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Dodoties meklēt mīlestību, mums jāatceras, ka tajā pašā brīdī arī mīlestība dodas mums pretim. /Paulu Koelju/
Novada domes laikraksts Nr. 55 (342)

2014. gada JŪLIJS / AUGUSTS

Tā svin Koknesē!
5. jūlijā saulīte rotāja pāri Daugavai, bet Kokneses novads svinēja
svētkus. Daudzveidīgā pasākumu
programma un pēc lietus dienām
saulainais laiks bija dāvana visiem
iedzīvotājiem Kokneses novada piecu
gadu jubilejā. Domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris teic: „Mums ir gandarījums, ka svētki ir izdevušies! Paldies visiem, kas nāca talkā ar idejām, no sirds
centās, lai tās īstenotu! Svētki apliecina,
ka turam godā tautas mākslas tradīcijas, savus darbīgos ļaudis, vērtības, kas
rodamas tikai mūsu novadā. Paldies
visiem, kas apmeklēja svētkus un daudzināja kopā ar mums Kokneses novada
piecgadi!”
Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites, Zanes Zariņas,
Arvja Voicehoviča foto

Cik krāsu varavīksnē vasaras vidū, tik krāsām bagāts bija svētku dalībnieku gājiens uz svētku
mājvietu - Kokneses estrādi. Priekšgalā soļoja un ar dzīvespriecīgām melodijām ielīksmoja
Kokneses kultūras nama pūtēju orķestris ar savu atraktīvo vadītāju Ziedoni Puķīti.

Ar dziesmu pa dzīvi un
arīdzan svētku gājienā soļo
smaidošās kora „Anima”
meitenes.
Visjaunākie gājiena
dalībnieki bija iepriekšējā dienā
suminātie mazuļi jaundzimušo
godināšanas pasākumā
„Man blakus tava sirsniņa”
un ķipari, kuru māmiņas
apvienojušās Māmiņu klubā.
Katram mazajam novadniekam
Dzimtsarakstu nodaļa dāvāja
gaiši zaļu hēlija balonu.
Bebru pagasta Komunālās
nodaļas vadītājs Juris Bārs,
lepni stūrējot savu darba
auto, rāda ceļu Bebru
pagasta pārvaldes un
Bebru pamatskolas svētku
dalībnieku delegācijai!
Mums dziesmiņu
nepietrūka nevienā
vietiņā! Vienā
solī folkloras kopas
„Urgas” un „Tīne”
dziesmu zinātājas.
Skolas solā
un pat ielās, tie
ar zinībām vien
lielās! Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas
skolmeistaru šīs
vasaras labākais stils!

Kokneses Sams
maijā pamodies,
bez viņa svētki
nesāksies!
Dravenieka arods un
pavārmāksla Vecbebros
vienmēr godā! Par to gādā
Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas direktors
Jānis Bakmanis ar savu
komandu.

Senioru koris „Labākie gadi” gan uz
svētkiem, gan koncertēt turpmāk dosies ar
elektromobili!

Komunālā nodaļā svētkos visi tērpjas zaļā! Svētkus
gaidot strādāts daudz, redz cik lepni tagad brauc!

Svētki ir kā teātris, kurā katram sava loma! Vai atpazīstat
mazos un lielos svētku svinētājus no kuplās Riekstiņu dzimtas?!

Nobeigums 14. lpp.

Sveiciens Kokneses Novada
Vēstis lasītājiem vasaras vidū - liepu ziedēšanas laikā! Kad liepu ziedi
medaini smaržo, šķiet vasara nekad
nebeigsies. Gribas apstādināt mirkli un zem smaržīgajiem zariem
stāvot, sajust, kā pulsē vasaras sirds
puksti. Jūlijs, kuru šogad dēvē par
ģimenes mēnesi, mūsu novada
dzīves ritējumā iesākās ar skaistiem
notikumiem, kuros atmiņās gribēsim atgriezties vēl un vēl. Kokneses novada svētku nedēļā, 4. jūlijā,
pirmo reizi aizsākās jauna tradīcija – mūsu visjaunāko novadnieku
sumināšana. „Ģimene ir mūsu novada lielākā vērtība. Lai ik ģimenē
mājo laime, veselība un saticība,”
sveicot bērniņus un viņu vecākus,
novēlēja Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Šķiet,
viss šajā vasarā ilgotais piepildījās 5.
jūlijā – Kokneses novada svētkos.
Saules svētība, saviļņojošais svētku
gājiens, dziesmas un dejas gaviles,
bērnu neviltotais prieks, vīru azarts
un cīņas spars, kopīgs vasaras vakars
pie Daugavas svētku koncertā, mūsu
izcilā Kokneses pūtēju orķestra sniegums zaļumballē, uguns sasaukšanās pusnakts debesīs, reibinošā liepu
ziedu smarža siltajā naktī Kokneses
parkā… Dzirdot iedzīvotāju pateicības vārdus, svētku organizētāji jau
kaldina jaunas idejas nākamā gada
svētkiem.
Šajā avīzes numurā, tāpat kā
iepriekš, stāstām, kā mūsu labās
domas pārtop labos darbos. Jo citādi jau nav dzīvot vērts, ja uz zemes
nepaliek mūsu siržu raksti. Šoreiz
atkal par ģimeni, kuri par savi teic:
jo ilgāk esam kopā, jo vairāk mīlam
viens otru. Mēs ļoti ceram, ka pēc
daudziem gadiem tā sacīs arī tie
jaunie cilvēki, kuri šovasar tikai sāk
savu kopīgo dzīves gājumu. Latvijas
sirds vietā – Koknesē šovasar gan
Likteņdārzā, gan viduslaiku pilsdrupās ik nedēļas nogali skan kāzu
maršs, bet likteņupes tecējumā aizvijas ziedu vainadziņi kā apsolījums
laimīgai nākotnei. Jūlijā Kokneses
novada Dzimtsarakstu nodaļai jāorganizē 13 laulību ceremonijas. Arī
augusts un septembris solās būs kāzām bagāts.
Lai ejot cauri vasarai, dvēselē ieskanas Tautas dzejnieka, šīs vasaras
dižākā jubilāra, Jāņa Petera vārdi:
„Mīla ir kā uguns, svētā uguns te,
šajā vienīgajā Saules pasaulē. Visu
mums var atņemt, tikai mīlu nē,
šajā mūžīgajā mūsu dzimtenē.”
Anita Šmite,
Sarmīte Rode

Sakarā ar to, ka nākamā
Kokneses novada domes sēde
notiks 27. augustā, šoreiz tiek
izdots jūlija – augusta numurs,
bet nākošo izdevumu lasītāji
saņems septembrī.
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2014. gada 25. jūnijā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Apstiprināt Kokneses novada
domes Publisko pārskatu par 2013.
gadu (dokuments mājas lapā www.
koknese.lv).
2. Ar 2014.gada 1.jūliju par Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas direktoru
apstiprināt direktora pienākumu izpildītāju Jāni Bakmani.
3. Pieņemt zināšanai informāciju par izmaiņām izglītojamo skaitā
Kokneses novada izglītības iestādēs
(dokuments mājas lapā www.koknese.lv).
4. Aizstāt komisijas nosaukumu
"Kokneses novada domes interešu
izglītības programmu licencēšanas
komisija” ar komisijas nosaukumu
"Kokneses novada interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija”.
5.1. Ņemot vērā, ka Kokneses
Mūzikas skolā uz 01.06.2014. mācās
97 (deviņdesmit septiņi) skolēni,
lūgt Valsts Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļai piešķirt
finansējumu Kokneses Mūzikas skolai 2014./2015.mācību gadā 97 audzēkņiem.
5.2. No pašvaldības budžeta no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Kokneses mūzikas
skolai papildus finansējumu pedagogu darba samaksai līdz EUR 2160,00
( t.sk. darba devēja sociālais nodoklis) laika periodam no 2014.gada
1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim.
6. Ņemot vērā, ka no Iršu un
Bebru pagastiem Kokneses mūzikas
skolā mācīsies 32 (trīsdesmit divi)
audzēkņi, kuriem programmās pa-

redzētas individuālās nodarbības, ar
2014.gada 1.septembri nodrošināt,
ka skolēnus no Iršu un Bebru pagastiem uz Koknesi un atpakaļ ved trīs
reizes nedēļā.
7.1. Lai pēc remonta PII "Gundega” telpas varētu nodrošināt ar nepieciešamajām mēbelēm un nomainīt
tās, kuras ir savu laiku nokalpojušas
un nav vairs iespējams restaurēt, un
žalūzijām, piešķirt pirmsskolas izglītības iestādei "Gundega” finansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē:
7.1.1. mēbeļu iegādei – līdz EUR
35 000,00;
7.1.2. žalūziju iegādei un uzstādīšanai visām grupām- līdz EUR
15 000,00;
7.2. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu:
7.2.1. interjera dizainera algošanai- EUR 750,00;
7.2.2. interneta tīkla ierīkošanai
– EUR 3872,00
8.1. Renovētajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Indrānu ielā 7,
Koknesē, Kokneses novada domei
(pašvaldībai) piederošajam dzīvoklim Nr.16, ar 2015.gada 1.janvāri īres
maksā katra mēneša maksājumā atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa
lietošanu noteikt 0,69 euro/ m2 , ko
veido Eiropas projekta maksājums
0,60 euro/ m2 un 0,09 euro/ m2 šī
dzīvokļa uzturēšanai.
8.2. Renovētajā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Liepas “, Bormaņos,
Kokneses pagastā, Kokneses novada
domei (pašvaldībai) piederošajiem
dzīvokļiem Nr. 4; Nr.5; Nr.7; Nr.19
un Nr.22 noteikt ar 2015.gada 1.jan-

vāri īres maksā, katra mēneša maksājumā- atlīdzību par neprivatizētā
dzīvokļa lietošanu noteikt 0,86 euro/
m2 , ko veido Eiropas projekta maksājums 0,77 euro/ m2 un 0,09 euro/
m2 katra šī dzīvokļa uzturēšanai.
8.3. SIA “Kokneses komunālie
pakalpojumi” līdz 2014.gada 1.jūlijam informēt lēmuma 1. un 2. punktā minēto dzīvokļu īrniekus rakstiski un līdz 2014.gada 31.jūlijam slēgt
vienošanās par grozījumiem dzīvojamo telpu īres līgumos.
8.4. Noteikt, ka minēto īres maksu un atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa lietošanu iekasē SIA “Kokneses
komunālie pakalpojumi”, par izmaiņām informē īrniekus rakstiski un
saskaņā ar Kokneses novada domes
amatpersonu pieprasījumu sniedz
atskaiti par iekasēto līdzekļu izlietojumu.
8.5. Par lēmuma izpildi atbildīgs
SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands
Preiss.
9. Piešķirt Iršu pagasta pārvaldei līdz EUR 26 000 (divdesmit seši
tūkstoši euro un 00 centi) Pērses pamatskolas ēdnīcas remontam, ņemot
kredītu Valsts kasē.
10. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt EUR 1 690,88
(viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro un 88 centi ) projekta "Kapličas vienkāršota renovācija Bebru
pagasta "Zutēnu” kapos” realizācijai.
11. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem apmaksāt dalības maksu- EUR 400,00 (četri simti
euro) par Kokneses mūzikas skolas
divu audzēkņu piedalīšanos Latvijas

Jauniešu pūtēju orķestra 2014.gada
radošajā projektā –XVII Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Šladmingā, Austrijā
12.1. Apstiprināt projekta “Zirgu
Stacija” zirgu pajūgu transporta pieturvietas Kokneses pagastā:
12.1.1.”Pie pils dāmas”- stāvlaukums pie Kokneses parka;
12.1.2.”Andeles Placis”- kiosks
“Bodīte”, 1905.gada iela Nr.8;
12.1.3. “Fon Lēvenšterna muiža”jaunās pilsdrupas Kokneses parkā;
12.1.4. “Ragāļu Krogs”- Blaumaņa iela 30a;
12.1.5. “Žagatu miests”- iebrauktuve uz mājām “Rijnieki”;
12.1.6. “Luterāņu baznīca” –
Blaumaņa iela 1;
12.1.7. “Likteņdārzs”;
12.1.8. “Pūces”- iebrauktuve uz
mājām “Pūces”.
12.2. Pieturvietu ierīkošana atļauta pēc rakstiskas saskaņošanas ar
zemes īpašniekiem.
12.3. Ieteikt biedrībai “SB Koknesis” sagatavot un publicēt informāciju pieturvietās par maršrutu un
laikiem, kontaktālruņa numuru.
13. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt EUR 400,00
Kokneses pagasta mednieku klubam
"Ķepanis” šaušanas leņķu norobežotāju iegādei.
14. Apstiprināt Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās
komitejas 2014. gada 19.jūnija lēmumu par pašvaldības atbalstu audžuģimenēm un aizbildņiem:
14.1. Ieteikt izdarīt grozījumus
Kokneses novada domes 30.10.2013.
saistošajos noteikumos Nr.13 "Par

svētku pabalstiem Kokneses novadā”
papildinot IV nodaļu Ziemassvētku pabalsts ar papildus 14.1 punktu
šādā redakcijā:
14.1. Pabalstu 30,00 euro apmērā par katru aizbildnībā esošu bērnu
piešķirt aizbildņiem, pamatojoties uz
Kokneses novada bāriņtiesas lēmumu, par aizbildņa iecelšanu nepilngadīgajam bērnam.”
14.2. Pabalsta piešķiršanu audžuģimenēm pārskatīt pieņemot 2015.
gada budžetu.
15. Apstiprināt Kokneses novada
domes reglamentu "Kokneses novada domes Ceļu fonda pārvaldīšanas
kārtība” (spēkā no 2014.gada 1.janvāra) (dokuments mājas lapā www.
koknese.lv)
16. Apstiprināt Kokneses novada
domes Mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietojuma vidēja termiņa programmu 2013.-2015.gadam
Kokneses novada pašvaldībā (domes
priekšsēdētājs D.Vingris apstiprinājis 06.02.2013.).
17.1. Lai nodrošinātu novada
domes un pagasta pārvalžu darbiniekiem izmantot Darba likumā noteikto ikgadējo atvaļinājumu, 2014.
gada jūlija mēnesī:
17.1.1. kārtējo novada domes
sēdi sasaukt 9.jūlijā plkst.15.00;
17.1.2. Kultūras, izglītības, sporta
un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt 9.jūlijā plkst.10.00;
17.1.3. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt 9.jūlijā plkst.12.00;
17.1.4. Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas
sēdi sasaukt 9.jūlijā plkst. 9.00.

2014. gada 9. jūlijā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju
par pašvaldības budžetu izpildes gaitu
2014.gada pirmajā pusgadā (informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” finansiālo darbību 2014.gada 1.pusgadā(informācija
mājas lapā www.koknese.lv ).
2.2. Pieņemt zināšanai informāciju par pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” finansiālo darbību
2014.gada 1.pusgadā(informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
3. Pieņemt zināšanai informāciju
par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas gaitu 2014.gada 1. pusgadā
(informācija mājas lapā www.koknese.lv )
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietojumu 2014.gada 1.pusgadā (informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).
5. Apstiprināt Kokneses novada
domes 09.07.2014. saistošos noteikumus Nr.9 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa likuma atsevišķu normu
piemērošanu Kokneses novadā” (informācija mājas lapā www.koknese.lv
). Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2015.gada 1.janvāri.
6. Apstiprināt Kokneses novada
domes saistošos noteikumus Nr. 10
„Par grozījumiem Kokneses novada
domes saistošajos noteikumos Nr.1
„Par pašvaldības budžetiem 2014.gadam”” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).
7.1. Lūgt atļauju ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta

„Papildus būvdarbi Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas ēkām Parka
ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā,
uzlabojot ēku energoefektivitāti”
par summu EUR 86 191,79 (astoņdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro 79 centi) t.sk.:
7.1.1. pirmajai daļai „Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas ēku lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas izbūve” – EUR
63 318,28 ( sešdesmit trīs tūkstoši trīs
simti astoņpadsmit euro 28 centi);
7.1.2. otrajai daļai „Zibensaizsardzības un zemējuma ietaises izbūve
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
ēkām” – EUR 22 873,51 (divdesmit
divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit
trīs euro 51 cents);
7.2. Aizdevumam tiek noteikta
Valsts aizdevumiem piemērojamā aktuālā aizdevumu gada procentu likme
aizņēmumam euro ar fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2016.
gadu un atmaksāt līdz 2034.gadam
atbilstoši aizņēmuma atmaksas grafikam.
7.3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kokneses novada pašvaldības
budžetu.
8.1. Apstiprināt Kokneses novada
domes 2014.gada 28.maija saistošos
noteikumus Nr.8 “Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19
“Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” ar precizējumiem.
8.2. Noteikt, ka.2014.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.8 ”Grozījumi Kokneses novada domes 2010.
gada 29.septembra saistošajos notei-

kumos Nr.19 “Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” ar precizējumiem, stājas spēkā ar to publikāciju laikrakstā “Kokneses Novada
Vēstis”, tie ir brīvi pieejami Kokneses
novada domes kancelejā, Bebru un
Iršu pagastu pārvaldēs, tie publicējami laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis” un ievietojami mājas lapā www
koknese.lv.
9.1. Piedalīties Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
plāna 2014.-2020.gadam izstrādē.
9.2. Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Vidusdaugavas SPAAO”
organizēt Vidusdaugavas reģionālā
atkritumu apsaimniekošanas plāna
2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu un plāna izstrādi.
9.3. Noteikt, ka atbildīgā persona
Kokneses novadā ir Kokneses novada
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.
10.1. Iesniegt projekta iesniegumu „Aprīkojuma iegāde kultūras
un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Kokneses novadā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.
gadam LEADER pieejas īstenošanas
413. pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 6.2. aktivitātes
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un
interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika

pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” Aizkraukles
rajona partnerības stratēģijas 1. rīcībā
„Sabiedrisko aktivitāšu veicināšana
– vides sakopšanas, sporta, atpūtas,
mūžizglītības un kultūras infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana”.
Projekta kopējās izmaksas – līdz EUR
3000,00 (trīs tūkstoši euro).
10.2. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāju Māru
Bitāni, pilnvarojot veikt darbības
Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas
ar projekta realizāciju un uzraudzību,
kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā
parakstīties un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas formalitātes.
11.1. Sniegt galvojumu SIA Kokneses komunālie pakalpojumi” , kurā
Kokneses novada pašvaldībai ir 100%
pamatkapitāla daļas, aizņēmumam
projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” īstenošanai par
summu EUR 998 500,00 apmērā.
11.2. Galvojumu sniegt arī par
blakus pieprasījumiem- procenta maksājumiem, līgumsodiem u.c.
maksājumiem, kas izriet no aizdevuma līguma.
Aizdevumam tiek noteikta Valsts
aizdevumiem piemērojamā aktuālā
aizdevumu gada procentu likme. Aizņēmuma pamatsummas atmaksa tiks
uzsākta ar 2016.gadu un tiks atmaksāta līdz 2034. gadam atbilstoši aizņēmuma atmaksas grafikam.
11.3. Aizņēmuma daļas atmaksu
garantēt ar Kokneses novada pašvaldības budžetu.
12.1. Piešķirt daļu ikgadējā atva-

ļinājuma Kokneses novada domes
priekšsēdētājam Dainim Vingrim :
12.1.1. vienu kalendāra nedēļu
no 2014.gada 21.jūlija līdz 2014. gada
27.jūlijam (ieskaitot);
12.1.2. vienu kalendāra nedēļu no
2014.gada 22.augusta līdz 2014.gada
28.augustam (ieskaitot) ;
12.1.3. divas kalendāra nedēļas no
2014.gada 2.septembra līdz 2014.gada
15.septembrim .
12.2.
Domes
priekšsēdētāja
D.Vingra atvaļinājuma laikā priekšsēdētāja pienākumus veikt domes
priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam.
13. Lai nodrošinātu florbola komandas „Koknese”, dalību Latvijas
čempionāta 1.līgā un Aizkraukles
florbola līgā, no pašvaldības budžeta
apmaksāt komandas dalības maksu
EUR 1630,00 iepriekš minētajās līgās.
Nākoša novada domes sēde notiks 2014.gada 27.augustā plkst.14.00
Kokneses novada domē, Melioratoru
ielā Nr.1, Kokneses pagastā Kokneses
novadā.
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par 2014.gada 1.pusgadā Domes pieņemto lēmumu izpildi;
2. Par darba aizsardzību un
ugunsdrošību pašvaldībā, tās iestādēs
un struktūrvienībās;
3. Par vides aizsardzības jautājumu risināšanu novadā;
4. Par medību platību apsaimniekošanu.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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Izsludināts LEADER pieejas projektu konkurss
Biedrība “Aizkraukles rajona
partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas
2007. – 2013.gadam LEADER pieejas
īstenošana pasākumam 413 “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
īstenošanas 8.kārtai.
Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. MK noteikumi Nr.764
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" un pasākumā

"Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" [stājas spēkā 19.10.2011.]
Stratēģijai 8. kārtai piešķirtais
finansējums EUR 15 862,61 (maksimālā attiecināmo izmaksu atbalsta
summa vienam projektam – EUR
6000,00).
Projektu iesniegumu pieņemšana
8. kārtai notiks no 2014. gada 18.jūlija līdz 2014. gada 18.augustam
plkst.17:00
Ar vietējās attīstības stratēģiju var
iepazīties biedrības „Aizkraukles
rajona partnerības” birojā un mājas lapā www.aizkrauklespartneriba.
lv Lauku atbalsta dienesta mājas lapā

www.lad.gov.lv. Projekta iesnieguma
veidlapa ir atrodama Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv
Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz biedrības „Aizkraukles
rajona partnerība” birojā, Lāčplēša
ielā 1 – 52 kab., Aizkrauklē, LV-5101.
Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums
nosūtāms Lauku atbalsta dienestam
uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Kontaktpersona: administratīvā
vadītāja Alda Paura, mob. 29487108,
tel./fakss 65121978, alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Likteņdārzam veltītajā labdarības pasākumā Gaismas
pilī saziedoti 28 296 eiro
Likteņdārzam veltītajā, jau par
tradīciju kļuvušajā ikgadējā labdarības
pasākumā - koncertā un izsolē, kas 17.
jūnijā notika jaunatklātajā Gaismas
pilī Imanta Ziedoņa zālē, saziedoti 28
296 eiro. Lielāko ziedojuma daļu – 22
864 eiro – veido labdarības izsolē gūtie
ienākumi, bet 5432 eiro - ziedojumi
pirms ieejas koncertā un „Kokneses
fonda” norēķinu kontā, kā arī anonīmie
dāvinājumi ziedojumu kastītē.
Atbalstot Likteņdārza tapšanu Latvijai 100. dzimšanas dienā, bija iespēja noklausīties iedvesmojošu latviešu
mākslinieku sniegumu un izsolē iegādāties 82 mākslas priekšmetus – gleznas, grafikas, fotogrāfijas un tēlniecības
darbus, arhitektu skices, izcilu cilvēku rokrakstus, monētas un vērtīgus
priekšmetus, ko izsolei nodevuši Latvijas mākslinieki un dāvinājuši projekta
atbalstītāji. Divas nedēļas pirms pasākuma darbi bija skatāmi izstādē Gaismas pilī, un atvērto durvju dienu laikā

no 12. līdz 15. jūnijam to apmeklēja ap
10 000 cilvēku.
Izsolē tika pārdoti 68% jeb 56 darbi, no kuriem 32 bija Likteņdārza atbalstītāju dāvinājums, bet 24 - mākslinieku izsolei nodotie darbi.
Labdarības pasākumu muzikāli bagātināja profesionālais pūtēju orķestris
„Rīga”, solisti Kristīne Zadovska, Daumants Kalniņš un Oskars Petrauskis,
izpildot gan mūsdienu populāro latviešu komponistu, gan latviešu klasiķu
skaņdarbus, kuri savijās vienotā muzikālā veltījumā Likteņdārzam.
Iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti Likteņdārza apmeklētāju autostāvvietas būvniecībā. Stāvvietas tehniskais projekts
ir SIA „Aqua-Brambis” un AS „Ceļuprojekts” ziedojums. Saskaņā ar veikto
cenu aptauju, būvniecības darbus veiks
SIA „Dreamway”. Būvniecībā paredzēts
izmantot Nacionālo Bruņoto spēku dāvinājumu – 20. gs. 30. gados Latvijas iedzīvotāju karavīru laukumam ziedotos

laukakmeņus, kā arī LTV ziedojumu
akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs!”, kas
plānota 9. augustā, iegūtos līdzekļus.
Likteņdārza īstenotājs – „Kokneses
fonds” – šādu pasākumu rīkoja jau ceturto gadu pēc kārtas, to atbalstīja AS
“Latvijas Valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonds. Fonds pateicas katram,
kas piedalījās pasākumā.
Ikviens ir aicināts piedalīties Likteņdārza īstenošanā, gan iestādot koku, atvedot laukakmeni amfiteātrim, ziedojot
bruģakmeni ar savu vārdu Likteņdārza
draugu alejā - www.draugiem.lv/liktendarzs, piedaloties talkās, gan arī piezvanot pa ziedojumu tālruni 9000 6787
(maksa par vienu zvanu 1,42 eiro).
Plašāka informācija par Likteņdārzu – www.liktendarzs.lv. Izsoles darbu
digitālais katalogs apskatāms http://izsole.liktendarzs.lv/
Valda Auziņa,
„Kokneses Fonda” valdes
priekšsēdētāja

Jauns tūrisma piedāvājums Kokneses
pilsdrupās – "Misija – Koknese"

Kokneses Tūrisma centrs aicina
iepazīt Koknesi netradicionālā veidā,
veicot izzinošu ekskursiju. Šis ir izaicinājums visiem, kas vēlas pavadīt laiku
kopā ar draugiem vai ģimeni, grib atpūsties no ikdienas pienākumiem, mīl
dabu, patīk netradicionāli uzdevumi.
Iegriežoties Kokneses pilsdrupās,
par noteiktu samaksu Jūs saņemat
MISIJAS uzdevumu lapu. Misijas laikā dodaties uz konkrētajiem punk-

Koknese –
atbildi un laimē grāmatu!
Sama modināšanas svētkos un Kokneses
novada svētkos iesāktais grāmatu
konkurss turpinās. Lai arī jūs savā
īpašumā iegūtu 2007. gadā izdoto
A.Zarāna grāmatu
„Koknese” – iegriezieties Kokneses
Tūrisma centrā un atbildiet uz vienu no
jautājumiem par Kokneses novadu.

tiem kartē un iepazīstieties ar
informāciju. Atbildiet uz jautājumiem. Katrā punktā jums jāatmin arī „attēlu rēbuss”- atrodot
atbilstošu attēlu no foto kolāžas.
Maršrutā ir iekļauti svarīgākie
Kokneses parka objekti. Par pareizām atbildēm tiek piešķirti punkti.
Pēc maršruta veikšanas ir iespējams
saņemt novērtējumu no pilsdrupu darbinieka. Rezultāts tiek ierakstīts piemiņas diplomā, kā arī veiksmīgākajiem
atbilžu atradējiem – pārsteiguma balva.
Nepalaidiet garām iespēju inte-

resanti pavadīt dienu gleznainā Kokneses parka teritorijā, jo mierīga pastaiga var pārvērsties par aizrautīgu
piedzīvojumu!
Informācijai: www.koknese.lv, epasts: turisms@koknese.lv, T: + 371
65161296
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Apstiprināts projekts par jaunaudžu
kopšanu Bebru pagasta Lokmanes mežā

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu „Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta "Lokmanes mežā”,
Nr. 13-04-L12200-003365.
Projekta mērķis ir paaugstināt
meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu un
mežu daudzfunkcionālo lomu. Pro-

jekta ietvaros plānots veikt jaunaudžu kopšanu pašvaldībai piederošajās
platībās 18,7 ha apjomā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
3155,11, no tām EUR 1564,52 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums un
EUR 1590,59 - Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekts jāīsteno līdz 2015.gada 31.maijam.

Trūcīgie iedzīvotāji nākamgad varēs
saņemt Eiropas Savienības atbalstu

Tuvāko septiņu gadu laikā 41,02
miljonus eiro Eiropas Savienības finansējuma plānots ieguldīt tā saucamo pārtikas paku un cita materiālā
atbalsta nodrošināšanai vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Paredzēts, ka
turpmāk līdz šim zināmo pārtikas
palīdzības sniegšanu pilnveidos, un
cilvēki saņems ne tikai pārtiku, bet
arī citu atbalstu materiālā vai pakalpojumu veidā, par ko informē Labklājības ministrija.
Plānots, ka trūcīgās ģimenes minēto Eiropas Savienības atbalstu varētu saņemt, sākot ar 2015.gadu. Lai
nodrošinātu Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām pārvaldību un kontroli, procesā iesaistītas vairākas institūcijas - Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds
un Finanšu ministrija. Sabiedrības
integrācijas fonds organizēs pārtikas
un/vai pamata materiālās palīdzības
iepirkumu, t.sk. līgumā paredzot preču nogādāšanu uz partnerorganizāciju (pašvaldību vai nevalstisko organizāciju) noliktavām. Atbalsta ietvaros
iedzīvotāji varēs saņemt pārtiku un/
vai pamata materiālo palīdzību - pamata patēriņa preces personīgai lietošanai bez maksas. Pārtikas pakas
saturs un produktu kvalitātes prasī-

bas būs noteiktas Ministru kabineta
noteikumos.
Plānots, ka palīdzību no Eiropas Atbalsta fonda varēs saņemt par
trūcīgām vai maznodrošinātām atzītās ģimenes, īpaši daudzbērnu un
nepilnās ģimenes, trūcīgi cilvēki un
mājsaimniecības, krīzes (ārkārtas) situācijā nonākušie cilvēki. Cilvēka vai
mājsaimniecības atbilstību palīdzības
saņemšanai apliecinās pašvaldības
sociālā dienesta izziņa.
Lai īstenotu iepriekšminēto, Labklājības ministrija sagatavos un līdz
2014.gada 1.augustam iesniegs valdībā Fonda vadības likumprojektu. Pēc
tam, kad minētais likumprojekts būs
pieņemts Saeimā, Labklājības ministrija valdībā iesniegs Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanas kārtību. Labklājības ministrija, ievērojot partnerības
principu, izstrādās un līdz 2014.gada
1.septembrim Eiropas Komisijai iesniegs darbības programmas projektu Fonda īstenošanai. Gala lēmumu
par Eiropas Savienības finansējuma
piešķiršanu darbības programmas īstenošanai pieņems Eiropas Komisija.
Informāciju sagatavoja Kokneses
novada Sociālais dienests

Izglītības un zinātnes ministre
Ina Druviete viesojas Likteņdārzā

13. jūlijā izglītības ministre Ina
Druviete apmeklēja Likteņdārzu, lai
kopā ar Latvijas sporta veterānu-senioru savienības, Latvijas Sporta muzeja
un sporta darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem godinātu dažādās represijās cietušo Latvijas sportistu piemiņu.
Tieši pirms gada - 13.jūlijā – Likteņdārzā netālu no Ābeļu alejas tika
atklāta īpaša piemiņas vieta „Latvijas
sportistiem – dažādu represiju upuriem”, lai godinātu Latvijas izcilāko
sportistu piemiņu. I. Druviete iepazīstināja ar būtiskāko līdz šim Likteņdārzā paveikto, kā arī tiem darbiem, kas
vēl darāmi, lai 2018. gadā Likteņdārzs
kļūtu par dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā. Pasākumā piedalīsies arī
„Kokneses fonda” un Kokneses novada
domes pārstāvji.
Pirmie darbi dārzā sākti 2008.
gadā, izveidojot ābelīšu alejas ceļu,
2009. gadā par saziedotajiem līdzek-

ļiem tapis salas perimetrālais ceļš. 2010.
gadā sākta, 2011. un 2013. gadā turpināta dārza centrālās daļas - amfiteātra
- būvniecība. 2012. gadā tapusi Skatu
terase un sākts bruģēt Ābeļu alejas ceļš.
Šajā gadā par tiem līdzekļiem, kas
saņemti Likteņdārza labdarības pasākumā 17. jūnijā Gaismas pilī un tiks
saziedoti sestajā Latvijas Televīzijas
ziedojumu akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs!” 9. augustā, plānots izbūvēt apmeklētāju autostāvvietu.
Ikviens ir aicināts piedalīties Likteņdārza īstenošanā, gan iestādot koku,
atvedot laukakmeni amfiteātrim, gan
ziedojot bruģakmeni ar savu vārdu
Likteņdārza draugu alejā - www.draugiem.lv/liktendarzs, gan arī piedaloties
talkās. Plašāka informācija – www.liktendarzs.lv.
Valda Auziņa,
„Kokneses Fonda” valdes
priekšsēdētāja

paziņojums
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” informē, ka Koknesē,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, tiks nodoti
izsolē vairāki dzīvokļu īpašumi.
Lūdzu sekot informācijai www.lzti.lv vai www.lv.lv vai interesēties
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nr. 55 (342) 2014. gada JŪLIJS / AUGUSTS

Kokneses novada svētkos!
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Latvijas sirds vietā sumina visjaunākos
novadniekus
Kokneses novada svētku nedēļā
priecīgi plīvoja gaiši zaļie svētku karogi ar sirsniņu vidū, lai apliecinātu
ikvienam - mēs dzīvojam Latvijas
sirds vietā.
4. jūlija vakarā Kokneses kultūras namā svinīgā sarīkojumā „Man
blakus tava sirsniņa” sumināja 2013.
gadā un šī gada pirmajā pusgadā pasaulē nākušos mazos novadniekus.
Šīs dienas gaviļniekus jau sirsnīgi

sagaidīja kultūras nama pagalmā
un aicināja uz fotografēšanos savējo pulciņā ar visskaistāko Kokneses
sirsniņu. Svētkus gaidot, to pašrocīgi
darinājis koknesietis Bruno Cīrulis.
„Mēs esam Saules tauta un mūsu
spēks ir dzīvošanā saskaņā ar Saules ritu. Tad esam priekā, mīlestībā,
kustībā un veselībā. Cilvēka mūža
aizsākums – piedzimšana mūsu
senču dzīvesziņā sasaucas ar Sau-

Mazie novadnieki izaugs stipri un veseli, jo folkloras kopa „Urgas” viņus
aicināja uz spēka un aizsardzības rituālu.

Mairitu Kukli un viņas meitiņu Anci sveic Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

– Kokneses novada dome un Dzimtsarakstu nodaļa gribam veltīt jums
tikpat mīļus sveicienus kā māmiņas
dziedātā dziesmiņa savam bērniņam,” sarīkojumu atklājot, sacīja Ita
Lejiņa, Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, uzrunājot
mazo novadnieku vecākus un vecvecākus, uzsvēra: „Jau piekto gadu
mēs svinam Kokneses novada svētkus, bet šodien ir īpaša svētku diena,
kad pirmo reizi Kokneses novadā
mēs aizsākam jaunu tradīciju - mūsu
vismazāko novadnieku sumināšanu,
lai pateiktu paldies jums, jaundzimušo bērniņu vecāki, par rūpēm un
mīlestību, audzinot savas atvasītes
šeit - mūsu mājās Kokneses novadā.
Cilvēkam lielākā vērtība ir ģimene
un laimīga ir tā ģimene, kuras ligzdā
čalo bērnu balsis. Arī mūsu novada
lielākā vērtība ir ikviena ģimene un
mēs priecājamies par katru jaundzimušo bērniņu. Pusotra gada laikā
Kokneses novadā piedzimuši 77 bērniņi: 44 meitenītes un 33 zēni, tāpēc
ar lepnumu varam sacīt: aug bērni,
aug mūsu nākotne! Pastāv uzskats,
ka ģimene - tā ir maza valsts. Novēlu,
lai katras ģimenes valstī mīt laime,
veselība un saticība, lai tās visjaunākajiem iemītniekiem
mīloši vecāki un gudri
padomdevēji – vecvecāki, kuri iemācīs gan darba tikumu, gan dzimtās
zemes mīlestību.”
Katra jauna diena
mazajam cilvēciņam ir
kā brīnums. Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Ita Lejiņa mazajiem
novadniekiem
dāvināja foto albumus
ar vēlējumu vecākiem
tajos ierakstīt skaistus
un neaizmirstamus notikumus savu bērniņu dzīvē. Krāšņos albumus ar
katra bērniņa iniciāļiem
Svētki visai ģimenei. Zeilānu ģimenes jaunākā
un Kokneses ģerboni
atvasīte Roberts kopā ar saviem mīļajiem.
veidojušas koknesietes

les nebeidzamo ritējumu gadskārtā.
Dzimtsarakstu nodaļas darbs saistīts
ar visskaistāko notikumu cilvēka dzīvē – bērniņa nākšanu pasaulē. Kad
pavasaris brien pieneņu pļavā, vasaras vidū, kad medaini smaržo liepas,
zelta lapu rudenī vai sniegotā ziemas
dienā māmiņa dzied šūpuļdziesmu savai mazajai sirsniņai. Bērniņi
dzimst visos gadalaikos! Bet šodien,
kad vasara iet savu ziedu ceļu, mēs

- amatniecības centra „Mazā Kāpa”
amatnieces Inese Kāpiņa un Kristīne
Rudmieze.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ita Lejiņa uz kopīgu sumināšanas
brīdi aicināja katrā mēnesī dzimušos
bērniņus ar vecākiem. Tā klātesošie
varēja arī uzzināt, kuros mēnešos
jaundzimušo pulciņš bijis viskuplākais. 2013. gada februārī reģistrēti
8 bērniņi – seši koknesieši un divi
bebrēnieši. Pagājušā gada augustā,
septembrī un oktobrī no piedzimušajiem 8 novadniekiem, 6 ir no Bebru pagasta. Jauki sagadījies, ka viena
ģimenīte no Bebriem uz sarīkojumu
saņēma divus ielūgumus un svētku
dienā dāvaniņas saņēma gan 2013.
gada februārī dzimusī meitiņa Annika, gan šogad maijā dzimusī māsiņa
Nikola. No 77 mazajiem novadniekiem 53 ir koknesieši, 24 bērniņi
dzīvo Bebros, bet Iršos šajā pusotra
gada laikā piedzimuši divi bērniņi.
Pasākuma laikā šajā gadā dzimušie bērniņi rātni dusēja vecākiem
klēpī, bet iepriekšējā gadā dzimušie
ķipari droši jutās kā savā svētku ballītē. Viņi ar lielu interesi vēroja smilšu animāciju ekrānā uz skatuves, bet
kad dzīvespriecīgas melodijas spēlēja
kapela „Aizezeres muzikanti”, sita
plaukstiņas un dipināja kājiņām. Audziet stipri, veseli un laimīgi – mūsu
mazie novadnieki! Tā noteikti būs,
jo svētku noslēgumā folkloras kopas
„Urgas” dzīves gudrās dziesmu teicējas aicināja vecākus ar bērniņiem
zāles vidū, lai sadodoties rokās kopīgi izrunātu, kā bitītes izzuminātu,
spēka un aizsardzības vārdus, kurus
zinājuši mūsu senči.
Vecāki, kuri ar savām atvasītēm
uz sarīkojumu nevarēja ierasties,
laipni gaidīti Dzimtsarakstu nodaļā,
lai saņemtu jūsu bērniņiem veltītos
albumiņus! Jau nolemts, ka nākamgad Kokneses novada svētkus Koknesē svinēsim 4. jūlijā, tāpēc skaidri
zināms, ka dienu iepriekš - 3. jūlijā
uz jaundzimušo bērniņu godināšanas pasākumu būs gaidīti no šī gada
1. jūlija līdz nākamā gada 1. jūlijam
dzimušie mazie novadnieki.
Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Bibliotekāri ar velosipēdiem nobrauc 330 kilometrus
Īsi pirms Jāņiem mājās atgriezās velobrauciena par bibliotēkām
„Baltijas zvaigzne” Latvijas komandas dalībnieki, kuru vidū bija
arī bibliotekāre Antra Vasiļevska
no Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas. Latvijas komandā plecu pie
pleca 330 kilometru garu distanci
no Preiļiem līdz Kauņai pieveica
trīspadsmit drosmīgie, atraktīvie
un pozitīvi noskaņotie bibliotekāri un bibliotēku draugi no Latvijas, Somijas un Nīderlandes. Ideja projektam „Velobrauciens par
bibliotēkām” radās pirms četriem
gadiem un tika prezentēta pasaules
bibliotēku un informācijas kongresā. Tagad tā ir pāraugusi plaša
mēroga profesionālā bibliotekāru
kustībā, kas norisinās jau ceturto
gadu, pulcējot simtiem dalībnieku

Eiropā, ASV, Kanādā un citur pasaulē. Pateicoties projekta popularitātei, ik gadu vairākās valstīs tiek
rīkoti lokālie velobraucieni par
bibliotēkām, kas norisinās reģiona,
valsts vai pat vienas pilsētas robežās, tādējādi parādot, cik bibliotekāri ir mobili, radoši un profesionāli, šo braucienu laikā norisinās
arī e-konferences un tiek diskutēts
par bibliotēku nozarei svarīgiem
jautājumiem. Šis ir viens no spilgtākajiem bibliotēku aizstāvības
projektiem pasaulē.
Kokneses Novada Vēstis

Latvijas komandas
sportiskākie
bibliotekāri.
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Svētkus svin radoši
Kokneses novada svētku ietvaros
2. jūlijā, Iršos, notika radošās darbnīcas ar moto – „Nāc un piedalies”! Lieli un mazi iršēnieši pulcējās pagasta
klubā, lai iemācītos izgatavot vējdzirnavas, veidot ģimenes jubilejas kalendāru, izgatavot rotaslietas no pogām
un dzijas, un no auduma, un papīra
pagatavot pirātu cepuri un brilles.
Dalībnieki čakli rosījās radošajās
darbnīcās. Rudīte Vaivode rūpējās, lai
jautrās vējdzirnavas patiešām sagādātu prieku, Līga Riekstiņa meistarīgi
palīdzēja darboties „Pirātu nometnē”,
kur visi iejustās pirātu lomā un izgatavoja pirātu cepuri ar emblēmu, lakatu
un acs aizsegu. Viss notika kā uz īsta
pirātu kuģa. Dace Grele „Pogotavā”, aicināja interesentus vērt krelles un rokassprādzes no pogām un iemācīties
pīt pīnītes no dzijas.
Mammas un vecmāmiņas dzīvoja
līdzi saviem bērniem un mazbērniem
visās radošo darbnīcu piedāvātajās

Kokneses parkā zaļos
jauni stādījumi

2. jūlijā, Kokneses novada svētku nedēļā, Kokneses parkā pie koka
skulptūras "Mūžībai" rosījās lieli un

izpildītāja Ieva Jankovska ar mazajiem centra apmeklētājiem. Pasākuma laikā tika iestādīti 4 koki un 16

Radošajās darbnīcās viss kā uz pirātu kuģa!

iespējās. Ineta Riekstiņa iemācīja izgatavot izveidot skaistu rāmīti visai
ģimenei.
Paveiktais radošajās darbnīcās
deva gandarījumu visiem – organizatoriem, Iršu pagasta iedzīvotājiem,
ciemiņiem un it īpaši bērniem.
Noslēgumā visi devās meklēt pirātu paslēptos dārgumus. Un, protams,
visiem bija liels prieks par atrasto dār-

gumu lādi.
Paldies Iršu pagasta pārvaldei par
ieguldītajiem līdzekļiem pasākuma
organizēšanā. Paldies sadarbības partneriem - ĢKC „Dzeguzīte”, Iršu pagasta bibliotēkai un visiem, kas atnāca un
guva prieku no radošās darbošanās.
Ineta Riekstiņa,
Iršu pagasta kultūras darba
organizatore

No pakaviem veido laimes koku

Bebru pagastā 2. jūlijā foto
orientēšanās sacensībās ar prieku
piedalījās pagasta jaunā paaudze.
Sacensībās pārliecinoši uzvarēja
Dārta Ungure un Sendija Ezerkalne,
2. vietu ieguva Liene Jaunozoliņa,
Anna Bitenbindere, Sabīne Šerna,
3.vietā ierindojās Juris Bitenbinders
un Edijs Eiduks, bet 4.vietu ieguva
Renāte Grinšpone, Matīss Šmits un
Meldra Eglīte.
3. jūlijā Bebru pagasta bibliotēkā
pulcējās mazi un lieli bebrēnieši, kas
pēc izsludinātā konkursa no dažādiem materiāliem ar izdomu un radošumu bija izgatavojuši oriģinālus
pakavus. Tikšanās reizē no darinātajiem pakaviem tapa savdabīgs “Laimes koks”. Interesanti bija uzzināt
autoru domas, kā veikusies darbu
radīšana. Paldies visiem konkursa
dalībniekiem! Labākais pagasta pakavs tiks godalgots 18. jūlija pasākumā muzejā “Galdiņi”. Pakavus aicinām apskatīt un par labāko pakavu
līdz 18. jūlijam nobalsot pagasta
bibliotēkā.
3. jūlijā muzejā “Galdiņi” Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Māra Bitāne

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Paldies Kokneses Komunālās nodaļas radošajai komandai un visiem palīgiem
par ieguldīto darbu, lai mūsu apkārtne kļūtu vēl skaistāka, sakoptāka un
interesantāka!

mazi koknesieši, kur Meža attīstības fonda finansētajā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projektā
„Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” ietvaros
ar moto – „Kopā nākotnes mežam”
notika kociņu un krūmu stādīšana.
Šajā pasākumā piedalījās Kokneses novada domes komunālās
nodaļas darbinieki, pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie pagasta
iedzīvotāji un Kokneses Ģimenes
atbalsta Dienas centra pienākumu

Foto orientēšanās dalībnieki un organizētāji Bebru pagasta bibliotēkā.

iepazīstināja ar īstenoto projektu
“Nacionālā muzeju krājuma ekspozīcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana un pieejamības nodrošināšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājā-muzejā”. Muzejā
izvietotas astoņas jaunas vitrīnas ar
stikla pārsegumu un ierīkotu apgaismojumu. Vitrīnās tiks izvietotas fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbi,
tēlnieka darbarīki un sīki sadzīves
priekšmeti. Pasākumā tika atklāta

dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde “Ar Daugavā pasmeltu saules
staru es rakstīt un gleznot varu”, bet
Sarmīte Rode pastāstīja par radošo
sadarbību ar dzejnieku Jāzepu Osmani, viņas dzejas grāmatas “Manī
karsti pulsē laiks” izdošanā.
18. jūlijā pulksten 18 muzejā būsiet gaidīti pasākumā “Puķu diena”.
Marika Cegele,
Bebru pagasta kultūras darba
organizātore

krūmiņi - raiblapu kļavas, sarkanais
ozols, rododendri, irbenes, spirejas,
hortenzijas, kas veidos skaistu ziedošu kokaugu grupu un priecēs gan
Kokneses iedzīvotājus, gan Kokneses ciemiņus. Vēl, turpinot tradīciju ar koka skulptūru izveidošanu
Kokneses parkā, pēc neilga laika,
kad tiks sagatavoti droši un stabili pamati, starp augiem parādīsies
skaistas koka sēnes - beciņas.
Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Folkloras kopas "Urgas"
Novadu dienās Brīvdabas
muzejā
Folkloras kopa „Urgas" jūnijā
piedalījās Novadu dienās Brīvdabas muzejā. Svinējām arī Brīvdabas
muzeja 90. jubileju. Lielajā Ezermalas koncertā piedalījās viena no
pasaules vadošajām pagānmetāla

folkloras kopu „Putni" un Jaunlaicenes folkloras kopu „Putnis".
Vēlāk piedalījāmies Dziedāšanas konkursā, kurā izdziedājām
tēmu „Jāņuzāļu spēks". Bijām apguvuši Skrīveru un Lielvārdes puses

Vēlies darboties – nāc mūsu pulciņā!
Jūnijs, mazajiem koknesiešiem
un viņu vecākiem, atnāca ar skolēnu vasaras brīvdienām, kuru laikā
bija iespēja darboties mūsu centra
rīkotajās aktivitātēs un pasākumos.
Bērnu aizsardzības dienai veltītā diena paliks atmiņā ar futbolu,
šautriņu mešanu, jautrām stafetēm,
puzles salikšanu, zīmējumiem uz
bruģa un diskotēku.
Bija iespēja piedalīties krāšņākās telts konkursā. Kopā ar centra
pieaugušajiem, skolēni mācījās salikt nojumi pēc rasējuma un instrukcijas.
Piedalījāmies Jāņu svinēšanas
mācībās kopā ar folkloras kopu
"Urgas" un citiem interesentiem.
Pinām vainagus, mācījāmies siet
Jāņu sieru, cept pīrādziņus. Skanēja daudz dziesmu un visi klātesošie
tika iesaistīti dažādās rotaļās. Īpaša
pateicība namamātei Annai Dzalbei
par viesmīlīgo uzņemšanu!
Jāņu mācībās iegūtā pieredze

tika izmantota gan centra Jāņu dienā, gan senioru klubiņa "Pīlādzītis"
pirmsjāņu nodarbībā, kurā kopīgi
darinājām gan tradicionālus, gan
netradicionālus Jāņu vainagus, dalījāmies pieredzē par dažādām Jāņu
tradīcijām, dziedājām un atcerējāmies katra savus interesantākos
Jāņus.
Zīmēšanas konkursā uz bruģa
veiksmīgi piedalījās: Daniela, Everita, Ralfs, Egija, Kristers, Nikola
kopā ar māmiņu, Edijs, Toms un
Ričards.
Pie dienas centra varējāt apskatīt uzzīmētas piramīdas, Kokneses
logo, centra darbinieku portretus,
dzīvniekus, dabas skatus un ziedus.
Daudzos bērnu zīmējumos bija redzama saule, pēc kuras mēs visi šovasar bijām īpaši noilgojušies.
Radošajā darbnīcā " Bizītes"
bērni viens otram veidoja frizūras
, gan pina franču bizītes, gan sēja
zirgastes, gan iesēja matos skaistu,

krāsainu lentu.
Katru ceturtdienu centrā top
kas garšīgs. Arī jūnijs nebija izņēmums.
Kopīgi gatavojām frī kartupeļus, cepām sālstandziņas un smilšu
cepumus ar kakao un kanēli, kā arī
rabarberu un ķiršu rausi ar putukrējumu.
Ja vēlaties darboties mūsu pulkā arī jūlijā, tad esiet laipni aicināti
Dienas centrā:
No 14. līdz 18. jūlijam būs tikšanās ar biškopi Daci Nebēdnieci uzzināsim kā iegūst medu.
No 21. līdz 25. jūlijam darbosimies radošā darbnīca „Kaklasaite
- zēniem. Šallīte - meitenēm". No
28. jūlija līdz 31.07. apgūsim jaunas
spēles.
Gaidīsim Dienas centrā!
Saulainu un jauku atlikušo vasaru!
Ieva Jankovska,
Ģimenes atbalsta dienas centra v.i.

Folkloras kopai „Urgas” dziedātājām uzstāšanās Brīvdabas muzejā deva
iedvesmu visai vasarai.

stila grupām „Skyforger", bungu un
dūdu mūzikas grupa „Auļi", etnomūzikas grupa "Folkvakars"un meditatīvā postfolka grupa „Zari".
Dienas gaitā baudījām koncertu
Usmas baznīcā, kur noklausījamies
„Suitu Sievas", bet pēc tam Vidzemes sētā paši dziedājām, dancojām
un muzicējām kopā ar Lēdurgas

Jāņu līgotnes, ar kurām tagad esam
bagātinājušas savu Jāņu repertuāru.
Gan būs arī nākamajiem gadiem!
Diena bija brīnumskaista un Brīvdabas muzejs mums deva daudz
pozitīvas enerģijas visai vasarai.
Inguna Žogota,
folkloras kopas "Urgas" vadītāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Pāvila Karpa gleznās
atdzimst Kokneses
zudušie dārgumi
Kokneses pilsdrupas seno dienu
gaismā, zudušais Pērses ūdenskritums un Krievkalna baznīca, daudzas citas Kokneses ainavas – vecākās paaudzes koknesiešu atmiņā
dārgas vietas nemirstību ieguvušas
koknesieša Pāvila Karpa gleznās. 3.
jūlija rītā sirsnīgā gaisotnē Kokneses novada domes 1. stāva vestibilā
notika mākslinieka gleznu izstādes
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īstens koknesietis. Izstādē redzamie
darbi ir tapuši šo pēdējo gadu laikā.
Pagājušā gadā manas gleznas bija
skatāmas izstādē Jūrmalā. Gleznoju akvareļtehnikā un eļļas krāsām.
Man ir ievērojama fotogrāfiju kolekcija, starp tām arī Kokneses zudušie dārgumi, tāpēc izmantojot tās
un savas spilgtās bērnības atmiņas,
esmu savos darbos atklājis Kokne-

Mūžs rotāja skanēdams

Draudzīgā pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” saime 20. jūnijā,
smaržojot jāņuzālēm, sirsnībā, skanot
dziesmām un laba vēlējumiem, kopā
pavadīja pēdējo darba dienu ar savu
vienīgo, ilggadējo vadītāju Antoņinu
Midegu. No 1969. gada viņas mūžs kā
ar krustdūrieniem piešūts Bebru pagastam. Pēc vienpadsmit nostrādātiem
gadiem Bebru pamatskolā, 1980. gadā

kura turpinās vadītājas iesākto, stāstīja
pasaku, kurā galvenā varone bija „Bitītes” saimniece. Un šajā pasakā, tāpat kā
Mazajam princim, viņai ir jāuzņemas
atbildība, par tiem, kurus ir pieradinājusi. 45 darba gados Antoņina Midega
ir uzziedinājusi savu Rozi.
„Vai atceries mani?” – jautāja pēkšņi ieradies ciemiņš – vīrelis vislabākajos gados. Bērnudārza atvēršanas

augsmē. Sirsnīgu pateicību par paveikto
veltīja kolēģi, Bebru pagasta pārvaldes
vadītāja Ilze Pabērza, izglītības darba
speciāliste Lauma Āre, Kokneses novada domes pārstāvji, kolēģi no Bebru pamatskolas. Izskanēja vēlējums uzrakstīt
grāmatu par darba gados gūtu pieredzi,
kura varētu būt kā rokasgrāmata ikvienam izglītības darbiniekam un iestādes
vadītājam. Karlsons viņai dāvāja aplieci-

Draudzīgais PII "Bitīte" kolektīvs ar savu ilggadējo vadītāju Antoņinu Midegu, savu darbavietu radījuši par
vissaulaināko stūrīti Bebru pagastā.

Koknesesi pieder viņa sirds. Pāvils Karps izstādes atklāšanas dienā.

atklāšana. Koknesiešiem pirmo
reizi skatāmi Pāvila Karpa darbi.
Atklājot izstādi, Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris sacīja: „Priecājamies, ka tieši
Kokneses novada svētku nedēļā varam atklāt izstādi, kura ir kā skaists
veltījums Kokneses novada piecu
gadu jubilejā. Pavisam negaidīti
domes 1. stāva vestibils kļuvis par
iecienītu izstāžu vietu. Vēl nesen
apmeklētāji priecājās par dzejnieka
Jāzepa Osmaņa gleznām, bet tagad
varēsim atgriezties mūsu Kokneses jaunības dienās. Paldies māksliniekam par dāvāto svētku sajūtu,
paldies viņa ģimenei un draugiem,
kuriem radās šī brīnišķīgā ideja iepazīt tuvāk Pāvila Karpa daiļradi.”
Pāvils Karps dzimis Rīgā 1944.
gadā, bet viņa dzimta cieši piederīga Koknesei, tāpēc viņa darbos
atklājās mīlestība uz šo vietu Daugavas krastā. Par sevi mākslinieks
pastāstīja: „Lai arī esmu dzimis
Rīgā, visas manas bērnības vasaras
pagāja Koknesē. Mācoties Rīgas 6.
vidusskolā, viens no maniem skolotājiem bija gleznotājs Romis Bēms.
Pateicoties viņa rosinājumam, no
1957. līdz 1963. gadam mācījos Jaņa
Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā
pie izciliem pedagogiem – Vilhelma
Purvīša skolniekiem, kā arī pie Induļa Zariņa un Edgara Iltnera. No
mana kursa izauga talantīgi mākslinieki, viens no viņiem ir Jānis
Anmanis. Pēc skolas absolvēšanas,
dienesta gados, pirmā darbu izstāde
bija Maskavā, kāda liela Vissavienības pasākuma ietvaros. Strādājot
par mākslinieku – noformētāju
mans darba mūžs pagājis Rīgā. Uz
Koknesi kopā ar ģimeni braucām
pie maniem vecākiem. No vectēva
mantotā zemes daļas kopā ar tēvu
Paugu ielā uzcēlām māju. Kopš došanās pensijā, jau divus gadus, esmu

ses parku, Pērses ūdenskritumu,
Kokneses pilsdrupas, tēlnieka V.
Jākobsona „Faunu” – koknesiešu
un tūristu iemīļoto vietu parkā. Bet
ir ainavas, kuras pats esmu izsapņojis, tāpat kā klusās dabas. Krievkalna baznīcā kalpojis mans vectēvs
Jēkabs Karps, Kokneses draudzes
priesteris, kurš 1936. gadā iesvētīts
par Jelgavas bīskapu. Krievkalna
pareizticīgo baznīcu esmu atainojis tādu, kāda tā manās iztēlē būtu
šodien.”
Mākslinieku izstādes atklāšanā sveica Kokneses novada domes
pārstāvji, tuvinieki, draugi un citi
svinīgā brīža liecinieki. „Paldies par
mūsu bērnības atmiņām!” – skanēja pateicībā no daudziem izstādes apmeklētājiem. Pāvila Karps
ar dzīvesbiedri izaudzinājuši meitu
un dēlu, kas viņiem dāvājuši divas
mazmeitas un mazdēlu. Mazmeita
Linda seko vectēva aicinājumam
- viņa studē Latvijas Mākslas akadēmijā. Māksliniekam tuvie cilvēki
atklāja: „Mums lielākā laime svētku
reizēs ir dāvanā saņemt no Paulīša,
kā viņu mīļi saucam, jaunu gleznu. Viņš dāsni dalās ar mums savā
krāsu priekā.” Jānis Mārtinsons,
„Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas vadītājs, mākslinieka
tuvs draugs, arī šīs izstādes iniciators, teic: „Pāvils ir krietns savas
zemes patriots. Koknesei pieder
viņa sirds.” Lai mākslinieka otai vēl
daudz radošu pieskārienu molbertam!
Pāvila Karpa izstāde Kokneses
novada domē būs skatāma visu vasaru.
Sarmīte Rode,
Anitas Šmites foto

Vecbebru sovhoztehnikuma direktors
Vilnis Plūme viņu pārliecināja kļūt
par vēl neuzceltā bērnudārza vadītāju.
Garajos darba gados Antoņinai Midegai ir izdevies radīt stipru un noturīgu
kolektīvu, un skaistas tradīcijas. „Mūžs
rotāja skanēdams” – tā „bitītes” dziedāja dziesmā, ko veltīja savai mīļajai
vadītājai. Svinot kolektīvā jubilejas,
Antoņina Midega bieži mēdza jubilārei
veltīt pasaku. Šajā reizē Ilona Vītola,

dienā viņš vadītājai māja sveicienus no
„dārziņa” jumta. Savam draugam Karlsonam, kolēģiem un ciemiņiem, Antoņinas kundze veltīja nebēdnīgu latgaliešu tautasdziesmu, jo dziesma vienmēr
bijusi viņas līdzgaitniece. Šajā dienā
smaidi mijās ar aizkustinājuma asarām.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris Antoņinai Midegai pasniedza Atzinības rakstu par profesionālu un apzinīgu darbu PII „Bitīte” iz-

nājumu par iecelšanu eksvadītājas amatā, un tas nozīmē, ka arī turpmāk „Bitītes” kolektīvs var paļauties uz Antoņinas
Midegas padomiem un sirds gudrību.
„Man šie ir gandarījuma svētki Es
pateicos par visu, ko esam kopā paveikuši,” ar saviļņojumu sacīja Antoņina
Midega. Mēs visi, kas esam sildījušies
Jūsu mīlestības saulītē, vēlam, lai ik diena rotā skanēdama!
Kokneses Novada Vēstis

Kokneses pagasta bērnu bibliotēkā ir sākusies
pieteikšanās "Bērnu un jauniešu žūrijai 2014 "
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Biedrības “Mazā Taka” autoru
sveiciens vasaras vidū!
ANITA LIEPIŅA
***
Iekšējā balss skaļi sauc:
Par daudz tu audz,
Par daudz ...
Dārznieks, jau apāvis kājas,
Klejo gar tavu māju,
Šņakstinot milzīgās šķēres,
Svin tavu pazaru bēres.
Tu ciet,
Rokām muti aizspiedis ciet.
Laiks iet...
Brūces vairs nevajag siet.
Vien katru pavasari
Par sevi tu brīnīties vari:
Jo sāpīgāk griež,jo kuplāki zari!
SARMĪTE RODE
***
Pie tevis es nāku, Daugava,
Kad vīgriežu vālos krasts.
Nekur citur kā spogulī tavā
Viszilākās debesis neatrast.
Dod no spēka, kas ir tevī,
Vienu mazu debess daļu,
Es tev sirdi došu pretī,
Dziesmu par vīgriezi zaļu.
Mūžu pie tevis, Daugava,
Man laimes ilgoties liec,
Zied debesīs dvēsele tava,
Krastā balts vīgriezes zieds.
***
Ko gan es varu tev apsolīt?
Manī divējas dabas mīt.
Kad vasara tvīkst vīgriezēs,
To, kura īstā, neatklāšu es.
Tā viena teic – es gaidīšu,
Kā bite puķei piekļāvīga būšu.
Tā otra vienmēr sacīs - nē,
Kaist manī spīts kā magonē.
Ko gan es varu tev apsolīt?
Manī divējas dabas mīt!

OLGA KĻAVIŅA
Neskumstu, neskumstu vairs ….
Neskumstu, neskumstu vairs,
Ko nu tagad var darīt,
Smaržo liepziedu zari tik kairi,
Plūkšu šodien tos, rīt un parīt.
Ar verdošu ūdeni pārliešu,
Aromāts uzjundīs jauks.
Tēju tasītēs saliešu,
Tukšots taps tējas trauks.
Agro liepziedu laiks patreiz,
Senās vēl pumpuros.
Smaržo visapkārt gaiss,
Jauko joprojām atceros.
Vecās liepas kā negudras zied,
Pēc liepziedu medus smaržo.
Kādu dienu vajadzēs iet
Salasīt - visiem tā garšo.
Vasaras vidus pēc medus ož,
Bites san vecajās liepās,
Tas nekas, ka kādreiz kož,
Pēc liepziediem rokas stiepjas.
Kad visas puķes apbrīnotas ….
Kad visas puķes apbrīnotas,
Visas tuvējās pļavas un lauki justi,
Nemiers dīda un jautā pēc cita,
Pēc kā jauna, pavisam neiepazīta.
Kas varētu būt nezināmais, svešais
Tā jautā cilvēka paša sirds puksti?
Reizē pretī atbild gandrīz čukstus Latvijas daba mežiem, purvājiem vīta.
Mīlam zemi nebūt ne noslēpumaino,
Kurā dzirdami strautu un avotu čuksti,
Daudz neizietu, nezināmu vietu tajā,
Mūsu Latvija jauka un bezgala glīta.
Tajā daudz upju un ezeru spulgo,
Vai pie tiem visiem ciemos ir būts?
Likšu kompasu kabatā, ceļā došos,
Došos pie daudz kā neapskatīta!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Bez tevis...
Šodien saulstari vientuļi maldās,
Cik dīvaina diena bez tevis man šķiet,
Bet sirds tikai sekundes, minūtes skaita,
Kā vējam man gribas pretī tev skriet.
Cik dīvaina skaņa skar dvēseles stīgas,
Varbūt bez tevis apklusīs tās.
Manējais skats meklē tavējo bikli,
Kāpēc sirds jūtas kā lamatās?
Kāpēc bez tevis vējš neglāsta maigi,
Liekas pat ziedi aizvērties steidz.
Kopā ar tevi vien jūtos es laimīgs,
Nemiers man domās klejot tad beidz.
Kāpēc bez tevis diena tik gara,
Vakaros klausos, vai soļi jau skan
Tavējie nākam pa rasoto zāli,
Veldzi un naktsmieru atnesot man.
Atgriezies drīz, jo tevi es lūdzu,
Tad, kad nakts tumsas plīvuru klās,
Zvaigznes, kad rotās debesu jumu,
Sapņi, kad baltos kumeļos jās.
Satver to vienīgo, patieso sapni,
Atnes sev līdz, esmu nomodā vēl,
Tevī lai atmirdz rītausmas zvaigzne,
Mīla caur kuru, vēl spožāki kvēl....
MAIJA STEPĒNA
***
Es nemaldīšos
Trijās priedēs,
Dažs labs pat divās apmaldās.
Zinu – kaut kas
No septītās maņas
Mani no maldiem pasargās.
Es nemaldīšos
Svešos ceļos.
Kādēļ man svešās pēdās iet?
Ja man tepat
Ar sudraba skarām
Gluži parastas smilgas zied.
Es nemaldīšos
Dziļi silā,
Jo zinu, nav man jāzīlē Kāds manā plaukstā
Tur, debesīs zilās,
Uz tevi ceļu jau iezīmē.
***
Mēnesim pāri skrien mākoņa driskas,
Gar logu ēnas vai spoki slīd.
Mazliet baigi, kad mēness pazūd,
Mazliet baigi, kad atkal tas spīd.
Manu miegu kāds gabalos rausta
Kā mākoņu segu debesīs.
Vai apmetnī, melnu ēnu austā,
Nakts mani sev līdzi aiznesīs.
Vēji sāk izdzenāt mākoņa driskas,
Ēnas un spoki sev naktsmieru rod.
Melno apmetni saplēšu driskās,
Mieru pār nemieru dod, Dieviņ, dod!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

JURIS SILIŅŠ
Irbenājs zied
Tur tajā krastā, kur irbenājs zied,
Rītausmās cerības dzimst.
Debesu stūrītī cīrulīts dzied,
Negaisos zibeņi rimst.
Tur Mazā Taka pret debesīm iet,
Aicinot apvāršņus sniegt.
Krāšņas, bet kautrīgas puķes tur zied,
Gājēji iedami dzied.
Tā mana mīļotā Latvija,
Tā mana zvaigzne, kas mirdz.
Baltajās irbenēs ieausta
Latvijas – Tēvijas sirds.
Tur tajā krastā, kur irbenājs zied,
Rītausmās vārdi vēl snauž.
Modini viņus, lai līdzās tev iet,
Dvēselē daili lai auž.
Apstājies kalnā visaugstākajā,
Raugies, kā irbenes zied.
Vārdus laid ceļā vistālākajā,
Klausies, kā dvēsele dzied.
Tā mana mīļotā Latvija,
Tā mana zvaigzne, kas mirdz.
Baltajās irbenēs ieausta
Latvijas – Tēvijas sirds.
ĀRIJA ĀRE
***
Puķu zirņi gar žoga malu
Vīdamies saulaini zied.
Kāda bite ar samtainiem spārniem
Ziediem saules dziesmiņu dzied.
Puķu zirņos mirdz vasaras acis
Ar saules stariem apmirdzētas.
Es lūkojos ziedos un meklēju –
Varbūt kādā ziedā tavas iezīmētas?
Tās ir vasaras ziedu acis,
Tik dzidras un neprātīgas,
Tik jautras un mainīgas,
Gar žoga malu vijas un vijas.
Tavējās acis jāmeklē ziedos,
Kurus rudens jau noskūpstījis.
Ziedos kuros saules dziesmas
Maigas rudens bites dzied.
Puķu zirņi gar žoga malu
Pretim raugās un aicina ziedēt,
Bet manas domas sāk meklēt silu,
Kurā zilie virši sāks vasaru kliedēt.
Lai zied puķu zirņi, lai zied,
Tajos vasaras acis lai zied.
***
Mani gadi atmiņu kurpēs
Pāri pļavām un pakalniem iet,
Iet pāri dīķiem, mežiem un purviem
Un arī pāri tumšajiem akačiem.
Krustcelēs es apstājos,
Apstājos un skatos,
Manas kurpes gadu vītās
Nav vēl novalkātas.
Iešu ļaudīs, iešu tālāk,
Iešu savās mājās.
Aiziešu es ziedu pļavās
Rīta sauli sveikt,
Arī klusam novakaram
Labu nakti teikt.
Iešu kamēr gadu kurpes
Turēsies man kājās.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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AURA AICINA jūlijā – augustā 2014
JŪLIJS
Trešdienās – 2.,9.,16.,23.,30. jūlijā manuālā terapeita,
dziednieka Igora Civako pieņemšana – masāžas, konsultācijas,
atveseļošanas programmu sastādīšana.
Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).

Kokneses Romas – katoļu draudzes
baznīcai 75. gadskārta

28.06.sākās Akvilonas pasniedzējas Intas Zaļkalnas
5 nodarbību cikls: "Karmas atstrādes mehānismi".
Padziļināts kurss. Turpmāko nodarbību datumi: 10..07.,
29.07., 9.08., 23.08. iepriekš pieteikties pa t.: 22319558
12. un 27. 07. Pieņems Akvilonas dziednieks Dmitrijs
Guļajevs. (Dziedina ar mantrām un bioenerģiju, ir praktizējošs
dziednieks jau 19 gadus). Iepriekš pieteikties pa t.22319558
13.07. pl.10.30 Lielais Meditāciju aplis.Vada Reiki meistars
Oļegs Demidovs. Maksa 12.- EUR
19.07. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova.
Palīdz atbrīvoties no atkarībām (alkohols, smēķēšana,
azartspēles). Dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā
arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa
t.26499913)
24. 07. Pieņems dziedniece Inga Pērle (dziedina sieviešu un
dzimtas karmas problēmas). Pieteikties pa t. 22319558
AUGUSTS
Trešdienās – 6., 13.,20., 27. augustā manuālā terapeita,
dziednieka Igora Civako pieņemšana.
Masāžas, atveseļošanās programmu sastādīšana, konsultācijas.
Pieteikties pa t. 26386251 (Daina).

Neaizmirstams brīdis - Svēto Misi vada arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

09.08 un 23.08 pl.9.30 - Intas Zaļkalnas nodarbības „Karmas
atstrādes mehānismi“.
10. un 24. 08. Pieņems Akvilonas dziednieks Dmitrijs
Guļajevs. (Dziedina ar mantrām un bioenerģiju, ir praktizējošs
dziednieks jau 19 gadus). Iepriekš pieteikties pa t.22319558
16.08. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova.
Palīdz atbrīvoties no atkarībām (alkohols, smēķēšana,
azartspēles).Dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā
arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa
t.26499913)
17.08. pl.10.30 Lielais Meditāciju aplis.Vada Reiki meistars
Oļegs Demidovs. Maksa 12.- EUR.
Trešdienās pie mums var iegādāties Latvijas firmu
„ES-SAULE“,“DUO AG“ dziednieciskās eļļas, „ELIĒR“
(Baldones dūņu produkti), „PLANTA“attīrošos pēdu
plāksterus, arī firmu „AMWAY“, „NEWAYS“ produkciju.
Var pasūtīt produkciju pēc katalogiem– apmēram nedēļas
laikā pasūtījumi tiks saņemti. Tālrunis pasūtījumiem:
26386251(Daina)
Esam izveidojuši AURAS mājaslapu: http://centrsaura.wix.com/
aura Tajā stāstām par mūsu darbību, par dziedniekiem, kuri
pie mums pieņem, par tuvākajā laikā plānotajiem pasākumiem,
apmācībām, piedāvājumiem.Ar septembri atkal aicinām
pieteikties Akvilonas dziedniecības akadēmijas 1. kursam. Ir
padomā rudenī aicināt lektoru Valdi Svirski lasīt nodarbību
kursu par klausītājus interesējošiem tematiem.
Par ierosinājumiem tagad varat rakstīt arī uz e-pastu:
centrs.aura@inbox.lv, vai zvanīt: 22319558, 6386251,
29193931
Laipni gaidām mūsu centrā!

SLUDINĀJUMI
Pārdod LG televizoru, elektrovafeļu grilu (iepakojumā), un termokasti
Weisman 25 l (iepakojumā).
T. 26392511
Pakalpojums „Mūsu dārgā auklīte”
Ja jūsu ģimene vēlas doties uz viesībām, nedaudz izklaidēties vai vienkārši pavadīt laiku divatā, esmu jūsu rīcībā. Sertificēta auklīte ar patiesu
mīlestību, radošu pieeju un bagātu pieredzi gan darbā, gan sadzīvē ar
dažāda vecuma bērniem. Samaksa: 7 EUR stundā un 30 EUR (ja bērns
jāpieskata visu nakti). Pastāvīgus aukles pakalpojumus nesniedzu.
Varu vadīt bērnam (arī skolas vecuma) dažādas nodarbības.
Samaksa: 15 EUR nodarbība.
Tālr. nr. 28222929 Zvaniet, par visu vienosimies.
Vajadzīga auklīte meitenītei (viens gadiņš divi mēneši) Koknesē.
T. 26479701

Kokneses Romas – katoļu
draudzei 6. jūlija svētdienas rīts
paliks neaizmirstamā atmiņā. Pirmo reizi Koknesē, sagaidot baznīcas 75. jubileju, vizitācijā ieradās
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs
Stankevičs.
Liecības vēsta, ka par baznīcas
dzimšanu jāpateicas Daugavpils
Jaunavas Marijas baznīcas prāvestam P.Rudzītim, kurš 1936. gadā
noturējis dievkalpojumu Pļaviņās
un pēc tam sācis dievkalpojumus
noturēt arī Krievkalna skolā pie
Kokneses. Vēlāk viņš Koknesē nopircis apbūves gabalu baznīcas celšanai. Vēstures fakti apliecina, ka
Kokneses baznīcas celšanas pirmsākumi notikuši Daugavpilī, jo tur
tika sagatavoti visi kokmateriāli:
tos uzlādēja dzelzceļa vagonos un
tad pārveda uz Koknesi, bet šeit sagatavotos materiālus ātri uzstādīja.
Baznīcu cēla stāvbūvē. 1939. gadā,
kaut vēl nebija ielikta grīda, Kokneses baznīcu iesvētīja. Pēc prāvesta
Rudzīša izteicieniem, tad baznīcas
celšana izmaksājusi 12 tūkstošus latu.
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados prāvesta Jāņa Zviedrāna vadībā, ar draudzes locekļu atbalstu tika
paveikts liels baznīcas remonts: baznīcu apmūrēja ar sarkaniem ķieģeļiem
un uzbūvēja sētas stabiņus. Iekšpusi
no jauna apšuva ar parketa vairogiem,
izveidoja jaunus altārus. 2003.gada
mākslinieks Aldis Dobenbergs uzgleznoja jaunas altāra gleznas.
Laikā, kad Koknesē darbojās tikai Romas-katoļu draudzes baznīca,
dievkalpojumus noturēja gan pareizticīgie, gan luterāņi. 1996.gadā baznīca saņēma īpašu piemiņas velti kā
„Kokneses sakoptākā sēta” sabiedrisko ēku vidū.
Kokneses Romas-katoļu drau-

Procesija ap dievnamu simbolizē, kā cilvēka dzīve tuvojas Dievam.

dzē darbojušies priesteri: P.Rudzītis,
K.Lielbārdis,
K.Sosnovskis,
D.Punculis, A.Jonikāns, V.Vīnbergs,
A.Mičulītis, A.Peipiņš, J.Zviedrāns,
A.Blūms, V. Stulpins, A. Keziks. Šobrīd draudzes priesteris ir Māris
Zviedris.
Baznīcas draudzes locekļi ar mīlestību rūpējas par savu dievnamu, arī
šajā īpašajā, draudzei nozīmīgajā dienā, viņi bija posuši baznīcu svētkiem.
Svētajā Misē, uzrunājot draudzi,
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atgādināja, ka cilvēks ir aicināts meklēt
Dievu, doties savā ticības ceļā ar tīru
sirdi. Viena no galvenajām atziņām
– cilvēkam ir jāapzinās sava atbildība
Dieva priekšā.
„Labestība nevar izmirt, jo Dievs
ir nemirstīgs un atklājas labos cil-

vēkos,” sveicot augsto ciemiņu, arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču un
baznīcas draudzi 75. gadskārtā, sacīja
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Pēc arhibīskapam
un baznīcas jubilejai veltītajiem apsveikumiem sekoja procesija ap dievnamu, kas simbolizē, kā cilvēka dzīve
tuvojas Dievam.
Baznīcas dārzā draudzīgā gaisotnē pie kopīgi sarūpēta svētku mielasta, turpinājās sarunas ar arhibīskapu
par dažādiem jautājumiem draudzes
dzīvē. „Mani aizkustināja draudzes
locekļu sirsnīgā attieksme vienam
pret otru. Tā atklājas patiesā Dieva
mīlestība,” ar gandarījumu teic priesteris Māris Zviedris.
Kokneses Novada Vēstis
Mārča Briškas foto
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Īstenojot projektu, ūdens tīrs kā avotā

Kokneses ūdenstornis ir viens no
stratēģiski svarīgākajiem objektiem pagasta centrā. Pašvaldības SIA "Kokneses
komunālie pakalpojumi" 2012. gadā,
realizējot projektu „Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās, II kārta, Kokneses novada
Kokneses pagastā”, tā ietvaros veikta
ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un
būvdarbi. Koknesiešiem tik nozīmīgā
projekta mērķis bija ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
sistēmas uzlabošana un paplašināšana, paaugstinot ūdensapgādes drošību
un nepārtrauktību, veicinot efektīvu
ūdens resursu izmantošanu. Kopējās
projekta izmaksas ir 2 819115,02 eiro,
no Kohēzijas fonda iegūts finansējums
1 8517,065 eiro, valsts budžeta dotācijas – 113807,12 eiro, bet no pašvaldības
finansējuma tika piešķirti 174085,51
eiro.

avota. Kurš gan tagad grib atcerēties,
kāda ūdens kvalitāte bija pirms projekta uzsākšanas. Boļeslavs Gipters,
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” ūdenskanalizācijas sistēmas tehniķis, jau divdesmit gadus saimnieko
ūdenstorņa teritorijā un ir atbildīgs par
ūdens apgādes sistēmas darbību.
Jūnija nogalē Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
un Kokneses Novada Vēstis ciemojās
Boļeslava Giptera „valstībā” – vietā, kur
no pazemes plūstošie ūdeņi pārtop jaunā kvalitātē un sāk savu ceļu uz koknesiešu mājokļiem. Sarunas sākumā vīrs
ar lielo pieredzi rāda mums savu dar-

„Pirmsākumos ūdeni caur smiltīm filtrēja divos bunduļos, ar tiem nevarējām nodrošināt tīru ūdeni, bet šie
modernie filtri to spēj nodrošināt,” stāsta ūdens apgādes pārzinātājs.

Izbūvēts jauns attīrīšanas
stacijas komplekss

Projekta gaitā uzbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Daugavas, L.
Laicena, Rožu, Liepu un Austrumu un
Mednieku ielās, paplašināti ūdensvada
tīkli par 1730 m, izvietojot 15 hidrantus, paplašināti kanalizācijas tīkli par
2042 m, veikta Melioratoru ielas ūdensvada sistēmas apvienošana ar Centra
ūdensvada sistēmu, uzlabojot ūdens
kvalitāti Melioratoru ielas patērētājiem,
uzbūvētas divas un rekonstruēta viena
kanalizācijas notekūdeņu sūkņu stacija,
veiksmīgi pabeigta jaunas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas (NAI) būvniecība,
esošās sūkņu mājas rekonstrukcija,
priekšattīrīšanas bloka būvniecība un
vienas jaunas dziļurbuma akas izbūve
un divu aku rekonstrukcija. Rekonstruētas ūdens sagatavošanas ietaises,
izbūvēts ūdens attīrīšanas stacijas komplekss (ŪAS), kas ietver esošās ēkas rekonstrukciju, jauna ūdens rezervuāra
izbūvi un II pacēluma sūkņu stacijas
izbūvi esošajā ēkā, kā arī ūdensvada un
kanalizācijas vada izbūvi no ŪAS līdz
maģistrālei

Egle – darba gadu
lieciniece

Kopš vērienīgā projekta īstenošanas pagājuši divi gadi un koknesieši
jau pieraduši, ka ūdens viņu dzīvokļos tiek piegādāts tīrs un skaidrs kā no

iespējama,” teic Giptera kungs. Mājīgajā darba kabinetā viņš rāda, kā darbojas
gudrā datorprogramma, kuru apguvis
projekta īstenošanas laikā. Monitorā
redzama visas ūdens apgādes sistēmas,
arī filtru darbība. No četriem filtriem
vienlaicīgi strādā divi. Filtru skalošanu
„ūdens meistars” veic katru dienu, tāpat
kā reģistrē rādījumus un, izmantojot
reaģentu, nosaka ūdens analīzi. Vidēji dienā tiek patērēti 260 kubi ūdens.
Ūdens nāk no 100 metru dziļuma. „Ja
nebūtu manis, jūs dzertu šādu ūdeni,”
teic Boļeslavs Gipters un salīdzināšanai
parāda mums gan rūsaino ūdeni, kāds
nāk no pazemes, gan kristāltīro ūdeni,
kāds tas kļūst pēc apstrādes. Viņa uzraudzībā ir arī 12 artēziskās akas, no
tām 3 atrodas ūdenstorņa teritorijā.
Vajadzības gadījumā zinošais speciālists dodas palīgā avāriju novēršanā un
aku remontēšanā.

„Kvalitatīvs dzeramais ūdens ir dzidrs
ar patīkamu garšu un smaržu. Tas ir
tīrs, svaigs un caurspīdīgs. Ūdens ir
bez acīmredzamiem piemaisījumiem.
Savukārt sliktas kvalitātes dzeramais
ūdens var kļūt cilvēkam bīstams, ja
tas satur slimības izraisošus mikrobus
un citas vielas, kas varētu kaitēt
cilvēka veselībai,” skaidro
Giptera kungs.

ba gadu liecinieci: „Redzat, pie ūdens
baseina rezervuāra augošā egle toreiz,
kad sāku šeit savas darba gaitas, bija
pavisam maza, bet kas tagad par dižu
skaistuli izaugusi!” Ar īstu saimnieka
tvērienu, ar iedzimto latgalieša uzņēmību, Boļeslavam Gipteram ir izdevies
panākt, lai par viņa darbavietu jebkurš
varētu sacīt: te mājo kārtība un stingra
uzraudzība. Pagalmā ik nācēju priecē
Giptera kundzes glīti iekārtotā puķu
dobe, kurā starp samtenēm gozējas
lauku tomāti. Viss kā lauku sētā!

Ne darbs – rezultāts ir
redzams

Bez cilvēka klātbūtnes
neiztikt

Arī brīvdienās sava darba entuziasts ierodas pārliecināties, vai viss norit kā nākas. „Daudzi maldīgi domā,
ko gan es šeit daru, bet, lai cik modernas būtu mūsdienu tehnoloģijas,
bez cilvēka klātbūtnes to darbība nav

Boļeslava Giptera saimniekošanas
laikā eglīte izaugusi par dižu egli.

Boļeslavs Gipters jau 35 gadus sevi
sauc par koknesieti. Kā dzīves ceļš no
Daugavpils puses atvedis uz Koknesi?
Boļeslavs stāsta: „No māsas vīra, kurš
jau dzīvoja Koknesē, uzzināju, ka PMK
vajadzīgi drenu meistari. Dabūju šo
darbu un istabu kopmītnē. Pēc gadiem,
kad PMK pārtrauca darbību, komunālās pārvaldes vadītājs Māris Bitāns
piedāvāja kļūt par parādu piedziņas

Viļņa Plūmes piemiņas stipendija nes
darba augļus

Ikgadējais koncerts šoreiz noritēja
Viļņa Plūmes 70. dzimšanas dienas
priekšvakarā, atminoties viņa paveiktos darbus Aizkrauklē vairāk nekā 10
gadu garumā. Pasākumā pirmo reizi
tika rādīta īsfilma par Viļņa Plūmes
dzīvi un to, kā pirms trīs gadiem dibinātā stipendija jau nes savus darba
augļus – pateicoties Aizkraukles iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam trīs talantīgi un apņēmīgi jaunieši ir ieguvuši iespēju studēt. Nu tam piepulcējies
ir ceturtais.
Arī šogad stipendiātu izraudzījās
V.Plūmes piemiņas stipendijas padome, kurā darbojas visu Aizkraukles vidējās izglītības mācību iestāžu
pārstāvji, sociālā dienesta un domes
darbinieki, kā arī Plūmju ģimenes
pārstāvis. Stipendiāts tiek izvēlēts no
kandidātiem, kuri izturējuši stingro

Vītola fonda atlases sietu.
Stipendija tiek piešķirta jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm,
kuri spēj iekļūt valsts budžeta apmaksātās studiju vietās, taču nepieciešams
finansiāls atbalsts uzturēšanās izdevumiem.
Jaunākais stipendijas saņēmējs
Gunārs Svenčs ir Aizkraukles ģimnāzijas absolvents.
2011.gadā dibinātās stipendijas
fondā nu jau ir savākta vairāk nekā
puse no nepieciešamajiem līdzekļiem,
lai stipendiju padarītu mūžīgu. Ar
ieņēmumiem no biļetēm un ziedojumiem koncerta laikā fonds tika papildināts vēl par 930,50 eiro. Tas turpmāk
ik gadu ļaus finansiāli atbalstīt vistalantīgākos Aizkraukles jauniešus no
mazturīgām ģimenēm, lai tie iegūtu
augstāko izglītību un atgrieztos veici-

inspektoru. Par nelielu algu veicu šo
ne visai patīkamo amatu, gatavoju pieteikumus tiesai, piedalījos tiesas sēdēs.
Tad mani uzrunāja Andris Strazds:
„Tas nav tavs darbs, nāksi strādāt uz
ūdenstorni!” Toreiz, 1994. gadā, tas
bija SIA „Aizkraukles ūdens” pakļautībā. Ķēros pie darba, ievedu kārtību telpās un teritorijā, sāku ūdens skalošanu.
Manā pārziņā bija arī attīrīšanas iekārtu uzraudzīšana. Tagad, pēc projekta
veiksmīgas realizācijas, strādāt kļuvis
krietni vieglāk. Elektriķis Juris Beitners
ir labs sava aroda pratējs. Ja gadās kāda
ķibele, ar to ātri tiekam galā. Varu sacīt
tā – mūsu darbs nav redzams, bet rezultāts ir redzams. Ja gadās kāda ķibele,
ar to ātri tiekam galā. Ir patīkami dzirdēt no iedzīvotājiem labas atsauksmes,
tad vēl vairāk gandarī sajūta, ka mūsu
darbs kam lieti der.
Ja jūs zinātu, kāda brīnišķīga ainava paveras no 40 metrus augstā
ūdenstorņa! Fotogrāfs Mārcis Briška
to iemūžinājis savās fotogrāfijās. Skolas bērni nāk ekskursijās un ar sajūsmu
kāpj tornī, bet man prieks pastāstīt par
savu darbu. Uz dzīvi raugos pozitīvi.
Ik rītu mēs, darbinieki, tiekamies SIA
„Kokneses komunālos pakalpojumos”,
izrunājam dienā veicamo un cits citu
uzmundrinām ar kādu labu joku,” teic
Boļeslavs Gipters, kuru savējie pazīst kā
nelabojamu optimistu.
Kokneses Novada Vēstis

7. un 8.augustā
11.00 – 18.00
Kokneses Ģimenes atbalsta
dienas centrā,
Vērenes ielā 1, Koknesē

DRĒBJU DIENAS

Viļņa Plūmes stipendiju saņēmēji un populārais dziedātājs Lauris Reiniks Viļņa
Plūmes 70. dzimšanas dienas pasākumā.

nāt novada izaugsmi. Līdzšinējie stipendiāti ir Jūlija Šapolovska, kura jau
absolvējusi augstskolu, kā arī topošie

mediķi Edgars Prozorovskis un Līva
Poriete, kuri aktīvi turpina studijas.
Plūmju ģimene

Aicinām iedzīvotājus,
kuriem ir lietotas, bet vēl
labas drēbes,
apavi, sadzīves lietas,
rotaļlietas un spēles
bērniem,
skolai noderīgas mantas
skolēniem,
atnest tās uz dienas centru.
Iespējams, ka jūsu
atnestās mantas piedzīvos
otru mūžu pie cita
saimnieka, kurš būs priecīgs
un pateicīgs par to.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Vienmēr atvērti jaunām idejām
11. jūnijā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi, lai
dalītos pieredzē, pulcējās metodiskajā
sanāksmē – radošo darbu skatē par
tēmu „Mežs”, kurā iepazīstināja ar savām veidotajām didaktiskajām spēlēm,
interaktīvajiem mācību materiāliem,
dažādām darba formām mācību stundās un alternatīvām audzināšanas nodarbībām.
Pedagogi prezentēja savus radošos
darbus, dalījās pieredzē un noslēgumā,
kopīgā balsojumā, izvēlējās labāko ideju autorus, kuri saņēma veicināšanas
balvas. Par labāko atzina skolotājas I.
Atrastes veidoto spēli „Mežs”, kura palīdzēs bērniem nostiprināt zināšanas par
meža iemītniekiem un to raksturīgākajām pazīmēm. Otro vietu saņēma skolotājas L. Kraukles interaktīvais mācību
materiāls teksta uzdevumu risināšanai

„Meža stāsti”. Metodiķes A. Lasmanes
nodarbība „Mežs”, kura palīdzēs bērniem iepazīt mežu un tā daudzveidību
ieguva trešo vietu. Atzinību guva arī
skolotājas M.Urgas interaktīvie mācību materiāli, kurus iespējams izmantot
nostiprinot zināšanas par Latvijas dabas bagātību – mežu.
Ikdienā, strādājot ar bērniem,
pedagogi meklē dažādas idejas, lai
nodrošinātu mūsdienīgu, inovatīvu
mācīšanas un mācīšanās procesu. Metodiskā sanāksme – radošo darbu skate
sagādāja pozitīvas emocijas un sniedza
iespēju smelties interesantas, radošas
idejas turpmākajam darbam. Paldies
visiem pedagogiem par radošumu un
piedalīšanos!
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra
metodiskais dienests

Jāņu ielīgošana Iršos
Ieskandinot Jāņu dienu Iršu pagastā, bija lieliska iespēja noskatīties
koncertu, kurā piedalījās Kokneses
novada vidējās paaudzes deju kolektīvs ''Liepavots'' un Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs ''Irši'', vadītāja Inta Balode, kā arī Iršu pagasta
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vokālais sieviešu ansamblis ar vadītāju Valdu Kalniņu, tautas dziesmas
šajā vakarā skandēja Estere, Līga un
Zanda Riekstiņas.
Ineta Riekstiņa,
Iršu pagasta kultūras darba
organizatore

Līgo dziesmas skandē Iršu pagasta vokālais sieviešu ansamblis.

Līgo naktī nepazinu, kura sieva, kura meita, visām puķu vainadziņi!

Kokneses novada sporta svētkos visvairāk
atbalstītāju pludmales volejbolam
21. jūnijā Kokneses
stadionā notika Kokneses
novada sporta svētki, kuros bija aicināti piedalīties
Kokneses novada iedzīvotāji un ciemiņi no citiem
novadiem. Pavisam norisinājās sacensības 9 sporta
veidos un disciplīnās visas
dienas garumā.
Visvairāk
dalībnieku
piedalījās sporta veikala
„Fans” atbalstītajā pludmales volejbola turnīrā, kurā
piedalījās 15 vīriešu un 5
sieviešu komandas. Sieviešu konkurencē pirmo vietu
ieguva Māra un Mairita Tomaševskas no Vecbebriem.
Otrās Agne Matušonoka un
Līva Zvaigzne, bet trešās Līna Rudzone un Sintija Stivriņa. Savukārt vīriešu konkurencē vislabākā izrādījās
komanda „Pašauj vaļā”, kuras sastāvā
spēlēja Rihards Krauklis un Kaspars
Arzovs. Otrajā vietā koknesieši Krists
Kučinskis un Edijs Lutinskis, bet trešie Niklāvs Vingris un Kristiāns Butins. Visi godalgoto vietu ieguvēji tika
apbalvoti ar speciālbalvām no sporta
veikala „Fans”, kā arī ar sporta spēļu
medaļām un diplomiem.
SIA „Hanza Elektro” atbalstītajā
futbola turnīrā piedalījās 6 komandas, kas aizvadīja viena apļa turnīru.
Pirmo vietu ieguva komanda „Poila”, kas uzvarēja 4 no piecām spēlēm
un ieguva 12 punktus. Otrajā vietā
„Skrīveri”, kam divi neizšķirti un 11
punkti, bet trešie palika „Eļļa”, kas
piekāpās „Poilai” un spēlēja neizšķirti ar „Skrīveriem”, kopā iegūstot
10 punktus. Pirmo trīs vietu ieguvēji
tika apbalvoti ar SIA „Hanza Elektro” sarūpētajiem kausiem un sporta
spēļu medaļām.
Kā pēdējais, no komandu sporta
spēlēm, norisinājās strītbola turnīrs,
kur piedalījās 7 komandas. Par cik
šis turnīrs vienlaicīgi bija arī strītbola sacensību seriāla 4.posms, tad cī-

Kokneses novada sporta svētkos pirmo vietu ieguva komanda "Poila".

ņas bija ļoti spraigas un interesantas.
Pirmo vietu ieguva komanda „Super
Mario”, kas finālā ar 11:6 pārspēja
„Sirseņus”. Trešie pirmo reizi šajā
sezonā „Vietējie špīleri”, kas spēja
apsteigt „Beisi”.
Bez komandu sporta spēlēm, notika sacensības arī 6 individuālajās
disciplīnās. Šautriņu mešanā kopā
startēja vairāk kā 60 dalībnieku, bet
savās grupās pirmās vietas ieguva
Kristers Dardzāns, Juris Tomaševskis un Dita Martinsone. Ūdens balonu mešanā piedalījās 15 pāri, bet
savās grupās labākie bija Ilmārs Kalniņš un Didzis Bērziņš, Eva un Juris
Tomaševski, kā arī Beāte Barone un
Agra Bērziņa. Krodziņa „Rūdolfs”
atbalstītajā pievilkšanās disciplīnā
pirmo vietu ieguva Oskars Briedis,
kas spēja pievilkties 29 reizes. Otrais
Matīss Pastars, kam 26 reizes, bet
trešais Kristaps Ādamsons ar 18 reizēm. Visi trīs spēcīgākie ieguva dāvanu kartes no krodziņa „Rūdolfs”,
kā arī sporta svētku balvas un diplomus.
Riņķa griešanā dāmām labākā
šoreiz Dita Martinsone, otrā Annija
Derkača, bet trešā Baiba Tālmane.
Smagumu velšanā (traktora riepas

velšanā) striprajiem vīriem uzvarēja Andrejs Pavļenkovs, kas par 4
sekundēm apsteidza Mārtiņu Broku un par 11 Didzi Bērziņu. Visi
trīs ieguva sporta spēļu balvas un
veikala „GABO” speciālbalvu. Bet
SIA „RRKP būves” lēkšanas vingrinājumā savās grupās uzvarēja Dāvis
Derkačs, Ilmārs Kalniņš un Agra
Bērziņa. Visu pirmo vietu ieguvēji
tika apbalvoti ar „RRKP būves” sarūpētajiem speciālkausiem.
Kokneses sporta centrs saka lielu
paldies svētku dalībniekiem par lielo
atsaucību un piedalīšanos sacensībās
visas dienas garumā, kā arī ļoti lielu
paldies svētku atbalstītājiem – sporta
veikalam „Fans”, SIA „Hanza Elektro”,
SIA „RRKP būve”, krodziņam „Rūdolfs”, spēļu veikalam „GABO” un
Kokneses novada domei par sarūpētajām balvām un SIA „Bormaņi” par
smago riepu priekš stiprajiem vīriem.
Tāpat liels paldies tiesnešiem – Ivaram Māliņam, Leldei Māliņai, Ingunai Kalniņai, Lailai Kalniņai, Ditai
Martinsonei, Annijai Derkačai, Mārtiņam Brokam, Kārlim Beikertam un
Andrejam Pavļenkovam.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centrs

ciju ir kļuvis svētku koncerts Kokneses estrādē, kad uz skatuves vijas
kopīgie deju raksti. Šoreiz koncerta
programmas nosaukums „Dejo! Jo
veselā miesā vesels gars” apliecināja, ka tie, kuri dejo, ir veseli miesā
un garā. „Uzlūdz mani uz deju, es
būšu dzirksts, tu – uguns liesma!” –
koncerta vadītāja Astrīda Saimena
aicināja dejotājus un koncerts varēja sākties! Deju „Pankūkas” iesāka
„Liepavota” dancotāji, un viņiem
pievienojās visi pārējie kolektīvi.
Daugavas tuvums, siltā vasaras saule un dejotāju prieks par satikšanos
bija jūtams katrā priekšnesumā.
Koncertā dejas mijās ar kapelas
„Aizezeres muzikanti” aizrautīgo
muzicēšanu. Tāpēc noteikti var sacīt, ka deja un dziesma vairo prieku
un veselību un tie, kas dejo un dzied,
māk saglabāt jaunības dzirksti.
Koncerta noslēgumā sumināja
visus koncerta dalībniekus: paldies tika sacīts par piedalīšanos
visās desmit sadancošanās reizēs
deju kolektīvam „Aija” un vadītājai Aijai Zepai, deju kolektīvam
“Irši”, par ilggadēju draudzību un

sadancošanu koknesieši pateicās
Balvu kultūras un atpūtas centra
deju kopai „Nebēda” un vadītājam Agrim Veismanim. Ar debiju
„Sadancošanā Alainē” tika sveikts
Meņģeles deju kolektīvs „Sumulda”
un vadītāja Ilze Jankuna un dzīvespriecīgie „Aizezeres muzikanti”, kapelas vadītāja Inese Skuja. Skatītāji
uzgavilēja savējiem - deju kolektīviem „Irši” un „Liepavots”. Sirsnīgi
aplausi tika veltīti šo abu kolektīvu
vadītājai Intai Balodei, sadancošanas organizētājai un iedvesmotājai.
Par veiksmīgu sadarbību Inta Balode pateicās Ingunai Žogotai, folkloras kopas „Urgas” vadītājai, Anitas
Šmitei, Kokneses novada domes
sabiedrisko attiecību vadītājai, koncerta vadītājai Astrīdai Saimenai un
skaņu meistaram Edgaram Hamiduļinam.
Pēc kopīga valša deju kolektīvi
devās uz pilsdrupām, lai Daugavai
un Pērsei atdotu novīto ziedu vītni
ar vēlējumu: „Pēc kāda laika atkal
tiksimies Koknesē!”
Kokneses Novada Vēstis
Andra Baloža foto

Dejo! Jo veselā miesā vesels gars!
Viņi dejoja desmito vasaru! Tā
varam sacīt par satikšanos dejā vasaras vidū Koknesē. 12. jūlijā Kokneses
novada vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” sagaidīja ciemos
savu draugu kolektīvus, lai desmito
reizi tiktos pasākumā „Sadancošana
Alainē”. Ilgajos gados dejā sastaptie
deju kolektīvi no visas Latvijas kļuvuši par mīļiem draugiem, tāpēc divos gados reizi ir prieks satikties un
kopā pavadīt divas dienas dancojot,
sportojot un atpūšoties. „Sadancošanas Alainē” ir izlolojusi vidējās
paaudzes deju kolektīvu „Liepavots”
un „Irši” vadītāja Inta Balode.
Zaļā tirdziņa laukumā, atklājot
10. saietu „Sadancošana Alainē”,
mājinieki un ciemiņi: deju kolektīvs „Aija” no Ogres kultūras centra,
deju kopa „Nebēda” no Balvu kultūras un atpūtas centra, deju kolektīvs
“Irši” un deju kolektīvs „Sumulda”
no Meņģeles, atklājot sadanci, nenopietni un jautri rādīja savu deju kolektīvu vizītkartes, jo “veselā miesā
vesels gars”!
Pēc savstarpējās iepazīšanās pasākuma atklāšanā, par skaistu tradī-

Katrā
tikšanās reizē
ziedu velte
Daugavai.
Arī šajā reizē
ziedu vītni
ar iesietiem
ziedu
pušķiem no
katra deju
kolektīva visi
kopā nesa uz
pilsdrupām
un laida
Daugavā.

Otrajā tikšanās dienā dejotāji pa dabas taku devās uz
Likteņdārzu, kur katrs kolektīvs nolika laukakmeni. Pa ceļam
bija jāveic dažādi koknesiešu sagatavoti uzdevumi
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Koknesieši Latvijas pašvaldību sporta
veterānu savienības 51. sporta spēlēs izcīna
13 zelta medaļas!

Latvijas sporta veterānu savienības
(LSVS) 51. sporta sacensības, kas norisinājās Jelgavas Olimpiskā centra stadionā no 27. – 28. jūnijam, kārtējo reizi
apliecināja, ka Kokneses novada sporta
veterāni vieglatlētikā spēj sasniegt visaugstākās virsotnes. Kokneses novada
komandā startēja 18 dalībnieki. Tāpat
kā pagājušajā gadā, arī šajās spēlēs viņi
izcīnīja 13 zelta medaļas! Mājup pārvestas arī 9 sudraba godalgas, bet kopvērtējumā starp 37 komandām, godam
iegūtā augstā 9. vieta.
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.

Vārds,
uzvārds
Gita Kārkle

Vecuma Disciplīna
grupa
30+
800 m,
tāllēkšana,
šķēpa mešana
Sandra Eglīte
30+
tāllēkšana,
trīssoļlēkšana
Inga Vītola35+
tāllēkšana,
Skulte
lode
Evita Galviņa
35+
lode,

5.

Inga Ziediņa

40+

6.

Baiba Lulle

40+

7.

40+

8.

Lidija Degtjareva
Aija Vītola

55+

9.

Anna Lulle

70+

10.

Normunds
Skangalis
Ainārs
Kvedaravičs

40+

11.

LSVS 51. sporta spēļu atklāšanas
ceremonija 27. jūnija vakarā iesākās ar
spēļu dalībnieku gājienu, kura priekšgalā šoreiz soļoja Aizkraukles un Kokneses
novadu sporta veterāni. Arvīdam Vītolam, Latvijas sporta veterānu asociācijas (LSVA) prezidentam un ilggadējam
LSVS sporta spēļu dalībniekam bija
gods nest Latvijas valsts karogu.
Vakara turpinājumā Jelgavas novada pašdarbnieki aicināja uz svētku
koncertu un zaļumballi Paldies par
piedalīšanos nozīmīgajās sporta spēlēs

40+

12.
13.

Aivis Orliņš
Māris Eglītis

45+
45+

14.

Ivars Māliņš

50+

15.
16.

Aigars Kalniņš
Aivars
Dambītis

50+
60+

17.

Arvīds Vītols

60+

18.

Dainis
Ozoliņš

75+

disks,
trīssoļlēkšana
800 m,
3000 m,
3000 m soļošana
5000 m soļošana
(ind.)
augstlēkšana,
lode
lode,
šķēps
100 m,
400 m
trīssoļlēkšana,
tāllēkšana,
augstlēkšana
100 m (ind.)
lode,
disks
400 m,
1500 m,
5000 m
lode
trīssoļlēkšana,
tāllēkšana
lode,
disks
100 m
lode,
disks,
šķēps
tāllēkšana (ind.),
augstlēkšana,
trīssoļlēkšana,
veseris
šķēps,
disks,
lode

Izcīnītā
vieta
2. vieta
3. vieta
3. vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
3.vieta

mūsu Kokneses novada sporta veterānu komandai: Gitai Kārklei, Sandrai Eglītei, Ingai Vītolai-Skultei, Evitai
Galviņai, Ingai Ziediņai, Baibai Lullei,
Lidijai Degtjarevai, Aijai Vītolai, Annai
Lullei, Normundam Skangalim, Aināram Kvedaravičam, Aivim Orliņam,
Mārim Eglītim, Ivaram Māliņam, Aigaram Kalniņam, Aivaram Dambītim,
Arvīdam Vītolam, Dainim Ozoliņam.
Kokneses novada komandas rezultāti
Latvijas sporta veterānu savienības
51. sporta spēlēs vieglatlētikā

Fotomirkļi no svētku gājiena:

3.vieta
6.vieta
2.vieta
2.vieta
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VOLEJBOLA SACENSĪBU 4:4 "JĀŅA
KRIEVĀRA PIEMIŅAS KAUSS”
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt volejbola tradīcijas
Kokneses novada Bebru pagastā;
1.2. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
1.3. Noskaidrot sacensību labākās komandas.
2. Sacensību laiks un vieta
2.1. Sacensību sākums 2014.gada 2.augustā plkst.10:00 Kokneses novada
Bebru stadiona zālienā.
2.2. Pieteikumu iesniegšana
2.2.1. elektroniski - rakstot uz e-pasta
adresi raitiszukuls@inbox.lv;
2.2.2. zvanot uz tālruņa Nr. 26646667;
2.2.3. personīgi - pie laukumiem sacensību dienā līdz plkst. 9:30.
3. Vadība
Sacensību organizators – Raitis Zukuls,
Lība Zukule.
4. Dalībnieki, sacensību kārtība
4.1. Sacensības notiek zālāja laukumos;
4.2. Sacensības norisināsies vīriešu
konkurencē;
4.3. Spēlētāju skaits uz laukuma - 4 spēlētāji;

4.4. Atrunāti klasiskā volejbola noteikumi;
4.5. Komandā ne vairāk kā 1 Schenker
līgas spēlētājs;
4.6. Par savu veselības stāvokli dalībnieki atbild personīgi, parakstoties komandas pieteikumā;
4.7. Sacensību sistēmu un citus jautājumus nosaka komandu pārstāvju sapulcē sacensību dienā plkst.09:50.
5. Finanses
Dalības maksa no komandas - 20 eiro;
Tautas klasē var startēt tikai skolēni un
jaunieši no Kokneses novada- dalības
maksa no komandas 10 eiro.
6. Apbalvošana
Komandas, kas ieguvušas 1.-3.vietu,
tiek apbalvotas ar medaļām un naudas
balvām.
Uzvarētāji – ar Jāņa Krievāra piemiņas
kausu un 300 eiro naudas balvu.
Komandas tautas klasē, kas ieguvušas
1.-3.vietu, tiek apbalvotas ar medaļām.
Balvu fondu veido Ulda Krievāra ziedojums un komandu dalības maksas.
Sīkāka informācija pa tālruni 26646667
(Raitis)

2. augustā Vecbebros,
pieminot sporta tradīciju aizsācēju un entuziastu
Jāni Krievāru, norisināsies volejbola sacensības
"Jāņa Krievāra piemiņas kauss".

2.vieta
5.vieta
1.vieta
5.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta

Pirms gadiem piecdesmit katru gadu augusta pirmajā svētdienā notika
Bebru pagasta sporta svētki.
Atceroties šo tradīciju, bebrēnietes Lības Zukules vairāku gadu garumā
loloto ieceri apņēmies īstenot viņas dēls Raitis ar domubiedriem.
Lūgums – ja kādam ir saglabājušās sporta svētku vai citas
fotogrāfijas, kas saistītas ar Jāņa Krievāra darbības laiku – zvanīt pa
tālruni 26423431.

1.vieta
1.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
5.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
4.vieta
3.vieta
2.vieta
2.vieta

Koknesieši labākie vesera mešanā
11.,12.jūlijā Ogrē norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā junioriem un B grupai. Aizkraukles novada sporta skolas komandā piedalījās
arī jaunie Kokneses vieglatlēti, izcīnot piecas godalgas.
Junioru konkurencē vislabāk
veicās Janai Fedotovskai, izcīnot
bronzas godalgu 1500m skrējienā ar
personīgo rekordu un sudraba godalgu 2000m kavēkļu skrējienā. Lodes

grūšanā junioriem 5. vietu izcīnīja
Mārcis Bīmanis. B grupas sportistu
sacensībās zēniem zelts un čempiona
tituls vesera mešanā - Otto Asmusam, bronza - Andrejam Grustānam.
2000m kavēkļu skrējienā meitenēm
sudraba godalgu izcīnīja Līna Gražule, kura 18-19.07.2014 pārstāves
valsts jaunatnes izlasi (U-18) Baltijas
čempionātā.
Viktors Ņuhtiļins

"Irši zied" zied jau ceturto vasaru

"Lai dzīvo "Irši zied"!" - novēl sacensību dalībnieki.

12. jūlijā norisinājās tradicionālās sacensības volejbolā „Irši
zied”. Lai gan vasarā ļoti populārs ir

pludmales volejbols, uz zālāju laukumiem formātā 4 pret 4 šāda veida turnīrs Iršos notiek jau ceturto

gadu. Šoreiz sacensībās piedalījās 9
komandas.
Jauniešu komandas izcēlās ar

azartiskumu, sīkstu spēli, ilggadējāki spēlētāji lika pretī pieredzi.
Kā allaž- sīvākā sacensība noritēja
pusfinālos un cīņās par medaļām.
Trešo vietu dramatiskā spēlē, ar
rezultātu 2:1 (14:21 ; 30:28 ; 15:13)
pārspējot jēkabpiliešus, izcīnīja
VETERĀNI, (Ivars Māliņš, Modris
Vilcāns, Guntars Joksts, Dzintars
Greļs). Galvenajā finālā VECBEBRI ( Jurijs Tomaševskis, Aigars Lācis, Edgars Ratnieks, Juris Sirmais )
pārspēja BEBRU jauniešus (Krists
Kučinskis, Raitis Zukuls, Dainis
Vilcāns, Aigars Auzenbergs).
Paralēli volejbolam, visi dalībnieki piedalījās komandu cīņā šautriņu mešanā un trīssolī no vietas.
Summējot katra individuālo vērtējumu, par uzvarētājiem šautriņu
mešanā kļuva VETERĀNU komanda, bet individuāli augstvērtīgāko rezultātu uzrādīja Jurijs Tomaševskis. Trīssolī no vietas labākais
kvartets – BEBRU jaunieši – Raitis,
Aigars, Krists, Dainis. Individuāli
spēcīgākais šajā disciplīnā – Aigars

Lācis, kas tikai par 5 cm apsteidza
Aigaru Auzenbergu.
Labākie volejbolā tika pie krāšņām medaļām un vērtīgām balvām,
šautriņu metēji un trīsssoļlecēji ieguva pārsteiguma balvas. Dienas
gaitā dalībnieki cienājās ar Iršu
auksto zupu. Individuālu specbalvu
– savu sporta kreklu ar 15. numuru,
Andim Znotiņam pasniedz šāgada
Latvijas vicečempions klasiskajā
volejbolā Pēteris Aukmanis, kurš
savulaik mācījies Pērses pamatskolā.
Paldies par piedalīšanos turnīrā
dalībniekiem!
Paldies Iršu pagasta pārvaldei
par sarūpētajām balvām!
Paldies – tiesnešu brigādei- Lībai, Dacei un abām Kristīnēm!
19. jūlijā Koknesē novada čempionāts pludmales volejbolā – II
kārta, bet 26. jūlijā Jokers Beach
Bell amatieru turnīrs Iršos! Būs interesanti!
Dzintars Greļs,
sporta darba organizators Iršos
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Mums dzīvē šai laimējies ļoti
Viņi nevarēja nesatikties. Ja ticam,
ka mums katram nolemts savs cilvēks,
vienalga cik jūru, cik kalnu mūs šķir….
Koknesieši Inese un Normunds iet kopā
savu mīlestības ceļu vairāk kā 20 gadus.
Pirmajos Ziemassvētkos, Ineses dzimšanas dienā, 1993. gada 25. decembrī
Kokneses – Romas katoļu baznīcā viņus
salaulāja priesteris Zviedrāns. Te, Koknesē, ir piedzimusi viņu meita Monta,
te piepildījies sapnis par kopīgu muzicēšanu. Tautas mūzikas mīļotāji viņus pazīst gan kā dziedošo Skuju ģimeni, gan
kā lustīgos kapelas „Aizezeres muzikantus”. Tikāmies jūlija sākumā, kad tikko
Vīksnā, Balvu novadā, Ineses dzimtajā
pusē ar skaistu koncertu bija nosvinēta
kapelas „Aizezeres muzikanti” jubileja,
kuru pirms vairāk kā 50 gadiem Vīksnā
nodibinājis Ineses tētis Juris Keiselis. Par
šo notikumu Vīksnas kultūras dzīvē vēstīja arī laikrakstā „Vaduguns”.

Kopā no Ziemassvētkiem

„Iepazināmies kopīgu paziņu kāzās
Ērgļos. Man ļoti patīk dejot, Normunds
mani uzlūdza, un mums lieliski izdevās
sadejoties! Abiem mums aiz muguras
bija izirusi ģimenes dzīve, stāsta Inese. Jautāju: „Vai aizraušanās ar mūziku
kaut kādā mērā ietekmēja jūsu abpusējās simpātijas? „Nē, es Inesītē iemīlējos
ne jau viņas skaistās balss dēļ. Viņa prata mani uzklausīt. Aizkustināja viņas
sirsnība un labestība,” atklāj Normunds
un turpina: „Pie Ineses atnācu uz palikšanu jau 1990. gada Ziemassvētkos, bet
laulības bija trīs gadus vēlāk.”
Tomēr laimīgi ir sagadījies tā, ka
viņi abi apveltīti ar muzikālām dotībām
un kopīgais vaļasprieks kļuvis par dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

Dienās būs muzikants!

Normunds ir dzimis Antūžos, bet
bērnības gaitas pagājušas Odzienā. Viņš
atceras gadījumu no bērnības: „Biju trīs
gadus vecs. Tolaik populāri bija bērnības svētki, svinību vakarā mūsmājās bija
ballīte. Es visu vakaru esot nostāvējis
blakus muzikantiem. Viens no viņiem
mātei teicis: „Viņš tev dienās būs muzikants!”” Pēc skolas gadiem Odzienā,
Normunds ieguvis ceļu meistara izglītību. 1982. gadā pienācis laiks doties dienestā, par to, kā laimīgs gadījums izmainījis notikumu gaitu, Normunds stāsta:

„Bija nolemts, ka mūs, tikko iesauktos
puišus, vedīs uz Afganistānu. Iebraucot
ar vilcienu Volgogradā, kāds no „augstākajiem vīriem” pajautāja: vai starp jums
ir muzikanti? Es un mans draugs pacēlām rokas. Mūs un vēl vairākus puišus
izsēdināja no vilciena. Tā es nokļuvu
vienā no karaspēka pūtēju orķestriem.
Arodskolā biju tikai trinkšķinājis ģitāru,
kāds es muzikants! Bet orķestrī iemācījos pūst trompeti. Pēc dienesta dzīvoju
un strādāju Pļaviņās, un tad kādu laiku
spēlēju Pļaviņu pūtēju orķestrī. Jau 25
gadus esmu tālbraucējs šoferis. Cik gan
melodiju pie stūres sēžot izdungots!
Vienmēr ir prieks atgriezties mājās, jo
zinu, ka gaida manas mīļās meitenes!”
Normunds ir bijis gādīgs tētis Ineses
meitām Kristīnei un Ilzei, kuras jau tagad ir savā dzīvē un labprāt ciemojas pie
meitas Lienes un mazmeitiņas Leldes.
Bet Monta, Inese un sunīte Deizija viņu
vienmēr gaida mājās.

Mūzikas mīlestību
manto no tēva

Inese ir Latgales meitene, un viņas
dzimtajā pusē Vīksnā, Aizezeres ciemā,
ļaudis zina, ka Keiseļu ģimenē mūzikas
mīlestība iet no paaudzes paaudzē. Paralēli mācībām Balvu vidusskolā, Inese mācījusies arī Balvu mūzikas skolā
akordeona klasē. Lielākais prieks bijis,
kad tētis ļāvis spēlēt kopā ar kapelu. Bet
reizēm tas prieks nemaz tik liels nav bijis. Inese atminas: „Spēlējām ar kapelu
vienā ballē, mani, sešpadsmitgadīgu
jaunkundzi, viens puisi neatlaidīgi lūdza uz deju. Ar vienu deju nepietika,
dancoju vēl, bet papus palika ļoti dusmīgs, bet man tik ļoti gribējās dejot un
dejot!” Pēc Rīgas 4. medicīnas feldšeru
skolas beigšanas, Ineses pirmā prakses
vieta ir Stučkā, bet no 1982. gada 1. aprīļa, viņa ir visjaukākā medicīnas māsiņa Bebru pagasta pirmsskolas izglītības
iestādē „Bitīte”. „Pirms gada atvērtajā
„Bitītē” sāku strādāt vienā laikā ar Ilonu Vītolu. Varu teikt kā dziesmā: „Man
dzīvē šai laimējies ļoti!” – man ir brīnišķīgas meitas, mīlošs vīrs, vislabākie vecāki, draugi un kolēģi, bez kuriem nespēju savu dzīvi iedomāties. „Bitīte” ir
manas otrās mājas. Katru darba dienu
man ir prieks braukt uz Bebriem, rūpēties par mazajām „bitītēm” un būt kopā
ar savām kolēģēm, daudzo gadu ritēju-
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21 gadu kopā

mā vairākas no viņām man ir kļuvušas
tuvas draudzenes, ar kurām mūs vieno
dziedāt un muzicēt prieks.”

Dziesmas ceļš nekad
nebeidzas!

No „Bitītes” dzimšanas brīža tur
zum un zum dziesmu prieks. Nevienā pasākumā nevar iztikt bez dziesmu kamola atritināšanas. Tā savulaik
radies arī vokālais ansamblis „Bitītes”,

Meita visstingrākā
kritiķe

Savulaik Kokneses Mūzikas
skolā ir mācījusies Ineses vecākā
meita Ilze, kura ir ieguvusi juristes izglītību un tagad ar ģimeni
dzīvo Londonā. Neaizmirstajot un
ese, koncertē
In
,
ds
mā atmiņā palikuši brīži, kad
un
m
or
Monta, N
.
svētkus svinot
mamma un trejmeitiņas ir dziekurā skanējusi Inesītes dājušas kopā bērnudārza pasākumos.
balss un viņas akordeons. Šobrīd an- Šobrīd Inese un Monta dzied Kokneses
samblis savu darbību ir pārtraucis, kultūras nama sieviešu korī „Anima”.
bet tā vietā Inese ar savā draudzenēm Monta ir absolvējusi Kokneses Mūziun kolēģēm Velgu Feldmani, Dzintra kas skolas vokālo kora klasi un spēlē viStārastiņu, Montu un Normundu, joli, ģitāru, klavieres, sintezatoru. „Viņa
kuriem pievienojies arī Jānis Padoms ir mūsu visstingrākā kritiķe. Ja mums
un mazā Monta Bergmane, ar Ineses kaut kas neizdodas, dabūjam trūkties!”
tēva svētību ir pārtapuši kapelā „Aize- – smejot teic vecāki un piebilst: „Mums
zeres muzikanti”. Dziesmas ceļš nekad nav laika strīdēties par sadzīviskām lienebeidzas! Normunds atklāj: „Inesīte tām, ja strīdamies, tad tikai par muzimani ar savām „bitītēm” burtiski ievil- cēšanu! Paldies mūsu labajiem kaimika šajā virpulī, no kura vairs neizkļūt ņiem Indrānu ielā, kuri nepārmet, ka ik
laukā. Pirmajos kopdzīves gados mēs vakaru dziedam un spēlējam, bet brīvuzspēlējām un uzdziedājām drau- dienās skaļi pārnēsājam lejā un augšā
gu lokā, kāzās, ģimenes pasākumos. savus instrumentus!” Normundam ir
Bet tad sieva palūdza mani piespēlēt zināma viena kaimiņiene, kura vakaros
ģitāru ansambļa „Bitītes” koncertā ļoti gaida viņu muzicēšanu!
Bebros. Kā man drebēja balss un rokas vārdos neizstāstīt! Domāju, ka tā Tēvs kapelas „grožus”
ir pirmā un pēdēja reize! Taču sie- atdod meitai
vietes savu panāk! Pēc pirmās sekoja
Par kapelas „Aizezeres muzikanti”
nākamās uzstāšanās. Iemācījos spēlēt gaitām un tās pirmo sastāvu Vīksnas
mutes ermoņikas, tagad muzicēju pagastā varētu uzrakstīt apjomīgu
gan ar akustisko, gan elektrisko ģi- grāmatu. Šajā Pēterdienā Vīksnas
tāru, kapelas vajadzībām pats savām tautas namā kapelas „Aizezeres muzirokām uzmeistaroju velna bungas. kanti” jubilejas pasākumā novadnieki
Trīs gadus esam piedalījušies Bebros mīļi daudzināja Inesītes tēti Juri Keidziedošo ģimeņu pasākumos, kuros seli, kapelas dibinātāju, cītaras, manesam rūpējušies arī par apskaņošanu. dolīnas un bungu pārzinātāju. Cik
Mēs ar Montu smejam, ka mamma ir daudz melodiju nospēlēts no pagājušā
mūsu ģimenes galvenais kapelmeis- gadsimta 50. gadiem, kad viņš sasautars!”
ca kopā no dienesta pārnākušos pui-

šus. Savas zemītes kopēji, kuri atrada
laika zaļumballēs un kāzās uzspēlēt
cītaru, vijoli, akordeonu, kontrabasu
un bungas. Tagad vairums no viņiem
savas skaistākos meldiņus spēlē, tur
augšā aiz zvaigznēm. Jubilejas koncertam cauri vijās Ineses sagatavotais
atmiņu stāstījums par kapelas gaitām.
Ar sirsnīgiem aplausiem savējie uzgavilēja 82 gadus vecajam vīram, kapelas dvēselei, Jurim Keiselim, kurš ar
drošu sirdi kapelas „grožus” atdevis
meitai. Pie kapelas sastāva ir piederīgs
arī Jura Keisela mazdēls Agris Keiselis,
kurš spēlē ģitāru un ģitāriste Andra
Bērziņa. Mums, Kokneses novada
iedzīvotājiem, ir laimējies uz skatuves
kopā ar kapelas dalībniekiem, dzirdēt
arī Jura Keiseļa bungu spēli.

Vislabākā alga – publikas
atzinība

Inese teic: „Esmu pateicīga Velgai
Feldmanei, kura pagājušā pavasarī iedrošināja mūs pieņemt pārdrošu lēmumu un piedalīties Tautas muzikantu skatē Medņevā. Ieguvām I pakāpes
diplomu un piepildījām sapni piedalīties XXV Dziesmu un XV Deju svētkos
Rīgā. Spēlējām koncertos Vērmaņdārzā. Mans tētis bija tik saviļņots, ka varēja doties svētku gājienā. Pēdējo gadu
laikā esam ar prieku piedalījušies daudzos koncertos un svētku pasākumos
Kokneses novadā un cituviet, esam
pabijuši Slovākijā, Vācijā, Baltkrievijā un Zviedrijā. Katrā nedēļas nogalē
spēlējām kādā jubilejas pasākumā vai
kāzās. Citam vaļaspriekam laika vairs
neatliek. Kopīgi izvēlamies dziesmu
repertuāru un cenšamies to arvien papildināt. Pirmās kapelas sastāvā skanēja tikai mūzika, bet mēs nevaram iztikt
bez dziedāšanas.”
Normunds piekrīt: „Nekam citam
kā muzicēšanai laiks vairs neatliek.
Senāk biju kaislīgs makšķernieks, bet
tagad retu reizi izvelku kādu līdaku.
Vislielākais gandarījums ir brīžos, kad
koncertējot jūtam publikas atzinību,
bet, ja pēc uzstāšanās kāds pienāk un
teic: „Vecīt, bija labi!” – esmu laimīgs!”
Gada visbaltākajā laikā, kāzu gadadienā, Normunds savai Inesītei dāvā
ziedus un uz ģitāras nospēlē melodiju,
kas visu izteic bez vārdiem.
Sarmīte Rode

Jaunie ēdināšanas speciālisti ar starptautisku pieredzi

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola kā profesionālā izglītības iestāde ir ar daudzu
gadu pieredzi ēdināšanas pakalpojumu
speciālistu sagatavošanā. Šogad kārtējo
gadu 36 audzēkņi kārtoja centralizēto
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
Kvalifikācijas eksāmens sastāv no 2 daļām: teorētiskā daļa (tests) un praktiskā
daļa. Teorētisko daļu 4.kursu audzēkņi kārtoja elektroniski jau 2013. gada
20.decembrī pirms došanās kvalifikācijas praksē. Praktisko daļu kārtoja pēc
atgriešanās no kvalifikācijas prakses: 26.
un 27 jūnijā. Kvalifikācijas eksāmena
praktiskajā daļā audzēkņi izlozēja svētku tematu, sagatavoja tam visus nepieciešamos dokumentus (ēdienkarte, viesu izvietojums pie galda, pieprasījums
servīzes telpai, ēdiena tehnoloģiskā
karte, shēma, kalkulācijas karte), sagatavoja noteikto ēdienu, servēja galdu
un prezentēja ēdiena pasniegšanu. Kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja
visi 36 audzēkņi, vidējā atzīme 7,14.

Šogad salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu rezultāti bija par
veselu balli augstāki. Kvalifikācijas eksāmena komisija atzinīgi novērtēja audzēkņu zināšanas un prasmes. Šogad aprit 5
gadu sadarbība skolai ar Vācijā
esošo uzņēmumu „Solo Neue
Zeiten”un 18 audzēkņi no IV
kursiem piedalījās Leonardo
da Vinci projektā „Vecbebru
Profesionālās vidusskolas audzēkņu prakse ES valstīs”, 7 Izglītības
Izlaiduma dienā.
Izglītības programmas
audzēkņi praktizējās Brēmenē, programmas
"Ēdināšanas pakalpojumi"
6 audzēkņi Šverīnā, 5 audzēkņi „Ēdināšanas
pakalpojumi” 4. B
4. A kurss un audzinātāja
Osterholcā. Projekta mērķis ir kurss un audzinātāja
Ināra Bakmane.
uzlabot prasmes un kompe- Dace Bernāne.
ka mūsu skolas beidzējiem
tences jauniešiem, kuri iegūst
- ēdināšanas pakalpojumu
sākotnējo profesionālo izglītību ēdinā- tisko pieredzi.
speciālistiem ir labas zināšanas pakalpojumos. Mērķis tika sa- Jaunieši gala
tiem.
kā
ifi
rt
se
šanas
un prasmes profesijā
sniegts, par to liecina vācu uzņēmumu atskaites ziņos
te
tā
ili
s Mob
iegtajiem Eiropa
un darba devēji ir ļoti apvadītāju sniegtais vērtējums. Ar ganda- jumā MobiliAbsolventi ar izsn
sniegti. Liela daļa absolventu atgriežas mierināti ar jaunajiem speciālistiem.
rījumu skolas direktors J.Bakmanis pa- tātes rezultātu
Informāciju sagatavoja:
sniedza Eiropas Mobilitātes apliecinā- aspektus novērtēja pozitīvi un Mobili- darbā ēdināšanas uzņēmumos, kuros
Marija Pranča, Ināra Bakmane
jumu, kas apliecina jauniešu starptau- tātes brauciena rezultāti tika pilnībā sa- bija kvalifikācijas praksē. Tas parāda,
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Kultūras pasākumu plāns
Datums, laiks

18. jūlijā plkst.
18.00
18. jūlijā plkst.
19.00

9. augustā

Pasākums

Norises vieta

Pasākums "Puķu diena".

Bebros, muzejā
"Galdiņi"
Kokneses
estrādē

BRĪVDABAS IZRĀŽU VAKARS.

Divas jautras komēdijas
“Mīlestība līdz prāta zudumam” un
“Sieviņa uz stundu vai kafija diviem”.
Biļetes iepriekšpārdošanā EUR 5,00.
Izrādes dienā EUR 7,00. Biļešu iepriekšpārdošana
Kokneses kultūras nama un Biļešu paradīzes kasēs.
Latvijas Televīzijas sestā
ziedojumu akcija

Likteņdārzā

“Top Latvijas Likteņdārzs!”.

9. augustā plkst.
18.00

Dziedošās BAUMAŅU ģimenes koncerts

“APKĀRT PASAULEI”.

Kokneses
estrādē

Ieeja: 3 euro; pensionāriem, skolniekiem 2 euro.
9. augustā plkst.
22.00
16. augustā

ZAĻUMBALLE.

Kokneses
estrādē

plkst. 18:00 koncerts –

Iršu klubā

Spēlē: grupa “KANTORIS 04”.
Ieeja: 3 euro, pēc plkst. 23.30 - 4 euro.
piedalās Harijs Ozols & Santa Zapacka.
Ieejas biļetes cena 3,- EUR.

plkst. 22:00 balle –

muzicē grupa "Starpbrīdis" no Līvāniem.
Ieejas biļetes cena 3,- EUR.
30. augustā plkst.
Bebros, stadionā
Sporta svētki.
10.00
Programmā: noslēgums pludmales volejbolam;
volejbols 4x4; individuālie sporta veidi; atrakcijas.
Bebru pagasta iedzīvotājiem par brīvu, citu pagastu
dalībniekiem dalības maksa EUR 2,00.
Bebros,
30. augustā plkst.
BALLE.
Mežaparka
22.00
Spēlē ansamblis „Lifts”,
estrādē
biļetes cena iepriekšpārdošanā EUR 4,00,
balles laikā EUR 5,00.
Vecbebru parkā
1. septembrī
Koku stādīšana Vecbebru parkā, īstenojot Meža
attīstības fonda finansēto
Latvijas Pašvaldību savienības projektu

"Interesantai pašvaldībai
daudzveidīgajā
Latvijā un Eiropā".

23. septembrī
plkst. 17.00
30. oktobrī plkst.
18.00
27. novembrī
plkst. 18.00
11.,18. decembrī
plkst. 18.00

Rudens saulgrieži.
Veļu vakars.
Seno ziņģu vakars.
Ziemassvētku darbnīcas.

Kokneses
pilsdrupās
Kokneses
pilsdrupās
Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā

Vairāk nekā 3 000 jauniešu var bez maksas
iegūt profesiju

Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 90 profesijām. Mācības ilgs
vienu vai pusotru gadu, pieejama arī stipendija
līdz 115 EUR mēnesī.

Prasības jaunietim:

 vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
 pabeigta 9. vai 12. klase;
 gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis

stipendiju citā ESF projektā;
 ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas.
Mācību programmām var pieteikties arī
tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba
meklētāji.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību
programmas?

Var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba
tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību.
Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu,
izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī),
civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības
pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
Profesionālās izglītības iestādes, kas iesais-

tījušās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā, 32
Latvijas pilsētās līdz 1.septembrim gatavas uzņemt vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu
un profesiju klāsts ir ievērojams. Jaunieši varēs
apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila
speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās
reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta
asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.
Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv.
Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā "VIAA īstenotie
projekti”.
Tas ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā
atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.

Profesionālās izglītības
iestādes Zemgalē
 Zaļenieku

Komerciālā un amatniecības
vidusskola
 Saulaines Profesionālā vidusskola
 Jelgavas Tehnikums
 Jelgavas Amatu vidusskola
 Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā vidusskola
 Aizkraukles Profesionālā vidusskola
 Vecbebru Profesionālā un
vispārizglītojošā internātvidusskola
 Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Mazs bērniņš balts, piesnidzis ar pienu,
Žēl mazu aizmigušu modināt.
Mazs bērniņš balts, kā Dieviņš stāv man klāt.
/M. Briede/
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūnijā reģistrēti četri jaundzimušie:
Melānija Melika, Rainers, Nikola, Gita
Sirsnīgi sveicam bērniņu vecākus un vecvecākus!

Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā jūnijā
reģistrētas 10 laulības:
Dzimtsarakstu nodaļā 7 laulības;
Kokneses ev.lut. draudzē 2 laulības;
Kokneses Romas katoļu draudzē 1 laulība.

Kokneses novada represētie!
16. augustā plkst.13.00 Ikšķiles estrādē
Latvijas politiski represēto apvienība (LPRA)
rīko ikgadējo salidojumu.
Kopīgs brauciens no Kokneses novada netiks organizēts.
21. augustā Kokneses novada represēto nodaļa organizē
ekskursiju uz Rēzekni.
Galvenais apskates objekts būs Austrumlatvijas reģionālais
daudzfunkcionālais centrs GORS.
Lūdzam represētos pieteikties, kā arī ņemt līdzi tuviniekus, īpaši savus
bērnus, mazbērnus.
Aicinām atsaukties visus skolēnus, kas piedalījušies konkursos.
Ekskursijai pieteikties pie Monikas Dzenes 65161106, m.t. 26191982,
pie Birutas Butānes tel. 65161553.

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Mēs bieži saulei māti pielīdzinām.
Un vienmēr ticam – viņa neaiziet.
/J. Osmanis/
Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā
reģistrēts viens mirušais:

LĪDZJŪTĪBAS
Gan sāpju dienas, gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.
/E. Vēveris/
Izsakām līdzjūtību
Andra Skudras tuviniekiem,
viņu mūžībā aizvadot.
Avotu mājas iedzīvotāji

Austra Jakušonoka (1948.g.)

Mums jānes šais smagajos nēšos
Mūsu dvēseles debesīm tuvāk.
/M. Zālīte/

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

Izsakām līdzjūtību
Jānim Skudram, tēti zaudējot.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Kapusvētki Kokneses novada kapsētās
Kapsēta

Luterāņu

Katoļu

Kokneses pagasta Baznīcas kapos

12.07. plkst. 14.00

Kokneses pagasta Ūsiņu kapos

02.08. plkst. 14.00

02.08. plkst. 14.00

Kokneses pagasta Atradzes kapos

09.08. plkst. 14.00

09.08. plkst. 14.00

Kokneses pagasta Kaplavas kapos

16.08. plkst. 14.00

16.08. plkst. 14.00

Bebru pagasta Zutēnu kapos

17.08. plkst. 12.00

19.07. plkst. 13.00

Iršu kapos

16.08. plkst. 16.00

16.08. plkst. 16.00

KOKNESES
KOKNESES NOVADA
NOVADA VĒSTIS
VĒSTIS
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Sākums 1. lpp.

Tā svin Koknesē!

Izstādē – tirdziņā ar savu radošo veikumu iepazīstināja šogad
nodibinātā biedrība „Mazā Taka”.

Juris Siliņš arī pēc
Vislabākais – vietējais produkts!
gājiena sargā biedrības Koknesieši jau iecienījuši Antas
Nekur nav tik labi kā
„Mazā Taka” karogu. Kučeres gatavoto sejas krēmu
Koknesē –
Svētkos pirmā izstāde! Kokneses
Latvijas sirds vietā!
„Beāte”, veselīgās tējzālītes un
novada svētkos atklāja fotokluba
garšvielu maisījumus.
„Kokneses kadrs” pirmo darbu izstādi.

Vislielākās vīru kaislības šajā dienā virmoja virves vilkšanas sacensībās,
kuras jau kļuvušas par tradīciju mūsu novada svētkos. Spēkiem sacentās četras
spēcīgāko Kokneses, Bebru un Iršu vīru komandas. Bebrēnieši, līdzjutēju
atbalstīti, plecu pie pleca no sirds cīnījās par uzvaru savam pagastam.

Visstiprākie! Šoreiz uzvarētāju gods tika komandai
Koknese 1, otrā vieta – Bebru pagasta komandai,
trešajā vietā – Iršu vīri, bet ceturtā vieta –
komandai Koknese 2.

Kas kopīgs darbīgajiem un sportiskajiem Iršu
pagasta ļaudīm ar lidonīti vārdā irsis? Viņiem visiem
noteikti piemīt neatlaidība! Kā mērķis nolūkots –
jātraucas tikai uz priekšu! Svētku dienā smaidīgi un
lepni par paveikto!

Galveno
balvu –
SAMSUNG
SMART
televizoru no
SIA „Hanza
Elektro”
loterijā laimēja
koknesiete
Inita Kalniņa.
Par to prieks
viņas mazajai
meitiņai!
Vai gan bija kāds, kurš ar satraukumu negaidīja lielo svētku loteriju? Kokneses
novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs pirms balvu izlozes pateicās novada
uzņēmējiem par labvēlību svētku organizēšanā un sarūpētajām dāsnajām balvām.
Ar mazo koknesiešu rokām tika izvilktas laimīgās lozes. SIA „Kokneses galdniecība”
dāvāto koka krēslu - lādi savā īpašumā ieguva koknesietis Andris Žogots.

Ar AS Swedbank atbalstu Ditas Balčus teātra izrāde „BURATĪNO”
iepriecināja mūsu mazos novadniekus. Un, ja vēl izrādes galvenais varonis kļuva
par skatītāju, līksmībai nebija gala!

Vidējās paaudzes
deju kolektīva „Irši”
sparīgajam dejas
solim līdzi saulīte
smēja – tā svin
Koknesē!

Vēlaties būt
allaž kustībā un
priekā – dejojiet
līnijdejas!
Senioru kora
„Labākie gadi”
dziesmotais
sveiciens
Koknesei
novada
pašdarbības
kolektīvu
koncertā „No
visas sirds”.

Liepu cēlumā,
ozolu staltumā
dejo Kokneses
vidējās
paaudzes
deju kolektīvs
„Liepavots”.

Naksnīgajās debe
sīs kopā
vēlējums: "Lai dz ar uguns dzirkstīm uzvijās
īvo Kokneses no
vads!"
Paldies par svētk
u prieku
SIA "Kūdras ener
ģijai"!
Kokneses novada domes sveiciens iedzīvotājiem bija arī brāļu
Auzānu un slavenā Jersikas orķestra koncerts.

Tik līksma zaļumballe Koknesē līdz rīta ausmai sen nebija
bijusi! Paldies Kokneses pūtēju orķestrim un brāļiem Auzāniem!
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