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5. jūlijā svinēsim Kokneses novada svētkus!
Vasaras pilnbriedā, kad Die
viņš brien rudzu lauku, saule ro
tājas pāri Daugavai, ieklausīsimies
arī mēs dabas balsī un svinēsim
svētkus savam novadam! Pēc kriet
na darba cēliena atradīsim laiku
priecāties un sajust gandarījumu,
ka protam godā turēt mūsu sen
ču darba tikumu un tautas mākslas
tradīcijas, apliecinot, ka mums ir
stiprs pamats uz kā celt savu rīt
dienu! Būsim kopā 5. jūlijā Latvi
jas sirds vietā Koknesē un, lai mūs
vieno svētku nosaukums: „Ar sirdi
Kokneses novadā”!
Pagājušajā gadā novada svētkos
pirmo reizi saviļņojošu kopības sa
jūtu piedzīvojām svētku gājienā.
Turpinot labi iesākto, svētkus at
klāsim ar krāšņu un dzīvespriecīgu
gājienu! Aicinām novada iestādes,
uzņēmumus, biedrības, draugu
grupas un iedzīvotājus gājienam
pieteikties līdz 30. jūnijam, savlaicī
gi padomājot par vizuālo noformē
jumu un atraktīvu sevis izrādīšanu
– pieteikumu un nelielu aprakstu
par sevi nosūtot Kokneses kultūras
nama direktorei Ingunai Strazdiņai,
uz epastu: inguna.strazdina@kok
nese.lv., vai zvanot: t. 26574538.
Līdz pulksten 11 pulcēsimies
pie I. Gaiša Kokneses vidusskolas
vārtiem. Kokneses pūtēju orķestra
pavadījumā mūsu ceļš pa Kokne
ses ielām, garām luterāņu baznī

cai, aizvīsies līdz svētku galvena
jai mājvietai – estrādei. Svētkos ir
īstā reize parādīt, ar ko lepojamies
un esam bagāti. Par to pārliecinā
simies novada uzņēmēju ražotās
produkcijas izstādē – tirdziņā.
Bērnus priecēs Kokneses novada
domes sarūpētās piepūšamās at
rakcijas. Lielus un mazus uz līksmu
darbošanos gaidīs radošās darbnī
cas. Būs iespējams izvēlēties ar ko
labāk vizināties: zirdziņa mugurā,
ar elektromobili vai izbaudīt Dau
gavas gleznaino ainavu braucienā
ar vikingu liellaivu „Lāčplēsis”,
kura 5. un 6. jūlijā būs atceļojusi uz
Kokneses pilsdrupām. Šīs izklaides
gan būs par maksu. Pulksten 12,
vienlaicīgi ar jau minētajām akti
vitātēm, svētkus ieskandinās vērie
nīgs novada pašdarbnieku – koru
un deju kolektīvu, pūtēju orķestra
koncerts „No visas sirds”. Aicinām
sarosīties novada stiprākos vīrus,
veidot komandas, un savu spēku
un izturību parādīt virves vilkša
nas sacensībās. Ar AS Swedbank
atbalstu īpaša svētku dāvana mūsu
jaunajai paaudzei būs Ditas Balčus
teātra izrāde bērniem BURATĪNO.
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šo
gad, par svētku tuvošanos vēstīs
māju un iestāžu logos ievietotie
svētku plakāti „Mana sirds Kok
neses novadā”, kas apstiprina jūsu
dalību loterijā, kuru ar vērtīgām

Paldies par paveikto piecos gados!
Cienījamie Kokneses novada ie
dzīvotāji! Sirsnīgi sveicu Kokneses
novada pastāvēšanas piektajā gads
kārtā un tuvojošos svētku noskaņā!
Koknese, Bebri un Irši no 2009.
gada 1. jūlija nes Kokneses novada
vārdu. Paldies mums visiem par pa
veikto piecu gadu garumā! Novada
dzimšanas dienas mēnesī svinēsim
jau par tradīciju kļuvušos Kokne
ses novada svētkus. Aicinu no sirds
tos svinēt kopā ar savām ģimenēm,
draugiem un ciemiņiem! Svētki ir
kā prieka mirklis ikdienas skrējie
nā, kā atskaites punkts, kurā paska
tīties pašiem uz sevi – gan godinot
vietu, kurā dzīvojam, mācamies,
strādājam, smeļam spēku un ie
dvesmu.
Novēlu mums izbaudīt šo kopī
bas sajūtu un apziņu, ka dzīvojam
vienā no zaļākajām un skaistākajām
vietām Latvijā – Latvijas sirds vietā.
Paldies novada iestāžu un pagasta
pārvalžu darbiniekiem par apzinī
go darbu svētku sagatavošanā! Pal
dies par pašaizliedzību Kokneses
novada pašdarbniekiem – jūsu de
jas, dziesmas un mūzikas mīlestība
vienmēr grezno mūsu svētkus!
Kokneses novada domes vārdā
pateicos par atbalstu mūsu nova
da uzņēmējiem un citiem labvē
ļiem svētku organizēšanā. Paldies,
ka uzskatāt par goda lietu sniegt
savu ieguldījumu svētku norisē!

Kokneses novada svētkus atbalsta:
SIA “Hanza elektro”, SIA “Kūdras
enerģija”, ZS “Vecsiljāņi”, veikals
“Metālists”, DUS “Virši – A”, SIA
“Orinoko”, SIA “Bormaņi”, ZS
“Dravas”, ZS “Janavas”, ZS “Kalnavoti”, ZS “Pakuļi”, SIA “Pelava”,
ZS “Rosmes”, ZS “Sietiņi”, veikals
“Kokneses miesnieka gardumi”,
ZS “Zemītes”, ZS “Pilslejas”, PA
“Kokneses Tūrisma centrs”, PA
“Kokneses Sporta centrs”, DUS
“Astarte nafta”, SIA “Ataudze”,
veikals “Elvi”, krodziņš “Rūdolfs”,
Ragāļu krogs, IK “Svētku mode”,
SIA “Grasis G”, kempings “Daugavas Radzes”, IK “Mazā Kāpa”,
Ragāļu ēdnīca, ZS “Tulpes”, SIA
“Pērles būve”, IK “RL Būvnieks”,
SIA “HansaPack”, SIA “Kokneses galdniecība”, SIA “Pallogs”,
SIA “J&E īpašumi”, VAS “Latvijas
Valsts Meži”, SIA “Sinda & VR”,
Bebru pirts “Ozoliņi”, SIA “Vējkalni MIKI”, ZS “Stirnupes”, ZS
“Jaunzemi”, biedrība “SB Koknesis”, ZS “Purieši – Mālkalni”,
Rūķu našķi, Rolands Strazdiņš,
Ligita Grunšteina, Guntis Belēvičs, SIA “EIDZ transports”, AS
“Swedbank”, AS “SEB banka”.
Priecīgā un darbīgā noskaņā sa
gaidīsim svētkus!
Dainis Vingris,
Kokneses novada domes
priekšsēdētājs

balvām atbalsta novada uzņēmē
ji. Pulksten 17 loterijas noslēgumā
noskaidrosim šo svētku veiksmi
niekus! Kokneses novada domes
sveiciens visiem svētku svinētājiem
būs Latvijā populāro brāļu Auzānu
un slavenā Jersikas orķestra svētku
koncerts un zaļumballe, ko iesāks
Kokneses pūtēju orķestris un līdz
jaunas dienas rītam spēlēs brāļi
Auzāni ar grupu. Pulksten 24 nak
snīgajās debesīs uzdzirkstīs svētku
salūts kā mūsu visu vēlējums: lai
dzīvo Kokneses novads!
Svētku gaisotne ar pasākumiem
Koknesē, Iršos un Bebros sāksies
jau svētku nedēļas vidū. Iršu pa
gastā 2. jūlijā pulksten 10 sāksies
radošās darbnīcas, kurās varēs ap
gūt prasmi skaistu lietu radīšanā
un apgleznošanā. Tajā pašā dienā
Bebros norisināsies foto orientēša
nās. Pasākuma organizētāji jau sav
laicīgi lūdz padomāt par komandu
izveidi 2– 3 dalībnieku sastāvā,
komandas nosaukumu un vizuālo
noformējumu. Bet pats galvenais
– jābūt fotoaparātam vai telefon
am ar foto funkciju un aizrautībai
meklēt un atrast! Neaizmirstiet
pieteikties līdz 2. jūlijam pulksten
16.00 pa t. 26231334. Gaidot svēt
kus, bebrēnieši gatavos savu laimes
pakavu, lai 3. jūlijā pulksten 15 pa
sākumā „Bebru laimes pakavs” no
tapušajiem darbiem kopīgi izvei

dotu Bebru pagasta laimes koku.
Pulksten 16 muzejā „Galdiņi” būs
tikšanās ar dzejas grāmatas “Manī
karsti pulsē laiks” autori Sarmīti
Rodi un Jāzepa Osmaņa gleznu iz
stādes “Ar Daugavā pasmeltu sau
les staru es rakstīt un gleznot varu”
atklāšana.
2. jūlijā Koknesē pulksten 10
projekta „Kopā nākotnes mežam”
ietvaros Kokneses parkā pie skulp
tūras „Mūžībai” lieli un mazi kok
nesieši stādīs kociņus.
No 30. jūnija līdz 5. jūlijam
Kokneses pagasta bibliotēkā būs
skatāma izstāde „Kokneses pils
drupas bērnu zīmējumos”, bet
Ratnicēnu bibliotēkā – izstāde
„Koknese no sendienām līdz mūs
dienām”.
4. jūlijā pulksten 18 Kokneses
kultūras namā sumināsim jaunos
novadniekus sarīkojumā „Man
blakus tava sirsniņa”. Pasākuma
norisi atbalsta AS „SEB banka”.
Vienosimies svētku gaidīšanā
ar svētku plakātiem māju un dar
bavietu logos! Šie svētku vēstne
ši atrodami tirdzniecības vietās,
Kokneses novada domē, tās iestā
dēs un pagastu pārvaldēs!
Lai Kokneses novada svētki
kļūst par neaizmirstamu notikumu
mūsu dzīvē, kuru gaidām gadu no
gada! Uz tikšanos 5. jūlijā Koknesē!
Kokneses Novada Vēstis

Esiet sveicināti vasa
ras saulgriežu laikā! No
trejdeviņām jāņu zālēm
vasara pin savu vainagu. Top
visa pasaule – smaržīgs zieds
un atgādina, ka mēs esam Sau
les tauta un mūsu katra ceļš sa
saucas ar Saules ritu. Laiks, kad
ik puķei pļavā, saules staram
virs Daugavas, mūsu domām
un izrunātam vārdam piemīt
brīnumains spēks.
Svētki atnāk pēc labi pada
rīta darba. Mūsu novada jaunā
paaudze – skolu absolventi teju
tūlīt aizvērs skolas durvis. Lai
viņi ieliek savās ceļasomās vis
pārgalvīgākos sapņus un māku
uzdrīkstēties!
Šajā avīzes numurā stāstām
par daudz priecīgiem un nozī
mīgiem notikumiem. Kokneses
senioru koris „Labākie gadi”
nosvinējuši savu 15. dzimšanas
dienu. Atgādinām, kā sagaidī
jām Sama modināšanas svēt
kus. Lepojamies ar mūsu ta
lantīgo jauniešu sasniegumiem
sportā un mūzikā. Likteņdārzā,
Ozolu godasardzē, iestādīti jau
ni ozoliņi. 14. jūnijā, kad atkal
pieminēsim mūsu tautas sāpju
ceļu, iespējams, kādas mīļas ro
kas iestādīs jaunu kociņu svešu
mā aizsauktai dvēselītei.
5. jūlijā, kad svinēsim Kok
neses novada svētkus, apjau
tīsim, cik tomēr laimīgi esam
savās mājās, savā tēvu zemē.
Vai citur tā pasaulē svin
Līgo svētkus, dedz jāņugunis
un dziesmas dzied? Gada īsā
kajā naktī sajutīsim saulgriežu
burvību, izdzīvojot senās tra
dīcijas dabā – Dieva dārzā! 21.
jūnijā – vasaras saulgriežos, lai
mums izdodas piedzīvot mirkli,
kad saulīte rotājas debesu kal
nā!
Kā margrietiņu pļava lai
zied mūsu vasara!
Anita Šmite,
Sarmīte Rode

Pirmo reizi sumināsim jaunos novadniekus

„Bērni ir puķes Dieva pasaules
dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu
mīlestībai un kopšanai”, vecāku sūtī
bu atklājusi Zenta Mauriņa.
Bērniņa ienākšana ģimenē ir
priecīgs un gaidīts notikums. Kok
neses novada svētku nedēļā, 4. jūlijā,
pulksten 18 Kokneses kultūras namā
svinīgā sarīkojumā „Man blakus tava
sirsniņa” sumināsim 2013. gadā un

līdz šī gada 1. jūlijam dzimušos jau
nos novadniekus. Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ita
Lejiņa stāsta: „Pirmo reizi Kokneses
novada svētkos sumināsim mūsu
jaunos novadniekus. Dzimtsarakstu
nodaļas ielūgumus saņems 46 pagā
jušajā gadā mūsu nodaļā reģistrēto
bērniņu ģimenes un šī gada pirmajā
pusgadā Kokneses novadā deklarē

to jaundzimušo ģimenes. Sveiksim
vairāk kā 75 mazuļus, vēlot viņiem
izaugt stipriem un laimīgiem savās
mājās Kokneses novadā. Nākamajā
dienā, 5. jūlijā, aicināsim vecākus ar
savām atvasītēm kopā ar Dzimtsa
rakstu nodaļu doties svētku gājienā,
lai apliecinātu, ka ik katra mazā sir
sniņa aug mūsu nākotnei!”
Kokneses Novada Vēstis
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2014. gada 28.maija sēdē Kokneses novada dome NOLĒMA:
atbildīgi pirmsskolas izglītības ies
tāžu vadītāji.
11.4. Ar noteikumu stāšanos
spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem
ar Kokneses novada domes 2009.
gada 30.septembra sēdes lēmumu
Nr. 10 (protokols Nr.6) apstiprinātie
„Noteikumi par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un izstāšanās kārtību
Kokneses novada pirmsskolas izglī
tības iestādēs”.
12.1. Apstiprināt precizējumus
30.04.2014. saistošajos noteikumos
Nr.6 ”Grozījumi Kokneses nova
da domes 2009.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Kokneses apvienotajā
pašvaldību būvvaldē”.
12.2. Saistošie noteikumi triju
dienu laikā pēc parakstīšanas no
sūtāmi elektroniskā veidā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
12.3. Noteikt, ka 30.04.2014.
saistošie noteikumi Nr.6 ar precizē
jumiem” Grozījumi Kokneses nova
da domes 2009.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Kokneses apvienotajā
pašvaldību būvvaldē”, stājas spēkā
ar 2014. gada 1. jūliju, tie ir brīvi
pieejami Kokneses novada domes
kancelejā, Bebru un Iršu pagastu
pārvaldēs, tie publicējami laikrakstā
“Kokneses Novada Vēstis” un ievie
tojami mājas lapā www koknese.lv.
13.1. Apstiprināt saistošos no
teikumus Nr.8 „Grozījumi Kok
neses novada domes 2010. gada
29.septembra saistošajos noteiku
mos Nr.19 “Kokneses novada sa
biedriskās kārtības noteikumi””.
13.2. Saistošie noteikumi triju
dienu laikā pēc parakstīšanas no
sūtāmi elektroniskā veidā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
13.3. Noteikt, ka 28.05.2014.
saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi
Kokneses novada domes 2010.gada
29. septembra saistošajos noteiku
mos Nr. 19 “Kokneses novada sa
biedriskās kārtības noteikumi”, stā
jas spēkā ar to publikāciju laikrakstā
“Kokneses Novada Vēstis”, tie ir brī
vi pieejami Kokneses novada domes
kancelejā, Bebru un Iršu pagastu
pārvaldēs, tie publicējami laikrakstā
“Kokneses Novada Vēstis” un ievie
tojami mājas lapā www koknese.lv.
14. Lai nodrošinātu Kokneses
novada izglītības iestāžu pašdarbī
bas kolektīvu piedalīšanos Dziesmu
un deju svētkos, apstiprināt Kokne
ses novada domes budžeta finansē
jumu izglītības iestāžu pašdarbības
kolektīviem:
N.p.k.

1. Pieņemt zināšanai informā
ciju par Kokneses novada svētkiem
2014.gada 4.un 5.jūlijā (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv
2. Pieņemt zināšanai informāci
ju par kultūras darbu Kokneses pa
gastā, Bebru pagastā un Iršu pagas
tā. (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv )
3. Pieņemt zināšanai informā
ciju par bibliotēku darbu Kokneses
pagastā, Bebru pagastā un Iršu pa
gastā. (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv )
4. Pieņemt zināšanai infor
māciju par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu Kokneses novadā.
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv )
5.1. Pieņemt zināšanai informā
ciju par Valsts policijas sadarbību
ar Kokneses novada pašvaldību sa
biedriskās kārtības nodrošināšanu
Kokneses novadā.
5.2. Publicēt informāciju paš
valdības laikrakstā „Kokneses No
vada Vēstis” par Pašvaldības polici
jas funkcijām .
6.1. Apstiprināt Kokneses nova
da domes saistošos noteikumus Nr.
7 „Par grozījumiem Kokneses no
vada domes saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par pašvaldības budžetiem
2014.gadam””. (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv )
6.2. Saistošos noteikumus triju
dienu laikā, pēc to parakstīšanas
elektroniski nosūtīt Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības mi
nistrijai.
6.3. Saistošie noteikumi publi
cējami pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv un stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to parakstīšanas.
7. No ieekonomētajiem līdzek
ļiem, kas bija ieplānoti Ilmāra Gaiša
vidusskolas remonta tehniskā pro
jekta izstrādei, piešķirt finansējumu
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
telpu remontam EUR 5482,70 ( pie
ci tūkstoši četri simti astoņdesmit
divi eiro un 70 centi) (t.sk. PVN
21%).
8. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt līdz EUR 16000
(sešpadsmit tūkstošiem euro) Ģime
nes krīzes centra „Dzeguzīte” Soci
ālās pansijas paplašināšanai.
9.1. Apstiprināt noteikumus
„Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas metodika Kokneses
novadā” . (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv )
9.2. Lēmums stājas spēkā ar
2014.gada 1.jūniju.
10.1. Apstiprināt grozījumus
ar Kokneses novada domes 2013.
gada 20.novembra sēdes lēmumu
Nr.2. (protokols Nr.15) apstiprinā
tā Vecbebru Profesionālās un vis
pārizglītojošās internātvidusskolas
nolikumā.
10.2. Grozījumi stājas spēkā ar
2014.gada 1. jūniju.
11.1. Apstiprināt noteikumus
„Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un at
skaitīšanas kārtību Kokneses nova
da pirmsskolas izglītības iestādēs”.
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv )
11.2. Apstiprinātie noteikumi
stājas spēkā ar 2014.gada 1. jūniju.
11.3. Par noteikumu ievērošanu

15. Līdz atkritumu šķirošanas
laukuma izveidei Kokneses pagastā,
no pašvaldības budžeta apmaksāt
viena lielgabarīta atkritumu savāk
šanas konteinera izvešanu gadā vi
dēji vienu reizi mēnesī.
16.1. Apstiprināt nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 3260 900
0540 – trīsistabu dzīvokļa ar adresi
„Liepas” –11, Bormaņos, Kokneses
pagasta, Kokneses novadā, 2014.
gada 20.maija izsoles rezultātus.
16.2. Pārdot Kokneses nova
da domei piederošo nekustamo
īpašumu ar kadastra Nr. 3260 900
0540 – trīsistabu dzīvokli ar adresi
„ Liepas” –11, Bormaņos, Kokneses
pagasta, Kokneses novadā, par no
solīto cenu EUR 3100,00 (trīs tūk
stoši viens simts euro 00 centi) SIA
“R UN K” reģ. Nr. 45403012801 un
slēgt pirkuma līgumu ar nomaksu
uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot pa
pildus apmaksāt likumdošanā no
teiktos 6% gadā.
17.1.Apstiprināt
grozīju
mus ar Kokneses novada domes
30.01.2013. lēmumu Nr. 8.7.(pro
tokols Nr. 1) apstiprinātajā „Iršu
pagasta Dzīvokļu un komunālās
saimniecības nodaļas nolikumā”.
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv )
17.2. Noteikt, ka grozījumi stā
jas spēkā ar 2014.gada 1.jūniju.
18.1.
Apstiprināt
grozīju
mus ar Kokneses novada domes
30.01.2013. lēmumu Nr. 8.6. (pro
tokols Nr. 1) apstiprinātajā Kokne
ses novada Bebru pagasta komunā
lās nodaļas nolikumā. (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv )
18.2. Noteikt, ka grozījumi stā
jas spēkā ar 2014.gada 1.jūniju.
19.1. Piekrist, ka pirmsskolas iz
glītības iestāde „Gundega” tiek slēg
ta bērnu apmeklējumam uz laiku
no 2014. gada 25.jūnija līdz 2014.
gada 1.augustam (ieskaitot).
19.2. Piekrist, ka pirmsskolas
izglītības iestāde „Bitīte” tiek slēgta
bērnu apmeklējumam uz laiku no
2014. gada 25.jūnija līdz 2014. gada
1.augustam (ieskaitot).
20.1.Jautājuma par „Par nekus
tamā īpašuma „Melioratoru iela 1”
pārdošanas cenas apstiprināšanu
un pirkuma līguma slēgšanu” izska
tīšanu atlikt līdz 2014.gada jūnija
domes sēdei.
20.2. Atcelt Kokneses nova
da domes 26.03.2014. lēmumu
Nr.6.1.6. „Par pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma „Melioratoru
iela 1” atsavināšanu”.
20.3. Izveidot trīs atsevišķus
īpašumus ar kadastra apzīmēju
miem:
Summa, kas Summa, kas
nepieciešama nepieciešama
kopā Ls
kopā eiro

Iestāde

20.3.1. pirmais īpašums– zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
3260 013 0204 0,0836 ha platībā;
20.3.2. otrais īpašums– zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
3260 013 0205 0,1837 ha platībā;
20.3.3. trešais īpašums– zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
3260 013 0206 0,0058 ha platībā un
3260 013 0207 0,1541 ha platībā.
20.4. Pēc īpašuma sadalīšanas
ierakstīt tos Zemesgrāmatā uz Kok
neses novada domes vārda.
21.1. Lūgt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju
nodot Kokneses novada domes val
dījumā šādus tās administratīvajā
teritorijā esošos publiskos ūdeņus
un zemi zem tiem:
21.1.1. nekustamā īpašuma
“Daugava” ( kadastra Nr.3260 011
0103 552,0 ha kopplatībā) zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
3260 008 0168 133,3 ha platībā.
Atdalītajam nekustamajam īpa
šumam piešķirt nosaukumu “Dau
gava pie Likteņdārza” un noteikt
zemes lietošanas mērķi – publiskie
ūdeņi (kods 0301).
21.1.2. nekustamā īpašuma
“Pērse” (kadastra Nr.3260 010 0188
40,37 ha kopplatībā) zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3260 010
0188 35,6 ha platībā. Atdalītajam
nekustamajam īpašumam piešķirt
nosaukumu “Pērse pie Pilsdrupām”
un noteikt zemes lietošanas mērķi –
publiskie ūdeņi (kods 0301).
22.1. No Kokneses Komunālās
nodaļas budžeta līdzekļiem apmak
sāt, nepieciešamības gadījumā iz
darot grozījumus budžetā:
22.1.1. rēķinu par patērēto elek
troenerģiju 2013.gada decembrī un
2014.gada janvārī par Ziemassvētku
egles un slidotavas apgaismojumu
par kopējo summu EUR 72,74 (sep
tiņdesmit divi euro un 74 centi);
22.1.2. rēķinu par sadzīves at
kritumu izvešanu Kokneses Zaļā
tirgus laukumā par kopējo summu
EUR 94,76 (deviņdesmit četri euro
un 76 centi).
22.2. Slēgt līgumu ar a/s „Latve
nergo” par elektroenerģijas piegādi
Kokneses Zaļā tirgus laukumam.
22.2. Atbildīgais par lēmuma iz
pildi domes izpilddirektors Ilmārs
Klaužs.
23.1. No līdzekļiem nepare
dzētiem gadījumiem piešķirt EUR
500,00 Kokneses Jauniešu Biedrī
bai projektam”Jauniešu sporta spē
les”, kas plānotas 2014.gada 20. un
21.jūnijā Kokneses pagastā.
23.2.2014. gada jūlija domes
sēdē iesniegt atskaiti par piešķirto
līdzekļu izlietojumu.
24.1. Pagarināt pieteikšanās

Sadalījums
2014. gadam
Deju
Kori
kolektīvi
1500
–

1. Pērses pamatskola

1404

1997,71

2. I.Gaiša Kokneses vidusskola

4325

6153,92

3650

800

Vsk. un zēnu koris

3. Bebru pamatskola

4312

6135,42

1500

350

Apvienotais koris
20 dalībnieki

Profesionālā un vispārizglītojošā
4. Vecbebru
internātvidusskola

1742

2478,64

1500

5. Kokneses mūzikas skola

497

707,17

12280 Ls

17472,87 eiro

8150

9960

Kopā 2014. g.
10000

Kopā
2014. gadā ieplānots

7000

2015. gadā paliek
7472
2015. gada budžetā būtu jāpapildina saraksts, jo šī gada sarakstā netika iekļauti
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas koris un abu Bebru skolu apvienotais koris
Pie šāda sadalījuma nākošajā gadā nav jāpiešķir līdzekļi koriem.

700
1850

termiņu uz būvinspektora amatu
Kokneses apvienotājā pašvaldību
būvvaldē līdz 2014.gada 20.jūnija
plkst.14.30.
24.2. Informāciju publicēt paš
valdības mājas lapā internetā www.
koknese.lv
24.3.Apstiprināt
grozījumus
Kokneses apvienotās pašvaldību
būvvaldes būvinspektora amata
konkursa nolikuma 2.5. punktā un
izteikt to šādā redakcijā:
„2.5. Nolikuma 2.4.punktā mi
nētie dokumenti pretendentiem
(personīgi vai pa pastu, vai elek
troniski dzintra.krisane@koknese.
lv) jāiesniedz līdz 2014. gada 20.
jūnija plkst. 14.30. Ja pretendents
norādītajā termiņā neiesniedz visus
nepieciešamos dokumentus, attie
cīgais pieteikums netiek izskatīts.”
25.1. Pamatojoties uz pirmsskolas
izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas
A. Midegas 2014. gada 10. maija ie
sniegumu, ar 2014. gada 20. jūniju
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar
PII „Bitīte” vadītāju Antoņinu Mide
gu saskaņā ar DL 100. pantu– darbi
nieka uzteikums.
25.2. Ar 2014. gada 25. jūniju
par pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāju apstiprināt pirmsskolas
izglītības iestādes „Bitīte” skolotāju
Ilonu Vītolu, nerīkojot amata kon
kursu un nosakot I. Vītolai pārbau
des laiku– trīs mēneši.
26. Noteikt, ka Kokneses nova
dā ar 2014. gada 29. maiju mēneša
iztikas minimums vienam cilvēkam
ir EUR 60 (sešdesmit euro).
Nākošā novada domes sēde
notiks 2014. gada 25.jūnijā
plkst.14.00 Kokneses novada
domē, Melioratoru ielā N.1,
Kokneses pagastā, Kokneses
novadā.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes
sekretāre
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nr. 54 (341) 2014. gada 13. jūnijs

Kokneses novada domes
saistošie noteikumi Nr. 4

Kokneses novada Kokneses pagastā
saistošie noteikumi Nr. 6

“Grozījumi Kokneses novada domes
30.10.2013.saistošajos noteikumos Nr. 16. “Par
Kokneses novada pašvaldības aģentūras “Kok
neses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi””. Apstiprināti ar Kokne
ses novada domes 2014. gada 30. aprīļa sēdes
lēmumam Nr. 7.2 (protokols Nr. 6). Izdoti sa
skaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 13. punktu un publisko aģentūru
likuma 17. panta otro un ceturto daļu.
Izdarīt Kokneses novada domes 2013. gada
30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16
“Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs” sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi” šādus
grozījumus:
Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
1. Ieejas biļete Kokneses pilsdrupās

Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2014. gada 30. aprīļa sēdeslēmumu Nr. 7.17.
(protokols Nr. 6). Precizēti ar Kokneses novada
domes 2014. gada 28. maija sēdes lēmumu Nr.
6.8.1. (protokols Nr. 7).
“Grozījumi Kokneses novada domes
2009. gada 30. decembra saistošajos notei
kumos Nr. 21 “Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvieno
tajā pašvaldību būvvaldē”. Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. un 43.pantu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas10.
punktu.
Izdarīt Kokneses novada domes 2009.
gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr.
21 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību
būvvaldē” šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
1. Noteikt nodevas likmi par būvatļaujas sa
ņemšanu:

Pakalpojuma veids
1.1. Pieaugušajiem
1.2. Pensionāriem,
skolēniem, studentiem
(uzrādot apliecību)
1.3. Ģimenei
1.4. Gada karte ģimenei
1.5. Atlaide grupai
1.6. Pirmsskolas vecuma
bērniem, politiski repre
sētajām personām, invalī
diem (uzrādot apliecību)

Mērvienība
Vienai
personai
Vienai
personai

Cena EUR
1.20

2 pieaugušie
+ līdz 4 bērni
2 pieaugušie
+ līdz 4 bērni
20 un vairāk
personas

3.60

0.90

3.0

Bezmaksas

Pakalpojuma veids

Mērvienība

2.1. Pilsdrupu teritorijas
noma pasākumiem
2.2. Naudas kalšana
2.3.Kāzu uzvedumi (mak
sa viduslaiku un Folkloras
kopas vadītājiem tiek ie
kasēta atsevišķi)
2.4. Pasākuma organizē
šana (maksa pasākuma
va
dītājiem tiek iekasēta
atsevišķi)

1 stunda

Cena
EUR
85.00

1 monēta
40 minūtes

1.50
21.00

5 personām
par katru
nākošo
personu

5.00
1.0

Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
3. Ekskursijas vadītāja pakalpojumi Kokne
ses pilsdrupās, pa Kokneses pagastu, (iepriekš
piesakot)
Pakalpojuma veids

Mērvienība

3.1. Latviešu val. Kokne
ses pilsdrupās
3.2. Latviešu val. Kokneses
pagasta centra teritorijā
3.3. Svešvalodā (angļu, vā
cu, krievu) Kokneses pils
drupās
3.4. Svešvalodā (angļu, vā
cu, krievu) Kokneses pa
gasta centra teritorijā

0.5 stunda

Cena
EUR
7.00

1 stunda

15.00

0.5 stunda

10.00

1 stunda

21.00

Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
4. Pakalpojumu Kokneses Tūrisma centrā
Pakalpojuma veids

Mērvienība

4.1. Kopēšana
4.2. Skenēšana
4.3. Datorizdruka
(formāts A4)
4.4. Konsultācijas tūrisma
jautājumos (izņemot no
vada uzņēmējus)

1 lappuse
1 vienība
1 lappuse

Cena
EUR
0.15
0.20
0.15

1 stunda

25.00

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs D.Vingris

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

ģimenes māju jaunbūvēm
dārza māju un vasarnīcu jaun
būvēm
ģimenes māju, dārza māju un
vasarnīcu rekonstrukcijai, re
novācijai, restaurācijai
saimniecības ēku, garāžu
u.c. palīgceltņu jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai,
restaurācijai
dzīvokļu un ēku telpu pārplā
nošanai, ja tiek skartas neso
šās konstrukcijas, tai skaitā ar
funkciju maiņu
fasādes pārbūve, logu un
durvju nomaiņa, pārveidojot
to esošo veidolu (grozījumi
31.03.2010.)
inženierkomunikāciju (iekšē
jo, ārējo) izbūvei, rekonstruk
cijai
teritoriju labiekārtošanai
meliorācijas sistēmām un
hidrotehniskām
būvēm
(grozījumi 31.03.2010.)

1.2. Juridiskām personām:
EUR
71,00
57,00

1.2.1.
1.2.2.

43,00

36,00

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
28,00

21,00
21,00
21,00
28,00

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo)
izbūvei, rekonstrukcijai
dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja
tiek skartas nesošās konstrukcijas, tai skai
tā ar funkciju maiņu
teritoriju labiekārtošanai – ceļi un ielas
dzīvojamās mājas, lauku saimniecību ne
dzīvojamās ēkas, plašizklaides pasākumu,
izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
būvniecībai
ražošanas ēkas un noliktavas būvnie
cībai
viesnīcas vai tam līdzīgas, biroju ēkas
būvniecībai
Vairumtirdzniecības ēkas būvniecībai
Mazumtirdzniecības ēkas būvniecībai
degvielas uzpildes stacijas, bankas ēkas
būvniecībai

1.2.10. cita veida būvniecībai

EUR
50,00
43,00
50,00
85,00
114,00
100,00
285,00
142,00
285,00
142,00

meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām
1.2.11.
57,00
būvēm (grozījumi 31.03.2010.)

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.
gada 1.jūliju.
Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs D.Vingris

Apstiprināts projekts par sporta inventāra iegādi

10%

Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
2. Pakalpojumi Kokneses pilsdrupās

1.1. Fiziskām personām:

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināta
jā projektu konkursā par sporta inventāra iegādi
apstiprināts Kokneses novada domes iesniegtais
projekts „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs”.
Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot
Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu au
dzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistī
ties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta
„Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam
noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta in
ventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās
izglītības iestādēs (Bebru pamatskola, Pērses pa
matskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, PII
„Bitīte”, PII „Gundega”, Kokneses internātvidus
skola – attīstības centrs, Vecbebru Profesionālā un
vispārizglītojošā internātvidusskola) un nodroši

not iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās
nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem,
vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.
Skolēnu vajadzībām tiks iegādāts jauns inven
tārs vingrošanai – lecamauklas, paklāji, pildbum
bas u.c.; bumbas un aprīkojums sporta spēlēm –
basketbolam, futbolam, volejbolam, handbolam,
florbolam; badmintona raketes, distanču slēpoša
nas inventārs; inventārs līdzsvara treniņiem (līdz
svara slēpes, līdzsvara bumba, līdzsvara labirints,
balansa spilveni), inventārs pirmsskolas izglītības
iestādēm – lielais komplekss motorikas attīstīša
nai, dažādu izmēru krāsainas gumijas bumbas,
lecambumbas, kombinējamie konusi, vilkšanas
virves, aprīkojums basketbolam, futbolam, volej
bolam, kā arī sīkais inventārs vieglatlētikai – svil
pes, hronometri, mērlentas, konusi u.c.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR
8537,00, t.sk. 50 % jeb EUR 4268,50 ir Izglītības
un zinātnes ministrijas finansējums, 50 % jeb
EUR 4268,50 – Kokneses novada domes līdz
finansējums. Projekts jāīsteno līdz 2014.gada
15.septembrim.

Apstiprināts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Kokneses novadā, iegādājoties divus jaunus,
rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi
nistrija (VARAM) ir apstiprinājusi Kokneses no
vada domes iesniegto projektu „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Kokneses novadā,
iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus
M1 kategorijas elektromobiļus” Nr. KPFI–16/51
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
atklātajā projektu konkursā.
Projekta mērķis ir divu jaunu, rūpnieciski
ražotu M1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuru
nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši
normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko trans
portlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas
ciklam ir vismaz 120 kilometri, elektromobiļu āt

rums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90
kilometri stundā.
Abus elektromobiļus izmantos Kokneses no
vada domes struktūrvienības sev deleģēto pienā
kumu veikšanai – viens elektromobilis paredzēts
Komunālās nodaļas vajadzībām, otru transportlī
dzekli izmantos pašvaldības policija.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 54 440,00
(100% attiecināmās izmaksas). No attiecināma
jām izmaksām KPFI finansējums ir 67,96 % jeb
EUR 37 000,00 un Kokneses novada domes finan
sējums ir 32,04% jeb EUR 17 440,00.
Projekts jāīsteno līdz 2014.gada 31.decem
brim. Papildus informācija par KPFI www.varam.
gov.lv. SIA „Vides investīciju fonds” www.lvif.gov.lv
PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRU
MENTS

Kokneses novada dome
izsludina atkārtotu
pieteikšanos uz
būvinspektora
amatu
Kokneses apvienotajā
pašvaldību
būvvaldē
(1 vakance uz nenoteiktu laiku,
nepilns darba laiks)

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV,
izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas
un būvprakses sertifikāta kopiju
pretendentiem jāiesniedz Kokneses
novada domes kancelejā
(personīgi vai pa pastu
(Kokneses novada dome, Melioratoru
iela Nr.1, Kokneses pagasts, LV–5113),
vai elektroniski
dzintra.krisane.@koknese.lv )
līdz 2014. gada
20. jūnija plkst. 14.30.
Informācija par pieteikšanos
Kokneses novada
mājas lapā: www.koknese.lv,
papildus informācija:
Kokneses novada domes
izpilddirektors
Ilmārs Klaužs,
tālr.65133644 vai 26435216.

Apstiprināts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot ēku energoefektivitāti”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi
nistrija (VARAM) ir apstiprinājusi Kokneses no
vada domes iesniegto projektu „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē,
Kokneses novadā, uzlabojot ēku energoefektivitāti” Nr. KPFI–15.3/18 Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) atklātajā projektu konkursā.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes

pasākumus Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
ēkās Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV–
5113, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju
un siltumenerģijas patēriņu. Papildus mērķis ir
uzlabot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopē
jā arhitektūras vidē.
Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltum
enerģijas patēriņa samazinājums sasniedzot 55,14
kWh/m2 (vidusskolas ēka) un 88,2 kWh/m2 (die

nesta viesnīca) gadā, kā arī oglekļa dioksīda emi
siju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs
0,42 kg CO2/euro gadā. Samazinoties CO2 izme
šiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā
apkārtnē, ieguvēji tiešā veidā būs iedzīvotāji, tajā
skaitā skolas skolēni un skolas darbinieki.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 650 000,00,
no kurām EUR 650 000,00 ir attiecināmās izmak
sas un EUR 0 ir neattiecināmās izmaksas.

No attiecināmajām izmaksām KPFI finansē
jums ir 59,9108% jeb EUR 389 420,00 un Kokne
ses novada domes finansējums ir 40,0892% jeb
EUR 260 580,00.
Projektu plānots īstenot līdz 31.01.2015.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRU
MENTS

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Apspriež novada attīstības iespējas

16. maijā, Kokneses novada domē
uz tikšanos ar pašvaldības vadību ie
radās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) parla
mentārais sekretārs Einārs Cilinskis.
Tiekoties ar Kokneses novada domes
priekšsēdētāju Daini Vingri, izpilddi
rektoru Ilmāru Klaužu, Attīstības no
daļas vadītāju Andu Mikālu un "Kok
neses Fonda" dibinātāju Vili Vītolu,
Cilinska kungs uzsvēra: „Pašlaik tiek
izstrādāta prezentācija par pašvaldību

Kokneses novada vadība infor
mēja VARAM parlamentāro sekre
tāru par Kokneses novada attīstībai
būtiskiem jautājumiem – tūrisma
attīstību un perspektīvām, ūdens
saimniecības problēmām, uzņēmēj
darbības vidi un nepieciešamajiem
ieguldījumiem.
Pēc Kokneses novada domes
priekšsēdētāja uzaicinājuma, Cilinska
kungs viesojās Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā, sporta centrā, apskatīja

Idejas jāīsteno dzīvē. Einārs Cilinskis (otrais no labās) dalās pieredzē ar domes
izpilddirektoru Ilmāru Klaužu, „Kokneses fonda” padomes priekšsēdētāju
Vili Vītolu, domes Attīstības nodaļas vadītāju Andu Mikālu un domes
priekšsēdētāju Daini Vingri.

iespējām nākošajā plānošanas periodā
visu ministriju programmās. Mums ir
svarīgi uzklausīt pašvaldību viedokli un
runāt, lai izprastu situāciju novados.”
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industriālās teritorijas un apmeklēja
Likteņdārzu.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

Mārupieši Kokneses novadā
Cits sāpi nesam,
Cits savu sāpīti,
Cik kurais esam –
Likteņ' trāpīti...

Likteņdārzs Koknesē – piemineklis
mūsu nākamajām
paaudzēm, un ne
tikai: tas būs arī kā
dvēseļu dārzs tiem,
kuri atdusas nezinā
mā tālumā un sve
Pie kopīgi iestādītā pīlādzīša pirms četriem gadiem.
šumā. Tūkstošiem
represēto, kas pārcietuši salu, badu, sā pasākums, mūsu veltījums nākotnei.
pes, ir lūgušies, lai tiem būtu ļauts at Pateicamies „Kokneses fondam” un
dusēties savā Tēvzemītē. Un tā 20.mai Kokneses novada domei par ieguldī
jā Mārupes novada represēto grupa jumu Likteņdārza tapšanā. Saistošs un
kopā ar pašvaldības Domes vadītāju interesants bija gides Spodras Briedes
Mārtiņu Bojāru, un aktīvākajiem de stāstījums ekskursijā pa Likteņdārzu.
putātiem devāmies uz Likteņdārzu, Pateicamies Kokneses novada repre
lai iestādītu savu ozolu. Pateicoties sētajiem un īpaši Lībai Zukulei, ka
Kokneses novada represēto nodaļas atradām mūsu kopēji stādīto pīlādzīti
vadītāja vietniecei Lībai Zukulei, rīta 2010. gada 22.maijā, kas četru gadu
cēlienu sākām Vecbebros ar piemiņas laikā paaudzies un iepriecināja mūs
svecītēm un ziediem pie represēto pie ar saldi rūgteni smaržīgiem ziediem.
minekļa. Mūs tur sagaidīja un īsumā To mēs veltījām tiem, kas palika sve
par dzīvi Vecbebros pastāstīja Bebru šumā. Paldies, koknesieši, par skaistā
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabēr pīlādzīša pieskatīšanu. Pasākuma no
za. Ieinteresēti apskatījām tēlnieka Jā slēgumā saimniecītēm lielais paldies
kobsona muzeju. Čaklo bitīšu darbo par ļoti, ļoti garšīgo zupas bļodiņu.
šanos, degustējot tik smaržīgo, garšīgo Pēc brīnišķīgās, saulainās, tveicīgās
medutiņu biškopības muzejā, kā arī dienas atvadoties no jaukajiem kok
baznīcu ar neparastu uzrakstu: "Ro nesiešiem, Dieviņš mūs visus svētīja
mas katoļu ģimeņu baznīca". Neskato ar bagātīgu lietutiņu. Tā ir laba zīme!
ties uz skolas saimniecīšu lielo stresu, Lai sokas visi darbi! Vēlam jums vi
jo Dabas Māte plosoties negaisam un siem koknesiešiem un Likteņdārza
lietus gāzēm, bija "atslēgusi elektrī fonda atbalstītājiem Dieva svētību,
bu", tomēr pusdienas bija savlaicīgi zemes spēku, akmens stiprumu, cil
sarūpētas un ļoti, ļoti garšīgas. Paldies vēku labestību!
Mārupes novada represēto noda
– čaklajām saimniecītēm! Labā noska
ņojumā devāmies uz Likteņdārzu, lai ļas vārdā
Anna Ozoliņa
iestādītu ozolu. Tas bija tik emocionāls

Kokneses novada zemnieki diskutē
par grozījumiem likumā „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos”
Saeima, 15. maijā, otrajā lasījumā
atbalstīja grozījumus likumā „Par ze
mes privatizāciju lauku apvidos”, kas
ieviesīs būtiskas izmaiņas Latvijas
lauksaimniecības zemes tirdzniecībā.

juridiskā persona var iegādāties līdz
diviem tūkstošiem hektāru lauksaim
niecībā izmantojamās zemes. Tāpat
likums tiks papildināts ar lauksaim
niecības zemes darījumu izskatīšanas

ieviešanu, pretējs viedoklis ir citiem
komisijas locekļiem. Arī Kokneses
novada zemnieki ir pret noteiktu limi
tu. Paužot viedokli, ka pircējam jābūt
strādājošam un ar pieredzi lauksaim
niecībā. Jānis Ozoliņš informēja, ka
Latvijas dalība Eiropas Savienībā (ES)
noteic arī zemes iegādes noteikumus
– zemei jābūt sasniedzamai jebkuram
ES iedzīvotājam. Pārejas posms ir bei
dzies, kad Latvija vairs nevar izvairī
ties no šī nosacījuma. Likuma grozīju
mu mērķis būtu maksimāli ierobežot
lauksaimniecībā izmantojamās zemes

kārtību, deleģējot uzraudzību pašval
dības izveidotai komisijai, kā arī valdī
bai būs jānosaka kritēriji lauksaimnie
cības zemes darījumiem. Pašreizējais
regulējums tiks papildināts ar jaunu
pantu par Latvijas Zemes fondu, kas
nacionālā līmenī veicinās lauksaim
niecībā izmantojamās zemes resursu
aizsardzību, pieejamību, racionālu,
efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.
Zemnieki diskutēja vai lietderīgi no
teikt maksimālo hektāru daudzumu,
kādu iespējams iegādāties. Jānis Ozo
liņš atzina, ka personīgi ir pret limitu

nonākšanu spekulantu un pārpircēju
rokās, kā arī nebūtu iespējams pieļaut
zemes izmantošanu nelauksaimnie
ciskās darbībās. Likuma grozījumi arī
paredz noteikt pirmpirkuma tiesības
lauksaimniecības zemei. Pirmpirku
ma tiesībām vispirms vajadzētu būt
zemes kopīpašniekiem, nomniekiem
un kaimiņiem.
Trešais lasījums grozījumos liku
mā „Par zemes privatizāciju lauku ap
vidos” paredzēts jūnija vidū.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

Apspriežot grozījumus likumā
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
Saeimas Tautsaimiecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas
priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš vērā ņem
Kokneses novada domes vadības un
vietējo zemnieku viedokli.

Grozījumu mērķis ir Latvijas zemes
resursu ilgtspējīga saglabāšana, kā
arī veicināt iedzīvotāju ieinteresētību
lauksaimnieciskajā ražošanā.
16. maijā Kokneses novada domē
ar vietējiem lauksaimniekiem tikās
Jānis Ozoliņš, Saeimas Tautsaimniecī
bas, agrārās vides un reģionālās politi
kas komisijas priekšsēdētājs. Diskusi
jas laikā tika izsvērtas idejas, kas node
rētu likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” grozījumu papildinā
šanai. Jānis Ozoliņš informēja, ka gro
zījumi zemes likumā paredz ieviest iz
maiņas lauksaimniecības zemes pirk
šanā un pārdošanā. Grozījumi likumā
varētu noteikt, ka viena fiziskā vai

Ķiršu koks atgādinās par „Vēlēšanu ABC tūri”
Gaidot Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanas, EP Informācijas birojs rīkoja
informatīvo „Vēlēšanu ABC tūri” izvē
lētās 33 vietās Latvijā. 12. maijā biroja
pārstāvji viesojās Koknesē. Tikšanās
notika pirmsskolas izglītības iestādē
(PII) „Gundega”. Mazie koknesieši –
PII „Gundega” grupiņas „Sprīdītis”
ņiprie dziedātāji un koncertmeista
re Ilona Makareni ciemiņiem veltīja
dziesmotu sveicienu. Koknesieši "Vē
lēšanu ABC tūres" dāvinātajam sal
dajam ķirsim bija izraudzījušies vietu,
kur spurdz bērnu balsis – bērnudārza
„Gundega” pagalmu. Tāpēc mazie
„Gundegas” iemītnieki ar prieku palī
dzēja Kokneses novada domes priekš
sēdētājam Dainim Vingrim iestādīt
ķiršu kociņu, kurš atgādinās par „Vēlē
šanu ABC tūri” Koknesē.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

Atgādinājums iedzīvotājiem par iespēju saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

Valsts ieņēmumu dienests atgādi
na, ka fiziskās personas, kuras neveic
nekāda veida saimniecisko darbību
un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienā
kumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma no
dokli par attaisnotajiem izdevumiem
(apmaksātajiem izglītības un ārstnie

cības pakalpojumiem, iemaksām pen
siju fondos, veiktajiem apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvī
bas apdrošināšanas līgumam u.c.), var
iesniegt gada ienākumu deklarāciju
par 2013.gadu kopā ar attaisnojuma
dokumentiem (čekiem un kvītīm) līdz
pat 2017.gada 16.jūnijam. Tāpat 2014.

gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par
2011. un 2012.gadu.
Tiesības uz iedzīvotāju ienākuma
nodokļa daļēju atmaksu ir fiziskām per
sonām, kuras strādā un kuras ir iedzīvo
tāju ienākuma nodokļa maksātājas. Līdz
ar to bezdarbniekiem šādu tiesību nav.

Tomēr, ja persona bezdarbnieka statusu
ir ieguvusi pirms gada, bet par plānvei
da operāciju tā samaksāja pirms diviem
gadiem, tad tai ir tiesības atgūt 25% no
samaksātajiem izdevumiem, jo attiecī
gajā gadā tā ir bijusi iedzīvotāju ienāku
ma nodokļa maksātāja. Gada ienākumu
deklarācijā var iekļaut arī savu ģimenes

locekļu attaisnotos izdevumus.
Jautājumu un neskaidrību gadīju
mā iedzīvotājus lūdz zvanīt uz VID In
formatīvo tālruni 1898 (no 2014.gada
3.jūlija – 67120000), konsultēties ikvie
nā VID klientu apkalpošanas centrā vai
arī izmantojot iespēju VID mājaslapā
"Uzdot jautājumu VID".
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Koknesē tiekas pašvaldību vadītāji no
Zemgales
20.maijā 22 pašvaldību vadītāji
Koknesē tikās Zemgales plānošanas
reģiona (ZPR) Attīstības padomes
sēdē. Kokneses kultūras namā tik
šanos atklāja Zemgales plānošanas
reģiona Attīstības padomes priekš
sēdētājs Andrejs Spridzāns. Klāteso
šos ar muzikāliem priekšnesumiem
sveica Kokneses Mūzikas skolas
audzēkņi. Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris saga
tavotajā prezentācijā iepazīstināja
ciemiņus ar Kokneses seno vēsturi
un šodienu – paveikto novada attīs
tībā. Viņš uzsvēra, ka Kokneses no
vada attīstība balstīta uz trīs vaļiem:
uzņēmējdarbības, lauksaimniecības
un tūrisma.
Zemgales plānošanas reģionā
esošo pašvaldību vadītāji kopīgi
vienojās Izglītības un zinātnes, kā
arī Kultūras ministrijai lūgt plašā
ku finansiālo iesaistīšanos sporta un
mākslas, mūzikas un dejas izglītības
atbalstīšanā. Aigars Ieviņš, Zemga
les Plānošanas reģiona sabiedrisko
attiecību speciālists informē: „2011.
gada 27.decembrī pieņemtie Minis
tru kabineta noteikumi par kārtību,
kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas
izglītības programmas, nav attais
nojušies, turklāt ar katru gadu valsts
piešķirtais finansējums profesionā
lās ievirzes skolām ir samazinājies,
un šogad nav pārsniedzis 70% no
nepieciešamā apjoma.
Lai nākotnē nodrošinātu piln
vērtīgu bērnu un jauniešu izglītoša
nu mākslā, mūzikā un dejā, Zemga
les pašvaldību vadītāji pēc diskusijas
ar Latvijas Nacionālā kultūras cen
tra Kultūras un radošo industriju
izglītības nodaļas vadītāju Jolantu
Klišāni vienojās lūgt grozīt minētos
MK noteikumus. Pašvaldību vadītāji
aicināja noteikt, ka ar 2015.gada 1.
janvāri izglītības programmā peda
gogam vidējo apmaksāto pedagoģis
ko likmju skaitu mēnesī, atbilstoši
licencētajām un akreditētajām prog
rammām, jāapmaksā pilnā apmērā.
Līdzīgas problēmas pašvaldībām
ir arī sporta jomā – profesionālās ie
virzes izglītības programmu pedago
gi mērķdotācijas no valsts nesaņem
nepieciešamajā apjomā, tā zaudējot
izglītības kvalitāti. ZPR Attīstības
padome pēc tikšanās ar Izglītības
un zinātnes ministrijas sporta de

partamenta vecāko
eksperti Andu Mi
čuli, nolēmusi, ka
tiks lūgts pārskatīt
mērķdotāciju sa
dales kārtību, pa
redzot pakāpeniski
palielināt profesio
nālās ievirzes iz
glītības pedagogu
darba
samaksas
valsts finansējumu.
Aicinājums pa
redz, ka, sākot ar
2014.gada 1.sep
tembri
finansē
jums tiktu palieli
nāts par 10%, bet
pilns valsts mērķ
dotāciju
apjoms
sporta
izglītības
pedagogiem varētu
tikt sasniegts pēc
pusotra gada – līdz
2016.gada 1. janvā
rim.
ZPR un pašval
Ozoliņu stāda Dace Reinika, Tērvetes novada domes
priekšsēdētāja.
dību vadītāji pēc tik
šanās ar ekspertēm
pauduši gandarījumu par uzklausī par Viktorijas laikmeta karietes ie
šanu un problēmas aktualizēšanu, gādi, kurš realizēts ar Kokneses no
cerot, ka varas iestādes izpratīs visā vada domes atbalstu, uz amfiteātri
Zemgalē aktuālo bērnu un jaunie ciemiņi tika aizvizināti karietē un
šu profesionālās ievirzes izglītības zirga pajūgā.
Pasākumu atklāja Valmieras kul
finansēšanas problēmu, atrodot ne
tūras centra politiski represēto vīru
pieciešamos risinājumus.”
Turpinājumā tikšanās dalībnie koris „Baltie bērzi”. Kokneses fonda
kus Kokneses viduslaiku pilsdrupās valdes priekšsēdētāja Valda Auzi
sagaidīja Kokneses amatierteātra ak ņa informēja, ka šajā dienā iestādot
tieri viduslaiku tērpos. Krāšņie tērpi simbolisko ozolu savus represētos
Sandijas Kalniņas lugas „TORNIS. godinās Auces, Ādažu, Baldones,
Teika par Kokneses pili” iestudē Dobeles, Inčukalna, Jaunpils, Jelga
jumam tapuši pateicoties Zemga vas, Krustpils, Liepājas, Mārupes,
les plānošanas reģiona atbalstam Priekuļu, Ropažu, Rucavas, Salas,
Kokneses novada domes projektam Tērvetes un Valmieras pilsētas paš
„Kokneses amatierteātra iestudē valdība. Latvijas politiski represēto
jums „TORNIS. Teika par Kokneses apvienības (LPRA) priekšsēdētājs
pili.” Pēc neliela izrādes fragmenta Gunārs Resnais pateicās par atbalstu
noskatīšanās ciemiņi izmantoja iz Latvijas pašvaldībām: „Šī ir Latvijas
devību izkalt katrs savu laimes mo pašvaldību godasardze saviem re
presētajiem ļaudīm. Lai koki iesak
nētu.
Tālāk ceļš veda uz Likteņdārzu. ņojas un lai mēs no ozoliem spētu
Šajā dienā sešpadsmit Latvijas paš paņemt to sīkstumu.”
„Pavadītā diena Koknesē bija
valdību vadītāji, to vidū arī Zem
gales novada pašvaldību vadītāji, iespaidiem bagāta un iedvesmojoša
kopā ar politiski represētajiem stā turpmākajam kopīgajam darbam”,
dīja ozolus amfiteātrī, turpinot pērn atzina Zemgales plānošanas reģiona
aizsākto pašvaldību īpašo veltījumu pašvaldību vadītāji.
Kokneses Novada Vēstis
Likteņdārzam – Ozolu godasardzes
Foto: Zane Zariņa
izveidi. Parādot īstenoto projektu

Likteņdārzs aicina uz iedvesmojošu koncertu un
labdarības izsoli
Otrdien, 17. jūnijā, pulksten 19
Gaismas pilī, Imanta Ziedoņa zālē
notiks Likteņdārzam veltīts koncerts
un labdarības izsole. Koncertā uzstāsies profesionālais pūtēju orķestris
„Rīga” un solisti Kristīne Zadovska, Daumants Kalniņš un Oskars
Petrauskis. Mākslinieki izpildīs gan
mūsdienu populāro latviešu komponistu, gan latviešu klasiķu skaņdarbus, kuri savīsies vienotā muzikālā
veltījumā Likteņdārzam. Solistu un
pūtēju orķestra sniegumā varēs baudīt fragmentus no rokoperas ‘’Lāčplēsis’’, vairākus Raimonda Paula,
Imanta Kalniņa skaņdarbus, kā arī
Emila Dārziņa “Melanholisko valsi’’.
Pie diriģenta pults – Mārtiņš Ozoliņš.

Šogad Likteņdārzam veltīts labda
rības pasākums notiks ceturto reizi, un
tajā, atbalstot Likteņdārza tapšanu, būs
iespēja noklausīties iedvesmojošu kon
certu pirmajā daļā un izsolē iegādāties
82 mākslas priekšmetus – gleznas,
grafikas, fotogrāfijas un tēlniecības
darbus, arhitektu skices, izcilu cilvēku
rokrakstus, ko izsolei nodevuši Latvi
jas mākslinieki un dāvinājuši projekta
atbalstītāji. Izsoles darbu digitālais ka
talogs apskatāms http://izsole.likten
darzs.lv/
Visi izsoles darbi no 3. līdz 17. jū
nijam apskatāmi izstādē Gaismas pils
ātrijā, iepriekš piesakoties pa e–pastu
valda.auzina@koknesesfonds.lv vai tāl
runi 2947 6146 un saskaņojot apmek

lējuma laiku. Izstādes laikā ir iespēja
reģistrēties izsolei un iegādāties izsoles
katalogu. Izsoles organizators – Klasis
kās mākslas galerija „Antonija”. Fotog
rāfijas no izstādes atklāšanas Gaismas
pilī apskatāmas – http://www.likten
darzs.lv/lv/galerija/Liktendarza–labda
ribas–izsoles–atklasana–Gaismas–pili
Aicinām atbalstīt Likteņdārza īstenošanu un pieteikties ielūgumiem
uz 17. jūnija pasākumu (gan koncertu, gan izsoli) pa e–pastu valda.
auzina@koknesesfonds.lv vai tālruni
2947 6146. Ieeja – ziedojums Likteņdārzam no 15 EUR.
Valda Auziņa
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja
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21. jūnijā Koknesē notiks Kokneses
novada sporta svētki
21.jūnijā Kokneses sporta centra
stadionā un tam pieguļošajās terito
rijās notiks Kokneses novada sporta
svētki, kuros aicināti piedalīties Kok
neses novada iedzīvotāji, kā arī citu
novadu iedzīvotāji. Sacensību sākums
plkst. 10:00, bet reģistrēšanās sacensī
bām jau no plkst. 9:30. Sacensību prog
rammā paredzētas 10 disciplīnas un
sporta veidi. Nedaudz sīkāk par katru
no tiem. „Hanza Elektro” FUTBOLS sacensības komandām, kur komandas
sastāvā jābūt vismaz 6 (5+1) spēlētā
jiem, bet komandā var pieteikt līdz 8
spēlētājiem. Visas pieteiktās koman
das tiks vērtētas vienā grupā – vīrie
ši. Komandu reģistrācija no 9:30 līdz
10:15, spēļu sākums no 10:30. Spēles
ritēs pēc iepriekš noteikta laika grafi
ka. Futbola spēlēm ir priekšroka pret
citām komandu sacensībām. Futbola
sacensību uzvarētāji tiks apbalvoti ar
SIA „Hanza Elektro” sagādātajām spe
ciālbalvām.
„Fans” PLUDMALES VOLEJ
BOLS – sacensības pāru komandām.
Komandas sastāvā 2 spēlētāji. Notiks
atsevišķi turnīrs vīriešiem un sievie
tēm. Komandu reģistrācija no 9:30
līdz 10:15, sacensību sākums no 10:30.
Turnīra izspēles kārtība tiks precizēta
uz vietas pēc pieteikto komandu skai
ta. Pludmales volejbola sacensību uz
varētāji tiks apbalvoti ar sporta veikala
„FANS” sagādātajām speciālbalvām.
STRĪTBOLS – sacensības ko
mandām, kur komandas sastāvā jābūt
vismaz 3 spēlētājiem, bet pieteikumā
drīkst būt ne vairāk kā 4 spēlētāji.
Visas komandas vērtēs divās grupās
- vīrieši un sievietes. Reģistrēšanās no
9:30 līdz 9:50, spēļu sākums no 10:00.
Turnīra izspēles kārtība tiks precizēta
uz vietas atkarībā no pieteikto koman
du skaita. Šis turnīrs būs arī vienlaicīgi
Strītbola sacensību seriāla 4.posms.
Krodziņa „Rūdolfs” PIEVILKŠA
NĀS SACENSĪBAS – sacensības vin
grinājumā „pievilkšanās pie stieņa”.
Visus dalībniekus vērtēs vienā grupā.
Speciāla reģistrēšanās sacensībām nav
nepieciešama, bet tiesnesis sacensī
bu vietā būs no 11:00 līdz 12:00. Šajā
laika posmā ikviens dalībnieks var
veikt savu mēģinājumu. Sacensību
uzvarētāji tiks apbalvoti ar krodziņa
„Rūdolfs” sagādātajām pārsteiguma
balvām.
„RRKP būves” LĒKŠANAS SA
CENSĪBAS – sacensības, kas sevī ie

tver dažādas lēkšanas prasmes. Sacen
sību dalībnieki tiks vērtēti 3 grupās
– bērni līdz 14 gadu vecumam, vīrieši
un sievietes. Speciāla reģistrēšanās
sacensībām nav nepieciešama, bet
tiesnesis sacensību vietā būs no 11:00
līdz 12:30. Šajā laika posmā ikviens
dalībnieks var veikt savu mēģinājumu.
Sacensību uzvarētāji tiks apbalvoti ar
SIA „RRKP būve” sagādātajām pār
steiguma balvām.
SMAGUMU CELŠANA stipra
jiem vīriem – sacensības vīriem, kas
spēj pārvietot lielus smagumus. Spe
ciāla reģistrēšanās sacensībām nav ne
pieciešama, bet sacensības notiks no
13:20 līdz 14:00. Iespējams, arī stiprā
kos vīrus sagaida speciālbalvas.
RIŅĶA GRIEŠANA dāmām – sa
censības vingrinājumā „riņķa griešana
ap vidukli” dāmām. Speciāla reģistrē
šanās sacensībām nav nepieciešama,
bet tiesnesis sacensību vietā būs no
12:00 līdz 13:00. Iespējams, arī labākās
dāmas sagaida speciālbalvas.
ŪDENS BALONU MEŠANA – at
rakcija jebkuram svētku apmeklētājam.
Sacensības notiks pa pāriem, kur uzde
vums ir noķert pēc iespējas tālāk mestu
balonu. Dalībnieki tiks vērtēti 3 grupās –
bērni līdz 14 gadiem, vīrieši un sievietes.
Speciāla reģistrēšanās nav nepieciešama,
bet tiesnesis sacensību vietā būs no 10:30
– 13:00.
ŠAUTRIŅU MEŠANA - atrakcija
jebkuram svētku apmeklētājam. Da
lībnieki tiks vērtēti 3 grupās – bērni
līdz 14 gadiem, vīrieši un sievietes.
Speciāla reģistrēšanās nav nepiecieša
ma, bet tiesnesis sacensību vietā būs
no 10:00 – 12:00.
STAFETES BĒRNIEM – lai arī
paši mazākie varētu mazliet sacens
ties, no plkst. 13:00 būs jautrības sta
fetes bērniem. Pieteikšanās līdz plkst.
12:50, lai 13:00 jau var sākt skriet.
Visās sacensībās dalība ir BEZ
MAKSAS. Dotie sacensību norises
laiki ir provizoriski, tie var mainīties
atkarībā no dalībnieku skaita. Visi
godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti
ar sporta svētku medaļām un diplo
miem. Sacensības atbalsta Kokneses
novada dome, SIA „Hanza Elektro”,
sporta veikals „FANS”, krodziņš „Rū
dolfs”, SIA „RRKP Būve”, Kokneses
sporta centrs. Sacensības organizē
Kokneses sporta centrs.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors

Jāņu mācības Koknesē

Klāt atkal Jāņi, jālīgo, jārotā sē
tas, mājas, pašiem sevi. Jāizravē dār
zi. Jācep pīrāgi, jāsien siers... jāiet
rotaļās un jādanco visu cauru nakti.
Kokneses folkloras kopa "Urgas" un
biedrība "Baltaine" 12.jūnijā aicināja

visus jāņabērnus
mācīties, kā šos
svētkus svinēt. Sā
kām pulcēties ap
plkst.15, bet pē
dējie jāņabērni uz
māju aizgāja tikai
ap 22... Laimīgi
un apmierināti, ka
atkal kaut ko jau
nu esam atraduši
šai kopdziedāšanā
un pārrunās par
Jāņiem, kaut ko
atkal paņēmuši sa
viem Jāņiem, lai tie kuplāki, skanīgāki
un skaistāki.
Paldies visiem jāņabērniem un
mājas ļaudīm - Dzalbu un Sipčenoku
ģimenēm! Līgo! Lai top!
Inguna Žogota
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Ir vērts dejot!
Tādu deju kolektīvu un tādus
priekšnesumus jūs vairs nekad nere
dzēsiet!
To nu varu apgalvot droši. Jo
Kokneses novada pārstāvniecībai
Vācijā tika izveidots unikāls kolektīvs
ar tikpat unikālu repertuāru. Tā bija
novada „ galvas” Daiņa Vingra ide
ja – sapulcināt kopā pa četriem deju
pāriem no četriem deju kolektīviem
– Kokneses kultūras nama jauniešu
, Vecbebru „ Kāres”, Kokneses „ Lie
pavota” un Iršu vidējās paaudzes.
Solidārs risinājums, kas deva iespēju
Vāczemē dejot četru novada deju ko

orķestris vai koris. Dejotāju starp 12
tūkstošiem Vitingenas iedzīvotāju
gan nav. Varbūt tas ir izskaidrojums
neviltotai sajūsmai un apbrīnam, ar
kādu draugu pilsēta uzņēma mūsu
dejotājus.
Koncerts notika jaunā un pla
šā kultūras centrā, kopā ar mums
uzstājās vietējais pūtēju orķestris.
Bijām sagatavojuši 70 minūšu garu
programmu, rādot gan etnogrāfiskās,
gan skatuviskās dejas. Vitingeniešiem
patika straujās un dzīvīgās, viņi ap
lausus netaupīja – ja aizrāva mūzika
un deja, tad plaudēja līdzi vai visu

Kokneses novada deju kolektīvi ar sagatavotu kultūras programmu uzstājās uz Hanzas dienu kultūras skatuves, kur ar
sajūsmu un lieliem aplausiem koknesiešu uzstāšanos novērtēja visi klātesošie.

Patiesā cieņā par sniegto ieguldījumu sadraudzības veidošanā koknesieši devās
uz Kokneses Goda pilsones Valdtrautas Burmaness atdusas vietu, kur nolika no
Kokneses vestos ziedus un nevīstošu metāla rozi – pateicību no deju skolotājas
Kornēlijas Reisneres.

lektīvu pārstāvjiem. Māksliniecisks
risinājums, kas lika sagatavot unikālu
koncertprogrammu – ne tikai ieras
tās astoņu pāru dejas, bet arī 16 pāru
lieldeju koncerta ievadījumā – "Alku
deju”, četrpāru priekšnesumus un
solo dejas. Draudzīgs risinājums, kas
nedēļas garumā ļāva vienam otru ie
pazīt, lauzt kādus līdz šim pastāvošus
stereotipus un nenoliedzami tuvināt
un stiprināt mūs visus – Kokneses
novada dejotāju saimi.
Mūsu uzdevumi bija divi – sniegt
plašu koncertprogrammu Kokneses
sadraudzības pilsētā Vitingenā un
pārstāvēt Koknesi starptautiskajās
Hanzas dienās Lībekā.
Vitingena mūs sagaidīja silti un
mājīgi, slīgstot krāšņu rododendru
kupenās un pārsteidzot ar perfektu
sakoptību. Pilsētas mērs pats perso
nīgi izrādīja mums savu pilsētu ar tās
„ satelītiem” – 25 maziem ciemiem.
Par katru no tiem bija kāds stāsts.
Interesanti, ka gandrīz katrā no ma
zajiem ciemiem ir sava brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komanda, šāvēju klubs,
baznīca un draudze, kāda sabied
riska organizācija, paretam pūtēju

priekšnesuma laiku. Zālē veidojās
pozitīvais enerģijas lādiņš, vieniem
rādot savas tautas mākslu un savu va
rēšanu, otriem to atzinīgi vērtējot un
neslēpjot patiesu prieku. Kad vidējās
paaudzes dejotāji noslēdza koncertu
ar dejā atainoto vāciešiem pazīsta
mo melodiju „ Pie dzintara jūras”, šis
uzkrātais lādiņš eksplodēja – publika
cēlās kājās, aplaudēja, veltīja skatus
un smaidus zālē sanākušajiem dejo
tājiem. Tas bija neaizmirstami un ie
spaidīgi! Kā teica mani jaunie, maz
pieredzējušie dejotāji – mūsu dēļ zāle
piecēlās kājās... Ir vērts dejot!
Ir jāpiemin kāds emocionāls un
cieņpilns mirklis, ko piedzīvoja visa
Kokneses novada delegācija. Tas bija
ilggadējās labvēles un atbalstītājas,
Kokneses goda pilsones Valdtrautas
Burmanes apciemojums klusā Vitin
genas kapsētā. Viņa aizgāja mūžībā
pērnajā rudenī, un šī bija pirmā reize,
kad, viesojoties koknesiešiem, nevē
rās viņas nama durvis, lai kārtējo rei
zi uzņemtu desmit vai divdesmit cie
miņus. Burmanes kundzei tika vesti
ziedi no Kokneses, skanēja Ingunas
Žogotas kokle, palika nevīstoša me

tāla roze – pateicība no deju skolotā
jas Kornēlijas Reisneres un smeldzīgi
izdziedātais „ Pūt, vējiņi”...
Dodoties prom no Vitingenas,
mūs pavadīja jauniegūtie draugi – ģi
menes, kas divas naktis laipni uzņē
ma savās mājās koknesiešus, pavadīja
pilsētas mērs un citi darbinieki, sakot
uz redzēšanos nākamgad Koknesē.
Pēc triju stundu brauciena bijām klāt
Lībekā – 34. starptautiskajās Hanzas
dienās.
Hanzas dienas tiek rīkotas reizi
gadā. Izstādes, koncerti, pilsētu teltis,
tūrisma ceļveži un citas aktivitātes
šais dienās iedveš to Hanzas savienī
bas garu, kas starp valstīm pastāvēja
14.gadsimtā. Tādējādi cilvēkiem tiek
atgādināta ne tikai Hanzas pilsē
tu vēsture, bet arī tirdzniecības un
kultūras sakaru nozīme, kas jopro
jām veido daļu no Eiropas valstu sa
darbības tīkla. Lībeka tiek uzskatīta
par Hanzas savienības galvaspilsētu.
Pilsētas tēlu joprojām iezīmē vidus
laiku atmosfēra un kultūrvēsturiski
apskates objekti, ostas tuvums un sla
venais Lībekas marcipāns. Izrādās, ka
retajam našķim marcipānam 16.gs.
piedēvēja dziedinošas īpašības un to
drīkstēja izgatavot tikai aptiekās. Par
laimi, tas sen ir mainījies, un marci
pānu varam nogaršot un pārvest mā
jās kā Lībekas suvenīru.
34. starptautiskajās Hanzas die
nās Lībekā piedalījās 122 pilsētas no
15 valstīm. Latviju pārstāvēja senās
Hanzas pilsētas Rīga, Koknese, Lim
baži, Cēsis, Straupe un Ventspils.
Pilsētām bija iespēja gan iekārtot

Ar nebeidzamiem aplausiem pēc koncertprogrammas dejotājus un Knēzebekas
pūtēju orķestri, kas ar savu sniegumu pievienojās koncerta norisē, sveica
pasākuma apmeklētāji. Par lielisko koknesiešu sniegumu liecina arī koncerta
apmeklētāju saziedotie naudas līdzekļi – 600 eiro. Kokneses novada dome un
deju kolektīvi sirsnīgi pateicas partnerpilsētas vadībai, īpaši birģermeisteram
Karlam Rideram, un visiem koncerta apmeklētājiem.

savu telti, gan parādīt savu kultūras
programmu. Kokneses novada dele
gācijai tika atvēlēta pusstundu gara
uzstāšanās uz pilsētas centrālās ska
tuves. Kad ieraudzījām šo galveno,
centrālo skatuvi, tad sapratām, ka
astoņu pāru deju kolektīvam tur ne
pietiek vietas, tādēļ dejojām uz lau
kuma publikas priekšā. Tam bija arī
savs pluss – publikas tuvums. Ska
tītāji bija tik cieši klāt un apkārt, ka
gluži neviļus saņēma dejotāju ener
ģiju, smaidus, emocijas. Pusstundu
garajai programmai atlasījām pašas
labākās un interesantākās dejas, mi
joties jauniešu un vidējās paaudzes
priekšnesumiem. Publika, kurā bija

ne tikai vācieši, bet daudzu Eiropas
valstu pārstāvji, mūsu uzstāšanos
uzņēma ar skaļiem aplausiem un
jautājumiem: „ No kurienes jūs esat?
Kur vēl varēs redzēt jūsu koncertu?”
Diemžēl, Hanzas dienu programma
bija tik intensīva un blīva, ka uzstā
ties varējām tikai vienu reizi. Bet tā
bija ļoti nozīmīga pusstunda, apzi
noties, ka Hanzas karalistē Lībekā
esam pārstāvējuši savu Koknesi,
savu Latviju.
Sarmīte Plūme
Vecbebru profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas
jauniešu deju kolektīva
“Kāre” vadītāja

“3 + Ģimenes karte” – jaunas iespējas daudzbērnu ģimenēm!
Latvijas Goda ģimenes apliecība
“3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota
atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm,
kas reizē kalpos arī kā apliecinošs do
kuments tam, ka ģimenē aug trīs un
vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit
gadiem. Šīs kartes īpašniekiem turp
māk būs iespēja saņemt atlaides, iz
mantojot pakalpojumus, kurus piedāvā
valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.
Kurš var saņemt karti?
Karte pienākas, ja personai (pašai
vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir
trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecu
mam (arī aizbildnībā esoši vai audžu
ģimenē ievietoti bērni) un personai un
tās laulātajam un minētajiem bērniem

ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Repub
likā. Abiem vecākiem ir tiesības saņemt
šādu karti.
Kā pieteikties kartei?
Pieteikuma veidlapa būs atrodama
www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies
kartei”.
Lai daudzbērnu ģimenēm būtu
iespēja saņemt Latvijas goda ģimenes
apliecību “3+ Ģimenes karti”, interne
ta vietnē godagimene.lv ir jāaizpilda
kartes pieteikuma veidlapa, precīzi
norādot lūgto informāciju par sevi un
saviem bērniem, kā arī norādot pasta
adresi, uz kuru karti nosūtīt.
Ja ģimenei nav pieejas internetam,
veidlapu iespējams aizpildīt pašvaldī

bas bibliotēkās un citās vietās, izmanto
jot tur pieejamos bez maksas interneta
pakalpojumus.
Datu pārbaude
Visi aizpildīto pieteikuma veidlapu
dati nonāks iedzīvotāju reģistra datu
bāzē . Tur tie tiks pārbaudīti vai atbilst
patiesībai un nepieciešamajiem kritēri
jiem, lai veidlapas aizpildītājs varētu sa
ņemt 3+ Ģimenes karti. Karte var tikt
atteikta, ja iesniedzējs nesniedz patie
sus datus, bērnu skaits un vecums ne
atbilst valstī noteiktajiem daudzbērnu
ģimenes definīcijas kritērijiem, kā arī ir
iesniedzējam atņemtas bērnu aprūpes
tiesības.
Neskaidrību gadījumā aicinām

vērsties, rakstot e–pastu: info@godagi
mene.lv
Kartes saņemšana
Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati
un pārbaudīta to atbilstība daudzbērnu
ģimenes statisam, veidlapas aizpildītājs
saņems e–pasta vēstuli vai īsziņu savā
tālrunī ar informāciju, ka karte 10 die
nu laikā tiks izgatavota un nosūtīta pa
pastu uz norādīto adresi.
Kartes izmantošanas iespējas
Latvijas Goda ģimenes apliecības
jeb 3+ Ģimenes kartes piedāvātās atlai
des būs iespējams izmantot iegādājoties
pakalpojumu kādā no uzņēmumiem,
kurš ir iekļauts daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programmā. Visu daudzbēr

nu ģimenēm draudzīgo uzņēmumu
sarakstu iespējams aplūkot interneta
vietnē godagimene.lv.
Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko
varēs izmantot ar šo karti, tiek regulā
ri papildināts. Par jaunumiem kartes
īpašnieki tiks informēti, reizi mēnesī
savā e–pastā saņemot informatīvu vēs
tuli, kā arī caur jaunumiem projekta
mājas lapā godagimene.lv. Tāpat šī in
formācija būs pieejama visās Latvijas
pašvaldībās.
Projektu “Demogrāfisko pasāku
mu īstenošana Latvijā – daudzbērnu
ģimenes kartes – Latvijas Goda ģime
nes kartes ieviešana” atbalsta Sabiedrī
bas Integrācijas Fonds.
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Svētki grāmatai un lasītājiem
23. maijā Koknesē grāmatu draugi
satikās Kokneses, Aizkraukles, Pļavi
ņu, Skrīveru, Jaunjelgavas novadu 13.
Grāmatu svētkos, kurus organizēja
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība.
Mājinieki – Kokneses novada dome,
Kokneses pagasta un bērnu biblio
tēkas un Kokneses kultūras nama
darbinieki bija parūpējušies par pa
sākuma veiksmīgu norisi. Jau pirms
svētku atklāšanas pie kultūras nama
grāmatu komercizstādē jeb tirdziņā
ikviens lasīt mīļotājs varēja apskatīt
un iegādāties jaunākās grāmatas, kas
nākušas klajā izdevniecībās Zvaigzne
ABC, Lauku Avīze, Nordik, Avots,
Atēna, Divpadsmit. Paldies mūsu
novada un kaimiņnovadu bibliotēku
darbiniecēm, kas bija aicinājušas līdzi
savus uzticamos lasītājus baudīt svēt
kus Koknesē.

Atdot godu grāmatai

Kokneses kultūras nama lielajā
zālē svētkus ieskandināja Kokneses
Mūzikas skolas audzēkņi – jaunie ta
lantīgie saksofonisti. Māris Reinbergs,
Kokneses novada domes priekšsēdē
tāja vietnieks, atklājot Grāmatu svēt
kus, uzsvēra : „Mēs satiekamies šajos
svētkos, lai atdotu godu grāmatai.
Grāmata ir civilizācijas kultūras stūr
akmens un tai ir neatņemama vieta
arī mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.
Klasiskā grāmatas forma vienmēr būs
primāra un aktuāla. Paņemot rokās
grāmatu, no tās plūst siltums un auto
ra personības klātbūtne.”
Lauku bibliotēku atbalsta bied
rības vadītāja Biruta Eglīte pateicās
svētku atbalstītājiem: Latvijas Valsts
prezidentam Andrim Bērziņam, Lie
tuvas vēstniecībai, Zemkopības mi
nistrijai, Jelgavas tipogrāfijai, Latvijas
Bērnu fondam, SIA “Balta Eko”, SIA
“Drukātava”, SIA “VESTA–LK”, „Vie
notībai”, “Latvijas attīstībai”, “Arctic
Paper Latvija”, Inesei Vaiderei, Kār
lim Šadurskim, Krišjānim Kariņam,
Alfrēdam Rubikam, Kokneses novada
pašvaldībai.

Par kultūru Eiropā un
Koknesē

Jaunām atziņām un atšķirīgiem
viedokļiem piesātināta izvērtās laik
raksta „Latvijas Avīze” kultūras noda
ļas vadītājas, pielikuma „Kultūrzīmes”
redaktores Anitas Bormanes vadītā
diskusija „Kas veido lauku kultūrvidi”
ar uzaicinātajiem viesiem: Eiroparla
menta deputātiem Inesi Vaideri, Kārli
Šadurski, Krišjāni Kariņu no partijas
„Vienotība”, pārstāvjiem no partijas
„Latvijas attīstībai” Andreju Žagaru
un Rihardu Pīku, Kultūras ministrijas
parlamentāro sekretāru Rihardu Kolu
no Nacionālās apvienības VL–TB/
LNNK.
Māris Reinbergs, Kokneses nova
da domes priekšsēdētāja vietnieks, uz
deva jautājumu: „Vai būtu iespējams
panākt, lai pašvaldības vairāk sajustu
valsts atbalstu kultūras jomā? Piemē
ram, Vispārējie latviešu dziesmu un
deju svētki ir ļoti nozīmīgs pasākums,
taču būtu svarīgi, lai šie lielie projekti
kaut kādā veidā tiktu finansēti arī no
Eiropas Savienības (ES) fondiem.”
Rihards Kols informēja, ka Lat
vijā šobrīd ir 1722 kultūras iestādes,
no kurām 83% atrodas tieši laukos.
Jaunajā ES fondu plānošanas periodā
arī reģioniem būs pieejami 35 miljo

ni eiro, taču pašām pašvaldībām jā
sadarbojas un jāizstrādā projekti, kas
veicinātu nodarbinātību, ilgtermiņa
ekonomisko pienesumu un jaunu pa
kalpojumu radīšanu.
Inese Vaidere, papildinot sacīto,
atzina, ka izmantojot infrastruktūrai
paredzētos ES fondu līdzekļus, jātur
pina remontēt novadu publiskās bib
liotēkas, kultūras nami un centri, jo ir
ļoti svarīgi, lai cilvēki spētu nokļūt pie
kultūras un to baudīt. Viņasprāt, būtu
jāpanāk, lai tiktu kompensēti izdevu
mi Rīgā notiekošo kultūras pasāku
mu apmeklēšanai, bet tas nozīmē, ka
pašvaldībām būtu jāpalielina kultūras
budžets. Latvijā vēl vairāk jāveicina
stipendiju sistēma un mecenātisms.
Diskutējot par kultūras pieejamī
bu, Krišjānis Kariņš atzina, ka politi
ķiem gan Saeimā, gan Eiropas Parla
mentā galvenais uzsvars jāliek uz to,
kādi lēmumi būtu pieņemami, lai mēs
veicinātu uzņēmējdarbību un investī
cijas tepat Latvijā.
Andreja Žagara viedoklis: Mums
ir jāattīsta uzņēmējdarbība un jāsa
kārto nodokļu sistēma. Tepat blakus
Igaunijā ir zemāki nodokļi, bet valsts
saņem vairāk naudas nekā pie mums,
rēķinot uz vienu cilvēku. Savukārt
pašvaldībām jāizmanto Eiropas Savie
nības fondu nauda, veidojot pārrobe
žu sadarbības programmas ar kaimiņu
pašvaldībām, ‒ tā ir perspektīva niša
papildu līdzekļu iegūšanai arī kultūrai.
Kārlis Šadurskis pauda pārliecību,
ka pašvaldībām būtu vairāk jāmotivē
atbalstīt kultūru savās teritorijās, ja
praksē īstenotos jau sen izskanējusī
ideja, ka daļai no pievienotās vērtības
nodokļa jāpaliek pašvaldības budže
tā. Tas ir arī vienīgais mehānisms, kā
pašvaldības var stimulēt un veicināt
uzņēmējdarbību.
Anita Bormane atzinīgi novērtēja
pašvaldību pēdējo gadu laikā paveik
to kultūras laukā ar sev pieejamajiem
līdzekļiem ‒ piemēram, regulāri at
balstot grāmatu iegādi publiskajās bib
liotēkās. Viņa jautāja politiķiem: Kad
Latvijā beidzot tiks atjaunots valsts ie
pirkums šim mērķim? Igaunijā valsts
tam tērē 1,6 miljonus eiro, Lietuvā ‒
miljonu eiro.
Inese Vaidere un Kārlis Šadur
skis, kā arī bijušais kultūras ministrs
Rihards Pīks atbalstīja rakstnieces
Monikas Zīles ierosinājumu, ka valstij
noteikti jāatjauno pastāvīgā iepirkuma
programma publisko bibliotēku krā
juma nodrošināšanai. Šai problēmai
solīja pievērsties arī Kultūras ministri
jas parlamentārais sekretārs Rihards
Kols. Viņš sacīja, ka publisko bibliotē
ku krājumam iepirkto grāmatu skaits
ar katru gadu palielinās, taču šobrīd tā
ir pašvaldību kompetence, jo Kultūras
ministrija nevar atbildēt par pašvaldī
bu līdzekļu sadali.
Arī Andrejs Žagars uzsvēra, ka
ir jāatjauno oriģinālliteratūras iepir
kums par valsts budžeta līdzekļiem.
Rihards Pīks atgādināja: „Kad es
biju kultūras ministrs 1996. un 1997.
gadā, lai arī cik šis laiks bija saimnie
ciski smags, vienalga pastāvēja valsts
deleģētā nauda literatūras iepirku
mam reģionu bibliotēkām. Tādai
programmai noteikti jātiek atjaunotai.
Kas attiecas uz Valsts kultūrkapitāla
fondu – nepieciešams atjaunot tā fi
nansēšanas modeļa piesaisti ieņēmu
miem no akcīzes un azartspēļu no

dokļiem, jo tas nodrošinātu šā fonda
neatkarību no politiskiem lēmumiem
un konjunktūras.”
Kārlis Šadurskis ir pārliecināts, ka
ES fondu nauda kultūras infrastruk
tūrai ir devusi lielu ieguldījumu: „Par
šiem līdzekļiem ir tapusi Austruml
atgales koncertzāle „Gors” Rēzeknē,
jaunā Cēsu koncertzāle, Marka Rotko
mākslas centrs Daugavpilī. Uz vienu
eiro, ko ES iemaksājam, četrus saņe
mam atpakaļ. Taču jāsaprot ‒ bez dzī
vā kultūras procesa mūsu kultūras
nami un centri, skaistās jaunās celtnes
stāvēs tukšas. Dziesmu svētki – tas ir
lieliski, taču tie notiek reizi piecos ga
dos, bet korim ir jādzied visu šo lai
ku, diriģentam ir jādzīvo un jāuztur
sava ģimene. Saspēlei starp ES fondu
naudu un nacionālo budžetu jābūt sa
mērīgai, lai mums būtu gan kultūras
pieprasījums, gan iespēja šo dzīvo kul
tūras procesu organizēt.”
Diskusijas noslēgumā Anita Bor
mane jautāja: „Ar kādiem kultūras
sasniegumiem vajadzētu sagaidīt Lat
vijas simt gadu svinības 2018. gadā?”
Inese Vaidere uzskata, ka centrā
lais Latvijas gadsimta jubilejai veltītais
projekts varētu būt Likteņdārzs Kok
nesē, jo tas iemieso mūsu vērtību sim
biozi, savienojot tagadnes un pagātnes
kultūras vērtības. Taču ir ļoti svarīgi
saprast, kā atklāt nākotnes vērtību
virzību, lai Likteņdārzs būtu kā mūsu
tilts no pagātnes uz nākotni. Ir jāattīs
ta mūsu pašcieņa, nacionālā stāja un
respekts, cieņa pret savu valodu.
Riharda Kola viedoklis: „Kultūras
ministrija savos plānos ir iezīmējusi
četrus objektus, kam vajadzētu tikt
īstenotiem līdz 2018. gadam. Viens
no tiem ir akustiskā koncertzāle Rīgā,
kas varētu tikt uzcelta, rekonstruējot
un paplašinot esošo Kongresu namu.
Līdz 2018. gadam tiks veikta Dauga
vas stadiona rekonstrukcijas pirmā
kārta, lai valsts simt gadu Deju svēt
ki varētu notikt gan dejotājiem, gan
skatītājiem komfortablākos apstākļos.
Plānos ir arī uzcelt Laikmetīgās māks
las muzeju un paplašināt Mežaparka
estrādi. Taču, manuprāt, šobrīd visbū
tiskāk būtu pabeigt projektus, kas jau
tagad ir iesākti, – Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja rekonstrukciju, Lat
vijas Okupācijas muzeja ēkas rekons
trukciju, Rīgas pils atjaunošanu.
Kārļa Šadurska vēlējums: „Mēs
visi atceramies Virdžīnijas Lejiņas
režisēto vēsturisko televīzijas seriālu
„Likteņa līdumnieki”, kas bija būtisks
notikums Latvijas kultūras dzīvē.
Ļoti ceru, ka uz Latvijas simt gadiem
spēsim rast finansējumu un iespēju
uzņemt vēl vienu, manuprāt, tikpat
būtisku vēsturisku seriālu, ekranizējot
Jāņa Lejiņa triloģiju “Zīmogs sarkanā
vaskā”. Mums vajag vairāk lepnuma,
vairāk pašapziņas un pašcieņas!”
Pēc diskusijas kultūras nama pa
galmā svētku dalībnieki baudīja kok
nesiešu gatavoto spēka zupu. Tas jau
ir kļuvis par tradīciju – svētku reizēs
ciemiņus cienāt ar gardu virumu.

Dzīves garšu notver ceļojot

Turpinājumā katrs varēja izvēlē
ties tīkamāko: tikties ar ceļotāju Pē
teri Strubergu sarunā „Ceļš cauri 65
valstīm” vai ar zoologu un politiķi
Ingmāru Līdaku nokļūt viņa grāmatas
lappusēs „Zoodārzs manā pagalmā”.
Gan Pēteris Strubergs, gan Ingmārs

Kokneses pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” mazie pasaku mīļotāji tikās
ar „Smurfi” grāmatu tulkotāju Larisu Rozentāli un ar prieku zīmējumos atklāja
Smurfi piedzīvojumus.

Līdaka ir aizrautīgi stāstnieki un ar
savu radošo veikumu ieguvuši lielu
un mazu lasītāju popularitāti. Pasaules
apceļotājs un vairāku ceļojumiem vel
tītu grāmatu autors Pēteris Strubergs
ir bijis 65 valstīs un visos kontinentos.
Iepazinis ne vien dažādu eksotisku un
ne tik eksotisku zemju dabas un kultū
ras vērtības, bet arī nacionālās virtuves
īpatnības. Savu dzīves garšu viņš at
raktīvi un tēlaini atklāja klausītājiem.

Zoodārzs lauku sētā

„Pagājušajā gada 12. jūnijā savas
pārgalvīgās rīcības dēļ, lecot pāri sētai,
uz ilgāku laiku biju spiests gulēt vai
pārvietoties ar kruķiem. Tā arī tapa šī
grāmata „Zoodārzs manā pagalmā”
(Zvaigzne ABC), kurā galvenie varoņi
sastopami manās mājās Vecumnieku
pagastā,” sarunu ar lasītājiem iesāka
Latvijā pazīstamais zoologs, ilggadējs
Rīgas Zooloģiskā dārza sabiedrisko
attiecību speciālists, daudzu sižetu, fil
mu un televīzijas raidījumu par dabu
autors Ingmārs Līdaka. Grāmata ir
kā enciklopēdija, kurā aprakstīts katrs
dzīvnieciņš, kas būtu sastopams katrā
lauku sētā, mežmalā vai pilsētas zaļajā
zonā. Bagātīgo izdevumu papildina 300
krāsaini foto no personiskā arhīva un
dzīvnieku sugu saraksts. Grāmatas lap
pusēs dabas pētnieks ielicis savu sirdi,
milzīgo dzīves pieredzi, jo viņš jau no
bērnības filmējis, pētījis un apčubinā
jis katru sastapto lidoni, kukaini, meža
iemītnieku. Autora stāstījums mijās ar
video sižetiem par dažiem lauku sētas
zoodārza varoņiem. Gan skolas bēr
niem, gan pieaugušajiem bija intere
santi uzzināt, cik maz taisnības ir mītos
un stereotipos par dzīvnieku pasauli.
Kurš patiesībā ir gudrāks: pūce – iz
senis dēvēta par gudrības simbolu vai
daudzu mēlēs par muļķa putnu sauktā
vārna? Bērniem bija liels pārsteigums,
ka eži nemaz nenes ābolus un sēnes
ziemas krājumiem kā tas attēlots Mar
garitas Stārastes pasakās, adatu kamoli
ņiem vienkārši patīk rudenī izvārtīties
zālē nokritušajos, iepuvušajos ābolos.
Bet pagrabā bieži redzamo ūdenscirsli
cilvēki jauc ar peli un mēģina tikt vaļā
no čakla kaitēkļu ķērāja. „Latvija ir lai
mīga zeme, jo mums vēl viss ir – brī
nišķīga daba un tās iemītnieki”, atzina
Ingmārs Līdaka. Savu jauno grāmatu
viņš uzdāvināja Kokneses pagasta bib
liotēkai, bet tai noteikti vajadzētu būt
katras ģimenes grāmatu plauktā.

Rakstnieka darbarīks –
valoda

Sarunā „Vārdotājas brīvdiena Kok
nesē” – rakstniece Monika Zīle apbūra
lasītājus ar savu sulīgo valodu par kat
ru notikumu runāt dzīvi un aizraujo

ši. Lasītāji jau daudzu gadu garumā,
iepazīstot viņas daiļradi, ielāgojuši, ka
rakstniece ir ķēriens arī virtuves māks
lā. „Man patīk rakstīt, kā ēdiens top.
Virtuves lietām jāpieiet ar sirdi un dvē
seli. Ēšana un mielošanās – viss ir sais
tīts ar attiecībām. Arī attiecības sākas ar
jautājumu: „Vai nevaram aiziet pusdie
nās?” Jebko gatavojot, ņem noteiktas
sastāvdaļas, ar romāna rakstīšanu ir
tāpat. Rakstnieka vienīgais darbarīks ir
valoda. Man nav problēmu ar sižetiem,
kamēr apbraukāju lielo radu saimi
pa Latviju, romāna varoņi paši atnāk
pie manis, ” atklāja pieredzējusī vārda
meistare, kuras darba gadi pagājuši
žurnālistikā. Sarunā tika atsaukts atmi
ņā gan viņas pirmais romāns „Aizved
mani uz Kolku” ar pseidonīmu Ritma
Ziemele, gan pieminēta ilgstošā sadar
bība ar izdevniecībām Latvijas Avīze
un Zvaigzne ABC.

Bibliotēkām dāvinājumi no
izdevniecībām

Vienlaicīgi ar pasākumiem kul
tūras namā, Kokneses pirmsskolas
izglītības iestādē „Gundega” mazie
pasaku mīļotāji tikās ar „Smurfi” grā
matu tulkotāju Larisu Rozentāli. Ilmā
ra Gaiša Kokneses vidusskolā notika
saruna ar rakstnieci Vitu Štelmaheri
par aizraujošu ceļojumu ar sunīti Rafi.
Par drosmi draudzēties ar skolēniem
sarunājās Latvijas Bērnu fonda psiho
loģe I. Zariņa. Pēcpusdienā parkā pie
Kokneses kultūras nama norisinājās
spēle pusaudžiem „Izdari, ja vari!”, bet
vēlāk lielus un mazus svētku dalībnie
kus aizrāva Aizkraukles zemessardzes
bruņojuma ekipējuma paraugde
monstrējumi.
Daudziem Grāmatu svētku ap
meklētājiem priecīgs pārsteigums bija
jauno grāmatu izloze „Veiksmīgais
pircējs”, no svētkiem par piemiņu aiz
nesot ne tikai savas iegādātās grāma
tas, bet arī izlozē laimētās. Vislielākās
ieguvējas šajos svētkos ir bibliotēkas.
Aizkraukles reģiona novadu bibliotē
kas saņēma vērtīgus dāvinājumus no
izdevniecībām.
13. Grāmatu svētki Koknesē no
slēdzās ar brīnišķīgu dāvanu visiem
svētku apmeklētājiem. Koncertā „…
paši skaistākie vārdi” – skanēja latvie
šu dzeja mūzikā komponista Jāņa Lū
sēna, dziedātājas Kristīnes Zadovskas
un Jāņa Lūsēna juniora izpildījumā.
Komponists Jānis Lūsēns ir radījis
dvēseli saviļņojošu mūziku ar latviešu
dižgaru – Kārļa Skalbes, Viļa Plūdoņa,
Jāņa Poruka un mūsdienu dzejnieku
vārdiem.
Grāmatu svētki pavadīti, bet grā
mata turpina savu ceļu pie sava lasītāja.
Kokneses Novada Vēstis
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Dziesma stiprus un laimīgus dara!
„Kokneses senioru jauktais ko
ris „ Labākie gadi” šogad svin savu
piecpadsmitgadi. 28 enerģiski, mu
zikāli cilvēki sanāk kopā, lai dziesmā
gūtu prieku, mierinājumu, stimulu
dzīvei. 1999. gadā četras, pēc dzies
mas noilgojušās kundzes – Leontīne
Libeka, Marija Laganovska, Klāra
Saulīte, Vija Stubure pieteicās pie
Silvijas Cīrules – vēloties dziedāt
ansamblī. Cīrule ilgi nebija jāpieru
nā, jo pašai „ … tikai dziedāšana
prātā”. Drīz vien Koknesei pieteicās
Rīgas radio, lai veidotu radiorai
dījumu „ Tēvu laipa šai zemē”. Tas
bija īstens dzinulis nu jau divdesmit
kundzēm, lai vēl aktīvāk saliedētos,
veidojot kori.
Nebija ilgi jāgaida un korim pie
vienojās pa kādam kungam – Artūrs
Zariņš, Pēteris Liģeris, Kārlis Mig
lāns, Ilmārs Ābols. Skanējums kļuva
vēl kuplāks un daudzkrāsaināks. Ko
pumā korī dziedājuši 54 dziedātāji.
Dzīvesvietas maiņas, veselības prob
lēmu dēļ kori pametuši 17 dziedā
tāji,” par savu izloloto senioru kori,
sagaidot 15 gadu jubileju teic kora
vadītāja Silvija Cīrule.
Dienā pirms Vasarsvētkiem Kok
neses evanģēliski luteriskajā baznīcā
smaržoja jasmīnziedu pušķīši un za
ļajā ozollapu vainagā ievītais skaitlis
15 vēstīja – šodien svētku brīdis
senioru korim „Labākie gadi” un vi
siem dziesmas draugiem. Dievnamā
Daugavas krastā, kur tik bieži skanē
jušas „Labāko gadu” balsis.
Baznīcēnu solu rindas bija pie
pildītas ar vietējiem novada ļaudīm,
bijušajiem kora dziedātājiem un
„Labāko gadu” ciemiņiem. Pirmajā
koncerta daļā skanēja latviešu tautas

dziesmas un izcilu latviešu kompo
nistu radītās melodijas. „Labāko
gadu” vadītāja Silvija Cīrule katrai
dziesmai veltīja savus ceļa vārdus.
Sešu staltu un jauneklīgu kungu
balsis savijās ar dāmu saulaino dzie
dājumu. Domājot par tiem, kas sve
šumā aizsaukti kādreiz un tiem, kas
Dzimteni atstājuši šajā laikā, saviļ
ņoja Pētera Barisona dziesma „Aiz
miglas man Dzimtenes celiņš dārgs”.
Kora dziedātāja Vija Stubure pirms
Raimonda Paula dziesmas „Māte
saule” sacīja: „Katru gadu tur, augšā
aiz zvaigznēm, no mūsu vidus aiz
iet kāda mīļa dvēsele. Šo dziesmu kā
gaišu piemiņu veltām viņiem. „Ļoti
skumja ir mūsu kora biedru aizieša
na no šīs dzīves. Esam izvadījuši 9
kora biedrus un šis zaudējums ne
beidz smelgt… ,” tā Silvija Cīrule.
Ar sirsnīgiem pateicības vārdiem
tika sveikti kora dziedātāji, kuri šo
brīd vairs nav kora dalībnieku sastā
vā, bet kādu savu dzīves laiku, savu
sirds daļiņu, atdevuši „Labākajiem
gadiem”.
Par kopīgi pavadīto laiku Silvija
Cīrule teic: „Šo piecpadsmit gadu
laikā 155 koncertos izdziedātas 950
dziesmas. Paldies mūsu statistiķei
Klārai Saulītei, kura rūpīgi pieraks
ta visu kora dzīvē notiekošo, tādēļ
augstākminētajiem skaitļiem varam
droši ticēt. Kopš Senioru koru kustī
bas sākuma esam piedalījušies visos
senioru koru Dziesmu svētkos, kuri
notiek katru gadu, jo dziedātāju vi
dējais vecums ir 75 – 80 gadi. Katrus
nākamos lielos Dziesmusvētkus šajā
vecumā var arī nesagaidīt… .
Vispārējie Dziesmu un deju svēt
ki kora dzīvē ir īpašs notikums kaut

Kokneses „Tīne” sarīkojumā „Pulkā
eimu, Pulkā teku”

Kokneses novada dome sirsnīgi sveic senioru kori „Labākie gadi” un vadītāju Silviju Cīruli 15 gadu jubilejā un novēl
tikpat diženi turēties! Lai dziesmas vara stiprus un laimīgus dara!

vai svētku gājiena dēļ, kurā gan al
laž tiekam rauti cauri Rīgai skriešus,
nerēķinoties ar cienījamo gājiena
dalībnieku vecumu. Gatavojoties
dzimšanas dienai, jau pērnruden
nolēmām – par godu jubilejai katru
mēnesi sniegt vienu koncertu kādā
no Latvijas dievnamiem. To arī iz
darījām, noslēdzot „ koncerttūri”
Aizkraukles Ev. Luteriskajā baznīcā.
Tā bija lieliska koncertpieredze, kura
atklāja gan kora vājās, gan spēcīgās
puses.”
Savus draugus sveikt jubilejā bija
ieradušies un ar dziesmām sumināt
„Labāko gadu” labākie draugi: Ogres
senioru jauktais koris „Atvasara” ar
diriģentu Alvi Bērziņu, Skrīveru se
nioru sieviešu koris „Baltābele” ar
diriģenti Edīti Aneraudi, Madonas
senioru koris „Mantojums” ar diri
ģenti Ināru Stepāni.
Koncerta otrajā daļā „Labāko
gadu” koristes iznāca jaunās, snieg
baltās blūzītēs. Tās, sagaidot kora
dzimšanas dienu, tika šūdinātas IK
„Svētku mode” par Kokneses no
vada domes piešķirto finansējumu.
„Mums ir nerakstīts likums – kat

rā koncertā nodziedāt kādu jau
nu dziesmu. Šodien jums dāvājam
komponistes Maijas Kīnes skaņdar
bu „Cerība”, – sacīja Silvija Cīrule.
Ja dziesma sirdī mīt, nekas nav par
grūtu! Klausītāju aplausi nebeidza
rimt pēc angliski nodziedātās dzies
mas. „Dažam 80 gadu vecumā dzie
dāt angliski nav joka lieta. Bet mēs to
varam!” – atzina kora diriģente. Šū
berta radītā „Mūzika” koncerta iz
skaņā bija veltījums visiem, kuriem
dziesma dod spēku dzīvot.
„Mūsu diriģente Silvija Cīrule
mūsu dzīvi dara bagātāku un krāsai
nāku. Varam droši sacīt: viņa pagari
na mūsu mūžu, iedvesmo un neļauj
ieslīgt ikdienībā. Mēs viņu mīlam!
Kora mēģinājumus divas reizes ne
dēļā apmeklējam 99%! Savādāk ne
var būt, ja dziesma ir sirdī”, visu ko
ristu vārdā, sveicot savu vadītāju, sa
cīja Vija Stubure. Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
pasniedza Silvija Cīrulei Atzinības
rakstu par ievērojamu ieguldījumu
tautas mākslas attīstībā un sakarā ar
senioru kora „Labākie gadi” 15 gadu
jubileju. Atzinības rakstus par aktīvu

un radošu darbošanos Kokneses se
nioru korī “LABĀKIE GADI”, veici
not kolektīva māksliniecisko izaugs
mi, saņēma Klāra Saulīte, Leontīne
Libeka, Vija Stubure un Marija La
ganovska. Jubilārus sveica un dzies
mas sparu turpmākajiem gadiem
vēlēja luterāņu draudzes pārstāvji,
Kokneses kultūras nama kolektīvs,
radošie kolēģi: sieviešu koris „Ani
ma”, folkloras kopa „Urgas”, Kokne
ses pūtēju orķestris, dziesmas draugi
no Ogres, Madonas un Skrīveriem
un daudzi jo daudzi koncerta klau
sītāji.
„Klāt vasara ar neatliekamajiem
un nebeidzamajiem dārza darbiem –
tas rokām, bet sirdij – vēl joprojām
vajag dziesmu, kopā nākšanu, tikša
nos, arī koncertu patīkamo satrau
kumu, klausītāju acīm, kuras smejas
un raud kopā ar mums.
Novēlu kora dziedātājiem stipru
veselību, saskaņu un izpratni ģime
nē, izturību manu savdabīgo kora
vadīšanas stilu ikdienā izjūtot!” –
savējiem novēl kora vadītāja Silvija
Cīrule.
Kokneses Novada Vēstis

Koknesieši Jaunjelgavas novada tautas mākslas svētkos

Mums dziesmiņu nepietrūka! Kokneses „Tīne” godu reizē Viesītē.

17. un 18.maijā Jēkabpilī un Vie
sītē notika Pulkā eimu, Pulkā teku 30.
sarīkojums. Godu reize, kad kopā sa
nāca vairāk kā 1200 bērnu un jaunie
šu no visas Latvijas. Tie, kas darbojas
folkloras kopās.
Divas skaistas dienas pavadītas
gan iepazīstot sēļu zemes, viņu vēs
turi, tradīcijas, kultūru, gan izstaigā
jot takas Jēkabpilī un Viesītē. Lepnā
Viesītes kultūras pils un mājīgā Vie
sītes vidusskola mūs sirsnīgi uzņēma
un ļāva gan koncertēt, dancot, stāstīt
stāstus un dziedāt dziesmas, gan pār
gulēt nakti... Paldies Viesītes ēdinātā
jiem un arī "Kokneses Miesniekam"!
Paldies Kokneses novada domei par
transportu un īpašs paldies šoferītim
Valteram!

Paldies vecākiem, kas bērnus posa
ceļam un gaidīja viņus atkal mājās un
īpašs paldies Dacei Dzalbei, kas bija
mūsu māmiņa divu dienu garumā!
"Tīnes" bērni tagad kaļ plānus un
gatavojas Skolēnu dziesmu un deju
svētkiem, kas notiks 2015.gadā. Arī
šajā PEPT sarīkojumā notika Rotaļu
pasākuma modelēšanas sarīkojums.
Nākamgad tādi būs visos lielajos no
vados. Tā mēs labāk sagatavosimies
lielajam notikumam nākamajā gadā!
Bet līdz tam vēl vasara... Jāņi... Un
tad jaunais mācību gads, kad atkal at
sāksies intensīvs darbs!
Paldies visiem, ar ko bijām kopā!
Inguna Žogota,
I.Gaiša Kokneses vidusskolas
folkloras kopas "Tīne" vadītāja

Staburaga pagasta Vīgantes
parkā 31. maijā aizvadīti Jaunjelga
vas novada 5. Tautas mākslas svēt
ki. Tajos piedalījās Jaunjelgavas
novada, kā arī kaimiņu novadu,
tostarp Kokneses novada, amat
nieki, mājražotāji un pašdarbības
kolektīvi.
"Klīst leģendas par milzīgiem
samiem, kuri tiek modināti Kok
nesē, bet zvejoti Staburagā!" teic
Jaunjelgavas novadā. Šoreiz Jaun
jelgavas novadā godināja cilvēkus,
kuriem sirdslieta – zveja. Zvejniecī
ba ir sena daugavmalieša dzīves ne
atņemama sastāvdaļa, tāpēc svētkos
klausījās gan makšķernieka stāstos,
gan auda zvejas tīkla gobelēnu no
ziediem, bija arī amatnieku tirgus,
Umurkumurs, kuģis "Gulbītis",
sporta spēlas un zirga izjādes, neiz
palika arī zivju zupa.
Lielkoncertā „...ar straumēm uz
jūru” piedalījās ap 400 dalībnieku
no teātriem, koriem, vokālajiem
ansambļiem, kā arī dejotāji. Skaisto
svētku noslēguma koncertu sniedza
mākslas kolektīvi no Jaunjelgavas,

Lecam pa jaunam, lecam pa vecam! Vienā solī „Mutulītis” un „Irši”.

Sēlpils, Kokneses, Neretas un Aiz
kraukles novadiem.
No Kokneses novada svētkos
piedalījās sieviešu koris "Anima"
(diriģente Lelde Kamzole–Gagai
ne), kā arī deju kolektīvi "Liepa

vots", "Irši" un Vecbebru Profesio
nālās un vispārizglītojošās inter
nātvidusskolas 6.–9. klašu deju ko
lektīvs "Mutulītis". Deju kolektīvu
vadītāja – Inta Balode.
Kokneses Novada Vēstis
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Latvietim dziesma ir viņa
dvēsele

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts –
baudījums dvēselei

„Tas bija saviļņojošs brīdis, vēl
ne reizi Pērses pamatskolas zālē
uz skatuves nebija dziedājuši trīs
kori!” – par koncertu „ Par tevi mī
ļākas nav nevienas” 16. maijā Iršos,
kas izskanēja kā skaists veltījums
Mātes un Starptautiskajai ģime
nes dienai, teic koncerta skatītāji.
Kokneses kultūras nama sieviešu
koris „Anima” (diriģente Lelde
Kamzole–Gagaine, koncertmeis
tare Ilona Makareni), Bērzaunes
pagasta vīru koris „Gaiziņš” (diri
ģente Rita Briņķe, koncertmeista
re Jolants Grase), vīru koris „Sta
burags” no Aizkraukles (diriģents
Ainars Mēness, koncertmeistare
Inga Strazdiņa), kapela „Aizezeres
muzikanti” (vadītāja Inese Skuja)
un Pērses pamatskolas skolēni Iršu
pagasta ļaudīm šajā vakarā dāvāja
daudz prieka un saules kā ziedo
ņa laiks pavasarī. Koncertu vadīja
Pērses pamatskolas direktore Ga
ļina Kraukle. Skolas bērnu Tīnas
Kažociņas, Līgas Riekstiņas un
Matīsa Šutkas izjusti runātā dze
ja, Viktorijas Lenoras Kraukles un
Tatjanas Petrovskas duetā dziedātā
Raimonda Paula dziesma „Mīļotās
rokas” sasildīja katras māmiņas un
vecmāmiņas sirdi. Pērses pamat
skolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs
(vadītāja Inta Balode) izveidojies
tikai šajā mācību gadā, bet jau dan
cojis vairākos svētku pasākumos,
arī šajā vakarā viņi rādīja savu raito
dejas soli. Kapela „Aizezeres muzi
kanti”, veltot dziesmas māmiņām,
vienu dziesmu īpaši veltīja Mon
tas Bergmanes omītei. Monta bieži
muzicē kopā ar kapelu, un omīte ir
viņas lielākā atbalstītāja. Koknese
kultūras nama sieviešu koris „Ani
ma” šogad svin 16. dzimšanas die
nu, bet Iršos koknesietes dziedāja
pirmo reizi un atzinīgi novērtēja
šīs zāles labo akustiku. Diriģente
Lelde Kamzole–Gagaine smaidot
vaicāja: „Kā jums bija izdevies
tik ilgi no mums noslēpt šo zāli,

Starptautiskajā bērnu aizsardzī
bas dienā, 1. jūnijā, Kokneses kultū
ras namā uz gada noslēguma koncer
tu aicināja Kokneses Mūzikas skola.
Šis koncerts bija īsts mākslas baudī
jums dvēselei ikvienam koncerta ap
meklētājam.
Skanīgi un izteiksmīgi priekšne
sumi skatītāju uzmanību piesaistīja
viens pēc otra. Jaunie mūziķi klausī
tājus priecēja no nopietnajiem klasiķu
skaņdarbiem līdz jautrai tautas mūzi
kai. Šis koncerts bija pierādījums gada
laikā cītīgi paveiktajam darbam, par
ko mākslinieki saņēma bagātīgus ap
lausus. "Skatītāju un klausītāju aplausi
ir mākslinieku lielākā alga," koncerta
sākumā, uzrunājot klātesošos, teica
Mūzikas skolas direktore Silvija Cīrule.
Nebija šaubu, ka ikviens no priekšnesu
miem bija pelnījis vislielākos aplausus.
Koncertā skanēja gan dziesmas,
ko izpildīja kora klases audzēkņi un
mūzikas skolas koris, gan skaņdarbi
dažādu mūzikas instrumentu – vijo
les, flautas, saksofona, trombona, kla
vieru un akordeonu izpildījumā. Au
dzēkņu sniegumā bija solo priekšne
sumi, dueti un ansambļi. Nobeigumā

kurā ir tik lielisks skanējums!?”
Ar tikpat sirsnīgiem aplausiem
kā „Animas” dziedātājas, skatītāji
sveica abus vīru korus. „Gaiziņa”
un „Staburaga” vīru kopīgi izpil
dītās dziesmas: Andreja Jurjāna
„Lūk, rozes zied”, Jāzepa Vītola
„Mežezers” un vācu tautas dziesma
„Mēs visi šodien kopā” bija kā gaišs
gaviļu sveiciens pavasarim un mī
lestībai. Šovasar, jūlijā, Rīgā, Mež
aparkā norisināsies Pasaules koru
olimpiāde, kurā piedalīsies arī šie
trīs kori. Skatītājiem bija vien
reizēja iespēja dzirdēt dziesmas
vienlaicīgi trīs koru izpildījumā
no gaidāmā lielā notikuma dzies
mu repertuāra. Zālē valdīja gan
dziļš klusums, gan vārdos neizsa
kāma pacilātības sajūta, klausoties
Džuzepes Verdi „Lido, doma, zelta
spārniem”, Ērika Ešenvalda „Mana
dziesma” un gadu desmitiem tautā
iemīļoto Raimonda Paula dzies
mu ar Jāņa Petera vārdiem „Manai
Dzimtenei”. „Koncerts divu stundu
garumā bija izskanējis, bet skatītāji
palika sēžot, neviens nevēlējās iet
projām,” stāsta koncerta vadītāja
Gaļina Kraukle. Atvadoties no sir
snīgajiem Iršu pagasta ļaudīm, kori
nodziedāja Mārtiņa Brauna dzies
mu „Saule. Pērkons. Daugava.” Šī
satikšanās maija vakarā vēlreiz
apliecināja – latvietim dziesma ir
viņa dvēsele.
Iršu pagasta pārvalde pateicās
visiem koncerta dalībniekiem, par
palīdzību pasākuma norisē kultū
ras pasākumu organizatorei Inetai
Riekstiņai un par gaumīgo zāles no
formējumu Līgai Riekstiņai, kurai
Pērses pamatskolā ir studiju prakse
kā vizuālās mākslas skolotājai.
Sarmīte Rode

Priecīga ziņa

Skatītāju un klausītāju aplausi ir mākslinieku lielākā alga. Šie vārdi iedvesmo
arī Kokneses Mūzikas skolas kora klases ansambli.

skatītājus priecēja un lielāko sajūsmu
raisīja viens no mūzikas skolas lep
numiem – kamerorķestris (vadītāja
Iveta Bērziņa).
Pasākuma noslēgumā Kokneses
Mūzikas skolas skolēniem un peda
gogiem tika pasniegti skolas Atzi
nības raksti. Pateicības par atbalstu
skolai saņēma arī tehniskais perso
nāls un vecāki.

Lūkosim kopā spert pirmos solīšus
Vasaru gaidām visi, bet ar vis
lielāko nepacietību to gaida bērni,
kuri dzīvo intensīvi, interesanti,
radoši : tie ir Mūzikas un mākslas
skolu audzēkņi. Izņēmums nav arī
Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi.
Par skolas vēsturi nu kļuvis
skolas XXII izlaidums, kurā skolas
beigšanas apliecības saņēma 11 jau
nieši. Par izlaiduma norisi varējāt
lasīt laikrakstā „Staburags”, vien
piebildīšu, ka skolu absolvēja talan
tīgi, čakli audzēkņi. Ikvienam no
viņiem ir Dieva dots un skolotāju
pilnveidots talants un tikai viņiem
pašiem
un viņu vecākiem nu jālemj –
turpināt mūzikas studijas vai pie
vērsties lietām, kas, mācoties mūzi
kas skolā, tika atliktas malā.
Dažas dienas pēc izlaiduma,
pārsteigumu atnesa skolas iestājek
sāmens: vēlēšanos uzsākt mūzikas
studijas izteica 28 jaunie talanti no
Iršu, Bebru, Vietalvas, Kokneses pa
gastiem. Pārsteigums patīkams, bet
vienlaicīgi satraucošs – šaurās sko
las telpas, nelielais skolotāju skaits
skolā liek likt lietā izdomu, idejas

Kokneses Mūzika skolu absolvēja talantīgi un čakli audzēkņi.

un meklēt iespēju apmierināt bēr
nu vēlmi mācīties. Laikā, kad sko
las akūti izjūt audzēkņu trūkumu,
vieglu roku atstumt atnākušos, ne
būtu prāta darbs. Tādēļ 1. septem
brī, plkst. 12:00, mūsu mazajā sko
liņā gaidīsim visus 97 audzēkņus un
lūkosim – kā “spert pirmos solīšus,

Brīvdabas pedagoģija
arī Koknesē

Kopā ar Liliju Ozoliņu muzicēja skolotāja Gundega Ermiča un koncertmeistare
Ilona Makareni.

Otro gadu pēc kārtas Kokneses
mūzikas skolas flautas klases audzēkņi
devās uz Ozolniekiem, lai piedalītos
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu spēles konkur
sā. Katru gadu konkursa datums ir
nemainīgs – 9.maijs. Šogad mūzikas

skolu pārstāvēja 3.flautas klases au
dzēkne Lilija Ozoliņa un guva izcilus
rezultātus. Savā grupā, vecumā no 8
līdz 11gadiem, Lilija ar 21,33 punk
tiem ieguva 3. vietu. Apsveicam!
Gundega Ermiča,
Kokneses Mūzikas skolas skolotāja

"Plānojam, ka pēc vasaras brīv
laika, kad skolēni atkal atgriezīsies uz
mācībām, mūzikas skolā būs veikti
iekštelpu remontdarbi. Tad skola iz
skatīsies skaista ne tikai no ārpuses,
bet arī būs patīkami mācīties klasēs,"
savā uzrunā sacīja domes priekšsēdē
tājs Dainis Vingris.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

Šobrīd pasaulē ir aktuāla ekolo
ģiskā audzināšana, saudzīgas attieks
mes pret dabu un kultūrvidi veidoša
na un veselīga dzīves veida apzināša
na, tāpēc 3.jūnijā Kokneses novada
I.Gaiša Kokneses vidusskolā pulcējās
novada izglītības iestāžu skolotāji uz
lekciju ''Brīvdabas pedagoģija''. Tās
vadītāja – vides pedagoģe un dau
dzu starptautisku izglītības projektu
veidotāja Anita Ieriķe, dalījās savā
bagātajā pieredzē, kas gūta, strādājot
pirmsskolā Zviedrijā un vadot NO
Dzīve dabā.
Tikšanās sākumā skolotāji tika
iepazīstināti ar brīvdabas pedagoģijas
popularitāti Ziemeļvalstīs, kur bērni

dodas regulārās pastaigās jebkuros
laika apstākļos, bet tālāk sekoja prak
tiskas aktivitātes dabā. Jādomā, ka
iegūtās zināšanas par brīvdabas pe
dagoģiju un idejas skolotāji izmantos
kā lielisku iespēju dažādot bērnu mā
cību procesu.
Tikšanās noslēgumā Kokneses
pilsdrupās skolotājus gaidīja Ragāļu
ēdnīcas gardā soļanka, iekurts uguns
kurs, kurā no līdzpaņemtā banāna
tika pagatavots pasakains deserts.
Paldies Inai Požarskai un Laumai
Ārei par jauko pasākumu!
Gunta Ķibilde,
pasākuma dalībniece –
PII ''Gundega''

vēl biklus nedrošus”, lai piedzīvo
tu “… skaņu putna lidojumu.” /No
skolas himnas “Manai skoliņai”/.
Priecīgu, jaukiem piedzīvoju
miem bagātu vasariņu vēlot,
Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas
direktore

Konference
„Humānā pedagoģija
skolotāja darbā”

Humānā pedagoģija ir mīlestības,
prieka un izpalīdzības pedagoģija,
savstarpēju rūpju un kopēju panā
kumu pedagoģija, kas veido spēcīgu,
laimīgu un veselīgu personību.
Katru gadu, pavasarī, Kokneses
internātpamatskolā – attīstības cen
trā tiek rīkota konference, lai pedago
gi papildinātu zināšanas, dalītos pie
redzē un gūtu atziņas turpmākajam
darbam. Šogad konference „Humānā
pedagoģija skolotāja darbā” notika
15. maijā, pulcējot skolotājus no dau
dziem Latvijas novadiem.
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra metodiskais
dienests

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

„Vasara bez asarām” –
atgādināsim bērniem par
drošību vasarā!
Tuvojas vasara – laiks, kad bērni
dodas trīs mēnešus garās brīvdienās.
Tādēļ svarīgi ir atkārtot un iemācīt
bērniem lietas, kas jāzina, lai brīvlai
ku varētu pavadīt droši.
21. maijā Kokneses internāt
pamatskolā – attīstības centrā tika
rīkota izglītojoša nodarbība par
drošību – uz ūdens, uz ceļa, ar elek
trību un citām ar drošību saistītām
situācijām, to vadīja Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Aizkr
aukles iecirkņa nepilngadīgo lietu
inspektore Egija Kārkliņa. Lai spētu
izvairīties no nelaimes gadījumiem
un zinātu kā rīkoties, ja pašam vai
apkārtējiem draud briesmas, inspek
tore ar skolēniem pārrunāja jautāju
mus, kas saistīti ar atpūtu pie ūdens,
kā arī ugunsdrošības un elektrodro

šības noteikumu ievērošanu. Svarīgi
ir atcerēties, kādos gadījumus un
kur meklēt palīdzību – pie pieaugu
šajiem, vai zvanot uz valsts uguns
dzēsības un glābšanas dienestu, pa
tālruni 112. Katram bērnam, dodo
ties brīvdienās, svarīgi atcerēties, ka
ikvienā situācijā ir jāizvērtē riski un
jārīkojas droši.
Dodoties brīvlaikā aicinām sko
lēnus ievērot drošības noteikumus,
izvērtēt riskus, lai vasara būtu droša
un „bez asarām”!
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra metodiskais
dienests

Zemes un uguns satikšanās
Likteņdārzā
29. maijā Kokneses novadā, Lik
teņdārzā, notika Latvijas speciālo iz
glītības iestāžu audzēkņu festivāls „Ze
mes un Uguns tikšanās”. Šis pasākums
Likteņdārzā notiek jau trešo gadu un
tajā piedalās speciālo izglītības iestā
žu audzēkņi no visas Latvijas. Visos
festivālos, arī šajā, piedalījās Kokneses
internātpamatskolas audzēkņi.
Šis pasākums ir lieliska iespēja
satikties skolēniem no dažādiem Lat

vijas nostūriem un parādīt savus ta
lantus. Par spīti vēsajam laikam, bērni
dziedāja dziesmas, dejoja dejas, kas
veltītas zemes un uguns stihijām. Tās
bija gan tautasdziesmas, gan mūsdie
nu komponistu skaņdarbi. Festivālā
notika arī meditācijas seansi un rado
šās darbnīcas. Šogad bērni apgleznoja
akmeņus, krāsoja mandalas un palai
da Daugavā kuģīšus.
Liene Bešmenova

Starptautiskais futbola turnīrs
Igaunijā

2014. gada 2. un 3. jūnijā Kokne
ses internātpamatskolas – attīstības
centra skolēni – Lauris Sviklis, Nauris
Rocēns un Agris Kozlovskis Latvijas
izlases komandas sastāvā piedalījās
starptautiskajā futbola turnīrā Igauni
jā – Tartu.
Pirmajā dienā sportistiem bija
iespēja apmeklēt Zinātnes centru
AHHA, apskatīt Tartu vecpilsētu un

iepazīt Igauniju. Otrajā dienā notika
starptautiskais futbola turnīrs, kurā
piedalījās dalībnieki no vairākām val
stīm.
Sveicam Kokneses internātpa
matskolas – attīstības centra skolēnus,
kuri Latvijas izlases komandas sastāvā
izcīnīja pirmo vietu!
Guntis Atrasts,
sporta skolotājs

Kokneses futbolisti –
„Cerību” kausa uzvarētāji
2014. gada maijā Daugavpils
1.speciālās pamatskolas stadionā un
15. vidusskolas stadionā norisinājās
Latvijas Speciālā Olimpiādes (LSO)
organizētās futbola sacensības bēr
niem ar speciālām vajadzībām. Sa
censību organizatori bija Daugavpils
1.speciālā pamatskola un LSO. Šāda
veida sacensības Daugavpilī tika or
ganizētas jau piecpadsmito gadu, bet
tieši šādas – „Cerību” futbolistiem

pirmo reizi LSO vēsturē. Sacensībās
piedalījās 6 komandas no dažādiem
Latvijas novadiem. Bronzas medaļas
izcīnīja Antūžu un Rudzātu koman
das, sudraba – Daugavpils un Ezersa
las komandas un par sacensību čem
pioniem kļuva Sveķu un Kokneses in
ternātpamatskolas – attīstības centra
futbolisti.
Guntis Atrasts,
sporta skolotājs

Dienas centrā Veronikas Benuševicas
darbu izstāde

Maijā bez pēcpusdienas atpūtas,
spēlēm un rotaļām, skolēni piedalījās
dažādās aktivitātēs: gatavoja ziedu puš
ķus no melleņu mētrām un tulpēm,
izgatavoja programmiņas komponis
tes Maijas Kīnes koncertam, palīdzēja
Kokneses Sama modināšanas svētkiem
loterijas kabatiņu veidošanā. Skolēniem
patika arī dažādās un interesantās Grā
matu svētku aktivitātes. Radošā virtuve
ceturtdienās pulcēja jaunos kulinārus.
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Mūsu telpās var aplūkot I. Gaiša Kok
neses vidusskolas 7. klases skolnieces
Veronikas Benuševicas darbu izstādi.
Ne mazāk saistoša bija senioru klubiņa
"Pīlādzītis" dalībnieču tikšanās ar Rīgas
Garšu Bodes īpašnieci Ināru, kura bija
sagatavojusi plašu izziņas materiālu un
garšvielu klāstu.
Ieva Jankovska,
Kokneses ĢAD centra
vadītājas p.i.

Mūsu zaļajā istabā iespējams ir viss!
Sagaidot Starptautisko bērnu aiz
sardzības dienu, 31. maijā pie Kokne
ses kultūras nama visi mazie un lielie
koknesieši bija aicināti uz radošu pa
sākumu "Mūsu zaļā istabā". Uz pa
sākumu ikviens bija aicināts tērpties
zaļās krāsas apģērbos vai lietot kādu
zaļas krāsas aksesuāru. Te varējām
redzēt, ka ikviens pasākuma apmek
lētājs par savu apģērbu bija padomā
jis – zaļā krāsa noteikti dominēja,
bet atraktīvāko un "zaļāko" tērpu
īpašnieki saņēma Atzinības un saldas
pārsteiguma balvas!
Šajā pasākumā pārsteigumu un
radošu darbošanos netrūka! Pasā
kuma ieskaņā savas prasmes apgū
tajā teātra mākslā rādīja Kokneses
jauniešu teātra studija. Radošajās
teltīs tapa gan vēlējumi Koknesei,
gan bērnu darinātas vēja dzirnavi
ņas. Saldummīļu vēderpriekam bija
zefīrs, kuru paši dekorēja ar kausētu
šokolādi un saldiem rotājumiem. Te
bija arī koknesiešiem jau iemīļotie
Rūķu našķi. Kad vēderam prieks,
tad arī pašiem lustīgs prāts uz
dažādām izdarībām – piemē
ram, pārģērbšanos! Foto stūrītī
bildējās gan mazas vardītes, gan
princeses, jo šeit pat varēja at
rast sev piemērotus tērpus un
doties uz fotosesiju. Starp citu,
visi fotoattēli pieejami Kokne
ses kultūras namā!
Kopīgas rotaļas; roku no
spiedumu veidošana uz plakā
ta; seju un roku apgleznošana ar
sev tīkamu attēlu, multenīšu ska
tīšanās – tas viss šeit bija iespējams!
Visas labās domas un krāsainie,
priecīgie vēlējumi, kurus bērni veltīja

Ejam rotaļās un smejam!

Koknesei, pasākuma izskaņā, rotāti
tikpat košos balonos, aizlidoja augstu,
augstu pāri Kokneses ielām, lai jau 5.
jūlijā – Kokneses novada svētkos, visi
tiktos Kokneses estrādē, kur tikpat
jautrā noskaņojumā un no sirds svi
nētu Kokneses novada svētkus!
Paldies pasākuma vadītājai Lie
nei Dareiko–Sinkevičai, Agnesei

Mazs, zaļš vīriņš
zaļā istabā!

Cik jauki pārtapt

citā tēlā!

Tainoļubovai (Lacreation) par rado
šajām nodarbēm, kā arī pasākuma
organizatoriem – Ingunai Strazdiņai

un Kokneses kultūras nama
kolektīvam, visiem atbals
tītājiem par brīnišķīgo svētku
pasākumu!
Kokneses Novada Vēstis
Foto galerija www.koknese.lv

Māmiņu kluba Lielā pastaiga
1. jūnijā Latvijā notika ikgadējais
pasākums „Lielā Ratu pastaiga 5”,
kura laikā simtiem māmiņu un tētu ar
mazuļiem vienlaicīgi pulksten 12 sāka
savu gājienu. Māmiņu kluba vadītāja
Koknesē Aija Rimša pastāstīja: „Lielā
Ratu pastaiga” ir sociāla akcija, kad
vienā laikā vairākas vietās notiek gā
jiens ar mazuļiem ratiņos. „Lielā Ratu
Pastaiga” notika jau piekto gadu, bet
mūsu Māmiņu klubiņš tajā piedalījās
pirmo reizi. Pastaigu no Zaļā tirgus
laukuma uz Likteņdārza pusi sākām
ar izrotātiem ratiņiem un lielisku no
skaņojumu. Dabas takā pie Daugavas
mūs sagaidīja Taurenis, kurš māmi
ņām novēlēja savām atvasītēm dzie

dāt šūpuļdziesmas un lasīt pasakas.
Atgriežoties Blaumaņa ielas lapenē
mielojāmies ar svētku kliņģeri un ar
Taureņa uzdāvinātajiem ziepju bur
buļiem ieburbuļojām siltu un līksmu

vasaru. Apbalvojām foto orientēšanās
sacensību uzvarētājus. Nebēdājot par
lietaino dienu, mūsu Lielā pastaiga
bija izdevusies!”
Kokneses Novada Vēstis

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Bebros
Starptautiskajai bērnu aizsardzī
bas dienai veltītais pasākums 1. jū
nijā iesākās ar policijas inspektores
Egijas Kārkliņas stāstījumu par to,
cik svarīgi vasarā ievērot drošības no
teikumus, lai jaukā vasara paietu bez
asarām. Liels pārsteigums pasākuma
dalībniekiem bija policijas mašīnas
ierašanās, jo policijas darbinieki deva
iespēju iejusties viņu lomā – varēja
izmantot roku dzelžus, bruņu vestes
un citus dažādus aizsargpriekšmetus,
kā arī sēsties pie automašīnas stūres.
Bērniem tas ļoti patika! Pasākuma
turpinājumā zēni un meitenes pieda
lījās sejiņu apzīmēšanā kopā ar Renā
ti Jaudzemu, Dailu Kosmačevsku un
Madaru Villeri. Kamēr bērni nepa
cietīgi gaidīja savu rindu, aicinājām
viņus uz spēli – stafeti „labirints” ar

Svētkos balonu salūts!

dažādiem uzdevumiem. Darboties
gribētāji bija arī radošajā darbnīcā
„Lelles un lauku sēta”. Pasākuma lai
kā bērni saņēma dažādus gardumus
un krāsainus balonus. Tapa kopīgi
un individuāli foto. Noslēgumā tika

uzspēlēts futbols kopā ar Zvejnieku
ģimeni. Ar prieku vadīju šo pasāku
mu mūsu pagasta bērniem, sniedzot
prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena.
Marika Cegele,
kultūras pasākumu organizētāja
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Mīlestības
dzirkstelīte neapdziest
„Apprecējāmies jauni un tādi
jūtamies joprojām,” teic koknesieši
Olga un Aivis Orliņi. Saules tveices
pielijušā dienā ciemojos viņu mājās
Bērzu ielā 15. Katrai mājai ir savs sta
rojums, ko rada tās iemītnieki, koki
un puķes. Ienākot plašajā pagalmā,
nokļuvu zaļā paradīzē ar ziedošām
ābelēm un smaržojošu kreimenīšu
noru, kur turpat blakus viļņus met
Pērse. „Kreimenītes ir manas mīļākās
puķes, esmu dzimusi maijā, to ziedē
šanas laikā. Jau gadiem maija puķītes
aug mūsu sētā. Dzimšanas dienas
rītā Aivis mani modināja ar kuplu
kreimenīšu pušķi,” stāsta Olga. Ap
sēžoties ābeles pavēnī, aizsākas mūsu
saruna. Meitas no ģimenes klēpja jau
aizgājušas savā dzīvē, kopā ar Aivi un
Olgu zem viena jumta dzīvo Olgas
vecāki, kuri ir ceļā uz Zelta kāzām –
šogad aprit 49 gadi kopš viņu dzīves
savijušās vienā tecējumā.

Viena deja kāzu nakts
garumā

„Aivis ir dzimis koknesietis, pa
beidzis Kokneses vidusskolu. Mani
vecāki uz šejieni pārcēlās no Mado
nas puses, Kokneses vidusskolā sāku
mācīties no 3. klases. Viens otru zinā
jām no skolas gadiem. Aivis mācījās
divas klases zemāk par mani, bet vai
tad meitenes skolas gados skatās uz
jaunākiem puišiem? Mums bija ļoti
draudzīga klase un laba klases au
dzinātāja - skolotāja Genovefa Riek
stiņa. No skolas laikiem mēs, vairā
kas klases meitenes, turamies kopā.
Sagadījies arī tā, ka par vīriem esam
apņēmušas puišus, kas ir vai nu mācī
jušies vienā klasē vai kopā sportojuši,
uz ballēm gājuši, un ir labi draugi.
Viens otru citām acīm pamanījām
un pirmo reizi dejojām mūsu draugu
Itas un Jura Lejiņu kāzās 1986. gada
7. martā Ķegumā. Ita ir mana kla
sesbiedrene, savukārt Juris un Aivis
bija sadraudzējušies sportojot,” stāsta
Olga, bet Aivis turpina: „Tas bija gads,
kad valstī valdīja „sausais likums”, bet
vai tādēļ mums jautrības trūka! Atce
ros, ka Jura krustmāte mani un drau
gu mudināja uzlūgt divas simpātiskas
meitenes. Es uzlūdzu Olgu un viena
deja izvērtās par lustīgu dancošanu
kāzu nakts garumā. Vēlāk tikāmies
ballēs Koknesē un Olga mani saistī
ja arvien vairāk. Līdz pienāca brīdis,
kad bija jādodas obligātajā dienestā,
bet es jau zināju, ka mani gaidīs mī
ļotā meitene. Dienēju Tallinā un itin
bieži varēju ciemoties mājās.”

Mīļais tētis,
stingrā mamma

25 gadus kopā
na savējos un mēs ar gandarījumu
varam atzīt, ka esam radījuši vietu,
kur mūsu mīļajiem pulcēties. Allaž

Sportam

Dienesta gaitas vēl nebija galā, kad
Aivis jau bija ticis
vīra kārtā. 1989.
gada 25. februāra
diena bija bez snie
ga, silta kā pavasarī.
Laulību ceremoni
ja notika Kokneses
ciema padomē, ta
gad „Baltajā mājā”.
Kāzu svinības tur
pinājās Kokneses
Olga un Aivis kāzu dienā
bērnudārzā, vietā,
1989. gada 25. februārī.
kurā strādāja Aivja
Aivis. „Vei
māte. Dziedot un
kalā maizi vairs ne nav pateiktas ardievas.
dancojot, draugu
pērkam, Aivis pats cep Tagad viņš piedalās veterānu sporta
un radu lokā, līks
ļoti gardu maizīti,” vīra spēlēs. Pagājušajā gadā iegūta pirmā
mi nosvinēts kopī
vieta lodes grūšanā.
gās dzīves sākums.
Olga smej, ka vienās
1989.
gada
sacensībās Aivis sa
augustā piedzima
centies lodes grūša
meitiņa Arita, di
nā ar nākamo znotu.
Laimīgi un smaidoši pēc 25 gadiem kopā ar
vus gadus vēlāk
Pagājušā gada augus
mīļajām meitām.
jaunākā Līva. Olga
tā nosvinētas Aritas
smejot teic: „Arita ir tēva meita, vi ģimenē esam svinējuši jubi
un Mārtiņa kāzas.
ņiem abiem piemīt miers un apdo lejas un citus svētkus, vien
Šovasar Arita Rīgas
mīgums, mēs ar Līvu pēc dabas esam mēr piedomājot pie telpu un
Tehniskajā universi
daudz temperamentīgākas. Varbūt galda noformējuma, mīļiem
tātē gatavojas beigt
arī tāpēc man Aivī savaldzināja viņa pārsteigumiem. Priecājamies,
maģistrantūru Inter
nosvērtība un bezgala lielā labsirdī ka tagad arī meitas cenšas, lai
jera un koka dizainā.
ba. Ar viņu jūtos drošā paspārnē. Jau viņām izdodas skaisti svētki.
Jaunākā meita Līva
no mazotnes Aivis meitām ir mīļais Rīkojam tematiskas ballītes,
savulaik mācījusies
tētis, bet es stingrā mamma. Es biju draugiem labā atmiņā ir cepu
pie Alda Dobenber
tā, kas gāja uz skolas sapulcēm, seko ru balle pirms pāris gadiem.
ga. Savu košo krāsu
ju līdzi viņu aktivitātēm.” Aivis sievas Abi esam lieli dancotāji, bez
izjūtu viņa atklā
teiktajam piekrīt: „Meitas zina, cik dancošanas neiztiekam ne
jusi gleznās, kuras
Vienā no ģimenes lustīgajiem pasākumiem – Cepuru ballē.
ļoti viņas mīlu un cik ātri mana sirds mūsmāju pasākumos, ne citos
redzamas
gandrīz
atmaigst. Bērnībā iemācīju viņām draugu saietos,” stāsta mājas saim prasmes uzteic Olga. Pēdējos četrus katrā mājas telpā. Līva tikko ieguvusi
peldēt, slidot un slēpot. Domāju, ka niece.
Sama modināšanas svētkus Aivis bakalaura grādu Latvijas Universitātē
Daugavu viņas var pārpeldēt. Arita
Kādi ir vēl citi ģimenes vaļas Kokneses pilsdrupās uz uguns mil Moderno valodu un biznesa studiju
no manis mantojusi arī makšķerēša prieki? Savulaik Olga aizrāvusies ar zu katlā ir vārījis sama zupu. Draugi programmā.
nas azartu.”
adīšanu. Viņa veido ģimenes arhīvu zina, ar kādu degsmi viņš prot stāstīt
Vai divu cilvēku attiecībām vajag
- gan melnbaltās fotogrāfijas, gan par ēdienu receptēm un makšķernie juridisku apstiprinājumu? Aivis teic,
krāsu foto hronoloģiskā secībā ra ka piedzīvojumiem: „Ūdeņi man tuvi ka viņam nav iebildumu, ka jaunie cil
Vieta, kur savējiem
duši vietu daudzajos foto albumos. kopš puikas gadiem. Kas tas ir par ad vēki dzīvo kopā laulību nereģistrējuši.
pulcēties
„Kad radās izdevība iegādāties Meiteņu bērnu dienās tapuši arī dia renalīnu, kad jūti, ka copē! Apmēram Olgai savs viedoklis: „Man bija ļoti pa
šo māju, nemaz nebiju priecīga. Tā pozitīvi. Katru gadu ģimene dodas pirms četriem gadiem laimējās izvilkt tīkami, ka Arita saņēma bildinājumu.”
Šogad, 25. februārī, Olga un Ai
bija nepabeigta jaunbūve ar aiz kādā tuvākā vai tālākā ceļojumā, tā 72 kilogramus brangu samu. Vienmēr
augušu pagalmu un lūžņu kaudzi. norisi no sākuma līdz beigām izdo gaidu ikgadējos braucienus uz Peipusa vis svinēja Sudraba kāzas – 25 gadu
Apbrīnoju ar kādu aizrautību Aivis mā Olga. Pavisam nesen viņi atgrie ezeru augustā. Sieva un meitas reizēm kāzu jubileju. Meitas vecākiem
brauc līdzi un tie ir brīži, kad varam uzdāvināja neaizmirstamu svētku
ķērās pie darba - pabeidza mājas zās no ceļojuma Spānijā.
pavadīt laiku kopā. Arita ir tikpat kais dienu Jūrmalā. Droši vien taisnī
celtniecību, kopā ar palīgiem pavei
līga makšķerniece kā es, bet arī Olga ba dižajam domātājam Sokrātam,
ca iekšdarbus. Vēlākos gados uzcēla Sama zupas vārītājs
pirti kā jauku viesu namiņu. Kopīgi
Tie, kas ciemojušies Orliņu mājās, un Līva vienu reizi Peipusā izvilka pa ka veiksmīga laulība ir nams, kuru
ik dienas jābūvē no jauna. Aivim
iestādījām saldos ķiršus un ābelītes. zina viņu viesmīlību un Aivja pavāra asarim.”
un Olgai tas izdodas: „Mīlestības
Tagad nespēju savu dzīvi iedomāties talantu. Tieši viņš visbiežāk gatavo
dzirkstelīte gadiem ejot nav apdzi
citur, kā šeit, Pērses krastā. Darbs pie ģimenei maltīti. „Ja ir labi produkti, 25. februārī – 25 gadu kāzu
susi, gluži otrādi, ik dienu vairāk
mājas nekad nebeidzas, bet mums neko nevar sabojāt. Man patīk dar jubileja
patīk rosīties, izdomāt allaž ko jau boties virtuvē un arvien izdomāt ko
Vidusskolas gados Aivis, trenējo apzināmies, cik svarīgi esam viens
nu. Gandrīz katrā nedēļas nogalē jaunu. Šogad Valentīna dienā sievai ties pie Igora Lulles, guvis labus panā otram.”
Sarmīte Rode
ciemos sabrauc draugi, meitas aici pasniedzu suši sirsniņas formā,” stāsta kumus lodes grūšanā un diska mešanā.

Skolēni palīdz stādīt mežu

Kokneses internātpamatskola –
attīstības centrs aktīvi turpina iesaistī
ties projektā „Mammadaba”, līdz ar to
viena no projekta aktivitātēm ir meža
stādīšana.
23. aprīlī skolēni devās uz cirsmu
starp Pļaviņām un Vietalvu, aiz Ci
goriņkalna, netālu no Vesetas upes,
stādīt mežu. Braucot pa līkumoto un
kalnaino ceļu, garām Jučiem, Cigoriņ
kalnam, gar Mežezera austrumu kras
tu un Līdacītes ezeru, skolēni priecā
jās par ainavu un Vidzemes pauguru
skaistumu.
Skolēnus sagaidīja AS „Latvijas
valsts meži” Kokneses meža iecirkņa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

darbinieki, kuri pavadīja uz cirsmu,
pastāstīja par meža ciršanu, atjauno
šanu un kopšanu, kā arī par pašu stā
dīšanas procesu. Šajā cirsmā bija au
gušas priedes, kuru vecums varētu būt
bijis pat līdz 100 gadiem. Šobrīd tās
vienā daļā aug atsevišķas lielās prie
des, bet ar to sēklām nepietiek cirsmas
dabīgai atjaunošanai, tāpēc drošāk ir
atjaunot mežaudzi – to apstādot.
Cirsmā ar speciālu meža tehniku,
apmēram, 2 soļu attālumā bija izvei
dotas vagas. Priedītes bija jāstāda va
gas vidū, apmēram, divu soļu attālumā
vienu no otras. Šādi vienā hektārā va
jag izstādīt 3800 priedīšu. Meža darbi

Prieks par paveikto!

nieki izdalīja mums – cimdus, lāpstas
un spaiņus ar stādiem. Darbs varēja
sākties!
Mazliet noguruši, bet priecīgi par
veikumu, devāmies atpakaļ uz sko
lu. Atvadoties, kā pateicību par meža
stādīšanu, saņēmām nelielas piemiņas
veltes.
Ceram, ka nākamgad atkal varē
sim doties palīdzēt atjaunot mežu, un
priecāties par Latvijas dabas bagātī
bām!
Aivars Ļaksa, Sarmīte Zukule,
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra skolotāji
Foto – A. Ļaksa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Jaunie futbolisti tiekas futbola draudzības turnīrā
“Vasariņai vārti vaļā”

Jau iepriekšējos avīzes numu
ros bija lasāms, ka Kokneses sporta
centrā bērnus no četru gadu vecu
ma aicina uz futbola nodarbībām.
Ir pagājuši pāris mēneši kopš pir
majām tikšanās reizēm sporta cen
tra hallē. Nu mazie futbolisti savus
treniņus pavada Kokneses stadionā,
kur divas reizes nedēļā divu stundu
garās nodarbībās nopietni apgūst

Notiks strītbola sacensības

Katru piektdienu, sākot no
30.maija, ar finālu 4.jūlijā, no
tiks strītbola sacensības Kokne
ses sporta halles galā uz asfaltētā
laukuma. Spēļu sākums pl.19:00,

reģistrēšanās no pl.18:30. Sacensī
bu mērķis ir popularizēt strītbolu
Kokneses novada iedzīvotāju vidū
un pavadīt brīvo laiku sportiskās
aktivitātēs.

Kokneses novada jaunie volejbolisti –
Latvijas čempioni!

Mazo futbolistu cīņasspars un atbalstītāju emocijas bija tikpat kaislīgas kā lielajā futbolā!

10.– 11. maijā Kokneses sporta
centrā notika LVF Jaunatnes volej
bola čempionāta finālsacensības D1
vecuma grupas zēnu komandām.
Turnīrā piedalījās sešas spēcīgākās
šī vecuma grupas komandas no
Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Kuldī
gas, Jēkabpils un Kokneses. Katra
komanda tikās ar katru, spēlējot

Edgars Kalnozols, Matīss Šumskis,
Jurģis Rēķis, Raivis Viļums, Hel
muts Sokolovs, Aldis Sproģis no
Kokneses vidusskolas, Raivis Pā
lēns un Andris Reinfelds no Pērses
pamatskolas. Kokneses komandā
labākā spēlētāja balvu par izcilu
spēli saņēma Matīss Petjukēvičs.
Kokneses Sporta centra speciālbal

pirmās iemaņas futbola spēlē – veic
veiklības un koordinācijas vingrinā
jumus, mācās vadīt bumbu, ieklau
sīties svilpes skaņās un darboties
komandā. Jāpiemin, ka par futbolu
interesējas ne tikai zēni, bet arī mei
tenes ar prieku spēlē futbolu un tiek
īpaši gaidītas uz šīm nodarbībām.
8. jūnijā Kokneses stadionā
pulcējās jaunie futbolisti ar līdzju
tējiem, jo pie koknesiešiem uz sa
draudzības turnīru bija atbraukuši
aizkrauklieši. Rīta pusē draudzības
spēles izspēlēja 2009./2008. gadā
dzimušie, bet pusdienlaikā lauku

mā tikās 2005.–2007. gadā dzimušie
bērni. Lai gan Kokneses treniņgru
pu dalībnieki pirmās iemaņas spēlē
sākuši apgūt pavisam nesen, dros
mīgi un braši cīnījās ar viesiem no
Aizkraukles.
Sacensību noslēgumā katrs da
lībnieks saņēma biedrības SB “Kok
nesis” sagatavotās Pateicības un
medaļas par piedalīšanos Kokneses
novada bērnu futbola draudzības
turnīrā “Vasariņai vārti vaļā”.
Futbola treniņu nodarbības pie
trenera Antona Ciematnieka, kurš
uz treniņiem aicina 2005.gadā dzi

mušos un jaunākus bērnus – gan zē
nus, gan meitenes, notiek otrdienās
un ceturtdienās no 18:00 līdz 20:00
Kokneses stadionā vai sporta hallē,
atkarībā no laika apstākļiem. Fut
bola treniņu grupa bērniem no 4–5
gadu vecumam, kuru vada trenere
Maija, notiek otrdienās un ceturt
dienās no 18:00 līdz 19.30 Kokne
ses stadionā vai sporta hallē. Vairāk
informācijas par nodarbībām variet
iegūt, zvanot pa tālruni: 26487886
(A. Ciematnieks).
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Anita Šmite

četrus setus, tas ir – divās dienās
jānospēlē divdesmit seti. Pārlieci
nošu uzvaru Latvijas čempionātā
izcīnīja Kokneses komanda – zau
dējot tikai vienu setu Daugavpils
komandai. Otrajā vietā – Rīgas Vo
lejbola Skola, trešajā vietā – Kuldī
gas NSS. Tālāk – Daugavpils BJSS,
Jēkabpils SS un Jelgavas NSC. Ko
mandā spēlēja Matīss Petjukēvičs,
Kristers Dardzāns, Dāvis Derkačs,

vu par vislielāko progresu volejbo
la spēlē saņēma Kristers Dardzāns
no Kokneses. Komandu sagatavoja
volejbola treneris Ivars Māliņš. Pa
gājušajā sezonā Kokneses komanda
izcīnīja bronzas medaļas Latvijas
čempionātā, šogad – zelta, par ko
arī lielā mērā jāpateicas audzēkņu
vecākiem par atbalstu un līdzi juša
nu visas sezonas garumā.
Ivars Māliņš

Kokneses sporta centrs informē,
ka sākot no 1. jūnija būs izmaiņas
Kokneses sporta centra maksas pa
kalpojumu cenrādī. Sākoties vasa
ras sezonai, no 2. jūnija vairs nebūs
pieejami saunas un džakuzi pakal
pojumi un svētdienās baseins strā

dās no pulksten 16:00.
Vasaras sezonā, sākot no 3. jūni
ja, sporta centrā būs dažādas sporta
nometnes, kas nedaudz pamainīs
peldbaseina darba laiku, tāpēc, lū
dzu sekojiet informācijai sporta
centrā un internetā. Brīvo laiku gra

fiks būs pieejams gan sporta centrā
pie ziņojumu dēļa, gan Kokneses
novada mājaslapas sporta sadaļā.
Peldēšanas trenere Jolanta Gru
gule vasaras sezonā piedāvās peldēt
apmācību pieaugušajiem (treneres
tel.nr. 26440397), savukārt pie tre

neres Aijas Vītolas otrdienās notiks
ūdens aerobikas nodarbības (trene
res tel.nr. 26551637).
Visi arī laipni aicināti izmantot
Kokneses sporta centra ārpustel
pu piedāvātās sportošanas iespē
jas – strītbola laukumu halles galā,

pludmales volejbola laukumus un
stadionu. Drīzumā tiks pabeigta
arī skeitparka daļēja renovācija un
tiks uzstādīts ielu vingrotāju lau
kums.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors

Sveicam uzvarētājus un viņu treneri Ivaru Māliņu!

Kokneses sporta centrā ar 1. jūniju izmaiņas pakalpojumu cenām

Nameisis piestāj Koknesieši „ZZ Čempionāta” lielajā finālā
Koknesē

27. maijā, Kokneses pilsdrupās
piestāja "Mežmalas A.A." vikingu
liellaiva "Nameisis", kas atgriezās no
ekspedīcijas pa Daugavu no tās iz
tekas Krievijā. Braucienā devās de
viņu cilvēku komanda Arvīda Ap
felbauma vadībā. Ekspedīcija sākās
1. maijā un noslēdzās 1. jūnijā, kad
liellaiva sasniedza savu galamērķi –
Jelgavu.
Kokneses tūrisma centrs

31. maijā, hallē “Arēnā Rīga” no
slēdzās šī gada Vislatvijas skolēnu prā
ta un sporta spēles “ZZ Čempionāts”.
Finālā startēja arī pa komandai no
Skrīveriem, Kokneses un Jaunjelgavas.
Sacensībās par vienotākās un sportis
kākās klases titulu un vērtīgām balvām
cīnījās kopumā gandrīz 6000 skolēni
no visas Latvijas.
Vislabāko rezultātu no Aizkraukles
reģiona uzrādīja A.Upīša Skrīveru vi
dusskolas 5.b klase, 65 klašu konkuren
cē 4.–5. klašu grupā izcīnot augsto 7.
vietu. Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko
las 5.a klase ieguva 21. augstāko rezul
tātu. Skolēni visas dienas garumā veica
atraktīvus spēka un prāta uzdevumus
trīs klašu grupās – 4.–5., 6.–8. un 9.–12.
klases. Sacensības norisinājās trīs eta
pos – stafetēs, dejas, erudīcijas un acu
mēra uzdevumos. Katrā posmā skolēni
demonstrēja savu spēju sadarboties
komandā un pielietot visu komandas
dalībnieku talantus un erudīciju.
Fināla atklāšanā piedalījās Minis
tru prezidente Laimdota Straujuma,

Koknesieši „ZZ Čempionāta”

un ar visu skolēnu dalību tika uzņemts
pasaulē lielākais “selfijs” jeb pašbilde.
Līdztekus sacensībām pie “Arēna Rīga”
notika dažādas sportiskas un izklaidē
jošas aktivitātes – uzstājās Miks Du
kurs, Agnese Rakovska, grupas “PeR”,
“Musiqq” un “Carnival Youth”, skolēni

varēja piedalīties radošajās darbnīcās,
sporta spēlēs, zinātnes centra “AH
HAA” eksperimentos un “Lielvārds”
digitālās pasaules darbnīcās, kā arī sa
tikt Eiropas labākos robotus.
Šī gada “ZZ Čempionāts” ir vērie
nīgākās skolēnu sporta un prāta spēles

tā astoņus gadus ilgajā vēsturē, un tā
finālā piedalījāss rekordliels dalībnieku
skaits – gandrīz 6000 skolēnu no visas
Latvijas.
Zane Leite,
“ZZ Čempionāts” sabiedrisko
attiecību konsultante
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Veiksmīgs peldēšanas sezonas
noslēgums

29. maijā norisinājās Jēkabpils
sporta centra sezonas noslēguma sa
censības peldēšanā. Šajās sacensībās
piedalījās: Jēkabpils, Daugavpils, Rē
zeknes un Kokneses peldētāji. Vecu

ma grupā 2000–2001.g. dzimušajiem
50m brīvajā stilā un 400m brīvajā sti
lā 1. Vietu izcīnīja Atis Āre.
Jolanta Grugule,
peldēšanas trenere

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Pludmales volejbola sacensības Vecbebros
31. maijā Bebru stadionā norisi
nājās pludmales volejbola sacensības
„Bebru kauss 2014" . Vīriešu grupā
1. vietu ieguva Jurijs Tomaševskis un
Aigars Lācis, 2. vietu – Aigars Auzen
bergs un Krists Kučinskis, bet trešie
labākie bija Dzintars Greļš un Māris
Belorags.
Sieviešu grupā uzvarēja Mairita

un Māra Tomaševskas, 2. vietu iegu
va Marika Cegele un Agita Leķe, 3.
vietu – Iveta Rutkovska un Eva To
maševska.
Jauniešu grupā vislabāk veicās
Jurim Tomaševskim un Dāvis Der
kačam, 2. vietu ieguva Ralfs Riekstiņš
un Renāts Cīrulis, 3. vietu – Rinalds
Kosmačevskis un Daniels Ošiņš.

Sacensību noslēgumā visi baudīja
kopīgu maltīti – gardu zupu. Sporta
pasākumu noorganizēt palīdzēja Jeļe
na Čerņauska, Marika Cegele un Ag
ita Leķe. Paldies par atbalstu Bebru
pagasta pārvaldei!
Marika Cegele,
kultūras pasākumu organizatore

1.jūnijā Kokneses stadionā noti
ka vieglatlētikas sacensības veterā
niem, kur piedalījās vairāk nekā 100
sportisti no visas Latvijas. Pavisam
sacensības notika 20 disciplīnās, kā
arī tika izcīnīti kausi trīscīņas kop
vērtējumā. Trīscīņā tika ņemti vērā
trīs labāko disciplīnu rezultāti un

pielīdzināti punktu tabulām, kas vei
doja trīscīņas galīgo rezultātu. Kun
gu konkurencē trīscīņā 1.vieta Jānim
Mankovskim no Rīgas, bet dāmu
konkurencē labākā Mārīte Kozlovs
ka no Rēzeknes.
Koknesi sacensībās pārstāvēja
Arvīds Vītols (1.vieta tāllēkšana un

trīssolī, 3.vieta trīscīņā), Māris Eg
lītis (4.vieta tāllēkšanā un trīssolī),
Normunds Skangalis (2.vieta lodes
grūšanā un diska mešanā), kā arī Li
dija Degtjareva, Aija Vītola un Dainis
Ozoliņš.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors

Latvijas Universiādē koknesieši izcīna
pilnu medaļu komplektu
Aizvadīts Kokneses novada atklātais čempionāts
23.–24. maijā Rīgā, Daugavas soļļekšanā sudrabs Dāvim Kalni
stadionā, notika Latvijas vieglatlē ņam, 5000m skrējienā zelts Jānim vieglatlētikā veterāniem
tikas Universiāde, kurā startēja arī
Kokneses novada vieglatlēti, izcīnot
pilnu medaļu komplektu. 3000m
soļošanā bronza Evitai Skruļai, trīs

Višķeram, piektais finišēja Jānis
Mežiels.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors

Sākas Kokneses novada čempionāts
pludmales volejbolā!
Dažādiem turnīriem pārpilnā
klasiskā volejbola sezona noslēgusies.
Iršu volejbolistu trofeju klāsts pa
pildinājies ar daudziem izcīnītajiem
kausiem. Nelielam ieskatam par dalī
bu un izcīnītajām godalgotajām vie
tām ziemas – pavasara sezonā:
1. vietas –
* Tirza, Grīnberga vārdā nosauktais
kauss V 40+ (22. februāris)
* Irši – Kokneses novada atklātais
čempionāts (25. februāris)
* Iršu kauss V 45+ (1. marts)
* Talsu kauss V 50+ (12. aprīlis)
* Litenes kauss V 40+ (26. aprīlis)
2. vietas –
* „Sēlijas kauss” Neretā V50+
(25. janvāris)
* Aizkraukles atklātais čempionāts
(februāris – marts)
3. vietas –
* Madonas kauss V45+ (11. janvāris)
* LSVS 51. sporta spēles V 50+,
Jelgava (15. marts)
Gatavojoties pludmales vo
lejbola sezonai, turpinās smilšu

sektora „Pludmales vēji” labiekār
tošana Iršos. Paldies par padarīta
jiem darbiem Visvaldim un Gatim
Kučinskiem (smilts seguma frēzē
šana). Paši Iršu volejbolisti terito
rijas iežogošanai stādīja priedītes.
Paldies labvēļiem, kas dāvināja stā
diņus!
Iestājoties siltam un saulainam
laikam, volejbolisti „pārceļojuši” uz
smilšu laukumiem, jau notiek pir
mās sacensības. 7. jūnijā Iršos, Sporta
un atpūtas svētku ietvaros, risināsies
Kokneses novada atklātā pludmales
volejbola čempionāta 1. kārta. Būs
interesants sacensību formāts, orga
nizatori rūpējas par balvām, spraigas
spēles un patīkamu atmosfēru sagā
dās dalībnieki paši – aicinu piedalī
ties!
Tuvāka informācija – sadaļā
„Sporta pasākumu plāns”, vai zvanot
26354165 ( Dzintars )
Uz tikšanos 7. jūnijā Iršos!
Dzintars Greļs,
sporta darba organizators

Baltijas valstu kausa izcīņa soļošanā

Sveicam mūsējos – „Nordea” Rīgas maratona dalībniekus!
19. maijā Rīgā aizvadīts tradi
cionālais „Nordea” Rīgas maratons,
kas ir gada nozīmīgākās skriešanas
sacensības Latvijā. 5 kilometru dis
tancē piedalījās 11656 dalībnieki. Ar
labiem panākumiem šajā distancē
startēja Eiduku ģimenes jaunākie
sportisti. Sieviešu konkurencē Patrī
cija Eiduka, Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas 7. klases skolniece, iz
cīnīja 3. vietu. Ralfs Eiduks vīriešu
konkurencē ieguva 35. vietu, bet 11
gadus vecais Edijs Eiduks ierindojās
69. vietā.
Kokneses Novada Vēstis

3. vietas ieguvēja Patrīcija Eiduka

Ratnicēnu bibliotēkā – no sendienām līdz mūsdienām

Kokneses pagasta Ratnicēnu
bibliotēkā aplūkojama senlietu iz
stāde „No sendienām līdz mūsdie
nām”, kura tapusi ar vietējo iedzī
votāju – bibliotēkas apmeklētāju at
saucību. Bibliotēkas vadītāja Sarmī
te Leitāne stāsta: „Esmu gandarīta,
ka cilvēki labprāt atsaucās manam
aicinājumam. Izstāde ir vērtīgs iz
ziņas avots bibliotēkas jaunākajiem
apmeklētājiem. Vairums bērnu
nebija klātienē redzējuši pastalas,
lorneti, senatnīgus galda piede

rumus, pašaustus linu dvieļus un
galdautus, bitenieka piederumus.
Dzīvojot moderno tehnoloģiju laik
metā, bērni neatpazina skaitīkļu
pielietojumu, viņaprāt tie noderētu
pēdu masāžai. Paldies visiem, kuri
ar sev mīļām ģimenes relikvijām
palīdzēja izstādes izveidē. Pēc laika
izstādes priekšmeti tiks nomainīti
ar citiem, jo visus vienlaicīgi parā
dīt nav iespējams nelielajā izstāžu
telpā.” 1935. gadā Koknesē svinēja
Pļaujas svētkus. Par šo notikumu

vēsta arī koka alus kauss un svētku
atspoguļojums fotogrāfijās. Katram
priekšmetam ir savs stāsts – milzī
gajam koka čemodānam, skrodera
šujmašīnai, aplokšņu kolekcijai,
koka krēsliem no kādreizējā Ratni
cēnu tautas nama. Viens no izstādes
veidotājiem saglabājis neizlietotus
alkohola talonus, izdotus pirms
apmēram 25 gadiem. Ciemojieties
Ratnicēnu bibliotēkā un pārliecinā
ties par to paši!
Kokneses Novada Vēstis

3. jūlijā Kokneses senioriem ceļš uz Talsiem!
Vasaras vidū aicinām Kokneses
seniorus mazliet atpūsties un doties
apskatīt mūsu skaisto Latviju. Šovasar
mūsu pirmā ekskursija 3. jūlijā būs uz
Talsiem – pilsētu uz deviņiem pakal
niem. Iepazīsim šīs pilsētas skaistu
mu, apmeklēsim „Šokolādes muzeju”
Pūrē, dienliliju dārzu un dabīgā vīna

Latvijas jaunatnes izlases sastāvā startēja arī četri Aizkraukles novada
sporta skolas Kokneses nodaļas audzēkņi – J. Fedotovska, L. Gražule,
K. Rudzons, K. Lāzers.

17.maijā, Igaunijā, Valgā, norisi
nājās Baltijas valstu kausa izcīņa soļo
šanā valstu izlašu komandām. Latvijas
jaunatnes izlases sastāvā startēja arī
četri Aizkraukles novada sporta skolas
Kokneses nodaļas audzēkņi – J. Fedo
tovska, L. Gražule, K. Rudzons, K. Lā
zers. Individuālajās distancēs K. Lāzers
10 000m jauniešiem finišēja piektais, 5

000m distancē juniorēm J. Fedotovs
ka – sestā. 3 000m distancē meitenēm
Līna Gražule ar jaunu personisko re
kordu (17:29,4 ) finišēja sestā. Koman
du vērtējumā uzvarēja un Baltijas kau
su ieguva Lietuvas, otrajā vietā Latvijas,
trešajā Zviedrijas komandu soļotāji.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors

Kokneses Romas –
katoļu draudzes
baznīcai
75. gadskārta
Šogad Kokneses Romas – kato
ļu draudzes baznīcai 75. gadskārta.
Par godu nozīmīgajam notikumam
6. jūlijā pulksten 10 Svēto Misi va
dīs Romas Katoļu Baznīcas Rīgas
arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs
Stankevičs. Pēc svētku dievkalpo
juma tikšanās ar arhibīskapu turpi
nāsies baznīcas dārzā. Visi sirsnīgi
gaidīti!
Kokneses Novada Vēstis

darītavu Laucienā. Izbraukšana 3. jūli
ja rītā pulksten 7 no dzelzceļa stacijas
un veikala „Elvis”. Dalības maksa ap
10 eiro, šajā summā nav ierēķinātas
pusdienas Talsos. Pieteikties pie Ja
nīnas kundzes Sociālajā dienestā pa
tālruni 65161811. Ja pieteiksies daudzi
braucēji, rīkosim vēl vienu ekskursiju

uz Talsiem, bet tad šokolādes muzeja
apmeklējuma vietā piedāvāsim kaut
ko citu. Uz tikšanos un labu ceļavēju!
Sīkāka informācija par ekskursiju pa
tālruni 65161361; 26173691.
Marita Radvila,
senioru klubiņa „Pīlādzītis”
vadītāja

Kapusvētki Kokneses novada kapsētā
Kapsēta
Kokneses pagasta
Baznīcas kapos
Kokneses pagasta
Ūsiņu kapos
Kokneses pagasta
Atradzes kapos
Kokneses pagasta
Kaplavas kapos
Bebru pagasta
Zutēnu kapos
Bebru pagasta
Zutēnu kapos

Datums

Luterāņu

12.07.

plkst. 14.00

02.08.

08.08.

plkst. 14.00

09.08.

09.08.

plkst. 14.00

16.08.

16.08.

plkst. 14.00

17.08.

plkst.
12.00

Iršu kapos

16.08.

16.08.

19.07.

Katoļu

plkst. 13.00

plkst. 16.00

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Skolēnu uzņemšana Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā
16. un 17. jūnijā no plkst. 9.00. līdz 12.00
skola uzņems audzēkņus 10. klasē
Skola piedāvā:
* vispārējās vidējās izglītības vispārizlītojošā virziena programmu;
* iespēju dzīvot skolas dienesta viesnīcā (bez maksas), ir bezvadu interneta pieslēgums;
* daudzveidīgas interešu izglītības iespējas;
* sporta nodarbības sporta hallē, stadionā un peldbaseinā;
* nodarbības sporta skolas Kokneses treniņgrupās;
* iespēju individuāli darboties informācijas tehnoloģiju jomā katru
darbadienu līdz plkst. 18.00 skolas informācijas centrā un datorklasēs;
* skolā ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.
Uzņemšanas komisija:
* gaidīs jūs un jūsu vecākus uz sarunu
* iepazīs jūsu apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu;
* līdzi jāņem dzimšanas apliecība, medicīniskā karte.
Citos datumos lūgums iepriekš sazināties ar skolu!
Turpinās uzņemšana 1. klasē
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Līdzi jāņem dzimšanas apliecība un izziņa no PPI par piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmas apguvi.
Gaidam jaunus audzēkņus apgūt pamatizglītības
programmu 2.-9. klases
un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmu 11. un 12. klasē.
Tālrunis uzziņām: 29435631, 65161442, 65161134

AURA AICINA jūnijā–jūlijā 2014
JŪNIJS Trešdienās – 11., 18., 25. jūnijā manuālā terapeita, dziednieka Igora Civako
pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanas programmu sastādīšana. Pieteikties pa
t.: 26386251( Daina)
08.06. pl. 9.00 Akvilonas Dziedniecības akadēmijas II kursa noslēguma nodarbība. Vada
akadēmijas rektors Oskars Peipiņš. Kursa darbu prezentācija.
10.06. Pieņems Akvilonas Dziedniecības akadēmijas rektors, psihoinformaciologs,
hipno–psihoterapeits Oskars Peipiņš. Iepriekš pieteikties pa t. 22319558
12.06. Pieņems Akvilonas dziednieks Dmitrijs Guļajevs. (Dziedina ar mantrām un
bioenerģiju, ir praktizējošs dziednieks jau 19 gadus). Iepriekš pieteikties pa t.22319558
14.06. 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)
15.06. pl.10.30 Lielais Meditāciju aplis.Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs. Maksa
12.– EUR
17.0612.06. Pieņems Akvilonas dziednieks Dmitrijs Guļajevs. (Dziedina ar mantrām
un bioenerģiju ). Iepriekš pieteikties pa t.22319558
19.06. Pieņems dziedniece Inga Pērle ( dziedina sieviešu un dzimtas karmas problēmas).
Pieteikties pa t. 22319558
28.jūnijā sāksies Akvilonas pasniedzējas Intas Zaļkalnes 5 nodarbību cikls: „ Karmas
atstrādes mehānismi“.Padziļināts kurss. Nodarbību datumi: 28.06., 15.07.,29.07.,
9.08.,23.08.
JŪLIJS Trešdienās – 2.,9.,16.,23.,30.. jūlijā manuālā terapeita, dziednieka Igora Civako
pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanas programmu sastādīšana. Pieteikties pa
t.:26386251 (Daina)
03.07.pl.18.00 Kokneses KN mazajā zālē firmas „ Tupperware“ prezentācija: „ Gatavojam
garšīgi un veselīgi“. Vada Jūnija Vanaga( Jūrmala). Ieeja brīva.
15.un 29. 07.pl.9.00 Intas Zaļkalnes nodarbības. Iepriekš pieteikties pa t.: 22319558
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)
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)
Par ierosinājumiem zvanīt pa t.: 22319558. Laipni gaidām mūsu centrā!
Personības attīstības centra AURA kolektīvs

Kokneses novada 1.–4.klašu skolēniem!
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
no 2014.gada 4.– 13.augustam piedāvā
diennakts vides zinību nometni

“Sēkliņas ceļojums”

Tā ir lieliska iespēja:
■ atpūsties;
■ vienlaicīgi pārbaudot skolā uzkrātās teorētiskās zināšanas praktiskās
situācijās;
■ izzināt sevi un tuvāko apkārtni kustībā, izmantojot iespēju pašiem redzēt,
dzirdēt, vaicāt, atbildēt un analizēt;
■ piedalīties ekskursijā uz Kalsnavas arborētumu un Līgatnes papīrfabriku;
■ piedalīties radošajās darbnīcās;
■ kavēties dziesmās pie vakara ugunskura;
■ piedalīties izklaidējošos pasākumos.
Nometni finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Kokneses novada dome.

Dalībnieku skaits – 30:
no I.Gaiša Kokneses vidusskolas – 18;
Bebru pamatskolas – 6; Pērses pamatskolas – 6.
Nometnei pieteikties līdz 2014. gada 1. jūlijam
pa telefonu 22047892 (Aija Rimša)
Dalībniekus nometnei piesaka katras skolas direktors.

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ
INTERNĀTVIDUSSKOLA
Adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads,
LV–5135. Tālr.65133606,65133600,
e–pasts: vecbebrupv@gmail.com , www.vecbebri.lv

2014./2015.m.g. piedāvā:
1. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
2. VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
3. VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AR PROFESIONĀLO IEVIRZI
KONDITOREJĀ
4. Profesionālās vidējās izglītības programmas, iegūstot profesijas:
4.1. ēdināšanas pakalpojumu speciālists – 4 gadi
4.2. viesmīlības pakalpojumu speciālists – 4 gadi
4.3. pārtikas produktu ražošanas tehniķis – 4 gadi
!!! Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca,
valsts stipendija EUR 10,00 – 20,00; ESF mērķstipendija EUR 28,46–71,14;
B kategorijas autovadītāja apmācība
5. Profesionālās programmas ar ESF finansējumu, iegūstot profesijas:
5.1. restorānu pakalpojumu speciālists – 1,5 gadi
(ar vidējo izglītību vecumā no 17 – 29 gadi)
!!! Brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīca,
ESF mērķstipendija EUR 71,14–113,83
6. Tālmācības programmas, iegūstot profesijas:
6.1. biškopis – 1 gads, (ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma)
6.2. lauku īpašuma apsaimniekotājs – 1 gads, (ar vidējo izglītību, bez vecuma
ierobežojuma)
Pieteikšanās mācībām no 9.jūnija līdz 31.jūlijam. Uzņemšana 1.augustā
Iestājoties skolā profesionālajās izglītības programmās nepieciešamie dokumenti:
apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vidējo izglītību, sekmju izraksts, medicīnas
izziņa, fotokartiņas (2gab.), jāuzrāda pase

Vecbebru Profesionālā UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ
INTERNĀTvidusskola – Tavs ceļš uz profesiju!
Mācību gada sākums – 2014. gada 1. septembris!
Nāc un apgūsti profesiju
ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 14 mēnešu laikā!
Saņem ESF mērķstipendiju līdz 115 eiro mēnesī!
Ja esi jaunietis vecumā no 17 līdz 29 gadiem
un vēlies iekļauties darba vidē kā konkurēt spējīgs darbinieks,
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Tev piedāvā iespēju apgūt šādu profesiju:
RESTORĀNU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
1. Mācību laiks 2014. gada septembris līdz 2015.gada oktobris.
2. Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
3. Saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību.
4. Mācās tikai profesionālos mācību priekšmetus.
5. Kvalifikācijas prakse 14 nedēļas ražošanas uzņēmumos.
6. Darba iespējas – ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas, restorāni, bāri.
7. Uzņemot skolā ņem vērā arī šādus kritērijus:
7.1. vismaz vienu gadu pirms uzņemšanas nav saņemta ESF mērķstipendija,
7.2. nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ESF aktivitāšu ietvaros
īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.
Izglītības iestāde nodrošina brīvpusdienas, bezmaksas dienesta viesnīcu.
Dokumentu pieņemšana: no 2014. gada 9.jūnija līdz 2014.gada 31.jūlijam.
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600,
e–pasts: vecbebrupv@gmail.com; www.vecbebri.lv
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Dzejas lappusē saulgriežu mēnesī Maija Stepēna un Juris Siliņš. Vienas paaudzes autori, kuru vārdos ir
vērts ieklausīties. Zemes pamatīgums, dvēseles dziļums, vasaras vieglie soļi viņu vārdos.
Maija Stepēna

Juris Siliņš

***
Trīs lietas – labas liekas,
Neviena nav lieka.
Kas ir trīs?– Man tas ir maz,
Es gribu visu – ne tikai trīs!
Tagad domāju – negause biju,
Būtu pieticis, ja tikai trīs –
Tās trīs lietas, kas labas –
Draudzība, kas vienmēr blakus,
Uzticība, tik mūžīga
Kā apsolītie dārzi tur augšā,
Un mīlestība, kuru vēji
Negriež uz citas takas,
Bet es gribu visu.
Tagad smejos par sevi –
Kas būtu tas – viss?
Kas vēl bez trim labajām lietām
Man būtu pietrūcis?

Vai es vainīgs?
Noreibst pļava savu ziedu tvanā,
Aizmieg tāle miglas plīvurā.
Tikai klusums klausās griezes zvanā,
Kas tik kaisli zvana tīrumā.

***
Tu stāsti man par māju kalna galā,
Jūdzēm tālu tur acis pāri skrien,
Es laikam cēlusies no meža laumas –
Pie sevis mani meža noslēpumi sien.

***
Pavasaris pagāja ātri –
Nedaudzi gadi skrēja un aizskrēja,
Priecīgi sasaukdamies.
Vasara?
Ak, vasariņa, kaut tu būtu
Mūžīga bijusi!
Tu zini, par ko būtu kļuvusi?
Par pupu, kas iestiepjas debesu dārzos
Ar zvaigznēm pačalot.
Bet atnāca rudens – pārāk ātri, man
šķiet,
Un pupai nogrieza ceļu līdz debesīm iet.
Labi, ka tu blakus man esi,
Uz sava pleca pusi no manas bēdas nesi
Par nejauko rudeni,
Kas izjauca
Manu uz zvaigznēm augšanu.

Tu stāsti man, kā debess satiek tāles,
Kur zilo mežu nav, kas satikšanos jauc.
Es klausos gan, bet domās esmu tālu –
Mani sila burvis un naktsvijoles sauc.
Es neteikšu – nāc līdzi manos silos!
Jau briežu baltās sūnās zili virši zied!
Tu būsi svešinieks, kas ieaicināts ciemos,
Nesadzirdēsi, kā mani koki dzied.

Vai es vainīgs, ka tavs tuvums ļāva
Rokas savas man ap tevi vīt.
Ka tu ļāvi, tā kā ziedu pļava
Griezei Augsto dziesmu iezvanīt?
Gulsties miglā, gulsties zemes telpā,
Varbūtības acīm paslēp to
Mirkli dievišķo, kas karstā elpā
Nakstvijoles smaržu izgaro…
Kad zūd migla, kad irst zvaigžņu sega,
Kad beidz smaržot nejaušs mīlas zieds –
Rīta ausmā degot debess dzega,
Aizmirst cik tai vakar skaists bij riets.
Un kad atkal dzīves ceļus minot,
Kas caur citām ziedu pļavām ies,
Sirds lai nemulst jaunus svētkus svinot,
Pateiksim mēs naktij šai – paldies!
***
Sirms ozols skumst uz stāvas radžu
kraujas,
Par to, ka saknes mirkst tam ūdenī.
To balsta cerība, ka zīļu saujas
Vēl putni projām nesīs rudenī,
Lai atkal dīgtu, zaļotu un augtu
Visapkārt jauni, stalti pēcteči.
Un koknesieši šo vietu sauktu
Par savu Tēvu Zemi mūžīgi!

Kultūras pasākumu plāns
14. jūnijā
plkst. 11.00

Piemiņas brīdis Politiski represētajiem.

Pie Kokneses
kultūras nama

21. jūnijā
plkst. 18.00

Jāņu dienas ielīgošanas koncerts.

Iršu centrā

Kokneses estrādē

23. jūnijā
plkst. 23.00

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

Kokneses estrādē

23. jūnijā
plkst. 23.00

Līgo nakts balle. Spēlē: Ziedonis Vilde.

Bebros, Mežaparka
estrādē

1.–5. jūlijs

Kokneses novada svētku nedēļa.

Kokneses novads

12. jūlijs

18. jūlijā
plkst. 19.00

10. Vidējās paaudzes deju kolektīvu saiets
“SADANCOŠANA ALAINĒ.”

 plkst. 15.00. – zaļajā tirgū – SAIETA ATKLĀŠANA.
 plkst. 18.00. – estrādē – koncerts “DEJO! Jo veselā miesā, vesels gars!”
 plkst. 22.00. – Zaļumballe. Spēlē “KA TIK NE TĀ” no Aizkraukles.

BRĪVDABAS IZRĀŽU VAKARS.
Divas jautras komēdijas “Mīlestība līdz prāta zudumam”
un “Sieviņa uz stundu vai kafija diviem”.
Biļetes iepriekšpārdošanā EUR 5,00. Izrades dienā EUR 7,00.
Biļešu iepriekšpārdošana Kokneses kultūras nama un
Biļešu paradīzes kasēs.

Acīs tev mirdzēja zvaigznes,
Lūpās bij` vasaras nektārs, –
Likās kāds mani aiznes
Tur, kur nekas vairs neskars…
Asinis tavas svētās
Purvā vilināja.
Manas simtkārt nolādētās
Kā apburtas līdzi gāja.
Droši mēs devāmies purvā
Staignājiem taisni pāri,
Aizmirsdami par briesmām,
Par mirdzošo, ziedošo āri.
Ilgi pa purvu brienot
Pabridām laimei garām.
Atskārtām – viss purvam ziedots,
Ko nu lai tālāk darām?
Tikai tev vaigs kļuva bālāks,
Pagriežot muguru klusi.
Pa purvu aizbridām tālāk
Katrs uz savu pusi.
Es vēl šo baltu dienu
(Dievs vien zina – krasts, kurā pusē)
Noguris purvu brienu,
Tu arī nesauc, bet klusē…
Izžūs reiz dziļākās akas,
Izsmaržos siena vāli.
Divatā iemītās takas
Aizaugs ar purva zāli.

8. jūlijā pulksten 10.00
Kokneses kultūras namā

DONORU DIENA

Aicinām būt atsaucīgiem!

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

22. jūnijā
plkst. 17.00

Purvs
Vai tas bij` slikti vai labi,
Kad saulainas dienas galā,
Mēs nejauši tikāmies abi
Garā purva malā.

Koknese

SLUDINĀJUMS
Pārdod LG televizoru, elektrovafeļu grilu
(iepakojumā) un termokasti
Weisman 25 l (iepakojumā). T. 26392511

Pateicība
Sirsnīgs paldies Jurim Riekstiņam par
atvesto melnzemi uz Zutēnu kapiem.
Ināra un Aija.
Pieminam aizsaulē aizgājušos
Ar to vien, ka tu vispār man biji,
mūžs ir attaisnots, pilnīgs un piesauļots,
mūsu tuvums ir tuvāks par tuvumu,
un tas noliedz visviens kādu šķiršanos.
/O.Vācietis/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā maijā reģistrēti mirušie:

Kokneses estrādē

Anna Smirnova (1929.g.)
Vilma Kalniņa (1924.g.)
Jevgenijs Naglis (1931.g.)
Imants Ārijs Kipenvarlics (1939.g.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kokneses Sams pamodināts – tūrisma sezona sākusies!

Sama modināšanas svētki 17.
maijā Koknesē, dūcot Tvīda braucē
ju velosipēdu zvaniem, ieskandēju
ši jauno tūrisma sezonu. Jau piekto
pavasari koknesieši ar daudzveidīgu
svētku programmu modināja dižo
Daugavas iemītnieku. Jāteic gan, ka
jau nedēļu iepriekš koknesietim Kris
tapam Ādamsonam izdevās pamo
dināt vienu 52,5 kilogrami brangu
samu. Tātad, pieredzējušie makšķer
nieki nav runājuši niekus – lielākie
ūsaiņi mīt Daugavā pie Kokneses!
Foto Anita Šmite

Tvīda stila darbnīcā
mākslinieces
Danas Dombrovskas un
jauniešu no
organizācijas
palīdzēt.lv
darbošanās
noslēgumā
tapa Tvīda
tērpu demonstrējumi.


Tā bija vienreizēja iespēja sagatavoties nākamās dienas Tvīda braucienam – retro stila tērpus
un rotas mainīt, pirkt, pārdot vai dāvināt.


Tvīda meitenes.
Svētku svinības jau
iesākās 16. maija
vakarā pie Ragāļu
kroga Tvīda brauciena ieskaņas
pasākumā krāmu
tirdziņā Vintage.



ta 20.–30.
cās varēja baudīt 20. gadsim
Piedaloties radošajās darbnī
s skapis”
lita
„Lo
cas
as – radošās darbnī
– nāgadu noskaņu. Ciemiņi no Rīg
nim
rite
div
us
jum
rotā
vot
a pagata
dekupāžas meistarklasē aicināj
.
kamās dienas Tvīda braucienam



Saskaņa
un šarms!
Kam mums
rozā limuzīns? Mums
ir tas, kas
Tvīdam vajadzīgs!


Konkursā par garākajām ūsām un bizēm
šoreiz kungus pārstāvēja tikai pats Sam
s, jo
citi ūsaiņi šajā laikā bija devušies vēro
t hokeja spēli. Bet, kurš gan var pārspēt Sam
u ūsu
garumā! Par garākās dabiskās bizes īpaš
nieci kļuva Inga Balode, bet par asprātīgu
garas jo garas bizes radīšanu balvu saņē
ma
Elizabete Bērzkalna.



Dienas vidū līdzjutēji uzgavilēja viduslaiku spēlēm. Mūku futbolā – iecienītākajās sacensībās virmoja azarts un uzvarēt prieks!



Mūsu pasaulei pa vidu,
Dzīvo maziņš cilvēciņš
Abas roķelītes viņam
Pilnas prieka atslēgām.
/Ā.Elksne/
Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti četri
jaundzimušie:
Kate, Matīss, Amanda, Roberts.



Citiem dzintars – mums sīki akmentiņi par gleznu top!

Svētku rotā Kokneses vārds.

Kokneses mazajā Tvīda braucienā Tvīda ģimenes titulu ieguva
koknesiešu Briežu ģimene – Līvija, Linda, Amanda, Kristaps.

 Dūcinot zvaniņus, skanot „Latvijas veclaiku divriteņu kluba” vadītāja
Mārtiņa Eņģeļa uzmundrinājumiem
un līdzjutēju gavilēm, Tvīda brauciens no estrādes gar Kokneses luterāņu baznīcu aizvijās pa Kokneses
ielām.

ju naktī
Seši mazi bundzinieki „Galdiņu” pagalmā. Muze
a
Ādolf
ar
ojās
a”ciem
„Sauj
tris
ierteā
amat
žu
Bebros Sunta
”.
inieki
bundz
mazi
Alunāna lugas iestudējumu „Seši





apsver plānu, kā nākamgad
Ligita Vingre un Ieva Klauža
s viņām!
pārliecināt vīrus piebiedrotie

 Pēc „Latvijas
veclaiku divriteņu
kluba” un SIA
„Ērenpreisa velosipēdu darbnīcas”
pārstāvju atzinuma
par Tvīda brauciena pāri kļuva
koknesiete Ligita
Vingre un aizkrauklietis Pēteris Kirilovs. „Gluži kā no
žurnāla „Atpūta”
vāka!” – apliecināja skatītāji. Pētera
kungs arī pagājušajā gadā bija Tvīda
brauciena dalībnieks Koknesē. Viņš
ar lepnumu pastāstīja, ka 1936. gadā
ražoto „Latvell”
velosipēdu mantojis
no tēva.



 Muzeju
naktī izkaltam laimes
vērdiņam
divkārša
laime!



Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus un vecvecākus!
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zeju
Sams labi jutās arī pirmajā Mu !
pās
dru
pils
es
nes
Kok
nakts pasākumā



Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta viena laulība.
Ar skanīgu līgo
Lai Jāņunakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.
Kokneses novada domes
sveiciens Līgo svētkos!

