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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Cilvēks ir kā puķe vai koks, jo vairāk atver savu lapu vainagu saulei, jo krāšņāks tiek. /J.Jaunsudrabiņš/

5. un 6. jūlijā svinēsim Kokneses novada 

svētkus, kuriem šoreiz dots skanīgs nosaukums 

„Rotā Kokneses novads”. „Rotā saule, rotā bite, 

pa lielo tīrumiņu!” – teic latviešu tautasdziesma, 

rotāsimies arī mēs, svētkus sagaidot! Aicinām 

pašvaldības iestādes un novadā esošos 

uzņēmumus, kā arī ikvienu iedzīvotāju 

parūpēties par svētku noformējumu savām 

mājām. Ļausimies radošiem izaicinājumiem, 

tērpsimies svētku rotā, simbolizējot mūsu 

vienotību un stiprinot piederības sajūtu 

dzimtajai vietai!

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Par svētku vēstnešiem, tāpat kā citus gadus, ir akcijas 
„Svētki manā Kokneses novadā” plakāti, kuri ir pieejami 
tirdzniecības vietās mūsu novadā. Līdz 22. jūnijam, ievie-
tojot plakātu sava mājokļa logā un aizpildīto anketu atstā-
jot novietotajā anketu kārbā kādā no tirdzniecības vietām 

vai pašvaldības iestādēm, jūs kļūsiet par lielās loterijas 
izlozes dalībnieku ar iespēju laimēt kādu no Kokneses no-
vada uzņēmēju atbalstu sarūpētām vairāk kā 60 vērtīgām 
balvām. Anketas varēs nodot līdz 4. jūlijam. Izloze notiks 
6. jūlijā Kokneses parka estrādē pulksten 17:30 un tajā  
piedalīsies tās adreses, kuru logos būs izvietots šis plakāts. 
Ja viena persona būs aizpildījusi un iesniegusi vairākas 
akcijas anketas, loterijas izlozē tai ir tiesības saņemt vienu 
laimestu (pirmo balvu, kas izlozēta uz šīs personas da-
tiem). Ja atkārtoti tiek izlozēta anketa ar personas datiem, 
kura vienu izlozes balvu jau ir ieguvusi, tiek lozēts nāka-
mais balvas pretendents. Balvas, kuras ir pārtikas produk-
ti un balvu komplekti, kuri satur pārtikas produktus, tiek 
izlozēti līdz pirmajai personai, kura personīgi (vai perso-
nas pārstāvis) klātienē piedalās svētku loterijas noslēgumā

Kokneses novada svētki iesāksies ar skaistu tradīciju - 
jauno novadnieku sumināšanu. 5.jūlijā pulksten 18 Kok-
neses novada domes zālē svinīgā sarīkojumā “Man blakus 
tava sirsniņa” tiks sveikti bērniņi, kuri dzimuši laikā no 
2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam un ir dek-

larēti Kokneses novadā. 
Svētku noskaņa šajā vakarā turpinā-

sies senatnīgajās Kokneses pilsdrupās, 
kur pulksten 20 skanēs „Latvian Sound 
Quartet” (vijole, čells, klavieres, fl auta) 
koncerts „Balle Vīnē”. Nelabvēlīgos lai-
ka apstākļos koncerts notiks Kokneses 
kultūras namā.

6. jūlijā pulksten 10:45 svētku svi-
nības tradicionāli iesāksies ar svētku 
gājienu uz Kokneses estrādi. Stāša-
nās gājienam uz Blaumaņa ielas pretī 
I.Gaiša Kokneses vidusskolas vārtiem 
no pulksten 10:15. Aicinām iestādes, 
uzņēmumus, draugu kopas, pašdar-
bības kolektīvus pieteikt savu dalību 
Ingunai Strazdiņai pa e-pastu: Inguna.
strazdina@koknese.lv līdz 27. jūnijam, 
padomājot par vizuālo noformējumu, 
kas sasauktos ar devīzi „Rotā Kokneses 
novads”. Izziņas un sīkāka informācija 
pa tālruni: 26574538.

Kokneses estrādē pēc svētku gājie-
na pulksten 12 vietējie uzņēmēji pre-
zentēs savu produkciju lauku labumu 
tirdziņā, darbosies atrakcijas bērniem 
un pieaugušajiem. Līksmu svētku no-
skaņu dāvās „Kašera sapņu fabrikas” 
atraktīva izrāde visai ģimenei „Super-
meitenes”. 

No pulksten 11 Kokneses pilsdrupās 
lielus un mazus gaidīs dažādas aktivitā-
tes un vizināšanās ar kuģīšiem.

Pulksten 13 svētku svinētājus prie-
cēs novada amatierkolektīvu  koncerts 
„Rotā meitas, rotā puiši”. Kokneses 
novada stiprākie vīri pulksten 15 mē-
rosies spēkiem virves vilkšanas sacen-
sībās. Savukārt pulksten 16 Kokneses 
luterāņu baznīcā svētku koncertā „Rotā, 
saule, rotā” dzirdēsim dziedošo kolek-
tīvu priekšnesumus. Kokneses estrādē 
pulksten 17:30 sāksies lielā svētku lote-
rija, bet pulksten 18:30 uz varenu līdzi 
dziedāšanu aicinās leģendārā rokgrupa 
„Pērkons”. Zaļumballē muzikālo stafeti 
pārņems Atis Zviedris ar grupu „Th e 
Rollton” un DJ MadVip.

Svētku kulminācija būs krāšņa ugu-
ņošana, kuru tāpat kā iepriekšējos ga-
dus nodrošinās SIA „Kūdras enerģija”.

Uz tikšanos Kokneses novada svēt-
kos!

Gaidām Kokneses novada 
svētkus!

Kokneses novada dome plāno  no 2019.
gada 18.jūnija līdz 8.jūlijam  rīkot publisko 
apspriešanu  par sekojošo:

”Vai Jūs esat  PAR vai PRET  Kokneses 
novada iespējamo  pievienošanu citam no-
vadam?”

Publiskās apspriešanas Aptaujas lapas no 
2019.gada 18.jūnija līdz 8.jūlijam varēs sa-
ņemt, aizpildīt un iesniegt sekojošās vietās:

Kokneses novada domē; Kokneses pagasta 
bibliotēkā;  Ratnicēnu bibliotēkā;

Bebru pagasta pārvaldē; Iršu pagasta pārval-
dē, kā arī elektroniski pašvaldības mājaslapā.

Izsmeļošāka informācija 2019.gada 18.jū-
nijā  tiks ievietota Kokneses novada mājaslapā   
www.koknese.lv.

Esiet sveicināti vasaras saulgriežu 
mēnesī! Ar tikpat bagātu ceļasomu 
kā ziedošajā maijā, pašvaldības izde-
vums Kokneses Novada Vēstis dodas 
pie jums, nesot līdzi notikumus, kuri 
pēc laika kļūs par vēsturi un kurus 
atminoties gribēsies iesaukties: jā, 
mēs bijām šajos Sama modināšanas 
svētkos, pirmo reizi braucām Tvīda 
braucienā, fotografējāmies pie Pērses 
ūdenskrituma atveida!

Bet pats svarīgākais ir būt šajā 
mirklī, piedzīvot brīnumu, ko sauc 
par jaunu dzīves rītu, darīt sev tīka-
mu darbu, būt kopā ar sev tuviem 
cilvēkiem, atsaucīgiem kolēģiem un 
sajust gandarījumu, ka dzīves jēga 
ir pavisam ikdienišķos mirkļos, kas 
pēkšņi iezaigojas kā rasas pērles jāņu 
zāļu pļavā.

Šī izdevuma lappusēs atradīsiet 
informāciju par jaunākajiem notiku-
miem pašvaldībā, par mācību gada 
noslēguma pasākumiem mūsu izglī-
tības iestādēs un jaunumiem sporta 
dzīvē.

Klāt atvaļinājumu laiks, lai sa-
smeltos sauli visam gadam. Ja nav 
padomā doties tālākos ceļos, lielisku 
atpūtu var baudīt tepat – dodoties pa-
staigā pa mūsu skaisto Kokneses par-
ku. Nemitīgi gribas slavēt Komunālās 
nodaļas brīnumdarus un brīnumda-
res par māku uzburt šo skaistumu. 
Savukārt Kokneses viduslaiku pils-
drupās gribas arvien iegriezties kaut 
vai tāpēc, lai parunātos ar sava darba 
entuziastēm - informācijas namiņa 
darbiniecēm. Viena no viņām, Ērika 
Gailāne teic: „Šī vieta dod fantastisku 
enerģiju!” Mūsu izdevuma lappusēs 
šoreiz saruna ar viduslaiku dzīves 
pazinēju Pēteri Kirilovu, kurš arī 
vislabāk pārzina nesen atklāto moku 
kambari un kuram patiesi piemīt ap-
brīnojama dzīves enerģija!

Ir atmiņas, kurām nav noilgu-
ma. 14. jūnijs vienmēr tiem, kurus 
saucam par Sibīrijas bērniem, būs 
skaudru atmiņu pārņemts. Bebros un 
Koknesē pie piemiņas zīmēm – lauk-
akmeņiem šajā dienā saguls ziedi kā 
gaišs sveiciens tiem, kas neatgriezās, 
bet kuri zināja - dzīvība ir bezgalīga. 

Ievīsim sentēvu spēku ozollapu 
vainagos, iebrienot margrietiņu pļa-
vā, sajutīsim, kā zied visa pasaulīte 
Jāņu dienu sagaidot! 

Tik daudz vēl jāpagūst jūnijā izda-
rīt. Lai pēc saules tveicīgajām dienām 
nolīst auglīgs lietus, lai mūsu domām 
jāņuzāļu vieglums!

Rotāsim mūsu novadu, svētkus 
sagaidot!

Sarmīte Rode

Par publisko 
apspriešanu 
Kokneses 
novadā 
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1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada svētkiem 2019.
gada 5. un 6. jūlijā (informācija  mā-
jaslapā www.koknese.lv).

2.1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Kokneses pagasta bibliotēkas 
darbu (informācija  mājas lapā www.
koknese.lv).

2.2. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Kokneses pagasta Ratnicēnu 
bibliotēkas darbu (informācija  mājas 
lapā www.koknese.lv).

2.3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Bebru pagasta bibliotēkas darbu 
(informācija  mājaslapā www.kokne-
se.lv).

2.4. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Iršu pagasta bibliotēkas darbu 
(informācija  mājaslapā www.kokne-
se.lv).

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par tēlnieka Voldemāra Jākobsona  
memoriālās mājas  “Galdiņi” darbu 
(informācija  mājaslapā www.kokne-
se.lv).

4. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.3 
/2019 “Par grozījumiem 2019. gada 
31. janvāra  saistošajos noteikumos  
Nr. 1/ 2019 “Par Kokneses novada 
pašvaldības  budžetiem 2019.gadam”  
( informācija  mājaslapā www.kokne-
se.lv).

5. Piešķirt fi nansējumu no lī-
dzekļiem neparedzētajiem gadī-
jumiem 1  280,80 euro  (viens tūk-
stotis divi simti astoņdesmit euro 
un 80 centi) apmērā Projekta Nr. 
Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras manto-
juma saglabāšana un attīstība Dauga-
vas ceļā” realizācijai.

6. Lai pabeigtu Vecbebru stadio-
na mājas remontu visās telpās, no lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
Bebru pagasta pārvaldei piešķirt 3 
208,30 euro (trīs tūkstoši divi simti 
astoņi euro 30 centus).

7. Piešķirt no līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem līdz 5  500,00 
euro (pieci tūkstoši pieci simti euro)  
Kokneses novada domes ēkas priekš-
laukuma labiekārtošanai .   

8. No pašvaldības budžeta apmak-
sāt ceļa izdevumus 2019./2020. mācī-
bu gada laikā diviem Kokneses mūzi-

kas skolas pedagogiem.
9. No līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem  piešķirt  divām  Kokne-
ses novada jaunietēm katrai 300,00  
euro ( trīs simti euro)  dalībai  Latvijas 
Jauniešu  pūtēju orķestra  sastāvā, kas  
piedalīsies  6. Starptautiskajā pūtēju  
mūzikas  festivālā  Karlsbādē (Karlovi 
Vari) Čehijā.

10.1. Atļaut sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību “PPRP”, reģistrācijas 
Nr. 40203178806, juridiskā adrese 
Dolomīta iela 6, Pļaviņas, Pļaviņu no-
vads, LV-5120, veikt neattīrītas plast-
masas pārstrādi un izvietot jaunas 
reģenerācijas iekārtas “Mazsiliņos”, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā 
(zemes vienībā ar kadastra apzīmē-
jumu 3260 007 0132), ar nosacījumu, 
ja tiek saņemtas Valsts vides dienesta  
un Veselības inspekcijas  atļaujas dar-
bības veikšanai.

10.2. Uzdot  sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību “PPRP” nodrošināt ra-
žošanas procesu,  izejvielu glabāšanu 
un   pārstrādes produktu uzglabāšanu  
slēgtās telpās.

11.1. Piešķirt Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam Dainim Vin-
grim papildatvaļinājumu - piecas dar-
ba dienas:  no 2019.gada 25.jūnija līdz 
2019.gada 1.jūlijam ( ieskaitot). 

11.2. D.Vingra atvaļinājuma laikā 
no 2019.gada 25.jūnija līdz 2019.gada 
1.jūlijam (ieskaitot) domes priekšsē-
dētāja pienākumus veikt domes de-
putātam Jānim Miezītim.

Nākamā Kokneses novada do-
mes sēde notiks 2019.gada 26.jūnijā 
plkst.14.00 Kokneses novada domē, 
Melioratoru ielā Nr.1, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā un tajā 
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

1) Par elektroenerģijas apgādi Kok-
neses novadā

2) Par medību platību apsaimnie-
košanu

3) Par sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanu novadā

4) Par pašvaldības sadarbību ar 
Valsts policiju

5) Par pašvaldības Gada publisko 
pārskatu

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2019. gada 29. maijā 
Kokneses novada dome 
NOLĒMA: Zemgales piļu un muižu seno 

parku apsaimniekotāji, pašval-

dību attīstības plānošanas un 

tūrisma speciālisti no Bauskas, 

Elejas, Mazzalves, Jelgavas, 

Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, 

Rundāles, Vecauces un Vilces ar 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības prog-

rammas 2014.-2020. gadam 

projekta LLI-313 “Aizraujošs 

ceļojums muižu parkos četros 

gadalaikos”( 4Seasons Parks) 

atbalstu piedalījās mācību vizī-

tē Ziemeļlietuvā. 

Juris Kālis,

ZPR sabiedrisko attiecību 

speciālists 

Vizīti organizēja projekta vadošais 
partneris – Zemgales Plānošanas re-
ģions sadarbībā ar partneriem Lietu-
vas pusē – Rokišķu Reģionālo muzeju. 
Tuvākais no maršrutā iekļautajiem 
objektiem bija Žagares Reģionālais 
parks un muižas komplekss, kas ir 
spilgtākais klasicisma stila būvniecī-
bas paraugs Lietuvā. Pēc vērienīgas 
pils fasādes un telpu restaurācijas, 
apmeklētājiem tagad ir pieejams gau-
mīgs Klientu apkalpošanas centrs un 
virkne interaktīvu ekspozīciju, kas ļauj 
iepazīties ar muižas vēsturi, saimnie-
cisko dzīvi un tās tradīcijām, nozīmī-
gākajām kultūras un dabas vērtībām. 
Objekta turpmākā attīstība, piesaistot 
Eiropas Savienības (ES) fondu līdzek-
ļus, saistāma ar parka labiekārtošanu, 
tuvinot tā veidolu, savulaik arī Latvijā 
labi zināmā parku un ainavu arhitekta, 
Georga Fridriha Kufalta izstrādātajam 
projektam. Taču jau tagad parks un tā 

gleznieciskā apkaime spēj ieinteresēt 
daudzus ceļotājus kā no Lietuvas, tā 
no Latvijas, sevišķi gadskārtējā Ķiršu 
festivāla laikā. Tūrisma attīstībai piero-
bežā vēl lielāku pienesumu sola Tērve-
tes – Augstkalnes autoceļa remonts un 
veloceliņa izbūve. 

Radvilišķu rajona pašvaldības ap-
rūpēts un tūrisma nozares attīstību 
rosinošs ir Burbišķu muižas parks ar 
pilī izvietoto muzeju, kura darbības 
pamatā ir pētījumi arheoloģijā, etno-
grāfi jā un vēsturē. Dažādu stilu sajau-
kums muižas kompleksa arhitektūrā 
un parka izveidē nemazina apmeklētā-
ju sajūsmu par vietējās ainavas krāšņu-
mu, daudzajiem kanāliem, dīķiem un 
koka tiltiņiem, kā arī iespaidīgo tulpju 
kolekciju, kas ik pavasari Tulpju svēt-
ku laikā ik dienu ļauj uzņemt aptuve-
ni 20 000 ekskursantu, arī no Latvijas. 
Apmeklējot Baisogalos un Jonišķelis 
muižas kompleksu ar parku, varēja 
pārliecināties, ka grūtāk senā parka 
kopšana un tā vēsturiskā veidola atjau-
nošana vedas tur, kur būvēm ir viens 
īpašnieks vai apsaimniekotājs, bet 
parkam - cits. Turklāt abos minētajos 
parkos vēsturiskajās būvēs izmitinātas 
lopkopības profi la valsts zinātniskās 
institūcijas, kurām nepietiek līdzekļu 
plašas teritorijas labiekārtošanai, bet 
ceļotāju piesaiste nav viņu galvenās rū-
pes. Un tomēr, ar vietējās pašvaldības 
un valdības atbalstu, tiek meklēti un 
arī atrasti risinājumi ES fondu atbals-
tam resursus ietilpīgu projektu ievie-
šanai. Projekta realizāciju, piemēram, 
gaida Jonišķelis terasveidīgā meža ai-
navu parka rekonstrukcijas projekts, 
kas paredz pameža tīrīšanu un koku 
inventarizāciju, skatu laukumu, celiņu 

un tiltu izbūvi. Jonišķelis ir Lietuvas 
vismazākā pilsētiņa ar mazliet vairāk 
nekā 1000 iedzīvotājiem, bet minētajā 
parkā aug vairāk nekā 2000 ozolu un 
tikpat daudz liepu, kas neaprakstāmas 
izjūtas raisa vasarā liepziedu laikā un 
rudens lapkritī. 

Cits ievērības vērts piemērs mek-
lējams Ilzenbergas muižā, kuras 
pirmsākumi meklējami tālajā 1515.
gadā un kas atrodas Rokišķu rajona 
Jodupes apdzīvotas vietas tuvumā, 
tikai pāris kilometru attālumā no Lie-
tuvas – Latvijas robežas Sēlijas pusē. 
Minēto muižu un parku mūsdienās 
apsaimnieko turīgs uzņēmējs, kurš, 
netaupot līdzekļus, muižai atgriezis 
teju nemainīgo 19. gadsimta skais-
tumu, atjaunojot savulaik nolaistās 
ēkas- zirgu stalli, klēti un kūti, kā arī 
izveidojot bioloģisko saimniecību. 
Muižas apkaimes skaistākās vietas jau 
iecienījuši vietējie un ārzemju tūristi, 
kuri te atpūšas, staigājot pa vairāk kā 
trīs kilometru garajām takām, kas ved 
caur uzposto 15 hektāru plašo angļu 
tipa parku ar ūdenstilpēm, Lietuvas 
simtgadei veltītām skulptūrām, labie-
kārtotiem ezera krastiem, augļu dār-
ziem un simtgadīgu koku aleju. 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sa-
darbības projekta ieviešana turpinās 
un pavisam drīz projekta partneri 
no Rokišķiem, Pakrojas un Žagares 
dosies līdzīgā mācību vizīte uz Zem-
gali, kur apmeklēs Bauskas, Gārsenes, 
Elejas, Rundāles, Kokneses, Krustpils 
un Lielplatones piļu un muižu parkus. 
Projekta ieviešana ilgs līdz 2020. gada 
februārim, un tā kopējais fi nansējums 
ir 692 246, 79 eiro, no tiem ERAF fi -
nansējums – 588 409,76 eiro. 

Zemgalieši Ziemeļlietuvā meklē 
labās prakses vēsturisko parku 
apsaimniekošanā

Kokneses novada pašvaldības pārstāvji mājup atgriezušies ar jaunām idejām.

2018./2019. mācību gadā "Zaļā 
josta" rīkotajā otrreizējo izejvielu 
vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!", 
piedaloties 92 720 bērniem un jau-
niešiem no 388 izglītības iestādēm, 
savāktas un otrreizējai pārstrādei 
nogādātas 939,544 tonnas maku-
latūras. No Zemgales reģiona kon-
kursā piedalījās 74 izglītības iestā-

des, savācot 174,070 tonnas maku-
latūras. Starp čaklākajiem konkursa 
dalībniekiem ir arī Pērses sākum-
skola, Bebru pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde "Bitīte", Kokneses 
pirmsskolas izglītības iestāde "Gun-
dega", Kokneses internātpamatskola 
- attīstības centrs un Kokneses Mū-
zikas skola.

Četri Zemgales reģiona skolēni ie-
guva balvas konkursā "Tīrai Latvijai" 
par vislielākajiem sasniegumiem, vā-
cot makulatūru individuāli. Godalgas 
saņēma arī  Pērses sākumskolas skol-
niece Anete Zeimuļa-Priževoite, sa-
vācot 2,8 tonnas makulatūras un PII 
"Bitīte" audzēknis Valters Riekstiņš, 
kurš savāca 2,7 tonnas makulatūras.

Kokneses novada bērni par 
tīru Latviju

Skanīgais ziedošais jūnijs
pie mums visiem atlidojis.
Tas piebēris ziediem pļavas
un atnesis līgo dziesmas.
Apstājies mirkli un klausies,
kā upē Pērsē trauc viļņi,
kā saules staros dzirkst sili,
skan putnu dziesmas ozolu vainagos
un pāri visam - mākoņi zili.
Mums pati daba dāvina vārdus
skanīgām līgo dziesmām.
Meklēsim viņus jūnija ziedos
un košajos jāņzāļu vainagos.
/Ārija Āre/

Priecīgus Līgo svētkus!
Kokneses novada dome
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Šogad ieskaites klavierspēles spe-
cialitātē Kokneses mūzikas skolā 
notiek pacilātā gaisotnē, jo ieskaišu 
darbi jau tiek spēlēti uz jaunā Yama-

ha B3 pianīna, kas iegādāts ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Jaunais 
pianīns ar savu skanējumu priecē gan 
klausītājus, gan jaunos mūziķus, un 
nenoliedzami, daudz interesantāk, 
patīkamāk un kvalitatīvāk apgūt ins-
trumenta spēles prasmes ir uz jauna 
mūzikas instrumenta. Pianīns iegā-
dāts Valsts kultūrkapitāla fonda at-
balstītajā projektā Nr.2019-1-MDM-
M02029   "Kokneses mūzikas skolas 
materiāli tehniskās bāzes uzlaboša-
na".

Projekta kopējās izmaksas bija 
5547,85 euro, t.sk., Kokneses novada 
domes fi nansējums bija 1047,85 euro 
un Valsts kultūrkapitāla fonda fi nan-
sējums bija 4500,00 euro. Projekts 
tika īstenots no 2019.gada 1.marta. 

Sandija Svarupa,
Kokneses novada domes Attīstības 

nodaļas projektu vadītāja 

Īstenots VKKF projekts 
"Kokneses mūzikas skolas 
materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana"

Prieks par jauno pianīnu skolotājai 
Ilonai Makareni un klavierklases 

audzēknei Aritai Niedrei.

Maija mēneša pēdējā svētdiena 

mums, sieviešu korim "Anima", 

Kokneses dziedošajiem mūzikas 

skolas bērniem un skolotājas 

Gundegas Ermičas vadītajam 

fl autu kvartetam, bija ļoti īpaša. 

Priecīgi satraukti devāmies tālā 

ceļā – uz Rēzeknes novada Len-

džu pagastu, lai piedalītos   garī-

gās mūzikas koncertā. 

Anita Liepiņa

Foto: Rolands Gagainis

Nu jau šī sadziedāšanās Lendžos, pa-
teicoties Rēzeknes poļu biedrības kora 
"Jutrzenka" diriģentei  Irēnai Ivanovai 
un visiem atbalstītājiem, ir iedzīvināta 
kā skaista tradīcija. Mēs bijām ielūgti 
piedalīties šajā koncertā un tikām sagai-
dīti ar Latgales ļaudīm raksturīgo vies-
mīlību, sirsnību un dāsnumu. Lendžu 
pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs 
Deksnis mūsu diviem autobusiem pat 
ceļa izmaksas nosedza, lai   koknesieši 
un Aizkraukles novada vidusskolas jau-
niešu koris "De Cantare" varētu nokļūt 
pasākuma vietā.

"Tāva sāta" – šogad izvēlētā tēma 
aicināja domāt par kopību. Kopību, 
kas nāk no ģimenes, no tēva mājām, 
jo tikai tā – no savas mājas piederības, 
sava pagasta, sava novada piederības, 
veidojas lepnums par savu valsti, savu 
Latviju. Svētkiem bija gatavojušās arī 
kastaņas kultūras centra alejā – visi zari 

baltisārtu ziedu kroņlukturiem rotāti – 
tik gaiši un svinīgi! Pelēcīgie mākoņi ik 
pa laikam gan pārslīdēja saules pielieto 
debessjumu, bet viesus izmērcēt neuz-
drošinājās.

Satiekoties pārsteidza tiešām bagā-
tīgā koncerta programma un daudzie 
vieskolektīvi: Višķu pagasta jauktais 
vokālais ansamblis "Koransa", Rēzeknes 
poļu kultūras biedrības koris "Jutržen-
ka", Dricānu kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis "Almus", Maltas 
kultūras nama sieviešu koris "Mada-
riņa", Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
skolas audzēkņi, Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrāles koris "Adoramus", Krāslavas 
kultūras nama sieviešu vokālais an-
samblis "Noktirne", Ingūna Lipska, Irē-
na Zaķīte, Guntra Minkevica, Dzintra 
Delpere, Jānis Kupčs, Lendžu kultūras 
nama sieviešu vokālie ansambļi "Rūže-
ņa" un "Omammas", JDK "Ūdzeņa" un, 
protams, mūsējie no Kokneses un Aiz-
kraukles. 

Iesākumā bija mazliet satraucoši – tik 
daudz mikrofonu tik mazā zālītē! Vai 
mūsu skanējums attaisnos uz mums 
liktās cerības? Tomēr apskaņotāju pro-
fesionalitāte un mūsu "skatuves drudzi" 
uzveikušās balsis sadarbojās labi – klau-
sītāju aizkustinātie skatieni liecināja, ka 
dziesmas savu sasniegušas. Dvēseles 
atvērtas kopīgām lūgsnām: kopkorī at-
kal un atkal tiek lūgta svētība Tēvzemei, 

mums - tās bērniem, svētība zemei un 
auglīgam darbam. Tik dziļi, pamatīgi un 
vienojoši, ka brīžam balss tomēr aizlūst. 

Repertuāru katrs koris gatavoja pēc 
saviem ieskatiem: klasika mijās ar liris-
kām dziesmām, skanēja dzeja un dzies-
mas autoru izpildījumā. Priecēja bērnu 
instrumentālie priekšnesumi. Ikviena 
kolektīva vizuālais ietērps un izpildīju-
ma maniere radīja savu, neatkārtojamu 
noskaņu, izvadot klausītāju cauri apce-
rīgām pārdomām un bagātīgiem jūtu 
saviļņojumiem. 

Mūzikas skolas kora bērni un jau-
nieši atceļā vēl ik pa brīdim autobusā 
"palaida vaļā slūžas" pāriplūstošajam 
dziesmas priekam, kas lauztin lauzās 
izgavilēt šo skaisto kopābūšanas dienu 
līdz pat saulrieta stundai. 

Pārbraucam mājās. Un – tavu brī-
numu! Lietus izslāpusī Koknese, kas nu 
jau pāris mēnešus katru dienu bija ar 
cerībām raudzījusies skaidrajās debesīs, 
kāri tvēra bagātīgo veldzi no spēcīgajām 
lietus šaltīm. Tāds svētīgs lietus. Aug-
līgs. Tik gaidīts. 

Par šīs dienas dziesmoto kopību vē-
lamies pateikties gan mūsu diriģentei 
Leldei Kamzolei-Gagainei, gan kon-
certmeistarei Ilonai Makareni, gan 
fl autas klases pedagoģei Gundegai Er-
mičai. No sirds pateicamies koncerta 
rīkotājiem par tik skaistu pasākumu, 
Rēzeknes poļu biedrības kora "Jutrzen-
ka" diriģentei Irēnai Ivanovai par uzai-
cinājumu, Lendžu pagasta pārvaldes 
vadītājam Voldemāram Deksnim par 
transporta izdevumu segšanu, visām 
saimniecēm par siltajām pusdienām, 
gardajiem pīrāgiem, cepumiem un ce-
ļamaizi. Novērtējam arī visu to cilvēku 
darbu, kas, apkalpojot mūs, veica "ne-
redzamās" lietas. Par fi nansiālo atbalstu 
transportam pateicamies  arī  AS Virši 
– A. Savai pašvaldībai - par mūsu kon-
certa tērpiem, kas vienmēr ļauj mums 
izskatīties gana grezni. 

Paldies katram dalībniekam, kurš 
nenobijās un atsaucās un veltīja savu 
laiku, lai šo vienu dienu mums visiem 
būtu svētīga kopība tik skaistā vietā ar 
tik sirsnīgiem cilvēkiem. Lai dots devē-
jam atdodas! 

Zinu, zinu tēva sētu

Dziesmā lūdzam svētību Tēvzemei, mums - tās bērniem, svētību zemei un 
auglīgam darbam.

Kompetencēs balstītās mācības 

koncentrējas uz to, kas skolē-

niem ir jāmācās darīt, nevis uz to, 

kas viņiem ir paredzēts mācīties 

tradicionālo atsevišķu mācību 

priekšmetu ietvaros. (OECD, 

2018) 2018./2019.mācību gadā 

Kokneses internātpamatskola – 

attīstības centrs aktīvi darbojās 

projektā Skola 2030, akcentējot 

"Sadarbības un līdzdalības" un 

"Digitālās pratības" caurviju  ap-

robāciju. 

Ineta Gerasimova,

Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra skolotāja  

Visa mācību gada garumā projekta 
dalībnieki – vadības un sākumskolas 
skolotāju komanda, apmeklēja mācības, 
apguva teorētiskas zināšanas, izzināja 
citu skolu pieredzi, dalījās ar savas labās 
prakses piemēriem, plānoja un vadīja   
starpdisciplinārās mācību stundas, vei-
cināja skolēnu sadarbības un digitālo 
prasmju attīstību.

2019. gada 7. maijā Ogres tehniku-
mā notika projekta Skola 2030 Ievieša-
nas seminārs, kurā  Zemgales reģiona 
pirmsskolu un sākumskolu pilotskolu 
komandas dalījās pārmaiņu ievieša-
nas pieredzē, stendu prezentācijās un 

piedalījās meistarklašu darbā.  Ga-
tavojoties semināram, katras skolas 
komanda   izveidoja stendu, kurā at-
spoguļoja mācību gada paveikto. Kok-
neses internātpamatskolu – attīstības 
centru seminārā pārstāvēja un ar sko-
las pieredzi dalījās skolotājas Jolanta 
Rotkāja un Ineta Gerasimova. Uz šo 
Ieviešanas semināru aicinājām   līdzi 
arī kolēģus no Kokneses novada PII 
"Gundega" un I.Gaiša Kokneses vi-
dusskolas, kas nav iesaistītas projektā. 
Stendā prezentējām caurvijas "Digitālā 
pratība" ieviešanu izglītības procesā 
–   skolas komandas mērķi, uzdevu-
mus projekta ieviešanā un skolas labās 
prakses pieredzi, plānojot un vadot 
starpdisciplinārās stundas, izmantojot 
interaktīvo tāfeli uzdevumu veikšanai, 
optimālai zināšanu apguvei un novēr-
tēšanai.  Analizējot šāda veida stundas, 
varam secināt, ka ir gan ieguvumi – 
pedagogs pilnveidojas profesionāli un 
sadarbojas ar kolēģiem, skolēniem ir 
prieks par mācību procesu un veidojas 
daudzveidīgāka mācīšanās pieredze, 
kā arī pilnveidojas prasmes darbā ar IT, 
gan ir arī negatīvie aspekti – liels laika 
patēriņš gatavojoties stundām, skolē-
niem ar speciālajām vajadzībām  grū-
tības sagādā divu mācību priekšmetu 
mijiedarbības izpratne. 

Semināra otrajā daļā dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties dažādās meis-
tarklasēs. Nodarbībā "Dienas mācību 
procesa plānošana un vadīšana",, iepa-
zināmies ar pirmsskolas dienas norisēm 
ar to, kā tajās jūtas un darbojas bērns, 
kā skolotājs šīs norises plāno un reali-
zē   telpās un āra vidē. Darbnīcā "Ko-
mandas līdzdalība iestādes darbības 
plānošanā" lektores dalījās pieredzē par 
to, kā veidojas iestādes komanda, kāda 
ir iestādes fi lozofi ja un vērtības, līdzda-
lības nosacījumi, plānošanas struktūra.   

 Seminārs sniedza dalībniekiem jau-
nas ierosmes un idejas turpmākajam 
projekta Skola2030 realizēšanas pos-
mam, kur īpašs akcents tiks likts uz mā-
cību jomu priekšmetu saturu, mācību 
materiālu un pieejas aprobēšanu. 

Dalāmies pieredzē Skola 
2030 Ieviešanas seminārā

Kokneses internātpamatskolu – 
attīstības centru seminārā pārstāvēja 

un ar skolas pieredzi dalījās skolotājas 
Jolanta Rotkāja un Ineta Gerasimova. 

2.jūnijā biedrības "Baltaine" Rado-
šajā mājā notika 1.Muzikantu saiets 
"Spēlēsim Koknesē". Visas dienas 
garumā bija dažādas nodarbības 
gan iesācējiem, gan spēlmaņiem ar 
lielāku pieredzi. Šoreiz nebija ai-

cināti īpaši skolotāji, bet skolotāju 
lomās iejutās paši muzikanti, ik pa 
laikam uzņemoties vadību un tieši 
tas laikam bija tas jaukākais - brīva, 
nepiespiesta gaisotne, mūzikas ska-
ņas, gan iekštelpās, gan ārā, jo ska-

nēja taču: MANDOLĪNAS, VIJOLES 
un ERMOŅIKAS. Te bija arī daudz 
un dažādi muzikantu stāsti, joki un 
anekdotes... Un arī stāsti par to, kā 
gājis muzicējot.

Sākumā muzikanti spēlēja pa ins-
trumentu grupām, bet pēc tam vei-
doja dažādus ansambļus un muzicēja 
līdz pašam vakaram! 

Secinājums? Jānāk kopā un jāspē-
lē! To arī darīsim! Uz tikšanos atkal 
kādu citu reizi! 

Šis bija arī biedrības "Baltaine" 
ELFLA projekta "Latviešu gadskārtu 
svētku svinēšanas tradīcijas Kokne-
sē", Nr. 2018/AL08/4/A019.22.01/15 
pēdējais pasākums, jo tika iecerēts, 
lai izrādītu jaunos mūzikas instru-
mentus, kurus esam ieguvuši, veik-
smīgi piedaloties šajā projektā. Ta-
gad tie būs mūsu ikdienā un skanēs 
dažādos godos un gadskārtas svinī-
bās. 

Inguna Žogota,
biedrības "Baltaine" priekšsēdētāja

Muzikantu saiets Radošajā mājā

Muziantu saietā muzicē kā draudzīgā ģimenē.
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"Ir vienkārši ļoti labi, ka 

tu esi pasaulē"  -  šos vār-

dus Kokneses kultūras 

nama senioru jauktais 

koris "Alaine" izvēlējās 

savam 20 gadu jubilejas 

koncertam, lai pasacītu 

paldies komponistam 

Andrim Kristonam par 

dāvātajām dziesmām 

un dziesmas ceļā satik-

tajiem draugiem. 25. 

maijā Kokneses luterāņu 

baznīcā gavilēja dziesma 

un skanēja laba vēlējumi 

jubilāriem. Sirsnīgi gai-

dīts ciemiņš bija dziesmu 

autors Andris Kristons no 

Liepājas un senioru kori 

no Skrīveriem, Lielvārdes, 

Ogres, Bauskas, Vecum-

niekiem un Madonas. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Pirms 20 gadiem kungi un 
dāmas savas dzīves labākajos 
gados, enerģiskās diriģentes 
Silvijas Cīrules aicināti, sāka 
savu dziesmas ceļu, saucot 
pulkā arvien jaunus dziedātā-

jus. Šajos gados daudz draugu 
iemantots, koncertēts pašu 
mājās, senioru dziesmu svēt-
kos un aiz trejdeviņi novadiņi. 
Kā krāšņs zieds kora "Alaine" 
vārds ievijies Kokneses kultū-
ras dzīves vainagā. 

Iesākot koncertu, koristi 
pieminēja savus kādreizējos 
kora dziedātājus, ar kuriem 
kopā būts dziesmas ceļā, bet 
nu viņi ir devušies zvaigžņu 
ceļā un piepulcējušies citam - 
Debesu korim.  

Dziesma dod 
mums spēku

2017. gada pavasarī koris 
"Alaine" savā dziesmu pūrā ie-
mantoja Andra Kristona dzies-
mas. Ik pa laikam no Liepājas 
atceļo arvien jaunas melodijas, 
un šobrīd kora repertuārā ir 
22 viņa komponētās dziesmas. 
Diriģente Silvija Cīrule teic: 
"Andra Kristona dāvātās dzies-
mas mums lika sasparoties 
jubilejas koncerta rīkošanai. 
Liels paldies viņam par mums 
izrādīto labvēlību, jūtamies kā 
saulītē iecelti! Pagājušā gada 

rudenī no komponista saņē-
mām negaidītu pārsteigumu 
– ziedojumu mūsu kora tērpu 
papildinājumam. Tepat Kok-
nesē, sadarbībā ar šūšanas sa-
lonu "Svētku mode" un Ingu 
Liopu,  mūsu kora dāmām   ir 
tapuši eleganti apmetņi, bet 
kungiem vestes."   Jubilejas 
koncertā pirmo reizi dāmu 
plecus sildīja skaistie apmet-
ņi, bet kungi dižojās greznajās 
vestēs. 

"Ļoti lepojos ar saviem ko-
ristiem, kuri, lai cik grūti arī 
reizēm nebūtu, nāk uz mē-
ģinājumiem, cītīgi un ar lie-
lu atbildības sajūtu gatavojas 
koncertiem. Visi kopā esam 
kā draudzīga ģimene, atbals-
tam cits citu, un dziesma dod 
mums spēku!" – ar pateicību 
teic "Alaines" diriģente. 

Jubilejas koncertā skanēja 
desmit Andra Kristona dzies-
mas ar vietējo autoru un mūsu 
dižgaru vārdiem. Dievnama 
sienās dzidri atbalsojās dzies-
ma "Mēness nakts" ar Aspa-
zijas dzejas vārdiem. Lai arī 
Koknesei jau pirms gadiem ir 

tapusi himna, arī 
Andris Kristons 
ir radījis savu 
himnu Kokne-
sei,  kurai uzraks-

tījis arī vārdus. Pēr-
ses un Daugavas krasts viņu 
iedvesmojis šim brīnišķīgajam 
veltījumam Koknesei, kas tik 
izjusti skanēja kora sniegumā. 
Bet dziesmu ar koknesietes 
Dzidras Čumakevičas vārdiem 
"Ko vēlēt tev" jubilāri kā īpašu 
sveicienu veltīja pašam dzies-
mu autoram.   

  "Mēs Jums dodam kurvī-
ti!" – jokojot sacīja "Alaines" 
dziedātāji, pasniedzot Andrim 
Kristonam bagātīgi piepildītu 
grozu ar pašrocīgi sarūpētiem 
lauku labumiem.

Prieks dziedāt 
kopā ar draugiem

Seši draugu kori šajā dienā 
bija mērojuši ceļu uz Koknesi, 
lai suminātu "Alaini" dzimša-
nas dienā, ciemakukulī vedot 
līdzi savas dziesmas. Vistuvā-
kie draugi Daugavas krastā ir 
izcilās diriģentes Edītes Ane-
raudas vadītais Skrīveru senio-
ru sieviešu koris "Baltābele". 
Ar savu dziesmoto sveicienu 
skrīverietes novēlēja "Alaines 
korim arī turpmāk smelties 
dzīvesprieku dziesmas avo-
tā. Draudzība koknesiešus 
vieno ar Ogres senioru jauk-
to kori "Altera" un diriģentu 
Alvi Bērziņu. R.Paula dziesmā 
"Kad latvieši iet Dievu lūgt" 
ieskanējās arī diriģenta varenā 
balss, ko ar sajūsmu uzņēma 
visi klātesošie. No Lāčplēša 
zemes sveicienus bija atvedis 
Lielvārdes senioru jauktais 
koris "Kamene" un diriģents 
Antonijs Klepers. Viņu dzies-
motajam priekšnesumam savu 
cieņas apliecinājumu klausītāji 
dāvāja sirsnīgos aplausos. Pie 

Vecumnieku senioru jauktā 
kora "Atbalss" un diriģentes 
Ivetas Kaktiņas kokniesieši 
ciemojās šī gada sākumā, svei-
cot kori 10 gadu jubilejā. Ar 
savu lielisko dziesmoto vēlē-
jumu kora "Atbalss" dziedātāji 
teica paldies par draudzību, 
kas radusies samērā nesen, bet 
noteikti turpināsies. "Neviens 
ceļš nav par tālu, ja ciemos 
gaida draugi!", atklāja Bauskas 
senioru jauktais koris "Sarma" 
un diriģente Daina Ārmane. 
Labi zināmajai kora dzies-
mai ar Ārijas Elknes vārdiem 
"Mans mantojums" arī klausī-
tāji dziedāja līdzi. Tas bija kā 
pieteikums Madonas senioru 
jauktajam korim ar nosauku-
mu "Mantojums", kuru vada 
diriģente Ināra Stepāne. Šajā 
koncertā "Mantojums" bija 
dziedātāju ziņā viskuplākais 
koris – viņu spēcīgās balsis at-
balsojās dievnama sienās, bet 
izsacītie vēlējumi sasildīja šīs 
dienas gaviļniekus. 

Ikvienam draugu korim ju-
bilāri pateicībā dāvināja Andra 
Kristona dziesmu krājumus, 
lai arī viņu repertuārā ieskanē-
tos koknesiešiem tuvā autora 
melodijas.   

Koncerta noslēgumā koris 
"Alaine" teica sirsnīgu paldies 
savai diriģentei Silvijai Cīrulei 
par kopā pavadītajiem gadiem 
dziesmas mīlestībā. Jubilāriem 
daudz laimes un vēl daudz 
dziesmotu gadu vēlēja Kokne-
ses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris, Kokneses 
luterāņu draudze, Kokneses 
kultūras nama kolektīvs, senio-
ru klubiņš "Pīlādzītis" un ļoti 
daudzi citi apsveicēji. Sieviešu 
kora "Anima" sveicējas aicināja 
visiem kopā nodziedāt "Daudz 
baltu dieniņu!", un piepildītais 
dievnams pārvērtās par lielu 
un skanīgu kopkori! 

Daudz baltu 
dieniņu, pa dzīvi 
ar dziesmu ejot!

Svētku dienas turpinājumā 
koris "Alaine" ar draugu ko-
riem pulcējās Kokneses kultū-
ras namā, kur uz sadziedāša-
nos un sadancošanos aicināja 
mūziķis Ziedonis Vilde. Vēl 
vienu pārsteigumu bija sagā-
dājis Andris Kristons, sveicot 
dzimšanas dienas svinētājus 
ar viņiem veltītu apsveikuma 
dziesmu. Ar ovācijām tika uz-
ņemts komponista sacītais, ka 
ar katru no vietām, no kurienes 
atbraukuši kori, viņam savā 
dzīvē ir bijusi saistība: "Esmu 
dzimis kādās mājās Lielvārdē, 
kur māti uzņēma labi cilvēki, 
jo, dodoties ceļā pie vīra ve-
cākiem, viņa nepaguva nokļūt 
līdz slimnīcai. Mana bērnība ir 
pagājusi Aiviekstē, kas nav tālu 
līdz Madonai un kur bieži būts 
bērnu dienās. Skolas gadus 
turpināju Bebros, un Koknese 
ir turpat līdzās. Pēc tam neilgu 
laiku mācījos Skrīveru vidus-
skolā. Vēl nākamie skolas gadi 
aizritēja Iecavā, kas arī nav tālu 
no Vecumniekiem un Bauskas 
un kur esmu devies muzicēt. 
Savukārt darba darīšanās, kad 
jau strādāju par ārstu Liepājā, 
ceļš aizveda uz Ogri." 

Ar gandarījuma sajūtu un 
satikšanās prieku ar draugiem, 
korim "Alaine" aizvadīts jubi-
lejas koncerts. "Bet darba vēl 
pilnas rokas!", smaidot teic di-
riģente Silvija Cīrule. 

8. jūnijā "Alaines" karogs 
plīvoja Latvijas senioru koru 
svētkos Talsos, 29. jūnijā koris 
piedalīsies tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona jubilejas pasākumā 
Bebru pagasta "Galdiņos", bet 
6. jūlijā, kad svinēsim Kokne-
ses novada svētkus, dziedās 
koncertā Kokneses luterāņu 
baznīcā. 

Senioru jauktajam korim 
"Alaine" kopā ar draugiem 
sagaidīta 20. dzimšanas diena!

„Tādas dāvanas man 
patīk!” – teic Andris 
Kristons, saņemot no 
Silvijas Cīrules rokām ar 
koristu sarūpētiem lauku 
labumiem piepildītu grozu. Kora „Alaine” jubilejas koncerts bija dāvana visiem dziesmas draugiem.

„Daudz baltu dieniņu!” – skan vēlējums jubilāriem.

Svētku koncerta noslēgumā. Koris „Alaine” ar diriģenti Silviju Cīruli un dziesmu 
autoru Andri Kristonu.

Folkloras kopa "Tīne" karstās 18. 
un 19.maija dienas pavadīja Ieca-
vā.  Mēs kopā ar 1500 Latvijas skolu 
bērniem un jauniešiem piedalījā-
mies  Bērnu un jauniešu nemateriālā 
kultūras mantojuma apgūšanas un 
pārmantošanas programmas PUL-
KĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019 NA-
CIONĀLAJĀ  SARĪKOJUMĀ.  Divas 
spraigas un notikumiem, piedzīvoju-
miem un emocijām bagātas dienas! 

Paldies mūsu vecākiem - Kates 

mammai, Alises un Amandas tētim 
par kopā būšanu! 

Visvairāk atmiņā palicis svētku 
gājiens, medus un bišu darbnīcas un, 
protams, stāstu vakars. Visiem ļoti pa-
tika arī svētku Atklāšana un Novadu 
koncerts. 

Uz jautājumu, ko jaunu vai citādā-
ku gribētu piedzīvot nākamgad, atbil-
des skanēja - vēl labākus stāstus, vēl 
spocīgākus stāstus, zivju makšķerē-
šanas spēli, lietu! Un vairākas dienas! 

Par vairākām dienām varu apso-
līt - BŪS! Jo nākamgad taču notiks 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki. Tiem turpināsim ga-
tavoties jau septembrī! Bet daudzas 
rotaļas jau "Tīnes" pūrā sakrātas, jo 
lielajiem svētkiem gatavojamies jau 
vairākus gadus. 

Paldies visiem par atbalstu un at-
saucību! 

Inguna Žogota, 
folkloras kopas "Tīne" vadītāja

Folkloras kopas "Tīne" divas 
dienas Iecavā 

„Tīne” ar bagāto stāstu, dziesmu un rotaļu pūru Iecavā.
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25. maija pievakarē Mež-

aparka estrādē skanēja 

priecīgas balsis un virmoja 

atkal satikšanās prieks. 

Vidējās paaudzes deju ko-

lektīvs "Rats" uz savu pir-

mo kolektīva sadanci bija 

aicinājis ciemos dejas ceļā 

iepazītus draugus. 

Jolanta Pīķe, 

Kultūras darba 

organizatore

Foto: Ingus Pugačovs

Ratvasaras dārza svētkos ne-
rimstošo dejot prieku atklāja 
Meņģeles senioru deju kolektīvs 
"Sumulda", vad. Ilze Jankuna, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
"Irši", vad. Inta Balode, Kokne-
ses kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs, vad. Kornēlija Reisnere 

un Agra Bērziņa. Tālāku ceļu bija 
mērojuši vidējās paaudzes deju 
kolektīvi: "Dandzis" no Ķeipenes, 
vad. Ilze Jankuna un "Vidupe" no 
Pļaviņām, vad. Jānis Reiters, kā 

arī jauniešu deju kolektīvi "Rūdis" 
no Ērgļiem, vad. Antra Grīnber-
ga un "Daugaviņa" no Pļaviņām, 
vad. Ineta Reitere.

Deju rakstos savijās jaunība 

un briedums. Tik liela deju da-
žādība, to raksturs ļāva skatītā-
jiem sajust dejas spēku, kur mū-
zika, vārdi, grācija, plastiskums, 
kopā ar dancotāju smaidiem un 

dzirkstošajām acīm parādīja - es 
mīlu deju, tā ir daļa no manas 
dzīves! 

Liels paldies "Rata" dejotā-
jiem par ļoti pārdomāto un mil-

zīgu ieguldīto darbu pasākuma 
sagatavošanā. Vislabākais no-
vērtējums tam ir labie vārdi un 
pateicība gan no kolektīviem, 
gan skatītājiem. 

"Ratvasaras dārza svētki" Vecbebros

Ar varenu deju koncertu Mežaparka estrādē ieskandināta vasaras sezona.

Dejas solī griežas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”. Dejo  kultūras jauniešu deju kolektīvs.
„Ratvasaras dārza svētku rīkotāji” – vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „Rats”.

Kokneses novada domes 

sēdē 29. maijā, pamato-

joties uz Pļaviņu novadā 

reģistrēto SIA „PRRK” ie-

sniegumu, tika pieņemts 

lēmums par jaunas atkri-

tumu apsaimniekošanas 

vietas izveidi un reģenerā-

cijas iekārtas izvietošanu 

nekustamajā īpašumā 

“Mazsiliņi”, Kokneses pa-

gastā, Kokneses novadā, 

uzdodot SIA “PRRP” no-

drošināt ražošanas proce-

su, izejvielu glabāšanu un  

pārstrādes produktu uz-

glabāšanu  slēgtās telpās.  

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Iesniegumā Kokneses nova-
da domei SIA „PRRP” infor-

mē, ka uzņēmums plāno veikt 
neattīrītas plastmasas pārstrādi 
(pārtikas iepakojumi, vienrei-
zējie plastmasas maisiņi u.c.), 
ar atkritumu pirolīzes iekārtu, 
kura nešķirotus un neattīrītus 
plastmasas atkritumus var pār-
strādāt šķidrajā frakcijā, tehnis-
kajā ogleklī un deggāzē. Uzņē-
mums plānots pārstrādāt 1008 
tonnas gadā plastmasas atkritu-
mu, bet vienlaicīgi uzglabājamo 
atkritumu apjoms ēkā sastādītu 
24 tonnas.

Domes sēdē izskatot šo jau-
tājumu deputātu vidū noritē-
ja spraiga diskusija. Izskanēja 
viedoklis, ka šāda uzņēmuma 
izveide novadā nav nepiecieša-
ma.

Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris 
skaidro: „Sabiedrības uzmanī-

ba arvien vairāk tiek pievērsta 
vides aizsardzībai, iedzīvotāji 
tiek aicināti atbildīgāk izturēties 
pret atkritumiem. Ir bažas, ka 
nākotnē sagaidāms vēl lielāks 
plastmasas maisiņu ražošanas 
un patērēšanas apjoms. Šobrīd 
Kokneses novadā sadzīves at-
kritumi tiek šķiroti 28% apjo-
mā, bet valstī vidējais apjoms 
ir tikai 10%.  Arvien aktuālāks 
kļūst jautājums par atkritumu 
pārstrādi. Eiropas Padome ir  
apstiprinājusi jaunus aprites 
ekonomikas noteikumus, tā 
atbalstot vērienīgu atkritumu 
pārstrādes mērķu noteikšanu. 
Noteikts, ka līdz 2021.  gadam 
būtu jāpārstrādā   vismaz 50% 
mājsaimniecību un uzņēmu-
mu radīto sadzīves atkritumu. 
Līdz 2030.  gadam mērķa rādī-
tājs pieaugs līdz 60%, bet līdz 

2035. gadam - līdz 65%. 
Uzskatu, ka SIA „PRRP” 

biznesa ideja ir atbalstāma, jo 
pašvaldības interesēs ir veicināt 
uzņēmējdarbību novada terito-
rijā, lai nodrošinātu iedzīvotā-
jiem jaunas darbavietas. Pašreiz 
tā ir tikai kopā ar nozares spe-
ciālistiem izstrādāta versija, ku-
rai mēs dodam zaļo gaismu. Lai 
uzņēmums uzsāktu darbību, 
vēl ejams tāls ceļš: saskaņojumu 
veikšana ar dažādām iestādēm, 
investīciju piesaiste, infrastruk-
tūras sakārtošana. Ja viss nori-
tēs veiksmīgi, uzņēmums varēs 
piedāvāt darbu 20 cilvēkiem. 
Uzskatu, ka pašvaldība nedrīkst 
bremzēt jaunu uzņēmumu at-
tīstību, gluži otrādi – ir jāmeklē 
iespējas, kā arvien vairāk pie-
saistīt uzņēmējus izvērst darbī-
bu mūsu novadā.”

Pašvaldība atbalsta jaunas atkritumu 
apsaimniekošanas vietas izveidi

Kokneses novada svētku rī-
kotāji informē, ka iedzīvotāju 
dalību loterijā apstiprina ne tikai 
aizpildītā un loterijas kastītē ie-
vietotā anketa, bet arī māju lo-
gos ievietotie svētku plakāti, kas 
apliecina, ka loterijas dalībnieki 
atbalsta un gaida svētkus. Pla-
kātiem māju logos jābūt ievieto-
tiem līdz 22. jūnijam.

Svētku plakāti un anketu 
kastītes pieejamas pašvaldības 
iestādēs un tirdzniecības vietās 
mūsu novadā: Kokneses no-
vada domē, Kokneses tūrisma 

informācijas centrā, Kokneses 
pagasta bibliotēkā, Ģimenes 
atbalsta dienas centrā, Kokne-
ses sporta centrā, Ziedu vei-
kalā "Maranta" (Elvi), veikalos 
Koknesē "Sēnīte", "Lats" (Sta-
cijas laukumā), "Volta", "Lats" 
(Parka ielā), veikalā Borma-
ņos, Ratnicēnu bibliotēkā, 
Bebru pagasta pārvaldē, Bebru 
pagasta bibliotēkā, degvielas 
uzpildes stacijā AS "Virši-A", 
veikalos "Ziedi", "Pakavs", Iršu 
pagasta pārvaldē, veikalā – ka-
fejnīcā "Zemītes".

Svētku plakāti logā 
apstiprina dalību loterijā

31. maijā Bebru 
pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē „Bi-
tīte” laimīgu lidojumu 
vēlēja 12 „bitītēm”. 

Tas bija arī pirmais 
izlaidums kā iestādes 
vadītājai pirmsskolas 
izglītības iestādes vadī-
tājai Justīnei Miezītei. 
Emocionāli saviļņojošs 
bija brīdis, kad bērni 
sacīja paldies saviem 
vecākiem un vecve-
cākiem. Apsveikuma 
vārdus jaunajiem dzīves sācējiem un viņu vecākiem veltīja Bebru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza.  Tikpat sirsnīgi vecāki pateicās 
“Bitītes” kolektīvam, dāvinot izzinošas enciklopēdijas gan bērniem, 
gan arī pieaugušajiem. 

Izlaidums izskanējis, paliks tikai skaista kopbilde par jaukajiem 
kopā pavadītajiem gadiem. 

PII “Bitīte” informācija 
un foto

Lidojumu sāks 
12 „bitītes”

Nemanot aizritējis gandrīz gads kopš 

lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, 

nosvinēta kora “Alaine” 20. dzimša-

nas diena. 

Valda Kalniņa

Šajā laikā koris apguvis divas program-
mas: kora jubilejas un to, kas paredzēta kār-
tējo Latvijas senioru koru svētkiem. Dzies-
mu repertuārs daudzveidīgs - no samērā 
vienkāršām līdz diezgan sarežģītām.

8.jūnijs. Agri no rīta dodamies tālajā ceļā 
uz Talsiem, kur notiks šī gada svētki.

Pēc trim stundām jau esam Talsu Saule-
skalna skaistajā estrādē, un kopā ar gandrīz 
40 senioru koriem no visas Latvijas, Talsu 
apriņķa dziedātājiem un dejotājiem piedalā-
mies svētku kopmēģinājumā.

Spītējot vasaras svelmei, šķiet, ka skan 
lieliski.

Īsajā laika sprīdī līdz gājienam paspējam 
ne tikai papusdienot un saposties, bet arī ne-
daudz iepazīt skaisto pilsētu uz deviņiem pa-
kalniem, gūt veldzi kādā no Talsu ezeriem.

Košs ir svētku gājiens, tas sākas pilsētas 
laukumā pie skulptūras “Talsu koklētājs”.

Koncertā “Jo dziedāju, jo skanēja” dziedāt 
gandrīz 1400 dziedātāju vidū   ir brīnišķīga 
sajūta. Spoži spīdošā saule nedaudz paslē-
pusies aiz estrādes, svelme vairs nav jūtama, 
dziesmas mijas ar jautrām dejām…

Tad pēkšņi debesis atveras- izskanējusi 
tikai puse no koncerta, bet lietus līst strau-
mēm, zibeņo un ducina pērkons. 

Svētki turpinās! Un, šķiet, ka dejotāji dejo 

vēl azartiskāk, dziedātāji vairāk smaida pretī 
diriģentiem un uzmanīgāk seko to žestiem. 
Priekšnesumi noslēdzas ar ovācijām svētku 
organizētājiem un diriģentiem.

Garais mājupceļš izvēršas jautrs, jo esam 
guvuši jaunus iespaidus, emocijas.

Sakām sirsnīgu paldies Kokneses novada 
pašvaldībai un Kokneses kultūras namam 
par atbalstu!

Koris “Alaine” Talsos
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Bērnībā ikviens sapņoja 

kļūt par dažādu profesiju 

pārstāvjiem. Daži gribēja 

kļūt par pārdevēju, sko-

lotāju, policistu, cits par 

ugunsdzēsēju vai kosmo-

nautu.

Jūlija Grase,

Kokneses internātpamat-

skolas-attīstības centra 

direktores vietniece au-

dzināšanas darbā 

Mūsdienu skolā tiek realizē-
tas ne tikai pamatizglītība, in-
terešu izglītība, bet arī karjeras 
izglītība. Karjeras izglītība pa-
līdz skolēniem attīstīt prasmes 
savu interešu, spēju un iespēju 
samērošanā, sniedz zināšanas 
un izpratni par darba pasauli, 
tās saikni ar izglītību, kā arī 
nodrošina efektīvu dalību dar-
ba dzīvē. 

Izglītības iestādē bērniem 
ir dota lieliska iespēja iepazīt 
šo profesiju pamatprincipus 
un iespējas. Skolā apgūst pa-
matzināšanas dažādās zinātņu 
nozarēs, iemaņas un prasmes, 
attieksmi un vērtības, kas jā-
saglabā visas dzīves gaitā. Ve-
cāku loma bērna izglītības un 
karjeras virziena izvēlē ir ļoti 
nozīmīga, taču skola to papil-
dina un palīdz skolēniem at-
tīstīt savus dotumus, piepildīt 

personības izaugsmes un lab-
klājības potenciālu. 

2019.gadā 16.maijā, kad pa-
vasaris bija pilnā plaukumā, 
un gaisā virmo ceriņu smarža, 
Kokneses internātpamatsko-
la – attīstības centrs aicināja 
skolas, kurās mācās bērni ar 
speciālām vajadzībām, piedalī-
ties starpnovadu konkursā "Es 
būšu… pavārs!", lai sekmētu 
karjeras izvēli skolēniem ar 
speciālām vajadzībām, attīstot 
pamatprasmes, kas nepiecieša-
mas personiskai izaugsmei un 
attīstībai, sociālai iekļaušanai 
un nodarbinātībai. Dalībnie-
kiem bija iespēja tuvāk iepazīt 
pavāra profesijas ikdienu. Uz 
iespēju piedalīties konkur-
sā atsaucās Rīgas 5.speciālā 
internātpamatskola – attīs-

tības centrs, Aleksandrovas 
internātpamatskola, Rīgas 4 
speciālā internātpamatskola, 
Rudzātu speciālā internātpa-
matskola un Pelču speciālā 
internātpamatskola – attīstības 
centrs. Piedalījās arī konkursa 
organizatora – Kokneses in-
ternātpamatskolas – attīstības 
centra divas komandas. Katras 
skolas komanda bija sagatavo-
jusi mājas darbu – pašceptu 
torti "Mana Latvijas garša" un 
skolas vizītkarti. Greznās kū-
kas rotāja dalībnieku galdus 
atklāšanas pasākumā. Bērni 
ar prieku  iejutās pavāru lomā, 
bija ar  izdomu un iztēli izvei-
dojuši savu vizuālo tēlu. 

Konkursa gaitā, "jaunie pa-
vāri" parādīja savas prasmes 
un iemaņas, darbojoties sep-

tiņās praktiskajās darbnīcās: 
galdu dekoru gatavošanā, sa-
lātu griešanā, salvešu locīšanā, 
gardo sviestmaižu gatavošanā, 
pildot interaktīvus uzdevu-
mus, kā arī aktīvi sportojot un 
rēķinot. Katrā no darbnīcām 
dalībniekiem bija iespēja parā-
dīt prasmi sadarboties koman-
dā, savu radošumu, iztēli, akti-
vitāti un  zināšanas. Konkursu 
apciemoja Karlsons ar savu 
draugu Pavāru. Viņi atbalstīja 
un iedrošināja dalībniekus die-
nas aktivitātēm. 

Dienas noslēgumā dalībnie-
ki ar gandarījumu un prieku 
par paveikto darbu baudīja 
svētku pusdienas pie skaisti 
klātiem galdiem, pašu gata-
votiem ēdieniem. "Jaunos pa-
vārus" ar muzikālu sveicienu 
iepriecināja Aizkraukles arod-
skolas ansamblis, bet dalībnie-
ki par radošu un aktīvu dalību 
konkursā saņēma piemiņas 
balvas, medaļas un kausus "Es 
būšu pavārs 2019".

Sakām lielu paldies visiem 
konkursa dalībniekiem, prak-
tisko darbnīcu vadītājiem, Aiz-
kraukles arodskolas ansam-
blim un ikvienam pasākuma 
atbalstītājam. Lai mums kopā 
izdodas! Uz tikšanos Kokneses 
internātpamatskolā – attīstības 
centrā! 

Starpnovadu konkurss "Es būšu… pavārs!"

Jaunie pavāri atklāj savas prasmes.

Aicinām jaunus skolēnus!
Bebru pamatskola aicina vecākus pieteikt 1. klases 
skolēnus 2019./2020. mācību gadam, kā arī tiek 
gaidīti jauni skolēni 2. – 9. klasēs. 

Dokumentus jāiesniedz līdz 25. augustam. 

Pirmklasniekiem nepieciešamie dokumenti: 
1) izziņa no ģimenes ārsta par medicīnisko pārbaudi;
2) jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība;
3) fotogrāfi  ja 3x4;
4) izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes.

IZLAIDUMI KOKNESES NOVADA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Bebru pamatskola
15.jūnijs pulksten 14

I.Gaiša Kokneses vidusskolas 9.klasēm
14. jūnijs pulksten 18

Kokneses sporta centrs

I.Gaiša Kokneses vidusskolas 12. klasēm
15. jūnijs pulksten 16:00
Kokneses sporta centrs

Tikko aizvadīts Kokne-
ses Mūzikas skolas 27. izlai-
dums.  Kokneses Mūzikas 
skolu šajā gadā absolvēja seši 
audzēkņi: taustiņinstrumentu 
spēles programmā - klavierspē-
le: Meldra Eglīte, Ketija Jekateri-

na Kmita (ped. Ilona Makareni), 
vokālās  mūzikas programmā 
- Kora klase: Viktorija Lenora 
Kraukle (ped. Lelde Kamzole-
Gagaine), pūšaminstrumentu 
spēles programmā - Saksofona 
spēle: Laura Vasiļevska, Marika 

Sproģe (ped. Ziedonis Puķītis), 
pūšaminstrumentu spēles prog-
rammā - Flautas spēle: Patrīcija 
Luca (ped. Gundega Ermiča). 

Gundega Ermiča - Flautas 
spēles skolotāja 

Foto: Sanita Šiballo 

Kokneses Mūzikas skolā 
27. izlaidums

Lai arī turpmāk mūsu skolas absolventus pavada mīlestība uz mūziku!   

Kokneses pagasta bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā sākam 
jauno “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrijas 2019” lasīšanas mara-
tonu visai ģimenei.

Par lasīšanas veicināšanas 
programmu ilggadējie dalībnie-
ki ir ļoti labi informēti, bet, ja 
gribas atsvaidzināt savas zinā-
šanas vai uzzināt, kas tā tāda ir, 
tad par žūrijas vēsturi, tās norisi 
vai citu sīkāku informāciju, var 
meklēt šeit – “Bērnu, Jauniešu 
un Vecāku žūrija” vai jautāt bib-
liotēkā.

Jaunās 2019. gada žūrijas grā-
matu kolekcija apskatāma šajā 

vietnē - https://ej.uz/zurijasko-
lekcija2019 vai Bērnu literatūras 
nodaļā esošajā grāmatu kolekci-
jas plauktā/izstādē, kura gan ir 
mainīga , jo ne visas grāmatas 
var būt uz vietas, daļa jau var 
atrasties pie žūrijas ekspertiem.

Izpēti kolekciju, piesakies 
dalībai, lasi, vērtē un piedalies 
aizraujošās aktivitātēs un pa-
sākumos mūsu bibliotēkā, kā 
arī   Lielajos Lasīšanas svētkos 
Rīgā!

Uz tikšanos bibliotēkā!
Antra Vasiļevska, Kokneses 

pagasta bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

Sākas "Bērnu, Jauniešu un 
Vecāku žūrija 2019"!

KOKNESES PAMATSKOLA  ATTĪSTĪBAS CENTRS 2019./2020. M.G.
AICINA APGŪT SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS 
PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem:
• ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811
• ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
  traucējumiem, programmas kods 01015911
• ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611
• ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 01015711.
Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem:
• ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811
• ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 
   attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911
• ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711
Profesionālās pamatizglītības programmas 
(uzņemšana ar speciālo pamatizglītību, mācību ilgums – divi gadi):
•"Kokizstrādājumu izgatavošana". 
  Absolventi iegūst kvalifi kāciju – koksnes materiālu apstrādātājs
•"Ēdināšanas pakalpojumi". Absolventi iegūst kvalifi kāciju – virtuves darbinieks
PIEDĀVĀJAM:
• Logopēdijas nodarbības, ārstniecisko vingrošanu, ritmiku, montesori nodarbības
• Psihologa konsultācijas, smilšu terapiju, nodarbības sensorajā istabā
• Masāžas, hidromasāžas, nodarbības Kokneses sporta centra peldbaseinā
• Nodarbības robotikā, ar planšetdatoriem un interaktīvo galdu
• Bezmaksas transporta, internāta un četrreizējas ēdināšanas pakalpojumus

Informācija par skolu – http://www.ksip-ac.lv
Informācija par uzņemšanu – m.t.28392676

UZ TIKŠANOS KOKNESES PAMATSKOLĀ – ATTĪSTĪBAS CENTRĀ!

SUMINĀS MAZOS NOVADNIEKUS
5. jūlijā pulksten 18.00 
Kokneses novada domes zālē 
notiks mazo novadnieku sumināšanas pasākums

"MAN BLAKUS TAVA SIRSNIŅA", 
kurā sveiks no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 
30. jūnijam dzimušos bērniņus. 

Mazo gaviļnieku vecākiem uz pasākumu 
tiks nosūtīti ielūgumi.
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30. maijs Bebru pamat-

skolā allaž ir Sporta die-

na, kad Bebru pagasta 

stadions pulcē skolēnus, 

skolotājus un vecākus. Šo 

dienu skolēni gaida īpaši, 

jo ir vēlēšanās uzzināt, uz 

kādiem pārbaudījumiem 

vecāki viņus aicinājuši 

šoreiz. 

Linda Šmite

Dzintras Sniedzes foto

Pateicoties Vecāku padomes 
priekšsēdētājas Agitas Leķes 
uzņēmībai un enerģiskumam, 

Sporta dienas programmas 
izveidē un vadīšanā tiek ie-
saistīts arvien kuplāks vecāku 
skaits. Šogad ļoti daudzi vecāki 
pasākumu atbalstīja fi nansiāli. 
Nākamā mācību gada sākumā 
Vecāku padome iecerējusi da-
rīt zināmu visiem pavasarī dzi-
mušo vecāku ideju par Sporta 
dienas materiālo atbalstīšanu. 

Vecākiem bija izdevies pa-
sūtīt arī teicamus laika apstāk-
ļus, lai pulksten deviņos zem 
saulainām debesīm visi klašu 
kolektīvi varētu iesildīties un 
sagatavoties pirmajiem star-

tiem. Tās nebija tradicionālās 
stafetes, bet pavisam jaunas, 
aizraujošas, interesantas. Ve-
cāko klašu skolēniem vislabāk 
patika virves vilkšana, jau-
nākajiem – šautriņu mešana 
piepūstā balonā, lekšana ar 
maisiem un cīnīšanās ar ūdens 
baloniem. 

Esot reportiera lomā un 
vērojot bērnu prieku sportot, 
sacensties un uzvarēt, nepamet 
jautājums: “Cik dienu bijis ne-
pieciešams, lai  noorganizētu 
jautrās veiklības stafetes?”

Agita Leķe uzteic savus palī-
gus: Sandu Naudiņu, Svetlanu 
Viti, Lanu Rūni, Vairu Priekuli. 
Neklātienē daudz darba meda-
ļu sagatavošanā katram Sporta 
dienas dalībniekam ieguldīja 
Jānis Naudiņš un Gita Birkāne. 
Paldies pasākuma sponsoram 
Arvim Unguram! Liels prieks 
par gardajām zemenēm no 
Ogres, ko katra klase saņēma 
vairumā. Daudzi šīs ogas šopa-
vasar baudīja pirmo reizi. 

Lai tikpat izdevušās Sporta 
dienas arī turpmāk! 

Sporto visa skola

Vecāko klašu skolēniem visvairāk patika virves vilkšana.

Bebru pamatskolā 2018./ 

2019. mācību gadu bei-

dza 93 skolēni. Vidējais 

vērtējums 6,82. Pēdējā 

skolas diena ir laiks, kad 

paldies tiek pasacīts labā-

kajiem mācībās, sportā 

un ārpusstundu darbā. 

Skolas Goda rakstu saņem 

tie skolēni, kuriem liecībā 

vērtējumi tikai 7-10 bal-

les. Viņi  ir  R. Ancāns, 

D. Dzerkalis, A. Vērdiņa, 

K. Soņi, L. Rūne, V. Daube, 

A. K. Kosmačevska, 

K. Lavrova, K. Paļčevskis, 

M. Šutka. Skola ar Atzi-

nības rakstu atzīmē arī 

tos skolēnus, kuru vidējā 

atzīme ir 7 un vairāk bal-

les, pie tam liecībā tikai 

divos mācību priekšmetos 

drīkst būt 6 balles.

Bebru pamatskolas 

informācija, 

Dz. Sniedzes foto 

Bebru pamatskolai tra-
dicionāli ir augsti sasniegu-
mi sportā: volejbolā, tautas 
bumbas sacensībās, krosā. 
Arī šajā mācību gadā ievēro-
jamus panākumus novadā un 
reģionā uzrādījuši 30 skolēni. 
Lepojamies ar interešu izglī-
tībā paveikto: tautisko deju 
kolektīvu un vokālā ansambļa 
sniegumiem koncertos.

Pērn Bebru pamatskolas 
absolvents Uldis Krievārs 
ierosināja iedibināt Vienrei-
zējo stipendiju tiem izglīto-
jamiem, kuri ieguvuši god-
algotas vietas starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpi-
ādēs. Krievāra kungs iestā-
jas par to, lai Bebros ne tikai 
būtu pamatskola, bet lai tās 
izglītojamie novērtētu labas 
izglītības nozīmi un spētu 

konkurēt darba tirgū. Nodibi-
nātās Stipendijas piešķiršanas 
mērķis ir motivēt un atbalstīt 
talantīgos skolēnus, veicināt 
viņu intelektuālo spēju attīs-
tību. Stipendija jau otro gadu 
tiek piešķirta no z/s "Pilslejas" 
fondiem.

Pamatojoties uz Stipen-
dijas piešķiršanas komitejas 
sēdes šī gada 13. maija pro-
tokolu, Vienreizējā stipendija 
piešķirta 4 starpnovadu mā-
cību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētājiem: Ketijai Jekateri-
nai Kmitai, Kristiānam Soņi, 
Matīsam Šutkam un Amandai 
Kristai Kosmačevskai. Pēc 
nolikuma vairāki skolēni ie-
guva vienādu punktu skaitu, 
un tad izšķirošs kļuva olim-
piādes darba izpildes koe-
fi cients. Naudas balvas tika 
pasniegtas mācību gada nos-
lēguma svinīgajā pasākumā, 
Uldim Krievāram un Bebru 
pagasta pārvaldes vadītājai 
Ilzei Pabērzai klāt esot. 

Ar atbalstītāja naudas bal-
vu par godalgoto 2. vietu sā-
kumskolas matemātikas olim-
piādē tika apbalvots arī 4. kla-
ses skolnieks Ritvars Ancāns. 

Klases stundās tiek izvēr-
tēta katra skolēna mācību 

dinamika salīdzinājumā ar 
sasniegto iepriekšējā semes-
trī un mācību gadā. Gandarī-
jums ir sacensties un uzvarēt 
pašam sevi. Tas motivē skolē-
nu izvirzīt sev jaunus mācību 
mērķus. 

Skolas direktore Lidija 
Degtjareva pasniedza Patei-
cības skolotājiem par Bebru 
pamatskolas vārda popu-
larizēšanu, skolēnu sagata-
vošanu mācību priekšmetu 
olimpiādēm, vecākiem par 
sadarbību. Skaists sveiciens 
skolotājiem tika no pagas-
ta pārvaldes vadītājas,   ziedi 
skolas tehniskā personāla ro-
kās iegūla par mājīguma un 
drošības uzturēšanu skolā. 

Aizejot vasaras brīvlaikā, 
atraktīvie 5. klases matemā-
tiķi popularizēja matemāti-
kas nenovērtējamo nozīmi, 
tādējādi uzsverot, ka pēc trim 
mēnešiem šai zinātnei klāt jā-
ķeras ar jaunu azartu, vieglu-
mu un humoru, bet muzikālā 
teātra izrādes dalībnieki atgā-
dināja par grāmatu lasīšanu 
vasarā. 

  Lai visiem saulaina un 
droša vasara   nometnēs, ce-
ļojumos, izvēlētajās darba un 
atpūtas vietās! 

Mācību gada noslēgums 
Bebru pamatskolā

Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji Ketija 
Jekaterina Kmita, Kristiāns Soņi, Matīss Šutka un Amanda Krista 

Kosmačevska kopā ar stipendijas piešķīrēju Uldi Krievāru un 
direktori Lidiju Degtjarevu.

1. jūnija diena mūs luti-

nāja ar siltumu un spožu 

saulīti. Vecbebru stadionā 

uz Bērnu svētkiem sanāca 

pagasta bērni un  viesi. 

Pasākums sākās ar kopī-

gu gājienu un ziņojumu 

pārvaldes vadītājai, ka 

visi -  lieli un mazi, svēt-

kiem ir gatavi un apsolī-

jušies būt aktīvi, sportiski 

un saticīgi. Bebru pagas-

ta pārvaldes vadītāja Ilze 

Pabērza savā uzrunā svēt-

ku svinētājiem novēlēja 

lielisku noskaņojumu. 

Jolanta Pīķe,

Kultūras darba 

organizatore

Simboliski tika atklāta re-
novētā stadiona mājas fasāde. 
Projekts īstenots, biedrībai "Bi-
tes"  iesniedzot LAD projekta 
iesniegumu Nr. 17-04-AL08-
A019.2201-000003 "Laukiem 
būt - dzīvojam aktīvi". Projekta 
gaitā veikta stadiona ēkas fasā-
des vienkāršota atjaunošana, 
kas ietver logu, durvju, jum-
ta seguma nomaiņu un ēkas 
siltināšanu. Turpinājumā ar 
priekšnesumiem mūs ieprieci-
nāja Kokneses kultūras nama 
līnijdeju grupa "Kristāliņi", vad. 

Inga Ozoliņa. Līksmas aktivitā-
tes turpinājās skrienot kopīgas 
stafetes, velkot virvi, pārbaudot 
savas spējas līdzsvara noturēša-
nā uz ritentiņiem un vēl citās 
aizraujošās izklaidēs. Jautrība 
un prieks virmoja piepūšama-
jās atrakcijās, kā arī ļoti daudzi 
vēlējās  izbaudīt sejiņu apglez-

nošanu, šī aktivitāte  noslēdzās 
krietni pēc pasākuma beigām. 

Sirsnīgs paldies par pasā-
kuma veiksmīgu norisi Dailai 
Riekstiņai, par sportiskajām 
aktivitātēm  Artim Zvejnie-
kam  un visiem klātesošajiem 
par atbalstu, prieku un neno-
gurdināmo izturību!

Bērnu svētki Vecbebros

Bērnu svētki sākās ar kopīgu gājienu

Dejo līnijdeju grupa „Kristāliņi”.

1. jūnijā – Starptautiskajā 

Bērnu aizsardzības 

dienā, Iršos, pasākumā 

"Ģimenes veselības 

diena", bērni un viņu 

vecāki smēlās prieku 

un veselīgas izklaides 

sporta laukumā un hallē. 

Ģimeniskās atpūtas 

dienas programma visiem 

piedāvāja piedalīties 

dažādās aktivitātēs, kuras 

galvenokārt bija saistītas 

ar veselīgu dzīves veidu, 

vecāku un bērnu kopā 

būšanu un azartisku 

darbošanos.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas 

vadītāja Biedrība „Zaļā 

ozollapa”

Nodarbībā Putras meis-
tarklase tika apgūta "moder-
nās" putras Bounty vārīšanas 
māka. Šī putra ļoti garšoja 
bērniem. Tā nebija saldināta 

ar cukuru. Kokosriekstu pie-
nā vārīto rīsu putru pasniedza 
kopā ar šokolādi un grauz-
dētām kokosriekstu skaidi-
ņām. Putra garšoja fantastiski 
un kā izrādās ir īsts enerģijas 
lādiņš.

Pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja iepazīties ar pro-
fesionālo sporta veidu, ko 
piedāvāja REDRIFT. Tēviem 
un dēliem šī aktivitāte - ra-
dio kontrolējamo drift a ma-
šīnu trase tēviem un dēliem 
izvērtās   par atpūtas dienas 
"naglu".   Individuālajās dis-
ciplīnās "Sienāzītis"- lekšana 
ar lecamauklu, rekordu uzstā-
dīja Raivis Pālēns, bez apstājas 
lecot vairāk kā 600 reizes. Pre-
ses vingrojumi vislabāk veicās 

Aivim Vītolam (vairāk kā 300 
reizes) un "Lielo apli" Jānis 
Rudzons apskrēja 30 reizes.

Šogad aktivitāte "Esi īsts 
Iršēnietis!" balstījās uz  loģis-
ku domāšanu. Tāpēc uzvarēja 
tā komanda, kura nevis ātrāk 
skrēja, bet prātīgāk domāja.

Pašiem mazākajiem Iršu 
bērniem ļoti patika rosīties 
piepūšamo atrakciju labirintos. 
Par atrakcijā parūpējās ražoša-
nas uzņēmums JELD – WEN.

Ugunskurā vārītā spēka 
putra visiem dalībniekiem 
lieliem un maziem labi gar-
šoja un deva enerģiju visai 
dienai.

Pasākums tika rīkots pro-
jekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese-veselīgākā vide vi-
siem!"

Bērni jau ir laime. 
Viņi nes laimi mājās. 
(R. Blaumanis)

Tēviem un dēliem šī aktivitāte - radio kontrolējamo drift a mašīnu 
trase tēviem un dēliem izvērtās  par atpūtas dienas "naglu". 

Top gardā spēka putra.

Eiropas Savienības projekts "Koknese-veselīgākā vide 

visiem!" (Nr. 9.2.4.2./16./l/019)
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Sama modināšanas svēt-

ku pirmais pasākums 

noritēja 15. maijā Kokne-

ses tūrisma informācijas 

centrā, kur biedrība "Pēr-

ses krasts" aicināja iedzī-

votājus uz tikšanos, lai 

iepazīstinātu ar paveikto 

– "Koknese - Daugavas 

senleja un Pērses grava 

20.gs. 30tie gadi" vēstu-

riska maketa un interak-

tīva informācijas stenda 

prezentāciju. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Ita Lejiņa, biedrības "Pērses 
krasts" valdes locekle, uzrunā-
jot klātesošos sacīja: "Man ir 
laime dzīvot ļoti skaistā vietā 
Koknesē, kur senāk dziļā gra-
vā vijās Pērses upe. Apzinoties 
šīs vietas unikalitāti, radās 
ideja par vēsturiska maketa 
un interaktīva informācijas 
stenda izveidi." Par nesavtī-
gu atbalstu Ita Lejiņa patei-
cās savai ģimenei, vēsturiskās 
rekonstrukcijas 3D modeļa 
autoriem - SIA "Mikrokods" 
pārstāvjiem un maketa izga-
tavotājiem - Maketi.lv/ Maqu-
ettica.eu , kā arī Kokneses 
novada pašvaldībai, Kokneses 
novada domes Tūrisma un sa-
biedrisko attiecību nodaļai un 
visiem atsaucīgajiem kokne-

siešiem, kuri palīdzēja ar seno 
dienu fotogrāfi jām un atmiņu 
stāstiem. 

Lai piepildītu iecerēto, bied-
rība  "Pērses krasts" īstenojusi   
LEADER projektu - vēsturis-
ka maketa un interaktīva in-
formācijas stenda "Koknese 
– Daugavas senleja un Pērses 
grava 20.gs. 30tie gadi" izga-
tavošana ELFLA LAP 2014.-
2020. gadam aktivitātē 19.2.2. 
"Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” rīcības Nr. 2 "At-
balsts sabiedriskām aktivitā-
tēm teritorijas iedzīvotājiem” 
– ietvaros. 

"Toreiz un tagad" – šie pasā-
kuma moto vārdi rosināja ap-
skatīt senās Kokneses skaistu-
mu fotogrāfi jās, kas iemūžināts 
pagājušā gadsimta 20. – 30. 
gados un aplūkot mūsdienu 
Koknesi Ingus Pugačova foto-
grāfi jās. 

Vienots 
vēstījums, 
bet atšķirīgā 
izpildījumā

Izveidotais vēsturiskais 
makets un interaktīvais infor-
mācijas stends ir vienots vēstī-
jums par zudušajiem Kokneses 
dārgumiem, bet atšķirīgā iz-
pildījumā. Daugavas senlejas 
un Pērses gravas makets, kurā 
redzams Pērses ūdenskritums 

un pārējā zudusī ainava jau no 
pagājušā gada rudens skatāms 
Kokneses tūrisma informācijas 
centrā. Ar lielu interesi to aplū-
ko skolēni, vietējie iedzīvotāji 
un tūristi.  Tā mērķis ir sniegt 
telpisku, viegli uztveramu ie-
spaidu, kurā skatītājs spēj sa-
just šo Latvijas zudušo ainavu.

Interaktīvā stenda izveides 
ideja balstīta uz modernām 
tehnoloģijām, kas saistītas ar 
3D modelēšanu.  SIA "Mik-
roKods" pārstāvji Ints Lukss 
un Oto Lukss pastāstīja, kā 
noritējis darbs pie interaktī-
vā informācijas stenda izvei-
des, lai virtuālā vidē atjauno-
tu kādreizējo Latvijas ainavas 
pērli – Daugavas senleju un 
Pērses lejteci.  Ints Lukss at-
klāja, ka arī viņam ir bijusi 
laime savas bērnu dienas no 
1957. līdz 1964. gadam pa-
vadīt Koknesē, tāpēc šis pro-
jekts radījis īpašu interesi.    

Virtuālās pastaigas izvei-
dei  izmantotas augstas kvali-
tātes aero fotogrāfi jas, kā arī 
no AS "Latvenergo" iegūtie 
batimetrijas dati, vēsturiskās 
topogrāfi skās kartes, daudzo 
fotogrāfi ju klāsts no muzejiem, 
privātkolekcijām, Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas krājuma. 
Ints Lukss ir paveicis milzīgu 
darbu, apkopojot materiālus 
no 20. gadsimta 20. - 40. gadu 

periodikas, kas arī lieti node-
rējuši vēsturisko vietu rekons-
trukcijai. 

Katram objektam 
foto galerija

Oto Lukss un viņa brālis 
Jānis nodemonstrēja, kādi pār-
steigumi sagaidāmi, dodoties 
virtuālajā pastaigā. Skolas bēr-
niem un ikvienam Kokneses 
vēstures izzinātājam, baudot 
ceļojumu laikā,  noteikti būs in-
teresanti salīdzināt vēsturisko 
situāciju ar mūsdienām.    Oto 
Lukss atklāja: "Vēsturiskās teri-
torijas telpiskajā zemes reljefa 
modelī iekļauta Daugavas sen-
leja un Pērses grava ar dabas 
parka teritoriju ap to, sākot no 
vietas, kur blakus Pērsei atro-
das īpašums "Pērsejas", līdz 
vietai Daugavā, kur šobrīd, 
pēc uzpludināšanas, veidojas 
Likteņdārza pussala (Periods 
- Koknese 20. gs. 30-tie gadi), 
bet kopumā aptverot teritoriju 
aptuveni 4x4 km platībā. 3D 
reljefa modelis izveidots bals-
toties uz pieejamajiem vēstu-
riskajiem materiāliem (kartes, 
fotoattēli, videomateriāli, glez-
nas) patiesā mērogā."

Interaktīvā informācijas 
stenda modelī iekļauti šādi 

digitāli objekti ar atbilstošām 
detalizācijas pakāpēm:  Put-
riņkrogs  ar vidēju detalizā-
cijas pakāpi;   Pārceltuve pār 
Daugavu ar augstu detalizā-
cijas pakāpi;   Stūres krogs, 
mājas „Zvejnieki”   ar augstu 
detalizācijas pakāpi;  Lielceļš 
Rīga-Daugavpils ar vidēju 
detalizācijas pakāpi;    Tilts 
pār Pērses upi ar augstu de-
talizācijas pakāpi;    Pilsdru-
pas ar augstu detalizācijas 
pakāpi (no realitātes mode-
lēšanas un lāzerskenēšanas 
datiem);   Pērses ieteka Dau-
gavā (delta) ar vidēju deta-
lizācijas pakāpi;  Kāpnes uz 
Pērses gravu, strūklavots un 
tēlnieka V. Jākobsona skulp-
tūra "Fauna galva" ar augstu 
detalizācijas pakāpi;  Pavil-
jons pie Pērses ar augstu 
detalizācijas pakāpi; Pērses 
ūdenskritums ar vidēju deta-
lizācijas pakāpi; Krievkalnu 
pareizticīgo baznīca ar zemu 
detalizācijas pakāpi; Vēstu-
risko transportlīdzekļu (au-
tomašīnas un laivas) 3D mo-
deļi ar augstu detalizācijas 
pakāpi;  Strūklaka pie Pērses 
ar V. Jākobsona skulptūru 
"Salst"   ar augstu detalizāci-
jas pakāpi; Veģetācija (koki, 

krūmi, apstādījumi) ar aug-
stu detalizācijas pakāpi.

 Katram no vairāk kā desmit 
objektiem ir apskatāma sava 
foto galerija. Kopumā stenda 
izveidei izmantotas 700 fotog-
rāfi jas.   Galerijās attainoti šim 
periodam raksturīgi sekojoši 
notikumi: pārceltuves darbī-
ba,   kuģīšu un laivu kustība 
pa   Daugavu, tūristu un at-
pūtnieku aktivitātes, Pļaujas 
svētki Koknesē 1935. gada 13. 
oktobrī. 

Kokneses tūrisma informā-
cijas centrā ikviens var iepazī-
ties ar interaktīvo informācijas 
stendu, lai dotos virtuālā pa-
staigā pa Daugavas senleju un 
Pērses gravu.   

Pirmie soļi ir 
sperti

Aizraujošā stāstījumā Ma-
keti.lv/ Maquettica.eu pār-
stāvis Jānis Strazdiņš  atklāja, 
kā no vizuāla materiāla tiek 
radīts reāls objekts.  "Maketa 
izveidē balstījāmies uz vēstu-
riskajiem aprakstiem un cil-
vēku atmiņu stāstiem. Darba 
procesā mums izveidojās lie-
liska sadarbība ar Itu Lejiņu 
un SIA "MikroKods", kopīgi 
paveiktais ir devis veiksmīgu 
rezultātu," sacīja maketa ra-
dītāji. 

  "Biedrības "Pērses krasts" 
nākotnes vīzija ir kopīgi dar-
bojoties izveidot Daugavas 
senlejas un Pērses gravas vēs-
turisko rekonstrukciju kā mi-
niatūrdārzu. "Pirmie soļi ir 
sperti!" - ar apņēmību teic Ita 
Lejiņa. 

Visiem prezentācijas pa-
sākuma viesiem bija lieliska 
iespēja  piedalīties ar SUP PA 
DAUGAVU UN PĒRSI dā-
vanu kartes izlozē.  Pasākuma 
turpinājumā prezentācijas 
ietvaros Kokneses parkā pie 
Pērses ūdenskrituma atveida 
notika gleznošanas meistarkla-
se "Kokneses ainava" ar māks-
linieci Sabīni Līvu. 

Daugavas senlejas un Pērses gravas stāsts mūsdienīgā veidolā

Jānis Strazdiņš atklāja, kā no vizuāla materiāla top reāls objekts.

Virtuāla pastaiga pa seno Koknesi.

Katram sava Kokneses ainava.

Cienījamie Kokneses no-
vada iedzīvotāji! Sirsnīgi 
sveicu, sagaidot gadskārtējos 
Kokneses novada svētkus!  
Aicinu tos svinēt kopā ar sa-
vām ģimenēm, draugiem un 
ciemiņiem! Mūsu novads ar 
katru gadu kļūst skaistāks un 
sakoptāks, kas dod gandarī-
juma sajūtu, ka mēs paši vei-
dojam vietu, kurā dzīvojam 
un vēlēsimies lai dzīvo mūsu 
bērni. 

6. jūlijā, kad atkal dosimies 
tradicionālajā svētku gājienā, 
novēlu mums visiem izbaudīt 
vienojošo kopības sajūtu un 
apzināties, ka ikviens mūsu 
labais darbs rotā mūsu nova-
du!

Paldies novada iestāžu 
un pagasta pārvalžu darbi-

niekiem par apzinīgo darbu 
svētku sagatavošanā! Paldies 
par tautas mākslas tradīciju 
saglabāšanu Kokneses novada 
pašdarbniekiem – jūsu dejas, 
dziesmas un mūzikas mīles-
tība vienmēr ir mūsu svētku 
rota! Kokneses novada domes 
vārdā pateicos par atbalstu 
mūsu novada uzņēmējiem un 
citiem labvēļiem svētku orga-
nizēšanā. Paldies, ka uzskatāt 
par goda lietu sniegt savu ie-
guldījumu svētku norisē!

Kokneses novada svētkus 
atbalsta: 

SIA „Kūdras enerģija”, 
SIA „Baumit”, SIA “Han-
za-elektro”, z/s „Vecsiljāņi”, 
SIA „EIDZ transports”, AAS 
„Gjensidige Baltic”, SIA „Pal-
logs”, SIA „Grasis G”, AAS 

“BALTA”, SIA “RL Būve”, 
Brīvdienu piestātne “Pērse-
jas”, „Orinoko”, z/s „Kalna-
voti”, z/s „Sietiņi”, Kempings 
„Daugavas radzes”, Kokneses 
DUS SIA „Astarte  Naft a”, 
SIA „Ataudze”, Krodziņš „Rū-
dolfs”, SIA „Pērles Būve”, Vei-
kals „Metālists”, Amatu centrs 
„Mazā kāpa”, “LIL autoser-
viss”, SIA „Baltpal”, SIA ”J & E 
Īpašumi”, SIA „Pelava”, Valsts 
akciju sabiedrība „Latvijas 
Valsts Meži”, SIA „KZ Rogas”, 
z/s “Zemītes”, z/s “Janavas”, 
z/s “Druvas”, SIA “Vējkalni 
MIKI”, “Oga Powder”, SIA 
„Bormaņi”, Bebru pirts, Bied-
rība „SB Koknesis”, Kokneses 
tūrisma informācijas centrs, 
PA „Kokneses sporta centrs”, 
SIA “Impresso”, AAS “BTA 

Baltic Insurance Company”, 
SIA „Raibbalts”, “NORKĀR-
KLI”, Biedrība „Baltaine” Ra-
došā māja, “Rūķu našķi”, SIA 
„Kokneses galdniecība”, SIA 
„A.A. Mežmalas”, z/s „Paku-
ļi”, piepusamaatrakcija.lv, SIA 
“Kūpiņsala”, SIA “MAXIMA 
Latvija”, Ligita Grunšteina, 
Olalā! Paipalu olu gardu-
mi, Ģimenes viesnīca “Divas 
upes”, SIA “VV Būvnieks”, 
SIA “Melita” veikals “LATS”, 
“Panna cafe”, Rihards Štrauss, 
Eva Višķere, fotogrāfs Ingus 
Pugačovs, keramiķis Haralds 
Mārcēns Ancāns.

Priecīgā un darbīgā noska-
ņā sagaidīsim svētkus!

Dainis Vingris,
Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs

Sagaidīsim Kokneses novada svētkus 
ar gandarījuma sajūtu!

No maija sākuma Koknesē 
uzsākta Blaumaņa un Indrānu 
ielas pārbūve posmā līdz Lāčplē-
ša ielai. Darbus veic SIA „Asfalt-
būve” no Rīgas.

„Lai arī pašreiz iedzīvotājiem 
ielu vērienīgais remonts rada 
neērtības, svarīgākais ir gala re-
zultāts. Katru gadu pašvaldībai 
ir mērķis paveikt vismaz vienu 

apjomīgu ielas pārbūvi,” skaidro 
Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris. 

Ielu pārbūves fi nansējumam 
ieguldīti 25% līdzekļi no pašval-
dības budžeta, bet 75% sastāda 
aizņēmums no Valsts kases. Būv-
niecības izmaksas ir 205296.66 
eiro, autoruzraudzība – 302.50, 
bet būvuzraudzība – 4840.40

Norit Blaumaņa un 
Indrānu ielas pārbūve
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Divus gadus Ilmāra Gaiša 

vidusskolas audzēkņi pie-

dalījās ERASMUS+ projek-

ta WISE darbā. Šajā laikā 

darīts un iegūts daudz. 

Maijā Zviedrijā, netālu no 

Gēteborgas, bija pēdējā 

projekta tikšanās, kur 4 

mūsu skolēni nedēļu dzī-

voja zviedru ģimenēs un 

strādāja starptautiskajās 

darba grupās kopā ar jau-

niešiem no Itālijas, Nīder-

landes, Spānijas, Vācijas 

un Zviedrijas. Elīna, Laura, 

Daniels un Ēriks pagājušā 

gada maijā bija uzņēmuši 

projekta dalībniekus no 

citām valstīm, bet projekta 

nedēļā ārpus Latvijas viņi 

bija pirmoreiz.

Gatavošanās braucie-
nam nebija viegla. 

Vajadzēja veidot divus video 
un prezentāciju. Pirmajā vi-
deo vajadzēja parādīt Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolu un 
Kokneses galvenos apskates 
objektus, bet otrajā - parādīt 
kādu vietējo uzņēmumu.

Mums prezentācijā bija di-
vas spēles par katras projekta 
valsts nacionālajiem putniem.

Pirmo dienu mēs pavadī-
jām ceļā uz Kinnas pilsētu 
Zviedrijā, sākumā lidojot virs 
mākoņiem ar lidmašīnu un 
vēlāk no Gēteborgas līdz Kin-
nai braucot ar autobusu. Gēte-
borga ir Zviedrijas otra lielākā 
pilsēta.

Kamēr gaidījām autobusu 
uz Kinnu, mēs pabijām Gē-
teborgas botāniskajā dārzā. 
Dārzs izskatījās ļoti skaisti. 
Bija ļoti daudz dažādu šķirņu 
augu un koku.

Vakarā mēs jau bijām Kin-
nā. Bija viesu sagaidīšanas 
ceremonija. Pēc ceremonijas 
katrs aizbrauca pie savas uz-
ņēmēju ģimenes.
Daniels Lavrinavičs, 9.klases 

skolēns

Svētdienas rītā 
plkst. 10.00 

visi satikāmies sko-
las priekšā un gaidī-
jām autobusu, kurš 

mūs vedīs uz pirmo 
ekskursijas apskates objektu – 
dabas rezervātu, kurš atrodas 
pussalā ar nosaukumu Getterön. 
Staigājot pa rezervāta takām, 
varēja aplūkot Zviedrijas skaisto 
dabu, dažādus augus un putnus. 
Šī vieta ir sevišķi populāra putnu 
dēļ: dabas rezervāts ir viena no 
Ziemeļeiropas vadošajām putnu 
vērošanas vietām. Taciņu malās 
varēja atrast nelielus rakstus ar 
jautājumiem par šajā rezervātā 
dzīvojošajiem putniem un ku-
kaiņiem.

Tālāk devāmies uz Varber-
gas pilsētu, kur varējām aplūkot 
Varbergas cietoksni. Ekskursijas 
laikā mūs veda ap cietoksni, stās-
tot par pilsētas vēsturi, karaļiem, 
kam šis cietoksnis ir piederējis, 
un pašu ēkas nozīmi un struktū-
ru. Gājām iekšā pazemes tune-
ļos un cietumā, kur bija iespēja 
iejusties ieslodzītā lomā, ieejot 
tumšā telpā, kur tos turēja pār-
kāpumu dēļ. Vēlāk apskatījām 
muzeju, kas arī atradās šajā cie-
toksnī. Tur varēja aplūkot dažā-
dus senus sadzīves piederumus, 
ieročus un cilvēka mirstīgās at-
liekas, kas atrastas cietokšņa ap-
kārtnē. Tālāk sekoja pusdienas, 
kuras varēja ieturēt turpat vienā 
no cietokšņa istabām.

Pēc neliela pusdienu pārtrau-
kuma varējām pastaigāt pa pil-
sētu, apskatīt ēkas, nobaudīt sal-
dējumu un iepirkties lielveikalā.

Tālāk sekoja atpakaļceļš uz 
mājām. Kaut arī bija diezgan 
pavēss un vējains laiks, tomēr 
ekskursija bija izdevusies.

Pirmdien skolā tikāmies plkst. 
8.15. Tur mūs iepazīstināja ar 
skolu, skolotājiem, kas piedalās 
šajā projektā, un mūsu uzdevu-
mu, kurš būs jāveic visas nedēļas 
garumā. Tad sekoja mājasdarbu 
prezentēšana. Katras valsts grupa 
prezentēja uzdotos mājasdarbus 
par savu skolu, pilsētu, dažādiem 
apskates objektiem, dabu un vie-
tējiem uzņēmumiem. Viens no 
mājas uzdevumiem bija – saga-
tavot uz jautājumu ’’Kas mums 
ienāk prātā, kad dzirdam vārdu 

daba’’. Gatavojot atbildi, 
izlēmām, ka mums, kok-
nesiešiem, dzirdot vārdu 
daba, nāk prātā putni, 
tādēļ ne tikai bijām izvei-
dojuši prezentāciju par 
putniem, bet arī iepazīs-
tinājām pārējos skolēnus 
ar pašu gatavoto spēli, 
kur tika attēloti visu 6 
projekta dalībvalstu na-
cionālie putni. Prezen-
tācijas beigās šo spēli 
uzdāvinājām Zviedrijas 
skolēniem, kas mūs uz-
ņēma. Plkst. 11.00 de-
vāmies pusdienās. Tālāk 
sekoja grupu darbs. Visi 
sadalījāmies grupās: 
mūzikas, dziesmu, vi-
deo. Mūzikas grupas 
uzdevums bija nospēlēt 
jau eksistējošai dzies-
mai melodiju, dziesmu 
grupai bija jāuzraksta šai 
dziesmai jauni vārdi par 
dabu un video grupai bija jānofi l-
mē ar dabu saistīts video.

Plkst. 17.00 devāmies ekskur-
sijā uz muzeju ar nosaukumu 
”Rydals museum” - rūpnīcu, kas 
tika uzcelta ap 1860. gadu un 
darbojās arī 20.gs. un kurā tika 
ražoti diegi vērpšanai . Muzejā 
varējām uzzināt visu par rūpnī-
cas vēsturi, apskatīt vērpšanas 
mašīnas darbībā un sīki, detali-
zēti izzināt, kā izgatavoja diegu.

Manuprāt, interesantākais 
bija apskatīt telpas, kurās kādreiz 
strādāja rūpnīcas darbinieki. At-
rodoties šajās telpās un klauso-
ties gida stāstītajā, varēja labāk 
saprast sieviešu darba dzīvi . 
Bieži vien šādās rūpnīcās strā-
dāja arī bērni. Darbs bija smags 
un bīstams, un atalgojums par to 
bija ļoti mazs. Šī informācija lika 
pārdomāt un novērtēt cilvēku 
dzīves attīstības līmeni mūsdie-
nās.

Muzejā varēja aplūkot arī 
dažādus sadzīves priekšmetus 
un mēbeles, kas tika izmantotas 
20.gs.

Pēc ekskursijas varējām ap-
skatīt mājas, kas atrodas muzeja 
tuvumā. Tajās kādreiz dzīvoja 
rūpnīcas darbinieki. Pēc pastai-
gas bija laiks doties mājup.

Elīna Ancāne, 11.klases 
skolniece

Otrdien visas grupas 
strādāja pie saviem pro-

jektiem. Filmas grupā, kurā es 
darbojos, notika videomateriāla 
fi lmēšana un kostīmu, atribūtu 
meklēšana. Darbs bija paredzēts 
līdz 16:00, taču beidzās nedaudz 
agrāk.

Pēcpusdiena un vakars bija 
paredzēts brīvs, taču zviedru 
jaunieši bija izplānojuši visiem 
kopīgu braucienu līdz ezeram 
un hotdogu cepšanu. Pirms 
maltītes pie ezera zviedri mums 
iemācīja spēli “Burnball”, kas ir 
mazliet līdzīga beisbolam. Vie-
nam spēlētājam ir jāsit bumba 
un jāmēģina apskriet ap lau-
kumu, pirms pretinieki viņu 
paspējuši noķert. Pēc spēles visi 
cepa hotdogus un zefīriņus.

Trešdien darbs notika līdz 
pusdienlaikam, pēc pusdienām 
bija ekskursija uz Burosas pilsē-
tu, kurā atrodas tekstila rūpnīca/
muzejs. Tajā pastāstīja par ma-
teriāliem, kurus izmanto medi-
cīnā un arī dizainā. Ēkā varēja 
apskatīt audumu veidošanas ie-
kārtas, gids pastāstīja, kā uz tām 
veido auduma rakstus. Bija re-
dzama arī ārkārtīgi reta iekārta, 
viena no trim visā pasaulē, kā arī 
bija aplūkojama zāle, kur strādā 
studenti – jaunie dizaineri. Jau-

niešiem šis apskates objekts 
likās diezgan garlaicīgs.

Pēc muzeja apskates gru-
pām bija jānofotografējas 
pie trim mākslas objektiem 
pilsētā. Tam sekoja brīvais 
laiks, kurā daži devās ēst, 
daži iepirkties. Pilsēta ir 
ļoti skaista, tai cauri plūs-
tošo upi papildina kanāli ar 

strūklaku sistēmu. Burosas 
pilsēta esot pazīstama ar to, 

ka tajā daudz skulptūru.
Laura Putniņa, 11. klases 

skolniece 

Ceturtdienā mēs bijām 
beiguši veidot prezen-

tācijas un parādījām visu gru-
pas darbā nedēļā paveikto. Es 
šajā nedēļā biju mūzikas grupā, 
mums bija jāizvēlas instrumen-
ti, ko gribam spēlēt, atbilstoši 
savām spējām un prasmēm. 
Man ļoti patika spēlēt kopā ar 
jauniešiem no dažādām valstīm, 
un tā mēs cits citu pamazām 
iepazinām caur mūziku. Beigās 
iznākums bija fantastisks. Visi 
bija ļoti gandarīti par paveikto 
darbu.

Pēc prezentācijām katrs va-
rēja pastāstīt, kā viņš jutās, strā-
dājot grupā, ko ieguva jaunu un 
kādas bija grūtības. Tad dienas 
nopietnākā daļa bija beigusies. 
Mēs gājām uzspēlēt zviedru 
klasiskās spēles ārā pie skolas, 
un pēc tam visi pamazām posās 
uz māju pusi, lai sagatavotos ļoti 
gaidītajai vakara ballītei. Pirms 
atvadu pasākuma mēs devā-
mies uz picēriju, kur ļoti garšīgi 
paēdām un atpūtāmies. Vēlāk 
uz vakara pusi mūs pa nelielām 
grupiņām aizveda uz ballītes 
vietu, jo mūsu transports uz sa-
rīkojuma vietu bija vienīgi pāris 

četrvietīgas mašīnas.
Jāsaka, visvairāk no visa, kas 

nedēļā piedzīvots, man atmiņā 
paliks vakari pie ugunskura, jo 
tajos varējām iepazīt cits citu 
un sadraudzēties. Tomēr pats 
spilgtākais notikums bija pēdējā 
ballīte. Kad sākās atvadu sarīko-
jums, visi dejoja, izklaidējās un 
spēlēja spēles. Tas bija kā gran-
diozs fi nāls visam nedēļas dar-
bam. Tomēr visam bija neliela 
rūgtuma piegarša, jo tās bija arī 
atvadas no mūsu Zviedrijas un 
jau nākamajā dienā bija jāšķiras.

Piektdienā no rīta visi atvadī-
jās, novēlēja cits citam veiksmi 
un sāka savu ceļu uz mājām, 
vienīgi zviedru jauniešiem bija 
jāiet uz skolu. Mūsu ceļš uz mā-
jām likās ļoti garš, jo bija jālido 
ar pārsēšanos un starp abiem 
reisiem bija jāgaida četras stun-
das Frankfurtes lidostā. Bet, kad 
mēs nolaidāmies Rīgā, sirdī bija 
ļoti patīkama sajūta, jo bijām ie-
radušies dzimtenē, Latvijā.

Vai jums ir kādreiz bijis tā, 
ka, kaut kur aizceļojot, jūtaties, 
it kā dzīvotu citā pasaulē? Es tā 
jutos, dzīvojot nedēļu Zviedrijā, 
jo gandrīz viss, kas tur notika, 
bija atšķirīgs no manas ikdienas, 
tāpēc arī šī nedēļa bija tik aizrau-
joša.

Es dzīvoju Zviedrijā pie ļoti 
jaukas un mīļas ģimenes, kas 
mani lieliski uzņēma. Mēs ļoti 
labi sapratāmies, un, cerams, nā-
kotnē es viņus atkal varēšu satikt.

Es ļoti novērtēju, ka man tika 
dota šāda iespēja padzīvot nedēļu 
citā pasaulē, darboties starptau-
tiskā grupā un iegūt tik daudz 
jaunu draugu. Un es visiem no-
vēlu kādreiz dzīvē piedzīvot tādu 
nedēļu, kāda bija man!

 Ēriks Vilde, 9.klases skolnieks

Erasmus+ projekta WISE dalībnieki Zviedrijā

Aušanas fabrikas muzejā

Pie viena no daudzajiem mākslas objektiem Burosā

Gēteborgas Botāniskajā dārzā

Sporta aktivitātes pēcpusdienā

Aizmugurē redzamajā mājā Ēriks un 
spāņu puisis  dzīvoja viesģimenē (centrā 

viesuzņēmējs).

Romiešu stilā celta publiskā pirts Varbergas kūrortpilsētā

Pēterdienā, 29. jūnijā, tēl-
nieka un skolotāja Voldemā-
ra Jākobsona memoriālajā 
mājā „Galdiņos” Bebru pa-
gastā svinēsim mūsu izcilā 
novadnieka 120 gadu jubile-

ju. Māksliniekam dižā mūža 
gadskārta apritēja šī gada 
sākumā, 27. janvārī, kad no-
tika tradicionālais pasākums 
„Visi uz slēpēm!”. Savukārt 
jubilejas pasākumu ar at-

miņu stāstiem tika nolemts 
rīkot laikā, kad silda vasa-
ras saule un „Galdiņu” dur-
vis atvērtas apmeklētājiem. 
Svētku pasākums 29. jūnijā 
pulksten 12 iesāksies ar pie-

miņas brīdi Zutēnu kapsētā 
mākslinieka atdusas vietā, 
bet pulksten 12:30 jubilejas 
svinības sāksies „Galdiņu” 
mājās. Sirsnīgi gaidīti būs 
Voldemāra Jākobsona biju-

šie skolnieki un kolēģi, mūsu 
novada iedzīvotāji. Jubile-
jas pasākumā piedalīsies arī 
Andris Kristons, Voldemāra 
Jākobsona skolnieks, ārsts 
un komponists no Liepājas. 

Viņa komponētās dziesmas 
dziedās un uz sadziedāša-
nos aicinās senioru jauktais 
„Alaine”, Bebru pagasta vo-
kālais ansamblis „Nianse”. 
Uz tikšanos „Galdiņos”!

Svinēs mākslinieka 120 gadu jubileju
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Sākoties tūrisma sezonai, 

Kokneses viduslaiku pils-

drupās norit aktīva rosība. 

Kokneses novada domes Tū-

risma un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja Anita Šmite 

teic: „Ikviens jauns tūrisma 

piedāvājums veicina tūrisma 

nozares attīstību mūsu no-

vadā. Priecājamies, ka tūristi 

arvien vairāk savos ceļojumu 

maršrutos iekļauj Kokneses 

novada skaistākās vietas.”

Sarmīte Rode,

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Ingus Pugačova foto

Ērika Gailāne, kura vienmēr ar 
smaidu sagaida apmeklētājus pils-
drupu informācijas namiņā stāsta, 
ka maija mēnesī pilsdrupās čaklākie 
ekskursanti bija skolēni, kuri devās 
mācību gada noslēguma ekskursi-
jās, izmantojot arī iespēju pavizinā-
ties ar vikingu liellaivu „Nameisis” 
un kuģīti „Vīgante”. „Ekskursantiem 
pie mums patīk! Ar katru gadu Kok-
neses pilsdrupās jūtama patīkamas 
pārmaiņas, kas vairo darba prieku!”

Tvīda karalis moku 
kambarī

Šopavasar Senās Hanzas pilsētas 
mājvietā atklāts moku kambaris, kas 
izveidots, Kokneses novada pašval-
dībai īstenojot projektu “Kultūras 
mantojuma saglabāšana un attīstība 
Daugavas ceļā”, Nr.5.5.1.0/17/I/005. 
Pilsdrupu mūru nišā izbūvētajā sti-
lizētajā moku kambarī aplūkojami 
un interaktīvā ekskursijā izmēģinā-
mi vairāki moku rīki: sieksta, moku 
krēsls, važas, stiepšanas galds, moku 
būris un ķēdes, kurus izgatavojis 
metālmākslinieks Ants Brimerbergs 
no Aizkraukles. Par moku kambara 
gidu kļuvis Pēteris Kirilovs -  šar-

mants kungs, kurš Sama modinā-
šanas svētku svinētājiem pazīstams 
kā Tvīda karalis, bet Kokneses vi-
duslaiku pilsdrupās viņš jau ceturto 
gadu piedāvā viduslaiku aktivitātes: 
loku šaušanu, kaujas cirvja un šķēpa 
mešanu.

 Vēstures izzināšana ir viens no 
Pētera kunga hobijiem, tāpēc viņš 
labprāt piekrita Tūrisma un sabied-
risko attiecību nodaļas vadītājas 
Anitas Šmites aicinājumam iejusties 
moku kambara stāstnieka lomā un 
ekskursantiem atklāt mazu daļiņu 
no viduslaiku dzīves Kokneses pilī. 
Kā vēsta vēstures avoti,  16. gs. bei-
gās veiktajā revīzijā minēta pils 2 
stāvos ar 5 torņiem, tajā atradušies 
4 cietumi, lielākoties zem torņiem. 

Kā savdabīga 
„odziņa” stāstā par 
Kokneses pili

Tikšanās reizē ar viduslaiku dzī-
ves pazinēju, viņš savās stilīgajās 
ūsās nosmēja: „Moku kambaris ir 
kļuvis par savdabīgu „odziņu”, kas 
pievelk apmeklētājus un lieliski ie-
kļaujas stāstā par Kokneses pili. 
Ekskursanti man vairākkārt teiku-
ši: mēs tagad izbaudījām piedzīvo-
jumu! Cilvēki grib ne tikai dzirdēt 
pils vēstures stāstu, bet arī tajā pie-
dalīties.” Ekskursijas iesākumā Pēte-
ris pastāsta par Kokneses pils garā 
mūža svarīgākajiem notikumiem, 
bet pēc tam iepazīstina ar katru 
moku rīku. Viņaprāt, cilvēku nežē-
līgo sodīšanu viduslaikos nedrīkst 
pārvērst par šovu, ir jājūt smalkā 
robeža starp drūmo pagātnes noti-
kumu izklāstu un mūsdienu cilvēka 
vēlmi paraudzīties uz tiem mazliet 
nenopietni. 

Izbaudīt piedzīvojumu moku 
kambarī patīk gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. Bet visvairāk gata-
vas izmēģināt moku rīkus ir dai-

ļā dzimuma pārstāves. Pēteris 
ar sev raksturīgo humoru teic: 
„Katrā sievietē ir kaut kas no ra-
ganas! Moku kambara apmeklē-
tājas labprāt vēlas pasēdēt moku 
būrī, kurā viduslaikos mocīja 
tās, kurām piemita citiem neiz-
protamas spējas. Būrī ieslodzīto 
potenciālo raganu nolaida akā 
uz kādu noteiktu laiku. Ja viņa 
izdzīvoja, tā bija zīme, ka viņa 
nav zintniece un tika atbrīvota. 
Savukārt, ja nelaimīgā sieviete 
noslīka - skaidrs, ka bijusi raga-
na. Priviliģētā stāvoklī bija muižnie-
ki. Izdarot noziegumu, muižniekam 
galvu nocirta ar zobenu, nevis pa-
kāra. Arī laulības pārkāpšanā muiž-
nieki varēja vieglāk tikt sveikā cauri 
- samaksāt soda naudu pilsētas kasē, 
noteiktu daļu bendem un vienoties 
ar pievilto vīru.”

Moku kambarī, iejūtoties Bendes 
tēlā, Pēteris ir padomājis arī par vi-
zuāli atbilstošu tērpu. Ģērbies sar-
kanās biksēs, sarkanā galvassegā un 
ādas vestē, viņš patiesi ir kā izkāpis 
no grāmatas lappusēm par viduslai-
kiem. 

Moku rīkus var apskatīt arī par 
restotajām durvīm jebkurā laikā, 
bet, ja interesenti vēlas dzirdēt Pēte-
ra stāstījumu un moku rīkus izmē-
ģināt, ir jāpiesaka ekskursija, zvanot 
uz tālruņa numuru: 22135008.

Kāzās jāizšauj 
mīlestības bulta

Pēteris Kirilovs dzīvo Aizkrauklē, 
kur darba gadi pavadīti strādājot sil-
tumapgādē, bet interese par vēsturi 
nāk līdzi jau no bērnības dienām.  
Pirms piecpadsmit gadiem cirvja 
mešanas māku sācis apgūt klubiņā 
Nītaurē, kad arī bieži braukts uz sa-
censībām Igaunijā. Ar loka šaušanu 
aizrāvis koknesietis Roberts Lācītis, 
aicinot iesaistīties sporta klubā „SA-

VAGE ARC-
HERS”.

Pēteris stāsta: „Manā bērnībā 
mēs ar puikām lokus taisījām no 
lazdām, mūsdienu puikām tā lieta ir 
sveša lieta. Kad viņi atnāk un izšauj 
ar loku, āķis ir lūpā! Tāpat ir arī ar 
cirvja mešanu, pamēģina un iepatī-
kas. Starp citu, meitenes ir azartis-
kākas par zēniem!” Viduslaiku akti-
vitātes iecienījuši arī kāzinieki. Itin 
bieži pēc laulību ceremonijas pils-
drupās viņi izvēlas izbaudīt kādu 
senatnes piedzīvojumu. „Jaunajam 
vīram jāiztur pārbaudījums: mīles-
tības stendā ar šautriņām jātrāpa 
mērķī – sirsniņā. Balvā ir skūpsts 
no jaunās sievas. Mēdzu sagatavot 
arī balonus ar dažādiem uzrakstiem 
– kurā balonā ar loku trāpa, tas arī 
gaidāms nākotnē. Šajā modernajā 
tehnoloģiju laikmetā cilvēkiem ar-
vien vairāk patīk fiziska darboša-
nās,” ir pārliecināts Pēteris.

Tagad tikai sākas 
īstā dzīve!

Vēl viens viņa hobijs ir piedalīša-
nās Tvīda braucienos, tikai šobrīd 
tam atliek mazāk laika, jo sestdienās 
un svētdienās viņu gaida Kokneses 
pilsdrupās. Pieredzējušais Tvīda 
braucējs ir vairākkārt  piedalījies 
seno tērpu un velosipēdu parādēs 
Ogrē, kā arī būts Tvīda braucienos 

Rīgā, Mazsalacā, Siguldā, Aizkrauk-
lē un Koknesē. Ar lepnumu Pēteris 
var sacīt, ka ir seškārtējs šo svētku 
čempions, jo sešas reizes iegūts Tvī-
da karaļa tituls. Visvairāk atmiņā 
palicis brauciens Siguldā, kurā bija 
jānobrauc 50 kilometri. Brauciens 
noticis ar vairākiem apstāšanās pos-
miem, kuros Tvīda dalībnieki varēja 
pacienāties, uzdejot orķestra pava-
dījumā, aprunāties ar līdzjutējiem. 
Senlaicīgo velosipēdu kolekcionē-
šana ir vēl viena Pētera aizraušanās. 
„Manā kolekcijā ir ap 20 velosipē-
diem, kuri ražoti Latvijā līdz 1940. 
gadam. Pirmās brīvvalsts laikā Lat-
vijā bija sešas velosipēdu fabrikas. 
Manās rokās ir nonācis Pētera Ozol-
nieka fabrikā ražotais velosipēds ar 
pilnībā niķelētu rāmi, Latvijā tādi ir 
palikuši tikai divi. Manējais sākot-
nēji piederējis Vilhelma Ķuzes brāļa 
dēlam. Ar šo braucamrīku piedalījos 
Tvīda braucienā Siguldā un ieguvu 
balvu tieši par unikālo velosipēdu,” 
atklāj daudzo vaļasprieku īpašnieks.

Iedvesmojoši skan viņa vārdi: 
„Vecumdienās nav ko sēdēt dīkā, 
tagad tikai sākas īstā dzīve – varu 
darīt to, kas man patīk!”

Jūnijā cildinām ne tikai Jāņus, 
bet arī Pēterus. Priecīgi līgojot no 
Jāņiem līdz Pēteriem, novēlam bra-
šajam kungam pārsteigumiem bagā-
tu Pēterdienu!

Kokneses viduslaiku pilsdrupās jauns  
pārsteigums tūristiem

Kokneses Tūrisma informācijas centra darbinieces: 
Anita Šmite, Lauma Āre un  Santa Midere bija pirmās 

drosminieces moku kambarī.
Pēteris Kirilovs savā 

jaunajā moku kambara 
stāstnieka tērpā.

Nākamvasar Bebru pamatskola 
gaidīs absolventus uz kārtējo sali-
dojumu. Paldies tiem absolventiem, 
kuri savu skolu atceras ne tikai svēt-
ku pasākumos! 

Pateicoties Andra Kristona ie-
rosmei un ziedojumam, jau astoņus 
gadus Bebru pamatskolā notiek sko-
lēnu jaunrades konkurss. Par mācī-
bu priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju 
atbalstītāju kļuvis absolvents Uldis 
Krievārs. Ar vēlmi palīdzēt savai 
skolai, Uldis Krievārs un Andris 
Kristons aicina atsaukties arī citus 
absolventus, lai izveidotu absolven-
tu – atbalstītāju biedrību vai fondu. 
„Kopā apvienojot spēkus un idejas, 
mēs daudz laba varētu paveikt mūsu 
skolai,” teic topošā fonda dibinātāji. 
Lūdzam absolventus par savu vēlmi 
darboties, sazināties ar Bebru pa-
matskolas direktori Lidiju Degtjare-
vu, tālrunis: 26416943

Bebru pamatskolas 
kolektīvs 

Aicinājums 
Bebru 
pamatskolas 
absolventiem!



11 NR. 109 396 2019. gada 14. JŪNIJĀ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

"Urgas" piedalās 
IX Folkloras festivālā 
Raseiņos

25.maijā folkloras kopa "Urgas" de-
vās ceļā uz Lietuvu, lai piedalītos kopā 
ar piecām Lietuvas folkloras kopām 
IX Folkloras festivālā Raseiņos. Mūsu 
draugi, folkloras kopa "Degule", kas 
organizēja šo festivālu, ir piedalījusies 
arī mūsu "Kokneses Ziņģē". Pasākums 
bija interesants, mēs bijām mīļi gaidīti. 
Viss sākās ar gājienu, bet pēc tam katrai 
folkloras kopai bija jāizrāda savas dzies-
mas un danči. Visiem kopu vadītājiem 
tika dāvināti priekšauti un pēc tam viņi 
gatavoja īpašus pīrāgus, kurus turpat arī 
pasākuma laikā sagatavoja un koncerta 

skatītāji degustēja. Izskaņā visi lietu-
vieši dziedāja ļoti skaistu un smeldzīgu 
dziesmu ar vismaz 15 pantiņiem... garu, 
bet ļoti izjustu, un visi zināja vārdus! 
Dziedāja arī skatītāji. Tā varētu būt lī-
dzīga dziesma mūsu "Pūt vējiņiem", 
tikai ar citu saturu. Pasākuma turpinā-
jumā notika draudzīgas sarunas, dzies-
mas, danči, rotaļas un kopīgs cienasts 
visiem festivāla dalībniekiem! 

"Ačiū! Paldies par sirsnīgo uzņemša-
nu!", tā mēs teicām prombraucot. 

Inguna Žogota, 
folkloras kopas "Urgas" vadītāja

Uz festivālu ved latviešu tautas dziesmas.

Šogad jau astoto reizi visā Latvijā 

no 27. maija līdz 2. jūnijam starp-

tautiskā projekta "NowWeMOVE" 

ietvaros norisinājās Latvijas Ve-

selības nedēļa 2019.  Iršu pagasta 

pārvalde sadarbībā ar Ģimenes 

atbalsta centru "Dzeguzīte", Pēr-

ses sākumskolu un Iršu pagasta 

bibliotēku, popularizējot veselīgu 

un aktīvu dzīvesveidu, Latvijas 

veselības nedēļā Iršu pagastā 

piedāvāja aizraujošus pasāku-

mus bērniem un pieaugušajiem. 

Vērienīgākais pasākums notika 

31. maijā Iršu stadionā, kur Nacio-

nālie bruņoto spēku (NBS) Gaisa 

spēku karavīri un NATO paplaši-

nātās klātbūtnes Latvijā kaujas 

grupas karavīri no Itālijas, Slo-

vākijas un Spānijas demonstrēja 

militāro tehniku, iepazīstināja ar 

ekipējuma izstādi, kā arī aicināja 

bērnus un jauniešus piedalīties 

militārajās stafetēs.

Sarmīte Rode, 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 

nodaļa 

Foto no Iršu pagasta pārvaldes 

arhīva 

Pasākumā ar savu klātbūtni pagodi-
nāja aizsardzības ministrs Artis Pabriks 

(AP), novēlot pasākuma dalībniekiem 
uzzināt daudz jauna par NBS Gaisa 
spēkiem. Pirmo reizi Iršos viesojās Na-
cionālo bruņoto spēku Gaisa spēku ko-
mandieris pulkvedis Aivars Mežors, bet 
Gaisa spēku kapelāns kapteinis Ruslans 
Markēvičs un labdarības projekta "Dze-
guzīte" vadītāja, Gaisa spēku štāba virs-
seržante Vija Krūma jau ir kļuvuši par 
sirsnīgi gaidītiem draugiem Ģimenes 
atbalsta centrā "Dzeguzīte".

"Gaisa spēku dalība Latvijas veselības 
nedēļā un Starptautiskajai bērnu aizsar-
dzības dienai veltītajā pasākumā Iršos ir 
daļa no labdarības projekta "Dzeguzī-
te". Gaisa spēku labdarības projekts tika 
uzsākts 2017.gada 24.novembrī, lai pa-
līdzētu Ģimenes atbalsta centrā “Dze-
guzīte” dzīvojošajiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem. 
Latvijas un sabiedroto valstu karavīri 
aktīvi piedalās projektā, ziedojot naudu, 
apģērbu, apavus, sporta inventāru, rīko-
jot pasākumus. 2018. gada martā mūsu 
lūgumam atsaucās SIA "Citrus Soluti-
ons", kas "Dzeguzītē" veica apziņošanas 
sistēmas izbūvi. Šajā tikšanās reizē mēs 
vēlamies izglītot jauno paaudzi, radīt 
lielāku interesi par mūsu ikdienas dar-
bu," pastāstīja Gaisa spēku virsseržante 
Vija Krūma.

"Dzeguzītes" audzēkņiem tas bija at-

kal satikšanās prieks ar cilvēkiem, kuri 
nesavtīgi palīdz un dara krāsaināku 
viņu ikdienu. Iršu pagasta pārvaldes 
vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa teic: "Ir 
prieks, ka labie darbi turpinās! Mūsu 
"Dzeguzītei" ir laimējies ar atbalstītā-
jiem! Šis pasākums to vēlreiz apliecina!"

Gaisa spēku kapelāns Ruslans Mar-
kēvičs, atklājot pasākumu, sacīja: "Bērni 
ir Dieva dāvana. Mums ar svētību vajag 
par viņiem rūpēties," uzsvēra kapelāns, 
kurš ilgstoši sadarbojas ar Latvijas bēr-
nunamiem un piedalās bērnu vasaras 
nometņu rīkošanā. Pēc kopīgi nodzie-
dātas valsts himnas bērni un jaunieši 
ar aizrautību piedalījās militārajās sta-
fetēs, kas saistītas ar karavīru ikdienu: 
atmiņas pārbaude, labirints, purva taka, 
pārtikas ieguve, ekipējuma žāvēšana, 
granātu ripināšana. 

"Mēs sargājam debesis, lai jūs varētu 
iet skolā un justies droši," jauniešiem 
atklāja Vija Krūma, kuras izsmeļošais 
stāstījums noteikti lika aizdomāties par 
to, cik svarīgu un atbildīgu darbu veic 
Gaisa spēku karavīri. Pasākuma laikā   
klātesošie uzzināja, ka Gaisa spēki ir Na-
cionāli bruņoto spēku  struktūrvienība, 
kas nodrošina valsts gaisa telpas kontroli 
un aizsardzību, nodrošina vienību kau-
jas un mobilizācijas gatavību, piedalās 
avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas 

darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto 
seku likvidēšanā, kā arī cilvēku un citu 
objektu meklēšanas un glābšanas dar-
bos, veic gaisa transporta uzdevumus 
un sagatavo personālsastāvu dalībai 
starptautiskajās operācijās. Jāuzteic 
Gaisa spēku karavīri, kuri lieliski tika 
galā ar savu uzdevumu, pastāstot par 
sava darba specifi ku, pretgaisa aizsar-
dzības diviziona tehniku, ar ko ikdienā 
nodarbojas glābēji un ugunsdzēsēji. 

Ar lielu interesi Iršu sākumsko-
las skolēni, Ģimenes atbalsta centra 
"Dzeguzīte" iemītnieki un ļoti daudzi 
vietējie iedzīvotāji, kā arī interesenti 

no kaimiņu pagastiem iepazina gan no 
Lielvārdes aviācijas bāzes atceļojušo Gai-
sa spēku militāro tehniku, gan NATO 
paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas 
grupas militāro tehniku no Ādažu mi-
litārās bāzes. Uzvilkt bruņuvesti vai uz-
kabes vesti, uzlaikot ugunsdzēsēja ķiveri 
vai glābēja ekipējumu – to vēlējās pamē-
ģināt gan bērni, gan pieaugušie. Tāpat 
ikviens varēja nodegustēt sauso pārtiku, 
kuru karavīri lieto, piemēram, esot mežā. 
Pasākuma dalībniekiem bija vienreizēja 
iespēja ne tikai aplūkot, bet arī iesēsties 
pie stūres militārās policijas spāņu ma-
šīnai vai paturēt rokās modernos pret-
gaisa aizsardzības ieročus, un, protams, 
nofotografēties kopā ar karavīriem. Ie-
spējams, ka šīs tikšanās rezultātā kāds 
no jauniešiem nākotnē izvēlēsies apgūt 
militārista profesiju un dienēt Gaisa spē-
kos, kā to ir izdarījis bebrēnietis Raivis 
Jakubovičs, kur dalījās savā pieredzē un 
nodemonstrēja, kā darbojas pārnēsāja-
mie zenītraķešu kompleksi "Stinger". 

Pasākuma noslēgumā ikvienam labi 
garšoja uz ugunskura vārītā soļanka, un 
priecēja pasākuma rīkotāju viesmīlība. 

"Mēs noteikti atkal atbrauksim cie-
mos!" – sacīja Gaisa spēku virsseržante 
Vija Krūma, jo dzimusī draudzība ar 
"Dzeguzīti" un Iršu pagastu rosina uz 
arvien jaunām iecerēm! 

Iršu pagastā viesojas NBS Gaisa spēku un NATO 
paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
Raina Līcīte, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Iršu 

pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa.Vienreizēja iespēja klātienē aplūkot tehniku un parunāties ar 
karavīriem.

8.jūnijā biedrības "Baltaine" 

Radošajā mājā bija sabraukuši 

un sanākuši ļaudis no tuvākas 

un tālākas apkaimes. Bija gan 

koknesieši, aizkrauklieši, sēl-

pilieši, skrīverieši un arī no tā-

lākām vietām. Zumēja kā bišu 

stropā, jo visiem gribējās kaut 

ko iemācīties. 

Inguna Žogota,

Jāņu mācību organizētāja

Visvairāk interesentu bija pie vai-
nagu pinējām, jo mācījāmies pīt vai-
nagu bizītē. Visiem interesēja arī, kā 
saimniecēm sanāks siers, kas tapa tur-

pat ārā, uz ugunskura... Bija arī lāpu 
darināšanas darbnīca un mācījāmies 
arī Jāņu rotaļas un līgotnes. Paldies 
čaklajiem folkloras kopas "URGAS" 
ļaudīm par katra darba darīšanu no 
sirds! 

Vai jūs zināt, cik mums ir dainu, 
kuras dziedamas Jāņu vakarā? Ja ies-
katās www.dainuskapis.lv tad redzam, 
ka 5153!!! Un tās visas izdziedamas 
vienā pašā vakarā!!! Nu kurš tad to 
var? Un nevajag arī! Bet vairāk par 
tām pāris, ko katrs varbūt izdomās vai 
atcerēsies, tomēr vajadzētu! Un cik ir 
melodiju??? 1155!!! Cik mēs katrs zi-
nām? Daži saka, ka trīs... citi domā, 

ka desmit... es domāju, ka zinu vairāk, 
bet arī tas ir maz... Un tikai katra paša 
ziņā ir darīt savus Jāņus bagātus, ska-
nīgus un tādus, ka nav garlaicīgi ne-
vienu mirkli!!! 

Ieej grāmatnīcā un nopērc grāmatu 
"3x9 Jāņi"! Tad tev būs trejdeviņi pa-
domi Jāņu svinēšanai. Tie būs trejde-
viņi praktiski padomi Jāņu svinēšanai 
21.gadsimtā. Apgāds Zvaigzne ABC. 

Meklē draugus un svini Jāņus tik 
skaisti un kupli, ka tev tie ilgi paliek 
atmiņā! 

Vai tu zini, ko nozīmē vārds "līgo"? 
Lai top! 

Nu tad - LAI TOP!!! 

Jāņu mācības aizvadītas, bet Jāņi 
vēl priekšā!

Lieli un mazi līgotāji mācās Jāņu rotaļas un līgotnes. Jāņu mācībās apgūst prasmi pīt vainagu bizītē.

Paldies 
par laipno 
uzņemšanu 
koknesiešiem!

10. maijā Likteņdārzā atklā-
ja piemiņas ansambli Politiski 
represēto ģimeņu mātēm. Pa-
sākumā piedalījās arī Alūksnes 
un Mārupes represēto klubu 
dalībnieki, kopā ar viņiem bija 
draugi – represētie no Igaunijas. 
Pēc Likteņdārza pasākuma viņi 
apmeklēja Kokneses viduslaiku 
pilsdrupas, kur atbraucējus ar 
dziesmām sagaidīja Skuju ģime-
ne no kapelas „Aizezeres muzi-
kanti”. „Paldies koknesiešiem, 
īpaši Lībai Zukulei par laipno 
uzņemšanu! Diena bija pavadīta 
ar skumjām atmiņām un skais-
tiem mirkļiem pie Likteņupes 
Daugavas,” teic Alūksnes un 
Mārupes represētie. 

Jūrmalas politiski represēto 
nodaļas biedri 11. maijā apmek-
lēja Likteņdārzu. Kokneses No-
vada Vēstīm viņi pastāstīja: „Iz-
sakām vissirsnīgāko pateicību 
Lībai Zukulei par lieliski priekš 
mums noorganizēto pasākumu! 
Mēs bijām patīkami pārsteig-
ti un sajūsmināti par brīniš-
ķīgo koncertu, kuru varējām 
zem klausīties zem ziedošajām 
ābelēm Daigas Andersones un 
viņas muzikāli apdāvināto bēr-
nu izpildījumā, kas katram no 
mums sirdī atstāja neizdzēšamu 
prieka un laimes sajūtu. Vēlam 
arī turpmāk veiksmi un panāku-
mus viņu radošajā darbā un tur-
pināt priecēt citus cilvēkus. Dzi-
ļā pateicībā mēs nolikām ziedus 
pie piemiņas ansambļa, Sibīrijas 
mātēm, apskatījām, kā sakuplo-
jis mūsu stādītais ozoliņš.”
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18.maijā Kokneses sporta cen-

trā norisinājās jauns pasākums 

Latvijas pauerliftinga federāci-

jas kalendārā – spēka trīscīņa 

uz atkārtojumu skaitu. Jau 

ierasto un daudzos atraktīvos 

pasākumos iekļauto spiešanu 

guļus uz reizēm, šoreiz papildi-

nāja arī abas pārējās spēka trīs-

cīņas disciplīnas – pietupieni 

un vilkme. Nolikums paredzēja, 

ka dāmas pietupienā ceļ savu, 

spiešanā guļus ceļ pusi sava un 

vilkmē no zemes ceļ 1.25 savus 

svarus. Savukārt vīri pietupienā 

ceļ pusotru, spiešanā guļus ceļ 

savu un vilkmē no zemes divus 

savus svarus.

Didzis Bērziņš,

Kokneses sporta centrs

Kokneses sporta centru šajās sa-
censībās pārstāvēja seši sportisti un 
ieguva trīs godalgas savās svara ka-
tegorijās. Didzis Bērziņš izcīnīja 1. 
vietu kategorijā virs 120kg (37 triju 

kustību summā pacelti atkārtojumi), 
Ritvaram Kļaviņam 3. vieta kategorijā 
līdz 83 kg (39 atkārtojumi). Ritvaram 
arī labākais rezultāts junioru konku-
rencē. Šajā pašā kategorijā Ritvara 
brālim Ingaram Kļaviņam 6. vieta 
(20 atkārtojumi). Kategorijā līdz 105 
kg 3. vietu ieguva Agris Skrejāns (17 
atkārtojumi). Dāvis Puišelis (līdz 66 
kg) izcīnīja 4. vietu (31 atkārtojums) 
kategorijā, kā arī 3. vietu junioru 
konkurencē. Bet kategorijā līdz 74 
kilogramiem 5. vietā Māris Eglītis 
(12 ieskaitīti atkārtojumi). Komandu 
konkurencē Kokneses sporta centra 
komanda ieguva 4. vietu.

Absolūtajā vērtējumā dāmām 1. 
vietā Linda Bekusova (Talsi, 106 at-
kārtojumi summā). 2. vietā Larisa 
Cīrule (Gulbene, 87 atkārtojumi), 3. 
vietā Danīna Dace Krūmiņa (Gulbe-
ne, 82 atkārtojumi). Absolūtajā vērtē-
jumā vīriem 1. vietā Mārtiņš Lielups 
(Madona, 65 atkārtojumi), 2. vietā 
Ivars Mauriņš (Valmiera, 63 atkārto-
jumi), 3. vietā Andrejs Šilo (Gulbene, 

62 atkārtojumi). Komandu vērtējumā 
pārliecinošu uzvaru svinēja Gulbenes 
KSP (82 punkti), 2. vietā Madonas 
SCK (66 punkti), 3. vietā Valmieras 
Spēka Pasaule (51 punkts).

Atsevišķās kustībās labākos rezul-
tātu sasniedza: dāmām Marika Žar-
kova ar savu svaru pietupās 34 reizes, 
Linda Bekusova pusi no sava svara 
uzspieda 46 reizes, bet 1.25 savus sva-
rus uzvilka 28 reizes. Vīriem pietu-
pienos 25 reizes ar pusotru savu svaru 
sasniedza Mārtiņš Lielups, spiešanā 
guļus Juris Cielavs savu svaru uzspie-
da 34 reizes, bet vilkmē no zemes 21 
reizi ar diviem saviem svariem izcīnī-
ja Ivars Mauriņš!

Sacensību organizatori – Kokne-
ses sporta centrs, Kokneses novada 
dome, Latvijas pauerlift inga federā-
cija – sveic dalībniekus un pateicas 
atbalstītājiem: paipalu fermai “RĪTA 
PUNTI”, elektroapgādes uzņēmu-
mam “HanzaElektro”, ģimeņu viesnī-
cai “Divas puses” un mājas kūpināju-
mu ražotājam “Kūpiņsala”!

Aizvadīts Kokneses atklātais čempionāts 
spēka trīscīņā uz atkārtojumu skaitu

Balsstiesīgie: 4179; Nobalsojušie: 1281
Derīgās aploksnes: 1281; Derīgās zīmes: 1271

Nr. Saraksts

Derīgās zīmes

Nr.274 
BEBRU 
PAGAS-
TA PĀR-
VALDE

Nr.276 
PĒRSES 
SĀKUM-
SKOLA

Nr.278
KOKNE-
SES NO-

VADA 
DOME

KOK-
NESES 

NOVADA 
VĒLĒŠA-

NU IE-
CIRKŅOS 

KOPĀ

1 “Latvijas Krievu savienība” 5 2 9 16
2 “Latviešu Nacionālisti” 0 0 7 7
3 Latvijas Reģionu Apvienība 14 9 55 78

4 Zaļo un Zemnieku savie-
nība 17 11 57 85

5 Politiskā partija “KPV LV” 2 2 10 14
6 “PROGRESĪVIE” 1 0 15 16
7 Jaunā Saskaņa 0 0 2 2
8 Jaunā konservatīvā partija 7 3 35 45
9 Attīstībai/Par! 38 21 147 206

10 “Saskaņa” sociāldemokrā-
tiskā partija 7 1 47 55

11
Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

32 23 202 257

12 Rīcības partija 0 0 2 2
13 Atmoda 3 1 1 5
14 “Centra partija” 0 0 4 4

15 Latvija sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija 0 0 1 1

16 Jaunā VIENOTĪBA 109 32 337 478
Kopā 235 105 931 1271

Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
rezultāti Kokneses novada 
vēlēšanu iecirkņos

Koknesē, Dau-
gavas krastā, Kok-
neses pagasta Ko-
munālā nodaļa par 
pašvaldības līdzek-
ļiem izveidojusi 
glītu atpūtas vietu, 
kuru šajā saulainajā 
vasarā jau iecienī-
juši vietējie iedzī-
votāji.

Kokneses novada 
pašvaldība pateicas 
Gaidai Skraucei par 

iespēju viņai piederošajā īpašumā 
„Skoliņas” izveidot jauno atpūtas 
vietu novada iedzīvotājiem un tū-
ristiem. Kokneses pagasta Komu-
nālās nodaļas vadītāja Benita Peci-
ņa stāsta, ka darbs pie atpūtas vie-
tas ierīkošanas aizsākās jau pagāju-
šajā gadā, kad tika aizvestas smiltis 
un ar laukakmeņiem nostiprināts 
krasts. Komunālās nodaļas pārziņa 
Alda Neijas vadībā ir izgatavotas 

un uzstādītas divas ģērbtuves, kā 
arī komunālās nodaļas strādnieki 
ir uzbūvējuši skatu terasi, no kuras 
pa kāpnēm var nokāpt uz laipas, 
kas uzstādīta uz pontoniem. Benita 
Peciņa teic, ka, domājot par atpūt-
nieku ērtību, vietas labiekārtošanas 
darbs vēl turpināsies, top jaunas 
idejas brīvā laika pavadīšanai ģi-
menēm ar bērniem. Lūgums jauna-
jā atpūtas vietā ievērot kārtību, lai 
ikvienam būtu patīkami atpūsties 
un pavadīt laiku sakoptā vidē! 

Diemžēl, jau nācies novērot, ka 
dažiem dabas baudītājiem ir grū-
tības atkritumus ievietot tiem pa-
redzētajā atkritumu urnā. Kokne-
ses novada pašvaldība informē, ka 
izveidotajā atpūtas vietā nedrīkst 
kurināt ugunskuru un piesārņo ap-
kārtni. Iespējams, ka kārtības no-
drošināšanas nolūkos tiks uzstādīta  
video novērošanas kameras.

Novērtēsim ieguldīto darbu iz-
veidotajā atpūtas vietā!

Daugavas krastā izveidota atpūtas vieta

Komunālās nodaļas strādnieku 
veikums – skatu terase.

Atpūtas vieta lieliski iekļaujas ainavā. 
aicinot baudīts saules un ūdens 

tuvumu!

Jau ceturto gadu vasaras vidū Lik-
teņdārzā norisināsies Sajūtu diena. 13. 
jūlijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 lieli un 
mazi būs mīļi gaidīti uz aizraujošām 
aktivitātēm Likteņdārzā, Koknesē. 
Apgūsim burbuļu pūšanas prasmes 
kopā ar “Mārtiņa burbuļiem”, būs ie-
spēja izmēģināt roku mālu veidošanas 
mākslā, iesim ekspedīcijā “Izzini Lik-
teņdārzu”, suposim pa Daugavu un 
vienkārši labi pavadīsim laiku kopā ar 
ģimeni un draugiem.

Sajūtu diena ir īpašs laiks, ko ne-
steidzīgi kopā ar ģimeni pavadīt 
skaistajā Likteņdārza ainavā – izjust 
vēja plūsmu, saules vilinošo siltumu, 
Daugavas ūdeņu mierīgo ritumu, ie-
klausīties dabā un būt kopā radošā un 
pozitīvā gaisotnē izglītojošās un jaut-
rās nodarbēs. 

Gaidītas būs ģimenes ar bērniem 
visplašākajā vecumu amplitūdā, jo 
kaut ko sev piemērotu atradīs gan 
pirmsskolnieks, gan pusaudzis. Visas 
nodarbības notiks vienlaicīgi dažādās 

Likteņdārza vietās tā, lai ikvienam 
būtu iespēja izbaudīt visas atrakcijas. 

  Dalība pasākumā ir bezmaksas, 
bet ieeja Likteņdārzā – par ziedoju-
miem. Informācija par pasākumu ir 
pieejama arī Likteņdārza mājas lapā 
un sociālo tīklu profi los - Facebook, 
draugiem.lv, Instagram.

Aicinām iesūtīt 
ģimenes foto!

Gatavojoties Sajūtu dienai, aicinām 
pāršķirstīt savus foto albumus un ie-
sūtīt bildes ar ģimenes foto no Likteņ-
dārza apmeklējuma. Pasākuma dienā 
tās būs iespējams aplūkot Likteņdār-
zā, kā arī, protams, uzņemt jaunas fo-
togrāfi jas ainaviskākajās dārza vietās. 
Sirsnīgāko un interesantāko bilžu au-
torus sagaida pārsteiguma balvas! 

Fotogrāfi jas aicinām iesūtīt līdz 
5.jūlijam uz e-pastu: liktendarzs@
koknesesfonds.lv, pievienojot nelielu 
aprakstu par fotogrāfi jās redzamajiem 
cilvēkiem un to uzņemšanas laiku. 

Likteņdārzā notiks 
Sajūtu diena 

Jūnija pirmajā nedēļā tika veikta ielu 
un ceļu apstrāde ar bitumena emulsiju 
un šķembām tām ielām, kurām ie-
priekšējā gadā uzklāja frēzēto asfaltu, 
lai tādējādi nodrošinātu ilglaicīgāku 
seguma lietošanu. Ielas seguma uzla-
bošana noritēja Hanzas, Dārza, Drau-
dzības, Līgo, Lakstīgalas, Raudupes, 
Upes, Pērses, L.Laicena ielās, kā arī 
laukumā Melioratoru ielā 1, Bormaņos 
-  Līvānu māju ceļa posmā. Kokneses 
pagasta Komunālās nodaļas vadītāja 
Benita Peciņa informē: „Darbu veica 
SIA „Saldus ceļinieks”, kopumā ar bi-
tumena emulsiju un šķembām noklā-
ti 11  000 kvadrātmetri. Ielu seguma 
apstrādei fi nansējums tika iegūts no 
valsts mērķdotācijas līdzekļiem Kok-
neses pagasta autoceļu uzturēšanai un 
pašvaldības līdzekļiem.

Veikta ielu seguma uzlabošana

Kvalitatīvi paveikts darbs.

Kokneses novada donori un LSK 
brīvprātīgie! LSK Viduslatvijas ko-
mitejas Kokneses novada nodaļa 
aicina pieteikties uz brīvdabas izrā-
di – muzikālu vīziju „Čikāgas Piecī-
ši. Leģendu atgriešanās”, kas notiks 
13. jūlijā Madonas estrādē.  Trans-
portu apmaksās  LSK Viduslatvi-

jas komiteja. Biļetes cena ar atlaidi 
-  6 eiro.  Lūgums pieteikties pie Lī-
bas Zukules, tālruņa nr. 26423432. 
Tie, kas uz izrādi pieteicās donoru 
dienā 6. jūnijā, biļetes jau var sa-
ņemt pie Lības Zukules. Izrādes 
sākums pulksten 18.  Izbraukšana 
no Vecbebriem, laiks tiks precizēts. 

Informācija Kokneses novada dono-
riem: pēc vairāku gadu pārtraukuma,  
1. novembrī, Aizkrauklē tiks rīkots 
pateicības pasākums donoriem un 
brīvprātīgajiem. Nepieciešamības ga-
dījumā tiks nodrošināts transports.

LSK Viduslatvijas komitejas 
Kokneses novada nodaļa

Aicinājums apmeklēt brīvdabas izrādi par 
”Čikāgas Piecīšiem”
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25. un 26.maijā Kokneses sporta 

centra sporta hallē norisinājās 

kvalifi kācijas sacensības volej-

bolā, kur 2001.gadā dzimušie 

un jaunāki sportisti sacentās par 

iespēju nokļūt Latvijas Jaunat-

nes Olimpiādes fi nālsacensībās 

Jelgavā, kuras norisināsies 5., 6. 

un 7.jūlijā.

Kokneses sporta centrs

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde notiek 
katru otro gadu. Tajā tiek aizvadītas sa-
censības visos olimpiskajos sporta vei-
dos un tā ir lieliska iespēja Latvijas jau-
najiem sportistiem sacensties vienuviet. 
Tajā pat laikā Olimpiāde ir veidota pēc 
Olimpisko spēļu līdzības, lai sportisti 
justos kā svētkos nevis ikdienas sacen-
sībās – ir atklāšanas un noslēguma pa-
rādes, ir akreditācijas kartes, ir speciāli 
gatavoti sporta tērpi un citas lietas.

Kokneses novada U-19 volejbola ko-

manda šogad bija pieteikusies kvalifi kā-
cijas sacensībām un aizvadītajā nedēļas 
nogalē bija nepieciešams iekļūt trīs la-
bāko komandu skaitā no četrām, lai no-
drošinātu vietu fi nālsacensībās. Tas arī 
izdevās – ar 3:2 tika pārspēta Talsu ko-
manda, ar 3:0 pieveikta Liepāja, bet pret 
Rīgas komandu piedzīvots zaudējums 
ar 0:3. Līdz ar to komanda ieguva 2.vie-
tu kvalifi kācijas sacensībās un ceļazīmi 
uz fi nālu. Šī būs pirmā reize, kad Kok-
neses novads Jaunatnes Olimpiādē būs 
pārstāvēts ar sporta spēļu komandu. 
Līdz šim olimpiādē mūsu sportisti bija 
piedalījušies vieglatlētikā, peldēšanā, 
pludmales volejbolā, riteņbraukšanā un 
jāšanas sportā.

Kokneses komandas sastāvā spēlēja 
Edgars Kalnozols, Aldis Sproģis, Mi-
kus Gabranovs, Raivis Pālēns, Matīss 
Šumskis, Matīss Zaļais, Atis Blaus un 
Kristers Leķis. Komandu gatavoja un 
vadīja Ivars Māliņš.

Kokneses volejbolisti brauks 
uz Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādi Jelgavā

Spirgtā un saulainā 1. jūnija rītā 

Daugavas ūdenskrātuvē pie at-

pūtas bāzes "Daugavas radzes" 

notika spiningošanas sacensības 

"Kokneses Zandarts 2019". Sa-

censības organizēja Kokneses 

sporta centrs un SIA “Daugavas 

radzes”, to mērķis ir popularizēt 

spiningošanu, un noskaidrotu 

labākos spiningotājus. Cīņā par 

godalgām un zandartu karaļa 

titulu varēja piedalīties visi mak-

šķerēšanas sporta entuziasti, 

neatkarīgi no vecuma, dzimuma 

un dzīves vietas.

Dace Svētiņa 

Šogad sacensībām savu dalību bija 
pieteikuši 95 dalībnieki no tāliem un 
tuviem Latvijas novadiem, piepulcinot 
arī vairākus makšķerēšanas entuziastus 
no kaimiņzemes Lietuvas. Sacensībās 
startēja arī četras daiļā dzimuma pārstā-
ves – Laura Liepiņa (var lepoties ar gana 
brangu zandartu 1.3 kg), Diāna Meiere 
(asaris 0,2 kg), kā arī Valentīna Cipruse 
un Līga Madžiņa, kuras krastā diemžēl 
atgriezās bez loma. 

Sacensību starts tika dots 1.jūnijā 
plkst. 6.00. Apbruņojušies ar labu no-
skaņojumu un pacietību dalībnieki de-
vās Daugavas rāmajos ūdeņos, cerībā 

krastā atgriezties ar veiksmīgu lomu. 
Vērtēšanai tika pieņemtas tikai no-
teikumiem un nolikumam atbilstoša 
izmēra un skaita zivis. Rīkotāji ar pie-
miņas balvām un diplomiem apbalvoja 
1. - 3. vietu ieguvējus trīs kategorijās in-
dividuālā vērtējumā - lielākais zandarts, 
lielākā līdaka, lielākais asaris. Atsevišķi 
būtu ticis vērtēts viens lielākais sams, 
lielākais sapals un lielākā salate (meža 
vimba), diemžēl neviens makšķernieks 
šādu lomu krastā neatnesa. Uz lomu 
svēršanu ieradās 36 makšķernieki. Ka-
tegorijā "Lielākais asaris" balvas iegu-
va: 1.vieta Sergejs Čudinovs (0.660kg); 
2.vieta Merius Gružauskas (0.600kg); 
3.vieta Jānis Urbāns (0.400kg). Salīdzi-
noši ar pagājušo gadu  asaru lomi bija 
nedaudz smagāki. Kategorijā "Lielākā 
līdaka" balvas ieguva: 1.vieta Staņislavs 
Osipovs (1.880 kg), diemžēl, šis loms un 
arī otrās, trešās vietas ieguvēju līdakas, 
ne tuvu nebija tik lielas kā 2018.gadā, 
kad tika noķerta 9.460 kg smaga līdaka; 
2.vieta Edijs Skurjats (1.480 kg); 3.vieta 
Kaspars Zviedris (1.460 kg). Kategorijā 
"Lielākais zandarts": 2. un 3.vietu dalīja 
divi dalībnieki Aleksandrs Cukanovs, 
kurš pagājušajā gadā izmakšķerēja 
lielāko līdaku un koknesietis Dagnis 
Sproģis. Abi brašie makšķernieki uz 
svēršanu bija atnesuši 1.600 kg smagus 

zandartus. Toties galveno balvu - tele-
vizoru ieguva un par "Zandartu kara-
li" tika kronēts dalībnieks – Dmitrijs 
Samoilovs, kurš 2018.gada sacensībās 
varēja lepoties ar otro lielāko asari. Mil-
zīgs paldies atsaucīgajiem "Daugavas 
radžu" saimniekiem Solvitai Kaimiņai 
un Aivaram Aišpuram par laipno uz-
ņemšanu un atbalstu pasākuma orga-
nizēšanā!  Gadskārtējās spiningošanas 
sacensības "Kokneses Zandarta 2019" 
ir veiksmīgi noslēgušās. Prieks par kok-
nesieti Dagni Sproģi un vēlējums nāka-
majam gadam – Zandarta karaļa titulu 
paturēt Koknesei! 

Veiksmīgi noslēgušās spiningošanas 
sacensības "Kokneses zandarts 2019"!

Otra lielākā loma ieguvējs koknesietis 
Dagnis Sproģis.

1.jūnijā Kokneses stadionā 

norisinājās tradicionālās sacen-

sības vieglatlētikā veterāniem 

“Viestura kauss”, kurās piedalījās 

sportisti no visas Latvijas. Kopš 

2016.gada Kokneses novada at-

klātais čempionāts vieglatlētikā 

veterāniem nosaukts kādreizējā 

sporta trenera un ilggadēja Kok-

neses pagasta pārvaldes priekš-

sēdētāja Viestura Cīruļa vārdā kā 

pateicība par ieguldījumu Kok-

neses sporta attīstībā. Sacensību 

piemiņas kausi augstvērtīgāko 

rezultātu autoriem dāmu un 

kungu konkurencē šoreiz aizce-

ļoja uz Rīgu un Līvāniem. 

Didzis Bērziņš,

Kokneses sporta centrs

Dāmu konkurencē augstvērtīgākais 
dienas rezultāts Maijai Jakobsonei no 
Rīgas, kura disku raidīja līdz 28,94 met-
ru atzīmei (76 gadi, rezultāts ar koefi -
cientu 64,13 metri, 1148 IAAF punkti). 
Otrais labākais rezultāts Hermīnei Ba-
jārei no Talsiem, kura lodes grūšanā uz-

rādīja 10,65 metrus (67 gadi, 18,45 met-
ri ar koefi cientu, 1110 IAAF punkti). 
Savukārt trešajā vietā vēlreiz uzvarētāja 
Maija Jakobsone, šoreiz ar 9,83 met-
riem lodes grūšanā (76 gadi, rezultāts 
ar koefi cientu 18,43 metri, 1109 IAAF 
punkti). No Kokneses pārstāvēm sacen-
sībās startēja Inguna Gailīte, kura izcī-
nīja augsto 2.vietu 400 metru skrējienā 
(68,47 sekundes), 3. vietu 1500 metru 
skrējienā (5:42,57 minūtes) un 6. vietu 
diska mešanā (31,25 metri).

Vīriešu konkurencē augstvērtīgāko 
rezultātu uzrādīja Juris Lebedoks no 
Līvāniem, kurš 65 gadu vecumā tālu-
mā aizlēca 4.93 metrus, kas deva 7,49 
metrus ar koefi cientu un 1025 IAAF 
punktus. Otrs labākais rezultāts Mārim 
Bemeram no Valmieras. Viņš 58 gadu 
vecumā lodes grūšanā uzrādīja 13,27 
metrus (17,74 metri ar koefi cientu, 986 
IAAF punkti). Trešais rezultāts sīvā 
konkurencē Aldim Putnam no sporta 
kluba “Jūrmalas Sports” – 42,82 met-
ri diska mešanā (70 gadi, 54,73 metri 
ar koefi cientu, 963 IAAF punkti). No 
Kokneses sportistiem vīru konkurencē 
startēja Māris Eglītis, kurš trīssoļlēk-
šanā sasniedza 11,65 metrus (2. vieta), 
bet tāllēkšanā 5,13 metrus (4. vieta) un 
Didzis Bērziņš, kurš uzrādīja 13,14 se-
kundes 100 metru skrējienā (6. vieta) 
un 9,88 metrus lodes grūšanā (11. vie-
ta). Vēl varam atzīmēt bijušā Kokneses 
vidusskolas audzēkņa Jāna Podnieka iz-
cīnīto 1.vietu vesera mešanā (44.05 m).

Sacensību organizatori saka lielu 
paldies visiem dalībniekiem un tiesne-
šiem! Tiksimies nākamajās sacensībās 
Koknesē!

Viestura kauss 2019

11. maijā notikušajās vieglatlē-

tikas sacensībās trenera Igora 

Lulles audzēkne un šobrīd ASV 

dzīvojošā koknesiete Laura Igau-

ne jau trešo reizi šogad labojusi 

Latvijas rekordu vesera mešanā 

(73,56 metri!) un jau iepriekš iz-

pildītajam pasaules čempionāta 

normatīvam pievienojusi arī To-

kijas olimpisko spēļu normatīvu!

Didzis Bērziņš,

Kokneses sporta centrs

Jau rakstījām, ka 14.martā Ziemeļka-
rolīnas štata pilsētā Šarlotā notikušajās 
“Charlotte Classic” sezonas atklāša-
nas sacensībās Laura pēc septiņu gadu 
pārtraukuma (iepriekšējais rekords 
sasniegts 2012. gadā) uzlaboja Latvijas 
rekordu (69.76 metri). Pēc nedaudz 
vairāk nekā mēneša, 19. aprīlī, Dāre-
mā (Ziemeļkarolīna, ASV) notikušajās 
“Duke Invitational” sacensībās Lau-
rai izdevās savu rekordu labot vēlreiz 
(71,61 metrs), vienlaikus arī izpildot 
normatīvu dalībai pasaules čempionātā 
Dohā!

Savukārt vēl aptuveni pēc mēneša, 
aizvadītajā nedēļas nogalē notikušajās 
sacensībās Mauntolivā (ASV), Laura 
sev piederošo Latvijas rekordu būtiski 
uzlabojusi vēlreiz – 73,56 metri! Šogad 
sasniegtos rekordus vēl vērtīgākus pa-
dara tas, ka šajās sacensībās uzrādītais 

rekords ir tālāks nekā Tokijas olimpisko 
spēļu normatīvs (72,50 metrs) un ierin-
do Lauru septītajā vietā šīs sezonas ve-
sera metēju rangā.

Līdz ar to, pateicoties šogad sasnieg-
tajiem rezultātiem, Laura izpildījusi 
kvalifi kācijas normatīvus gan šā gada 
pasaules čempionātam Dohā, gan nā-
kamgad plānotajām olimpiskajām 
spēlēm Tokijā. Līdz šim visaugstākā 
līmeņa sporta forumos nav startējusi. 
2012. gadā viņai izdevās izpildīt Eiropas 
čempionāta normatīvu, taču sacensībās 
viņa nepiedalījās, bet līdz normatīvam, 
kas nodrošinātu dalību Londonas olim-
piskajās spēlēs Laurai pietrūka vien sešu 
centimetru. Šobrīd Laura Igaune strādā 
par vieglatlētikas treneri Elonas (Zie-
meļkarolīna) universitātē.

Sveicam Lauru ar panākumiem un 
vēlam veiksmīgus turpmākos startus!

Laura Igaune vēlreiz labo Latvijas rekordu 
vesera mešanā un izpilda normatīvu dalībai 
Tokijas olimpiskajās spēlēs

20. jūlijā pulksten 10 Bebru pagasta 
stadiona zālienā sāksies 6. Jāņa Krievā-
ra piemiņas kausa sacensības volejbolā 
4X4. Pieteikumus sacensībām pieņem 
elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: 
libazukule@inbox.lv, vai zvanot uz tāl-
ruņa nr. 26423431, kā arī varēs pieteik-

ties sacensību dienā līdz pulksten 9:30. 
Sacensību organizatore ir Lība Zukule, 
galvenais tiesnesis Dzintars Greļs. Ar 
sacensību nolikumu var iepazīties paš-
valdības mājaslapā www.koknese.lv 

Dalības maksa vīriešu komandai – 
20 eiro, skolēni un jaunieši no Kokne-

ses novada var startēt atsevišķi tautas 
klasē – dalības maksa no komandas 10 
eiro.

Balvu fondu veido Ulda Krievāra 
ziedojums 300 eiro un komandu dalī-
bas maksas (atskaitot sacensību orga-
nizēšanas izdevumus).

6. Jāņa Krievāra piemiņas kausa 
sacensības volejbolā

KAPUSVĒTKI KOKNESES NOVADA 
KAPSĒTĀS 2019. GADĀ 

KAPSĒTA KATOĻU LUTERĀŅU

Baznīcas kapi – 13.jūlijs 
pl.14.00

Ūsiņu kapi 3. augusts 
pl.14.00

3.augusts 
pl.14.00

Atradzes kapi 10.augusts 
pl.14.00

10.augusts 
pl.14.00

Kaplavas kapi 17.augusts 
pl.14.00

17.augusts 
pl.14.00

Iršu kapi 17.augusts 
pl.17.00

17.augusts 
pl.17.00

Zutēnu kapi 17.augusts 
pl.15.30

18.augusts 
pl.12.00

Kokneses novada politiski represē-
to nodaļas biedri iesaistījušies Preiļu 
Politiski represēto biedrības projektā 
„Atmiņā puteņo sniegi”. 14. jūnijā, 
komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas dienā, viņi piedalīsies projekta 
pasākumā, kas sāksies vilcienā Rīga-

Daugavpils. Represētie pulcēsies vienā 
tikai viņiem atvēlētā vagonā.  Vilciens 
no Rīgas aties pulksten 7:40, katrā sta-
cijā uzņemot pasažierus. Pasākumu 
vadīs aktrises Sarmīte Rubule un Aija 
Dzērve. Vilcienā tiks stāstīti atmiņu 
stāsti. Lība Zukule atgādinās par ne-

seno braucienu uz Sibīriju. Pēc vilcie-
na ierašanās Daugavpilī, pasākums 
turpināsies Daugavpils Universitātes 
zālē, kur atkal turpināsies atmiņu stāsti 
un skanēs dziesmas kopā ar folkloras 
kopu „Golūda”. Būs iespējams apmek-
lēt kādu no Daugavpils muzejiem. 

14. jūnijā dosies atmiņu vilcienā
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2019. gada maijā 
reģistrēti: 
*Reģistrētas 4 laulības

*Jaundzimušie nav 
reģistrēti

* Reģistrēti 4 mirušie:
Gunārs Jānis Berķis (1929.)
Valentīna Lagoša (1937.)
Imants Zilbereizens (1944.)
Sandra Januševska (1973.)

Aktuālie kultūras pasākumi
Līdz 18.jūnijam Linarda Skudras gleznu izstāde Bebru pag. „Galdiņi”
Līdz 30.jūnijam Ģimenes atbalsta dienas centra radošo darbu izstāde Kokneses pag. bibliotēka
Līdz 1.jūlijam Laumas Āres krustdūrienā šūtu glezniņu izstāde Kokneses pag. bibliotēka
14.jūnijs plkst. 

14:30 Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem. Bebros, pie Piemiņas 
akmens

14.jūnijs plkst. 
15:00 Atceres brīdis svešumā aizvestajiem. Koknesē, Stacijas 

laukumā
22.jūnijs 

plkst.20:00
Suntažu amatierteātra „Sauja” izrāde: A.Upīts 
„Dzimšanas dienas rītā”, režisors Didzis Cauka.

Vecbebru Mežaparka 
estrāde

22.jūnijs 
plkst.22:00 Jāņu ielīgošana un balle kopā ar Skuju ģimeni. Vecbebru Mežaparka 

estrāde

22.jūnijs 
plkst.19:00

Iršu pašdarbnieku teātra uzvedums „Īsa pamācība 
mīlēšanā”. Piedalīsies VDPK „Irši”, vokālais ansamblis 

„Irši”, brīvmākslinieces dejotājas. Sveiks Jāņus un Līgas.

Irši, Magazina 
laukums

22.jūnijs 
plkst.20:00

Saimnieču konkurss „Mīlestības gardā liesma”, kurā 
noskaidros prasmīgās saimnieces Iršos.

Irši, Magazina 
laukums

23.jūnijs pl.23:00 Līgo zaļumballe kopā ar grupu „Mustangs” Kokneses estrādē
29.jūnijs 

plkst. 12:00
plkst. 12:30

Piemiņas brīdis Voldemāra Jākobsona atdusas vietā.

Voldemāra Jākobsona 120 gadu jubilejas pasākums.

Bebri, Zutēnu kapsēta,
V.Jākobsona memoriālā 

māja „Galdiņi”

5. – 6. jūlijs Kokneses novada svētki „Rotā Kokneses novads” Kokneses estrāde, pils-
drupas, luterāņu baznīca

3.augusts 
plkst.18:00

Vasaras karstākā PUTU BALLĪTE kopā ar Smurfeti. 
Darbosies piepūšamās atrakcijas, būs dažādi  pārsteigu-
mi: dejas putās, sejiņu apgleznošana,  popkorns, konkur-
si un vēl citas aktivitātes. Ieeja 2,50 eiro, bērniem līdz 5 
gadu vecumam ieeja brīva, bet tikai kopā ar vecākiem, 

kuriem  ieeja: 2,50 eiro. 

Kokneses estrāde

Pērses sākumskolā aizvadīts 

kārtējais mācību gada 

noslēgums un pirmsskolas 

grupiņas izlaidums. Pasākuma 

laikā ar savu klātbūtni mūs 

pagodināja pats Sprīdītis, kurš 

ieradās, braucot ar skrejriteni. 

Gudrības māte viņam bija 

iedevusi sešas atslēgas un 

noteikusi, ja viņš ar tām mācēs 

rīkoties, tad viņam būšot ne tikai 

liela dūša, bet arī gudrs prāts.

Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas direktores 

p.i. 

Pirmsskolas jaunākās grupiņas bērni 
Sprīdītim palīdzēja atvērt durvis uz valo-
das un burtiņu pasauli, skandējot dzejo-
ļus un nodziedot dziesmiņas par alfabē-
tu. Kopā ar mazajiem bērniem palīdzē-
jām atvērt durvis uz emocijām prieku, 
draudzību un mīlestību. Sprīdītis atzina, 
ka ir skaisti būt bērnam! Priecāties, dzie-
dāt, smaidīt, jo mūsos katrā mīt dārgums 
- vajag tikai saskatīt. Dārgumu katrā no 
izlaiduma bērniem saskatīt palīdzēja 
grupiņas audzinātāja Daiga Andersone, 
pastāstot klātesošajiem ko interesantu 
par katru no izlaiduma bērniem. 

Šajā svētku dienā grupiņas bērniem 

bija iespēja vēlreiz pakavēties bērnības 
šūpolēs. Vecāku izšūpoti, viņi saņēma 
izziņu par pirmsskolas izglītības prog-
rammas apguvi, kā arī grāmatu, lai  ie-
gūto lasītprasmi varētu pilnveidot arī 
vasarā. Mazajiem gudriniekiem laba 
vēlējumus un dāvaniņu pasniedza arī 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma 
Ruža-Riekstiņa. 

31.maijs bija nozīmīga diena arī 
6.klases skolēniem. Viņi, tāpat kā Sprī-
dītis, nu dosies meklēt savu Laimīgo 
zemi - turpinās mācības kādā citā iz-
glītības iestādē. Skolas direktores p.i. 
skolēniem pasniedza maizes klaipiņus, 
kuros iecepta pieklājība, pacietība, 
gudrība, mērķtiecība un labsirdība. 
Novēlēja, lai turpmākajā dzīves ceļā 
viņiem piemistu visas šīs īpašības. Pa-
sākuma laikā bieži dzirdējām burvju 
vārdiņus "lūdzu" un "paldies", jo sveikt 
6.klasi vēlējās visi viņu skolasbiedri. 
Tika veltītas dziesmas un teikti laba 
vēlējumi turpmākajam ceļam.  Kā pa-
teicībā par labajiem vārdiem, 6.klases 
skolēni un viņu audzinātāja Valda Kal-
niņa bija iestudējuši nelielu fragmen-
tu no Alana Milna stāsta par Vinniju 
Pūku, kurā saskatījuši sevi dažādās si-
tuācijās Pērses sākumskolā. 

Kad Sprīdītim bijām palīdzējuši at-

vērt durvis uz valodas, skaitļu, prieka 
un pieklājības pasauli, laiks bija atvērt 
durvis uz zināšanām un gudrību. Pēr-
ses sākumskolas skolēni šogad bijuši 
īpaši aktīvi. Ne vienā vien pasākumā 
varējām dzirdēt skanīgas balsis, mūs 
priecēja tautiskās dejas, solo dziedā-
jumi. Skolas logi un gaiteņi vienmēr 
izdekorēti. Iršu pagasta ļaudīm patīk 
rūpēties arī par dabu - šajā mācību 
gadā izdevās savākt 60 kg izlietoto ba-
teriju. Paldies vecāku padomes priekš-
sēdētājai Lāsmai Rutkovskai, kas aktīvi 
iesaistījās konkursā un aicināja Iršu 
ļaudis vākt izlietotās baterijas. Skolas 
vārdā vēlos pateikties arī vecākiem 
Olitai Ružai un Vitai Kažociņai, jo 
kopīgi izdevās savākt gandrīz 3 ton-
nas makulatūras, tādējādi ierindojo-
ties 7.vietā valstī. Konkursa godalgoto 
vietu ieguvēji saņēma lieliskas balvas 
no konkursa organizatora "Zaļā josta" 
un atbalstītājiem - AS "Latvijas Valsts 
meži", izklaižu parka "Avārijas bri-
gāde", SIA "Pilsētvides serviss". Par 
makulatūras izvešanu no mācību ies-
tādēm un nogādi pārstrādē rūpējās 
SIA "Līgatnes papīrs", kurš par katru 
savākto makulatūras tonnu piešķīra 
Pērses sākumskolai 5 kg jauna papīra. 

Mūsu skolā ir tradīcija pasniegt kau-

su tiem skolēniem, ar kuriem mēs īpa-
ši lepojamies, kuriem ir labas sekmes, 
uzvedība, kuri aktīvi iesaistījušie ārpus 
klases pasākumos. Tas ir Pērses lepnuma 
kauss. Šajā mācību gadā īpaši lepojamies 
un Pērses lepnuma kausu pasniedzām 
10 Pērses sākumskolas skolēniem: Līgai 
Riekstiņai, Anetei Zeimuļai-Priževoitei, 
Valteram Kalniņam, Jānim Rudzonam, 
Džeinai Zeimuļai-Priževoitei, Madarai 
Bergmanei, Alisei Bogdanovai, Ričar-
dam Freidenfeldam, Renātei Kļavinskai 
un Mārtiņam Rudzonam. 

Pasākuma laikā, Valsts izglītības 
attīstības aģentūras vārdā, pateicā-
mies Olitai Ružai, kura ieguvusi balvas 
"Karjeras lidojums 2019" pateicību par 
ieguldīto darbu karjeras atbalsta īsteno-
šanā Kokneses novadā. 

Ar pēdējo atslēgu, kurai klāt bija 
piestiprināts skolas zvans, Sprīdītis 
atvēra durvis uz pēdējo klases stundu 
šajā mācību gadā. Klases stundās sko-
lēni saņēma sava šī mācību gada darba 
augļus - liecību. Tika pasniegti arī pa-
teicības raksti par piedalīšanos dažā-
dos konkursos un olimpiādēs. 

Mācību gads aizvadīts intensīvā dar-
bā, tāpēc godam nopelnītas brīvdienas, 
lai  tās ir saulainas  un piedzīvojumiem 
bagātas! 

Ceļā uz laimīgo zemi

 6.klases skolēni un viņu audzinātāja Valda Kalniņa bija iestudējuši nelielu 
fragmentu no Alana Milna stāsta par Vinniju Pūku, kurā saskatījuši sevi 

dažādās situācijās Pērses sākumskolā.

Kokneses novada politiski re-
presēto nodaļa pateicas Kokneses 
novada pašvaldībai, Kokneses tū-
risma informācijas centram, kape-
lai „Aizezeres muzikanti”, uzņēmu-
mam „Kokneses Miesnieka gardu-
mi” par sniegto atbalstu 10.maijā 
pasākumā Likteņdārzā, atklājot 
piemiņas ansambli Politiski repre-
sēto ģimeņu mātēm 

Ilgi gaidītais 5. jūnija ekskursijas rīts 

pienāca saulains un karsts. Paldies, vi-

siem Kokneses senioriem, kas nenobijās 

no solītā karstuma viļņa un drosmīgi 

devās ceļā. 

Dzintra Liepiņa,

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” ekskursantu 

koordinatore

Lonijas Brokas foto

Garais ceļa posms no Kokneses līdz Pakro-
jas muižai pagāja ātri, klausoties mūsu gides 
Daigas interesantajos stāstos. Pakrojas muiža 
ir lielākais līdz mūsdienām saglabājies mui-
žas komplekss Lietuvā. Muižu dēvē par dzīvo 

muzeju, tur darbojas darbnīcas, manufaktūras, 
bet tūristi var pasūtīt savām vēlmēm piemērotu 
atpūtas veidu par atbilstošu samaksu. Izslavētā 
muiža sagaidīja rosības pilna, dārznieki stādī-
ja ziedošas vasaras puķes, metinātāji gatavoja 
metāla konstrukcijas ziedaugu izvietojumam, 
vietējā gide vispirms iepazīstināja ar ģērbtuvi 
piedāvājot dāmām un kungiem greznas cepu-
res. Sapucējušies, devāmies pastaigā pa muiž-
kunga rezidenci. Mūsu grupai apskatei tika 
piedāvāts ēkas pirmais un pagrabsstāvs, bet 
otrais, trešais stāvs darbojas kā viesnīca, kur 
viesus apkalpo sulaiņi kā senajos kungu laikos. 
Parka teritorijā tiek veidotas skaistas vasaras 
puķu kompozīcijas. Mīlestības ziedu aleja ved 

līdz tiltiņam uz mīlestības saliņu, partera zā-
lienā top fantastiski puķu raksti. Visu parku 
aptver mūra žogs ar seniem, kaltiem metāla 
vārtiem, kuru meistari ir latvieši. Blakus mui-
žas parkam atrodas veco dzirnavu komplekss 
ar seno akmens tiltu pāri Krojas upītei un auto 
stāvvietu. Sakarsušajā dienas svelmē tālāk de-
vāmies uz Šauļiem, paviesojāmies Talkša ezera 
krastā,  apskatījām Lielo Lapsu, Zelta strēlnie-
ku, izgājām daļu no pilsētas promenādes un 
pēc gardām pusdienām paviesojāmies Šauļu 
bibliotēkā, kur izveidota centu istaba par godu 
bijušajai Lietuvas valsts valūtai litam, kā arī vēl 
paguvām apmeklēt šokolādes fabrikas „Rūta” 
muzeju. Paldies gidei Daigai Dūniņai un au-

tobusa vadītājam Ruslanam par sagādātām ēr-
tībām mūsu ceļotājiem, jo mēs visi sveiki un 
veseli atgriezāmies Koknesē. 

Ceļotāji pie skulptūras Lielās Lapsas.

Uz Saules pilsētu!

SENIORI TIKSIES ARĪ VASARĀ
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja Zenta Bērziņa informē, ka klubiņa „Pīlādzītis” biedri 

pasākumos tiksies arī vasarā. Klubiņa sanāksmes notiks: 
19. jūnijā plkst. 12.00; 3., 17., 31. jūlijā plkst. 12.00 Vērenes iela Nr.1 – 4.

NOVADA SVĒTKOS BŪS PIEEJAMAS BEZMAKSAS 
ATRAKCIJAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
1. Atrakcija “Mazais kapteinis” – laiviņu brauciens pa baseinu

2. Virtuālās realitātes stacijas un autosacīkšu 

SIM atrakcijas “VR Gaming” 

3. Mobilais gumijas batuts, SIA “One Way”

4. Piepūšamās  atrakcijas, SIA Annels Grupa

Paldies par fi nansiālu atbalstu: 
SIA RL Būves, SIA Baumit,  AAS BALTA, 
AAS Gjensidige Baltic, SIA Pallogs, SIA 
Grasis G, SIA EIDZ,  
Kokneses novada domei.
Pārējās atrakcijas svētku 
dienā būs par maksu.
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Aizvadītā gada vasarā pirmo reizi 
Kokneses novada pašvaldība sirsnīgā 
pasākumā godināja Kokneses novadā 
dzīvojošos Zelta pārus un laulātos, ku-
riem kopā pavadīti vairāk kā 50 gadi. 
Arī šogad Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa aicina uz stipro ģime-
ņu godināšanas pasākumu pieteikties 
laulāto pārus, kuri šogad svin Zelta vai 
Dimanta kāzas, arī tās ģimenes, kuriem 
nav apaļa kopīgo dzīves gadu jubileja, bet 
kopā noietais ceļš mērāms vairāk kā 50 

vai 60 gadu garumā. Lūgums pasākums 
pieteikties līdz 19. jūlijam, zvanot pa tāl-
ruņiem: 65133637, 24403188 (nodaļas 
vadītāja), 29619832 (vadītājas vietniece) 
vai rakstot uz e-pastu: dzimtsaraksti@
koknese.lv. Priecāsimies par kāzu jubi-
lāru tuvinieku atbalstu, piesakot pasā-
kumam savus vecākus vai vecvecākus, 
lai sagādātu viņiem skaistu svētku brīdi! 
Precīzs pasākuma datums un laiks tiks 
paziņots Kokneses Novada Vēstis jūlija 
numurā.

Svinēs mīlestības svētkus

MAIJA STEPĒNA
***
Žūst vālos siens jau reibinoši 
smaržīgs,
un jāņu zāles pošas vakarēt –
kad aiz apvāršņa sāks rietēt saule 
nāks jāņu bērni gaismu nosvinēt.

Pāri zemei Dievs klusām kājām 
gājis,
ik katram dzīvam dodot svētību –
netveramās laimes pilnie mirkļi
lai uz brīdi tevi sien ar mūžību.

Līgo atbalss nāk no bērzu birzīm,
sirmais ozols zarus lepnāk slej.
Meža malā apsīte par tumsas 
varu,
lapas drebinot, pie sevis klusu 
smej.

Vakars jaunus vaibstus zīmē 
dabas sejā,
kalnu galos Jāņugunis deg.
Saulriets, cieši skāvis rīta zvaigzni 
dejā,
Sola vaļā viņu nepalaist nekad.

***
Manā dārzā daudzi ziedi
plaukšanas brīnumu gaida,
Manā dārzā kaut kur ēnā
nātru cers saulei lūgšanu raida.

Manā dārzā vientuļa roze raud,
manā dārzā dzenis priedē
ar ko biedējošu draud,
manā domu dārzā...

kur dārznieks esmu es pati,
vietām nezāles pāri galvai stīdz...
laiks tukšā aizskrien garām...
es saucu palīgā – bet nepalīdz.

***
Ūdeņos slīkusi,
atmiņā dzīva –
ziedošas lejas,
nāru pilnmēness dejas...

Grūstoši krasti...
kliedziens – neej tik klātu!
Mazs tējas namiņš
kā balzāms uz vātu.

kalna cepure
Daugavas jūrā,
akmens stāsti
no sāpju pūra.

Aizdun vilcieni,
mašīnas dīc.
Koknese paliek,
tā nebrauc līdz.

OLGA KĻAVIŅA
Krāsu maigums....
kad ceriņus ietin,
liekas pieder tad pasaulē viss,
šķiet, kāds burvīgo laimi tur ievij
tajās smaržās, kas negaisīs.
Saka, ceriņi smaržo pēc laimes,
tam var ticēt, tā būtībā ir.
Jums lai pieder šīs burvīgās 
krāsas
un ziedu maigums vēl nenolijis!

Visskaistākais laiks...
Visskaistākais laiks...
kad agrs rīts,
paver acis un redzi, ceriņi zied,
Tu nebeidz lūkoties tajos,
nav jābrauc Tev uz Tukumu,
kā Imanta Ziedoņa dzejā
pēc smukuma.
Smukums priecina piemājas 
dārzā,
kur ne tikai ceriņi zied,
tā ir laime izjusti saskaņot ziedu 
krāsas,
lai visu vasaru ziedi zied.
Un viņi zied, un viņi priecē,
un viņi dzīvei otro elpu iedod!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Brīnumnakts...
Papardīte, jaukā meža meita,
Kāpēc zieds tavs noslēpumā tīts!?
Tu jau laikam saproti tās sirdis,
Kurām mīlas ceļš nav īsti iepazīts!
  
Tad, kad debesis kaist ugunskuru 
liesmās,
Tavi ziedpumpuri acis vaļā ver,
Zinot to, cik daudzas mīļas rokas,
To, ka noplūks tos, tik ļoti, ļoti cer!
  
Šonakt līksmos debesis un zeme,
Skaņu virpuļi tik maigi visus 
skaus.
Šī ir brīnumnakts, to katrs zina,
Un šī nakts mums laimē starot 
ļaus!
  
Jāņu rīts aust savādāks kā citi,
Paparžziedu reibināts tik zaigs!
Brīnums manā atvērtajā plaukstā –
Pretī smaida papardes ziediņš 
maigs!

 

ĀRIJA ĀRE
***
Piniet meitas vainadziņus
no vasaras ziediņiem.
Mirdzēs ziedi, mirdzēs acis,
mirdzēs pati dvēselīte.
Vari nerūkt, pērkonīt,
Līgo dienas vakarā,
skanēs dziesmas, ritēs dejas,
tavu balsi nedzirdēs.

***
Pērses krasta baltajos bērzos
vasaras vakars sev šūpuli vij.
Diena aizvijas – klāt vakara 
miers,
kuru mums zeme un debesis 
sniedz.
Vakarvējš satinies mākoņu segā
vēlas visus mūs sasildīt.
Izgaist nemiers, rūpes un šaubas,
klusām skaņām piepildās gaiss.
Pērses mirdzošie upes ūdeņi
sazīmē lēni plūstošus apļus,
tie arī pierims un gluži kā valsī,
lēni viļņodams projām trauks.
Dienas skējiens ir beidzies,
lai izpaliek trokšņi –
Ļausim lai vasaras vakars
Pērses krasta baltajos bērzos
sev ziedošu šūpuli vij.

***
Jāņzāļu vainagu savīšu košu
ar bērnības dienu smaidiem.
Ievīšu tālās vasaras stāstus,
lai uzzied tie pāri gadiem.
Var pagaist mākoņi debesu jumā,
var pērkons tālu projām traukt,
bet jāņzāļu vainadziņš galvā likts,
tālos gadus vel atgriezties sauks.

SARMĪTE RODE
Veltījums Voldemāram 
Jākobsonam
Kur paliek tie rasotie rīti,
Kas nemieru krūtīs auda?
Tie laukakmenī ierakstīti
Kā arājam zelta graudi.

Kad tavā domu paradīzē
Laimē pukst ābeles sirds,
Laiks apstājas saules zīmē,
Tev plaukstās vasara mirdz.

Nāk ganu meitene pretī
Kā jaunība gaišām bizēm.
Tavas kalnu virsotnes svētī,
Mājas, kur mūžīgi vizēt.

Kokneses Mūzikas skolā ir 

noslēdzies vēl viens mā-

cību gads. Šis gads bijis 

ļoti bagāts koncertiem, 

konkursiem un starptautis-

kiem festivāliem. 28. maijā  

kultūras namā notika Kok-

neses Mūzikas skolas audzēkņu 

Pateicības koncerts, kurā tika 

sumināti visi skolas audzēkņi, 

skolotāji un tehniskie darbi-

nieki. Katrs ir ieguldījis milzīgu 

darbu skolas attīstībā un skolas 

vārda popularizēšanā gan Lat-

vijā, gan Lietuvā un Krievijā.

Iveta Bērziņa,

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Santas Mideres foto

Pateicības un nozīmīti ar skolas 
logo saņēma pūšaminstrumentu spē-
les audzēkņi  - Gundega Beķere (fl au-
ta), Mārcis Briģis (trompete), Alekss 
Leķis (saksofons), Līva Liāna Liepiņa 
(saksofons), Una Gadzāne (sakso-
fons),   Laura Lelde Kalviša (fl auta), 
Rūta Midere (fl auta), Raivo Strazdiņš 
(saksofons), Rodrigo Sproģis (eifo-
nijs) un klavierspēles audzēkne Arita 
Niedre par augstiem sasniegumiem 
konkursos un Kokneses Mūzikas 
skolas vārda popularizēšanu. Paldies 
viņiem par izturību un centību. Le-
pojamies un pateicība   vecāko klašu 
korim par augstiem sasniegumiem 
koru skatēs. 

Pateicības saņēma arī audzēkņi, kuri 
skolas vārdu godam nesuši  novadā da-
žādos pasākumos, valstī   - koncertos, 
starptautiskos festivālos un starptau-
tiskos forumos – Saksofonistu ansam-
blim, Kristai Strazdiņai, Viktorijai Le-
norai Krauklei,  Keisijai Vidiņai, Alek-
sim Krūmiņam un mācību orķestrim. 

Pateicības un nozīmītes visiem 
mūsu skolotājiem par milzīgu dar-
bu, ticību, pacietību   - Allai Puķītei, 
Ziedonim Puķītim, Leldei Kamzolei 
– Gagainei, Gundegai Ermičai, Ilo-
nai Makareni, Rūdolfam Bahmanim, 
Jānim Bumbišam, Evijai Cepurei, Sol-
veigai Selgai un Karolīnei Vancānei 
un mūsu tehniskajiem darbiniekiem 
Rutai Balodei, Inai Požarskai un Gitai 
Birkānei. 

Pateicība un paldies Skolas pado-
mei, jo šī mācību gada laikā saņēmām 
praktiskus padomus skolas pasākumu 
realizēšanā. 

Šajā mācību gadā aktīvi piedalījā-
mies akcijā "Tīrai Latvijai" un savā-
cām 900 kg makulatūras un 200 kg 
izlietotās baterijas. 

Audzēkņiem, skolas darbiniekiem 
un vecākiem vasaras mēnešos novē-
lu labi atpūsties un sasmelties spēkus 
nākamajam mācību cēlienam. 

Pateicības koncertā teic 
paldies par sasniegumiem 
mācību gadā

Muzicē fl autistu kvartets.

Dziedam ar prieku!

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt virves vilkšanu Kok-
neses novadā
1.2. Veicināt novada pagastu savstar-
pējo sadarbību sporta jomā
1.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu
1.4. Iepazīstināt ar virves vilkšanas sa-
censībām iesācējus un amatierus
1.5. Noskaidrot sacensību uzvarētā-
jus
2. SACENSĪBU VIETA UN 
LAIKS 
Sacensības notiek Kokneses estrādē 
2019.gada 6.jūlijā plkst. 15:00. 

3. DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās komandas, ku-
ras sastāvā startē jebkāds dalībnieku 
skaits, neatkarīgi no vecuma un dzi-
muma, bet komandas kopējais svars 
nedrīkst pārsniegt 500 kg. Visi dalīb-
nieki pieteikšanās laikā tiks nosvērti.
4. PIETEIKŠANĀS 
UN FINANSIĀLIE 
NOTEIKUMI
Dalībnieki var pieteikties sacensībām 
iepriekš līdz 3.jūlijam plkst 12:00 pa 
e-pastu sportacentrs@koknese.lv vai 
29360940. Sacensību dalībnieku ko-

mandu skaits ierobežots – 6 komandas.
5. SACENSĪBU 
IZSPĒLES KĀRTĪBA 
UN UZVARĒTĀJU 
NOTEIKŠANA
Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta 
pēc tam, kad būs saņemti visi pieteiku-
mi un būs zināms komandu skaits. 
6. APBALVOŠANA
Sacensību uzvarētājus apbalvo ar bal-
vām. 
7. SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē Kokneses sporta 
centrs un Kokneses novada dome.

8. TIESNEŠI
Sacensības tiesā organizatoru nozī-
mēti tiesneši.
9. PRIVĀTUMS
Piesakoties sacensībām, jūs piekrī-
tat, ka jūsu personas dati (vārds, 
uzvārds, vecums) un jūsu sniegums 
un rezultāti var tikt izmantoti sa-
censību atspoguļošanai, kā arī sa-
censības var tikt fotografētas un/
vai filmētas un iegūtie foto/video 
materiāli var būt publiski pieejami 
sabiedrības informēšanai par sa-
censību norisi.

10. CITI NOTEIKUMI
Sacensību organizatori un tiesneši 
garantē godīgu un precīzu sacen-
sību izvešanas kārtību un to prasīs 
arī no sacensību dalībniekiem. Ko-
mandas kapteinis atbild par savu 
komandu spēlētāju atbilstību sa-
censību nolikumam. Par spēlētāju 
neatbilstību sacensību nolikumam, 
komanda tiek izslēgta no tālākas 
dalības. Komandas dalībnieks ar 
savu parakstu pieteikumā apliecina 
veselības stāvokļa atbilstību izvēlē-
tajai slodzei.

 Kokneses novada svētku VIRVES VILKŠANAS sacensību NOLIKUMS
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Ar Sama modināšanas svētkiem 
Kokneses novadā atklāta jaunā tūrisma 
sezona. Svētku rīkotāji bija pasūtījuši 
brīnišķīgu laiku, lai 18. maijā visi ceļi 

vestu uz Koknesi! Dižo svētku gaviļnie-
ku pamodināja jaunā Pērses ūdenskri-
tuma atveida šalkoņa, elegantais Tvīda 
brauciens, priecīgā ņirboņa ziedošajā 

Kokneses parkā un svētku apmeklē-
tāju lieliskais noskaņojums. Galvenais 
svētku varonis paviesojās arī moku 
kambarī Kokneses pilsdrupās un lab-

prāt paskatījās amatierteātru festivāla 
"Pērses krasti" izrādes. Tik daudz noti-
kumu varēja baudīt vienā dienā! Katru 
gadu Sama modināšanas svētki ir bijuši 

labi apmeklēti, bet šajā reizē, šķiet, tika 
sasniegts rekordliels apmeklētāju skaits.

 Kokneses tūrisma informācijas 
centra, I.Čīmas foto

Ar krāšņiem pasākumiem aizvadīti Sama modināšanas svētki

Dūcot velosipēdu zvaniņiem un sagaidītāju gavilēm, krāšņais brauciens noslēdzās 
Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpilī. 

Kokneses parkā jau par iecienītu atpūtas vietu kļuvis Pērses ūdenskrituma 
atveids. Tūrisma sezonas atklāšanas dienā notika simboliska jaunā tūrisma 

objekta atklāšana. Pirms desmit gadiem ideju par ūdenskrituma atdzimšanu bija 
izlolojis nu jau mūžībā aizgājušais Kokneses novada saimnieks Viesturs Cīrulis 

un toreizējais domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis. Atklāšanas brīdī skanēja 
pateicības vārdi idejas autoriem un tās īstenotājiem. Piemiņas vieta Pērses 

ūdenskritumam vienā no parka dīķiem izveidota, īstenojot Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI-313 "Aizraujošais ceļojums 

muižu parkos četros gadalaikos", kuru sagatavoja Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa. Projekta vadītājai Ievai Rusiņai tas bija pirmais nozīmīgais 

projekts. Kokneses novada pašvaldībai sadarbībā ar būvfi rmu SIA "VV 
Būvnieks" ir tapis visskaistākais atspulgs senatnes atmiņām un apliecinājums 

šodienai, ka mums ir svarīgi saglabāt to, kas reiz bijis dārgs un neaizmirstams 
daudzām paaudzēm. Svētku brīdi paldies tika sacīts SIA "VV Būvnieks" 

pārstāvjiem Vilnim Dancim un Valdim Biķerniekam. 

Svētku rīts iesākās 
ar pavasara 
gadatirgu Parka un 
Blaumaņa ielās. No 
visdažādākajām 
Latvijas vietām, arī 
amatnieki no Lietuvas 
bija mērojuši ceļu 
uz Koknesi, lai būtu 
plašajā tirgotāju 
pulkā. 

Grūts un atbildīgs pienākums bija uzticēts Tvīda žūrijai: Ingai Liopai, Benitai 
Peciņai, Dzintaram Višķeram, Kristapam Briedim un Montai Skujai, lai 

piešķirtu Tvīda suminājumus septiņās nominācijās. "Tvīda karalienes" un 
"Tvīda karaļa" titulu saņēma Marta un Ritvars Utāni – aizrautīgi Tvīda 

braucēji. Marta atklāja, ka šim pasākumam sākuši gatavoties jau laicīgi, 
meklējot īpašus aksesuārus. Viņu vienotais stils uz tandēma divriteņa tika 
atzinīgi novērtēts. Ar ovācijām tika sveikts „Tvīda pāris” – Elīna un Lelde 

Māliņas. Par „Tvīda odziņu” kļuva elegantā Tatjana Zeica, bet titulu „Tvīda 
līdzbraucējs” ieguva Otto Bērziņš. Nominācijā „Tvīda oriģinālākais velosipēds” 

uzvaras laurus plūca Kate Ozola.

Tradicionālajā Tvīda braucienā šoreiz piedalījās 92 dalībnieki. Ceriņziediem rotāto 
senlaicīgo velosipēdu un košo tērpu parādi pa Kokneses ielām tāpat kā citus gadus vadī-
ja sporta entuziasts un Tvīdam uzticīgais Artis Zvejnieks. Brauciena norisē viņam palī-
dzēja viena daiļa jaunkundze - Monta Skuja. Kā vienmēr pārsteidza Tvīda dalībnieku 
radošā izdoma, savos tērpus atklājot pagājušā gadsimta 20. – 30. gadu šarmu. 

Pēc kopīgas fotografēšanās 
sākās loterija, kurā piedalījās 
visi Tvīda braucēji. Kokneses 

tūrisma un informācijas centrs 
ar vietējo uzņēmēju, iestāžu un 
privāto ziedotāju atbalstu bija 
sarūpējis apmēram 60 dažādas 
balvas. Galveno svētku balvu 

no sporta preču veikala "Fans" 
laimēja koknesiete Solveiga 

Vikšere. Veiksmīgās lozes īpašniece 
pastāstīja, ka Tvīda braucienā 
piedalās no pirmsākumiem, bet 

loterijā nekad nebija veicies. 
Laimests ir bijis negaidīts, bet kā 
ilggadējai Tvīda braucējai godam 

pelnīts pārsteigums. 

Tvīda nomināciju ieguvējiem kā vēl viena 
pārsteiguma balva bija ekskluzīvs šopavasar 
atvērtā moku pagraba apmeklējums. 
Atraktīvais un enerģiskais Pēteris Kirilovs, kurš 
pilsdrupās piedāvā viduslaiku aktivitātes:  loku 
šaušanu un cirvja mešanu, un ir pazīstams 
kā ilggadējs Tvīda brauciena dalībnieks, 
paplašinājis savu ampluā un kļuvis par moku 
kambara galveno "mocītāju". 

Visas dienas garumā pilsdrupās svētku 
apmeklētāji varēja izspēlēt lielformāta 
āra spēles "Senā Hanzas pilsēta Koknese", 
domino "Ražots Koknesē", salikt puzli 
"Kokneses viduslaiku pilsdrupas". Ļoti 
daudzi izmantoja iespēju vizināties ar 
kuģīšiem, priecājoties par Daugavas un 
Pērses gleznaino ainavu. 

Par "Tvīda ģimeni" žūrija izvēlējās saskaņotā 
stilā ieturēto Vingru ģimeni. Indulis un Gundega 
pastāstīja, ka ar savām meitiņām Paulu un Tīnu 
pirmo reizi bija nolēmuši piedalīties populārajā 
svētku braucienā. Pirmais Tvīda brauciens 
veiksmīgi iesācies, lai dotu iedvesmu  tajā 
piedalīties arī nākamgad! 

Svētku vakarā labi apmeklēts Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās bija Ivetas Baumanes un Roberta 

Pētersona romantisko dziesmu koncerts "Tuvu, 
tuvu". Tūrisma sezona veiksmīgi ieskandināta ar 

krāšņiem svētku pasākumiem. Anita Šmite, Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, novēl 
mums visiem aizraujošiem notikumiem bagātu 

vasaru, baudot brīnišķīgu atpūtu Senajā Hanzas 
pilsētā Koknesē un Kokneses novadā! 

Pie strūklakas "Fauna galva" dzīvespriecīgu melodiju koncertā svētku svinētājus sveica vienmēr možie "Kokneses zēni", folkloras 
kopa "Urgas", kapela "Aizezeres muzikanti", Druvja Andriksona vokālās studijas audzēkņi, priecēja Kokneses Mūzikas skolas fl autu 

kvartets un dziedātāji. 

Ar sajūsmas aplausiem tika sagaidīta svētku galvenā varoņa 
ierašanās. No ūdens šalkām un klātesošo gavilēm pamodināts, 

Sams kopā ar līnijdeju grupas "Kristāliņi" meitenēm laidās līksmā 
dejā. Ingas Ozoliņas vadīto līnijdeju grupu  mazo un lielo dejotāju 

priekšnesumus varēja vērot arī pie skulptūras "Mūžībai". 
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Pirmo reizi Sama modi-

nāšanas svētkos valdīja 

teātra noskaņa, jo pasāku-

miem bagāto svētku dienu 

vēl krāsaināku radīja ama-

tierteātru festivāls "Pērses 

krastos". 18. maijā visas 

dienas garumā 11 amatier-

teātri no dažādām Latvijas 

vietām savu spēlēt prieku 

atklāja Kokneses parkā, 

Blaumaņa pagalmā, Kok-

neses kultūras namā, kā arī 

Bebru un Iršu pagastos.

Sarmīte Rode 

Foto no Kokneses 

amatierteātra arhīva 

Inguna Strazdiņa, Kokneses 
amatierteātra režisore, teic: "Jau 
13. reizi teātra spēlētājus kopā 
sasauca festivāls "Pērses kras-
tos", kas tradicionāli notiek ik 
pēc diviem gadiem jūlija vidū. 
Zīmīgi, ka arī pieteikušies bija 
13 kolektīvi, bet divi no tiem 
diemžēl ierasties nevarēja. Šo-
reiz izlēmām festivālu apvienot 
ar tūrisma sezonas atklāšanas 
svētkiem, jo šovasar no 19. līdz 
21. jūlijam Alūksnē notiks Latvi-
jas amatierteātru festivāls – liels 
un nozīmīgs notikums visiem, 
kuri savu brīvo laiku velta teātra 
mākslai.

Pirmajos festivālos Koknesē 
ieradās apmēram četri kolektī-
vi, bet tagad piedalīties gribē-
tāju skaits ir krietni pieaudzis. 
Atšķirībā no citur rīkotajiem 
festivāliem, pie mums izrādes 
nevērtē ekspertu žūrija. Tas pa-
ver iespēju   pieteikties un sevi 
parādīt arī kolektīviem, kas 

nesen sākuši darboties. "Pērses 
krastos" ierodas kolektīvi, kas ir 
sasnieguši augstu līmeni, kā arī 
tie, kuri spēlē savam priekam un 
kuplina savu pagastu kultūras 
dzīvi. Gadu gaitā mums ir izvei-
dojusies draudzība ar Brocēnu 
teātri, Saldus tautas teātri, Ābe-
ļu pagasta amatierteātri, arī ar 
lielvārdiešiem, kuri šoreiz nebi-
ja mūsu pulkā. Priecē, ka mūsu 
oriģinālajā masku kokā parādī-
jās vairākas jaunas maskas no 
kolektīviem, kas uz svētkiem 
ieradās pirmo reizi."

Ieguvēji no šī radošā pa-
sākuma ir arī Bebru un Iršu 
pagastu iedzīvotāji. Tēlnieka 
V.Jākobsona memoriālajā mājā 
bebrēnieši varēja noskatīties 
Vilzēnu amatierteātra "Man pa-
tīk…" iestudēto Ādolfa Alunāna 
lugu "Pašu audzināts", režisore 
Aira Lapkovska un Kārķu ama-
tierteātra sniegumā Hermaņa 
Paukša komēdiju "Ar spaini 
pa galvu", režisore Dace Pieše. 
Savukārt Iršu pagastā skatītāji 
sirsnīgi uzņēma Ābeļu pagasta 
amatierteātri ar pieredzes ba-
gātā režisora Pētera Draņeviča 
iestudēto Andra Niezviedža ko-
mēdiju "Viņa ir īstā, muterīt!" un 
Uzvaras amatierteātri ar izrādi: 
Harijs Ammers "Četras dāmas 
un džokers", režisore Iluta Pu-
ķīte.   

Amatierteātri, kuri savas izrā-
des rādīja Koknesē, izbaudīja arī 
Sama modināšanas svētku plašo 
pasākumu programmu un tu-
vāk iepazina Kokneses skaistā-
kās vietas. Svētku rītā Kokneses 
parkā pie skulptūras "Mūžībai" 

festivālu atklāja Brocēnu teātris 
ar Ādolfa Alunāna iestudējumu 
"Seši mazi bundzenieki", reži-
sore Zanda Strogonova. Kamēr 
noritēja Tvīda brauciens, Blau-
maņa pagalmā skatītāji dzīvoja 
līdzi Carnikavas amatierteātra 
"Nagla" jaukajam Jukuma Pale-
viča mīlas stāstam "Preilenīte" 
Zigurda Neimaņa režijā. Pie 
skulptūras "Mūžībai" izrādi ma-
ziem un lieliem bērniem pēc 
Anitas Zeiliņas grāmatas motī-
viem "Lietusmētelīša ceļojums 
jeb kad zāle bija zaļāka" rādīja 
Rundāles amatierteātris "Stella", 
režisore Lilita Lauskiniece. 

  Kokneses kultūras namā 
Valkas pilsētas teātris un reži-
sors Aivars Ikšelis aicināja uz 
Antona Čehova iestudējumu 
"Jubileja". Mazajā zālē Tārgales 
amatierteātris "Tango" priecēja 
ar Ritas Griezes režisēto Harija 
Ammera komēdiju "Četras dā-
mas un džokers". Vasaras tveicē 
atspirdzināja Saldus Tautas teāt-
ris ar  iestudēto Jevgenija Švarca 
lugu "Sniega karaliene", režisore 
Inese Legzdiņa. Lizuma ama-
tierteātris "Daiva" koknesiešiem 
bija atvedis Reja Kūnija komē-
diju "Bīstami – sieva", režisore 
Solveiga Vilka.

Lai arī kā bija sākotnēji iece-
rēts, festivāla noslēgumā neiz-
skanēja Andra Kristona uzraks-
tītā šiem svētkiem veltītā himna, 
bet Kokneses amatierteātris to 
ir nolēmis saukt arī par sava ko-
lektīva himnu, un koknesieši to 
noteikti dzirdēs. 

Par festivāla tradīciju ir 
kļuvusi kopīga "Teātra" zupas 

baudīšana un dalīšanās dienas 
iespaidos. Tā bija arī šajā reizē, 
kad ar gardo virumu tika pa-
cienāti gan aktieri, gan atsaucī-
gie izrāžu vērotāji. "Gadu gaitā 
mums ir izveidojies labi zināms 
skatītāju loks. Paldies viņiem par 
mums dāvāto uzticību!" – saka 
Inguna Strazdiņa. 

  Visas izrādes iedvesmoja ar 
savu dzīves prieku, kas ļoti ie-
derējās svētku dienas gaisotnē. 
Festivāla rīkotāji – Kokneses 
amatierteātris pateicas visiem 
atsaucīgajiem teātra spēlētājiem, 
novēlot pēc diviem gadiem atkal 
satikties "Pērses krastos"!

Jāteic, ka Kokneses amatier-
teātrim sezona vēl nav beigusies. 
Jūlija otrajā nedēļā koknesieši ar 
Ingunas Strazdiņas režisēto izrā-
di – Pērs Ulovs Enkvists "Vectē-
va māja" dosies uz starptautisko 
amatierteātru festivālu "Spēlēt-
prieks" Limbažos. 

Trīs radošas dienas jūlijā paies 
amatierfestivālā Alūksnē, kam 
šoreiz dota devīze "Spoguļo". 
Inguna Strazdiņa stāsta: "Tradi-
cionāli šajā festivālā būs svētku 
gājiens un svinīga svētku atklā-
šana. Pirmo reizi tiks pasniegta 
Līvijas Akurāteres balva, jo cie-
nījamā teātra zinātniece daudzu 
gadu garumā ir piedalījusies 
amatierteātru festivālos un ska-
tēs. Mēs viņu sirsnīgi dēvējām 
par amatierteātru krustmāti. Arī 
Alūksnē mēs rādīsim "Vectē-
va māju". Uz šo festivālu varēja 
pieteikties ar izrādi, kas pēdējos 
piecos gados reģionālajā skatē ir 
ieguvusi vismaz III pakāpi. Mēs 
varējām izvēlēties spēlēt Justīnes 

Kļavas "Dāmas" vai "Vectēva 
māju" jo abas šīs izrādes ir labi 
novērtētas. Izrādi "Dāmas" 8. 
decembrī spēlēt festivālā Lietuvā 
mūs ir izvirzījusi Latvijas ama-
tierteātru asociācija."

Lai Kokneses amatierteātrim 
notikumiem bagāta vasara, kurā 
iznāk laiks arī atpūsties un smelt 
iedvesmu jaunai sezonai! 

Kopā ar Sama modināšanas svētkiem aizvadīts 
amatierteātru festivāls "Pērses krastos"

Skats no Brocēnu teātra izrādes „Seši mazi budzenieki”.

Ekskluzīva iespēja nofotografēties kopā ar Samu!

„Ir tikai viena patiesa greznība uz pa-
saules – cilvēcisko attiecību krāšņums.” 
Šo Antuāna de Sent-Ekziperī atziņu, ko 
esmu paņēmusi līdzi visai dzīvei, tau-
tasdziesmu krājumā „Līgo” 1988. gadā, 
absolvējot Kokneses vidusskolu, man 
ir ierakstījusi klases audzinātāja Edīte 
Zariņa.

Ik pa laikam, tuvojoties vasaras saul-
griežiem, šī grāmatiņa tiek pāršķirstīta 
un vienmēr acu skatienu piesaista sko-
lotājas kaligrāfi skais rokraksts, bet uz 
grāmatas vāka ziedošā Jāņu zāļu pļava 
izsaka viņas būtību – būt skaistai un 
stiprai savā vienkāršībā un labestībā.

Arī skolotājas dzimšanas dienas laiks 
ir brīdis, kad pļavā visas puķes grib, lai 
tām nepaiet garām, kad tās izsmaržotu 
Jāņu dienas zāļu vainagos. 15. jūnijā 
Edīte Zariņa sagaidīs 85. dzīves gads-
kārtu. Ciemojoties neilgi pirms jubile-
jas viņas dzīvoklī Parka ielā, viesistabā 
smaržoja savāktās tējzālītes. Tas ir viens 
no manas bijušās klases audzinātājas 
vaļaspriekiem – smelties spēku dabā un 
dalīties tajā ar saviem tuvajiem. 

Domās atgriežas 
bērnības zemē

Savās domās dižo gadu nesēja itin 
bieži atgriežas dzimtajā pusē Asares 
pagastā, kas tagad ir daļiņa no Aknīstes 
novada. „Lazdiņu” māju saimniekiem 
viņa bija pastarīte – septītais bērns. 
„No kuplā pulciņa lieli izaugām četri: 
divi dēli un divas meitas. Vecākie bērni 

nomira pavisam maziņi. Pie sava vārda 
tiku, pateicoties brāļiem Voldemāram 
un Albertam. Viņi, tāpat kā vēlāk es, 
mācījās Leona Paegles vārdā nosaukta-
jā septiņgadīgajā skolā. Tās direktoram 
bija meitiņa Edīte. Kad es piedzimu, 
brāļi teikuši, ka arī mani jāsauc šajā vār-
dā,” atminas skaistā vārda īpašniece.

Arī viņas dzimtā ievijušies mūsu 
Latvijas sāpīgie likteņa meti. Kara ga-
dos abus brāļus iesauc leģionā. Karam 
beidzoties, Voldemāram ar citiem bi-
jušajiem leģionāriem izdodas pāri jūrai 
nokļūt Zviedrijā, bet zviedri patvēruma 
meklētājus izdeva Padomju Savienībai. 
Skolotāja stāsta: „Manu vecāko brāli 
nošāva Maskavā. Alberts nonāca aiz 
Polārā loka,  no izsūtījuma viņš atgrie-
zās ar sagrautu veselību.” 

Jau skolas solā sēžot, ņiprais meitēns 
sapņo par skolotājas profesiju. Pēc sep-
tiņgadīgās skolas beigšanas Edīte dodas 
mācīties uz Daugavpils skolotāju insti-
tūtu. „Kur maniem vecākiem bija prāts 
- tādu sīku smešku (skolotājas runā gan 
skolas gados, gan tagad bieži gadās pa 
interesantam apvidvārdam!) palaist 
tik tālu projām! Bet dūša man bija lie-
la, pratu iztikt ar mazumiņu. Pēc gada 
skolotāju institūtus Daugavpilī un Cēsīs 
slēdza. To vienu gadu man ieskaitīja kā 
vienu vidusskolas klasi, jo turpināju 
mācīties Ilūkstē. Pēc tam uzreiz devos 
studēt uz Latvijas Valsts Universitāti 
bioloģijas un ķīmijas fakultātē. Mācī-
jos vienā kursā ar izskatīgu un gudru 

puisi Ivaru Zariņu, kuru augstskolā 
kā teicamnieku uzņēma bez iestājek-
sāmeniem. Viņš, dzimis cēsnieks, jau 
iepriekš bija pabeidzis Jelgavas peda-
goģisko skolu. 1959. gadā pabeidzām 
studijas un turpat Rīgā apprecējāmies,” 
stāsta Edīte Zariņa.

Līgo vakars Daugavas 
krastā

Pārvarot dažādus tā laika izglītības 
sistēmas birokrātiski liktos šķēršļus, abi 
jaunie skolotāji nonāk vienā darbavietā 
Madonas rajona Lubānā. Tur arī ģime-
nē piedzimst dēli Jānis un Vilnis. Pēc 
vairākiem gadiem darba gaitas Zariņu 
pārim turpinās Dobeles vidusskolā. Uz 
Koknesi 1974. gadā ceļš atveda, patei-
coties kolēģim Vitoldam Stafeckim no 
Lubānas, kurš jau strādāja Kokneses 
vidusskolā. „Izrādās, ka šeit bija vaja-
dzīgs ķīmijas skolotājs, mūsu bijušais 
kolēģis direktoram Ilmāram Gaišam 
ieteica manu vīru. Bijām ar mieru pār-
celties, jo tika apsolīts dzīvoklis jaunuz-
celtā daudzdzīvokļu mājā. Lai arī iznāca 
pārpratums un solītā dzīvokļa vietā da-
būjām citu, Koknese mums uzreiz iepa-
tikās,” atminas skolotāja. Ivars Zariņš 
izcili mācīja ne tikai ķīmiju, bet arī, bū-
dams ļoti muzikāls, beidzis Cēsu mūzi-
kas skolu, nodibināja un vadīja skolēnu 
pūtēju orķestri. Dažādu apstākļu dēļ 
viņš izvēlējās iemīļoto skolotāja darbu 
turpināt Rīgā. 

Edītei Zariņai pirmie trīs darba gadi 

paiet, strādājot Kokneses internātpa-
matskolā, bet pēc tam viss turpmākais 
darba mūžs līdz 1996. gadam aizritējis 
Kokneses vidusskolā, mācot bioloģiju, 
kā arī savulaik tādus priekšmetus kā 
ģimenes pamati un psiholoģija, au-
dzinājusi arī klases.Vienmēr eleganta, 
stingra un taisnīga, viņa spēja aizraut ar 
savu stāstījumu mācību stundās un bija 
lieliska audzinātāja, kas ar savu spēcīgo 
personību lika saviem skolniekiem sa-
sparoties un nebaidīties no grūtībām. 
„Manas dzīves 44 gadi pieder darbam 
skolā,” teic pieredzes bagātā skolotāja.

Lūdzot atcerēties kādus skaisti no-
svinētus Jāņus, viņa teic: „Atceros vienu 
Līgo vakaru Daugavas krastā, kad pui-
kas vēl bija mazi. Mans vīrs uz bungām, 
Vitolds Stafeckis ar akordeonu un vēl 
citi vietējie muzikanti spēlēja ballīti līdz 
rīta ausmai!”

Ļaudīs iet gaišu vaigu
Lai cik grūti būtu, ļaudīs vajag iet ar 

gaišu vaigu, ir pārliecināta skolotāja. 
Zaudējot vīru un dēlu Jāni, Edīte nav 

zaudējusi vissvarīgāko – priecāties par 
katru dzīves dienu un vēlēt domās labu 
saviem mīļajiem. Dēls Vilnis sekojis ve-
cāku pēdās, izvēloties skolotāja profesi-
ju. Viņš ir sporta skolotājs Pilsrundālē 
un treneris Bauskā, arī mazdēls Rinalds 
ir sporta skolotājs un treneris Vecum-
nieku vidusskolā. Dēla Jāņa ģimenē iz-
augušas divas meitas Kristīne un Elīna, 
kuras mīļajai vecmāmiņai dāvinājušas 
trīs mazmazbērnus. „Es vienmēr gaidu 
viņus ciemos. Brīvajos brīžos lasu „Lat-
vijas Avīzi”, vakaros dodos uz savu dār-
ziņu, zeme izslāpusi pēc lietus. Paldies 
atsaucīgajai kaimiņienei, kura palīdz 
sanest ūdeni,” stāsta skolotāja.

19. jūnijā Radošajā mājā skolotāju 
Edīti Zariņu skaistajos dzīves svētkos 
sveiks Kokneses vidusskolas pedago-
gu – senioru apvienības „Zelta rudens” 
kolēģi. Vislielākā greznība uz pasaules 
– cilvēcisko attiecību krāšņums. Šos 
vārdus kā smaržīgu jāņuzāļu pušķīti 
pateicībā dāvinām arī mēs – 1988. gada 
izlaiduma klase.   

Sarmīte Rode

Skolotāja Edīte Zariņa ar 1988. g. klases izlaiduma zēniem.

Paldies par ceļa vārdiem, skolotāj!

 Jaunības dienās.
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Es raugos tevī kā brīnumā,
Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied,
Un liekas, ka laiks šajā jaukajā vakarā
Cauri vasaras ziedošām pļavām iet.
Es raugos tevī kā brīnumā – 
Tik vienkārši un jauki tavi gadi zied.
Un ir tik mīļi, ka varam līdzās tiem iet
Un tavā ziedlapu rasā iemirdzēt.

Šos Ārijas Āres vārdus Kokneses 
internātpamatskolas – attīstības cen-
tra kolektīvs velta savai ilggadīgajai 
direktora vietniecei mācību darbā 
Zentai Bružikai, sveicot viņu 90. dzī-
ves jubilejā.

Zentas dzīvesceļš aizsācies netālu 
no Kokneses – Jēkabpilī 1929.gada 
22.maijā. Pirmā darbavieta jau tuvāk 
tagadējai dzīves vietai – Gostiņos, tad 
kopā ar vīru Staņislavu pārcelšanās uz 
Koknesi un darbs Kokneses septiņga-
dīgajā skolā. Kad Staņislavam uzdod 
veikt direktora vietnieka pienākumus 
vidusskolā, Zenta paliek Bormaņos 
un veido jaunu mācību iestādi, kuru 
šodien pazīstam kā internātpamat-
skolu – attīstības centru. Šajā mācību 
iestādē cienījamā jubilāre nostrādāju-
si 44 gadus (1965. – 2009.). Lai pras-
mīgi veiktu pedagoga pienākumus un 
sagatavotos mērķtiecīgam darbam, 
skolotāja divkārt absolvējusi Liepājas 
Universitāti, pirmo diplomu saņemot 
kā pamatskolas skolotāja, otro – de-
fektoloģijas specialitātē.

Ir bijusi skolotāja, logopēde, vadī-
jusi sākumskolas un korekcijas me-
todiskās komisijas darbu, regulāri 
organizējusi pieredzes apmaiņas pa-
sākumus ar citām izglītības iestādēm, 
gatavojusi scenārijus, organizējusi 
ekskursijas, braucienus uz teātra izrā-
dēm, svētku pasākumus kolektīvam.

Vienmēr eleganta, enerģiska, 
smaidīga, sirsnīga, atsaucīga, ar labu 
humora izjūtu, mērķtiecīga, zinoša, 
radoša, profesionāla, prasīga, kolēģu 
cienīta, mīlēta un apbrīnota skolo-
tāja – pedagogs ar lielo burtu, kura 
darbam atdevusi sevi visu, strādājusi, 
izmantojot jaunākās pedagoģiskās at-

ziņas, atbalstījusi, iedrošinājusi, ieva-
dījusi skolas dzīvē jaunos pedagogus, 
nesavtīgi sniedzot savas zināšanas un 
bagāto pieredzi. 

Savs laiks un mīlestība atdota arī 
ģimenei, kurā uzauguši divi dēli; gan 
Jurim, kurš bērnībā fi lmējās Rīgas ki-
nostudijas lentē „Līvsalas zēni”, gan 
Mārim, kurš kļuva par vienu no ievē-
rojamākajiem Latvijas vieglatlētiem, 
divkārtēju Eiropas čempionu trīssoļ-
lēkšanā, māte bijusi sirsnīga atbals-
tītāja un līdzjutēja gan viņu karjeras 
gaitās, gan personīgajā dzīvē. Domās 
bieži iznāk kavēties pie smaga darba 
un lielas mīlestības pilnajiem gadiem, 
kas aizvadīti kopā ar dzīvesbiedru 
Staņislavu. Tagad Zentas kundzes sir-
di priecē mazmeitu un mazmazmeiti-
ņu panākumi. Viņa joprojām ir dzīves 
vidū, tiekas ar citiem pensionētajiem 
skolotājiem, dodas braucienos uz te-
ātra izrādēm un koncertiem, un šķiet 
pavisam neticami, ka gadu kamols sa-
tinies jau tik liels...

Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centra kolektīvs sūta ju-
bilārei sirsnīgus sveicienus, labas ve-
selības vēlējumus un vēl daudz baltu 
dieniņu piedzīvot.

 
Mūža audums 

Kādā no Parka ielas daudzdzīvok-
ļu namiem mājīgā, saulainā istabiņā, 
meitas Teiksmas aprūpēta, savas die-
nas vada viena no vecākajām Kokne-
ses iedzīvotājām Vija Gailītes kundze.

Kad 1944.gada rudenī kara troks-
nis Kokneses pusē norima un darbu 
atsāka skolas, Krievkalna septiņga-
dīgās skolas skolotāju vidū varēja ie-
raudzīt trīs jaunas meitenes – Zelmu 
Muižnieci, Ritu Jansoni un Viju Feok-
tistovu. Pēc ilgiem un ražīgiem darba 
gadiem savā vienīgajā darba vietā Zel-
mas un Ritas kundzes atdusas dzim-
tenes smiltājā, bet joprojām kopā ar 
mums par balto Dieva pasaulīti prie-
cājas šopavasar 28.maijā 95.šūpuļ-
svētkus sagaidījusī Vija Gailīte. 

Kā vienā elpas vilcienā aiztrauku-

šies darba gadi, kuros Vijas kundze 
daudziem jo daudziem koknesiešiem 
bijusi pirmā skolotāja, burtiņu un ci-
paru ierādītāja, ne tikai mīļa kā mam-
ma, bet arī stingra un prasīga audzi-
nātāja. Mācījusi priekšmetus, kurus 
sākumskolas klasēs bija parasts mācīt 
klases audzinātājam, vienlaik pat vācu 
valodu. Lai mācītu citus, jāizglītojas 
pašam, un Vijas kundze neklātienē 
pabeidz Liepājas pedagoģisko institū-
tu. Principiālā, rosīgā skolotāja, viņas 
organizatora spējas un uzņēmība ne-
paliek nepamanītas kolektīvā – Viju 
ievēl par skolotāju arodorganizācijas 
priekšsēdētāju, un arī šos pienāku-
mus viņa ar lielu ieinteresētību un at-
bildības sajūtu veic ilgus gadus.

Vēl strādājot skolā un vērojot ko-
lēģu, tautas daiļamata pulciņa dalīb-
nieču varējumu, Vijas kundzei bija 
nolūks iemācīties aust, kā viņa teica – 
kad aiziešu pensijā. Tā arī notika, un 
tagad viņas dīvāniņu rotā pašas austa 
sega, arī citviet dzīvokļa interjerā Vi-
jas austie celiņi un dvieļi. Kopā ar vīru 
Elmāru uzcelta māja, izaudzinātas 
meitas – viss prasījis laiku, enerģiju, 
viss bijis jāsavieno, jāpaspēj, jāapgūst. 
Un vēl kāda joma, kurā Vijas kundze 
ieguldījusi daudz sava sirds siltuma 
un spēka – ilgus gadu viņa bija tā, 
kas pēdējā ceļā izvadīja mūsu mūža 
miegā aizmigušos tuviniekus. Rimti, 
mierīgi un rāmi viņa teikusi atvadu 
vārdus simtiem koknesiešu.

Tagad, vadot dienas savā gaišajā 
istabiņā un pārlapojot daudzos albu-
mus ar plašās dzimtas ļaužu attēliem, 
Vijas kundze kavējas atmiņās par 

tālākiem un tuvākiem laikiem, par 
mūža piepildījumu. Tas ir bijis bagāts.

Bijušie kolēģi un vairākas skolēnu 
paaudzes vēl sirmajai skolotājai braši 
turēties arī mūža novakarē, labu ve-
selību un apkārtējo radu. draugu, kai-
miņu mīlestību.

Finiša nav un nebūs!
Diez vai jaunie pedagogi Vija un 

Arvīds Baltceri no tālās Valkas Zie-
meļvidzemē, pagājušā gadsimta seš-
desmito gadu sākumā nonākuši Kok-
nesē, apjauta, ka te turpmāk būs viņu 
prieki un bēdas, te būs darbs un atpū-
ta, te pacelsies viņu māja, augs viņu 
dēstītās ābeles,  dzims, uzaugs un pa-
saulē aizies viņu bērni Ilze un Ervīns. 
Te būs viņu dzīve. Tā arī bija. Nu, kad 
ļauna slimība izšķīrusi abus un Vijas 
mūžs noslēdzies (1933 - 2018), Ar-
vīds vada savas dienas viens un turpi-
na kopt abu stādīto dārzu.

Uz jautājumu, vai Kokneses vidus-
skola ir viņa vienīgā darba vieta, sko-
lotājs atbild ar nē, jo vienu (!) gadu 
esot strādājis Kokneses septiņgadīga-
jā skolā. Pārējie – jā, tie gan. Strādāt 
par sporta, agrāk teica, fi zkultūras, 
skolotāju skolā, kurā viņa darba lai-
kā bija jāizbūvē jauns stadions, skolā, 
kuras direktors bija sporta fanātiķis 
un panāca, ka skola kļuva par viegl-
atlētikā specializētu skolu, nebija 
viegli. Arvīds bija jauns un visu varē-
ja – vadīt stundas, organizēt treniņus, 
sacensības gan skolā, gan rajonā, sa-
gatavot komandas, lai tās startētu ar 
labiem panākumiem, izcīnot augstas 
vietas. Vairāki bijušie audzēkņi iekļu-

va tai laikā valsts (PSRS) izlasē. Tāpat 
kā skolēni Arvīds „nestartēja” viens, 
vienmēr blakus bija kolēģi Ēriks un 
Viesturs Cīruļi, Broņislava Kalniņa, 
Leontīne Ločmele, pēdējos darba ga-
dos jau pašu audzinātie Ivars Māliņš 
un Viktors Ņuhtiļins. Sporta skolo-
tājam nekad nav brīvdienu, vienmēr 
kaut kur notiek kādas sacensības, jā-
pavada skolēni, jāpiedalās to organi-
zēšanā. Arvīds bija augstas kategorijas 
tiesnesis. Visās lielākajās republikas 
mēroga vieglatlētikas sacensībās ne-
iztika bez pedantiski precīzā tiesneša 
A.Baltcera.

Vairākus gadus Arvīds Baltcers 
bija direktora vietnieks mācību darbā, 
ilgstoši vadīja sporta skolotāju meto-
disko komisiju. Arī kā administrators 
darbojās ar augstu pienākuma apziņu, 
bija precīzs, radošs, domāja par skolas 
darba kvalitātes paaugstināšanu.

Un kur nu vēl Arvīda skanīgā balss! 
Jautrs, dzīvespriecīgs, labā garastā-
voklī, sirsnīgs, atvērts, vienmēr kopā 
ar dzīvesbiedri piedalījās kolektīva 
pasākumos. No Arvīda vaļaspriekiem 
dominē medības un zveja, tur viņš 
rod spēku jaunam darba cēlienam.

3.maijā tuvāko kolēģu lokā Arvīda 
kungs svinēja savu 85.dzimšanas die-
nu. Sveicot Kokneses sportistu audzi-
nātāju lielajā jubilejā, jāvēl izturība, 
laba veselība un lai turpmākajā dzīves 
ceļā pavada I.Ziedoņa vārdi: „Finiša 
nav un nebūs! Finiša nav un nebūs! 
Finiša nav un nebūs! Ir tikai - starts!”

Paldies par palīdzību raksta 
sagatavošanā Mārai Citko un 

Sanitai Baltcerei.

Uz skolotāju senioru bagātīgajiem mūžiem atskatoties

Vija Gailīte (3.rindā 2. no labās) un Arvīds Baltcers (1.rindā 3. no kreisās) kolēģu vidū 1966./67.m.g.

Zenta Bružika savu kolēģu vidū

8. jūnijā Vecbebru stadiona di-
vos smilšu laukumos uz pludmales 
volejbola KNAČ-1 posmu pulcējās 
5 sieviešu (“Viva”, “Hekate”, “Smai-
dīgās”, “Nosaukums”, “Vasaras”) un 
8 vīru (“Trusovs/Līcītis”,  “Liepiņš”, 
“777”, “Turbopuška”, “Salamalei-
kum”, “Bebri”, “Irši-veterāni”, “Žig-
sis”) komandas. Kādam tās bija pir-
mās šī gada sacensības, kādam jau 
kārtējās. Jāpiemin, ka sieviešu ko-

mandā bija KNAČ volejbolistes no 
Rīgas - komanda “Viva” (Ilona Va-
bale, Svetlana Vihrova). Liela daļa 
volejbolistu bija rūdīti savstarpēji 
citu gadu pretinieki, pieredzējuši 
citu gadu draugi

Sieviešu komandu sacensībā  1. 
vietu izcīnīja komanda “Viva” (Ilo-
na Vabale, Svetlana Vihrova), 2. vie-
tu- “Hekate” (Linda Sudāre, Sanita 
Šreibere), 3. vietu- “Nosaukums” 

(Anna Bulzga, Eva Tomaševska”).
 Vīru komandu konkurencē  god-

algotās vietas izcīnīja sekojošas 
komandas: 1. vieta “777” (Audris 
Arzovs un Niklāvs Vingris), 2. vieta 
“Trusovs/Līcītis” (Vasilijs Trusovs 
un Edgars Līcītis), 3. vieta “Žigsis” 
(Renāts Cīrulis un Raivis Pālēns).

Balvās tika pasniegtas Bebru pa-
gasta pārvaldes 2019. dada medaļas 
(“V.Jākobsonam 120”), diplomi un 

pasākuma atbalstītāja SIA “Salix” 
Medus.

Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim - Iršu volejbolistam Dzin-
taram Greļam, Bebru pagasta pār-
valdei par apbalvojumiem un dar-
biniekiem par stadiona sagatavo-
šanu, spēlētājiem par SPORTISKO 
GARU!

Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta organizators

Vecbebros aizvadīts pludmales volejbola pirmais posms


