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Vasara pieklust ziedu vainagu galvā - Dievs pār zemi iet... /M.Stepēna/

Novada
Vēstis
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2015. gada 16. JŪNIJS
Ikkatra sirds gaida,
kad nāks brīnišķīgā
vakarēšana ziedu smaržu
un dziesmu reibumā.
Teika stāsta par papardes
ziedu, kas uzzied reizi
gadā, Jāņu naktī. Paparde
nezied, bet brīnums notiek:
Jāņu naktī vaļsirdīgā
priekā atveras tautas
dvēsele.
/K.Skalbe/

Priecīgus
vasaras saulgriežus!
Kokneses novada dome

Laiks pieteikties
svētku gājienam!
Kokneses novada svētku organizētāji atgādina – iestādēm,
organizācijām, pašdarbības kolektīviem, biedrībām un domubiedru grupām – visiem, kuri 4. jūlijā
gatavojas doties Kokneses novada
svētku gājienā – līdz Pēterdienai,
29. jūnijam, ir jānosūta pieteikums
un neliels sevi raksturojošs apraksts
Kokneses kultūras nama direktorei
Ingunai Strazdiņai, e-pasts: inguna.strazdina@koknese.lv
Kokneses novada svētku moto:
„Zied Kokneses novads” lai atsaucas svētku gājiena dalībnieku tērpos un noskaņojumā!
Līdz 30. jūnijam iestādēs un
tirdzniecības vietās izvietotajās
kastītēs var ievietot svētku plakātu
anketas, kas piedalīsies lielajā svētku loterijā.

Lai Pērses pamatskolas absolventiem mīļas
atmiņas par skolu!
13. jūnijā Pērses pamatskolā svinīgā noskaņā, smaržojot meijām, pagāja
šīs skolas 64. izlaidums, kurā kopā ar
prieku par absolventiem, kuri skolas
atmiņā paliks kā uzņēmīgi un mērķtiecīgi jaunieši, bija jūtama arī skumja
noskaņa. Ar 2015. gada 1.septembri
Pērses pamatskola darbosies kā sešklasīgā pamatskola.
Izlaidumā laba vēlējumus turpmākajam ceļam saņēma septiņi absolventi:
Aiga Bērziņa, Laura Bite, Rimants Kalniņš, Ričards Reismanis, Lauris Riekstiņš, Agnese Skrīvere un Linda Soloveika. Klases audzinātāja Olita Ruža un
direktore Gaļina Kraukle teic, ka ir liels
gandarījums par jauniešiem, kuri ļoti
labi nokārtoja eksāmenus, visus skolas
gadus bija sabiedriski aktīvi, apveltīti ar

radošu garu un veselīgu humoru. Daži
jaunā ceļa sācēji izvēlējušies mācības
turpināt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Aizkraukles arodskolā, vēl citi dosies
uz Rīgu. Lai viņiem labs ceļavējš un mīļas atmiņas par skolu!
Izlaidumā Iršu pagasta pārvaldes
vadītāja Raina Līcīte pasniedza Kokneses novada domes Atzinības rakstus
par ieguldīto darbu Pērses pamatskolas
audzēkņu izglītošanā un skolas attīstībā
skolotājām Birutai Vilcānei, Indrai Labai, Aijai Indriksonei, Sandrai Paļčevskai, Vitai Zariņai, Olitai Ružai un par
atbildīgu, profesionālu un radošu darbu Pērses pamatskolas darba vadīšanā
direktorei Gaļinai Krauklei.
Izlaidumā izskanēja fragmenti no

Pērses pamatskolas absolventi pie savas mīļās skolas dižā bērza.

absolventes Aigas Bērziņas domraksta
par skolas bērzu – skolas gaitu liecinie-

ku. Pie tā par tradīciju ir kļuvusi absolventu fotografēšanās izlaiduma vakarā.

Esiet sveicināti ziedu mēnesī
jūnijā! Klāt laiks, kad daba gatavojas savam dievkalpojumam
– vasaras saulgriežiem. Pļavas
dziesmu nodziedāju pār pļaviņu
pāriedama, man piebira pilnas
kurpes zilu ziedu, zelta rasas – daino tautasdziesma un mēs katrs varam būt šī vienreizējā mirkļa gan
liecinieki, gan baudītāji. Mums
tikai jāiebrien margrietiņu pļavā,
jāpieliecas pie ziedošas madaras,
jāsajūt jasmīnu elpa.
Šis ziedēšanas laiks sasaucas ar
mūsu gaidāmo Kokneses novada
svētku moto „Zied Kokneses novads!” Katrā mūsu novada stūrītī
redzams, kā uzzied cilvēku labie
darbi. To apliecina čaklie un savu
vietu mīlošie Iršu pagasta ļaudis.
Iebraucot Bebru pagastā, skatiens
apstājas pie nesen izveidotā atpūtas laukuma un koktēlnieku brāļu
Rūrānu rokām tapušās informatīvās zīmes „Vecbebri”. Vai esiet
pamanījuši, kā Kokneses parkā
pie dīķiem katru zaļojošo stūrīti ieskauj puķu krāsainās sejas?
Paldies visiem, kuru darbs palīdz
uzziedēt mūsu novadam!
Šīs avīzes numura lappusēs
stāstām par svarīgām aktualitātēm, gan aicinām ielūkoties
daudzveidīgo kultūras pasākumu
atskatā. Atceroties 1941. gada 14.
jūniju - vienu no latviešu tautas
sēru dienām, savu atmiņu stāstu
un dzīves gudras pārdomas mums
ir uzticējusi koknesiete Aina
Bluzmane.
Par Jāņu svinēšanas tradīcijām, kā radīt un piedzīvot latviskus Līgo svētkus, savu pieredzi
mums atklāj Inguna Žogota – latviskās dzīvesziņas zinātāja, lielu
un mazu iedvesmotāja rast spēku
dabā un dainu pūrā.
Varbūt tieši šajos Jāņos izdodas nopīt vainagu no trejdeviņām
jāņu zālēm, sajust, kā saule gāja
vakarā zelta rasu zarodama. Lai
ozollapu vainadziņš tiek arī nesen
Koknesē dzimušajam puisītim –
Jānītim!
Skaistu un latvisku līgošanu!
Sarmīte Rode
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2015.gada 27.maijā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses novada svētkiem
2015.gada jūlija mēnesī.
1.2. Pieņemt zināšanai informāciju par delegācijas uzņemšanu no
partnerpilsētas Vitingenas (Vācija)
2015.gada jūlijā.
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par kultūras darbu Kokneses pagastā (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv ).
2.2. Pieņemt zināšanai informāciju par kultūras darbu Iršu pagastā
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv ).
2.3. Pieņemt zināšanai informāciju par kultūras darbu Bebru pagastā
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv ).
3.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.7
Par grozījumiem Kokneses novada
domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 ”Par Kokneses novada
pašvaldības budžetiem 2015.gadam”
( noteikumi pievienoti pielikumā).
3.2. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv un stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to parakstīšanas.
4.1. Apstiprināt Kokneses novada

Kokneses pagasta bibliotēkas nolikumu (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv ).
4.2. Noteikt, ka Kokneses novada
Kokneses pagasta bibliotēkas nolikums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūniju.
5.1. Apstiprināt
Grozījumus
„Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” nolikumā”
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv ).
5.2. Noteikt, ka Grozījumi Kokneses novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Gundega” nolikumā stājas
spēkā ar 2015.gada 28.maiju.
6. No pašvaldības budžeta aģentūrai „Kokneses Tūrisma centrs” papildus piešķirt EUR 760,00 (septiņi
simti sešdesmit euro) sakarā ar darba apjoma palielināšanos palīgstrādniekam.
7. Lai realizētu projektu „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Kokneses novada publiskajos ūdeņos”
palielināt Kokneses novada domes
līdzfinansējuma summu par EUR
835,87, sastādot kopējo summu EUR
2835,87 ( divi tūkstoši astoņi simti
trīsdesmit pieci euro 87 centi).
8. Apstiprināt nekustamā īpa-

“Grozījumi “ Kokneses novada domes
2013. gada 30.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Kokneses novadā””
APSTIPRINĀTI ar Kokneses
novada domes 2015.gada 29.aprīļa
sēdes lēmumu Nr.10.1 (prot.Nr.6)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Kokneses
novada Kokneses pagastā 2015.gada
29.aprīlī Nr.6.
Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta trešo, ceturto un piekto
daļu.
1.Izdarīt Kokneses novada domes
2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”
šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 15.5. punktu šādā redakcijā:
„15.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un sekmīgi tur-

pina vidējās vai augstākās izglītības
ieguvi, pabalsts 285,00 euro apmērā
vai piegādājot malku pabalsta vērtībā.”
1.2.Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
„21. Tiesības saņemt pabalstu ir
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un sekmīgi turpina vidējās vai augstākās izglītības
ieguvi”
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā
2015.gada 1.jūlijā.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) D.Vingris
IZRAKSTS PAREIZS Kokneses
novada domes sekretāre
Dz.Krišāne
Kokneses novada Kokneses
pagastā 05.05.2015.

Apstiprināts projekts „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi Kokneses novada
publiskajos ūdeņos”

Zemkopības ministrija apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Kokneses novada
publiskajos ūdeņos” Valsts zivju fonda finansējuma saņemšanai. Projekta
mērķis ir ieviest zivju resursu aizsardzības pasākumus Kokneses novada
publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju
resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Pašvaldība arvien lielāku uzmanību pievērš zivju resursu aizsardzībai,
tamdēļ nepieciešams nodrošināt regulāru kontroli. Līdz šim pašvaldībai

nebija atbilstošas materiāltehniskās
bāzes publisko ūdeņu aizsardzībai un
pārvaldīšanai. Projekta realizēšanas
laikā tiks iegādāts aprīkojums - motorlaiva, piekabe un dzinējs (50 Zs),
kā arī piecas meža/medību kameras.
Ar Valsts Zivju fonda finansētā projekta palīdzību Kokneses novadā ir
paredzēts risināt pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas
problēmas, kā arī veikt makšķernieku
kontroli.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
15 370,63, no kurām Zivju fonda finansējums ir EUR 12 534,76 un Kokneses novada domes līdzfinansējums
EUR 2835,87. Projekts jāīsteno līdz
2015.gada 1.augustam.

šuma ar kadastra Nr. 32609000707
dzīvokļa Nr.2 ar adresi „ Amatas” -2,
Putnuciems, Kokneses pagasts, Kokneses novads, 2015.gada 11.maija izsoles rezultātus.
9.1. Piedalīties kā projekta partneris Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Hanseatic
Approach to New Sustainable Alliances” (HANSA) par kopējo summu līdz EUR 122 000,00, no kuras
85% jeb EUR 103 700,00 ir Centrālās Baltijas finansējums, 5% jeb EUR
6100,00 ir valsts finansējums un 10%
jeb EUR 12 200,00 pašvaldības līdzfinansējums.
9.2. Projekta 2.kārtas atbalstīšanas gadījumā Dome garantē priekšfinansējumu EUR 122 000,00 apmērā.
9.3. Par projekta vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas vadītājas p.i.
Māru Bitāni.
10.1. Iznomāt nekustamā īpašumā ar kadastra Nr. 3260 013 0415
ar adresi 1905.gada ielas 7, Koknese,
Kokneses pagasts, Kokneses novads,
otrā stāva nedzīvojamo telpu grupu Nr.1; 2; 3; 4; 5 ar kopējo platību 82,4
m2, saskaņā ar inventarizācijas lietu, turpmāk tekstā - Objekts. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar

augšupejošu soli 2015. gada 18.jūnijā
plkst.12.00.
10.2. Noteikt Objekta -Nedzīvojamo telpu izsoles sākuma cenu –
0,71 EUR/m2,t.i., mēnesī 58,50 EUR
(piecdesmit astoņi euro 50 centi)
plus nosolītos EUR mēnesī un plus
PVN 21% Noteikt Objekta izsoles
soli – 5,00 EUR (pieci euro 00 centi)
plus PVN 21% .
11.1. Tā kā jūnija mēneša pēdējā
trešdiena – 24.jūnijs ir svētku diena,
novada domes sēdi sasaukt 26.jūnijā
plkst.14.00.
11.2. Lai nodrošinātu novada
domes un pagasta pārvalžu darbiniekiem izmantot Darba likumā noteikto ikgadējo atvaļinājumu, 2015.gada
jūlija mēnesī:
11.2.1. novada domes sēdi sasaukt 8.jūlijā plkst.14.00 ;
11.2.2. Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas
sēdi sasaukt 1.jūlijā plkst.11.00;
11.2.3. Kultūras, izglītības, sporta
un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt 1. jūlijā plkst.12.00;
11.2.4. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt 1.jūlijā plkst.14.00.
12. No pašvaldības budžeta lī-

dzekļiem neparedzētiem gadījumiem
piešķirt EUR 500,00 (pieci simti
euro) Latvijas Bērnu fondam kā līdzfinansējumu vasaras nometnes rīkošanā novada bērniem ar speciālām
vajadzībām.
13. Lai sabiedrisko pasākumu
laikā netiktu bojāts grīdas segums
Kokneses sporta centrā un Bebru
pamatskolas sporta zālē, no budžeta
līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, piešķirt EUR 700,00 (septiņi
simti euro) bez PVN pārvietojamās
grīdas 200 m2 platībā iegādei.
14. Paturēt nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 32609000594 ,trīs
istabu dzīvokli ar adresi 1905.gada
ielā 64-8, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, par izsoles
sākumcenu EUR 1725,00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit pieciem
euro), nomaksājot valsts nodevu
EUR 71,14 .
15. Pārņemt no Valsts ieņēmumu
dienesta bez maksas bezmantinieka
mantu - dzīvokļa īpašumu Nr.38, Indrānu ielā 8 Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novada (kadastra Nr.
3260 900 0348).
Sagatavoja novada domes
sekretāre Dzintra Krišāne

Kokneses kultūras namā uzstādīts jauns
lielformāta ekrāns
Kokneses novada dome īstenojusi projektu „Aprīkojuma iegāde kultūras un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Kokneses novadā” (Nr.1404LL20-L413201-000010), kas tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros.
Projekta ietvaros Kokneses kultūras namā ir iegādāts un uzstādīts
jauns lielformāta elektriskais pro-

jekcijas ekrāns izmērā 500x330 cm,
kā rezultātā ir papildināta Kokneses
kultūras nama materiāltehniskā bāze
un nodrošināta kvalitatīva kino filmu
demonstrēšanas iespēja vietējiem iedzīvotājiem. Piegādi un uzstādīšanu
veica firma SIA „REVERIE Trading
Group”.
Projekta mērķis ir pilnveidot,
paplašināt un uzlabot kultūras un
sabiedrisko pasākumu kvalitāti un
daudzveidību Kokneses novadā, iegādājoties aprīkojumu Kokneses kultūras namam.
Kopējās izmaksas ir EUR

3315,40, no tām EUR 2466,00 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums un
EUR 849,40 Kokneses novada domes
līdzfinansējums.
Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Kokneses novada attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Par ELFLA: http://ec.europa.eu/
agriculture/rurdev/index_lv.htm
Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests

„Kopā nākotnes mežam!”
Latvijas Pašvaldību savienība
1.jūnijā saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par Meža dienu 2015
projekta apstiprināšanu. Latvijas pašvaldības Meža dienās 2015 turpinās
aizsākto tradīciju - padarīt Latviju
krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt
jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas
mazās arhitektūras formas, radoši un
pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.
Meža dienu 2015 pasākumi notiks 48 pašvaldībās un pārstāvēti tiks
visi Latvijas reģioni. Šajā gadā iecerēti

projekti, kas veicinās veselīgu dzīvesveidu, reizē izglītojot par meža nozari, kā arī parādot interesanto Latvijā
dažādajā Eiropā. Tiks sakārtota vide
dzīves kvalitātes uzlabošanai teritorijās.
Projektā iesaistījies ir arī Kokneses
novads kam kopumā piešķirti EUR
700, pasākumi tiks veikti visos pagastos. No šiem līdzekļiem Iršu pagastā
iegādāsies dekoratīvo ābeļu un sarkanlapu ogābeļu stādus EUR 200 vērtībā, tādējādi labiekārtojot Iršu pagasta centru, un uzlabojot centra estētisko
pievilcību. Bebru pagasts, izmantojot

Pāvila Karpa gleznu izstāde
Kokneses novada domē
Kokneses pilsdrupas seno dienu gaismā, Pērses ūdenskritums un
Krievkalna baznīca, daudzas citas
Kokneses gleznainās ainavas nemirstību ieguvušas koknesieša Pāvila
Karpa gleznās. Jau pagājušajā vasarā
mākslinieka darbus iepazinām izstādē Kokneses novada domē.

Vēl plašāka un tēmu ziņā daudzveidīgāka Pāvila Karpa gleznu izstāde
koknesiešus un ciemiņus iepriecinās
arī šovasar! Kokneses novada domes
1. stāvā no 20. maija aicinām baudīt
Kokneses dabas skaistumu, Daugavas
un Pērses krastā zudušos dārgumus
mākslinieka redzējumā!

piešķirtos
EUR 250, atjaunos tiltiņu Mežaparkā
pāri novadgrāvim, tādejādi uzlabojot
iedzīvotāju un viesu drošību, kā arī
veicinātu ainavisko pievilcību. Kokneses pagastā tiks labiekārtots Kokneses
parks - taka, kas ved no koka skulptūras līdz LVM logo, iestādot dekoratīvus krūmus, ozolus, atjaunojot soliņu
un uzstādot atkritumu urnu, kopumā
par EUR 250.
Projekts tiks īstenots š.g. vasaras
laikā kādā no pašvaldību rīkotajiem
pasākumiem, laika posmā no 1. jūnija- 15.septembrim.

Pamatojoties uz Ministru
kabineta 2014. gada 26. maija
rīkojumu Nr.245
"Par darba dienu pārcelšanu
2015. gadā", Kokneses
novada domē, tās iestādēs un
struktūrvienībās tiek pārcelta
darba diena no pirmdienas,
2015. gada 22. jūnija, uz
sestdienu, 2015. gada 27. jūniju.
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Valsts prezidents Andris Bērziņš
viesojas Likteņdārzā
1. jūnijā "Kokneses fonda" dibinātāji, Kokneses novada politiski represēto apvienības pārstāvji un novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris

sveica Valsts prezidentu Andri Bērziņu vietā, kuru kopīgi ar visas Latvijas
tautas atbalstu veidojam mūsu cilvēkiem, lai dotu mierinājumu pagātnei,

Paldies iniciatoriem, veiksmi šī lielā
darba turpinātājiem!", kā arī iestādītais ozols ar simbolisku vēlējumu "Lai
citi koki neaizsegtu sauli".

Valsts prezidents Andris Bērziņš ar koknesiešiem
Likteņdārzā.

„Lai citi koki
neaizsegtu sauli!”
– stādot ozoliņu,
novēlēja Andris
Bērziņš.

spēku šodienai un
iedvesmotu piepildīt savus sapņus
nākotnē. Par prezidenta viesošanos
Kokneses Likteņdārzā vēstīs Prezidenta veiktais ieraksts Likteņdārza
Viesu
grāmatā:
"Šis ir lielisks veltījums nākotnei.

Vizītes laikā Valsts prezidents apskatīja desmitiem tūkstošu Latvijas
cilvēku kopīgi paveiktos darbus; par
Likteņdārza turpmākajiem plāniem
un iecerēm Valsts prezidentam pastāstīja „Kokneses fonda” padomes
priekšsēdētājs Vilis Vītols. Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris un priekšsēdētāja vietnieks
Māris Reinbergs informēja par aktualitātēm Kokneses novadā.
Anita Šmites teksts un foto

Velobraucienā iepazīst Iršu pagasta vēsturi
15. maijā Iršu ļaudis, atbalstot
tūrisma sezonas atklāšanu Kokneses novadā, devās velobraucienā
„Iepazīstam Iršu vēsturi.”
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Vadoties pēc skolotājas Valdas
Kalniņas izstrādātā maršruta, brauciens sākās no Magazīnas laukuma.
Pa ceļam apskatījām vietas, kur baltvācu kolonijas laikā atradās aptieka,
centra skolas un internāta ēkas.
Neraugoties uz to, ka padomju
laikā tika pamatīgi norakts, Lielkanu pilskalns velobraucējus uzrunāja
ar savu varenumu un noslēpumainību. Veicot arheoloģiskos pētījumus,
šinī vietā tika atrastas daļas no senlaicīgām lietām – vārpstas vērpjamie māla skriemeļi, beržamakmens,
bronzas lejamo tīģeļu fragmenti un
trauku lauskas.
Velobrauciena galamērķī - sētā
„Nomaļi”- bija iespēja apskatīt kolonijas laikā celtās ēkas, kuras diemžēl
nav taupījis laika zobs. Iespaidīgs
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„Pažink Latvija” jeb
„Iepazīsti Latviju!” nonācis
pie Lietuvas lasītājiem
Žurnāla „Veidas” – mūsu izdevuma
„Ir” gara radinieka – tematiskais pielikums „Pažink Latvija” jeb „Iepazīsti
Latviju!” iznāca 29. maijā. Šīs pašas
dienas pēcpusdienā tam par godu tika
sarīkoti nelieli svētki mūsu valsts vēstniecībā Viļņā, kur uzaicinātos lietuviešu tūrisma firmu pārstāvjus un masu
mediju darbiniekus uzrunāja vēstnieks
Mārtiņš Virsis.
Tematiskajā pielikumā, kurš tapis Tūrisma attīstības valsts aģentūras
(TAVA) sadarbībā ar izdevumu „Veidas”, sniegts ieskats mūsu valsts bagātajā tūrisma piedāvājumā, aptverot visus
četrus kultūrvēsturiskos novadus.
TAVA tūrisma tirgus speciāliste
Inguna Žīgure uzsver: „Mūsu kaimiņi – gan lietuvieši, gan igauņi – uz
Latviju lielākoties dodas individuāli.
Vai nu ar savu personīgo, vai sabiedrisko transportu. Tāpēc viņiem šāds
pielikums, kurā ir sniegta rosinoša informācija par mūsu tūrisma piedāvājumu, ir sevišķi svarīga un noderīga.”
Pielikums, kura iznākšanu atbalstīja
Latvijas vēstniecībā Lietuvā, ir 20 lappušu biezs, drukāts uz labas kvalitātes
papīra. Tekstu papildina fotogrāfijas,
bet vākiem izraudzīti pievilcīgi Vecrīgas, Rundāles, Turaidas un Ventspils
skati.
Tematisko izdevumu jo vērtīgāku

dara fakts, ka tekstuālo daļu nodrošinājis lietuviešu žurnālists, kas labi pārzina savu tautiešu gaumi un intereses.
Izdevuma „Veidas” žurnālists Dovaids
Pabiržis ar TAVA gādību pa Latviju ceļoja piecas dienas maija pirmajā pusē.
Kaut gan lietuvietis bija mācījies studentu apmaiņas programmā Latvijā
un mūsu valsti pazīst itin labi, tomēr
brauciens esot atklājis daudz jauna.
Pirmo reizi Dovaids Pabiržis apmeklēja Latgali un bija patīkami pārsteigts par šā reģiona īpašo pievilcību.
Par vienu no spilgtākajiem tūrisma objektiem žurnālists atzina Likteņdārzu
Daugavas krastā.
Kokneses tūrisma centra
informācija

Pasaules brīnumi
Lietuvā
Bebru un Kokneses pensionāri 30. maijā devās ekskursijā
uz kaimiņzemi – Lietuvu.
Aija Rīderere
Pārbraucot Latvijas – Lietuvas
robežu, vispirms mūs pārsteidza
krāšņie, kā saules pielietie, rapšu
lauki un sakoptās ceļmalas, daudzviet bija redzami lieli govju ganāmpulki, pamanījām arī briežu dārzu.
Pirmajā pieturā - Krustakalnā, ko
varam nosaukt par vienu no pasaules brīnumiem, arī mēs papildinājām miljoniem tur nolikto krustiņu.
Nākamajā pieturvietā Palangā - pil-

bet mūsu apskates mērķis bija 2013.
gadā atklātais delfinārijs. Bija vērts
braukt lielo ceļa gabalu! Plaukstas
sāpēja no applaudēšanas šiem gudrajiem un veiklajiem dzīvniekiem,
kā arī to apmācītājiem. Netālu no
Klaipēdas atrodas
„Dinozauru
parks” – brīnišķīga izklaides vieta
arī bērniem. Parkā izvietoti milzīgi
„nezvēri”, bet kanālā peld „gulbīši”,
kuros kā laiviņās varēja pabraukāt
arī mūsu pensionāri.
Nakšņojām mājīgā Klaipēdas
viesnīcā, kur vakariņas kuplināja
kapelas „Aizezeres muzikanti” melodijas.
Atpakaļceļā, pārbraucot

sētā pie jūras apbrīnojām Dzintara
muzeju, kas iekārtots skaistā pilī liela parka vidū. Arī pasaules brīnums!
Tālāk mūsu ceļš veda uz trešo lielāko Lietuvas ostas pilsētu Klaipēdu.
Tā ir bagāta ar daudziem muzejiem,

robežu, dziedājām: „Šeit ir Latvija,
šeit ir Gaujmala, šeit ir mūsu tēvu
dzimtene…”
Sirsnīgs paldies ekskursijas organizētājiem, īpaši Annai Bitei un nenogurstošajam šoferītim Jānim!

Paldies skolotājai Valdai Kalniņai par ideju un sagatavotajiem materiāliem,
paldies velobraucējiem par atbalstu un interesi!

laukakmens ar iegravētiem būtiskiem gadskaitļiem- baltvācu kolonijas dibināšanas, kolonistu izceļošanas un akmens uzstādīšanas gadiem,
liek domāt, ka pamazām šīs mājas
atdzims kā vēsturiska vieta.

Atgriežoties Iršos - pie ugunskura, visi velobraucēji tika iepriecināti
ar medaļām. Ēdot desiņas un pārrunājot jauko braucienu, tika kalti plāni
nākošajam maršrutam un apskates
vietām.

Bebru pamatskola aicina pieteikties 1.klases skolēnus
2015./2016.mācību gadam.
Dokumentus iesniegt līdz 1.jūlijam.
Skolā jāiesniedz:
1) izziņa no ģimenes ārsta par medicīnisko pārbaudi;
2) bērna dzimšanas apliecība;
3)fotogrāfija 3x4;
4) izziņa no pirmsskolas
izglītības iestādes.
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VECBEBRI - TALLINA
Noslēdzies kārtējais Vecbebru Pofesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas
īstenotais Erasmus+ projekta
posms.
Ilga Beķere,
projekta dalībniece
Iepriekšējos gados skolas pedagogi divas reizes piedalījušies
pieredzes apmaiņas braucienos Vācijā, iepazinušies ar Vācijas izglītības sistēmu un guvuši jaunas idejas
sava darba un apmācības kvalitātes
pilnveidošanai.
Šogad laika posmā no 4. līdz
11.maijam 7 skolas darbinieki bija
Tallinā ar mērķi iepazīties ar Igaunijas izglītības sistēmu, kuras kvalitāte atzīta par vienu no labākajām
Eiropā.
Projekta sadarbības partneris
un darba plānotājs saskaņā ar mūsu
vēlmēm bija kompānija SALO BALTIC, kura bija jau iepriekš organizējusi un turpinās organizēt mūsu
skolas audzēkņu prakses prestižos
Tallinas ēdināšanas uzņēmumos,
tāpēc sakām paldies tās direktoram
Olafam Buss un koordinatoram Sulevam Kohjus.
Apmeklējām divas no lielākajām
Tallinas profesionālās izglītības iestādēm, noklausījāmies skolu vadītāju prezentācijas, piedalījāmies diskusijās un domu apmaiņā par skolu

vidē balstīta mācīšanās procesa ieviešanu un tāpēc tikai 1/3 mācību
notiek skolā, praktiskā apmācībasadarbībā ar darba devēju asociācijām.
Vēlējāmies apskatīt arī kādu pilnīgi cita profila skolu un mums
tika piedāvāta vizīte Tallinas Celtniecības skolā, kurā mācās 541 audzēknis un strādā 94 pasniedzēji.
Apmācības process tiek organizēts
līdzīgi kā Servisa skolā.
Abās skolās apskatījām gan
teorētisko gan praktisko apmācību
telpas, aprīkojumu un iekārtas, redzējām audzēkņu praktisko darbību
virtuvēs, laboratorijās un darbnīcās.
Abas skolas renovētas par ERAF
līdzekļiem, ar gaumīgi un racionāli
iekārtotām mācību telpām, sakoptu
apkārtni.
Igaunijas skolas uzsākušas un
realizē apmācību pēc ES moduļu sistēmas un rezultātu novērtējumu pēc
iegūtajiem kredītpunktiem. Mūsuprāt, igauņi realizē elastīgāku pieeju
darba tirgus problēmu risinājumam,
saīsinot profesionālās apmācības
ilgumu, lai jaunieši ātrāk varētu iesaistīties darba dzīvē. Profesionālo
skolu audzēkņiem nav obligāti jāapgūst visi vispārizglītojošie priekšmeti, kā arī centralizētos eksāmenus
viņi var kārtot pēc izvēles, ja vien
viņu mērķis nav studijas augstskolā.
Protams, arī Igaunijā pastāv

Prieks par vērtīgo pieredzi! Atzīst bebrēnietes (no kreisās) Nadežda Krēsliņa,
Jeļena Čerņauska, Ilga Beķere, Austra Midega, Anita Svoka, Zinaida Bāra,
Regīna Sniedze.

ikdienas darbu un problēmām.
Tallinas Servisa skolā mācās
1000 audzēkņi, strādā 140 darbinieki (no tiem 60 skolotāji). Specialitātes: ēdināšanas pakalpojumi
(pavārs, viesmīlības speciālists),
pārtikas ražošana (konditors, maiznieks), komercdarbība (pārdevējs,
tirdzniecības menedžeris). 60%
no audzēkņiem mācās pēc pamatskolas 3 gadus un iegūst 4.līmeņa
profesionālo izglītību, 38% mācās
pēc vidusskolas 2-2,5 gadus, iegūstot 4. līmeņa profesionālo izglītību.
Pārdevēji un viesmīļi mācās 1 gadu.
2% no izglītojamajiem ir tālmācības
kursu studenti.
Mācības ir bezmaksas vai arī
daļēji tiek finansētas no ES vai Bezdarba apdrošināšanas fonda un notiek igauņu un krievu valodās.
Augstu novērtējām garšīgo pusdienu maltīti skolas mācību restorānā, kur klientus apkalpoja viesmīļi- 1. kursa audzēkņi un ēdieni bija
pašu studentu gatavoti.
Igaunijas skolas realizē darba
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līdzīgas problēmas kā Latvijā dzimstības samazināšanās, sociālā
indeksa atšķirības lauku un pilsētu
vidē, līdz ar to arī skolu apvienošana un slēgšana un skolas nepabeigušo audzēkņu skaits. Daudz ko
nosaka arī nepietiekamais budžeta
finansējums, skolotāju pārāk lielā
darba slodze un jauniešu igauņu valodas nezināšana.
Šīs spraigās un iespaidiem bagātās nedēļas laikā tikāmies ar studentiem- praktikantiem no Ungārijas, uzklausījām viņu iespaidus
par praksi, ciemojāmies viņu apartamentos, kur būs arī mūsu skolas
praktikantu dzīves vieta mēneša
garumā.
Ilgu laiku paliks atmiņā skaistā
Tallinas vecpilsēta, igauņu kulinārā
mantojuma izbaudīšana, arī brauciens ar Lindaline kuģīti uz Helsinkiem.
Lai mums visiem - skolai, skolēniem un skolotājiem arī turpmāk
labi panākumi un jauni izaicinājumi!

Iršu dejotāji izdejo maizes ceļu
No 6.-7.jūnijam Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā notika
VIII Vidējās paaudzes dejotāju
svētki „Dievs man deva maizes
zemi”. Šajā pasākumā piedalījās
vairāk nekā 6500 dalībnieki no visas Latvijas. Vidējās paaudzes dejotāju svētku tradīcija aizsākās jau
1994. gadā , kad Sauleskalna estrādē tikās 720 dalībnieki.
Inta Balode,
vidējās paaudzes deju kolektīva
„Irši” vadītāja
No Kokneses novada svētkos
Jelgavā piedalījās vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”. Pirmajā
dienā dejotāji stadionā izmēģināja visas dejas, vakarā notika jautra dalībnieku balle, bet svētdien
pēc mēģinājumiem, notika koncerts. Zemgales Olimpiskais centrs
bija pārtapis par lauku sētu, kurā
deju soļos un rakstos tika izstāstīts maizītes ceļš no iesēta grauda
līdz maizes kukulim, no dzīvības
radīšanas svētuma līdz dzīvi ap-

liecinošam priekam, everģēlībām
un trakulībām. Šie svētki bija solis

mie lielākie svētki, kuros viņi piedalījās. Lai viņiem vēl daudz šādu skaistu

ceļā uz Latvijas simtgades Dziesmu
un deju svētkiem. Koncerta nobeigumā katram vadītājam pasniedza
smaržīgu maizes klaipu.
Iršu dejotāji ir gandarīti par
skaistajiem svētkiem, pozitīvajām
emocijām. Lai arī, braucot mājās, bija
patīkams nogurums, visi priecājās
par divām skaistām dienām Jelgavā.
Daudziem no dejotājiem šie bija pir-

svētku!
Lielu paldies dejotāji saka Iršu
pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei un Kokneses novada domei par
atbalstu, lai varētu piedalīties šajos
svētkos.
Visiem dejotājiem novēlu izturību un dejot prieku, lai atkal varētu
piedalīties dažādos koncertos un pasākumos.

Dāmu deju kolektīvi tiekas saietā
“Dieviņš brida rudzu lauku”
“Laikā, kad vasara kāpj saules
kalnā, mēs satiekamies Daugavas
krastā, kur viļņi kā mūsu mūža dienas aizplūst zilā tālumā. Vietā, kur
katram pelēkajam laukakmenim ir
savs dvēseles stāsts. Saule debesīs
augstu. Dieviņš brien rudzu lauku,
un sirds grib priecāties un gavilēt!”
sveicot visus klātesošos dāmu deju
kolektīvu saieta koncertā “Dieviņš
brida rudzu lauku”, sacīja pasākuma vadītāja Astrīda Saimena.
Anita Šmite
Anita Šmites foto
Kokneses dāmu deju kolektīvs šosezon svin savu desmito pastāvēšanas
jubileju. Atskatoties kolektīva desmitgadē, 30. maijā Likteņdārzā sabrauca
seni un ne tik seni koknesiešu draugu
kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem. Pēc pavadītās dienas Likteņdārzā, kas noslēdzās ar kopīgu un krāšņu
dāmu deju kolektīvu koncertu amfiteātrī, Kokneses dāmu deju kolektīva
dibinātāja un vadītāja Kornēlija Reisnere sacīja: “Šovakar mēs esam vietā,
kur pieminam savus mīļos un kuru
veidojam visi kopā. Šodien atvestie akmeņi ieguls Sirmā Saulrieta krāvumā,
iestādītais koks augs Nākotnes mežā
un no dažādiem Latvijas novadiem atvestā zeme palīdzēs veidot ziedu kalnu

Par draudzību dejā paldies teic dāmu deju kolektīva „Tik un tā” vadītāja
Kornēlija Reisnere.

Likteņdārza centrālajā daļā, kurā zaļos
un ziedēs ne tikai ziedi, bet staros arī
cilvēku labās domas un vēlējumi.”
Gaisā virmojot ceriņu un pavasara
ziedu smaržai, un saules stariem rotaļīgi spēlējoties Daugavas ūdeņos, dāmu
dejotprieks atmirdzēja dzīvespriecīgajos deju soļos. Koncertā skatītājus priecēja gan vakara gaviļnieces – Kokneses
dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”, gan
viesu kolektīvi: “Vīzija” (Jaunjelgava),
“Luste” (Baldone), “Rūžeņa” (Līvāni),
“Mežrozītes” (Priekuļi), “Kņopienes”
(Rauna), “Jautrās vecmāmiņas” (Aizkraukle), “Dzeldes” (Dzelzava), “Varbūt”
(Ērgļi). Muzikālus sveicienus visām
dejotājām dāvāja Adrija Korsakaite no

Aizkraukles.
Par to, ka reiz satikās divas dāmas –
Skaidrīte un Valentīna – divas azartiskas
dejotājas, un viņām pievienojās Ņina un
Ilze, ir pateicīgas visas Kokneses dāmu
deju kolektīva dejotājas, jo šīs enerģiskās kundzes reiz visas kopā nolēmušas
– gribam dejot! “Un tā pirms desmit gadiem viss sācies! Margarita, Mārīte, Ilga,
Viktorija, Līvija…. Tā šī dāmu VIJA arvien no jauna papildinās un vijas aizvien
tālāk!” teic kolektīva vadītāja.
Paldies dāmu deju kolektīva dalībniecēm un viņu vadītājai Kornēlijai
Reisnerei par skaisto koncertu! Lai pietiek enerģijas turpināt iesākto un aizvien prieku gūt dejā!

Iemūžina arī Kokneses novada represēto cilvēku
atmiņu stāstus
Nodibinājums “Fonds Sibīrijas
bērni” kopš 2001. gada vāc represēto cilvēku atmiņu stāstus Latvijā,
Krievijā un Izraēlā. Ir izdota grāmata “Sibīrijas bērni” latviešu, angļu un
krievu valodās, izveidotas vairāk kā
15 dokumentālās filmas par 1941.
un 1949. gadu deportācijām. Katru
gadu 14.jūnijā organizētas arī konferences un koncerti, pieminot 1941.
gada 14.jūnijā izsūtītos Latvijas bērnus. Turpinot iesākto darbu, 25.un
26. maijā Kokneses novadā un Aizkraukles reģionā tika uzklausīti un
iemūžināti represēto cilvēku atmiņu
stāsti. Filmēšanu veica fonda "Sibīri-

Filmēšanas brīdis 25. maijā Kokneses novadā.

jas bērni" operators Aivars Lubānietis. Intervijas DVD formātā vēlāk būs

iespējams arī iegādāties.
Lības Zukules foto
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Atmiņām nav noilguma
„Kāpēc?” – ir mans jautājums
filmēšanas kadrā, kad stāstīju
atmiņas par savu izsūtīšanu uz
Sibīriju. Tikko pagājis atkal 14.jūnijs. Latvijas tautas sēru diena,
kad bez jebkāda pamatojuma izsūtīja 15000 cilvēku uz tālo zemi
– Sibīriju. Par to atbilde vēl nav saņemta šobaltdien. Un nebūs arī…
Kurš un ko var atbildēt? Tāpat arī
25.marts, kad izsūtīja 43000 cilvēku.
Aina Bluzmane
1941.gada 14.jūnija represētā
Latvija bija bagāta, ziedoša valsts.
Valsti vadīja gudri cilvēki ar augstu
morāles un apziņas sajūtu, un godaprātu. Cēla skolas, būvēja kultūras
namus. Latvijas zemnieku radītās
vērtības „Latvijas bekons”, „Latvijas
sviests” un cita produkcija bija plaši
pazīstamas pasaulē. Bērnos audzināja patriotismu. Bija miers, godīgums,
darba mīlestība. Jā, bija viss, tie bija
labie Ulmaņlaiki. Esmu tā laika bērns.
Man bija 15 gadi, tā kā visu ļoti labi
atceros. Un tad nāca meli, nodevība,
ļaunprātība, iznīcība. Vai kāds to varēja iedomāties, ka iebrauks Krievijas
armija? Zaldāti nebeidza brīnīties par
Latvijā esošo dzīvi un, redzot mūsu
veikalu skatlogus, jautāja, cik ilgi šī izstāde turpināšoties. Līdz ar to mainījās valsts vara un visa iekārta. Latvija
bija okupēta!

Atbilde uz jautājumu
Te nu varētu atbildēt uz jautājumu: kāpēc? Vai ienācējiem bija vajadzīgi gudri cilvēki, kas vadītu valsti?
Viņi saprata, ka nebūs iespējams spēkoties ar Latvijas tautu, labāk pielietot
varu – iznīcināt ģimenes!
„Izsūtīt! Apcietināt! Nošaut!” –
tāds bija 14.jūnija operācijas sauklis.
Tika iznīcināta visa Latvijas inteliģence, goda vīri, armija. Ja nav, lai nav!
Lai nemaisās pa kājām! Ar muļķiem
vieglāk strādāt!
To arī panāca. Mūsu ģimeni arī
iznīcināja. Tēvs mira Kirovas lāģeros,
es zvejoju zivis Igarkā – ziemeļos aiz
polārā loka, mamma ar māsu nonāca
Vladivostokā. Arī māsu gribēja atņemt mammai.
Tad nāca 25.marts. Latviešu zemnieks vēl nebija pilnīgi nospiests. Nevarēja ilgāk vairs paciest viņa čaklumu, darba mīlestību. Koptās druvas
un pilnos laidarus. Iznīcināt! Ar sliņķiem tiksim vieglāk galā. Un tā aizgāja uz iznīcību mūsu ziedošā Dzimtene. Zuda darba mīlestība. Nu bija labi.
Gudrās galvas bija prom, čaklie zemnieki arī. Padomju laiki bija atnākuši.

Atmiņu stāsti neizzudīs
Sākās kolhozu laiki. Šeit var pievienot teicienu „Ne mana cūka, ne
mana druva”. Viss kļuva kopīgs. Sēja,

pļāva, lopus turēja, bet vairs nebija ne
tādas centības, ne darba mīlestības,
arī gala rezultāti vairs nebija tādi, kā
iepriekš. Gribu pastāstīt par šo laiku
no manas dzīves. Dzīvojām Koknesē
„Dzelzslejās”, skaistā vietā pie Daugavas, kas tagad ir zem ūdens. Mums
bija sava mājsaimniecība. Audzējām
arī kazas. Vienā dienā uzzinājām, ka
pa radio „Amerikas balss” ir ziņots,
ka Latvijā Bluzmaņu kaza dod vairāk piena, nekā kolhoza govs. Jā, tā
arī bija. Mūsu kaza deva 5 litri dienā,
bet kolhoza govs tikai 2,5 litri dienā.
Ko te, lai saka? Te nu der tautas teiciens „Kopus cūka nebarojas”. Bija arī
izņēmumi, kur kolhozu vadīja ar īstu
zemnieka saprātu, tur jau dzīvoja tīri
labi. Bija labas ražas, labi ganāmpulki.
Tā nu kopus druvu kopjd der tautas
teiciens ot, radās tautā sliktā īpašība
– slinkums. Gan jau kaut kā. Nepadarīšu es, padarīs cits. Tā tas bija un
tur neko nevar ne mainīt, ne grozīt.
Samaitāja mūsu tautu, kura sirgst vēl
šobaltdien.
1941.gada 14.jūnija agrā rītā sākās
manas izsūtījuma gaitas uz Sibīriju.
Par to laiku esmu jau stāstījusi. Manas
un māsas atmiņas var izlasīt lielajās
grāmatās „Sibīrijas bērni” . Esam 2.
grāmatas 763.lpp.un 767.lpp. Mans
stāstījums viss nodrukāts arī laikrakstā „Staburags” – 2006.g.13. un
17.jūnija un 4,.11.,13.,20.,22.,27. jūlija
numuros ,t.i., 8 turpinājumos. Vēlreiz
liels paldies žurnālistei Inārai Sudarei
par palīdzību.
Šā gada 26.maijā pie manis ieradās Lība Zukule ar kinooperatoru
Aivaru Lubānieti, kurš bija uzaicināts
uz Kokneses novadu, lai nofilmētu un
uzklausītu represēto atmiņu stāstījumus par 14.jūnija un 25.marta izsūtīšanu. Tas bija bezgala labs un mīļš
darbs no Lības puses, par ko viņai liels
paldies.
Mūs, 14.jūnijā izsūtītos bērnus ar
Dzintras Gekas gādību, bija nofilmējis Aivars Lubānietis jau agrāk. Man
ir videokasete ar manu atmiņu stāstījumu.

Vienmēr viss labi beidzies
Pārdomājot visu izsūtījuma laiku,
ir radušās dažādas pārdomas. Atbraucot no Sibīrijas apmetos dzīvot pie
papa māsas Gārsenē, jo nebija vairs
savu māju. Tajā laikā no cietuma atgriezās arī mans brālēns. Esam vienaudži. Priecīgi bijām atkalredzēties,
bet interesanti bija tas, ka abi sastādījām labu kompāniju : „izsūtītā un
cietumnieks”! Vai neskan labi? Īsts
kriminālromāna sižets! Viņu, jaunu
zēnu, paņēma no Malnavas tehnikuma. Par to, ka tēvs bija bijis pagasta
vecākais?! Cik atceros – viņu apcietināja 2 reizes. Tas arī sabeidza viņa
veselību. Visu dzīvi palika drūms,
nomākts. Lai arī kā nu mums tur bija,

bet mežā bija jābrauc un tantei uzliktā
meža norma jāizcērt. Lai tik atkal neatgadītos kas slikts. Un šeit, pat Gārsenē, nākošajā vasarā pēc atgriešanās,
gandrīz arī notika kas slikts. Mani tik,
tik kā nenošāva pagasta poļitruks. Ieraudzījis svešu personu tantes mājā,
pielika stobru man pie krūtīm un
tēmēja. Labi, ka tante pienāca un izstāstīja, kas es esmu un tā izglābos no
nāves.
Līdz Staļina bērēm jau bija visādi.
Pāris reizes tiku saukta uz čeku, lai
nopratinātu un draudēja ar sodīšanu, ja es ko melošu. Bet par ko gan es
melotu? Tās bija drūmas dienas. Es
tik pie sevis skaitīju, ko biju kaut kur
lasījusi: „Ja neesi nevienu apzadzis un
nokāvis, esi mierīgs, nekas nenotiks”.
Tā arī viss vienmēr labi beidzās.

Uzvara nenāk viegli
Tomēr viena lieta man nedod
miera. Biju aizsūtīta tālu, tālu uz ziemeļiem, aiz polārā loka. Biju norīkota
darbā pie zvejas gan ziemu, gan vasaru. Ziemā sals, apsaldētas rokas, kājas,
bads, utis. Vasarā vēl klāt odi, moškas.
Pilns komplekts. Viss ir pārdzīvots.
Zivis zvejojām ezeros. Noķertās zivis
bija jāizķidā, jāsasāla lielās mucās un
tās visas tika nogādātas frontei. Tā kā
esmu cītīgi palīdzējusi kara laikā apgādāt fronti. Vai tad man par to nepienācās kāda atzinība vai medaļa?
Neko tādu neesmu saņēmusi. Skatos
– citiem pilnas krūtis nokārtas ar medaļām! Kam gan to, lai pajautā?
Runājot par kara laiku. Kas ir
karš, to katrs zina. Uzvara nenāk
viegli. Nekad nevaru samierināties
ar to, ka Krievija apgalvo, ka viena ir
kara uzvarētāja. Tas taču tā nav. Ne
jau viņa viena uzvarēja. Zinu, ka rietumi, ASV nāca palīgā. Nezinu par
apbruņojuma palīdzību, cik tā bija
liela, bet to, ka Krievija bija badā, un,
ja Amerika nebūtu viņu apgādājusi
ar pārtiku, diez kā viss būtu beidzies.
Arī es varbūt nebūtu izdzīvojusi un
atgriezusies. Lai jau visu laiku nebija
lāgā , ko ēst, bet pēdējos kara gadus
bija galīgs posts. Laime, ka Amerika
sāka sūtīt pārtiku. Visi ziemeļi, un ne
tikai, tika apgādāti ar ASV pārtiku.
Bija milti, piena, olu pulveri, sautēta
gaļa u.c. Tā arī vārījām baltu klimpu
zupu – klimpas bija ļoti glumas, cepām olu kulteni, kas bija ļoti garšīgs.
Kur tas ir pastāstīts? Savās atmiņas
par to raksta arī mana Sibīrijas līdzgaitniece Alīna. Domāju, ka tam bija
liela nozīme uzvarai karā.

Tēva piemiņai ozoliņš
Likteņdārzā
Ilgs mūžs ir nodzīvots. Ļoti daudz
redzēts, pārdzīvots. Lasot laikrakstus,
skatoties televīziju, rodas dažādas domas, pārdomas. Diemžēl mūsu vidū
ir cilvēki, kas Sibīrijas vārdam dod

Bērnu svētki “Mūsu dzeltenā istabā”
1. jūnijā Koknesē ar radošām
darbnīcām, Māmiņu kluba "Koknesīši" ratiņu gājienu pa Kokneses
ielām, bērnu izrādi "Medus rausis"
un saldiem pārsteigumiem bērniem tika svinēta Starptautiskā
bērnu aizsardzības diena. Bērnu
priekiem šeit bija it viss - putu čūsku darbnīca, sapņu ķērāju darbnīca, rokassprādžu darbnīca, papīra

un sejiņu apgleznošana kopā ar
"La creation" meitenēm, kā arī rotaļas kopā ar atraktīvajiem pasaku
tēliem no izrādes "Medus rausis".
Tā kā šogad pasākuma nosaukums
bija "Mūsu dzeltenā istabā", bērni
bija aicināti ierasties dzeltenos tērpos. Interesantāko un dzeltenāko
tērpu īpašniekiem tika arī saldas
pārsteiguma balvas un diplomi.

Paldies visiem svētku svinētājiem un organizatoriem, īpaši PII
"Gundega" audzinātājām un bērniem par dalību pasākumā!
Uz tikšanos jau Kokneses novada svētkos 4. jūlijā Kokneses
estrādē, kuros arī bērnu atpūtai
un priekiem būs daudzveidīgi pasākumi.
Kokneses Novada Vēstis

humora pieskaņu. Te nu der uzklausīt
Dieva bausli „Tev nebūs manu vārdu
nelietīgi un velti valkāt.” Jā, Sibīrijas vārds nu nekādi nav saistāms ar
humoru! Tie, kas tā izsakās, noteikti
nav padomājuši ar prātu, to sakot. Lai
Dievs viņus pasargā no tādiem teicieniem! Un, ja nezina, kas ir Sibīrija, lai
palasa mūsu atmiņu stāstījumus.
Ir saglabājušās mana tēva vēstules
par 7 dzīves gadiem izsūtījumā Kirovas lāģeros. Nav iespējams tās lasīt bez
smeldzes. Tur ir tik daudz mīlestības
pret ģimeni, Latviju. Jā, Latvijas valsts
bija stipra, jo bija stipras ģimenes.
Vēstulēs ir bezgalīgas tēva ilgas reiz
atkal nokļūt Latvijā un tikties dzimtenē ar saviem mīļajiem. Bet sapnis
palika neizsapņots…- ļaunā vara arī
viņu samina. Netikāmies. Mēs gribam
šīs vēstules apkopot un publicēt. Tas
ir liels vēstures pierādījums. Darbs
ir liels un izdevumi arī. Jāmeklē būs
sponsori un palīgi.
Pie mums vilcinās atvērt čekas
maisus. No kā baidās? Kuram ir tā netīrā sirdsapziņa? Vai tiešām starp tām
„troikām” vēl šodien ir kāds dzīvs?
Māsa izlasīja tēva apsūdzības rakstu
prokuratūrā. Tur kaut kādi , piem.,
Ivans, Petrovs, Sidorovs – „troika” –
piesprieduši tēvam pēc 58.panta un
kāda tur apakšpunkta par dzimtenes
nodevību – nošaut! Vēlāk prokurors
pārskatījis un uzlicis rezolūciju – apcietināt uz 10 gadiem! Jā, tā tur ir tajos čekas maisos. Vai tas ir ar veselu
saprātu aptverams?
Lai saglabātu tēva piemiņu, mēs
bērni un mazbērni Likteņdārzā iestādījām ozoliņu. Aizvedām pelēkos
akmeņus. Dārzs ir jāveido skaists,
paliekošs uz gadu simtiem, jo tas ir
mūsu tautas atspoguļojums cauri izieto moku un iznīcības ceļiem.
Sākumā, kad sāka veidot Likteņdārzu, mana sirds nebija tur. Biju
diezgan skeptiski noskaņota. Viens
otrs man pat par to pārmeta. Tur nebija Latvijas. Lai tā būtu – vajag mūsu
bērzu birztaliņas, liepu gatves un ozolīša – zemzarīša. Tad notika, var teikt
arī - brīnums. Nezinu, vai tā bija kāda
sakritība, vai iedarbojās kādi augstāki spēki un manas vēlēšanās sāka
piepildīties. Pēc kāda laika uzzināju,
ka tiks stādīta ozolu rinda gar vaļņa
malu Daugavas pusē. Brauca represētie no visas Latvijas novadiem un
stādīja ozoliņus. Palika tik viegli un
silti ap sirdi. Nu būs, kur putniem uzmesties, rīta dziesmu nodziedāt. Ir arī
bērzu birzīte. Arī liepiņas atradīs savu
vietu. Un, kur vēl paredzētais skaistais
ziedu kalns. Viss būs! Arī ābelītēm ir
sava nozīme. Latviešu tautas dziesmās
ābelīte ir attēlota, kā bārenītes žēlotāja:
„Pie ābeles piestājos,’
Kā pie savas māmulītes.
Birst ābelei balti ziedi,
Birst man gaužas asariņas.”.

Cik daudz bāreņu nepalika tiem,
kuri nepatiesi gāja bojā un nu viņu
piemiņai tiek veidots Likteņdārzs. Cik
labi ābelītes iekļaujas dārza ansamblī!

Jādzīvo ar mīlestību
Ir nodzīvots garš mūžs. Tuvojas
mana dzīves 90. gadskārta. Pateicos
Dieva žēlastībai, ka viņš mani tik ilgi
ir sargājis. Jau skolas laikā mācījos
ticības mācību, gāju uz baznīcu. Sibīrijā Dieviņu lūdzām visas kopā –
mamma, es, māsa, kamēr nebiju atšķirta. Pēc tam viena pati. Arī tagad
gan ceļos, gan guļos ar Dieva vārdu.
Lūdzos gan par sevi, gan visiem saviem mīļajiem. Jācer, ka Dievs dos
man sagaidīt šo lielo dienu. Gribu
tikties ar saviem mīļajiem. Varu
teikt, ka esmu laimīga un man ir labas vecumdienas. Esmu apgādāta ar
visu. Mans sargeņģelis ir mana vecākā meita. Arī par veselību nevaru
žēloties, vienīgi dzirde ir traucēta un
kājas vairs nav tik stipras. Cits viss
ir labi. Nekad ne no viena netieku
aizmirsta. Visapkārt ir mīļi cilvēki –
bērni, mazbērni, mazmazbērni. Arī
māsas bērni, mazbērni un mazmazbērni ir ar mani. Laimīga arī par to,
ka visi ir šeit Latvijā. Visi strādā, ir
apmierināti ar darbu. Veido savas
dzīves. Arvien esmu centusies visu
dzimtu turēt kopā un tas arī ir izdevies. Šoreiz, arī, ja Dievs lems un
dzīvošu, būs visu kopā sabraukšana
un tikšanās. Un es visus redzēšu un
priecāšos līdz ar viņiem.
Vēlreiz gribu izteikt lielu un sirsnīgu paldies Lībai Zukulei par viņas
lielo gādību un rūpi par represētiem.
Lai arī turpmāk viņai spēks un veselība rūpēties par mums. Arī liels paldies Aivaram Lubānietim par atsaucību nofilmēt mūs, Kokneses novada
represētos un uzklausīt mūsu skumjo
atmiņu stāstījumus, lai atkal izveidotu jaunu filmu par aizvestajiem un
pievienotu to jau daudzām esošajām,
kuras arī viņš ir filmējis un ar bezgala lielu pateicību pelnījušo režisores
Dzintras Gekas gādību par Sibīrijā
izsūtītajiem.
Visbeidzot gribu izteikt lielu paldies Kokneses novada domei, kas ar
savu palīdzību sekmēja šo represēto
apsekošanu, nofilmējot viņus un uzklausot viņu stāstījumus. Tam visam
ir jāpaliek mūsu Latvijas vēsturē.
Un pašās beigās gribu teikt, ka
jādzīvo tikai ar mīlestību, labestību,
labām domām, bez naida, skaudības,
lai otru neapbēdinātu. Un būs daudz
vieglāk un mierīgāk dzīvot. Lai nevienam nekad vairs nebūtu jāpiedzīvo
tādi baismīgi notikumi – Sibīrija! Pasaule arī ir tik daudz nemiera, naida,
ļaunuma, atriebības pilna. Vai tiešām
tas viss reiz nebeigsies un cilvēki atjēgsies, ka tas pie laba gala nenovedīs?
Jo – miers baro, nemiers posta.
Mūsu dzeltenā istaba

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Senioru koru svētki Alūksnē
6. jūnijā Alūksne ar prieku sagaidīja skanīgus, smaidīgus, dziedāt gribošus senioru koru svētku
dalībniekus, kuru pulkā bijām arī
mēs, senioru kora „Labākie gadi”
dziedātāji un mūsu cienījamā kora
vadītāja Silvija Cīrule.
Olita Upmale,
kora vecākā
Ierodoties Alūksnē, Pilssalas estrādē, piereģistrējāmies un mums
tika piešķirts savs gids - jauns puisis.
Gida pavadībā ar autobusu devāmies
apskatīt pilsētu, iepazīt skaistākās
Alūksnes vietas. Bijām pie Glika ozoliem, kas stādīti par piemiņu E.Glika
atstātajam mantojumam. Uzkāpām
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gājienā devās uz Pilssalas estrādi,
kas atrodas uz lielākās no Alūksnes
ezera salām, lai sniegtu garīgās mūzikas koncertu „Debesis un zeme
skan”. Koncertu vadīja Zigfrīs Muktupāvels un Rita Straume. Izskanēja
daudz skaistu dziesmu koru, kā arī
Z.Muktupāvela izpildījumā.
Pēc koncerta smaidīgi, guvuši
pozitīvas emocijas, devāmies mājup. Dziesmas autobusā skanēja visu
brauciena laiku.
Varētu teikt, ka šī kora sezona
līdz ar šiem svētkiem ir beigusies. Vēl
tikai nedaudzi mēģinājumi Kokneses
novada svētkiem. Paldies mūsu kora
vadītājai Silvijai Cīrulei par profesionālo un radošo darbu, vadot mūsu

Paldies dzejas konkursa dalībniekiem!
Ziema aizskrēja garām, tikai
nedaudz pabiedējot. Pavasaris solīja daudz, bet izrādījās skopāks,
kad bija jādod – spītīgi turējās
pie lietaini auksta, tikai paretam
palaižot saulīti paciemoties pie
zemes ļaudīm. Aprīļa siltajā laikā
pagājis smieklu mēnesis, maijmēneša vēsajā - sirdsiltie svētki māmiņas un ģimenes godināšanai.
Un pie tā gribu apstāties.
Maija Stepēna,
Biedrības „Mazā taka” vadītāja

Konkursa noslēguma pasākumā.

„Mazās takas” autori un PII „Bitītes” mazie vārda meistari.

Tempļa kalnā, no kura skatījām
Alūksnes ezeru visā krāšņumā (11.
lielākais ezers Latvijā). Apskatījām
trīs dažādu konfesiju dievnamus un
Alūksnes parku.
Senioru koru svētki sākās ar dievkalpojumu -Svētbrīdi, koru dziedājumu Alūksnes ev.lut.baznīcā. Svinīgi,
aizkustinoši. Tik daudz koru: 18 kori
no Vidzemes, 3 kori no Zemgales, 3
kori no Latgales, 6 kori no Kurzemes,
9 kori no Rīgas, kā arī Valmieras politiski represēto koris „Baltie bērzi”.
Pēc Svētbrīža koru dalībnieki raibā

kori. Mēs turpināsim dziedāt pēc
īsām vasaras brīvdienām. Kalsim jaunus plānus, mācīsimies jaunas , skaistas dziesmas Silvijas vadībā.
Laipni aicinām pieteikties mūsu
korī jaunus dalībniekus. Būsim priecīgi Jūs uzņemt savā radošajā kolektīvā. Man šķiet, Silvija jebkuru var iemācīt skaisti dziedāt. Dziedot cilvēks
gūst daudz pozitīvu emociju sev, tas
jau nav tikai došanas prieks vien.
Gaidīsim Jūs otrdienās un ceturtdienās plkst. 9 no rīta Kokneses kultūras namā sākot ar 1. septembri.

Biedrība "Mazā Taka" jau gada
sākumā iecerēja un izstrādāja nolikumu konkursam par mīļāko dzejoli, kuru bērni veltītu savai ģimenei vai māmiņai. Aicināti piedalīties tika lūgti visu novada skolu un
bērnudārzu bērni. Kādēļ? Viens
no Mazās Takas darbības mērķiem
ir radīt mīlestību un interesi par
dzeju, ne tikai pieaugušos, bet arī
jaunajā paaudzē, jo dzeja bagātina
dvēseli un māca saredzēt skaistumu pavisam parastā lietā un vietā...
Konkursa uzvarētāju godināšana notika 29. maijā. Žūrija vienbalsīgi lēma, ka uzvarētāja godu pel-

nījuši visi, jo katrs dzejolītis
bija rakstīts ar sirdi. Un to bija
necerēti daudz. Un skaisti!
Žūrija lielu paldies saka
skolotājām, kas bērniem parādīja celiņu, pa kuru sirdī dziļi noglabāta mīlestība var pārtapt vārdos
– dzejas vārdos. Bez tā mīlestība
paliktu, kur ir – klusējoša un...sirsniņā...
Kokneses kultūras namā sabrauca gandrīz visi dalībnieki. Tas
bija aizkustinošs pasākums gan
pašiem dalībniekiem, gan mums Mazajai Takai.
Bebru pagasta bērnu dārza

čaklās Bitītes
apciemojām viņu mājās. Noklausījāmies skaistu, mums
veltītu, mazo dzejnieku koncertu.
Dzidra Čumakeviča savukārt nolasīja savus dzejolīšus bērniem.
Arī pasaciņa bija atnākusi no Zilā
sila pastāstīt, kā tur svin Lieldienas
un ...draudzība bija nodibināta uz
atkaltikšanās pamatiem...
Nezinu, kas juta lielāku prieku
– Mazā Taka vai jaunie dzejnieki... man šķiet, ka prieks tika visiem.

FOTOKLUBS DZĪVO ZAĻI!
Putnu dziesmu apskaņotā, saules
izgaismotā, zaļo dekorāciju ieskautā Dabas galerija mūs - fotokluba
„ Kokneses kadrs” biedrus, iedvesmoja izsludināt fotokonkursu jauniešiem „ Zaļš un vēl zaļāks”. Ar
24. aprīli datētajā Kokneses novada
mājas lapā atrodamajā afišā lasāmi
dalības nosacījumi. Iesniegt savus
darbus varat vēl paspēt. /foto.koknese@gmail.com/. Tos gaidīsim līdz
23. jūnijam – Zāļu vakaram.
Paši vēl mazapliecinājušies un
gana zaļi kā fotogrāfi, zaļās domāšanas pārņemti, 28. maijā devāmies
plenērā zaļumos. Medījām viens

otru, pildot uzdevumu: nofotografēt
kādu no Kokneses „kadriem” uz izplūduša zaļa fona. Tā kā darbošanās
vieta bija izvēlēta zaļajā laukumā pie
estrādes, izmantojām iespēju iekurt
ugunskuru un pavakarēt.
Nesteidzīgākie devās uz Likteņdārzu sagaidīt stundu, kad rietošā
saule spoguļosies terases logu stiklos. Saulriets mūs nepievīla! Radās
gana daudz iedvesmojošu foto. Jādomā, ka kādā no izstādēm tie pārsteigs arī jūs.
Savukārt, Mārcis Briška, 2013.
gadā pabijis starp zaļoksnām meitām un puišiem, tos tverdams kadrā

„viduslaiku” futbola mača laikā, nu devis iespēju
šos mirkļus izbaudīt katram, arī tiem, kas klātienē tos nevēroja. Nelielos rāmīšos ievietotie zaļganipelēcīgie attēli ļauj atsaukt atmiņā spilgtos un
krāsainos pie- un pār – dzīvojumus. Izstāde „ Ripo
diedams!” aplūkojama Kokneses novada bibliotēkas telpās.
Tā nu augam un zaļojam. Turpinām „sakuplot”.
Ja Tev ir vēlēšanās nākt mūsu pulciņā, gaidīsim!
Lai mums visiem zaļa, radošas darbošanās piepildīta
un augļiem bagāta vasara!

Fotokluba „ Kokneses kadrs”
vārdā – Anita Liepiņa,
Ingus Pugačova, Anitas Liepiņas foto
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Izglītības iestāžu ziņas

Pārgājiens uz Likteņdārzu
20. maijā novada PII absolventi
devās intelektuāli atraktīvā pārgājienā pa Dabas taku no Luterāņu
baznīcas uz Likteņdārzu. Pa ceļam
bērniem bija jāveic 9 uzdevumi

– viktorīnas par Latviju un latviešu tautas daiļradi, jāpāriet pāri
“smieklu tiltiņam”, jāpārvar šķēršļi,
jāiziet cauri “zirnekļu mežam” un
jāsasveicinās ar tā iemītniekiem un
jānodod Cūkmenam zvērests.

Likteņdārzā ceļotājus ar dziesmu sagaidīja Kokneses novada
politiski represēto apvienības dalībnieki ar saviem draugiem no
Mārupes.

Pēc kopīgas cienāšanās ar zupu
un pīrāgiem “Bitītes” un “Gundegas” apvienotā kapela aicināja visus
vienoties kopīgās rotaļās un dejās.
Paldies vecākiem par atbalstu!
PII "Gundega"

Kokneses
internātpamatskolas –
attīstības centra līnijdejotājas
piedalās festivālā Likteņdārzā
Spītējot
gan lietainajam
un drēgnajam
laikam, gan
slapjajai zālei,
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra
līnijdejotājas
ar sagatavoto
priekšnesumu
piedalījās festivālā „Likteņupes
dziesma”.
Iluta Atraste,
skolotāja

Svētku vēstneši
rododendri
dzekļiem rododendru stādu iegādei
SIA „Ataudze” Koknesē, SIA „Florensis” no Odzienas, kā arī Blaumaņa
ielas 18 Koknesē atsaucīgajiem iedzīvotājiem, īpašu paldies veltot Elzai
Jakovelei un Indrānu ielas 8 iemītniekiem, īpaši pateicoties Ērikai Gailumai.” Joprojām ikviens novadnieks
tiek aicināts atbalstīt šo svētku aicinājumu, tādējādi īstenojot svētku moto:
„Zied Kokneses novads!” Tuvāka informācija, sazinoties ar Komunālās
nodaļas vadītāju Benitu Peciņu.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses mūzikas skolas mācību gada
atskaites koncerts “Pretī vasarai”
Ar atskaites koncertu 2. jūnijā
veiksmīgu mācību gada noslēgumu atzīmēja Kokneses mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi.
Kultūras nama zālē bija pulcējies
viss skolas kolektīvs, audzēkņi,
vecāki un citi mūzikas draugi.
Dace Svētiņa,
teksts un foto
Koncerts aizsākās ar Beātes Beatrises Brūveres izpildīto skaņdarbu
“Pirmo reizi 1.klasē”. Tālāk klausītājus priecēja mazo vijolnieču ansamblis skolotāja Jāņa Atslēgas vadībā. Uz
“Dziesmas prieku” un “Jautro danci”
aicināja kora klases ansamblis un
skolotāja Lelde Kamzole-Gagaine.
Ar noslēpumainajām flautas skaņām
mūs iepazīstināja Ilonas Makareni
audzēknes Paula Užule un Anna Ziediņa. Allas Puķītes audzēkņi priecēja
ar skaņdarbiem “Allegro” un “Aria”.
Kamerorķestris un skolotāja Iveta
Bērziņa ar burvīgām akordeonu skaņām uzbūra ainas no kinofilmas “Titāniks”. Ziedoņa Puķīša vadītais saksofonu trio un saksofona ansamblis
spēlēja jautri un atraktīvi, ar to izpelnoties varenus skatītāju aplausus.
Koncerts noslēdzās ar skolas kora
uzstāšanos un dziesmu “Paši skaistākie vārdi”.
Pēc svinīgā koncerta Kokneses

novada dome ar Atzinības rakstu
apbalvoja Leldi Kamzoli-Gagaini un
Ilonu Makareni par ieguldīto darbu
koru sagatavošanā Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
Ziedoni Puķīti un Allu Puķīti par
audzēkņu kvalitatīvu sagatavošanu
konkursiem, Ivetu Bērziņu par ieguldīto dabu Kamerorķestra sagatavošanai koncertam Latvijas Akordeonu
dienu noslēguma pasākumam. Ar
Pateicības rakstu tika apbalvots
Kokneses Mūzikas skolas koris par
ieguldīto darbu gatavojoties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem un skatē uzrādīto lielisko
rezultātu, Kokneses Mūzikas skolas

Kamerorķestris par akordeona spēles popularizēšanu un profesionālo
izpildījumu un saksofona spēles audzēkne Una Gadzāne par sasniegumiem konkursos.
Savu pateicību, mīlestību un atzinību audzēkņiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem
izteica Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija Cīrule.
Bērnus pavadot brīvdienās, Silvija Cīrule vēlēja:
Priecājies par to, kas tu esi,
Priecājies par to, kāds tu esi.
Par to, kas tev pieder un,
kas tev vēl būs…
Lai brīnumskaista vasara!

Tuvojas XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki
Neatlaidīgs darbs 5 gadu garumā ir noslēdzies un jau pēc mēneša (6.jūlijs - 12. jūlijs) sāksies XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki, kas ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu
svētki Latvijā.
Jolanta Nīcgale-Kondrāte,
Kokneses novada XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku koordinatore

Pasākums notika
Esam kopā ar Latvijas Zemi, Sauli,
Koknesē, LikteņdārŪdeni un Debesīm!
zā, 2015.gada 27.maijā, un tajā uzstājās
stāv no četriem festivāliem: "Uguns
skolas līnijdeju pulciņa dalībnieces dziesma", "Zemes dziesma", "LikValija Bitenbindere, Madara Gože- teņupes dziesma", kā arī "Debess
vica, Rebeka Sakalauska, Elīna Ne- dziesma". Pasākums tiek rīkots sasvate, Leontīna Zablinska un Arita darbībā ar Rīgas 4.speciālo interStepaņenko.
nātpamatskolu un Rīgas domes IzKopprojekta "Latvijas dziesma" glītības, kultūras un sporta deparietvaros šāds festivāls Likteņdārzā tamenta atbalstu, ik gadu pulcējot
notika jau trešo reizi. Projekts sa- skolu audzēkņus no visas Latvijas.

Kokneses novada dome pavasara
sākumā aicināja iedzīvotājus vienoties novada svētku gaidīšanā, iestādot
savu svētku rododendru Kokneses
parkā pie dīķiem. Tagad ikvienu garāmgājēju priecē Komunālās nodaļas
dārznieces Margitas Krūzes un viņas
čaklo palīgu izveidotā dobe, kura,
pateicoties novadnieku atsaucībai,
tiek papildināta ar jauniem rododendriem. Komunālās nodaļas vadītāja
Benita Peciņa stāsta: „Gribam pateikt
paldies par saziedotajiem naudas lī-
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Nedēļas laikā paredzēti mēģinājumi un plaša programma ar vairāk
nekā piecdesmit dažādiem pasākumiem, tostarp Svētku gājiens, tautas
deju lielkoncerts Daugavas stadionā, Noslēguma koncerts Mežaparka
Lielajā estrādē, pūtēju orķestru koncerts, Svētki Vērmanes dārzā, folkloras kopu koncerti, kā arī Atklāšanas
pasākums 11. Novembra krastmalā

un garīgās mūzikas koncerts.
Šogad svētku gaisotni paspilgtinās saturiskais ietvars - BURT(u)
BURVĪBA, kad tiks iedzīvinātas 33
Latvijas vērtības, izvēlētos vārdus izdziedot, izdejojot, atskaņojot un radoši parādot visdažādākajos veidos.
Šīgada svētku sauklis ir „Pats skani,
līdzi skani”. (Vairāk informācijas:
www.dziediundejo.lv).
Starp aptuveni 37400 bērniem
un jauniešiem, kas sabrauks ne tikai
no visas Latvijas, bet arī no latviešu
diasporām ārzemēs, būs 211 Kokneses novada dalībnieki.
Svētku folkloras programmu
kuplinās I.Gaiša Kokneses folkloras
kopa „Tīne” (9 dalībnieki) ar vadītāju Ingunu Žogotu.
Mežaparka estrādē lielajā korī
dzirdēsim trīs novada koru balsis:
I.Gaiša Kokneses vidusskolas zēnu
koris (31 dalībnieks) un jauktais

koris (38 dalībnieki), abu koru vadītāja Inita Asarīte un Kokneses
mūzikas skolas koris (42 dalībnieki), vadītāja Lelde Kamzole-Gagaine.
Savukārt Daugavas stadionā raitu dejas soli izdejos četri deju kolektīvi: Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas
deju kolektīvs „Mutulītis” 1.-4 klašu
grupa (22 dalībnieki) un 5.-9. klašu
grupa (22.dalībnieki), vadītāja Inta
Balode, deju kolektīva „Kāre” (22 dalībnieki), vadītāja Sarmīte Plūme un
I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10.-12.
klašu deju kolektīvs (22 dalībnieki),
vadītāja Kornēlija Reisnere.
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 3
audzēkņi ar vadītāju Regīnu Sniedzi
piedalīsies radošajās darbnīcās.
Lai veiksmīgs gatavošanās posms
svētkiem!

Atgādinājums visiem zemju īpašniekiem vai
to lietotājiem par zāles pļaušanu īpašumos
Kokneses novada dome, pamatojoties uz 29.09.2010.saistošo noteikumu Nr.19 “Kokneses novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”
punktiem 3.8.5. un 3.8.6., aicina visus
zemju īpašniekus un lietotājus sakopt
īpašumus, nopļaujot zāli. Saistošo
noteikumu neievērošanas gadījumā
īpašniekiem vai zemes lietotājiem
tiks izteikts brīdinājums vai uzlikts
naudas sods.
29.09.2010.saistošo noteikumu
Nr.19 “Kokneses novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” punkti 3.8.5. un
3.8.6. nosaka:
“3.8.5. Par zāles nenopļaušanu

īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, kas atrodas novada pagastu
centros, ciemu blīvi apdzīvotās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz
23.jūnijam un 15.septembrim, neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa,
zemes gabala īpašniekam vai tā lietotājiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 29 euro (grozījumi
ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.).
3.8.6. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā,
kas atrodas novada pagastu centros,
ciemu blīvi apdzīvotās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz 23.jūnijam

un 15.septembrim, neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa, zemes gabala
īpašniekam vai tā lietotājiem, ja tas
vasaras sezonas laikā nav izdarīts atkārtoti uzliek naudas sodu no 29 līdz
143 euro (grozījumi ar 30.10.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.23,
spēkā ar 01.01.2014.).”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses Ģimenes atbalsts dienas
centra ak vitāšu plāns 2015.gada
jūnijam un līdz 10.jūlijam
1.–5.jūnijs
„SVEIKA
VASARA”

1dien – „Starptau skā bērnu aizsardzības
diena” – ra ņu gājiens, ak vitātes Kokneses
kultūras namā
2dien – pl.15:00 mazā pastaiga iepazīstot
Koknesi „Misija”
3dien – „Top dažādas puķes”
4dien – „Aukstā zupa”
5dien – spēles, spēles…

8.–12.jūnijs
„SAULAINĀ
NEDĒĻA”

1dien – Viss par un ap sauļošanos.
2dien – Misija „Soļi un pēdas”
3dien – „Veidojam zīmējumu mapītes”
4dien – virtuves darbnīca „Vasaras
smalkmaizītes”
5dien – spor skas ak vitātes

15.–19.jūnijs
„JĀŅU
GAIDĪŠANA”
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1dien – drošība svinot tradīciju svētkus
(ugunskurs, grillēšana, pārēšanās utm.)
2dien – pl.15:00 mazā pastaiga iepazīstot
Koknesi „Misija”
3dien – „Top kļavu lapu rozītes un
pacie gākajiem kļavu lapu cepure”
4dien – „Desu / gaļas cepšana uz grila DC
pagalmā”
5dien – spor skas ak vitātes ko darīt Jāņos

22.–27.jūnijs
„STARP
JĀŅIEM LĪDZ
PĒTERIEM”

1dien – Brīvs
2dien – Brīvs – Lus gu visiem Līgošanu!
3dien – Brīvs – Skanīgu Jāņu dienu!
4dien – „Top uzpūtenis”
5dien – pl.15:00 mazā pastaiga iepazīstot
Koknesi „Misija”
6dien – spor skas ak vitātes

29.06 – 03.07
„KOKNESES
NOVADA
SVĒTKI”

1dien – Kokneses novada policija – iepazīs to!
2dien – „Iepazīs Kokneses novadu” – cik liels,
kā izskatās robežas, kur atrodas u .
3dien – „Sveiciens novadam svētkos”
4dien – „Top Kokneses svētku kūka”
5dien – gatavojamies novada svētkiem!

06.07–10.07
„JAUNIEŠU
DZIESMU
SVĒTKI”

1dien – Drošība Lielos pasākumos.
2dien – Viss par un ap Latvijas dziesmusvētkiem
3dien – „Sapņu dziesmu svētku emblēma”
4dien – „Top vasaras salā ”
5dien – spor skas ak vitātes

I.Gaiša Kokneses vidusskolas zēnu komanda
izcīna otro vietu vieglatlētikas sacensībās
22.maijā Kokneses stadionā
tika rīkotas Latvijas skolu sporta federācijas sacensības vieglatlētikā zēniem un meitenēm
četrcīņas sacensībās komandām,
kur piedalījās komandas no visas Latvijas. I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zēnu komanda izcīnīja otro vietu desmit komandu
konkurencē, bet meiteņu komandu no trešās vietas sķīra tikai 12
punkti, un gala rezultātā 4.vieta
deviņu komandu konkurencē.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Sacensības organizēja Latvijas
skolu sporta federācija, ar lielu atbalstu no Kokneses sporta centra un

Aizkraukles sporta skolas.
Šajās sacensībās piedalījās 2001.
un 2002.gadā dzimušie zēni un
meitenes. Katras komandas sastāvā
startēja pa sešiem dalībniekiem, kur
katram komandas dalībniekam bija
jāveic visas četras disciplīnas – 60 m
sprints, tāllēkšana, bumbiņas mešana un 800 m skrējiens zēniem un 500
m skrējiens meitenēm.
Zēnu konkurencē otro vietu izcīnīja Kokneses jaunie sportisti, kas
zaudēja vien Liepājas 8.vidusskolai.
Kokneses komandas sastāvā labākais
bija Matīss Petjukevičš, kurš izcīnīja
275 punktus un individuāli bija trešais labākais sacensību dalībnieks.
Vēl Kokneses komandā startēja Aldis
Sproģis, Kristers Dardzāns, Matīss

Šumskis, Mareks Koļesņikovs un
Dāvis Derkačs.
Meiteņu komanda ieguva 4.vietu, paliekot tūlīt aiz goda pjedestāla.
Labākā mūsu komandā bija Megija
Čakste, kas individuāli bija ceturtā labākā sacensību dalībniece. Vēl
mūsu komandā startēja Natālija Zeica, Elīza Matušonoka, Juta Bērziņa,
Linda Lielauza un Kitija Griškāne
Zēnu komandas dalībnieki sacensībām gatavojās sporta stundās pie saviem sporta skolotājiem un volejbola
treniņos pie trenera Ivara Māliņa,
bet meiteņu komanda gatavojās trenera Viktora Ņuhtiļina vadībā. Abas
komandas sacensībās pieskatīja un
ar vērtīgu padomu palīdzēja Viktors
Ņuhtiļins.

LSK Kokneses novada nodaļas maija un jūnija
aktivitātes
22.maijā LSK Kokneses pagasta
biedru sapulce, kuru apmeklēja aktīvākie 13 biedri.
5.jūnijā bija LSK Kokneses novada
biedru Pilnsapulce, kuru apmeklēja 28
aktīvākie Kokneses un Bebru pagasta
biedri (Iršu pagastā šī kustība ir apsīkusi – kopējo nodaļas mērķi esam uzstādījuši aktivizēt LSK nodaļu arī Iršu
pagastā). Pilnsapulces ietvaros biedri
varēja pārbaudīt savu holesterīna līmeni.
Abās sapulcēs tika sniegta informācija par 2014.g. un 2015.g.aprīlim
nodaļās paveikto darbu un tālākajām
aktivitātēm. Īsumā atskaite – 2014.
gadā: Koknesē 3 „Drēbju dienas” un
Bebros aktīva Sociālās palīdzības istaba, Donordienas abās pašvaldībās,
dalītas EK pakas (janvārī, februārī),
dalība ziedot.lv „Paēdušai Latvijai”
pārtikas paku akcijās, bezmaksas zāļu
dalīšana LSK biedriem, maizes dalīšana novada iedzīvotājiem (sadarbība ar

mācītāju Valdi Baltruku). 2015.gadā:
Donordienas, februārī abās nodaļās
darbu uzsāk 3 brīvprātīgās caur NVA
projektu, Koknesē 2 „Drēbju dienas”
(martā palīdzēts 106 ģimenēm, jūnijā –
60 ģimenēm) un Bebros aktīva darbība
Sociālās palīdzības istabā, aprīlī – liels
darbs pie EK projekta dokumentu sagatavošanas, un sabiedrības informēšanas, maijā visās nodaļās tiek uzsākta
EK pārtikas paku dalīšana, jūnijā klāt
nāk EK higiēnas paku atbalsts un jūlijā
būs skolas somu/ lietu atbalsts. Šogad
EK projekta atbalsts ir tikai trūcīgajām
personām/ ģimenēm. Bezmaksas zāļu
dalīšana LSK biedriem, maizes dalīšana novada iedzīvotājiem (sadarbība ar
mācītāju Valdi Baltruku).
Tāpat tika pārrunātas visas aktualitātes par Eiropas Kopienas programmas (pārtikas, higiēnas, skolas piederumu/ somu) atbalstu un aktīvi tika
diskutēts, par brīvprātīgo un donoru
kustības atbalstītāju pateicības pasāku-

mu oktobra mēnesī.
4-5.jūnijā notika 2.”Drēbju dienas”
Koknesē – Liels PALDIES nodaļas vadītājai Sofijai Tipainei un visiem brīvprātīgajiem rūķīšiem par aktīvo darbu.
Jūnija sākumā ir tapis LSK Kokneses novada nodaļas informatīvais
buklets – kurā ir info par to kas ir LSK,
ko mēs darām, kur mūs atrasts, kā kļūt
par biedru! Buklets pieejams LSK nodaļās, Kokneses novada Sociālajā dienestā!
!!! 16.jūlijā Kokneses kultūras
namā „DONORDIENAS” no pl.10:00
– 13:00 !!!
Esi asins donors – nāc un ziedo,
tavas asinis kādam var izglābt dzīvību!
Esi AKTĪVS Kokneses iedzīvotājs
- stājies LSK Kokneses novada nodaļā
- Jūsu ziedojums 1,50 eiro gadā, palīdzes sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem Kokneses novadā un saņem
dažādas privilēģijas!
LSK Kokneses novada nodaļa

Kokneses novada sporta svētki – 20.jūnijā !
20.jūnijā Kokneses stadionā
notiks Kokneses novada sporta
svētki, kur aicināti piedalīties Kokneses novada iedzīvotāji un viesi
no citiem novadiem.
Dāvis Kalniņš, KSC

Komandu sporta veidi
Svētku ietvaros notiks Kokneses
novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā 2.posms, kur notiks cīņa
par kopvērtējuma punktiem (1.posms
norisinājās 6.jūnijā Iršos), bet gaidīti
tiek arī tie, kas pirmo posmu izlaiduši un vēlas vienkārši izmēģināt savus
spēkus pludmales volejbolā. Pludmales volejbola turnīru, tāpat kā pērn,
atbalsta sporta veikals „Fans”. Turnīra
sākums paredzēts 10:30 (reģistrēšanās
līdz 10:20) un spēles ilgs tik ilgi, cik
būs nepieciešams uzvarētāju noskaidrošanai.
Plkst. 12:00 sāksies arī SIA „Hanza Elektro” atbalstītais futbola turnīrs
(5 laukuma spēlētāji + vārtsargs, pieteikumā līdz 8 cilvēki), kur komandas
aicinātas pieteikties līdz plkst. 11:30.
Komandu sastāvos var spēlēt jebkura
vecuma un dzimuma spēlētāji, bet visi
tiks vērtēti vienā grupā – pieaugušie.
Ap plkst. 16:30 sāksies arī Kokne-

ses sporta centra atbalstītais strītbola
turnīrs, kas notiks KSC strītbola laukumos. Komandām strītbola sacensībām jāpiesakās līdz plkst. 16:00,
komandu sastāvos var spēlēt jebkura
vecuma un dzimuma spēlētāji (uz
laukuma 3 spēlētāji, pieteikumā līdz
4), bet visi tiks vērtēti vienā grupā –
pieaugušie.

Individuālie veidi
Tiem, kas nepiedalās sporta spēlēs, būs iespēja izmēģināt savus spēkus individuālajos vingrinājumos un
sacensībās. Ap plkst. 13:00 notiks z/s
„Vecsiljāņi” atbalstītā individuālā spēka stafete stiprajiem vīriem, ap 10:30
ielu vingrošanas laukumā notiks pievilkšanās vingrinājums, kur labākie
sacentīsies par krodziņa „Rūdolfs”
balvām. Tajā pašā laikā notiks arī
zābakpāra mešanas sacensības, kur
labākie cīnīsies par SIA „Ataudze” sarūpētajām balvām, bet sākot no plkst.
12:30 par spēļu veikala „GABO” balvām sacentīsies veiklākie ūdens balonu metēji un ķērāji.
Bez jau iepriekš minētajiem individuālajiem veidiem, notiks vēl citas
sacensības. Jau no paša svētku sākuma, kas paredzēts 10:00, būs iespē-

ja piedalīties apļa griešanā dāmām,
makšķerēšanā bērniem, šautriņu mešanā un 60 metru barjerskrējienā, bet
nedaudz vēlāk notiks arī sacensības
lēkšanas vingrinājumā. Ap plkst 14:00
notiks arī lielā stadiona stafete, kur
komandas sastāvā būs nepieciešami
tieši pieci dalībnieki.
Tātad kopumā šogad svētku
programmā 3 komandu sporta veidi,
viena stafešu disciplīna (5 cilvēki komandā), viena pāru sacensība (ūdens
balonu mešana), kā arī 8 individuālie
veidi.
Svētku sākuma laiks – 10:00, kad
sāksies jau pirmās sacensības un pieteikšanās vēlākām sacensībām. Zemāk apkopoti visu sacensību aptuvenie sākuma un beigu laiki, lai svētku
viesiem būtu iespēja izvēlēties sev
piemērotākos laikus svētku apmeklējumam.
• Sporta veikala „Fans” pludmales
volejbols (KNAČ 2.posms) –
no 10:30 līdz uzvarētāju
noskaidrošanai,
reģistrēšanās līdz 10:20
• SIA „Hanza elektro” futbols – no
12:00 līdz uzvarētāju noskaidrošanai,
reģistrēšanās līdz 11:30

• KSC strītbols – no 16:30
līdz uzvarētāju noskaidrošanai, reģistrēšanās līdz
16:00
• z/s „Vecsiljāņi” spēka
stafete –
no 13:00 – 13:30
• „Rūdolfs” pievilkšanās
vingrinājums –
no 10:30 – 11:30
• „GABO” ūdens balonu
mešana – no 12:00 – 13:30
• SIA „Ataudze”
zābakpāra
mešana – no 10:30 – 11:30
• Šautriņu mešana –
no 10:00 – 11:30
• Makšķerēšana
bērniem – no 10:00 –
11:00
• Apļa griešana
sievietēm –
no 10:30 – 11:30
• 60m barjerskrējiens –
no 10:15 – 11:00
• Lekšanas vingrinājums –
no 11:00 – 12:00
• Lielā stadiona stafete –
no 14:00 – 14:30

Gaidām visus sportot gribētājus
un viņu atbalstītājus 20.jūnijā
Kokneses stadionā! Jautājumu
vai neskaidrību gadījumā lūdzu
zvaniet 29360940 vai rakstiet
sportacentrs@koknese.lv.
Sacensības organizē Kokneses
sporta centrs.
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Sporta un atpūtas svētki Iršos

Sacensībās Daugavpilī

Saules siltuma un spirgtu vēju
pavadīti 30. maijā aizritēja Sporta
un atpūtas svētki Iršos, kad sporta
halle un Pērses pamatskolas sporta laukums pārvērtās par sacensību un atpūtas vietu.
Dzintars Greļs,
sporta darba organizators

13. maijā Daugavpils 1.speciālās pamatskolas stadionā norisinājās Latvijas Speciālās Olimpiādes
(LSO) organizētās futbola sacensības bērniem ar speciālām vajadzībām. Šādas sacensības Daugavpilī
tika organizētas jau sešpadsmito
gadu, bet tieši šādas – „Cerību” futbolistiem otro reizi.
Guntis Atrasts,
sporta skolotājs

Lielisku dāvanu Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai sagādāja
SIA Jeld – Wen Aizkrauklē, uzdāvājot
bērniem iespēju teju pus dienas garu-

Tradicionālā orientēšanās sacensība
„Vai pazīsti Iršus?” šogad lika savīties
tagadnei ar pagātni – Iršu centrs bija
jāatpazīst arī pēc senākām fotogrāfijām!
Šogad, pirmo reizi, nopietnāka
sacensība automīļiem. „Autoriepu
maiņa” – 2 vīru komandai pēc iespējas
ātrāk jānomaina visas četras riepas.
Sīvā sacensībā uzvarēja un SIA „Ataudze” galvenās balvas ieguva Edgars
Riekstiņš un Andris Šutka. Otro vietu,
un z/s „Zemītes” dāvanu kartes ieguva

alds Kalniņš, Ligita Leiskina, Dzintars
Greļs.
Tāllēkšanā – Līga Riekstiņa, Raivis Pālēns, Aivis Vītols, Līga Riekstiņa.
Šaušana ar pneimatisko šauteni –
Raina Līcīte, Andris Šutka.
„Ūdennesējs”- Normunds Kalniņš, Artūrs Zeimuļs – Priževoits,
Anete Zeimuļa – Priževoite, Arnis
Čačka, Sintija Bebre, Edgars Riekstiņš.
Svaru bumbas raušana – Ilmārs
Milnis.
„Olu ķeršana”- Edgars Riekstiņš,

Sacensībās piedalījās 7 komandas
no dažādiem Latvijas novadiem, tajā
skaitā arī mēs, no Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra.
Sacensību atklāšanā piedalījās Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja
Marina Isupova, Daugavpils pilsētas
Domes deputāts Anatolijs Gržibov-

skis un pirmais Latvijas lāpnesis Eiropas Speciālās Olimpiādes vēsturē,
policijas majors Andris Dudels, kuras pienākums bija ienest un sargāt
Olimpisko lāpu (kā to prasa Pasaules
Speciālās Opimpiādes harte).
Turnīrs notika pēc Pasaules Speciālās Olimpiādes noteikumiem,
tādēļ sākumā notika pārbaudes spēles, lai noskaidrotu sportistu sagatavotības un prasmju līmeni. Pēc šīm
spēlēm skolotāji – eksperti kopā ar
tiesnešiem izveidoja divas divīzijas –
„Zaļo” un „Dzelteno”, kurās komandas cīnījās par medaļām.
Sacensībās uzvarēja Sveķu komanda, bet sudraba medaļas ieguva
mūsu skolas komanda. Sveicam Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra futbolistus!

Kokneses skeitparka sacensībās savas
prasmes atrāda vietējie un viesi
29.maijā, atzīmējot kārtējā
mācību gada beigas, šoreiz notika
Skeitparka sacensības Kokneses
skeitparkā, kur uz dažādiem rīkiem
savus spēkus izmēģināja vietējie
ekstrēmo veidu piekritēji un arī
bija ieradušies viesi no Jēkabpils,
kas sacentās ar mūsu labākajiem.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
mā baudīt piepūšamo gumijas atrakciju priekus. Paldies sponsoriem!
Kā allaž, kupls dalībnieku skaits
vieglāk pieejamos sporta veidosšautriņu mešana mērķī, šaušanā ar
pneimatisko šauteni, basketbola soda
metienos. Bērnu un jauniešu komandas izmēģināja spēkus florbolā brīvā
dabā. Patīkamus pārsteiguma brīžus
un sajūsmu izraisīja jautrības stafete – „Ūdensnesējs” un „Olu ķeršana”.

Kristaps Savickis un Artūrs
Zeimuļs- Priževoits, trešie
– brāļi Krišs un Klāvs Rudzoni.
Par uzvarētājiem dažādās disciplīnās kļuva –
Florbolā – komanda „Adidas”- (A.
Vītols, R. Pālēns, R. Lapainis, J. Vītols,
R. Kalniņš). Šautriņu mešanā – Raivis
Pālēns, Olita Ruža, Dzintars Greļs.
Basketbola soda metieni – Rin-

Guntars Igaunis.
Medaļas un balvas godalgoto
vietu ieguvējiem gādāja Iršu pagasta
pārvalde un Kokneses novada dome.
Īpašs „Paldies” firmai MIKAS – M
Aizkrauklē par saldajām pārsteiguma
balvām un par labvēlīgo attieksmi un
atbalstu pasākumam!

Ielu sacensībās vieglatlētikā rekordliels
dalībnieku skaits
23.maijā Kokneses stadionā
risinājās 13. „Ielu sacensību 2015”
sacensību posms, kur sportisti šoreiz sacentās vieglatlētikas disciplīnās. Šīs sacensības iezīmējās ar
to, ka vieglatlētikā tika uzstādīts
sacensību apmeklētības rekords,
jo tajās piedalījās 53 dalībnieki,
kas ir par vienu vairāk nekā klasiskā volejbola sacensībās, kas norisinājās pagājušā gada novembrī.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Vieglatlētikā pavisam tika sadalīts
31 medaļu komplekts 4 vecuma grupās – zēni un meitenes līdz 15 gadiem
ieskaitot un vīrieši un sievietes no 16
gadu vecuma. Sacensībās visas dienas
garumā bija vērojams liels cīņas spars
un izturība, jo lielākā daļa dalībnieku
izmantoja iespēju startēt trīs disciplīnās. Zēnu grupā jāizceļ Ingars Kļaviņš,

kas ieguva trīs zelta medaļas un vienu
bronzas medaļu, atnesot Parka ielai
bronzu 4x100m stafetes skrējienā. Trīs
medaļas ieguva Matīss Petjukevičs, bet
pa divām ieguva Otto Bērziņš, Nauris
Seļiverstovs, Andis Benuševics un Dāvis Derkačs. Meiteņu grupā ar trīs medaļām izcēlās Natālija Zeica, Megija
Čakste un Elīza Matušonoka. Sieviešu
grupā pavisam startēja 8 dalībnieces,
bet nevienā disciplīnā nebija vairāk
par trim, tā kā visām bija iespēja tikt
pie vismaz vienas medaļas. Četras medaļas Līvai Zvaigznei un Agnei Matušonokai, jo viņas ieguva arī otro vietu
stafetes skrējienā, bet pa trijām medaļām šoreiz Ausmai Dandēnai, Līnai
Gražulei un Patrīcijai Eidukai, divas
medaļas Leldei Māliņai un Zanei Dzenei, bet viena zelta medaļa no vienas
iespējamās – Agrai Bērziņai.
Vīru konkurencē jāizceļ Ilmārs
Kalniņš, kas ar sacensību augstvērtī-

Kokneses Sporta centra
darba laiks no 28.05. - 01.09.
Darba dienas
Sestdiena
Svētdiena

PELDBASEINS
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TRENAŽIERU ZĀLE

16.00 - 22.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00

16.00 - 21.00
16.00 - 20.00
BRĪVS

BRĪVS
BRĪVS
BRĪVS

gāko rezultātu (14.28) uzvarēja trīssoļlēkšanā, otrajā vietā atstājot Dāvi
Kalniņu (14.03), kam otrs augstvērtīgākais sacensību rezultāts. Trešais
augstvērtīgākais rezultāts Andrejam
Pavļenkovam vesera mešanā (56.18),
bet Mārcim Brokam ceturtais labākais
sacensību rezultāts, kas sasniegts lodes grūšanā (14.70). Kopumā Ilmārs
vienīgais izcīnīja 4 zelta godalgas, bet
vēl pa 4 ieguva Ritvars Kalniņš, Dāvis Kalniņš un Edgars Glāznieks. Trīs
godalgas šoreiz spēja iegūt Mārcis
Broks ( trīs zelti) un Mārcis Bīmanis,
bet divas godalgas veterānam Mārim
Eglītim.
„Ielu sacensības 2015” noslēgsies
jau šodien, kad 19:00 pie KSC tiks aizvadīts noslēdzošais posms – strītbola
turnīrs. Pēc tam arī sekos plašāks apraksts par „Ielu sacensībām 2015” ar
statistiku un informāciju par nākošo
sezonu.
Sakarā ar sporta nometnēm
KSC vasaras sezonā,
lūdzu, sekot līdzi informācijai
par pieejamajiem
baseina izmantošanas
laikiem vasarā,
kuri būs mainīgi.
Visa aktuālā informācija
pieejama
www.koknese.lv

Laika apstākļi šajā dienā visus lutināja, jo bija silts un saulains. Bija ieradušies arī daudz skatītāju. Daudziem
šī bija pirmā reize, kad viņi vēroja
skeitparka sacensības. Pēc pieteikumu
saņemšanas bija skaidrs, ka sacensībās
piedalīsies 21 dalībnieks; visvairāk 12 –
BMX grupā, bet vismazāk – 1 – scooter
grupā.
Mikrofons tika nodots Juro (Juris Baltiņš) rokās un pasākums varēja
sākties. Sportisti rādīja savas prasmes
un sacentās ar saviem konkurentiem,
Juro komentēja un organizēja nākamos
braucējus, bet tiesneši rūpīgi vērtēja
dalībnieku sniegumu. Galvenā disciplīna šajā dienā bija izvēles programma,
kur dalībnieki varēja rādīt ko vien vēlas. Scooter grupā labākais un vienīgais
bija Ričards Lācītis, kurš demonstrēja
visai atzīstamu sniegumu . Nākošie
savas prasmes rādīja skeitbordisti, kuri
bija pavisam trīs. Labākais šoreiz Andis
Ivanāns, kas apsteidza Dāvi Vaivadu un
Raivo Grīsli. Pēc tam nākamie sacentās
inline grupas dalībnieki – šoreiz pirmā
vieta Krišjānim Dadzītim, kurš iezīmēja savu „firmas zīmi” – lēcienu uz ram-

pas margām un atpakaļ, kas viņam izdevās ļoti precīzi un ar lielu amplitūdu.
Otro vietu ieguva Reinis Šiballo, kas atzīmējās ar „frontflip” jeb salto uz priekšu. Trešajā vietā šoreiz Elvis Šumskis.
Visvairāk dalībnieku šoreiz BMX grupā. Jaunākajā grupā ar ļoti pārliecinošu
sniegumu uzvarēja Armands Melderis,
aiz sevis atstājot Adrianu Voitkunski
un Alvi Voitkunski. Bet BMX vecākajā
grupā ar dienas labāko braucienu izcēlās Raivis Žabinskis, kurš ieguva 145 no
150 punktiem. Otrajā vietā viesis no Jēkabpils – Jānis Iļjins, bet trešais Aigars
Krjukovs.
Otra dienas disciplīna bija „labākais triks”, kur pirmās vietas savās grupās ieguva Ričards Lācītis, Armands
Melderis, Reinis Šiballo, Raivis Žabinskis, bet skeitbordisti izvēlējās vairāk izklaidējošu priekšnesumu.
Tiesnešu vērtējumā 4 labākie dienas sportisti ieguva arī pārsteiguma
balvas no Kokneses sporta centra – tie
bija Armands Melderis, Raivis Žabinskis, Jānis Iļjins un Krišjānis Dadzītis.
Sacensību organizatori, Kokneses
sporta centrs, guva neatsveramu pieredzi no šī pasākuma, un šādi pasākumi noteikti notiks arī citus gadus.
Paldies palīgiem Otto un Armandam,
tiesnešiem Edgaram, Ralfam un Dāvim, pasākuma „balsij” Juro un visiem
dalībniekiem un skatītājiem, kas bija
atnākuši piedalīties un just līdzi. Ieteikumus un atsauksmes veiksmīgākiem
nākošajiem pasākumiem droši sūtiet
uz sportacentrs@koknese.lv. Tiksimies
nākamajās sacensībās!

Pludmales volejbola posmā
labākie spēlētāji no Bilstiņiem
23.maijā turpinājās „Ielu sacensības 2015”, kad ne visai labvēlīgos
laika apstākļos norisinājās pludmales volejbola turnīrs.
Dāvis Kalniņš
Kokneses sporta centra direktors
Vējainais un lietainais laiks nebija
šķērslis 12 vīru pāriem un 3 dāmu pāriem ierasties uz sacensībām un cīnīties
par medaļām.
Dāmu konkurencē labākās izrādījās Anete Sloka un Sintija Stivriņa, kas
apspēlēja atlikušās divas komandas –
Agnesi Vilcāni ar Ellu Strazdu, kā arī
Agni Matušonoku un Līvu Zvaigzni.

Spēlē par otro vietu labākas šoreiz Agnese ar Ellu.
Vīru grupā vispirms tika izspēlēts
grupu turnīrs, kur jau iezīmējās labākie pāri, kas arī vēlāk apliecināja savu
pārsvaru meistarībā. Pēc grupu turnīra
rezultātiem tālāk tika labākie 8 pāri, kas
uzsāka izslēgšanas spēles. Tām beidzoties bija skaidrs, ka pirmo vietu ieguva
Bilstiņu pārstāvji Edgars Glāznieks un
Edijs Lutinskis, kuri finālā pārspēja Vecbebru pārstāvjus Armīnu Bērziņu un
Kasparu Arzovu. Spēlē par trešo vietu
Iršu pāris Kaspars Greļs un Edgars Riekstiņš tika galā ar Mārci Bīmani un Arti
Dandēnu no Blaumaņa ielas.
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Bormaņos atklāts pludmales
volejbola laukums

Spēles karstumā.

5. jūnijā Kokneses pagasta
Bormaņos ar pirmajām pludmales volejbola sacensībām
kuplā sportistu un līdzjutēju
pulkā atklāja jaunizveidoto
pludmales volejbola laukumu.
Idejas iniciators laukuma izNo kreisās Jānis Miezītis ar
domubiedriem.

veidei Bormaņu ciemā teritorijā starp
veikalu “MIKI” un Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru, ir
SIA „Bormaņi” vadītājs Jānis Miezītis.
„Bormaņos ir tikpat sportiski jaunieši
un vīri labākajos gados kā Iršos, Koknesē vai Bebros. Jau sen lolojām ideju
izveidot vietu brīvā laika pavadīšanai.
Ar Kokneses novada domes piešķirto
finansējumu 1500 eiro un savu ieguldījumu mums ir izdevies iecerētais.
Laukuma būvniecībā daudz paveica
Dāvis Miezītis un Andris Gailītis, citi
SIA „Bormaņi” strādnieki. Vēl turpināsim laukuma teritorijas labiekārtošanu,
uzstādīsim soliņus,” teic Jānis Miezītis.
Atklāšanas dienā sacensību galvenais tiesnesis bija Visvaldis Kalniņš.
Līdzjutēju atbalstītas, par uzvaru cīnījās četras komandas. Kā suminājums
kopīgi paveiktajam darbam pasākuma
izskaņā naksnīgajās debesīs uzdzirkstīja svētku salūts. Jaunais laukums jau
kļuvis par vietējo iedzīvotāju atpūtas un
treniņu vietu. Jātrenējas ir, jo pavisam
drīz – ap Jāņu laiku notiks nākamās sacensības!

Eiduku ģimenei Vidzemes
dižģimenes tituls
16.maijā, Starptautiskajā Ģimenes dienā un Muzeju naktī Livonijas ordeņa Šlokenbekas muižā
norisinājās vērienīgs Ģimenes dienai veltīts koncertuzvedums „Manas ģimenes ceļš”, lai godinātu septiņu novadu - Zemgales, Kurzemes,
Vidzemes, Latgales, Rīgas, Sēlijas
un Engures dižģimenes. Vidzemes
novada dižģimenes titulu saņēma
bebrēniešu Eiduku ģimene.
Sarmīte Rode
„Tas bija liels pārsteigums, kad
aprīļa sākumā mums piezvanīja no
Labklājības ministrijas un paziņoja, ka
esam izvirzīti šim titulam un, ka par
mūsu ģimeni, tāpat kā par pārējām se-
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no sportistu treniņiem Mežezerā, kur
bija vēl sniegs, kā arī īsai peldei agrajā
pavasarī. Emocionāli aizkustinoša bija
ģimenes saruna skaipā ar brāli Kristu,
kurš pašreiz tāpat kā vecākais brālis
Kaspars, dzīvo un mācās Amerikā.
„Sports pieradina pie kārtības, atbildības un gribasspēka. Ja tu kaut ko dari
– daļa darba padarās pati no sevis,”
panākumu atslēgu atklāj Ingus Eiduks.
Video sižets tika rādīts LNT, kā arī ir
noskatāms mūsu pašvaldības mājas
lapā: www.koknese.lv
Uz Šlokenbeku šajā dienā devās
visa kuplā saime, izņemot abus brāļus,
kas ir tālumā. „Tā bija skaista atpūta
diena, kurā pabūt kopā. Mums ļoti patika koncertuzvedums un draudzīgā

Kristīne Gailīte un solists Rihards Mačanovskis.
Septiņu ģimeņu stāstus uz skatuves
izspēlēja arī caur novadu rakstiem, kurus izdejoja un izdziedāja vairāk nekā
180 dejotāji deju virsvadītājas – horeogrāfes Nadīnas Neimanes-Gardovičas
vadībā un koristi no visas Latvijas kopā
ar pasākuma galveno virsdiriģentu Intu
Teterovski.
„Mūs sirsnīgi sveica labklājības ministrs Uldis Augulis. Ģimenes kopīgai
atpūtai saņēmām dāvanu karti Tērvetes dabas parka apmeklējumam. Vēl kā
sveiciens bija Renāra Kaupera dziedātā
„Mana dziesma” un Pļaviņu kultūras
nama deju kolektīva uzstāšanās,” atceras Anita Eiduka.

Kokneses Zandarts 2015
6. jūnijā Daugavas ūdenskrātuvē Koknesē notika spiningošanas sacensības “Kokneses Zandarts 2015”. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija sākās 5. jūnijā
no plkst. 19.00 atpūtas bāzē
“Daugavas radzes”. Sacensības
organizēja P/A “Kokneses Sporta
centrs” un SIA “Daugavas radzes”.
Dace Svētiņa
Sacensībās varēja piedalīties visi
makšķerēšanas sporta entuziasti,
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un
dzīves vietas. Spiningošanas sacensības bija individuālas. Makšķernieki drīkstēja izmantot tikai mākslīgos
mānekļus un velcēt izmantojot vienu
kātu.
Šogad sacensībām savu dalību
bija pieteikuši 92 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām.
Prieks, ka koknesieši sava pagasta
godu centās aizstāvēt plašā pulkā 30 dalībnieki. Sacensībās startēja arī
9 daiļa dzimuma pārstāves, no kurām četras bija koknesietes. Izrādās,
“Kokneses Zandarts” ir izpelnījies
popularitāti Lietuvas makšķernieku
vidū, šovasar sacensībās piedalījās 6
lietuvieši.
Sacensību starts tika dots 6.jūnijā plkst 6.00, pēc galvenā tiesneša
Andra Veikšāna komandas. Lielākas
un mazākas laivas ieslīdēja miglas
lokiem klātajos Daugavas ūdeņos.
Dalībnieku rīcībā bija astoņas stundas, lai krastā atgrieztos ar veiksmīgu
lomu.
Svēršanai tika pieņemtas tikai
noteikumiem atbilstoša izmēra un
skaita zivis. Uz lomu svēršanu ieradās 49 makšķernieki, kuri varēja
lepoties ar karaliskiem zandartiem,
milzīgām līdakām un ūsainiem samiem. Šīs bija zivīm bagātākas sacensības pēdējo gadu laikā. Kopējais
noķerto zivju svars 195,78 kg.

Sacensību uzvarētājs tika noteikts pēc visu noķerto zivju kopējā
svara. Pirmo trīs vietu ieguvēji tika
apbalvoti ar piemiņas balvām, kausiem un diplomiem, bet 4-6 vietas
ieguvēji – ar diplomiem un piemiņas
balvām.
1. vieta Edgars Tone no Rīgas –
11.900 kg
2. vieta Aleksandrs Zikovs no
Jūrmalas – 11.400 kg
3. vieta Konstantīns Krafčenko
no Rīgas – 9.820 kg
4. vieta Dmitrijs Samoilovs no
Rīgas – 9.100 kg
5. vieta Mareks Cišs no Kokneses
– 7.800 kg
6. vieta Oskars Ribkinskis no
Ļaudonas – 7.580 kg
Atsevišķi tika vērtēts viens lielākais zandarts, un dalībnieks, kurš
to bija noķēris, tika kronēts par “Zandartu karali”. Pēc vairākām sezonām
“Zandartu karaļa” kroni nenosargāja
Gints Niedrītis (2013.g. - 2.7 kg un
2014.g. – 2.4 kg). Šogad karaļa godā
tika celts Oskars Ribkinskis ar 2.420
kg smagu zandartu. Lielākā zandarta īpašnieks balvā saņēma televizoru,
kausu un diplomu.
Pārsteiguma balvas tika piešķirtas:
• labākajam Lietuvas pārstāvim
Nerinam Gružauskim – 10. vieta,
6.360 kg,
• trīs sievietēm - lielāko lomu
ieguvējām Silvijai Strodei (3.18 kg),
Ilvai Vingrei (3.04 kg), Solvitai Kārkliņai 2.34 kg),
• sacensību vecākajam dalībniekam 1944. gadā dzimušajam Bruno
Kokaram no Madonas.
Vienpadsmitās “Kokneses Zandarta” sacensības ir veiksmīgi noslēgušās. Prieks par saulaino pasākumu,
lielajiem lomiem, meistarīgajiem
makšķerniekiem un izturīgajiem
līdzjutējiem.

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

šām ģimenēm, tiks veidots video sižets.
Esam parasta ģimene, tikai atšķirībā no
citām, mūsu vieno sports. Teiciens „Ar
slēpēm pa dzīvi” kļuvis par mūsu ģimenes moto,” stāsta Anita un Ingus Eiduki
– sešu dēlu un meitas vecāki. 10. aprīlī,
Anitas vārdadienā, visas dienas garumā
tika veidots video stāsts. Sižeta veidotāji
bija liecinieki ģimenes darbīgajai ikdienai, mammas sirsnīgai sveikšanai, jau-

atmosfēra,” stāsta Anita Eiduka.
Par katru no dižģimenēm, kas tika
godinātas koncertuzvedumā, vispirms
tika parādīts 5-6 minūšu dokumentāls
video stāsts, kas tika projicēts uz lielā
ekrānā muižas parkā.
Viens no pasākuma galvenajiem
viesiem un dalībniekiem bija maestro
Raimonds Pauls. Uz skatuves kāpa Latvijas Nacionālās operas (LNO) soliste

Pēc koncerta ballē jautru noskaņu
radīja Uškānu ģimene no Daugavpils.
Vienlaikus visas nakts garumā notika
tautas sadziedāšanās un sadancošanās.
„Mūsu ģimenes ceļš ir doties kopā
ar slēpēm pa dzīvi! Citam citu atbalstīt,
dalīties priekā un zināt, ka lielāka dzīves vērtība ir ģimene!” – atzīst Vidzemes dižģimene no Kokneses novada.

Salidojuma norise:
• No plkst. 16:00 līdz 18:50 – dalībnieku reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi
par Bebru pamatskolu laiku lokos, ekskursija pa skolu, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja apmeklējums.
• Plkst. 17:00 – piemiņas brīdis Zutēnu kapos.
• Plkst. 19:00 – salidojuma atklāšana un koncerts.
• Plkst. 22:00 – vakarēšana pie galdiņiem ar līdzi paņemtiem groziņiem
un balle grupas „Okey” pavadījumā.
Dalības maksa 5 eiro. Piedāvājam naktsmītnes Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas dienesta viesnīcā (maksa 4 eiro), pieteikties pa tālruni 26416943.
Ikviens, kurš vēlas ieguldīt savu artavu skolas izaugsmē, aicinām ziedot:
Kokneses novada dome, Reģ. Nr. LV90000043494, AS „SEB banka”, ziedojuma konta Nr. LV77 UNLA 0050 0182 1422 2, norādot maksājuma
mērķi: Ziedojums Bebru pamatskolai.
Sirsnīgi gaidīsim visus, kuri mācījušies vai strādājuši
Bebru pamatskolā!
Bebru pamatskolas kolektīvs
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Izlaidumu laiks – fotor epor tāža no Kokneses
novada izglītības ieﬆ ādēm
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Šogad 29.maijā PII “Gundega” absolvēja 29 audzēkņi. Bērnus skolas
gaitām sagatavoja skolotājas Inga Skrebele, Ineta Eihentāle, Kristīne
Reinika, Līga Sauša un Agrita Zālīte. Izlaiduma pasākumu un ballīti
vadīja mākslinieks un komponists Didzis Rijnieks.

Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas 9.klase skolēni
12.jūnijā saņēma apliecību
par vispārējās pamatizglītības
iegūšanu. Par 44 audzēkņiem
priecājās audzinātājas Alla
Tarasova un Inese Vancāne.
Skolas kolektīvs visvairāk
lepojas par Otto Asmusu, kurš
ir ne tikai aktīvs sportists,
bet arī lepojas ar izciliem
sasniegumiem mācībās.

29.maijā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte’’ svinēja savu 34
izlaidumu. Šogad no mūsu bērnudārza izspietoja 10 mazas bitītes. Kopā
ar skolotājām Daci Greli un Andru Vīgupi, mūzikas skolotāju Velgu
Feldmani bērni sagaidīja pasaules izzinātāju Sprīdīti.

13.jūnijā Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā atestātus par skolas
beigšanu saņēma trīsdesmit viens
12.klases audzēknis. Lielajā dzīvē
viņus pavadīja pedagogi Lauma
Āre un Ivars Māliņš. Absolventi Kārlis Beikerts, Aiva Upīte un Everita Glazirina tika apbalvoti ar Ministru
prezidentes L.Straujumas atzinības rakstu.

2015.gada 29.maijā Mūzikas skolu beidza 9 absolventi. Kora klasi Agnese
Dzirkale (ped. Lelde Kamzole - Gagaine) , klavieru klasi Atis Āre, Jūlija
Laurinaviča, Andris Belousovs, Beāte Beatrise Brūvere, Renāte Zjukova
(ped. I. Makareni, O. Smelnaka, J. Bumbišs, A. Puķīte) flautas klasi Elīza
Matušonoka, Anna Ziediņa un Otto Gustavs Bērzkalns (ped. E. Veldre).

12.jūnijā Bormaņos notika Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra izlaidums. Skolu absolvē 11
audzēkņi. Divi no tiem saņēma apliecību par profesionālās pamatizglītības programmas absolvēšanu, pārējie
par pamatizglītības programmu. Kopā ar audzēkņiem šo dienu svinēja pedagogi – Vija Kalniņa, Aivars Ļaksa,
Lūcija Kudiņa, Mudīte Šutka.
9.
klase

Bebru pamatskolā 12. jūnijā sirsnīgi sveica 7 absolventus. Jau zināms,
ka 4 meitenes turpinās mācības Rīgas skolās, 3 zēni pasaules līdzsvara
nolūkā turēsies vairāk pie laukiem.
Klases audzinātāja Linda Šmite novēl saviem audzēkņiem meklēt un
atrast savu vietu dzīvē, dzīvot ar to labo, ko Bebru pamatskola mācījusi!
Atcerēties skaistās klases ekskursijas uz Dunti, Sinevillu, Rundāles
pili, Gaismas pili un Ventspili! Lai visu mūžu pavada ceļotprieks,
redzētprieks un meklētalkas!

12.
klase

Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā 12. jūnijā 9. klases izlaidumā tika sirsnīgi sveikti
11 absolventi un klases audzinātāja Biruta Batņa. 12. jūnijā izlaidums bija arī 12. klases 8 skolēniem. Klases
audzinātāja Irēna Upmale novēlēja viņiem atrast savu vietu dzivē!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Pie Kokneses parka vārtiem
taps ozolkoka skulptūra
Kokneses parkā apmeklētājus
priecē ne tikai dižie simtgadīgie koki,
bet arī iepriekšējos gados izveidotās
koka skulptūras. Šovasar turpināsies
iesāktā tradīcija - katru gadu parkā
uzstādīt kādu koka skulptūru. Benita
Peciņa, Kokneses Komunālās nodaļas vadītāja, informē: „Ar 15. jūniju
koktēlnieki brāļi Rūrāni sākuši darbu pie jaunas skulptūras izveides.
Iedzīvotāji noteikti ir ievērojuši pie

parka vārtiem ozolu, kuram kādreiz bija varena lapotne, bet zariem
nokalstot, pēc nozāģēšanas piecus
metrus augstajam stumbram tika uzlikta koka cepurīte. Sākotnēji bijām
iecerējuši to apaudzēt ar vīteņiem,
bet tad radās ideja turpināt sadarbību ar koktēlniekiem Rūrāniem. Viņi
no garu mūžu nodzīvojošā ozola veidos simbolisku Kokneses pils torni
ar logiem.”

Apkārtne būs tāda, kādu to
veidosim!
Kokneses novada kapsētās ir
novietoti sadzīves atkritumu konteineri. Diemžēl ir kapu apmeklētāji, kuri atkritumus izber nevis
tiem paredzētajos konteineros,
bet to apkārtnē. Kokneses Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa teic, ka šāda situācija novēro-

jama gan Baznīcas kapos kur nav
kapu pārziņa, gan Atradzes kapos,
kur kārtību uzrauga kapu pārzine. „Apkārtne būs tāda, kādu to
veidosim. Lūdzam regulāri sakopt
tuvinieku atdusas vietas, ievērot
kārtību un izrādīt cieņu citu cilvēku darbam!”

Slēpotāju sezonas
noslēgums Siguldā
30. maijā Siguldā gadskārtējā Latvijas slēpotāju savienības
2014./2015. sezonas noslēguma
pasākumā godināja labākos distanču slēpotājus, kalnu slēpotājus un snovbordistus.
Sarmīte Rode
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma Latvijas slēpošanas savienības
greznos kausus, 4. - 6. vietu ieguvēji diplomus. Pasākuma dalībnieku vidū bija arī sportiskā Eiduku
ģimene no Kokneses novada. Distanču slēpotājiem Ralfam, Patrīcijai un Edijam Eidukiem šī ir bijusi
veiksmīga sezona. Par viņu sasniegumiem un uzvarām rakstījām arī
„Kokneses Novada Vēstīs”. Apbalvošanas pasākumu Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā atklāja siguldieša
Agra Daņileviča vadītais deju kolektīvs „Dzirnas”.
Kopvērtējumā aizvadītajā sezonā
V18 grupā Ralfs Eiduks ieguva labākā distanču slēpotāja titulu un zelta
kausu. Tikpat labi veicies arī Patrīcijai Eidukai. Startējot ar trīs gadus ve-

cākām meitenēm S18 grupā Patrīcija
ir ieguvusi 1. vietu un apbalvošanas
ceremonijā saņēma zelta kausu.
Savukārt izvērtējot piecus labākos
sniegumus, Edijs Eiduks savā vecuma grupā V12 ierindojies trešajā
vietā. Patrīcijai augsts novērtējums
pagājušās sezonas noslēgumam ir
iegūtie 2. un 3. vietas FIZ kausi, kurus piešķir starptautiskās slēpošanas
federācija. Eiduku ģimene stāsta, ka
tradicionālais sezonas noslēguma
pasākums vienmēr tiek ļoti gaidīts,
jo tā ir patīkama tikšanās ar citiem
sportistiem, domu un pieredzes apmaiņa. Organizētāji vienmēr ir padomājuši par interesantiem atpūtas
pasākumiem visas dienas garumā.
Šoreiz šajā dienā tika svinēti arī Siguldas pilsētas svētki.
Gatavojoties jau nākamajai sezonai, Ralfs, Patrīcija un Edijs pašreiz
cītīgi trenējas rolerslēpošanā, bet
jūlija sākumā Patrīcija un Edijs kā
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
koru dalībnieki dosies uz XI Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Dagnijas Timules izstāde
„Galdiņos”
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājā-muzejā ir skatāma mākslinieces Dagnijas Timules
keramikas izstāde. Māksliniece,
nodarbojoties ar keramiku, mēģina radīt dažāda mēroga un formas
objektus. Materiāli, ko izmanto,
ir akmens masas, šamots, māls un
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porcelāns. Darbi tiek apdedzināti
elektriskā krāsnī Ogres Valsts tehnikumā un Ogres Mākslas skolā,
kā arī rakū, malkas ceplī pie Jāņa
Zviedra. Māksliniece veido gaismas
ķermeņus gan ārtelpām, gan interjeram. Izstāde būs aplūkojama līdz
30.06.2015.

PII “Gundega” informācija
Atgriežoties Kokneses pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē "Gundega" pēc vasaras
brīvlaika, pieteikties
pa tālr. 26390457.
Uzņemsim bērnus, kuriem ir nomaksāti
ēdināšanas parādi par 2014./2015.m.g.

Es noteikti atgriezīšos Latvijā!
Krāsains un notikumiem bagāts aizvadītais mācību gads bijis
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
10.a klases skolēnam Tīpakornam
Čhaitamam no Taizemes.
Sarmīte Rode
Pateicoties starptautiskajai skolēnu
apmaiņas programmai AFS, piepildījies viņa sapnis - mācīties Eiropā, iepazīt citas zemes kultūru, iegūt jaunus
draugus. „Tī ir kļuvis par īstu mūsu
ģimenes locekli,” teic Līvija un Māris
Reinbergi, kuri pagājušajā rudenī kļuva
par jaunieša audžuvecākiem Latvijā. 4.
jūlijā Tī dosies uz Taizemi, līdzi paņemot vislabākās atmiņas par vietu, kas
nepilna gada garumā bija viņa mājas.
Bet vēl viņš pagūs nobaudīt Latvijas
zemenes un latviskā garā nosvinēt vasaras saulgriežus.
Par Latvijā pavadīto laiku aicināju
Tī uz sarunu, kurai piebiedrojās arī Līvija un Māris Reinbergi.

audžuģimenes, latviešu tautas deju,
Latvijas dabas skaistuma, šīs zemes tradīciju un sirsnīgo cilvēku.

Tā sanāca, ka esmu piedalījies gan
latviešu kāzās, gan bērēs, un kāzas man
ļoti patika.

Ar kādām sekmēm pabeidzi 10.
klasi?
Domāju, ka man veicās labi!

Vai atceries kaut ko, kas tevī izraisīja pārsteigumu?
Atceros pirmo pārsteigumu. Man
ļoti patīk gatavot. Drīz pēc atbraukšanas
gribēju iepriecināt savus audžuvecākus
ar taizemiešu ēdienu. Devāmies iepirkties uz Maximu, un mani pārsteidza, ka
nav nopērkamas svaigas garneles!

Līvija Reinberga: Tī gan nemācījās gluži visus priekšmetus, bet tajos,
kurus apguva, sekmēs bija labākais klasē! Un tas nav brīnums, jo viņš mācījās
patiešām neatlaidīgi. Citreiz atgriezās
no deju kolektīva mēģinājuma galīgi
piekusis, bet, ja nebija kaut ko izpildījis,
sēdēja un mācījās pāri
pusnaktij.
ļi
Tī krāsainie mirk
Latvijā.

Kā tu vienā vārdā raksturotu –
kāds ir bijis mācību gads Koknesē?
Tī: Lielisks!

Kādi ir tavi turpmākie nākotnes plāni?
Atgriezīšos savā
iepriekšējā skolā, pabeigšu pēdējo klasi
un nākamgad gatavošos iestājeksāmeniem
augstskolā.

Kas ir vērtīgākais, ko esi šeit ieguvis?
Šis gads būtiski pārmainīja manu
dzīves uztveri, es labāk saprotu pats
sevi, apzinos, ko vēlos sasniegt.
Kas bija visgrūtākais vai ekstremālākais, ko izdevās pārvarēt?
Ekstremāls solis bija peldēšanās
jūrā pagājušā gada septembrī. Nebija
viegli, bet man ļoti patika dejot skolas
tautisko deju kolektīvā un dziedāt korī,
ko nekad iepriekš nebiju darījis.
Māris Reinbergs: Visekstremālākā
situācija, manuprāt, bija pagājušā gada
priekšpēdējā diena, kad Tī pēkšņi nokļuva slimnīcā un viņam bija nepieciešama steidzama operācija. Tas bija
liels pārdzīvojums puiša vecākiem un
mums pašiem, bet Tī turējās varonīgi.
Viņš saņēma profesionālu palīdzību,
un viss beidzās laimīgi.
Kāda tev atmiņā paliks Latvijas
smarža?
Tā noteikti ir dabas – Kokneses
parka un Daugavas - smarža, arī lauku
pirtiņas aromāts.
Kā tev pietrūks, atgriežoties
dzimtenē?
Itin visa – klasesbiedru un draugu,
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1.
aktivitātes
„Pasākumi
centralizētas
siltumapgādes
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”
projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ietvaros
esošajā šķeldas noliktavā tika
izbūvēta jauna 3.1 MW, ar koksnes šķeldu kurināma, katlumāja.
Katliekārta ir ar augstu lietderības
koeficientu, modernu kurināmā
padeves un pelnu aizvadīšanas
sistēmu. Projekta ietvaros ir izbūvēts jauns 30m augsts skurstenis ar
īpašu tehnisko risinājumu.

Zinu, ka ar audžuģimeni esi
daudz šajā laikā ceļojis.
Jā, ceļojis šai gadā esmu daudz.
Kopā ar audžuvecākiem esmu bijis
Itālijas pilsētās: Romā, Florencē, Sjēnā, kā arī Vīlandē (Igaunijā). Vēl kopā
ar draugiem no AFS esmu bijis Vācijā
- Hamburgā, Brēmenē, Lībekā -, arī
Lietuvā, Igaunijā un Sanktpēterburgā.
Ar audžuģimeni esam bijuši diezgan daudzās vietās Latvijā, piemēram,
Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā,
Daugavpilī, Rēzeknē, vēl brauksim uz
Rundāles pili. Kopā esam apmeklējuši
vairākas teātra izrādes, operas, baletus,
dažādus koncertus, arī Austrumlatgales koncertzālē GORS. Kopā ar Māri
skrējām Rīgas maratonā, gan atšķirīgās
distancēs.

Vai uz Latviju vēl
kādreiz atbrauksi?
Esmu pārliecināts
- noteikti vēl būšu Latvijā!
Māris Reinbergs: Mēs esam
Tī ļoti pieķērušies un jūtam, ka Tī
mums arī. Šķiršanās mums būs skumīga. Viņa vecāki mūs nākampavasar ir uzaicinājuši ciemos. Noteikti
brauksim, jo gribam klātienē pateikt
paldies par brīnišķīgi izaudzinātu
dēlu!
Līvija Reinberga: Un es ļoti ceru,
ka Tī varbūt izlems studēt Latvijā!
Kāds būtu tavs vēlējums šejienes
draugiem un skolai?
Novēlu, lai mani draugi sasniedz
visu to labāko, kas ir viņu spēkos! Liels
paldies visiem maniem klasesbiedriem
un skolotājiem, maniem audžuvecākiem! Es nekad neaizmirsīšu Koknesi
un Latviju!

Kuģītis „Vīgante” svētdienās piestās
Kokneses pilsdrupās un Likteņdārzā
Gribas atpūsties no darba steigas
vai nav kur interesanti nosvinēt jubileju? Varbūt ir vēlēšanās apzināt
Latvijas zudušo vēsturi vai vajag
saliedēt kolektīvu? Varbūt vienkārši
neredzi iemeslu, kāpēc lai nebrauktu
ar kuģi?
Aicinām vizināties ar 2015.gadā Latvijā būvētu kuģi "Vīgante", kas ir viens
no drošākajiem kuģošanas līdzekļiem Daugavas baseinā.
Uz klāja izvietotas ērtas sēdvietas 26 cilvēkiem un no lietus pasargā
plastikāta jumts.
No 21. jūnija kuģītis „Vīgante” svētdienās piestās Kokneses pilsdrupās un
Likteņdārzā
Regulārie reisi
Likteņdārzā, KOKNESES PILSDRUPĀS
1. reiss no Likteņdārza 11.00 – 11.45 Kokneses pilsdrupās
2. reiss no Likteņdārza 12.00 – 12.45 Kokneses pilsdrupās
3. reiss no Likteņdārza 13.00 – 13.45 Kokneses pilsdrupās
Biļešu cenas:
Pieaugušie – 5 €
Skolēni, studenti, pensionāri, invalīdi – 3 €
Pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas

a
s iespējam
Pieteikšanā w.vigante.lv
ww
mājas lapā 28703102.
Vai zvanot
667
vai 28490
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Mēs katrs varam piedzīvot Jāņu burvību
Kokneses folkloras kopu „Tīne” un
„Urgas” vadītājai Ingunai Žogotai šī
vasara solās būt tikpat krāsaini skaista
kā trejdeviņas jāņuzāles, ko viņa iepīs
savā vainagā Vasaras saulgriežu vakarā. Pašreiz Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā „Tīnes” dalībniekiem notiek
mēģinājumi pirms došanās uz XI Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Pavisam drīz Koknesē sāksies viņas vadītās Jāņu mācības, bet tūlīt pēc Jāņiem
gaidāmi Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” ieskaņas pasākumi. Daudz
darba ieguldīts, darbojoties biedrībā
„Baltaine” un Radošās mājas atvēršanā.
Latviskās dzīves ziņas zinātāja pulcē ap
sevi domubiedrus un ar prieku māca
lielus un mazus izzināt mūsu folkloras
bagāto pūru.
Saruna ar Ingunu Žogotu no jauna
apliecināja – mēs katrs varam iemācīties svinēt latviskus Jāņus.
Kuri saulgrieži jums ir sirdij tuvāki?
Tie ir Vasaras saulgrieži – Jāņi. Ziemassvētkus svin gandrīz visā pasaulē,
Jāņu svinēšanas tradīcijas esam saglabājuši mēs un vēl dažas tautas. Mums
ir milzīgs gan dziesmu, gan melodiju
pūrs – ap 1155 līgotnēm. Bet cik mēs
katrs zinām? Jāņu līgotnes ir radušās
katrā novadā, arī Koknesē ir dažas pierakstītas.
Kurā datumā jūs svinat saulgriežu atnākšanu?
Ar draugiem un ģimeni svinam
21. jūnijā, bet arī 18., 19. 20. datumi ir
stipras dienas, kad var vākt zālītes, siet
pirtsslotas un apdarīt citus priekšjāņu
darbus. 23.jūnijā jau atkal diena par

vienu minūti kļūst īsāka.
Kā izjust šo īpašo svētku burvību
un skaistumu?
To vajadzētu piedzīvot no svētkiem gatavošanās brīža līdz saulītes
sagaidīšanai. 22.jūnijā saule lec 4.29.
Tas ir liels darbs, lai svētki patiesi izdotos. Jādomā par vietas iekārtošanu,
par dažādiem Jāņu uguņiem (vispirms
pūdele – Jāņuguns, kas ir garā kārtī,
kurš jāiekur saulrietā, tātad vakarā,
tieši 22.21, viens vai vairāki ugunskuri
uz zemes, lāpas), par cienasta sarūpēšanu. Bet katrs var sākt ar kaut ko savu
– iemācīties sasiet sieru, uzšūt linu
kreklu vai ar mājas un sētas izpušķošanu - nolūkot, kur liks pīlādzi, kur
meijas. Jaunas meitas var nopīt divus
vainadziņus – vienu sev , otru puisim,
bet varbūt četrus – sev, puisim un divus zīlēšanai. Ko mēs katrs uzskatām
par sev svarīgāko, ar to vajadzētu sākt.
Tad vajag atrast cilvēkus, ar kuriem
kopā to darīt un piedalīties. Nevis atnākt uz gatavu, bet piedalīties pašiem.
Kad jūs sākāt svinēt Jāņus tā, kā
to dariet šobrīd?
Jāņus pirmo reizi latviskā garā sāku
svinēt 80. gados, kad darbojos Rīgā tautas tradīciju kopā „Budēļi”. Kopas vadītājs Ojārs Rode atguva senču īpašumu
Drustos, kur mēs vairākas vasaras
Piltiņu jeb Jāņu kalnā svinējām Jāņus.
Puiši izpļāva svinību vietu, sakārtojām
jāņubērnu ceļu, saposām vietu ugunskuriem. Tad sabrauca svinētāji un mēs
devāmies līgot no sētas uz sētu. Nokļuvām arī mājās, kur reti kāds iegriežas
un pretī saņēmām lielu sirsnību un
prieku.

Arī jūsu folkloras kopa „Urgas”
dziedātājas 23. jūnijā iecerējušas
aplīgot koknesiešus!
Jā, mēs to darīsim 23. jūnijā. Jāņu
svinēšanas tradīcijas kopēja un rosinātāja Ilga Reizniece ir teikusi – ja
gribam būt kopā ar tautu, tad svētki
jāsvin 23. jūnijā, bet ja gribam sajust dabas spēku, tad īstais brīdis
ir 21. jūnijs, kad jāņuzāles visstiprākās, ūdens un rasa visdziednieciskākie. Jau senāk ar folkloras
kopu „Tīne”, kas dibināta 1991. Ziedošs
mirklis no Jāņu
gadā, un bērnu vecākiem esam
mācībām 2014. gada vasarā.
devušies līgot Koknesē pa
Daugavas ielu. „Urgas” dzimušas vēlāk
Jāņu mācības. Paldies jums par
– 2005. gadā, bet nu jau esam kopā des- to!
mit gadus un šajos Jāņos mēģināsim
Vairākus gadus, sākot no 2003.
pārsteigt citus jāņubērnus.
gada, tas bija laikraksta „Dienas” projekts pēc Ilgas Reiznieces ierosmes. Tad
Vai jūsu maršruts jau zināms?
arī mēs Koknesē to aizsākām. Sākumā
To neatklāsim! Lai visi gaida!
ar „Tīni” (pat TV raidījums „Klēts” ir
ierakstījis vienas Jāņu mācības, kas
Vai mēs protam svinēt Jāņus?
notika Grigānu mājās „Būnīši”), vēlāk
Esam slinki mācīties. Tas ir liels kopā ar „Urgām”. Diemžēl projektam
darbs. Vieglāk ir aiziet nopirkt ga- nav turpinājuma, tāpēc nav arī iespēju
tavu sieru, apmeklēt Jāņiem veltītus izdot šo kādreizējo Jāņu dziesmu un
pasākumus. Cilvēkiem šķiet, ka viņi rotaļu grāmatiņu, sagatavot afišas. Taču
nevar iemācīties dziedāt vai ko citu, mēs turpinām saviem spēkiem. Gribu
bet vajag pamēģināt un viss izdosies! atgādināt, ka 18. 19. un 20. jūnijā pulkSākumā ne tik plaši un vērienīgi, bet sten 16 Koknesē netālu no Maximas
tie būs pašu gatavoti Jāņi. Ir iespējams rīkosim Jāņu zibakciju. Tādas zibakciarī ieskatīties interneta resursos, kur jas ir notikušas Rīgā pie Ministru pavēl joprojām ir labu labās pamācības: domes, kad vienā noteiktā laikā sapulhttp://www.diena.lv/upload/manu- cējās cilvēki un visi gāja vienu rotaļu.
al/janu_gramata_2011_webam.pdf 18. jūnija vakarā pulksten 17 Kokneses
Internetā sameklējamas arī rotaļas!!! Te pilsdrupās gaidīsim uz Jāņu mācībām,
būs viena, kuru var gan redzēt, gan mā- līdzi ņemot jāņuzāles vainaga pīšanai
cīties: http://www.diena.lv/janu-rotala- un Jāņu cienastu.
surp-jana-berni-607824
Novadnieki jau pamanījuši, ka
Koknesiešiem ir iespēja apmeklēt biedrībai „Baltainei” ir notikuši pa-

sākumi Radošajā mājā.
Radošā māja ir biedrības „Baltaine” lolojums. Jau
no pavasara Melioratoru
ielā 1b mēs saviem spēkiem
darbojamies, veicam remontu. 27. jūnijā pulksten 14 laipni gaidīsim visus uz Radošās
mājas atvēršanas svētkiem!
Un šajā dienā būs vēl kāds
nozīmīgs pasākums!
Jā, tās pašas dienas vakarā
pulksten 19 Blaumaņa pagalmā
folkloras kopa „Urgas” ar draugiem ieskandinās folkloras festivālu
„Baltica”. Šādi ieskaņas koncerti Latvijā vienlaicīgi notiks 27 norises vietā
vienlaicīgi vienojoties dziesmā „Tēvu
tēvi laipas met”. Kopā ar mums kopdziesmu uzsāks „Aizezeres muzikanti”,
folkloras kopa „Tīne”, Lielvārdes „Josta”,
Rīgas „Savieši” un Jaunjelgavas „Lauce”.
Folkloras festivāls „Baltica 2015” norisināsies no 15. līdz 19. jūlijam. 16. jūlijā
festivāla pasākumi notiks arī Latvijas
novados. „Urgas” dosies uz Talsiem, bet
nākamajā dienā Rīgā, Vērmanes dārzā,
vadīsim vienu koncertu un piedalīsimies novadu sadziedāšanās pasākumā
pie Operas, kanālmalā. 18. un 19. jūliju
pavadīsim Rēzeknē, muzicēsim „Kolnasātā” Sakstagalā un festivāla noslēgumu piedzīvosim Dižkoncertā.
Vēl mazu rosinājumu Jāņu gaidītājiem!
Atrodiet sev piemērotāko veidu ar
ko varētu sākt gatavošanos svētkiem
un mēģiniet! Izbaudiet svētku gaidīšanas prieku un piedzīvojiet patiesu Jāņu
sajūtu dabā!

Koknesē aizvadītas sacensības vieglatlētikā veterāniem – Kokneses kauss 2015

6.jūnijā Kokneses stadionā norisinājās Kokneses sporta centra
organizētās sacensības vieglatlētikā
veterāniem, kur bija ieradušies vairāk

nekā 80 dalībnieki no visas Latvijas,
sacenšoties kopumā 23 disciplīnās.
Sacensību dalībniekus un organizētājus šoreiz lutināja arī siltais un sausais

laiks.
Sacensībās piedalījās arī vairāki
sporta veterāni no Kokneses novada.
Annai Lullei izdevās izcīnīt otro vietu

augstlēkšanā, tāds pats sasniegums
Mārim Ābelem 1500 metru skrējienā, Aivim Orliņam trešā vieta 18 dalībnieku konkurencē lodes grūšanā,
Mārim Eglītim 4.vieta trīssoļlēkšanā
un 5.vieta tāllēkšanā, Aigaram Kalniņam 6.vieta 200m skrējienā un 8.vieta 100m skrējienā, Ivaram Māliņam
7.vieta diska mešanā un 8.vieta lodes
grūšanā, bet Arturam Miķelsonam
6.vieta vesera mešanā.
Kokneses kausu 2015 vīriešu
konkurencē izcīnīja Valdis Cela no
Ventspils, par uzrādīto rezultātu

augstlēkšanā (1.50 67 gadu vecumā),
bet sieviešu konkurencē kausu ieguva
Mārīte Kozlovska no Rēzeknes, par
uzrādīto rezultātu 400m skrējienā
(1:14.43, Mārītes vecums 64 gadi).
Sacensību uzvarētāji tika apbalvoti ar Kokneses sporta centra sarūpētajām medaļām, diplomiem un
balvām.
Sacensību rezultāti apskatāmi
šeit - http://www.lvva.lv/kn15/show_
visi_kn15.php.
Kokneses sporta centra
informācija

Daugavpils diecēzes bīskapa Eināra Alpes vizitācija
Kokneses luterāņu draudzē
No 12. līdz 14. jūnijam Kokneses luterāņu draudzē vizitēja Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe.
Sarmīte Rode
Vizitācijas mērķis bija iepazīt vidi
un vietu, kurā draudze pastāv, saprast,
kādas ir konkrētās draudzes iespējas
un kā perspektīvā tā varētu attīstīties.
12. jūnijā bīskaps Einārs Alpe, Sēlpils iecirkņa prāvests Ainars Spriņģis,
Kokneses luterāņu draudzes mācītājs
Valdis Baltruks Kokneses novada
domē tikās ar domes priekšsēdētāju
Daini Vingri, domes darbiniekiem un
Kokneses draudzes locekļiem.
„Draudze pastāv sabiedrībā, bet
sabiedrības daļu veido draudze. Baz-

nīca ir vajadzīga visur, kur dzīvo cilvēki,” uzsvēra Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe. Kā jūtama luterāņu
baznīcas klātesamība Kokneses novadā izskanēja dažādi viedokļi. Dievnamā Daugavas krastā notiek vietējo
koru koncerti, tiek rīkotas izstādes.
Senioru kora vadītāja „Labākie gadi”
vadītāja un Kokneses mūzikas skolas
direktore Silvija Cīrule rosināja novada domi un draudzi domāt par dievnama nākotni, jo ēkas saglabāšanai
nepieciešams remonts. Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris izteica iespēju
sadarbībā ar domes Attīstības nodaļu
palīdzēt draudzei sagatavot projektu
par baznīcas ēkas atjaunošanu. Bīskaps rosināja klātesošos padomāt, kā
draudzes dzīvē vairāk iesaistīt Kokneses jauniešus. Pirms gadiem baznīcā

darbojās Svētdienas
dievkalpojumu.
skola, diemžēl šobrīd
„No
skaistiem
nav cilvēka, kurš uznotikumiem mēs
ņemtos Svētdienas
varam dzīvot ilgi.
skolas vadīšanu.
Šī ir mana pirmā
Bīskaps atzinīgi
vizitācija Koknenovērtēja mācītāja
ses draudzē. NeValda Baltruka sacīvienā draudzē tā
to, ka starp draudzi
vēl notikusi otro
un Kokneses pašvalreizi, jo nav nosdību pastāv ilgstoša
lēdzies pirmais
No kreisās: Sēlpils iecirkņa prāvests Ainars Spriņģis, Daugavpils diacezes
bīskaps Einārs Alpe un domes priekšsēdētajs Dainis Vingris tikšanās reizē 12. aplis. Pēc katras
laba sadarbība.
jūnijā Kokneses novada domē.
Augstais viesis
vizitācijas kādā
pateicās par sirsnīgo
jābūt gaidītai baznīcā. Arī Sēlpils iedraudzē es kļūstu
uzņemšanu Koknesē, kur ik uz soļa cirkņa prāvests Ainars Sprinģis atzi- garīgi bagātāks.”
jūtams pozitīvs noskaņojums. Īpaši na: „Novēlu, lai draudze būtu atvērta
Pēc bīskapa sprediķa mācītājs
bīskaps uzsvēra nepieciešamību būt cilvēkiem. Lai Dieva mīlestība ir ar Valdis Baltuks, pieminot 1941. gada
abpusēji atvērtiem. Mācītājam jātiekas mums visiem.”
14. jūnijā svešumā aizvestos, aicināja
ar cilvēkiem skolās, sociālajā dienestā,
14. jūnijā rītā Kokneses luterāņu vienoties tautas lūgšanā „Dievs, svētī
pašvaldībā utt. Savukārt sabiedrībai baznīcā bīskaps Einārs Alpe vadīja Latviju!”
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Kokneses māmiņu kluba
aktivitātes jūnijā un jūlijā
Kokneses māmiņu kluba "Koknesīši" nākamās tikšanās: 15.jūnijā
pl.11:00 Dienas centra telpās – runāsim par Māmiņa kluba plānoto
ekskursiju, domāsim par Kokneses
novada svētku klubiņa kopējo noformējumu un 2.ceturkšņa jubilāru
sumināšanu, kā arī citi aktuāli jautājumi.
21.jūnijā – „Māmiņu kluba Koknesīši” kopīgā ekskursija uz Tērvetes
dabas parku.
29.jūnijā pl.11:00 Dienas centra
telpās (ja būs daudz interesentu, tad
sociālā dienesta zālē” – 2.ceturkšnā
jubilāru sveikšana un tikšanās ar psi-

holoģi Kristīni Karlsoni par tematu
„Pusaudzis ģimenē”. (Aicināts ikviens
interesents – dalības maksa 1 eiro)
4.jūlijā Kokneses novada svētku GĀJIENS. Gaidīsim koknesiešus
ar ratiņiem, ritentiņiem, kājām, lai
dotos kopīgā gājienā pa Kokneses
ielām. Tiekamies pl.10:50 pie skolas
vārtiem!
Uz klubiņa aktivitātēm AICNĀM
ikvienu Kokneses novada ģimeni!
Nekautrējies – Nāc – kopā ir interesantāk!!!
Līva Skābarniece,
Kokneses māmiņu kluba
"Koknesīši" vadītāja

KNAČ – I posms Iršos
6. jūnijā Iršos notika Kokneses
novada atklātā čempionāta (KNAČ)
I posms pludmales volejbolā.
Dzintars Greļs,
Sporta darba organizators Iršos
Rekordliels komandu skaits – 18
vīriešu un 5 sieviešu pāri, spraigajās
cīņās sadalīja vietas šajā posmā un
krāja punktus kopvērtējuma ieskaitei.
Sieviešu konkurencē par Iršu
posma uzvarētājām kļuva Iveta
Rutkovska un Gerda Sedoja, otrās –
A. Sloka un S. Stivriņa, trešajā vietā
– D. Jansone – Ieviņa un L. Riekstiņa.
Vīru konkurencē nepārspēti palika Raitis Zukuls un Edgars Glāznieks,
otrie – pagājušā gada kopvērtējuma
uzvarētāji no Madonas – Edmunds
Malta un Vasilijs Trusovs, trešie –

Kaspars Greļs un Arnis Grunšteins.
Kopvērtējuma tabula tiks izlikta
tepat, Kokneses mājas lapā. Otrais
posms jau tūlīt – 20. jūnijā Koknesē,
kad komandas varēs papildināt savu
punktu bagāžu.
Bet veterānu komanda šosestdien, - 13. jūnijā dodas uz Jūrmalu,
uz LSVS 52. sporta spēļu sacensībām
pludmales volejbolā V50+ grupā.
Neliela „atpūta” no pludmales
volejbola 4. jūlijā, kad Iršos notiek
tradicionālais turnīrs 4:4 zālāja laukumos „Irši zied …” Būs medaļas,
balvas, sacensības volejbolā, kā arī
trīssoļlēkšanā no vietas un šautriņu
mešanā – gan komandu, gan individuālā vērtējumā. Un protams, dalībniekus cienāsim ar Iršu auksto zupu!
Gatavojamies un piedalāmies!

27. jūnijā Pasaules miera skrējiens
Jau otro gadu pēc kārtas Pasaules
miera skrējiens piestās arī Koknesē,
kur vietējie iedzīvotāji ir aicināti uz īsu
brīdi piebiedroties šim grandiozajam
skrējienam. 27.jūnijā ap plkst. 12:00
starptautiskā komanda ieradīsies
Koknesē, kur tiek aicināti skrējienam
piebiedroties koknesieši. Tālāk maršruts vedīs uz Kokneses parku, kur no-
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tiks iepazīšanās ar skrējiena komandu
un fotografēšanās ar skrējiena lāpu,
bet pēc tam skrējēji turpinās ceļu tālāk
un koknesieši varēs pavadīt skrējējus
tālākā ceļā. Visi, kas vēlas piedalīties
šajā skrējienā, lūdzu, piesakieties pie
Dāvja Kalniņa Kokneses sporta centrā
vai pa telefonu 29360940, vai pa e-pastu sportacentrs@koknese.lv.

Velobrauciens Irši-Liepkalne-Helfraishofs
5. jūnijā Iršu entuziasti – velobraucēji, devās kārtējā braucienā Irši – Liepkalne – Helfraishofs,
ar mērķi turpināt izzināt Iršu
vācu kolonijas vēsturi.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Skolotājas Valdas Kalniņas izstrādātais maršruts interesentiem
deva iespēju veikt krietni lielāku
ceļu posmu – 24 km, kā iepriekšējā
velobraucienā, un apskatīt vēsturiskas vietas kaimiņu – Ērgļu un Ogres
novados.
Apskatot Liepkalnes kapus, centāmies atrast Iršu aptiekāra Aleksandra Treifelda Vankas (18801939) piemiņas vietu.
Daļa no Iršu vācu kolonijas saucās Helfsraishofs (pēc bijušā muižnieka uzvārda). Šo vietu mūsdienās
mēdz dēvēt arī par Ogresgalu. 99.
īpašuma numurā (Iršu vācu kolonijas laikā mājām nebija nosaukumu,
tās tika numurētas ) mūs laipni sagaidīja Ūdres kundze, kuras vecāki
pēc kara sāka dzīvot vācu kolonijas

18.,19.,20. jūnijā

740 gadu jubileju nupat ar skaistiem pasākumiem nosvinēja divas Latvijas pilsētas
- Jelgava un Daugavpils. Savu dziesmoto
sveicienu Daugavpilij uzgavilēja arī Kokneses sieviešu kora dalībnieces, kuras pārstāvēja mūsu novadu Latgales Dziesmu un deju
svētkos 7. jūnijā.
Anita Liepiņa,
Kora „Anima” dalībniece
Meža ielokā izvietotā estrāde pulcēja kopā
ap 70 koru, 11 pūtēju orķestrus, 5 kapelas, 3
deju kolektīvus, svētkus bagātināja Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātais amatieru
horeogrāfiskais ansamblis „Zorjka”. Klātesošos
priecēja arī grupas „ Elpa” muzikālais sniegums.
Mūsu balsīm savijoties saviļņojošā skanējumā, tālu pār mežiem aizskanēja A.Virgas un
G.Veru „ Dzimtā valoda”. Šīs dziesmas atkārtojumu, publikai jau kājās stāvot, dziedājām
visi. Pāri laukumam pārlaidās trīs baltās kaijas
– Daugavpils simbols, uzplaiksnīja krāsainā salūta akvareļi un … vēl vieni skaisti tautu vienojoši svētki jau ierakstīti Latvijas vēsturē.

Jāņu mācības ar folkloras kopu “Urgas”.
Jāņu zibakcija Kokneses centrā.

20. jūnijā plkst. 18.00

Jāņu dienas ielīgošanas koncerts

21. jūnijā plkst. 13.00

Daudzevas amatieru teātra izrāde B.Jukņeviča
“AK, ŠĪ JAUKĀ LAUKU DZĪVE!” Ieeja: 1 euro.
Nelabvēlīgos laika apstākļos kultūras namā.

23. jūnijs

Līgo svētku aplīgošana pa mājām.

Kokneses pilsdrupās
Koknese
Laukumā pie Iršu muižas
klēts (Magazina)
Blaumaņa pagalmā, Koknesē
Koknese

23. jūnijā plkst. 23.00

JĀŅU NAKTS ZAĻUMBALLE. Spēlē grupa:
“OKEY”.
Ieeja brīva.

23. jūnijā plkst. 23.00

Līgonakts balle. Spēlē: Viesturs

Bebros, Mežaparka estrādē

27. jūnijā plkst. 14.00

Radošās mājas atvēršanas svētki

Koknesē, Melioratoru ielā 1b

27. jūnijā plkst. 19.00

Folkloras festivāla Baltica 2015 ieskaņu
pasākums. Pasākumā piedalīsies Kokneses
folkloras kopas “Urgas” un “Tīne”, Lielvārdes
“Josta”, Jaunjelgavas “Lauce”, Bebru pagasta
“Aizezeres Muzikanti”.

Blaumaņa pagalmā, Koknesē

3.-5. jūlijs
24.-25. jūlijs
26. jūlijā plkst. 16.00
8. augustā plkst. 23.00

Kokneses novada svētki.
Amatieru teātru saiets “PĒRSES KRASTOS”.
Piedalīsies kolektīvi no Rīgas, Saldus, Ābeļiem,
Lielvārdes, Brocēniem, Taujēniem (Lietuva) u.c.
Annas dienas svinības
RADOŠAJĀ MĀJĀ Koknesē.
Zaķumballe kopā ar grupu "Mākoņstūmēji".

HES. Pašlaik uz upes notiek lieli
celtniecības darbi ar mērķi palielināt
elektronenerģijas ražošanas jaudu.
Šis brauciens izvērtās emocijām
un iespaidiem bagāts! Prieks, ka
mūsu velobraucēju pulciņam piebiedrojās jauni dalībnieki! Nākošais
brauciens paredzēts jūlijā - dosimies
uz Brakiem.

Sveicieni Daugavpilij

Kultūras pasākumu plāns
18. jūnijā plkst. 17.00

mājā. Likteņstāsts bija pārdzīvojumiem bagāts. Var tikai apbrīnot šīs
dzimtas sīkstumu, cilvēku darba tikumu, vēlmi apstrādāt zemi, rūpēties par savu māju ( vācu kolonijas
ēku – nu jau pārbūvētu) un kopt
savu sētu, nezaudējot gaišu skatu uz
dzīvi.
Pie Ogres upes apskatījām Ogres

Kokneses estrādē

Kokneses novads
Koknesē
Koknesē,
Melioratoru ielā 1b
Kokneses estrādē

PAR MEŽA
UGUNSNEDROŠO
LAIKPOSMU
Informējam, ka
Valsts meža dienests visā valsts
teritorijā noteicis ar 2015. gada
25. aprīli noteicis meža
ugunsnedrošā laikposmu,
pamatojoties uz 2004. gada
17. februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.82 Ugunsdrošības
noteikumi" 29.punktu un
hidrometeoroloģisko prognozi.
Būsim uzmanīgi,
darbojoties meža
teritorijās!

PAZIŅOJUMS
Rīgas – Daugavpils A6 šosejas
un Zemeņu ielas krustojumā
Kokneses Komunālā nodaļa
veido suņu pastaigas laukumu.
Komunālās nodaļas vadītāja
Benita Peciņa aicina suņu
īpašniekus izteikt priekšlikumus
un ierosinājumus laukuma
labiekārtošanai.
Lūgums zvanīt : T. 29421728.

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS

Tik skumjš man uzrakstījies liktens,
Tas – dievu diktētais pa zvaigžņu
logiem,
Kā pelēks vakars, agri satumsis,
Bez cīruļiem un varavīksnes lokiem.
/A. Svētiņa/
Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā
maijā reģistrēti 7 mirušie.
EDGARS VILĀNS (1922.)
MĀRĪTE ZEILĀNE (1965.)
GRIGORIJS GEDZS (1934.)
ELMĀRS RIEKSTIŅŠ (1928.)
PĒTERIS PAKALNIETIS (1952.)
EDVĪNS PENKA (1944.)
ANTOŅINA PABĒRZE (1930.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBA
Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.
(Ā.Elksne)
Izsakām līdzjūtību
Maijai Blagovai
ar tuva cilvēka zaudējumu.
Kokneses novada represēto
nodaļas biedri
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Dzejas lappuse

OLGA KĻAVIŅA
Man Koknese zied...
Koknesē dzied, Koknese zied,
Koknesē notiek viss,
Koknesē vieglāk ir ceļu iet
Un ceriņi smaržīgāk zied.
Koknesē ievas kā līgavas
Ietērpjas baltos tērpos,
Ābeles smaržo pēc vasaras
Un pēc kastaņu sveču lietus.
Jasmīni saziedot galvu jauc,
Tiem pīlādži rūgtumu piedod,
Kā negudras pīpenes zīlēt sauc,
Bet madaras smaržu tā piedot!
Senajos līčos, kad vizbuļi zied,
Liepās, kad bites maldās,
Ai, kā man patīk tur sapņojot iet
Un noreibt no smaržas saldās!
Tuva un mīļa šī pasaule šķiet,
Man taču pieder šeit viss!
Kur gan citur tā uzziedēt prot
Pļavas, lauki, upes un debesis!
Notici...
Kad liekas gunskurā pelni vien,
Notici tam ne ko redzi, bet jūti,
Arī zem pelniem ogles gail,
Vienīgi redzēt to grūti!

JURIS SILIŅŠ
Vasarā karstā, ezerā skaistā
Noplūcu ziedu es baltu jo baltu.
Ieliku vāzē mājās uz galda
Kā savu nopūtu skurbu un saldu.
Atnāca ciemos kaimiņa sieva
Noslēpumaina kā ziedoša ieva.
Gan tas zieds vāzē, gan viņas elpa
Drīz saviļņoja šo vientuļo telpu.
Durvis ciet bija, bet logi vaļā –
Kāri tie raudzījās zaļajā pļavā,
Kur novakarē svētelis klejo
Un varbūt par savu misiju dzejo?
Viss kā jau dabā – tu mana labā
Jūtu tās ilgas, ko sirds tava glabā.
Un kad Dievs debesīs
sadedz sveces,
Dzīslās mums bangot
sāk asiņu tērces.
Rītausma pļavā redz miglas vālu,
Es – tavu smaidu un vaigu bālu.
Mēs esam būtnes no
zemes saimes,
Kam saplūsmes brīdis dāvā
daudz laimes.

MAIJA STEPĒNA
***
Pavasar`s atnes
Ziedus līgovainagam...
Pats aizejot raud.
***
Šī diena ne ar ko
Sevi neapgrūtinās.
Šī diena kopā ar mani
Saules kalnā kāps
Man rādīt,
Jo neesmu to redzējusi,
Kā Debesstēvs Saulesmeitai
Zelta kroni galvā liks.
Nu redzēju to brīnumu,
Uz ko Saulīte gājusi
Garu gada gājumu...
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***
Saule kāpj kalnā...
Arvien augstāk un augstāk
Vasaru redzēt...
***
Vasara pieklust
Ziedu vainagu galvā Dievs pār zemi iet...
***
Baltāboliņā
Saule brien klusām kājām Bitītes ganās...
***
Papardes uzzied...
Sirdsnabadzīgais smejas...
Nakts klusē – smej vien...

ĀRIJA ĀRE
Vecāsmātes linu galdauts
Manu galdu sedz.
Māla vāzē jāņuzāles
Savus sapņus dedz.
Ko viņas man stāsta,
Kādu vēsti man nes
Ziedu valodā ierakstītu?
Neprotu izlasīt es.
Es raugos ziedos
Un priecājos –
Uz galda man vasara zied.
Līgo vakars piestāj gatvē
Klusi dabu apraudzīt,
Vai tā glīti saposusies
Jāņu dienu gaidīdama?
Zaļi svārki, baltas zeķes
Gatves malas bērziņam,
Vēl kuplāki lindraciņi
Ceļa malas ozolam.
Liepa, lepnā mātes meita,
Pumpuriem piebirusi.
Kad ziedēs, tad redzēs
Visu liepas bagātību.
Kārkliņš klusi ieskandina
Sudrabotu melodiju,
Mežābele klausījās
Vējā zarus šūpodama.
Visas pļavas – ziedu paklājs
Saules staru austs.
Kur vien raugies jāņuzāles
Savus ziedus pretim sniedz.
Vari droši atnākt ciemos,
Jāņu vakars gaidītais,
Zied visapkārt pļavas, lauki,
Ziedēs paši līgotāji.

ANITA LIEPIŅA
Lūgšanu sveicieni
Tā kā mirkļi aizviz sīkie viļņi.
Satver brīdi šo un aiznes atmiņās...
Katru mīļo domu, vārdu, dzirdi,
Lūdzu, aiznes to, lai tālu
atmirdz tas!
Katru klusāko sirds vēlējumu, ilgas,
Biklas nopūtas un lūgsnas
dedzīgās
Aiznes, Daugaviņa, tālu
viļņu zilgmē,
Lai to saredz, sajūt tālais krasts!
Un – nekas, ja izlasīs vien vēji,
Sapratīs vien vecā vraka masts,Es vien dziļi sirdī aizlūgt spēju
Kā šis ziediņš: trausls, maigs un
mazs.

Vēl arvien dun…
Ja reiz mana tauta, tad arī es
esmu represēta.
Dvēsele, stīgota senām rētām,
zemapziņā sāpējusi
Par tautieti nesatiktu,
Kura staltuma aizvējā dzimta
vieda un tikusi tiktu.
Ja reiz mana tauta, tad arī es
esmu represēta.
Sēts nemiers un atmiņas sūrst
Gan Tēvzemē, gan manā sētā…
To nedzimušo mums trūkst
Un tikšanos nepieredzēto.
Ja reiz mana tauta, tad arī es
esmu represēta.
Kārkliem sažņaugtas
zemes strēles,
Kur tīrumos maize zēla.
Smagi ābeles auglīgā
gurumā nolīkst,
Lietus pār vientuļiem
skursteņiem nolīst…
Un tomēr – ja reiz es, Mana tauta ir dzīvībai izredzēta!
Jaunai dienai ik rītu Gaismā
smeļot spēku,
Svētu Cerību Ticība sirdī nes –
Plauks mana tauta, plaukšu es!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Ābeļziedu valsis
Tas pirmais baltais
ābeļziedu valsis
Caur gadu tāli vēl pie manis nāk,
Joprojām atceros, joprojām jūtu,
Ka sirds kā toreiz pukst
daudz savādāk!
Tu vētrains traucies pāri deju zālei,
Tavs skatiens it kā meklēja
kaut ko,
Tad mūsu acis sastapās
un smaidot,
Tu mani uzlūdzi uz valsi jaukāko!
Kad sniedzu rokas,
tu man klusi teici,
Cik jauka tu - kā baltais ābeļzieds!
Tik viegls, smaržīgs,
rotaļīgi gaisīgs,
Lai agrās salnas tevi neaizsniedz!
Tu šodien manās, ne
jau viņas skavās,
Jel ļaujies brīdim šim, lai izzūd viss!
Šī deju zāle, svešo ļaužu sejas,
Lai paliek ābeļdārzs,
kas ziediem pielijis!
Šai ziedputenī skanēs tikai valsis,
Un sirdspuksti - kāds
divu siržu spēks!
Kad tās ir atradušas viena otru,
Ir tām vienalga, saule riet vai leks!
Ir atkal pavasars, zied
ābeļziedi baltie,
Un mūsu valsi dejo pāris cits!
Es palieku šai atmiņlietū mirkstot,
Jo tas ir viss, kas man vēl palicis!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

AURA AICINA jūnijā – jūlijā 2015
JŪNIJS
Trešdienās – 3.,10.,17. 24. jūnijā - manuālā terapeita, dziednieka Igora
Civako pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu
sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
06.06.pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.Tēma
tiks precizēta.
07.06.pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.Tēma
tiks precizēta.
09.06. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām ). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
13.06 . Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz atbrīvoties
no atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles). Dziedina kaulu, locītavu,
nervu slimības, strādā arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
14. 06. pl. 10.00-12.00 Gongu meditācija. Vada Krista Džūlija Kirkupa.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa t.:22319558. (Norises vieta Koknesē tiks
precizēta). Īpaši iesakām!
27.06. Pieņems ārste- psihoterapeite, psihiatre Ērika Krumpāne, palīdz
sarežģītu dzīves problēmu gadījumos, tikt galā ar atkarībām, kā personības
izaugsmes trenere. Iepriekšēja pieteikšanās pa t. 22319558
28.06. pl. 10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki
meistars Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās
konsultācijas. Iespējams vienoties par REIKI atveseļošanās sistēmas
apgūšanu un iniciācijām (kursi). Iepriekš pietekties pa t. : 26178750
30.06. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 2231958. Pieņemšanas
datumi tiks precizēti, kad būs pilns pieraksts.
JŪLIJS
Trešdienās – 1., 8.,15.,22.,29. jūlijā - manuālā terapeita, dziednieka Igora
Civako pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu
sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
11. 07. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz atbrīvoties
no atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles). Dziedina kaulu, locītavu,
nervu slimības, strādā arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
14.07. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 2231958. Pieņemšanas
datumi tiks precizēti, kad būs pilns pieraksts.
17. un 18. jūlijā Notiks Vienotības Universitātes (Indija) sertificētu
treneru Māras Brantes (bloga Gaismasdarbinieki vadītāja) un Jāņa Ieviņa
divu dienu seminārs „Garīgās Atmodas mācība ikvienam“. Pieteikšanās un
vairāk informācijas pa t.:2231958.
26. 07. pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki
meistars Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās
konsultācijas. Iespējams vienoties par REIKI atveseļošanās sistēmas
apgūšanu un iniciācijām (kursi). Iepriekš pietekties pa t. : 26178750
27. 07. Pieņems SPDzA rektors, dziednieks, psihologs, hipno-psihologs
Oskars Peipiņš (profesionālā prakse no 1990.g). Iepriekš pieteikties
personīgi vai pa t. 22319558
28. 07. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 2231958.
JAUNUMI.
Iespējams uzaicināt uz pieņemšanu AURĀ vēdisko astrologu Jāni
Riežnieku. Dažādu dzīves situāciju skaidrojumi. Pieņemšanas datumi tiks
precizēti, kad būs pilns pieraksts.
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā:
http://centrsaura.wix.com/aura Tur atrodama arī plašāka informācija
par dziedniekiem, kuri pieņem vai pieņems pie mums AURĀ. Par
ierosinājumiem var rakstīt arī uz e-pastu: centrs.aura@inbox.lv
vai zvanīt: t.: 22319558, 26386251, 29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!

Katru otrdienu un
ceturtdienu Kokneses
stadionā notiek futbola
apmācības nodarbības
bērniem.
Aicinām 2009. un 2010. gadā
dzimušos bērnus pievienoties
spēlētāju pulkam, lai apgūtu
futbola spēles iemaņas.
Tālr. informācijai:
26726937 (Maija).

Sākot ar 28.maiju,
Kokneses sporta centra
pakalpojumi - sauna un
džakuzi, apmeklētājiem vairs
netiek piedāvāti.
Pakalpojumi atkal būs pieejami
pēc vasaras sezonas.
Tāpat vasaras sezonā nenotiks
ūdens aerobikas nodarbības
Kokneses peldbaseinā.
Kokneses Sporta Centrs

Muzikants
(balss, sintezators)
spēlē un dzied visu
laiku labāko latviešu
mūziku jubilejās,
kāzās, izlaidumos u.c.
pasākumos.
Tel.25985566. Dainis.

D
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Koknesieši 35. Starptautiskajās Hanzas dienās Vīlandē
Reizi gadā, vasaras sākumā,
atdzimst viduslaiku teiksmainās
noskaņas, kad vienkopus pulcējas
vēsturiskās Hanzas līgas pilsētu
pārstāvji, lai prezentētu savas pilsētas un apmainītos idejām ciešākai sadarbībai, tādējādi no jauna
iedzīvinot Hanzas līgas tradīcijas.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
No 4. līdz 7. jūnijam Igaunijā, Vīlandē (Viljandi) 35. Starptautiskajās
Hanzas dienās piedalījās arī koknesiešu delegācija - Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
un citi domes pārstāvji, „Kokneses
tūrisma centrs”, vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Liepavots”, spēlmaņu kopa
„Skutelnieki”, kā arī Kokneses novada
Bebru pagasta zemnieku saimniecības
„Vecsiljāņi” pārstāvji ar izslavēto „Ievas
sieru”. Grandiozajā svētku atklāšanas
parādē starp 75 pilsētu karogiem no 15
valstīm plīvoja arī senās Hanzas pilsētas Kokenhusenas - Kokneses karogs.
Vīlande - mājīgā mazpilsēta ar
senu vēsturi atrodas gleznaina ezera

krastā, uz kuru paveras lielisks skats
no augstajām 13. gadsimta Vīlandes
Livonijas ordeņa pilsdrupām. Pilskalnu malā pie baznīcas atrodas Kondasa
mākslas centrs. Tieši Paula Kondasa
glezna „Zemeņu ēdāji” ir iedvesmojusi
radīt milzīgas zemenes pilsētas ielās.
Svētku dienās Vīlandes pilsētas
centrs pārvērtās par omulīgu un dzīvespriecīgu viduslaiku tirgus laukumu
ar daudzveidīgiem ielu koncertiem.
Katra pilsēta savā stendā atklāja sev
raksturīgo, uzsverot piederību senajai
Hanzas brālībai. Rīga, Limbaži, Straupe, Kuldīga, Valmiera, Cēsis un Koknese – Latvijas Hanzas pilsētas pārsteidza
svētku apmeklētājus ar interesantiem
tūrisma piedāvājumiem, latvisko dzīves ziņu un garšu! „Kokneses tūrisma
centra” iekārtotajā Kokneses stendā
starp iepriekšējos gados izdotajiem informatīvajiem izdevumiem uzmanību
piesaistīja pavisam jauns - tikko klajā
nācis izdevums, kurš tapis sadarbībā
ar Latvijas Hanzas savienības pilsētām
un Tūrisma attīstības valsts aģentūras
finansiālo atbalstu. Īpašu atzinību apmeklētāju vidū ieguva Kokenhusenas

spēka dzēriens jeb Koknesē audzētu
kaņepju uzlējums. Vislabākās atsauksmes tika veltītas zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi” piedāvātajam „Ievas
sieram” un tā atraktīvajiem tirgotājiem. Kur gan vēl citur ir tik daudz krāsu, smaržu un skaņu bagātība, cilvēku
smaidošās sejas, kā vietā, kur satiekas
senās Hanzas pilsētas!
„Kokneses tūrisma centra” direktore Daina Liepiņa teic: „Tikšanās
šajos svētkos ir vērtīga pieredze un
informācijas apmaiņa. Ar gandarījumu jāatzīst, ka Koknese ar katru gadu
kļūst arvien atpazīstamāka citu Hanzas pilsētu vidū. Aplūkojot mūsu stendu, gan igauņi, gan citu valstu vecākās
paaudzes tūristi atklāja: „Jā, mēs zinām, kur ir Koknese! Atceramies Kokneses viduslaiku pilsdrupas!” Protams,
daudzi arī Kokneses vārdu izdzirdēja
pirmo reizi vai arī bija pabijuši cituviet
Latvijā, bet pēc mūsu stāstītā teica:
„Brauksim ciemos!”
5. jūnijā spēlmaņu kopa „Skutelnieki” svētku baudītājiem dāvāja divus koncertus. „Skutelnieku” vadītājs
Uldis Bērziņš, uzrunājot klausītājus,

Kokneses delegācijas priekšgalā novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Svētku parādē plīvoja gan Kokenhusenas karogs, gan meiteņu
brunči un ziedu pušķi!

Mairai un Jurim Sprukuļiem tirgošanās
gāja no rokas. Ne jau pirmo reizi
„Ievas siers” gadatirgū gozējās!

„Laba gan tā Kokneses kaņepīte!” – atkal
atgriežoties pie mūsu novada stenda, spriež
Vāczemes vīri.

sacīja: „Mums visas dziesmas ir par
mīlestību!” Visdedzīgākie viņu atbalstītāji bija savējie – „Liepavots” dejotāji.
Jo kur skan mūzika, tur jābūt arī dančiem!
Nākamajā dienā mūžam smaidīgie un nenogurdināmie vidējās paaudzes deju kolektīva „Liepavots” dejotāji, skatītāju aplausu pavadīti, divos
koncertos nodejoja astoņas dejas pēc
kārtas ar mazām „Skutelnieku” muzikālām pauzēm. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris par
atbalstu un piedalīšanos Hanzas dienu
norisē pateicās visiem pašdarbniekiem
un vidējās paaudzes deju kolektīva
„Liepavots” vadītājai Intai Balodei un
spēlmaņu kopas „Skutelnieki” vadītājam Uldim Bērziņam. Koknese citu
Hanzas pilsētu savienības vidū var
lepoties ar to, ka godam saglabā savas
vēsturiskās tradīcijas, attīsta tūrisma
iespējas un pulcē kopā vislabākos pašdarbniekus!
Jau ir zināms, ka 2016. gadā no
9. līdz 12. jūnijam 36. Starptautiskās
Hanzas dienas norisināsies Norvēģijā,
Bergenā.

Dzirkstošs smaids - vislabākā vizītkarte
zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi” gardajam
piedāvājumam - „Ievas sieram”!
Kā
viduslaikos
Kokneses
pils dāmas!
„Kokneses
tūrisma
centra”
speciāliste
Zane
Zariņa un
direktore
Daina
Liepiņa.

Sveicam!
Un šo dienu, Dieviņ, manam
mūžam
pieraksti klāt.
Nākamo dienu – rītdienu –
atļauj man piedziedāt,
piesāpēt, piegavilēt, just līdzi un
dot un dot…
Nākamo dienu – rītdienu – dod,
Dieviņ, man
sidrabotu –
Māci man iesēt cerību
vietā, kur prāts negrib ticēt.
Ļauj kā mirdzošām pogām
aiz prieka tik
laimes asarām ritēt.
/M.Laukmane/
Daudz baltu dieniņu un
stipru veselību Kokneses
novada dome novēl jūnijā
dzimušajiem jubilāriem!
KOKNESES PAGASTĀ
85 gados
Staņislavai Liģerei
Birutai Lieldienai
80 gados
Laima Ādamsone
75 gados
Albīnam Mazuram
Jevgenijai Zablockai
Kornelijai Liepniecei
Austrai Sārtai
Vijai Liopai
Aloida Gailīte
Maija Birzniece
70 gados
Pēterim Laduzānam
65 gados
Lidijai Bērziņai
wIntai Lukmanei
Vladimiram Urtānam
IRŠU PAGASTĀ
80 gados
Maigai Gžibovskai
75 gados
Antoņinai Baicovai
65 gados
Vilhelmīnai Hammerei

Ar dziesmu pa Vīlandi! Kur „Skutelnieki”
iet, tur lustīgi visiem šķiet!

„Visskaistākās ir mūsu meitenes!” –
arī dejā pārliecināti „Liepavots” vīri.

Mans bērns,
mana kastaņa svece, Mana laime ir
tevi laimīgu redzēt.
/Ā.Elksne/
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JAUNDZIMUŠIE:
IEVA, BEĀTE, KRISTIANS un
EVIJA.!
Uz ielas stūra tai tirdziņā lielā tik daudz prieka
latviešu dziesmās!

„Skutelnieku” spēlētās melodijas par un
ap mīlestību, sauca dziedāt un dancot līdzi!

„Viņš bučojis man!” – „Liepavots”
dalībnieču solo deja!
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Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus un vecvecākus!

