā pirms vilciena apmeklējām kinoteātri. Kino
seansa pārtraukumā divi klases ziķeri Aigars un Kaspars bija izgājuši
no kinozāles, viņi aizkavējās un palika aiz aizslēgtām durvīm, jo, filmai
turpinoties, tās aizslēdza. Tā divi
latviešu nebēdņi ārpusē draiskojās,
līdz nonāca milicijas redzes lokā un
it kā par klaiņošanu tika aizvesti uz
iecirkni. Pēc filmas grupas vadītājam
teicu: ejiet uz staciju, es bez puikām
mājās nebraukšu. Devos meklēt tuvāko milicijas nodaļu, turp nonākot,
man paskaidroja, ka mani zēni tikko
palaisti uz dzelzceļa staciju. Pēdējā
brīdī paspēju ierasties uz perona,
kur uztraukušies ceļotāji man steidzās pretī! Lai arī daudz laika atņēmu savai ģimenei, arī klases bērni
bija mana ģimene.”

Atmiņai glezniņa
ar vizbulītēm

Skolotājas Genovefas Riekstiņas audzēkņi vienā no salidojumiem.

ir viņu dzīves liecinieki. „Mums ir
plašs ābeļu un upenāju dārzs,” teic
Elmāra kungs, kuram pēc sievas
un kaimiņu teiktā, ir zaļie īkšķīši,
jo viss, ko saimnieks iestādījis, aug
griezdamies. Savos spēka gados
čaklie dārza kopēji audzējuši tulpes un lilijas. Pirms 15 vasarām
Riekstiņu dārzā „Marlen” šķirnes
lilijai uz viena kāta uzziedēja 83
zvani. Garāmgājēji nevar nepamanīt sarkano lazdas koku - lielāko

pirmā - 1949. gada izlaiduma savai
skolai uzdāvinājām lazdiņas. Klātesošie piecēlās un mums applaudēja. Vienmēr esmu piedalījusies gan
skolas, gan klases salidojumos. Mēs,
klases kodols, visus šos garos gadus
turamies kopā. Es kādreiz domāju,
ja būšu klases audzinātāja, centīšos,
lai mani bērni būtu tikpat draudzīgi, kāda bija mana klase,” atklāj
pieredzes bagātā skolotāja. Viņai
tas patiesi ir izdevies, to apliecina

atbildības sajūta. Savstarpēji sirsnīgas attiecības izveidojās ar skolēnu
vecākiem. Ik ceturksni viņus aicināju uz skolu, pie uzklāta kafijas galda
pārrunājām notikumus klases dzīvē.
Par katru bērnu centos pateikt to
vislabāko, kā arī to, pie kā vēl jāpiestrādā. Mums bija ļoti radošs un izdomas bagāts kolektīvs, kurš izcēlās
starp pārējiem ar labām sekmēm un
sabiedriskajām aktivitātēm. Paldies
Agitas tētim, kurš mūsu radošos pa-

Mājīgajā viesistabā starp daudzajām gleznām skatienu piesaista maza
glezniņa ar vizbulīšu ziediem. It kā
uzminēdama manu jautājumu, skolotāja smaidot teic: „To mani mīļie skolnieki uzdāvināja 50. dzimšanas dienā. Priecājos par manas klases meitenes Agitas Mežielas dāvinātajām
gleznām.” Pagājuši 30 gadi kopš
skolotāja Riekstiņa palaidusi lielajā
dzīvēs savus skolas bērnus, bet viņi ik
gadu 12. aprīlī steidz dāvāt vizbulītes.
Vai tas nav lielākā balva un pateicība
par mūža darbu? Skolotāja Riekstiņa
ir saņēmusi Kokneses vidusskolas
Goda nozīmi, neskaitāmus diplomus
un atzinības rakstus, bet sirdi visvairāk priecē dāvātie pavasara ziediņi. Ik
pēc pieciem gadi viņi satiekas klases
salidojumos. Kā dārgu piemiņu skolotāja glabā 1994. gadā audzēkņu dāvāto albumu, kurā katrs no viņiem ielicis savas ģimenes foto. Vairākus no
saviem skolniekiem: Itu, Olgu, Ingu,

“Urgas” dzied Prāgas vecpilsētas laukumā
Folkloras kopa “Urgas” šogad Lieldienu brīvdienas pavadīja Čehijā. Saņēmušas festivāla Blue Diamond Events
ielūgumu, devāmies ceļā, lai piedalītos folkloras festivālā.
Inguna Žogota,
folkloras kopas “Urgas” vadītāja
Dienas bija piedzīvojumiem bagātas, apmeklējām arī Prahovas klinšu parku ČeskyRaj – tas ir viens no senākajiem dabas rezervātiem Čehijā, dabas brīnums, kas veidojies daudzu miljonu
gadu garumā. Tā bija pastaiga starp klinšu blokiem pašaurām,
klintīs izkaltām takām.
Mums bija arī ekskursija ar degustāciju SVIJANY alus darītavā. Devāmies arī uz Karlšteinas pili - Kārļa IV rezidenci,
lauku atpūtas vietu, kā arī impērijas kroņa dārgumu glabātava.
Prāgas Hrads - karaļa rezidence, sv.Vita katedrāle, Zelta ieliņa, Kārļa tilts - arī tie bija mūsu ceļojuma apskates objekti. Muzikālās strūklakas - arī šis prieks mums negāja secen. Uzstājāmies
pašā Prāgas vecpilsētas laukumā. Kopā ar bulgāriem un itāļiem.
Bet ar to vēl nebija gana. Kur vien vairāk tautas - dziedājām un
dejojām. Pat uz ielas, gaidot pārējos grupas biedrus.
Lai arī laika apstākļi bija visai neparasti - sniegs, lietus, vējš...,
Prāgā ziedēja forsītijas, ķirši un vijolītes. Pavasaris nāk!

abas Agitas un Daces, Maiju, Inesi,
Ingrīdu, Aiju, Aigaru, Dzintaru sirmā audzinātāja satiek ikdienā, jo viņi
palikuši uzticīgi Kokneses novadam.

Novēlam
mīlestību!
1985. gadā, aizejot pensijā, sākās
cits posms dzīvē. Vairākus gadus Genovefas kundze braukājusi uz Ventspili pie meitas Sandras auklēt mazbērnus. Meitai ir veiksmīga arhitektes
karjera, dēls un meita jau izauguši un
sākuši pastāvīgu dzīvi. Vecmāmiņa ar lepnumu stāsta par savējiem:
„Oskars, plaša profila darbu vadītājs,
pabeidzis maģistrantūru, Anita aizraujas ar mākslas fotogrāfiju radīšanu
un pašreiz studē tālmācībā vienā no
Vašingtonas augstskolām. Vecākais
mazdēls Ilgvars ar ģimeni jau četrus
gadus dzīvo Vācijā, kur viņam ir labs
darbs, bet mazmazdēls Kristofers
mācās vidusskolā. Meita, mazbērni
un mazmazdēliņš mūs bieži apciemo.
Sirdi silda apziņa - mūsu dzimtai ir
turpinājums.»
Bet ir zaudējumi pie kuriem nekad nepierast. Pagājušajā gadā pāragri mūžībā aizgāja jaunākais dēls Valters. Tikai pateicoties tuvo cilvēku,
daudzo draugu un labo kaimiņu stiprajam plecam, ir izturēti vissmagākie
pārbaudījumi. „Aizgājušo mīlestība
dod mums spēku dzīvot,” teic mīlošā
māte.
Vienam otru atbalstot un sargājot, Genovefa un Elmārs Riekstiņi
kopā sagaida 58. pavasari. Atmodas
gados viņu laulībai svētību devis katoļu draudzes priesteris. Kāds ir ilgas
laulības noslēpums? Riekstiņu pārim
ir viena atbilde: vajag izrunāties, jāprot piedot un jāmācās no kļūdām.
Kāzu gadadienas viņi īpaši nesvin,
bet cenšas ik dienu viens otram sagādāt patīkamus pārsteigumus. Mājas saimnieks, būdams labs pavārs
virtuvē, ar prieku pagatavo brokastis.
Atskatoties uz dzīves gadiem,
Genovefa Riekstiņa teic: „Mums ir
bijis bagāts mūžs, esam piedzīvojuši valsts varas maiņas, daudz strādājuši, izaudzinājuši labus bērnus,
pārcietuši zaudējumus, bet neesam
zaudējuši ticību cilvēkiem. Mēs
visiem novēlam mīlestību – dzīves
lielāko bagātību.”
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Tēlnieka Voldemāra Jākobsona laikabiedri un
visi viņa mākslas cienītāji
laipni aicināti
uz Lindas Šmites māksliniekam veltītās grāmatas

„Āmurbrālis, akmens cietais”
atvēršanu

Bebru pamatskola 2015. gada 20. jūnijā
aicina absolventus un bijušos skolas darbiniekus
uz Skolas 4. salidojumu.

Bebru pagastā Voldemāra Jākobsona memoriālajā
mājā - muzejā „Galdiņi” 14. maijā plkst.14.00.
Grāmatu varēs arī iegādāties.
Autore un izdevniecība „Jumava”

Paplašināts publisko interneta pieejas
punktu skaits novadā

Kokneses novada dome īstenojusi ERAF līdzfinansētu projektu
„Publisko interneta pieejas punktu
attīstība Kokneses novadā”. Katrā no esošajiem publiskajiem interneta pieejas punktiem novada
bibliotēkās - Kokneses pieaugušo
bibliotēkā, Ratnicēnu bibliotēkā,
Iršu pagasta bibliotēkā un Bebru
pagasta bibliotēkā – uzstādīts jauns dators (Kokneses bibliotēkā – 2
datori) un jauna daudzfunkcionālā
iekārta ar iespēju skenēt, kopēt un
izdrukāt krāsaini līdz A3 formāta dokumentus. Datori aprīkoti ar
viedkaršu lasītājiem, kas ļauj nolasīt eID kartes.
Papildus esošajiem interneta
pieejas punktiem izveidoti četri jauni interneta pieejas punkti

18. aprīlī
plkst. 13.00
19. aprīlī
plkst. 16.00
23. aprīlī
plkst. 19.00
6. maijā
plkst. 19.00

ar pieeju bezvadu internetam 24
h diennaktī ar darbības rādiusu
vismaz 50 m: Koknesē, pie kultūras nama, Iršos pie Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte”, Vecbebros
pie pagastmājas, kur atrodas ārstu
prakses, Koknesē, Vērenes ielā 1,
Sociālā dienesta telpās, 1.stāvā, ar
pieeju datortehnikai un daudzfunkcionālai drukas iekārtai ar iespēju
skenēt, kopēt un izdrukāt krāsaini
līdz A3 formāta dokumentus.
Kopumā projektā iegādāti 6 datorkomplekti, 5 krāsainās daudzfunkcionālās drukas iekārtas un
uzstādītas 4 bezvadu tīkla iekārtas.
Projekta ietvaros izveidotajos
un pilnveidotajos publiskajos interneta pieejas punktos netiks iekasēta maksa par interneta pieejas
punktu pakalpojumu izmantošanu
(izņemot drukāšanas pakalpojumu). Visos publiskajos interneta
pieejas punktos, izņemot Kokneses
pieaugušo bibliotēku, ir iespējama

piekļuve personām ar kustību traucējumiem.
Projekta mērķis: paaugstināt
piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas vairāk Kokneses novada
iedzīvotājiem no dažādām sabiedrības grupām, izveidojot 4 jaunus
un pilnveidojot 4 esošos interneta
pieejas punktus, tādējādi nodrošinot pieeju elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
veicinot to iekļaušanos sabiedrības
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.
Projekta kopējās izmaksas:
EUR 24 019,34, t.sk. ERAF finansējums EUR 20 416,44 (85%), Kokneses novada domes finansējums EUR
2882,32 (12%) un Valsts budžeta
dotācija EUR 720,58 (3%). Projekta
īstenošanas termiņš: 2014.gada oktobris – 2015.gada jūnijs.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Aktuālie pasākumi
Aizkraukles apriņķa koru skate - koncerts.

Muzikāli dejojoša izrāde “Ladies night”.
Piedalās: deju grupa “Cabaret night”, solisti Jānis Cielavs, Ieva Grīsleja,
Broņislava Voroņecka. Režisors Baiba Bērziņa.
Muzikālais producents Jānis Ostrovskis.
Grupas “GALAKTIKA” jaunā koncertprogramma
“LABVAKAR, DRAUGI!”
Ieeja: 5 euro.
REGĪNA DEVĪTE izrādē “VISA DZĪVE PRIEKŠĀ”
pēc Romēna Garī romāna motīviem.
Pēc izrādes aktrise dalīs autogrāfus, dalīsies pārdomās un
fotografēsies ar saviem faniem. Ieeja: 4 euro.

9. maijā
plkst. 8.00

Pavasara tirdziņš,
kurā varēs pirkt, pārdot, iemainīt, dāvināt!

14. maijā
plkst. 14.00

Lindas Šmites grāmatas „Āmurbrālis, akmens cietais” atvēršana.

16. maijā

27. maijā
plkst. 14.00
3.-5. jūlijs

Pavasara gadatirgus un Tūrisma sezonas atklāšana Sama modināšanas svētki.
Viss par Sama svētkiem: http://turisms.wix.com/sams
Jaunāko latviešu animācijas filmu programma
“MULTENĪTES PAVASARĪ” “Marsietis”, “Tornis”, Zaķu lielā diena”,
Meža sargi”, “Kā lupatiņi precējās.”
Ieeja : brīva.
Kokneses novada svētki

13. maijā 10.00 - 13.00
DONORU DIENA

Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā

Salidojuma norise:
• No plkst. 16:00 līdz 18:50 – dalībnieku reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi
par Bebru pamatskolu laiku lokos, ekskursija pa skolu, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja apmeklējums.
• Plkst. 17:00 – piemiņas brīdis Zutēnu kapos.
• Plkst. 19:00 – salidojuma atklāšana un koncerts.
• Plkst. 22:00 – vakarēšana pie galdiņiem ar līdzi paņemtiem groziņiem
un balle grupas „Okey” pavadījumā.
Dalības maksa 5 eiro. Piedāvājam naktsmītnes Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas dienesta viesnīcā (maksa 4 eiro), pieteikties pa tālruni 26416943.
Ikviens, kurš vēlas ieguldīt savu artavu skolas izaugsmē, aicinām ziedot:
Kokneses novada dome, Reģ. Nr. LV90000043494, AS „SEB banka”, ziedojuma konta Nr. LV77 UNLA 0050 0182 1422 2, norādot maksājuma
mērķi: Ziedojums Bebru pamatskolai.
Sirsnīgi gaidīsim visus, kuri mācījušies vai strādājuši
Bebru pamatskolā!
Bebru pamatskolas kolektīvs

Darbs pārdevējai suvenīru paviljonā

SIA Impresso - tūrisma nozarē strādājošs inovatīvs, videi draudzīgs uzņēmums aicina darbā enerģisku, atbildīgu suvenīru pārdevēju.
Galvenie darba pienākumi: strādāt suvenīru paviljonā Likteņdārzā/Koknesē
tūrisma sezonas laikā no 01. maija līdz 30. septembrim.
PRASĪBAS:
• Augsta atbildības sajūta, patstāvība, iniciatīva, pozitīva attieksme un komunikabilitāte;
• Ļoti labas latviešu, labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
• Vēlamas iemaņas darbā ar kases aparātu.
PIEDĀVĀJAM:
• Interesantu un dinamisku darbu tūrisma sezonas laikā;
• Maiņu darbu pēc grafika (uz pilnu slodzi);
• Ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu;
• Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
• Iespēju apvienot darbu ar mācībām.

CV ar norādi „darbs Likteņdārzā/Koknesē” lūdzam sūtīt uz info@impresso.lv līdz 24.04.2015
www.impresso.lv

Kokneses novada domes aģentūra
„Kokneses Tūrisma centrs”
Aicina darbā
Klientu apkalpošanas speciālistu Kokneses pilsdrupās
(sezonas darbinieks no 1. maija līdz 31.oktobrim)

Laukumā pie
Iršu muižas klēts
(Magazinas)
Bebros, muzejā
„Galdiņi”
Koknesē

Kokneses
kultūras namā
Kokneses
novads

Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas telpās

Darba vieta: Kokneses pilsdrupas
Prasības:
• vismaz vidējā izglītība;
• labas latviešu, krievu valodas zināšanas
(vēlamas angļu valodas zināšanas);
• vēlama pieredze tirdzniecībā;
• labas komunikācijas spējas un sadarbības veidošanas prasme;
• spēja loģiski domāt un analizēt;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte, disciplīna un līdzsvarotība, kā arī
spēja argumentēt un pamatot savu viedokli.
CV sūtīt līdz 20.04.2014. uz e-pastu: turisms@koknese.lv vai
personīgi iesniegt Kokneses tūrisma centrā, Melioratoru 1, 1. stāvā,
Koknesē, Kokneses novadā.
Tālr. 65161296, 29275412.
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AURA AICINA aprīlī - maijā 2015

Radošā apvienība „Mazā taka” aprīli aicina gan
pasmaidīt, gan ļauties pārdomām.

MAIJA STEPĒNA
***
Nedomā, ja esmu kaza,
Esmu āža acīs maza?
Kad viņš nāk uz manu pusi,
Bārdu iesmaržo un ūsi...
Vai tev kaut kas tā reiz gadās,
Kad tie “raguneši” badās?
Vai kāds savā ūsā čurā?
Nē, tik kliedz, un dusmas runā...
Re, nu re! Ko teiksi nu?
Par mani un par āzēnu?
Es šogad valdīšanā tieku
Un visiem cienīt sevi lieku!
***
Saloki vēju!
Es cenšos no visas sirds...
Klusībā smejot.
***
Vējš ap koku aptin bārdu;
Nebaidies no Pērkondārda!
Vēl ir diena droši gara,
Lai viņš savu darbu dara!
Ja viņš iesāks mētāt pīķus,
Nebaidies, te nebūs līķu Kā taisīšu es pūtienu,
Tā aizbēgs viņš ar rūcienu.
Kaimiņdonāts saņem dūšu Es ar tāds pat varens būšu Kā vējš viņš taisīs pūtienu...
Ha! Izdabū tik p..dienu...

ĀRIJA ĀRE
***
Reizi gadā – aprīlī,
Pajokoties drīkst.
Atļauju es šodien brīvi
Savām domām skriet.
Piestāj tās pie smēķētājiem,
Dūmu vīraks pretim skrien.
Kāda burvju vara
Mājo cigaretēs,
Ja tās daudz, daudz ļaužu
Laimīgākus dara?
Ar ko tās aizstāt, kā to spēt?
Dzīvot dienas – nesmēķēt.
Nāk prātā bērnība,
Kad stabulītes pūtu.
Un ja cigaretes vietā
Tagad stabulīte būtu?
Lec, lec ādiņ, atlec ādiņ,
Vilkam ādiņa, man tas kauliņš,
Smēķētājam stabulīte.
Domāju – kā gan tas būtu,
Ja nebūtu cigaretes,
Bet skanētu stabules?
Pamēģiniet un pūtiet,
Varbūt par mūziķiem kļūsiet.
Nedusmojiet, tas aprīļa joks
Un stabulītes nav nekāds spoks.

ANITA LIEPIŅA
***
Ar saviem sarakstiem
Pēc jūsu parakstiem
Ik četros gados ,
Stalti dziedot, ejam.
Te, smuki lejot ūdeni,
te vērot mūs var dejam.
Ne drosmes trūkst,
ne uzņēmības sīkstas:
ik jautājumu
uzdot jūs mums drīkstat.
Bet urna pēdējā, kad vakarā tiks
slēgta,Vai jums!
... ja nostāja nav ērta.
***
Korumpēta skudra
Velk skujas no skudrupūžņa un
Nodod lūžņos.
Nograuzis lietaskoku,
Laimīgu seju,
Bebrutēvs
Gaida uzpircēju.
Zaķkāpostus sasējis saišķos
Tirgū zaķis ap letēm slaistās..
Kurp dodies, kurp ej,
Radībiņ,
Dieva laistā?!
***
Sijā auzas, tautu meita,
Dziedādama sijā!
Tikām vairums jau ir auzās
to, kas bija rijā.
Sijā auzas, tautumeita,
Pasmaidot par tikumu.
Es tevi pavedīšu
Jau pirmā līkumā.
„Sijā auzas, tautumeita”,
Svilpo vēji rijā.
Auzu kule muzejā
Vēstīs, ka reiz bijām...

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Pārdomas Lielajā piektdienā..
Šodien mums mūžīgās dzīvības lāsi,
Dāvā pats visuma Kungs, kas nes,
Krustā uz Golgātu pasaules grēkus,
Vai par to atmaksāt spēsim mēs?
Uzvaru Kungs pār nāvi ir guvis,
Tikai krustaceļš nebeidzas vēl,
Ticības trūkuma plīvurs aizklāj,
Spožāko zvaigzni, kas debesīs kvēl!
Pasaules greznība, nauda un vara,
Cilvēces ceļā, kā akmeņi krīt,
Dievišķā upura patiesais mērķis
No ļauna dvēseles atpestīt!
Tāpēc lai šodien pārdomās grimstam,
Vērtējot to, kas dvēselēs sēj,
Svētlaimi, mieru un mūžīgo dzīvi,
Mums taču daudz, ko vēl jāpaspēj!

JURIS SILIŅŠ
Pļavā izžuvuša strauta malā
Vētras sadragāts kāds vītols nīkst,
Raizes pārdzīvojis ziemas salā,
Stumbrā alkst tam vērties
pumpurs sīks.
Lauztos zarus pērnās smilgas paijā,
Vējiņš kad tiem senu dziesmu dzied –
Draugs, es atnākšu šeit atkal maijā
Priecāties, kā vizbulītes zied.
Kamdēļ gan man šodien ir tik skumji –
Raudāt gribas vairāk nekā smiet?
Kamdēļ arī atzīties šķiet dumji,
Ka es tevi mīlu vēl aizvien?
Sirdī katram cilvēkam mīt ilgas
Mīlēt un caur mīlu mīļam kļūt, Vai tad tamdēļ zudīs debess zilgas,
Ja es vēl ko tādu spēšu gūt?
Gaiss kļūst valgs tāpat kā manas acis,
Nojausma, ka drīz būs vakars rēns.
Dvēselei un Dabai pāri sācis
Slīdēt viņa netveramais trēns.
Atmiņās kā brīnišķīgā teiksmā,
Manas ilgas aizlido un irst –
Sausā strautā vakarblāzmas gaismā
Pērno smilgu trauslās skaras birst…

OLGA KĻAVIŅA
Tā mums visu dzīvi dzejā iet ....
Nesaprotamas ir saites, kuras sien
un pēc mirkļa atkal raisās vaļā,
bet tās velkas, velkas līdzi vien,
citreiz paliek tavā, citreiz manā daļā.
Sagrābju aiz saites, turu ciet,
bet no otra gala velk kāds projām,
nav jau slikti vienā ritmā iet,
paļauties uz otra patiesajām domām,
Un es zinu, kas ir tas, kas vieno,
un es zinu, kas ir tas, kas sien,
nebēgsim mēs viens no otra projām,
tā mums visu dzīvi dzejā iet.
Lai dievināt neapnīk ....
Lai priecē skaisti ziedi,
Lai dienas kā sapnis skaists.
Lai burbuļo strauti apkārt,
Bet pelēkie mākoņi gaist,
Lai debesis tīras un dzidras,
Kurās raudzīties vienmēr tīk
Un sajust, ka kāds tās sargā
Mums dievināt neapnīk!

SARMĪTE RODE
***
Kad saulīte sveicina pavasari
Uz mājām traucas gājputnu bari.
Kad latviešiem tie laiki atnāks,
Tie, kas projām, mājās pārnāks?
Tur Londonā, Bostonā, Dublinā
Mazie letiņi Latviju nezina.
Jēkaba ielā tik runā un spriež,
Arāju tauta uzdzied un cieš.
Runas ir garas, darbs ir īss.
Kas mūsu mīļos mājās pārvedīs?
Bet sapnis sapņojas tik baigs,
Vai tiešām kādreiz pienāks laiks –
Kā zem svēteļa spārna reiz bija
Mazs punktiņš kartē Latvija?

APRĪLIS
Trešdienās – 1., 8., 15., 22., 29. aprīlī - manuālā terapeita, dziednieka
Igora Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
11.04.pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III k. nodarbība.Veselības
vingrošanas pamat- principi. Atveseļošanās vingrojumi. Ikdienas vingrojumi
.Meditācija ar Tibetas dziedošajiem traukiem. Pasniedzējs: Gunārs Narbuts.
12.04.pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III k. nodarbība. Dažādas
dziedniecības metodes veselības saglabāšanai un uzlabošanai. Badošanās
un dziedniecība. Prakse. Mantru meditācija. Pasniedzējs Dmitrijs Guļajevs
(Lekcija krievu val.).
17.04. Pieņems sporta ārsts - dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balstakustību sistēmas, locītavu slimību gadījumos. Enerģijas plūsmas atbrīvošana.
Iepriekš pieteikties pa t. 22319558
14.04. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
18.04. Plkst.11.00—17.00 Ekstrasenses Aijas Trofimovas nodarbība.Tēmas: „Cilvēka karmisko uzdevumu un rakstura noteikšana pēc ķermeņa
uzbūves. Sadarbība ar dabas stihijām. Sveču programmas“. Pieteikties pa t.:
22319558 Iespējams pieteikties arī uz individuālām konsultācijām.
19.04.pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars
Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās konsultācijas. Iepriekš pietekties pa t. : 26178750
25.04. 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, t. 26499913)
26.04. pl. 9.00-12.00 CI - GUN praktiskās nodarbības. Vadīs Astrīda Pantele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties! T.: 22319558
28.04. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
MAIJS
Trešdienās – 6., 13.,.20. maijā - manuālā terapeita, dziednieka Igora
Civako pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu
sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
09.05.pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.Tēma
tiks precizēta.
10.05. pl. 9.00-12.00 CI - GUN praktiskās nodarbības. Vadīs Astrīda
Pantele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties! T.: 22319558
12.05. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
16.05. pl.11.00 – 17.00 Ekstrasenses Aijas Trofimovas nodarbība. Tēmas
tiks precizētas.
17.05.pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars
Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās konsultācijas. Iepriekš pietekties pa t. : 26178750
22.05. Pieņems sporta ārsts - dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balstakustību sistēmas, locītavu slimību gadījumos.Enerģijas plūsmas atbrīvošana.
Iepriekš pieteikties pa t. 22319558
23.05. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova.(Iepriekš pieteikties, t.
26499913).
24.05. pl. 9.00-12.00 CI - GUN praktiskās nodarbības. Vadīs Astrīda
Pantele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties! T.: 22319558
26.05. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
27.05. Pieņems SPDzA rektors, plaši pazīstamais dziednieks Oskars Peipiņš. Iepriekš pieteikties personīgi vai pa t. 22319558
30.05. pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.
MŪSU JAUNUMI
Aprīlī un maijā esam uzaicinājuši ekstrasensi Aiju Trofimovu no Ogres (būs
nodarbības. Iespējams pieteikties arī uz viņas individuālām konsultācijām).
Iespējams uzaicināt uz AURU ģimenes sarežģījumu dziednieku Vasiliju
Ščerbaku no Rīgas (konsultācijas), arī pazīstamo ārsti -dziednieci Dzintru
Bankovu (lekcijas, konsultācijas). Interesentus lūdzam iepriekš pieteikties,
lai varētu organizēt pieņemšanu, pa t.: 22319558
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā:
http://centrsaura.wix.com/aura Tur atrodama arī plašāka informācija par
dziedniekiem, kuri pieņem vai pieņems pie mums AURĀ.
Par ierosinājumiem var rakstīt arī uz e-pastu: centrs.aura@inbox.lv
vai zvanīt: t.: 22319558, 26386251, 29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Nu esmu stādiņš laikā sēts.
Nu pārtieku no saules stariem.
/B.Martuževa/
Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
martā reģistrēti 5 mirušie.

ALMA NATĀLIJA OZOLA (1913.)
NORA LIBEKA (1925.)
AUSTRA RUBINA (1950.)
MALVĪNE BILINSKA (1928.)
JŪLIJA LAPČENOKA (1929.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBA

Lai sapnis balts
Viņas dvēseli aijā
Un klusais miers
Ar saviem spārniem sedz.
/K. Apškrūma/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Austru Lazdu mūžība pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze"

VEICU
visu veida datoru
(porta vo/stacionāro)
REMONTU,
DIAGNOSTIKU, TĪRĪŠANU,
PROGRAMMATŪRAS
UZSTĀDĪŠANU
Kokneses novada
iedzīvotājiem.
Draudzīgas cenas, kvalita vs
darbs un individuāla pieeja
garantēta katram klientam.
T. 27454825 (Ivo)
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Jau ceturto gadu Koknesē skan īsta latvju ziņģe!

Sveicam!

Dieva pasaule,
Cik skaista tu esi!
Raibā dzīve,
Cik tu man mīļa!
/R.Blaumanis/

Kokneses novada dome novēl
daudz baltu dieniņu un spēku
smelt pavasara saulītē aprīlī
dzimušajiem jubilāriem!

««« Sākums 11.lpp

Uz skatuves visiem ziņģētājiem vietas nepietika, bet kopdziesma „Vokorā” skanēja pār deviņi novadiņi!

Lielvārdes folkloras kopas „Josta” aicināja ieklausīties Mārtiņa Birznieka
pierakstītās ziņģēs. Staltais vīrs pašā vidū – viņa dēls Tālivaldis Birznieks pārsteidza
ar varenu balsi un aktierisku tēlojumu!

Inguna Žogota, „Kokneses ziņģes” iedvesmotāja, pateicās
par atsaucību tuviem un tāliem ciemiņiem. Katrs kolektīvs
saņēma folkloras kopas „Urgas” un viņu atbalstītāju
sarūpētas piemiņas balvas.

Divas Montas – divas vijolnieces kapelā „Aizezeres muzikanti”, jo kapelas
dalībnieku moto ir: „Lai dzīvo jaunība!” Ziņģes „No rīta mazā gaismiņā” un „Es
uzkāpu kalniņā” skanēja visiem, kuri sirdī ir jauni!

KOKNESES PAGASTĀ
93 gados
Gaidai Apsītei
90 gados
Arnoldam Ivanam
85 gados
Genovefai Riekstiņai
80 gados
Valdim Bukkam
Marijai Šantarei
Rasmai Māliņai
75 gados
Jāzepam Vingrim
Vasīlijam Baikovam
Elvīrai Spilbergai
Maijai Megnei
70 gados
Zitai Dobrikai
Skaidrītei Kalniņai
Silvijai Legzdiņai
65 gados
Zentai Bērziņai
Haraldam Duburam
Olgai Piļkai
Jānim Priedem
Jānim Šitcam
BEBRU PAGASTĀ
70 gados
Jānim Birkānam
IRŠU PAGASTĀ
93 gados
Johannai Venskai

Apsveikumi

Prieks par paveikto! Folkloras kopa „Urgas” novēl dziesmā
spēku smelt!

Dobeles folkloras kopa „Puduris” ciemkukulī bija atvedušas gan jautras ziņģes, gan
arī vienu neticamu, bet ļoti ticami izstāstītu stāstu!

Tā ziņģē Latgalē! Folkloras kopa „Isnauda” tāpat kā pagājušajā
gadā apbūra ar savu šarmu un dzīvesprieku!

Ziņģē mūsējie! Koknesietis Andris Miglāns ir izcils rīmju meistars un brāļu
Laivenieku repertuāra pārzinātājs! Kad „Kokneses ziņģe” ir klāt, vajag ar spēlmaņu
kopu „Skutelnieki” uzdziedāt! Šoreiz muzicēšanā iesaistījās arī Alvis Voitkunskis.

Dziedi, māmiņ, „aijā žūžu",
Visu mūžu tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!
Mīļi sveicam
Ludmilu Strautnieci
ar meitiņas piedzimšanu!
Ģimenes krīzes centrs
„Dzeguzīte” kolektīvs

No baltām debesīm kāds te,
uz Zemes, savu pirmo pavasari
dzīvot nāk.
/L. Jankovskis/

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
MARTĀ REĢISTRĒTI 6
JAUNDZIMUŠIE:

Ziedošas un dziedošas! Aiviekstes senioru kopas „Ābeļziedi”
dāmas dziedāja gan labi zināmu ziņģi par ganos iešanu, gan cēla
godā nesen komponētu melodiju, veltītu tieši šim pasākumam.

„Kokneses ziņģē” skatītājus vēl priecēja Pļaviņu folkloras kopa
„Āre”, folkloras kopa „Avots” no Tukuma, koknesiete Liberata Salmiņa
ar māsu, folkloras kopa „Budēļi”.
Teksts Sarmīte Rode, foto Inguna un Andris Žogoti

Ar allaž siltu sirdi krūtīs
Var mūžu skaisti nodzīvot.
/Ā.Elksne/
Sirsnīgi sveicieni aprīļa
gaviļniekiem: Jānim Priedem,
SARMĪTEI BULDUREI,
ARVĪDAM OZOLAM,
VISVALDIM SĪLIM UN
LEONARDAM GRUNDMANIM!
Kokneses novada politiski
represēto nodaļas biedri

Matīss, Kristaps, Ritvars, Elza,
Eva un Melānija!
Aizkraukles kultūras nama folkloras kopa „Kariste” melodiju „Pie niedrītes laivu
sēju” izpilda tā, kā to dziedājuši kopas vadītājas Anitas Ostrovskas vecvecāki.
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Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus un vecvecākus!

