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Tēvzemes mīlestība ir Dieva dāvana. /A.Kronvalds/

Esiet sveicināti visziedošākajā 
gada laikā! Maijā uzzied debesīs 
mākoņi, ievas Pērses krastā, dār-
zi staro baltos ķiršu ziedos. Kad 
uzzied ābeles, šķiet, visa Latvija ir 
ziedošs ābeļu dārzs. Latvijai ziedu 
mēnesī maijā ir skaisti un tautas 
vēsturē nozīmīgi svētki – šogad 4. 
maijā sagaidījām Latvijas Repub-
likas neatkarības deklarācijas 25. 
gadadienu, bet maija otrajā svēt-
dienā svinējām gaišus un mīļus 
svētkus – Mātes dienu. Latvija un 
Māte – divi svētumi, kurus vieno 
vārds – mīlestība.

Ar prieku par ziedošo pa-
vasari, ar krāsām bagāto Tvīda 
braucienu esam pavadījuši Sama 
modināšanas svētkus – atklājuši 
jauno tūrisma sezonu Kokneses 
novadā. Ar katru gadu arvien 
vairāk tūristu apciemo mūsu no-
vadu, kas dod gandarījumu, ka 
mums izdodas saglabāt bagāto 
kultūras un vēstures mantojumu, 
kā arī radīt jaunus aizraujošus tū-
risma piedāvājumus. 

Šajā avīzes numurā kā vien-
mēr iepazīstinām ar Kokneses 
novada domes lēmumiem un ci-
tiem jaunumiem novada dzīvē, 
arī par to, ka domes vadība un 
ZZS deputāti kopīgi apsprieda 
Daugavas ūdenskrātuves apsaim-
niekošanu. 

Ir cilvēki, kuri ar savu dzī-
vi un darbu iedvesmo citus. Šos 
vārdu veltu arī Bebru pamatsko-
las matemātikas skolotājai Zentai 
Zīlei, kura šomēnes sagaidīja 80. 
dzimšanas dienu. Atskatoties uz 
garajiem darba gadiem, skolotāja 
teic: „Matemātika nav dzīvē gal-
venais. Visvairāk vēlos, lai mani 
audzēkņi atrod savu vietu dzīvē.” 
Maijs skolu absolventiem ir sa-
traucošs laiks. Veiksmi pārbaudī-
jumos un lai izdodas atrast savu 
vietu dzīvē!

„Visas pasaules puķes bez 
plūkšanas es tev vienīgai dāvi-
nu…” – vēlējis Ojārs Vācietis. Lai 
mums katram ir cilvēks, kam to 
novēlēt!

Laimīgu šo pavasari!
Sarmīte Rode

3. un 4. jūlijā būsim kopā Kok-
neses novada svētkos – Latvijas 
sirds vietā Koknesē! Jau piekto reizi 
Kokneses novada dome aicina no-
vadniekus un ciemiņus vasaras vidū 
Daugavas krastā smelt prieku, ko 
dāvā sirsnīga kopības sajūta. Gaidā-
mo svētku moto „Zied Kokneses no-
vads” lai apliecina - mūsu mājās zied 
dārzi un cilvēku darbi! Svētku nedēļā 
dažādi kultūras un sporta pasākumi 
norisināsies Bebru un Iršu pagastos, 
par kuriem vēstīsim nākamajā avīzes 
numurā. Koknesē svētki iesāksies ar 
pagājušā gadā aizsāktu tradīciju – 
jauno novadnieku sumināšanu. 3. 
jūlijā pulksten 18 Kokneses kultūras 
namā svinīgā sarīkojumā „Man bla-
kus tava sirsniņa” tiks sveikti bērniņi, 
kuri dzimuši laikā no 2014. gada jūli-
ja līdz 2015. gada jūlijam. Svētku no-
skaņa šajā vakarā pulksten 20 turpi-
nāsies ar ziedu paklāju veidošanu pie 
Kokneses pasta nodaļas. Kokneses, 
Bebru un Iršu pagastu iedzīvotāji ar 
līdzpaņemtiem ziediem varēs piepil-
dīt savam pagastam veltītu ziediem 
greznotu sirsniņu. Pulksten 21 Blau-
maņa pagalmā – vietā, kas glabā seno 
dienu atmiņas, brīvdabas kino seansā 
demonstrēs latviešu mākslas fi lmu 
„Purva bridējs”, kā arī būs tikšanās 
ar vienu no fi lmas varonēm – aktrisi 
Olgu Dreģi.

4. jūlijā Blaumaņa pagalmā pulk-
sten 11.15 svētku svinības tradicio-
nāli iesāksies ar svētku gājienu uz 
Kokneses estrādi. Aicinām iestādes, 
uzņēmumus, biedrības, draugu ko-
pas, pašdarbības kolektīvus gājienam 
pieteikties līdz 29. jūnijam savlaicīgi 
domājot par vizuālo noformējumu, 
kas sasauktos ar svētku moto - izvē-

loties kādu konkrētu ziedu vai krāsu, 
kas jūsuprāt raksturo mūsu novadu. 
Pieteikums gājienam un neliels ap-
raksts jānosūta Kokneses kultūras 
nama direktorei Ingunai Strazdiņai, 
e-pasts: inguna.strazdina@koknese.
lv. Kokneses estrādē novada pašdarb-
nieki vienosies svētku koncertā „Zied 
Kokneses novads”, bet svētku tirdziņā 
vietējie uzņēmēji, organizācijas un 
biedrības izrādīs savu veikumu, savu 
radīto vietējo produkciju. Par dalību 
svētku tirdziņā jāpiesakās pie Inetas 
Sproģes, e-pasts: ineta.sproge@kok-
nese.lv vai pa tālruni 65133642.

Jauno paaudzi gaidīs piepūšamās 
atrakcijas, radošās darbnīcas, kā arī 
izrāde.  Novada spēcīgākie vīri būs 
aicināti piedalīties virves vilkšanas 
sacensībās. Sacensību nolikumā no-
rādīts –  sacensībās varēs piedalīties 
ne vairāk kā sešas komandas. Da-
lībnieki var pieteikties sacensībām 
iepriekš līdz 3.jūlijam plkst 12:00 pa 
e-pastu sportacentrs@koknese.lv vai 
29360940. Ar virves vilkšanas sacen-
sību nolikumu var iepazīties www.
koknese.lv

Svētku vakara koncertā muzicēs 
Uldis Marhilēvičs ar draugiem, bet 
zaļumballi spēlēs grupa „Bellacord”.

Tāpat kā iepriekšējos gadus vie-
nosimies svētku gaidīšanā ar svētku 
plakātiem māju un darbavietu lo-
gos. Šie svētku vēstneši būs atrodami 
tirdzniecības vietās, Kokneses nova-
da domē, tās iestādēs, Bebru un Iršu 
pagastu pārvaldēs. Izliktie plakāti 
māju namu logos apstiprinās jūsu da-
lību svētku loterijā, kuru ar vērtīgām 
balvām atbalstīs novada uzņēmēji.

Tuvāka informācija par svētku 
norisi avīzes jūnija numurā. 

3.- 4. jūlijā svinēsim 
Kokneses novada svētkus!

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Šīgada 12. jūnijā Kokneses novada domes grāmatvedība 
un kase Koknesē apmeklētājus nepieņems.

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli 
tai piederošo nekustamo īpašumu  ar  
kadastra Nr. 3260 003 0142, kas sastāv 
no  diviem  zemesgabaliem  platība 
2,76 ha un 0,49 ha (lietošanas mēr-
ķis lauksaimniecība) „Padegas dīķi”, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā. Izsoles sākumcena 
EUR 2100 (divi tūkstoši viens simts 
euro). Lai piedalītos Objekta izsolē 
līdz 2015.gada 17.jūnija plkst.10.00 
ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un 
dokumentus par reģistrācijas  maksas 
EUR 50,- un  drošības naudas EUR 
210,-  nomaksu. Objekta izsole no-
tiks 2015.gada 18.jūnijā plkst.10.00  
Kokneses novada domes ēkā  Meli-
oratoru ielā 1, Koknesē. 

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo zemes gabalu ar  kadastra 
Nr. 3260 013 0205 platība 1837 m2 
(lietošanas mērķis rūpnieciskās ap-
būves ražošanas uzņēmumu apbūve) 
Melioratoru ielā 1S, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākumcena EUR 2110 (divi tūkstoši 
viens simts desmit euro). Lai piedalītos 
Objekta izsolē līdz 2015.gada 17.jūni-
ja  plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku 

pieteikumu un dokumentus par reģis-
trācijas  maksas EUR 50,- un  drošības 
naudas EUR 211,-  nomaksu. Objek-
ta izsole notiks 2015.gada 18.jūnijā 
plkst.11.00 Kokneses novada domes 
ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē. 

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo zemes gabalu ar  kadastra 
Nr. 3260 013 0523 platība 836 m2 (lie-
tošanas mērķis rūpnieciskās apbūves 
ražošanas uzņēmumu apbūve) Me-
lioratoru ielā 1R, Koknesē, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sā-
kumcena EUR 1100 (viens tūkstotis 
viens simts euro). Lai piedalītos Ob-
jekta izsolē līdz 2015.gada 17.jūnija 
plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku 
pieteikumu un dokumentus par reģis-
trācijas  maksas EUR 50,- un  drošības 
naudas EUR 110,-  nomaksu. Objek-
ta izsole notiks 2015.gada 18.jūnijā 
plkst.11.30  Kokneses novada domes 
ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Kokneses novada domes 13. ka-
binetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 
1, Koknesē un internetā  pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv. Objekta 
apskati iepriekš saskaņot ar  speciālisti 
E.Ģēģeri   pa tālruni 65133634. 

18. jūnijā nekustamo īpašumu – zemesgabalu izsoles

Kas gan ir šis nepa-
rastais koks, kas pavasarī 
vispirms saplaukst baltos 
smaržīgos ziedos un tikai 
pēc  tam sauli sveicina 
zaļas spirgtas lapiņas? Tā 
itin bieži jautā koknesie-
ši, priecājoties par balto 
ziedošo brīnumu,  kas 
aug Parka un Miera ielas 
krustojumā.  „Tā ir mūsu 
dienvidu princese – mag-
nolija,” teic Anna Lulle, Miera ielas 22 saimniece. Pirms apmēram 30 gadiem, 
kad Anna un Igors Lulles  sākuši dzīvot nesen uzceltajā mājā, Koknesē pa-
vasara gadatirgū iegādājušies no Salaspils botāniskā dārza atvestu magnolijas 
kociņu. Esot gan brīdināts, ka stādiņš var neieaugt, bet iestādīts rietumu pusē 
un bez īpašas kopšanas, pa garajiem gadiem izaugušais magnolijas koks  ik 
pavasari priecē ar savu krāšņo ziedēšanu. 

Koknesē zied magnolija

Visi, kurus 16. maija dienā ne-
nobaidīja ievziedu aukstums un lie-
tus mākoņi, kuri ar dzīvespriecīgām 
gavilēm spēja pamodināt Daugavas 
dzelmē dusošo samu un piedalīties 
trešajā Kokneses Tvīda braucienā, 
var apliecināt – Kokneses sams ir pa-
modināts! „Kokneses tūrisma centra” 
direktore Daina Liepiņa teic: „Svētki 
ir izdevušies! Paldies visiem, kuri šajā 
dienā piedalījās svētku pasākumos 
un smēlās pozitīvas emocijas Kokne-
sē – Latvijas sirds vietā!”

Tvīda brauciena 5 km garajā marš-
rutā piedalījās 70 dalībnieki no Kok-
neses, Aizkraukles un Rīgas. Šajā foto 
Tvīda brauciena titulu ieguvēji Kokne-
ses pilsdrupās!

Turpinājums 16.lpp »»»

Kokneses Sams ir pamodināts – jaunā tūrisma 
sezona sākusies!
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1.1. Apstiprināt  Kokneses  nova-
da domes  kopsavilkuma  2014.gada  
pārskatu. 

1.2. Apstiprināt  Kokneses  novada 
domes  konsolidēto 2014.gada  pār-
skatu,  kurā konsolidēti:

- Kokneses novada domes kopsa-
vilkuma pārskats;

- pašvaldības aģentūras  “Kokne-
ses sporta centrs” pārskats;

- pašvaldības aģentūras  “Kokne-
ses tūrisma centrs” pārskats;

- Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
pārskats;

- Kokneses   internātpamatskolas- 
attīstības centra pārskats;

- ģimenes krīzes centra  „Dzegu-
zīte” pārskats.  

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālajai palīdzībai plānoto lī-
dzekļu izlietojumu Kokneses novadā 
2015.gada 1.ceturksnī (informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).

3.1. Pieņemt zināšanai pašvaldī-
bas aģentūras direktora Dāvja Kalniņa 
informāciju par p/a „ Kokneses Sporta 
centrs”  darbu (informācija pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv )

3.2. Risināt jautājumu par bijušā 
Kokneses novada domes priekšsēdē-
tāja Viestura Cīruļa vārda  iedzīvinā-
šanu sporta sacensībās.

4. Pieņemt zināšanai  informāciju 
par pašvaldības aģentūras „Kokne-
ses Sporta centrs” fi nansiālo darbību  
2015.gada 1.ceturksnī(informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).

5.1. Pieņemt zināšanai  informāci-
ju par pašvaldības laikrakstu „Kokne-
ses Novada vēstis” (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv ).

5.2. Pieņemt zināšanai  informāci-
ju par pašvaldības mājas lapu – www.
koknese.lv (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

6.1. Par grupas vadītāju  braucie-
nam uz 35. Starptautiskajām Hanzas 
dienām Vīlandē (Viljandi), Igaunijā 
apstiprināt domes priekšsēdētāju Dai-
ni Vingri.

6.2. Par brauciena organizatoru 
apstiprināt novada domes sabiedrisko 
attiecību vadītāju Anitu Šmiti.

6.3. No pašvaldības  budžeta ap-
maksāt:

6.3.1. dalības maksu  par p/a 
„Kokneses Tūrisma centrs” piedalīša-
nos  Hanzas tirgū; 

6.3.2. transporta izdevumus  brau-
ciena uz Vīlandi un atpakaļ;

6.3.3. grupas dalībnieku nakšņo-
šanas  izdevumus no 04.06.2015. – 
07.06.2015.;

6.3.4. dalības maksu grupas da-
lībniekiem noslēguma pasākuma ap-
meklēšanai 06.06.2015.;

6.4. Domes priekšsēdētāja 
D.Vingra komandējuma laikā  no 
2015.gada 4.jūnija līdz 2015.gada  
7.jūnijam (ieskaitot) priekšsēdētāja 
pienākumus  veikt domes priekšsēdē-
tāja vietniekam Mārim Reinbergam.

6.5.  M.Reinberga veikto darbu 
D.Vingra komandējuma  laikā  ap-
maksāt saskaņā ar Kokneses novada  
pašvaldības  amatpersonu un  darbi-
nieku atlīdzības  Nolikumu un Kok-
neses novada domes  2013.gada  19. 
jūnija sēdes 2.daļas  lēmumu  Nr 5. 
„Par  darba samaksu domes priekš-
sēdētājam, domes priekšsēdētāja 
vietniekam, domes deputātiem un 

komiteju priekšsēdētājiem”, Kok-
neses novada domes priekšsēdētāja 
29.01.2015. rīkojumu Nr.10 „Par stun-
das likmi”,  proporcionāli nostrādāta-
jām stundām.

7.1. Atbilstoši Valsts izglītības sa-
tura centra piešķirtajām kvotām, ie-
priekšējā rezervācijā pieteikt:

7.1.1.  sešpadsmit  biļetes uz Nos-
lēguma koncertu 12.07.2015. „ Manā 
Dziesmā tu…” (vienas biļetes cena 
EUR: 6,00);

7.1.2. trīspadsmit biļetes uz trīs 
deju koncertiem:

7.1.2.1. piecas biļetes (vienas bi-
ļetes cena EUR: 10,00) 10.07.2015. 
plkst.12.00; 

7.1.2.2. četras  biļetes (vienas bi-
ļetes  cena EUR: 10,00) 10.07.2015. 
plkst.17.00 ;

7.1.2.3.četras biļetes (vienas bi-
ļetes  cena EUR: 10,00) 11.07.2015. 
plkst.11.00 .

7.2. J.Nīcgalei-Kondrātei veikt 
biļešu iepriekšēju rezervāciju līdz 
22.04.2015., kā samaksas veidu norā-
dot: iegādājoties uz pārskaitījumu.

8. Lūgt Va/s „Latvijas Valsts ceļi” 
Centra reģionam uz Vērenes ielas  
posmā no 1905.gada ielas līdz Pērses  
tiltam Kokneses pagastā uzstādīt ceļa 
zīmes Nr.306 „Kravas automobiļiem 
braukt aizliegts”.

9.1. Komandēt Kokneses novada 
domes priekšsēdētāju Daini Vingri 
pieredzes apmaiņas vīzītē uz Baku 
(Azerbaidžāna) no 2015.gada 24. līdz 
28.maijam. (Visi komandējuma iz-
devumi (tajā skaitā arī dienas nauda) 
tiek apmaksāta no Zemgales plānoša-
nas reģiona budžeta līdzekļiem).

9.2. Domes priekšsēdētāja 
D.Vingra komandējuma laikā  no 
2015.gada 24.maija līdz 2015.gada 
28.maijam (ieskaitot) priekšsēdētāja 
pienākumus  veikt domes priekšsēdē-
tāja vietniekam Mārim Reinbergam.

9.3.  M.Reinberga veikto darbu 
D.Vingra komandējuma  laikā  ap-
maksāt saskaņā ar Kokneses novada  
pašvaldības  amatpersonu un  darbi-
nieku atlīdzības  Nolikumu un Kok-
neses novada domes  2013.gada  19. 
jūnija sēdes 2.daļas  lēmumu  Nr 5. 
„Par  darba samaksu domes priekš-
sēdētājam, domes priekšsēdētāja 
vietniekam, domes deputātiem un 
komiteju priekšsēdētājiem”, Kokne-
ses novada domes  priekšsēdētāja 
29.01.2015. rīkojumu Nr.10 „Par stun-
das likmi”,  proporcionāli nostrādāta-
jām stundām.

10.1. Komandēt Kokneses novada 
domes izpilddirektoru Ilmāru Klaužu  
Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 
asociācijas  rīkotajā mācību braucienā 
uz Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju un 
Austriju  no  2015.gada 10. līdz  19.ok-
tobrim.

10.2. No pašvaldības budžeta ap-
maksāt  I.Klauža  dalības maksu mā-
cību braucienā.

11.1.Saskaņā ar Latvijas Pašval-
dību savienības Statūtu 6.5 punktu,  
PILNVAROT:

11.1.1. Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri;

11.1.2. Kokneses novada domes 
deputātu  Pēri Keišu pārstāvēt  Kokne-
ses  novada domi Latvijas Pašvaldību 
savienības 26.kongresā  

11.2. Saskaņā ar Latvijas Pašval-
dību savienības Statūtu 5.5 punktu,  
PILNVAROT Kokneses novada do-
mes priekšsēdētāju Daini Vingri pie-

dalīties  Latvijas Pašvaldību savienības 
biedru sapulcē un balsot. 

12.1. Ņemot vērā, ka  šobrīd Zie-
massvētku dekorus ir iespējams iegā-
dāties ar 30 -70% atlaidi, piekrist, ka 
no līdzekļiem neparedzētiem  gadīju-
miem

12.1.1. Kokneses Komunālā noda-
ļa  iegādājas  ielu  dekoratīvā apgais-
mojuma elementus Ziemassvētkiem  
līdz EUR 1000,00 apmērā;

12.1.2. Bebru pagasta pārvalde 
iegādājas dekoratīvā apgaismojuma 
elementus Ziemassvētkiem  līdz EUR 
606,00 apmērā ;

12.1.3. Iršu pagasta pārvalde ie-
gādājas dekoratīvā apgaismojuma 
elementus Ziemassvētkiem  līdz EUR 
320,00  apmērā.

13. 2015.gada jūnija mēnesī tre-
niņnometnes laikā pirms  Latvijas 
jaunatnes olimpiādes no pašvaldības 
aģentūras „Kokneses Sporta centrs”  
līdzekļiem  apmaksāt sportistu ēdinā-
šanu vienu reizi dienā par EUR 3,00 
katram sportistam.  

14.1. Lūgt atļauju ņemt aizņēmu-
mu Valsts kasē apkures katla iegā-
dei  Iršu pagastā par summu  EUR 
42  000,00 (četrdesmit divi tūkstoši 
euro).

14.2. Aizdevumam tiek noteikta 
Valsts aizdevumiem piemērojamā ak-
tuālā aizdevumu gada procentu likme 
aizņēmumam euro ar fi ksēšanas pe-
riodu ik pēc 1 gada. Aizņēmuma  pa-
matsummas atmaksu  uzsākt ar 2017.
gadu un  atmaksāt līdz 2035.gadam 
atbilstoši aizņēmuma atmaksas grafi -
kam (pielikums nr.1).

14.3. Aizņēmuma atmaksu garan-
tēt ar Kokneses novada pašvaldības  
budžetu.

15.1. Piekrist, ka pirmsskolas iz-
glītības iestāde „Gundega” tiek slēgta 
bērnu apmeklējumam uz laiku no 
2015.gada 25.jūnija līdz 2015.gada 
31.jūlijam (ieskaitot).

15.2. Piekrist, ka pirmsskolas iz-
glītības iestāde „Bitīte” tiek slēgta bēr-
nu apmeklējumam uz laiku no 2015.
gada 25.jūnija līdz 2015.gada 31.jūli-
jam (ieskaitot).

16. Finansiāli atbalstīt projekta 
“Bebru pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes “Bitīte” āra teritorijas apgais-
mojuma atjaunošana”, realizāciju, no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem piešķirot līdz  
EUR 5000,00 (pieci tūkstoši eiro). 

17.1. Apstiprināt maksas pakalpo-
jumus Kokneses novada bibliotēkās 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

17.2. Lēmums stājas spēkā ar 
2015.gada 2. maiju.

17.3. Lēmumu publicēt pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv.

17.4. Atbildīgais par lēmuma iz-
pildi – bibliotēku vadītāja Inta Poiša.

18.1. Apstiprināt publiskā interne-
ta pieejas punkta maksas pakalpoju-
mus Kokneses novada domes  Sociā-
lajā dienestā (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv).

18.2. Lēmumu publicēt pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv.

18.3. Atbildīgais par lēmuma  iz-
pildi – Kokneses novada domes Soci-
ālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane

19. Ņemot vērā, ka Dace Svētiņa 
no 2015.gada 13.janvāra strādā Kok-
neses novada domē par iepirkuma 
speciālistu, ar 2015.gada 5.maiju  ap-
stiprināt viņu kā Centralizēto iepirku-

mu komisijas locekli.
20. Lai realizētu projektu ceļa Zie-

diņi - Sala izbūvei uz „Likteņdārzu”, 
Kokneses pagastā ,Kokneses novadā, 
no nekustamajiem īpašumiem 

-„nosaukums”, Kokneses pagas-
tā, Kokneses novadā, kadastra Nr. 
3260 ….;

-„nosaukums”, Kokneses pagas-
tā, Kokneses novadā, kadastra Nr. 
3260 …

 ir nepieciešams izdalīt atsevišķus 
ceļa izbūvei nepieciešamos zemes ga-
balus un  novada domei tos iegādāties 
par  atlīdzību , kas saprātīgi saistīta  ar 
īpašumu tirgus cenu.  

20.1.  No nekustamā īpašuma 
„nosaukums”, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā, kadastra Nr. 3260 … at-
dalīto zemes gabalu „nosaukums” ie-
gādāties par  cenu EUR 3,50 (trīs euro 
50 centi) par vienu kvadrātmetru.

20.2. No nekustamā īpašuma - 
„nosaukums”, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā, kadastra Nr. 3260… at-
dalīto zemes gabalu „nosaukums” ie-
gādāties par  cenu EUR 2,00 (divi euro 
00 centi) par vienu kvadrātmetru.

20.3. No pašvaldības budžeta  ap-
maksāt  izdevumus, kas saistīti ar ie-
priekš minēto nekustamo īpašumu sa-
dalīšanu, zemes ierīcības projektu izs-
trādi, zemes kadastrālo uzmērīšanu, 
sadalīto īpašumu reģistrāciju kadastrā 
un nostiprināšanu zemesgrāmatā.

20.4. Iepriekš minēto darbību ap-
maksai no  pašvaldības budžeta pie-
šķirt  līdz  EUR 20 000,00 ( divdesmit 
tūkstošiem euro), t.sk. - EUR 5,00- 
no budžetā ieplānotajiem līdzekļiem 
projekta izstrādei; - EUR 15,000 no 
līdzekļiem neparedzētiem izdevu-
miem.

21.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar 
kadastra Nr. 32600130523 - rūpnie-
ciskās ražošanas uzņēmumu apbūves 
zemesgabalu ar  platību 836 m2,  ar 
adresi - Melioratoru iela 1R,  Koknese, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads. 
Noteikt, ka, pēc izsoles, netiek mainīts  
zemesgabala izmantošanas mērķis 
-  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001). 

21.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar kadastra Nr. 32600130523 nosa-
cīto pārdošanas izsoles sākumcenu 
EUR 1100, (viens tūkstotis viens simts 
euro).

21.3. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 32600130523 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūves zemesgabala  ar adresi – Me-
lioratoru  iela 1R, Koknese, Kokne-
ses pagasts, Kokneses novads, izsoles 
noteikumus (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

22.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar 
kadastra Nr. 32600130628 - rūpnie-
ciskās ražošanas uzņēmumu apbūves 
zemesgabalu ar  platību 1837 m2,  ar 
adresi - Melioratoru iela 1S,  Koknese, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads. 
Noteikt, ka pēc izsoles netiek mainīts  
zemesgabala izmantošanas mērķis 
-  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001). 

22.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar kadastra Nr. 32600130628 nosacīto 
pārdošanas izsoles sākumcenu EUR 
2110, (divi tūkstoši viens simts desmit 
euro).

22.3. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 32600130628 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūves zemesgabala  ar adresi – Me-
lioratoru  iela 1S, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, izsoles 
noteikumus (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv).

23. No sadzīves tradīciju līdzek-
ļiem  apmaksāt izdevumus , kas saistī-
ti ar sabiedriskās organizācijas Brestas 
apgabala sporta – tūrisma klubs „Kola 
– bok” (Bresta, Baltkrievija) pasāku-
ma „ III Starptautiskā velo maratona 
„ Eiropa bez robežām” dalībnieku uz-
ņemšanu Koknesē 2015.gada  11.jūli-
jā.

24.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar 
kadastra Nr. 3260 003 0142  “Pade-
gas dīķi” Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā 3,25 ha kopplatībā -  zeme uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – kods 0101. 

24.2. Noteikt, Kokneses novada, 
Kokneses pagasta nekustamā īpašuma  
ar kadastra Nr. 3260 003 0142  “Pade-
gas dīķi”, pārdošanas izsoles sākum-
cenu EUR 2100, (divi tūkstoši viens 
simts euro 00 centi).

24.3. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 3260 003 0142  
“Padegas dīķi” Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, izsoles noteikumus 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

25. Nesadarboties ar SIA „Ziņas 
TV” bērnu drošības fi lmas projektā  
un nepiešķirt tam pašvaldības fi nan-
sējumu, jo pašvaldības līdzekļus ir 
iespējams izmantot lietderīgāk, piem. 
izgatavojot uz izdalot atstarotājus bēr-
niem.

26.1. Slēgt patapinājuma līgu-
mu ar  Biedrības „Latvijas Sarkanais 
Krusts” Aizkraukles komiteju par tel-
pu, kas nepieciešamas LSK Aizkrauk-
les komitejas Kokneses novada noda-
ļas darbības nodrošināšanai, nomu:

26.1.1. Kokneses pagastā nodaļas 
telpa - Vērenes ielā Nr.1, Sociālā die-
nesta telpās, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā;

26.1.2. Bebru pagastā nodaļas tel-
pa – „Papardes”, Bebru pagasta pār-
valdes telpās, Bebru pagastā, Kokne-
ses novadā;

26.1.3. Iršu pagastā nodaļas telpa 
- „Kūlēni”, Iršu pagasta pārvaldes tel-
pās, Iršu pagastā Kokneses novadā.

26.2. Līguma termiņš – trīs gadi 
no līguma noslēgšanas brīža.

27. Pasākuma - izstādes „Tiem, 
kas glāba pasauli - Černobiļa 1986 
"Civilā Aizsardzība”, kura notiks 2015.
gada jūlija mēnesī, organizēšanai un 
dalībnieku apbalvošanai ar biedrības 
izveidoto avārijas likvidēšanas dalīb-
nieka nozīmi, no līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem piešķirt EUR 
140,00 (viens simts četrdesmit euro).

28.1. Uzaicināt Kokneses evaņģē-
liski luteriskās  draudzes pārstāvjus uz 
Kultūras, izglītības, sporta un sabied-
risko lietu pastāvīgās komitejas sēdi 
maija mēnesī

28.2. Risināt jautājumu par Dau-
gavas krastu notiprināšanu pie Kok-
neses evaņģēliski luteriskās baznīcas.

29. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus  “Grozī-
jumi Kokneses novada domes  2013. 
gada 30.oktobra saistošajos noteiku-
mos  Nr.14 ”Par sociālās palīdzības 

2015.gada 29.aprīlī Kokneses novada dome NOLĒMA:
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pabalstiem Kokneses novadā””.
30.1. Iznomāt Kokneses nova-

da, Bebru pagasta valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekli  vēsturis-
ko apbūves kompleksu „Vecbebru 
Muižu”(turpmāk tekstā - Objekts 
Muižas komplekss). Nomnieku no-
skaidrot mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli 2015. gada 18.maijā plkst.10.00.

30.2. Noteikt Objekta Muižas 
kompleksa  izsoles sākuma cenu 
-  gada nomas maksu EUR 1620,94  
(viens tūkstotis seši simti divdesmit  
euro 94 centi) plus PVN 21%  un plus 
nosolītos  EUR gadā, nosakot  gada 
nomas maksai izsoles soli – EUR 200,  
(divi simti euro 00 centi).

30.3. Noteikt, ka papildus nomas 
maksai Nomnieks maksā ēku uzturē-
šanas faktiskās izmaksas gada izdevu-
mus, kas uz izsoles brīdi ir  EUR 983,  
(deviņi simti astoņdesmit trīs euro 00 
centi) plus PVN 21% . 

30.4. Noteikt nomas Objekta 
Muižas kompleksa lietošanas mērķi: 
Muižas kompleksa attīstība un re-
novācija projekta “Ekoloģisko pro-
duktu ražošanas un mācību centrs” 
ietvaros.

30.5. Apstiprināt nomas tiesību iz-
soles noteikumus un līguma projektu 
(pielikumi Nr.1,2). 

30.6.  Publicēt informāciju par 
izsoli  pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.

30.7. Izsoli veikt Kokneses novada 
domes  Izsoles komisijai.

 30.8. Kontroli par lēmuma izpildi 
uzdot domes izpilddirektoram Ilmā-
ram Klaužam.

Kārtējā Kokneses novada do-
mes sēde notiks 2015.gada 27.maijā 
plkst.14.00 Kokneses novada domē  
un tajā tiks izskatīti šādi pamatjautā-
jumi:

1) Par Kokneses novada svētkiem 
un viesu uzņemšanu no Vitingenas;

2) Par kultūras darbu novadā;
3) Par sabiedriskās kārtības no-

drošināšanu novadā;
4) Par pašvaldības sadarbību ar 

Valsts policiju;
5) Par gatavošanos Skolēnu Dzies-

mu un deju svētkiem

APSTIPRINĀTI ar Kokneses 
novada domes 2015.gada 25.mar-
ta sēdes lēmumu Nr.8.7 (protokols 
Nr.4).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu un Publisko aģentūru li-
kuma 17.panta otro un ceturto daļu.

Izdarīt Kokneses novada do-
mes2013. gada 30. oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.15 „Par Kok-
neses novada pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Sporta centrs” sniegto 
publisko maksas pakalpojumu cen-
rādi” šādus grozījumus:

1.Svītrot 8.3., 8.4. un 8.5.apakš-
punktus.

2. Izteikt 9.punktu šādā redak-
cijā:

„9. PELDBASEINS”

9.2. Baseina apmeklējuma atlai-
de darba dienās no plkst. 1600 līdz 
plkst. 1800 – 25%;

9.3. Baseina apmeklējumu atlai-
des organizētai grupai 10-20 cilvēki 
– 20%;

9.4. Baseina apmeklējumu atlai-
des organizētai grupai 21-40 cilvēki 
– 25%;

9.5. Kopējais baseina apmeklē-
juma laiks 1 stunda 15 minūtes kopā 
ar ģērbšanos;

9.6. Nomājot papildus basei-
na apmeklējumam atsevišķi tvaika 
pirti, saunu un džakuzi, par katru 
pakalpojumu veidu apmeklējuma 
laikam tiek pievienotas 15 minūtes.

9.7. Par katrām pārtērētajām 15 
minūtēm tiek piemērota papildus 
maksa 15% apmērā no apmeklēju-
ma summas. 

3. Izteikt 12.punktu šādā redak-
cijā:

„12. I.Gaiša Kokneses vidussko-
las dienesta viesnīcas telpu noma 
(bez gultas veļas) treniņnometnēm 
– 4.50 euro vienai personai dien-
naktī, t.sk.PVN.”

4. Izteikt 13.punktu šādā redak-
cijā:

„13. Sporta infrastruktūras 
noma treniņnometnēm:

13.1. stadiona un sporta halles 
noma 1.70 euro. t.sk. PVN no dalīb-
nieka par vienu diennakti

13.2. peldbaseina noma 1.60 
euro, t.sk. PVN no dalībnieka par 

vienu baseina apmeklējumu (1 
stunda)

13.3. Ja nometnes dalībnieku 
kopskaits sasniedz 50 un vairāk, 
tad sporta infrastruktūras nomai un 
naktsmītņu nomai tiek piemērota 
10% atlaide.”

Sēdes vadītājs, domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

(personiskais paraksts) 

M.Reinbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Kokneses novada domes 

sekretāre Dz.Krišāne

Kokneses novada Kokneses 

pagastā

30.03.2015.

Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2015. gada 28.janvāra sēdes lē-
mumu  Nr.6.5 (prot. Nr.2). Precizēti  ar Kokneses novada domes 2015. gada 
25.marta sēdes lēmumu  Nr.8.8 (prot. Nr.4). Kokneses novada Kokneses pa-
gastā 2015.gada 28.janvārī.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 
punktu un Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu.

 Izdarīt Kokneses novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 16 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūris-
ma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: “7. Ieejas biļete Kokneses 
pilsdrupās”

2. Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: “8. Pakalpojumi Kokneses 
pilsdrupās

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieks 

(personiskais paraksts) M.Reinbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Kokneses novada domes sekretāre Dz.Krišāne

Kokneses novada Kokneses pagastā

30.03.2015.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR 

7.1. Pieaugušajiem Vienai personai 1.60
7.2.Represētajām personām Vienai personai 0,80
7.3. Pensionāriem,  skolēniem, stu-
dentiem (uzrādot apliecību)

Vienai personai 1.20

7.4. Ģimenei 2 pieaugušie un 2 vai 
vairāk bērni līdz 18 gadu 

vecumam

5,00

7.5. Gada karte ģimenei 
(novada  iedzīvotājiem)

2 pieaugušie un 2 vai 
vairāk bērni līdz 18 gadu

vecumam

4,00

7.6. Atlaide grupai 20 un vairāk personas 10%
7.7. Pirmsskolas vecuma bērniem,  
personām ar invaliditāti  (uzrādot 
apliecību)

Bezmaksas

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR 

8.1. Pilsdrupu teritorijas noma pasākumiem 1 stunda 85.00
8.2. Naudas kalšana 1 monēta 2.00
8.3.Kāzu uzvedumi (maksa viduslaiku un Folklo-
ras  kopas vadītājiem  tiek iekasēta atsevišķi)

40 minūtes 21.00

8.4. Pasākuma organizēšana (maksa pasākuma 
vadītājiem  tiek iekasēta atsevišķi)

5 personām
Par katru nāko-

šo personu 

5.00
1.00

8.5.Piknika vieta (galds, soli - priekšpils teritorijā) 1 stunda 10,00
8.6.Viduslaiku tērpu noma (mūku tērps) 1 gab./stundā 2.00
8.7. Krēslu noma  1 gab. 1.50
8.8.Galda noma   1 gab. 4.50
8.9.Galdauta noma (kāzu reģistrācijas galdam)  1 gab. 10.00

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr.3 
Grozījumi Kokneses novada domes 30.10.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 16
„Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko 
maksas pakalpojumu cenrādi”

9.1. Apmeklējuma
reizes

Pieaugu-
šiem maksa 
euro par vie-

nu stundu,  
t.sk. PVN

Pārējiem * 
maksa euro  

par vienu 
stundu, t.sk. 

PVN

Piezīmes

9.1.1.Viena reize 4.50 2.25  
9.1.2.Mēneša abonements - 
četras reizes 16.60 8.30 Abonementa 

uzrādītājam
9.1.3.Mēneša abonements - 
sešas reizes 22.80 11.40 Abonementa 

uzrādītājam
9.1.4. Mēneša abonements – 
astoņas reizes 27.60 13.80 Abonementa 

uzrādītājam
9.1.5. Abonements uz sešiem 
mēnešiem 150.00   Abonementa 

pircējam
9.1.6. Abonements uz deviņiem 
mēnešiem 210.00 Abonementa 

pircējam
9.1.7. Abonements uz  
divpadsmit mēnešiem 265.00   Abonementa 

pircējam
9.1.8. Celiņa noma 1h (līdz 10 
cilvēkiem) 20.00

9.1.9. Peldbaseina noma 1h (līdz 
40 cilvēkiem) 70.00

9.1.10. Mazā baseina 
noma 1h (līdz 15 cilvēkiem) 25.00

9.1.11. Ģimenes biļete (divi 
pieaugušie un 1 vai 2 bērni) 9.00

9.1.12. Kompleksā biļete (tvaika 
pirts, sauna, džakuzi, peldbasei-
ni) 120 min

8.00 5.00

9.1.13. Kompleksā ģimenes biļe-
te (2 pieaugušie un 1 vai 2 bērni) 16.00

9.1.14. Tvaika pirts, sauna un 
džakuzi (60 min) 4.50 3.00

9.1.15. Tvaika pirts, sauna un 
džakuzi (30 min) 3.00 2.00

9.1.16. Sauna (papildus baseina
apmeklējumam) 0.70 0.70

9.1.17. Džakuzi (papildus 
baseina apmeklējumam) 1.30 1.30

9.1.18. Tvaika pirts (papildus 
baseina apmeklējumam) 2.00 2.00

9.1.19. Peldētapmācības  grupas 
dalībniekiem 1.40

Kokneses novada domes 2015.gada 25.marta 
saistošie noteikumi Nr.5
„Grozījumi Kokneses novada domes  2013. gada 
30. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15„Par 
Kokneses novada pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko 
maksas pakalpojumu cenrādi””

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-
29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās 
un neapgūst arodu, piesakies pro-
jektam “PROTI un DARI”! Projektu 
īsteno Kokneses novada dome sa-
darbībā ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru.

Veiksim Tavu profi lēšanu (no-
vērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir 
Tavas prasmes, intereses un iegūtā 
izglītība, kā arī noteiksim Tavus at-
tīstības virzienus!

Mērķa grupa: jaunieši vecumā 
no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri 
nemācās un nestrādā, neapgūst aro-
du, nav reģistrēti NVA, vai ir reģis-
trēti NVA vismaz četrus mēnešus 
un pēdējo četru mēnešu laikā nav 
iesaistījušies NVA piedāvātajos pa-
kalpojumos.

Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēne-
šu garumā iespēja iegūt darba prak-

si, individuāla mentora atbalstu, 
pilnveidot savas dzīves prasmes caur 
dažādām aktivitātēm, kā arī nepie-
ciešamības gadījumā saņemt psiho-
loģisko atbalstu un konsultācijas pie 
speciālistiem

Kāda izskatīsies jaunieša 
individuālā pasākumu 
programma?

Projekta laikā tiks īstenota kat-
ra jaunieša individuālā pasākumu 
programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā 
periodā, nodrošinot tajā paredzētos 
pasākumus, kas var ietvert šādas ak-
tivitātes:

- regulārs individuāls mentora 
atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), 
kas ietver jaunieša regulāru motivē-
šanu sekmīgi pildīt tā individuālo 
pasākumu programmu, veicinot mā-
cīšanās mērķu sasniegšanu,

- individuālas konsultācijas, 
kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās 
individuālajā pasākumu programmā 
paredzētās aktivitātēs,

-  neformālās un ikdienas mācī-

šanās aktivitātes,
- speciālistu konsultācijas,
-  dalību pasākumos (nometnes, 

semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi),

- brīvprātīgā darba aktivitātes,
-  iesaistīšanās nevalstisko orga-

nizāciju un jauniešu centru aktivitā-
tēs, pasākumos un projektos,

- ekskursija uz uzņēmumiem vai 
īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivi-
tātes profesijas specifi kas iepazīša-
nai, lai izvēlētos iegūt profesionālo 
kvalifi kāciju vai apgūt arodu pie 
amata meistara),

-  iesaistīšanās vietējās sabiedris-
kajās aktivitātēs u.c.

Lai pieteiktos projektam vai 
iegūtu papildus informāciju raksti 
uz e-pastu mara.bitane@koknese.
lv vai zvani 20499940, 65133636.

Projekta mērķis ir motivēt un 
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, 
nestrādā vai neapgūst arodu (NEET) 
un veicināt šo jauniešu iesaisti iz-
glītībā, tai skaitā NVO vai jauniešu 
centru darbībā.  

Kokneses novada jaunieši aicināti 
pieteikties projektam “PROTI un DARI”
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Ar 2015. gada 1. janvāri stājies 

spēkā likums, ka zeme zem pub-

liskiem ūdeņiem pāriet pašval-

dībām valdījumā. Kokneses no-

vada dome jau pagājušajā gadā 

aicināja Daugavas krastos esošās 

pašvaldības apspriest iespēju 

apsaimniekot ūdenskrātuves ba-

seinu, citus publiskos ūdeņus un 

tiem pieguļošo teritoriju. 

      Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Pēc Kokneses novada domes lū-
guma Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija ir nodevusi 
pašvaldības valdījumā divus publis-
kos ūdeņus un zemi zem tiem. Abiem 
zemesgabaliem Kokneses novada 
dome nolēma  noteikt publisko ūde-
ņu statusu.

8. maijā Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un iz-
pilddirektors Ilmārs Klaužs tikās ar 
12. Saeimas deputātiem: Tautsaimnie-
cības, agrārās, vides un reģionālās po-
litikas komisijas priekšsēdētāja biedru 
Ingmāru Līdaku (ZZS), Raimondu 
Bergmani, (ZZS),  Gunāru Rusiņu 
(VL-TB/LNNK), lai kopīgi risinātu 
turpmāko Daugavas ūdeņu apsaim-
niekošanu. Diskusijā piedalījās Valsts 
vides dienesta (VVD) darbinieki, Pļa-
viņu novada domes priekšsēdētāja 
Gunta Žilde, Aizkraukles, Jaunjelga-
vas un Kokneses pašvaldību pārstāvji.

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris informēja 
Saeimas deputātus, ka ar Daugavas 
krastos esošajām pašvaldībām ir pa-
rakstīts nodomu protokols, lai kopīgi 
veidotu apsaimniekošanas organizā-

ciju, tagad ir  nepieciešams veikt pa-
matīgu izpēti un, neko nesasteidzot, 
jāizlemj kāda būtu labākā organizā-
cijas juridiskā forma. Priekšsēdētājs 
uzsvēra, ka Koknese ir pateicīga vie-
ta ūdenstūrisma attīstībai un zivju 
„paradīzes” radīšanai, bet ir jārada 
infrastruktūras mugurkauls – tūris-
ma takas, laivu piestātnes, kuģu ceļi, 
jāatjauno zivju resursi.

Kokneses novada domes izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs ir ticies ar „Lat-
venergo” pārstāvjiem. Viņš raksturoja 
situāciju: „”Latvenergo” ik gadu atvēl 
naudu Daugavas baseina zivju resursu 
pavairošanai, to zaudējumu kompen-
sācijai. Mums ir jāmeklē iespējas, kā 
piesaistīt šos līdzekļus. Par šo jautāju-
mu esmu runājis ar „BIOR” – pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta speciālistiem un 
Zivju fonda pārstāvjiem.”

Domājot par sev piederošās 
ūdens teritorijas uzraudzību, Kokne-
ses novada dome ir iesniegusi projek-
ta pieteikumu Zivju fondam fi nansē-
juma iegūšanai laivas iegādei. Pašreiz 

pašvaldības policisti veic apmācības, 
lai turpmāk varētu uzraudzīt mums 
piederošo ūdens teritoriju.

Klātesošie bija vienisprātis ar 
Ingmāra Līdaka sacīto: „Ir jāizstrādā 
konkrētā ūdens posma apsaimnieko-
šanas plāns un jāizvirza galvenie dar-
bības mērķi. Ir nepieciešams ekspertu 
atzinums, ka ar ūdens svārstībām tiek 
nodarīts zaudējums zivju resursiem. 
Domes izpilddirektors informēja, ka 
ir jau vienojies par tikšanos ar ek-
spertiem un plāna izstrādi. Līdz ar 
to ir jāvienojas ar pārējām Daugavas 
krasta pašvaldībām par kopīgu plāna 
izstrādi.

Tikšanās turpinājumā Saeimas 
deputāti apskatīja Kokneses viduslai-
ku pilsdrupas un devās izbraucienā ar 
kuģīti pa Pērses un Daugavas ūdens-
krātuvēm, lai apskatītu pašvaldību 
valdījumā nodotās ūdens teritorijas 
un pārrunātu problemātiskos jautā-
jumus, tajā skaitā erozijas nodarītos 
kaitējumus krastiem. Šajā dienā arī 
Daugavas ūdenskrātuvē tika ielaisti 
300 tūkstoši līdaku kāpuri.

Diskutē par Daugavas ūdenskrātuves 

apsaimniekošanu

Izbraucienā pa Daugavu.

20. aprīlī Koknesē ieradās 

pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskā 

institūta BIOR Zivju resursu pēt-

niecības departamenta Akvakul-

tūras ihtiopatoloģijas nodaļas 

pētnieks, veterinārārsts Mārcis 

Ziņģis, lai Daugavas un Pērses 

ūdenstilpēs zivju resursu papil-

dināšanai un atjaunošanai izlais-

tu 95 000 līdaku kāpuru. 

“Ik gadu zivju resursiem Kok-
neses pusē ir tendence samazinā-
ties, pierādījums tam ir arī ikgadējo 
spiningošanas sacensību “Kokneses 

zandarts” nozve-
jas rādītājs, kas ik 
gadu samazinās. 
Kokneses paš-
valdība uzskata, 
ka Zivju atra-
žošanas valsts 
p r o g r a m m a s 
ietvaros pārāk 
maz zivju re-
sursi tiek atjau-
noti tieši Dau-
gavas ūdens-
krātuvē, kur 
nenovērtējami 
zaudējumi ra-

dās Pļaviņu HES būvnie-
cības rezultātā. Priecājamies, ka ar 
aktīvu Kokneses pašvaldības rīcību 
un iniciatīvu, šogad līdaku kāpuri 
ir izlaisti tieši Koknesē. 45 tūksto-
ši līdaku kāpuri tika izlaisti Pērses 
krastā pie Kokneses pilsdrupām, bet 
pārējie 50 tūkstoši Daugavā, iepre-
tim Likteņdārzam,” teic Kokneses 
novada domes izpilddirektors Il-
mārs Klaužs. 

Dabisko ūdeņu ekosistēmās cil-
vēka darbības negatīvās ietekmes 
un vides faktoru īstermiņa un ilg-
termiņa pārmaiņu dēļ samazinās 
dažu saimnieciski vērtīgu zivju 
sugu dabiskās atražošanās poten-

ciāls, notiek pārmaiņas ihtiofaunas 
struktūrā un ievērojami samazinās 
zivju resursi. Lai novērstu šos nega-
tīvos procesus un nodrošinātu zivju 
resursu ilgtspējību valsts publiski 
pieejamās ūdenstilpēs, atbilstoši 
Zvejniecības likumā noteiktajam, 
tiek izstrādāta zivju resursu atra-
žošanas valsts programma. Zivju 
resursu atražošanas stratēģija ir 
ietverta Zivju resursu mākslīgās 
atražošanas valsts programmas pa-
matnostādnēs 2011.–2016.gadam, 
kuru īstenošanu uzsāka 2011. gada 
1.janvārī. 

Zivju resursu atražošanu krā-
jumu atjaunošanu Latvijas upēs un 
ezeros nodrošina Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskā institūta BIOR valsts zivju au-
dzētavas Tome, Dole, Kārļi ar noda-
ļu Brasla un Pelči, bet atsevišķu zivju 
sugu atražošanas valsts pasūtījuma 
nodrošināšanai BIOR rīko iepir-
kuma konkursus privātajām zivju 
audzētavām. Galvenās sugas, kuras 
tiek audzētas BIOR valsts zivju au-
dzētavās ir lasis, taimiņš, zandarts, 
vimba, līdaka, vēdzele, plaudis un 
upes nēģis.

Informāciju sagatavoja 

Anita Šmite, sabiedrisko 

attiecību vadītāja

Zivju resursu atražošanas valsts 

programmas ietvaros Pērsē un Daugavā 

izlaisti 95 000 līdaku kāpuri

Mārcis Ziņģis  Daugavas un Pērses ūdenstilpēs zivju resursu 

papildināšanai un atjaunošanai ielaiž 95 000 līdaku kāpuru.

Adrese: Parka iela 27, Koknese, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
kadastra Nr. 32600130421, Kokneses 
pašvaldības aģentūra „Kokneses sporta 
centrs” Kokneses stadions.

Kokneses stadionā paredzēts no-
sēdināt uz 5-7 cm no zemes celma pie 

Kokneses stadiona dienvidu pusē au-
gošo liepu dzīvžogu. Sākotnēji šīs liepas 
ir stādītas ar domu veidot dzīvžogu, kas 
tagad ir pāraudzis un nosedz stadiona 
skrejceļu. Uz noēnotās stadiona daļas 
aug sūnas, veidojot slidenu skrejceļa 
virsmu, kas rada draudus sportistiem, 

ir bīstami gan skolēnu sporta nodar-
bībās, gan sacensībās, kā arī ar ķērpi 
apaugušie zari ir trausli vējainā laikā. 
Sūnu apaugums bojā arī skrejceļa kva-
litatīvo segumu. Nākošajos gados no 
ataugušajām atvasēm tiks veidots dzīv-
žogs vai citādi šī vieta veidota pievilcīga 

stadiona apmeklētājiem. Stadionā ko-
pumā ir jānosēdina uz celma 96 liepas.

Iebildumu vai priekšlikumu gadī-
jumā sazināties ar Kokneses novada 
domes Komunālās nodaļas vadītāju 
Benitu Peciņu: benita.pecina@kokne-
se.lv , tel. 29421728.

Publiskā apspriešana par 

koku ciršanu ciema teritorijā 

publiski pieejamā objektā

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas 
Komisijas statistikas biroja EUROS-
TAT pasūtījuma veiks zemes apaugu-
ma un lietošanas situācijas, kā arī to 
izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs 
t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums 
notiks no 2015. gada maija līdz ok-
tobrim (projekts LUCAS 2015, http://
ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/
overview).

Latvijā apsekojumā iekļauti pavi-
sam 4498 ģeogrāfi ski punkti, kuri var 
atrasties jebkuros zemes apauguma 
veidos (lauksaimniecības zeme, zālā-
ji, meža zemes, apbūvētas teritorijas, 
transporta tīkli utt.) Apsekotāji no-
teiks zemes apauguma un lietošanas 
veidu, redzamu meliorācijas sistēmu 
esamību un ainavas struktūrelemen-
tus.

Apsekotāji darbosies saskaņā ar 
precīzām instrukcijām, lai aprakstītu 
un nofotografētu izvēlēto punktu, kā 

arī lai aprakstītu situāciju 250 m garā 
līnijā no punkta uz austrumiem. Vie-
nā no katriem 10 punktiem tiks pa-
ņemts 500 g smags augsnes virskārtas 
paraugs. Paraugs tiks analizēts labo-
ratorijā un izmantots ar vides fakto-
ru novērtēšanu saistītiem mērķiem, 
piemēram, Eiropas augšņu karšu at-
jaunināšanai, augsnes modeļu validā-
cijai un organisko vielu satura noteik-
šanai augsnē, kas ir būtisks klimatu 
ietekmējošs faktors.

Apkopotā informācija tiks iz-
mantota tikai Eiropas mēroga sta-
tistikai un tā neatspoguļos nekādus 
personiskas dabas datus vai datus 
par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 
apsekojuma dati netiks izmantoti 
lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, 
pie tam tie arī nav piemēroti šādam 
mērķim. 

Ivars Pavasars

SIA Vides eksperti valdes loceklis

Par zemes lietošanas un zemes 

apauguma veidu statistisko 

apsekojumu pašvaldībā

Bebru pagasta pirmsskolas iz-
glītības iestādē ,,Bitīte” pavasaris 
atnācis ar lielu darba prieku. Pēc 
iestādes padomes ierosinājuma visu 
grupiņu bērnu vecāki piedalījās 
iestādes labiekārtošanas talkās. Pir-
majā talkā 24. aprīlī, kuru  vairāk 
atbalstīja vecāki no 2. un 4.grupas, 
jaunas rotaļu zonas izveidei talkotā-
ji līdzināja zemi un iesēja zālīti, kā 
arī nokrāsoja ugunsdzēsēju kāpnes, 
atjaunoja namiņu un citas kons-
trukcijas.

1.maijā ļoti aktīvi savas grupas 
vecākus kopā sasauca iestādes pa-
domes locekles Zane Zeibote un 

Mārīte Arāja. Šī talka bija apmek-
lēta ļoti kuplā pulkā un kopīgiem 
spēkiem  izdevās daudz padarīt. 
Kaut arī jaunas iekārtas „dārziņā” 
nav iegādātas, bet viss vecais tapis 
košāks un drošāks, jo metāla kons-
trukcijām ir apliktas koka maliņas. 
Šo darbu paveica kādreizējais „Bitī-
te” audzēknis Aivis Kosmačevskis.  
Paldies visiem vecākiem, kuri atra-
da laiku palīdzēt! 

Paldies par lielo aktivitāti un at-
balstu vecāku padomes priekšsēdē-
tājai Daigai Andersonei un vecāku 
padomes pārstāvei Lanai Rūnei!

PII „Bitīte” informācija

PII „Bitīte” bērnu vecāku 

labie darbi
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Labdarības koncerts 
Aizkraukles nākotnei 

Šī gada 3.jūnijā notiks jau par tra-
dīciju kļuvušais Viļņa Plūmes piemiņas 
stipendijas labdarības koncerts, kurā 
šogad kā īpašie viesi uzstāsies par hip-
hopa karali dēvētais Gacho, pašmāju 
koris De Cantare un Baumaņu ģime-
nes kapela.

Koncertā uzstāsies pazīstamais 
hip-hopa un elektroniskās mūzikas 
mākslinieks Gacho, kuram šogad iznā-
cis jauns albums un nule kā aizvadītas 
vairākas uzstāšanās “Spēka Tūres” ie-
tvaros. Gacho pievienosies Aizkraukles 
novada ģimnāzijas koris “De Canta-
re” diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā, 
kuri ne vien uzstāsies ar savu jaunāko 
repertuāru, bet kā īpašu veltījumu aiz-
kraukliešiem izpildīs arī kopdziesmu ar 
Gacho.

Šogad pirmo reizi priecēs arī Bau-
maņu ģimenes kapela, kas ar lieliem 
panākumiem startēja LNT Dziedošo 
ģimeņu šovā, un nu regulāri koncertē 
visā Latvijā. Tāpat Latvijas skolu jau-
natnes Dziesmu un deju svētku gadā 
par muzikālu pārsteigumu parūpēsies 
P.Barisona Aizkraukles mūzikas skolas 
koklētāju ansamblis. Godinot bijušā 
Aizkraukles mēra devumu pilsētas at-

tīstībā, koncerta 
dienā risināsies arī 
zīmējumu konkursa 
“Mana nākotnes Aizkr-
aukle” noslēguma izstāde un labāko 
darbu autoru godināšana.

Turpinot aizsākto tradīciju, kon-
certa ieņēmumi tiks novirzīti V.Plūmes 
piemiņas stipendijai, kas Aizkraukles 
talantīgajiem jauniešiem palīdz iegūt 
augstāko izglītību. Pirms pieciem ga-
diem tika uzsākta ziedojumu vākšana, 
un šobrīd ir savāktas jau divas trešdaļas 
no nepieciešamajiem līdzekļiem, lai sti-
pendiju padarītu par mūžīgu. Stipendi-
ju apsaimnieko pieredzējušais „Vītolu 
fonds”.

Koncerta laikā tiks paziņots nu jau 
piektais Viļņa Plūmes piemiņas stipen-
dijas saņēmējs.

Biļetes iespējams iegādāties Biļešu 
Paradīzes kasēs, internetā un Aizkr-
aukles Kultūras namā. Biļešu cena ie-
priekšpārdošanā 4 eiro, skolēniem un 
pensionāriem 3 eiro. Koncerta dienā 
– 5 eiro. Koncerta sākums plkst. 18.00.

Plašāk par stipendiju un ziedoša-
nas iespējām internetā: www.stipendi-
ja.plume.lv.

Ziņas īsumāZiņas īsumā
Mobilais mamogrāfs piestās 
Koknesē

MFD Veselības grupa ir uzsāku-
si “apceļot” Latvijas novadus un pa-
gastus, piedāvājot iespēju sievietēm 
veikt krūšu mamogrāfi ju pēc iespējas 
tuvāk savai dzīvesvietai. Kokneses 
novada iedzīvotājām mobilās diag-
nostikas pakalpojums, kas ietver krū-
šu mamogrāfi ju, būs iespējams veikt 
Kokneses Zaļā tirgus laukumā 29. 
maijā no plkst. 9.30-17.00; 30. jūlijā 
no plkst. 9.30-17.00; 16. septembrī no 
plkst. 9.30-17.00. 

Top rododendru dobe
Gaidot Kokneses novada svētkus, 

jau iepriekšējā avīzes numurā infor-
mējām par Kokneses novada domes 

aicinājumu atbalstīt akciju „Stādām 
savu svētku rododendru!”  Benita 
Peciņa, Komunālās nodaļas vadītāja 
stāsta: „Kokneses parkā iepretim dī-
ķiem ir sagatavota dobe un iestādīti 
pirmie rododendri. Ikviens, iepriekš 
vienojoties, kā skaistu svētku dāvanu, 
ir aicināts iestādīt savu svētku rodo-
dendru!”

Koknesieši piedalīsies 35. 
Starptautiskās Hanzas 
dienas Vīlandē 

No 4. līdz 7. jūnijam Igaunijā, Vī-
landes (Viljandi) pilsētā norisināsies 
35. Starptautiskās Hanzas dienas. Vī-
lande ir Igaunijas sestā lielākā pilsēta 
ar apmēram 20 tūkstošiem iedzīvotā-
ju un atrodas Igaunijas dienvidu daļā 
pie gleznainā Vīlandes ezera.

Uz 35. Starptautiskajām Hanzas 
dienām dosies Senās Hanzas pilsē-
tas Kokneses delegācija. Ar kultūras 
programmām uz Hanzas svētku ska-
tuvēm apmeklētājus priecēs vairāk kā 
70 Hanzas pilsētu kolektīvi ar saviem 
priekšnesumiem, tostarp šeit tiks 
izrādītas Kokneses spēlmaņu kopas 
“Skutelnieki” un deju kolektīva “Lie-
pavots” veidotās koncertprogram-
mas.

Pašvaldība Hanzas dienās pieda-
līsies arī ar Kokneses Tūrisma centra 
informācijas stendu, kurā tiks pre-
zentēti tūrisma materiāli par Kokne-
ses novadu. Tāpat ikvienam Hanzas 
tirgus apmeklētājam būs iespēja ie-
gādāties ZS “Vecsiljāņi” stendā gardo 
Ievas sieru. Šogad pirmo reizi Latvi-
jas pilsētas, Hanzas savienības dalīb-
nieces, veidos ne tikai kopīgu pre-
zentācijas materiālu, bet ar kopīgām 
aktivitātēm svētku laikā radīs vienotu 
„Latvijas Hanzas” tēlu.

Vīlandes (Viljandi) pilsēta atro-
das ap 260 km attālumā un 4 stundu 
braucienā no Kokneses, kas priekš 
Starptautisko Hanzas dienu norises 
vietas nav liels attālums. Aicinām 
visus, kam ir šāda iespēja, izbaudīt 
kādu no daudzveidīgajām svētku die-
nām Vīlandē. 

Hanzas dienu programma ir ap-
skatāma interneta vietnē www.hansa.
viljandi.ee.

Tikpat skanīga kā putnu sa-

saukšanās pavasarī bija dziedo-

šo ģimeņu un draugu sadziedā-

šanās 24. aprīļa vakarā Bebru 

pamatskolā. Jau ceturto pava-

sari šis pasākums apliecināja, ka 

dziedāt prieks vieno paaudzes, 

nostiprina draudzību un atrod 

visskaistākās melodijas.

     Sarmīte Rode

Dzintras Stārastiņas foto

Mazie dziedāšanas svētki visus 
šos gadus nav iedomājami bez dzie-
došās Skuju ģimenes – Inese, Nor-
munds un Monta ir ne tikai dzies-
motā pasākuma dalībnieki, bet arī 
tie, kas ar lielu pašaizliedzību un 
atbildības sajūtu veic skaņu meis-
taru pienākumus. Ar Raimonda 
Paula dziesmu „Un atkal zilā vaka-
rā” Skuju ģimene atklāja pavasarīgo 
sadziedāšanos. „Talants, jaunība un 
skaistums!” - tā par dziesmu „Mā-
jas”, ko izpildīja Monta ar draudzeni 
Līvu Bitneri, atzina skatītāji. Monta 
ir ne tikai vijoles pavēlniece, spēlē 
klavieres un sintezatoru, bet kā at-
klājās šajā dziesmā – apguvusi arī 
ģitāras spēli.

Draudzenes klasē un dzies-
mā - Kristiānas Knēģeres, Bebru 
pamatskolas 4. klases skolnieces, 
dziedātajai tautasdziesmai „Tec, 

saulīte, tecēdama” pavadījumu spē-
lēja Ketija Jekaterina Kmito. Abas 
meitenes pirmo reizi šajā pasāku-
mā ritināja savu dziesmu kamolīti. 
Ketijas Jekaterinas duets ar māmi-
ņu Liānu Mārtiņa Brauna dziesmā 
„Veltījums” iepriecināja skatītājus 
ar abu dziedātāju saskanīgajām un 
dzidrajām balsīm.

Dziesmotā pasākuma ikgadē-
jais dalībnieks Jānis Bots kopā ar 
mammu Antru un tēti Normundu 
divbalsīgi izpildīja populāro melo-
diju „Ja tu man esi” no Jāņa Lūsēna 
mūzikla „Adata”. Jānis vairākas rei-
zes gadā mēdz iestudēt mājas kon-
certus un izrādes. Viņa izdoma un 
radošums atklājās arī dziesmā „Dis-
nejlenda”, kurai kopā ar tēti viņi 
piešķīra jaunu skanējumu. „Maza 
zvaigznīte!” – tāda savā dziesmā 
„Es gribu kā bērns vēl just”, skatī-
tājus apbūra Bebru pamatskolas 2. 
klases skolniece Evelīna Šlesere. 
„Juris Bitenbinders, Bebru pamat-
skolas 6. klases skolnieks, uz visiem 
sadziedāšanas koncertiem vienmēr 
ir pieteicies pirmais!” – sacīja pa-
sākuma vadītāja Marika Cegele. 
Dziesmā „Ballējam, neguļam!” Ju-

ris kā īsts šovmenis uzspridzināja 
publiku, kas nerimās aplaudēt un 
dziedāt līdzi!

Bebrēnietis Artis Zvejnieks 
bija trešais drosmīgais tētis, kurš 
kopā ar saviem brašajiem dēlēniem 
Andreju un Emīlu Rūdolfu skatī-
tājiem dāvāja divas dzīvespriecīgas 
dziesmas „Aprīļa pilieni” un „TI TI 
TI”.

Bebru pamatskolas 5. klases 
skolnieces un draudzenes Eva To-
maševska un Vanesa Knodeļa pir-
mo reizi uzstājās dziesmotajā pa-
sākumā, aicinot dziedāt līdzi Rai-
monda Paula dziesmai „Laternu 
stundā”. Šim priekšnesumam un 
vēl citiem skanējumu nodrošināja 
Kaspars Petriks, Bebru pamatskolas 
9. klases skolnieks.

Vēl citas četras draudzenes – 8. 
klases skolnieces Anna Bitenbinde-
re, Liene Jaunozoliņa, Elīna Pukins-
ka un Sabīne Šerna saviļņoja pub-
liku ar leģendāro grupas „Bruģis” 
dziesmu „Kaija”, kas ,nenoliedzami, 
ir populārākā dziesma, ko spēlē 
ballēs. Šoreiz „Kaijai” pavadījumu 
spēlēja meiteņu klasesbiedrs Jānis 
Bots. Apsveicami, ka dziesmas iz-
pildītājas bija padomājušas arī par 
tērpu noformējumu.

Bijusī Bebru pamatskolas, tagad 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 

skolniece Samanta Vilmane - mei-
tene ar skaistu, neaizmirstamu bal-
si jau kopš agrām bērnu dienām ir 
kopā ar dziesmu. Pirmajos sadzie-
dāšanās svētkos viņa uzstājās kopā 
ar vecmāmiņu Viju Vilmani. Šajā 
vakarā Samanta ar Jāņa Lūsēna 
dziesmu „Iedomājies” aizveda mūs 
citā, daudz labākā pasaulē.

Sadziedāšanās svētki noslēdzās 
ar kapelas „Aizezeres muzikantu” 
līksmo muzicēšanu. Ziņģēm „No 
rīta mazā gaismiņā” un „Es uzkāpu 
kalniņā” skatītāji dungoja līdzi un 
vēlējās tās atkārtot! Velgas Feld-
manes kokle, Montas Bergmanes 
un Montas Skujas vijoles, Dzintras 
Stārastiņas bungotās bungas, Nor-
munda Skujas ģitāra, Līvas Bitneres 
saksofons, Annijas Blaus akordeons 
un kapelas vadītājas Ineses Skujas 
skatuviskais šarms izteica galveno: 
„Lai dzīvo dziesma!”

„Prieks par visiem dziedātā-
jiem! Prieks par tiem, kuri gadu no 
gada turpina piedalīties un prieks 
par tiem, kas uzstājās pirmo reizi!” 
– sveicot sadziedāšanās dalībnie-
kus, teica Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Pabērza.

Mazie dziedāšanas 

svētki Vecbebros

Ar kopdziesmu „Caur kļavām, caur eglēm, caur bērziem” draudzīgās 
sadziedāšanās dalībnieki apsolīja, ka dziesma viņus vienos arī nākamajā 

pavasarī!

Kokneses internātpamatsko-

las – attīstības centra metodiskās 

komisijas ,,Cilvēks un sabiedrība” 

skolotāji S. Riekstiņa, V. Kalniņa, 

D. Ūdre, D. Logina, I. Miķelsons, J. 

Rotkāja un G. Grieķere, A. Ļaksa, 

M.Šutka, G. Atrasts  mācību priekš-

metu mēneša ietvaros organizēja 

radošas, jautras un izglītojošas ak-

tivitātes bērniem.  

     Daina Logina,

MK ,,Cilvēks un sabiedrība” 

vadītāja

Skolēni kopā ar saviem skolotājiem 
mēroja tālāku vai tuvāku ceļu, lai tiktos 
ar dažādu amatu meistariem un iesais-
tītos radošajās darbnīcās. Apmeklējot 
,,Viensūnēnu” lauku mājas Bērzaunes 
pagastā, skolēni sajutās kā senos laikos 
pie vecmāmiņas, izjūtot lauku sētas 
vienkāršību un senatnīgumu, iesais-
toties nesteidzīgās sarunās par dzīvi 
un līdzdarbojoties kulinārijas darbnī-
cās: ,,Kaņepju staka gatavošanā, ,,Picu 
darbnīcā” un ,,Netradicionālo sezonas 

dārzeņu ēdienu darbnīcā”. Paši skolēni 
redzēto un iepazīto raksturo kā labi pa-
vadītu dienu, kuras ieguvums ir iespēja 
vērot amatniekus darbībā, pašiem ap-
gūt jaunas prasmes.

Aktivitāšu mēnesis noslēdzās ar 
skaistu, amatniekiem veltītu pasāku-
mu – „Jaunais amatnieks 2015”, kurš 
gadu gaitā kļuvis par skolas tradīciju, 
lai iepazīstinātu skolēnus ar dažādām 
amatu prasmēm un rosinātu izvēlēties 
sev piemērotāko profesiju turpmāka-
jai dzīvei. 

Skolēni ar interesi iesaistījās ak-
tivitātēs, gatavoja rotaslietas saviem 
mīļajiem un priecājās par pasākuma 
viesiem, patiesi pozitīviem cilvēkiem 
- atraktīvo saksofonistu, Kokneses mū-
zikas skolas audzēkni Reini Šiballo un 
BK "Valmiera" spēlētāju, vienu no Ei-
ropā labākajiem top slam dunk (triecē-
jiem grozā no augšas) meistariem Kris-
tapu Dārgo. Iespējams, ka šīs tikšanās 
rosinās skolēnus izvērtēt savas spējas 
un pavērs pavisam jaunus profesionā-
lās dzīves apvāršņus.

Jaunie amatnieki tiekas ar 
amatu meistariem

Kokneses internātpamatskolas 

– attīstības centra līnijdeju pulciņa 

dalībnieces 23. aprīlī piedalījās fes-

tivālā „Carnikavas ritmi 2015”, kurš 

jau 14. reizi norisinājās Piejūras 

internātpamatskolā, Carnikavas 

novadā. 

      Iluta Atraste,

skolotāja

Uz pasākumu devās Valija Biten-
bindere, Madara Goževica, Leontīna 
Zablinska, Arita Stepaņenko un Rebe-
ka Sakalauska. Kopumā festivālā pieda-
lījās 17 skolu pārstāvji no visas Latvijas, 
un pasākuma dalībnieki izpildīja visda-
žādāko stilu dejas.

Festivāla ieskaņā dalībniekus ar savu 
mūzikas instrumentu vērienīgo skanē-

jumu sveica Nacionālo bruņoto spēku 
Bigbends, savukārt atpūtas pauzes laikā 
uzstājās Latvijā pazīstami mūziķi: 2015. 
gada Latvijas pārstāve starptautiskajā Ei-
rovīzijas dziesmu konkursā Aminata Sa-
vadogo, kā arī visus priecēja dziedātāja 
Ievas Sutugova ar savu atraktīvo priekš-
nesumu. Māksliniekos klausījāmies un 
dziedājām līdzi, kā arī izmantojām ie-
spēju kopā nofotografēties.

Savu deju priekšnesumu demons-
trējām svētku nobeiguma daļā, kad 
pienāca laiks līnijdejām. Apbalvošanas 
ceremonijā saņēmām atzinības rakstu 
par piedalīšanos festivālā, kā arī piemi-
ņas krekliņus un veicināšanas balvas. 
Noslēgumā vērojām jau par tradīciju 
kļuvušo, krāsaino balonu jeb „Drau-
dzības zieda” laišanu debesīs.

Līnijdejotāji piedalās festivālā 

„Carnikavas ritmi 2015”
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29. aprīļa vakarā Kokneses 

pagasta bibliotēkā mēs bijām 

skaista acumirkļa liecinieki – 

dzejniece Anita Liepiņa un uz-

ņēmējs, radošu ideju meklētājs 

Arvis Voicehovičs dzejas drau-

giem dāvāja savu pirmo kopīgo 

veikumu – klajā nākušu dzejas 

kladīti, kuru tomēr gribas saukt 

par grāmatiņu, ar daudznozī-

mīgu nosaukumu „Palete”. Šajā 

vakarā sarunas saistījās ap viņu 

– SIA „Bonitāte” izdoto mazo 

dzejas krājumiņu, bet reizē tā arī 

bija tuvāka iepazīšanās ar autori 

Anitu Liepiņu.

     Sarmīte Rode

Arvja Voicehoviča foto

Šī izdevuma piedzimšana ir divu 
radošu cilvēku satikšanās rezul-
tāts. Anita ar Arvi abi ir fotokluba 
„Kokneses kadrs” dalībnieki. Arvis 
Voicehovičs pastāstīja: „Mans uzņē-
mums SIA „Bonitāte” izdod visda-
žādākās klades. Nolēmu, ka varētu 
pamēģināt izdot cita formāta kladi – 
tādu, kurā gribētos ne tikai rakstīt, 
bet kura būtu kā rosinājums iepazīt 
kāda dzejnieka daiļradi. Zinot, ka 
Anita raksta dzeju, izteicu piedāvā-
jumu – izdosim kladi ar dzejoļiem! 
Tā pavisam īsā laika posmā radās šis 
izdevums ar 30 Anitas dzejoļiem. 
Klades vāka foto autore ir mūsu 
kluba dalībniece Natālija Daļecka. 
Tas man bija savā veidā radošs izai-
cinājums, bet ar paveikto esmu ap-
mierināts!”

Ar mīlestības dzejoli uz 
bibliotēku

„Reiz bija – tā sākas daudzas pa-
sakas. Arī bibliotēkā dzīve rit kā pa-
sakā. Aizvadītājā Bibliotēku nedēļā 
mēs par moto bijām izvēlējušies 
Imanta Ziedoņa pasakas. Dzinta-
rainajā pasakā dzejnieks teic, ka ne-
viena pasaka jau nebeidzas, un mēs 
neviens nezinām, kurā pasakā atkal 
tiksimies. Šodien tiekamies Anitas 
dzejas pasakā un tajā brīnumā, ko 
sauc par talantu. Pirmo reizi Anitu 
kā dzejnieci atklājām pagājušā gada 
februārī, kad bibliotēkā Valentī-
na dienai veltītajā pasākumā ieejas 
biļete bija mīlestības dzejolis. Tas 
mums bija atklājums, cik spēcīga un 

dziļa ir viņas dzeja,” – atklā-
jot pasākumu, sacīja biblio-
tekāre Ingrīda Grūbe.

Pa solītim vien, uzbu-
rot savas dzīves visdažādā-
kos notikumus un izjūtas, 
Anita Liepiņa atklāja savu 
ceļu dzejas pasaulē: „Manā 
vismīļākajā Grāmatā, kuras 
Autoru mēs nekad neredzē-
sim vaigu vaigā, ir teikts, ka 
cilvēks, gaismu iededzis, to 
neslēpj zem pūra, bet liek 
lukturī, lai spīd visiem. Man 
ir prieks, ka ar šo mazo izde-
vumu varu uzrunāt lasītājus. 
Gaidot šo tikšanos, pārlasīju 
savu pirmo dzejoļu kladīti, 
kas rakstīta sešpadsmitga-
dīgas meitenes rokrakstā. 
Jau pirmais ieraksts liecina 
par manu iedabu: „Sākums 
klades beigās – protests sī-
kumainībai.” Sākotnēji esmu 
rakstījusi bezgala skumju 
vai tādu iemācīta patosa 
pilnu dzeju, par kuru tagad 
varu pasmaidīt. Mans vec-
tēvs bija ļoti inteliģents cil-
vēks, literatūras un mūzikas 
skolotājs. Viņš teica: „Nav 
tāda vārda - nevaru, ir tikai 
negribu.” Gadiem esmu cen-
tusies dzīvot, vadoties pēc 
šiem vārdiem. Un, kaut arī 
vēlākajos dzejoļos jau pazūd 
sevis žēlošana, dzīve pie-
spieda iepazīt arī cilvēcisko 
iespēju robežas - tagad es nekau-
noties varu atklāt, diemžēl ne velti   
vārdnīcā ir tāds  vārds - nevaru! 

Ceļa rādītājs Ojārs Vācietis
Atceros, ka mācoties Aizkrauk-

les 2.vidusskolā, nebija nevienas 
jaunas dzejoļu grāmatas, ko es vai 
mamma nebūtu nopirkušas grā-
matnīcā. Aizgūtnēm lasīju Montu 
Kromu, Imantu Auziņu, Vizmu Bel-
ševicu, Āriju Elksni, Jāni Ziemeļnie-
ku un daudzus citus autorus. Viens 
no viņiem man joprojām ir bezgala 
tuvs. Ojārs Vācietis. Atklāju, ka dze-
jas pasaulē tu vari būt tu pats. Pa-
domju cilvēks nedrīkstēja būt vājš, 
jūtīgs, emocionāli ievainojams, bet 
dzejā es ieraudzīju, ka var nekaut-
rēties būt atklāts. Mani pārsteidza, 

ka arī vīrieši runā par savu iekšējo 
pasauli, uzdrošinoties būt dzīvi un 
just, un rakstīt par to. Ļoti liels no-
pelns manas dzejas izpratnes veido-
šanā bija latviešu valodas skolotājai 
Eleonorai Sproģei, un atkal prātā 
nāk Ojārs Vācietis: „Pie nātres skā-
ries, neraudi, ka skāries, kas lika tev 
to ziedu plūkt? Drīz sāpes pāries, 
visas sāpes pāries, tikai nevajag ne-
vienam lūgt.” Lai arī likās, ka kāds 
jau ir uzrakstījis manas domas, es 
mēģināju rakstīt savus vārdus. Pa-
gāja studiju laiks Latvijas univer-
sitātes fi loloģijas fakultātē Krievu 
valodas un literatūras nodaļā. Vēlāk 
apprecējos, piedzima bērni, sākās 
ģimenes rūpes, darbs skolā, un dze-
jas kladītes tika noliktas malā. Tikai 
tad, ja man lūdza sameklēt kādu 

veltījumu kolēģiem 
vai draugiem, nevis 
meklēju grāmatās, 
bet uzrakstīju pati. 
Pirmo reizi savu 
dzeju lasīju Valen-
tīna dienas pasāku-
mā pagājušā gada 
februārī, pēc kura 
mani uzrunāja tikko 
nodibinātās radošās 
apvienības „Mazā 
taka” vadītāja Mai-
ja Stepēna, aicinot 
piebiedroties viņu 
pulciņam. Jau vairāk 
kā gadu mūsu dze-
joļi lasāmi „Kokne-
ses Novada Vēstīs”. 
Zinu, ka vēl daudzi 
citi Koknesē raksta 
dzeju, būtu jauki, 
ja viņi arī darbo-
tos kopā ar mums. 
Sevi par dzejnieci 
neuzdrošinos saukt, 
bet dzejoļi nāk pie 
manis un lūdz, lai 
tos pierakstu. Vis-
biežāk tas notiek 
vēlās nakts stundās, 
kad mēģinu kaut 
ko „ieskrāpēt” savā 
kladītē. Man mīļais 
Ojārs Vācietis teic: 
„Rītam ticēt - tas 
ir - nakts vidū sevī 
to dabūt ar ticēšanu 

un cerēšanu. Un, ja šajā mirklī manī 
neiepukstēsies mans rīta ideāls, tad 
reālo rītu atnākam es neredzēšu.” 
Katram būtu ieteicams rakstīt savu 
dienasgrāmatu, jo Ojāra Vācieša 
vārdiem runājot, jābūt šiem divata 
brīžiem ar sevi un laiku. Nav jākaut-
rējas no savām kļūdām, no savas 
neizlēmības. Domājot par savu ceļu 
dzejā, prātā nāk bērnības epizode: 
es spēlējos smilšu kastē un mani 
pārņem gluži fi ziskas, eksistenciālas 
sāpes par to, ka es nesaprotu, kur ir 
mana vieta dzīvē…. Mani šis jautā-
jums mocīja gadiem, līdz 31 gada 
vecumā es atradu atbildi kristietībā, 
un manā sirdī ir miers.”

Koknese – ligzdošanas vieta
Izdotā dzejas krājumiņā lasītājs 

vispirms ieraudzīs Anitas vārdus 
par sevi: "Koknese – mana ligzdo-
šanas vieta. Šai vietai ir Sebrītes 
acis. Ar šo Mīlestības apskaidroto 
skatienu tā mani sagaida ik rītu. Tā 
ir manu bērnu dzimtā ligzda. Vie-
nīgā. Tāpēc man ļoti dārga. Sargāju 
viņus zem saviem spārniem. Mācu 
lidot. Es nezinu, kas par putnu īsti 
es esmu, bet ligzdošanai man Dievs 
iedevis visskaistāko vietu – pašā 
Latvijas sirdī!”

Tikšanās reizē Anita mums ļāva 
ieklausīties gan dažos krājumiņā 
publicētājos dzejoļos, gan pavisam 
nesen dzimušās dzejas vārsmās. 
Izdevuma nosaukums „Palete” ir 
radies no dzejoļa „Izstādēs nere-
dzēsiet”, kas visspilgtāk izteic Anitas 
būtību. Viņa teic: „Visi zina, kas ir 
paletes. Kāpēc izstādēs redzamas ti-
kai gleznas, bet ne paletes?” Atbilde 
rodama viņas dzejā: „…Bet es palete 
esmu: notriepta, mazgāta, skrāpēta, 
kasīta, cieši gumzīta delnā, kaktā 
sviesta un atpakaļ prasīta. Viss, kas 
ir tapis, caur mani, krāsām mijoties, 
veidojies. Kaut vien palete esmu, - 
Esmu daļa no Tā, kas gleznojis…”

Iedegts sprēgājošs 
ugunskurs

Gandrīz visi, kas bija atnākuši 
uz tikšanos, ir autorei tuvi un pa-
zīstami cilvēki, katram no viņiem ir 
sava vieta Anitas sirdī, tāpēc patei-
cībā no autores rokām katrs arī sa-
ņēma skaisto dzejas krājumiņu, ko 
gribas nosaukt par iedegtu sprēgājo-
šu ugunskuru. Savukārt dzejas mī-
ļotāji dāvāja Anitai laba vēlējumus 
un pavasara ziedus. Dziedātāja Iveta 
Lapteva no Jēkabpils sveicienā bija 
atvedusi Maijas Kīnes komponētās 
dziesmas, viena no tām izskanēja ar 
Anitas rakstītiem vārdiem.

Tikšanās turpinājās, baudot 
Anitas cepto zemeņu kūku, un vi-
ņas mammas sarūpētās spirdzinošās 
bērzu sulas. Mums katram šajā va-
karā tika pa iedvesmojošam dzejas 
otas vilcienam no dzejnieces daudz-
krāsainās dzejas paletes!

„Esmu ceļā – tik milzīgs attā-
lums starp redzēt un ieraudzīt….” 
Lai mums izdodas šajā dzejas ceļā 
satikt un ieraudzīt to, kas ieraugāms 
tikai ar dzīvi mīlošām acīm!

Es palete esmu… Viss, kas tapis, caur mani, krāsām mijoties, veidojies

Cilvēks, gaismu iededzis, to neslēpj zem pūra, bet liek lukturī, lai 
spīd visiem – teic Anita Liepiņa.

Gatavojoties XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svēt-

kiem, 11.maijā notika koru konkur-

sa II kārtas skate Aizkrauklē. 

        Lauma Āre, 

Kokneses novada domes Izglītības 

darba speciāliste

Korus vērtēja VISC apstiprinā-
ta žūrija, kuras sastāvā bija R.Vanags, 
J.Erenštreits, M.Klišāns, R.Platpere, 
A.Platpers. Kokneses novadu pārstāvē-
ja četri kori.

Apvienoto 5.-12. klašu koru grupā 
Bebru pamatskolas un Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās inter-
nātvidusskolas koris ieguva II pakāpi ar 
33,95 punktiem (diriģentes Iveta Bērzi-
ņa, Liāna Haritonova).

Zēnu koru grupā I pakāpes diplo-

mu ar 40.67 punktiem ieguva I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas zēnu koris (di-
riģente Inita Asarīte, koncertmeistare 
Ilona Makareni).

5.-9.klašu koru grupā I pakāpes 
diplomu ar 41,06 punktiem ieguva 
Kokneses mūzikas skolas 5.-9. klašu 
koris (diriģente Lelde Kamzole-Gagai-
ne, koncertmeistare Ilona Makareni).

Jaukto koru grupā un visaugstāk 
skatē ar 42,45 punktiem (I pakāpes 
diploms) tika novērtēts I.Gaiša Kokne-
ses vidusskolas jauktais koris (diriģen-
te Inita Asarīte, koncertmeistare Ilona 
Makareni).

Paldies visiem koristiem, diriģen-
tiem, skolotājiem par ieguldīto darbu un 
brīnišķīgo skanējumu! Gaidīsim Latvi-
jas koru skašu noslēgumu un 20. maiju, 
kad tiks paziņoti svētku dalībnieki.

Aizkraukles apriņķa koru 
skatē Kokneses 
koriem I pakāpes! Ar simbolisku burta Z – zeme 

atvēršanu XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku mājas-
lapā www.dziediundejo.lv pagāju-
šajā sestdienā svētku dalībnieki un 
skatītāji šovasar tiek aicināti pieda-
līties Likteņdārza tapšanā, atvedot 
saujiņu zemes no sava dzimtā nova-
da, no savām vai savu senču dzim-
tajām mājām Likteņdārza Lielajam 
kalnam.

Likteņdārza projekta autors ir 
pasaulē plaši pazīstamais Japānas 
ainavu arhitekts Šunmio Masuno 
(Shunmyo Masuno). Viņa iecere 
ir radīt piemiņas vietu kā skaistu 
dārzu, pa kuru pastaiga sākas pie-
miņas mežā. Tajā cieši plecu pie 
pleca aug koki, ko saviem senčiem 
par piemiņu ir iestādījuši un turpi-
na stādīt cilvēki no visiem Latvijas 
novadiem. Pastaiga dārza pagātnes 

daļā apmeklētāju ved caur piemiņas 
ēku un noslēdzas pie ieejas Likteņ-
dārza centrālajā daļā - amfiteātrī.
Amfiteātris ir Likteņdārza sirds - 
vieta, kur 18. novembrī ap pulksten 
16 ik gadu var vērot skaistāko svēt-
ku uguņošanu dabā - saulrietu. Pēc 
uzkavēšanās Likteņdārza amfiteātrī 
pastaiga turpinās Likteņdārza nā-
kotnes daļā, kur atradīsies arī Lik-
teņdārza Lielais kalns - ziedu pļava.

No kalna virsotnes dārza ap-
meklētājam pavērsies neaizmirs-
tams skats uz Likteņdārza ainavu 
un Daugavu, kā arī daudzfunkcio-
nālo ēku, kas atradīsies kalna pa-
kājē un veidos simbolisku tiltu uz 
Latvijas nākotni. Tā dienvidu nogā-
ze būs apstādīta ar jauktu lapu un 
skuju koku mežu, bet ziemeļu nogā-
ze būs veidota kā liela ziedu pļava, 
kurā vienkopus tiks iesētas pļavas 

puķu sēklas no visas Latvijas.
Lielais kalns ir plānots 12,5 

metru augsts, un tam nepieciešams 
ap 200 tūkstoši kubikmetru zemes. 
Dodoties uz svētkiem, dalībnieki 
un skatītāji tiek aicināti atvest savu 
saujiņu zemes, lai kopīgi palīdzētu 
tapt Lielajam kalnam. Katru, kas 
piedalījies, aicinām piereģistrēties 
uz vietas Likteņdārzā vai elektro-
niski info@koknesesfonds.lv .

Likteņdārzs ar desmitiem tūk-
stošu cilvēku atbalstu kopš 2008. 
gada top Koknesē. Katram ir iespē-
ja piedalīties tā īstenošanā, atvedot 
zemi Lielajam kalnam, iestādot 
koku, atvedot pelēko laukakmeni 
amfiteātrim, ziedojot bruģakmeni 
ar savu vārdu Likteņdārza draugu 
alejā - www.draugiem.lv/likten-
darzs un piedaloties talkās. Plašāka 
informācija – www.liktendarzs.lv

Likteņdārzs aicina atvest saujiņu zemes 

no sava novada
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Dejos XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos

Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki ir lielākie Lat-
vijas bērnu un jauniešu kultūras 
un mākslas svētki, kuri notiek 
reizi piecos gados. Bērni un jau-
nieši ir tie, kas apliecina, ka se-
nās latviešu dziedāšanas, dejo-
šanas un muzicēšanas tradīcijas 
tiek turpinātas un godā turētas.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos šovasar 6. -12. jūli-
jā Rīgā piedalīsies ap 37 000 bērnu 
un jauniešu no visas Latvijas. Lielo 
dejotāju saimi no Kokneses novada 
pārstāvēs Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvi-
dusskolas jauniešu deju kolektīvs 
„Kāre” (vadītāja Sarmīte Plūme), 
Vecbebru Profesionālās un vispāriz-
glītojošās internātvidusskolas  deju 
kolektīva „Mutulītis”  1. – 4. klašu 
grupa un 5. – 9. klašu grupa (vadī-
tāja Inta Balode) un Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas vidusskolēnu 
deju kolektīvs (vadītāja Kornēlija 
Reisnere).

Aizkraukles apriņķa koru 
skatē Kokneses koriem I 
pakāpes!

18. aprīlī Kokneses kultūras 
namā notika Aizkraukles apriņķa 
koru skate, kurā ar augstu punktu 
skaitu novērtēti Kokneses novada 
kori. Kopumā skatē piedalījās 13 
kolektīvi no Skrīveriem, Kokneses, 
Pļaviņām, Jaunjelgavas, Aizkrauk-
les, Daudzevas, Lēdmanes, Jumpra-
vas, Garkalnes un Ērgļiem. Koru 
kolektīvus vērtēja šādās grupās: se-
nioru kori, sieviešu kori, vīru kori, 
jauktie kori. Senioru koru grupā I 
pakāpe (44 punkti) Kokneses senio-
ru korim “Labākie gadi” (diriģente 
Silvija Cīrule), savukārt sieviešu 
koru grupā augstās I pakāpes novēr-
tējums (41 punkts) Kokneses sievie-
šu korim “Anima” (diriģente Lelde 
Kamzole-Gagaine, koncertmeistare 
Ilona Makareni). Paldies ikvienam 
kora dalībniekam un diriģentēm 
par ieguldīto darbu un sasniegta-
jiem augstvērtīgajiem rezultātiem!

Kokneses novada 
pirmsskolas izglītības 
iestādes “Gundega” 
paziņojums:

Sākot ar 2015.gada 6.maiju, lū-
dzam pieteikt 2010.gadā dzimušos 
bērnus (kuri neapmeklē PII ) Kok-
neses novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Gundega” piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu obligātās apmācības 
grupās 2015./2016. mācību gadam.

Iesniegumus pieņem katru darba 
dienu no plkst.9.00-16.00 

Kokneses novada pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Gundega”,

 Koknesē, Lāčplēša ielā 7.
Tālrunis uzziņām: mob. 26363672

Plānojot darbu
Plānojot darbu vasaras periodam, 

informējam, ka Kokneses novada 
pirmsskolas izglītības iestāde “Gun-
dega” būs slēgta no 25.jūnija līdz 
31.jūlijam.

Bērnus uzņemsim sākot ar 3.au-
gustu, bet pieteikt varēs no 31.jūlija.

Atnākot no vasaras atvaļinājuma 
jābūt nomaksātiem parādiem par 
bērna ēdināšanu pagājušajā mācību 
gadā.

Lai saulaina un izdevusies mums 
šī vasara!

Kokneses novada pirmsskolas 

izglītības iestādes “Gundega” 

vadītāja Rita Gabaliņa

Pedagogi apgūst jaunas 
zināšanas tehnoloģiju jomā

Kokneses novada pedagogi regu-
lāri apgūst jaunas zināšanas tehnolo-
ģiju jomā. 22. aprīlī I. Gaiša Kokneses 
vidusskolā izdevniecības "Lielvārds" 
pārstāvis Andris Gribusts novada pe-
dagogus informēja par mācību plat-

formu "Classfl ow". Pedagogi arī paši 
izmēģināja piedāvājumu un guva ie-
rosmes darbam.

Skolu īsziņasSkolu īsziņas

9. aprīlī Kokneses internātpa-

matskolā – attīstības centrā noti-

ka izglītojoša nodarbība par tēmu 

„Atkarības”, kuru vadīja Zemgales 

reģiona pārvaldes Aizkraukles ie-

cirkņa nepilngadīgo lietu inspek-

tore Egija Kārkliņa. 

   Anete Lasmane,

Direktores vietnieces 

audzināšanas darbā p.i. 

Inspektore skolēniem atgādināja 
par smēķēšanas un alkohola negatīvo 
ietekmi uz organismu, iespējamajiem 
veselības traucējumiem un riskiem, 
ko izraisa nikotīns, tabaka, alkohols. 
Inspektore minēja kaitējumus, kādus 
nodara smēķēšana, piemēram, kat-
ra izsmēķētā cigarete saīsina mūža 
ilgumu vidēji par 6 līdz 7 minūtēm, 
smēķētājiem rodas hroniski iekaisu-
mi elpceļos u.c. 

Tāpat tika uzsvērts tas, ka katram 

pašam vispirms ir jābūt vēlēšanās at-
mest smēķēšanu.  Ja cilvēks pats nav 
gatavs to darīt, tad atmest smēķēšanu 
būs grūti, lai neteiktu, ka gandrīz ne-
iespējami.

Runājot par alkoholu, tika minēti 
dažādi fakti un piemēri. Visspēcīgākā 
alkohola iedarbība ir uz smadzenēm, 
kas izraisa dažādus simptomus: ne-
skaidru runu, koordinācijas zudumu, 
nestabilitāti stāvot vai staigājot, pa-
zeminātu uzmanību un spriestspēju. 
Lektore uzsvēra, ka tas ir nopietns 
ļaunums un kaitējums veselībai. 

Inspektore Egija aicināja jaunie-
šus padomāt par sevi, savu veselību 
un apkārtējiem, vai ir vērts  sākt lietot 
kādu no atkarību izraisošajām vie-
lām? 

Paldies inspektorei Egijai Kārkli-
ņai par izglītojošo nodarbību! 

Aicinu visus jauniešus  „Izvēlēsi-
mies dzīvi bez atkarībām!”

Izglītojoša nodarbība 

„Atkarībām – nē!”

 28.aprīlī I.Gaiša Kokneses vi-

dusskolā notika latviešu valodas 

un literatūras skolotāju meto-

diskās apvienības rīkots pasā-

kums "Rainim un Aspazijai -150". 

   Andra Kārkliņa,

Latviešu valodas un literatūras 
skolotāju metodiskās apvienības va-
dītāja

Pasākumā piedalījās I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas 5.-8.klašu 

skolēni, Bebru pamatskolas, Vec-
bebru profesionālās internātvidus-
skolas, kā arī Pērses pamatskolas 
skolēnu komandas. Skolēniem 
bija iepriekš jāsagatavojas vikto-
rīnai par svarīgiem un interesan-
tiem abu Tautas dzejnieku dzīves 
un daiļrades faktiem. Tāpat katras 
skolas komanda veidoja Raiņa un 
Aspazijas karogu, akcentējot sva-
rīgāko dzejnieku daiļradē. Skolēni 
deklamēja dzeju gan individuāli, 

gan lomās, bija arī muzikāli priekš-
nesumi. Pasākuma izskaņā katras 
skolas komanda veidoja akrostihu 
- dzejoli, kuram katra rinda sākas 
ar noteiktu burtu, vertikāli veidojot 
vārdus RAINIS un ASPAZIJA. Pal-
dies skolēniem par interesantajiem 
radošajiem darbiem! Paldies skolo-
tājām L.Reinbergai, I.Frīdenbergai, 
D.Andersonei, L.Šmitei, B.Vilcānei! 
Lai veiksmīgs un radošs mācību 
gada noslēgums!

Rainim un Aspazijai 150

Klāt jau maijs. Visapkārt zie-

du paklāji, jautri trallina putni un 

saule tik mīlīgi silda. Skolēni steidz 

pelnīt pēdējās atzīmes, baudīt pa-

vasara saulaino burvību. 

    Santa Kalniņa,

Pērses pamatskolas skolotāja

 Maijs ir ģimenes mēnesis, kad svi-
nam Mātes dienu un godinām dzimtas 
stiprumu.  Katra sākums ir māmiņa. 
Viņa – sargātāja, auklētāja, lolotāja 
un visa laba mācītāja. Ir grūti izteikt 
vārdos to mīlestību, ko māmiņas ie-
sēj bērna sirsniņā. Spē cī gs ģ imenes 
balsts ir mū su mī ļ ā s vecmā miņ as un 
vectē tiņ i, omes un opī š i. Viņ i – dzī ves 
gudrī bu devē ji, mī lestī bas avots un 
mazbē rnu vislielā kie lutinā tā ji. Cik labi, 
ja ir vecmā miņ a un vectē tiņ š  – jaukie, 
strā dī gie, izpalī dzī gie un sirdsgudrie!

Kā jau katru gadu Pērses pamat-
skolas skolēni bija cītīgi gatavojušies, lai 
iepriecinātu savas māmiņas, tētus un 
vecvecākus. Tāpēc, 7. maijā skolā noti-
ka ģimenēm veltīts koncerts.

Šī diena bija iespēja skolēniem pa-
teikties savai māmiņai un tētim, vec-
māmiņai un vectētiņam par gādību 
un nesavtīgām rūpēm, par visu doto 
un ziedoto. Pateicībā skolēni nāca pie 
saviem mīļajiem ar skanīgu dziesmu, 
izteiksmīgu runu , saskanīgu dejas soli, 

jauku noskaņu un visam pāri- mīlestī-
bu.  Skatītājus priecēja arī skolēnu ra-
došo darbu izstāde.  

Koncertā valdīja patīkama un 
sirsnīga atmosfēra, skatītāju acīs mir-
dzēja prieks un sejās bija nolasāms aiz-
kustinājums.

Pērses pamatskolā svin Ģimenes dienu

Vismīļākās dziesmas māmiņām!

Atsākoties aktīvajai sezonai, 
Likteņdārzā ar 1. maiju ceturt-
dienās, piektdienās, sestdienās un 

svētdienās pieejami arī elektromo-
biļu nomas pakalpojumi. 4 vietīga 
elektromobiļa noma – 10 EUR/h 

un 6 vietīga – 20 EUR/h. Lieliska 
iespēja Likteņdārzā arī savā kāzu 
dienā iznomāt elektromobili laulī-
bu ceremonijai, kādai no kāzu ak-
tivitātēm, dārza apskatei vai viesu 
transportēšanai.  Elektromobili būs 
iespēja vadīt jaunajam vīram, sievi-
ņai vai vedējiem. Lūdzam iepriekš 
pieteikties pa tālruni 26022919.

Likteņdārza Informācijas ēkas 
darba laiks - katru dienu no 10:00 – 
18:00. Likteņdārzā Jūs sagaidīs Ad-
ministratīvā direktore Santa Midere 
un administratore Zane Mošenko-
va. Tuvāka informācija pa tālruni 
2549 5544.

Valda Auziņa

„Kokneses fonda”

Valdes priekšsēdētāja 

Elektromobiļu pakalpojumi 
Likteņdārzā

29.aprīlī ar Samāriešu fonda 

atbalstu mūzikas skolas kameror-

ķestris devās uz Rīgu, kur „Akor-

deona dienu” ietvaros spēlēja nos-

lēguma pasākumā Lielajā ģildē. 

       Iveta Bērziņa,

Kokneses Mūzikas skolas 

skolotāja

Koncerts noritēja divās daļās - 
pirmajā daļā katrs kolektīvs spēlēja 
divus skaņdarbus no sava repertuāra, 

otrajā daļā koporķestrī muzicēja bēr-
ni un jaunieši no Maskavas bērnu un 
jauniešu centra „Izglītība un Kultūra”, 
Minskas mūzikas vidusskolas, Ugāles 
mūzikas un mākslas skolas, Rīgas 
Skolēnu pils un Kokneses mūzikas 
skolas.

Koncertā, kā allaž, skanēja ļoti 
daudzveidīgu žanru un stilu mūzika 
dažādām gaumēm no klasikas līdz 
rokam. Arī publika katru skaņdarbu 
uzņēma ar ovācijām un aplausiem.

Šis pasākums tiek organizēts, lai 
popularizētu akordeona kā instru-
menta izaugsmi un attīstību Latvijā, 
un celtu orķestra spēles iemaņas ikvie-
nam tā dalībniekam.

Šogad mūsu kamerorķestrim pie-
pulcējušies jauni dalībnieku no i.p. 
Pūšaminstrumentu spēles  - 4. fl autis-
tes un 2. saksofonistes.

Pēc koncerts cienājoties ar Samā-
riešu fonda sarūpēto cienastu, nolē-
mām, ka viss atkal ir izdevies.

Koknesieši „Akordeona dienās” 

Lielajā ģildē
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Izlaidumi
Kokneses novada izglītības iestādēs
2014./2015.mācību gadā

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE DATUMS LAIKS VIETA
Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Gundega” 29.maijs 16.00 Kokneses kultūras 

nams
Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Bitīte” 29.maijs 16.00 Iestādes zāle

Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola

• 9. klases
• 12. klases

12.jūnijs
13.jūnijs

19.00
16.00

Kokneses sporta 
centra halle

Bebru pamatskola 12.jūnijs 19.00 Skolā
Pērses pamatskola 13.jūnijs 20.00 Skolas zāle
Kokneses 
internātpamatskola - 
attīstības centrs

12.jūnijs 13.00 Skolas zāle 

Vecbebru profesionālā 
un vispārizglītojošā 
internātvidusskola

• 9.klases un 12.klases
• Profesionālās grupas

12.jūnijs
27.jūnijs

13.00
13.00

Skolas zāle
Skolas zāle

Kokneses mūzikas skola 29.maijs 18:00 Mūzikas skolas zāle

Bebru pamatskola 2015. gada 20. jūnijā 
aicina absolventus un bijušos skolas darbiniekus

 uz  Skolas 4. salidojumu.
Salidojuma norise:
• No plkst. 16:00 līdz 18:50 – dalībnieku reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi 
par Bebru pamatskolu laiku lokos, ekskursija pa skolu, tēlnieka Voldemā-
ra 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), pie-
teikties pa tālruni 26416943.

Ikviens, kurš vēlas ieguldīt savu artavu skolas izaugsmē, aicinām ziedot: 
Kokneses novada dome, Reģ. Nr. LV90000043494,  AS „SEB banka”, zie-
dojuma 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

Jau ceturto reizi izskanējusi „Kok-
neses ziņģe”  - kopā sasaucot ap divi 
simti dziesminieku un stāstnieku. 
Kokneses kultūras dzīve kļuvusi ba-
gātāka par vēl vienu jaunu tradīciju, 
ko iedibinājusi folkloras kopa „Urgas”.  
Šajā dziesmotā tikšanās reizē pasāku-
mam bija tematiska ievirze -  folkloras 
kopas un kopas savos priekšnesumos 
skatītājiem atgādināja latviešiem tuvo, 
mazliet smeldzīgo, ilgu un cerību 

tēmu, bet skatītājus priecēja arī jaut-
ri un teatrāli priekšnesumi. „Viegla, 
brīva un ģimeniska bija šī pavasara 
„Kokneses ziņģe,” teic Inguna Žogo-
ta, folkloras kopas „Urgas” vadītāja. 
Aptaujājot pasākuma dalībniekus un 
uzklausot ieteikumus par pasākuma 
norises vietu un laiku, kopīgi nolemts, 
ka arī piektā „Kokneses ziņģe” ziņģēt 
gribētājus pulcēs nākamgad aprīlī 
Kokneses kultūras namā.

Gaidām „Kokneses ziņģi” 
nākampavasar!

Folkloras kopa "Lielvārdes josta".

12.aprīlī folkloras kopa "Tīne",  
piedaloties XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku RĪ-
GAS TRADICIONĀLĀS MUZICĒ-
ŠANAS KONKURSĀ "Klaberjakte 
2015", ieguva 3. pakāpes diplomu. 

18. aprīlī Latvijas bērnu un 
jauniešu folkloras kopu Vidzemes 

novada sarīkojumā - skatē, gatavo-
joties XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, „Tīnes” 
dalībnieki ieguva 1.pakāpi un saņē-
ma uzaicinājumu piedalīties svēt-
kos! 

Folkloras kopas „Tīne” vadītāja 
Inguna Žogota stāsta: „Šogad dzie-

dājām, dejojām, muzicējām, stāstī-
jām un izrādījām savu mantojumu, 
kas nācis no senām dienām. Bērni, 
kas darbojas folkloras kopās patie-
šām ir lieli malači, jo viņiem bez sa-
vām individuālajām programmām 
ir jāapgūst arī 20 rotaļas, lai iekļau-
tos rotaļu programmā “Riti raiti”.”

"Tīne" piedalīsies dziesmu un deju svētkos

Biedrības "Baltaine" organi-

zētie Ūsiņi šogad pirmoreiz noti-

ka pie Radošās mājas. 

    Inguna Žogota, 

biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Pirmoreiz iekārtojām vienu no 
ugunskura vietām, kura šoreiz do-
māta kā saimnieciskā uguns. Tur arī 

gatavojām pantāgu. Kas tas tāds - īs-
tens pieguļnieku ēdiens, ko var viegli 
sagatavot uz ugunskura. Tas gatavots 
no olām, piena, gaļas... un pirmajiem 
zaļumiem.

Kas ir Ūsiņi?  Ūsiņi ir gaismas 
un siltuma atnākšanas svētki – tas 
ir pierādījums, ka dzīvība atgriežas.
„Ūsiņš, Jurģis ir viena no tām retajām 
latviešu dievībām un mitoloģiskajām 

būtnēm, kuras skaidrojumos ir vislie-
lākais hipotēžu skaits: lopu patrons, 
gaismas dievība, bišu dievs, mājas 
dievs”. (Marģers Grīns, Māra Grīna 
„Latviešu gads, gadskārta un godi”, 
Rīga „Everest”, 1992). „Plašākais pē-
tījums pieder Haraldam Biezajam 
(„Lichtgott der alten Letten”, 1976.)”.

„Ūsiņš ir tas, kas atnes lapas ko-
kiem un zaļu zālīti, tātad tas sais-
tāms ar pavasara un gaismas atgrie-
šanos. Latviešu tautas priekšstatos 
Ūsiņš parasti tiek uzskatīts par 
zirgu sargātāju, retāk arī aitu. Ūsi-
ņi ir pirmā ganu diena, pirmā nakts 
pieguļā. Visas ieražas un rituāli, kas 
tiek darīti šai laikā, tiek darīti ar 
domu – kā es daru, tā arī būs”. (Edī-
te Olupe. „Latviešu gadskārtu iera-
žas”, Rīga, Avots. 1992) Tā arī būs. 
Katrs pamieloja uguntiņu ar medu-
tiņu, teikdams savu vēlējumu, bet 
pārējie daudzināja: lai top! Jautros 
dančos, dziesmās pagāja šī diena. 
Pinām un vijām. Visi devās mājās 
pēc jauki pavadīta laika. Un Radošā 
māja ieguva atkal jaunu rotu. 

Pie Radošās mājas svin Ūsiņus

 Jautros dančos, dziesmās pagāja šī diena.

Nodibinājums „Kokneses fonds”
aicina pievieno  es Likteņdārza 

īstenotāju komandai 
pastāvīgā darbā uz pilnu laiku 

enerģisku un inicia  vas bagātu 

LIKTEŅDĀRZA PROJEKTA 
VADĪTĀJU

Galvenie darba pienākumi: 
• Likteņdārza projekta vadība Koknesē 
• līdzekļu piesaiste Likteņdārza 
īstenošanai
• jaunu Likteņdārza a   s  bu veicinošu 
projektu un pasākumu iniciēšana
• būvniecības projektu un brīvprā  gā 
darba koordinēšana
• sadarbība ar esošajiem atbals  tājiem 
un sadarbības partneriem

Prasības:
• pieredze mārke  nga un sabiedrisko 
a   ecību vai līdzekļu piesaistes 
(pārdošanas) jomā 
• atbildības sajūta, pozi  va a   eksme 
un labas komunikācijas un sadarbības 
prasmes 

CV un mo  vācijas vēstuli ar savu 
Likteņdārza nākotnes redzējumu līdz 
2015. gada 22. maijam gaidīsim uz 

e pastu: info@koknesesfonds.lv 
Ja nepieciešama tuvāka informācija, 
lūgums zvanīt pa tālruni 2947 6146 
Valdai Auziņai. www.liktendarzs.lv

Datums

Izbraukšana 

no

Stacijas 

laukuma

Izbraukšana no

Kokneses 

vidusskolas 

vārtiem

Izbraukšana 

no

Atradzes 

kapiem

27. maijā Plkst. 15.00 Plkst. 15.05 Plkst. 16.00

3. jūnijs Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

17. jūnijs Plkst. 15.00 Plkst. 15.05 Plkst. 16.00

1. jūlijs Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

15. jūlijs Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

5. augusts Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

19. augusts Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

2. septembris Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

16. septembris Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

1. oktobris Plkst.15.00 Plkst.15.05 Plkst.16.00

Lai veicinātu kapavietu sakopšanu un uzturēšanu, kā arī 

ņemot vērā   iedzīvotāju pieprasījumu, ar šīgada 27. maiju 

divas reizes mēnesī iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas 

aizbraukt uz Atradzes kapsētu.

PAŠVALDĪBAS MIKROAUTOBUSS UZ 

ATRADZES KAPSĒTU 2015. GADĀ
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KOKNESES TŪRISMA CENTRĀ IZSTĀDE 
“KOKNESES CIMDS” 

Lepojoties ar savām Kokneses vērtībām un lokālajām 
tradīcijām, ar vēlmi celt tās gaismā - Kokneses Tūrisma 
centrs sadarbībā ar biedrību "Baltaine" ir devis iespēju 

ieraudzīt šo bagātību arī citiem. 
Izstāde "Kokneses cimds" iedvesmojās no 

Mirdzas Slavas grāmatas "Latviešu rakstainie 
cimdi", kurā ir pieci Kokneses cimdu raksti!

Pavisam izstādē apskatāmi septiņu 
rokdarbnieču adītie darbi. 

Krāsu bagātība cimdu rakstos pašreiz skatāma 
Kokneses novada domes ēkas 1. stāva vestibilā, 
Melioratoru ielā 1 - Kokneses Tūrisma centrā. 

Laipni visi aicināti!

No 20.- 26. aprīlim valstī tika 

svinēta Bibliotēku nedēļa ar vad-

motīvu „Pastāvēs, kas pārvērtī-

sies!”. Par godu šiem svētkiem Iršu 

pagasta bibliotēkā notika virkne 

pasākumu visām bibliotēkas lie-

totāju grupām.

        Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Pērses pamatskolas pirmsskolas 
grupiņas bērni darbojās eksperimentu 
darbnīcā -ar prieku pārvērta papīru 
par dažādām lietām – vējdzirnaviņām 
, ruporiem, iepazinās ar grāmatām no 
sērijām „Burvju skola” un „Brīnumai-
no lietu pasaulē”.

Pansijas iemītnieki pulcējās uz 
kopīgu daiļdarba „Velniņi” lasīšanu. 
Kāpēc lasījām tieši šo grāmatiņu? Pēc 
veco ļaužu domām Blaumaņa gara 
darbs atbilda Bibliotēku nedēļas vad-

motīvam, jo nerātnie velniņi arī mai-
nījās- sākot ar krāsu un, izaugot par 
krietniem cilvēkiem.

Skolēniem un pieaugušajiem lasī-
tājiem bibliotēkā tika piedāvāta iespēja 
piedalīties zibenskonkursā „Iepazīsti 
bibliotēkas albumus!” Konkursa mēr-
ķis - piedāvāt interesentiem neklātienē 
izdzīvot pasākumus, kuri ir notikuši 
bibliotēkā vai citās pagasta iestādēs. 
Pēc veiksmīgi atrastām fotogrāfi jām 
katrs dalībnieks izvēlējās sev nelielu 
pārsteigumu.

Visas nedēļas garumā lasītāji - lieli 
un mazi, tika iepriecināti ar jaunām 
grāmatām.

Paldies visiem, kuri piedalījās Bib-
liotēku nedēļas pasākumos, paldies 
sadarbības partneriem - Pērses pamat-
skolas pirmsskolas grupiņas audzinā-
tājai Birutai Vilcānei un pansijas so-
ciālajai rehabilitētājai Evijai Millerei.

Bibliotēku nedēļa Iršu 

pagasta bibliotēkā
Bibliotēku nedēļa ir lieliska ie-

spēja parādīt bibliotēku darbību 

nedaudz citā veidā! Tieši tādēļ iz-

vēlējos Imanta Ziedoņa Krāsainās 

pasakas, lai katra diena būtu īpaša 

un daudzkrāsaina. Manuprāt, lie-

liski izdevās iekustināt pieaugu-

šos bibliotēkas apmeklētājus uz 

radošu darbošanos, pārsteigt ar 

negaidītiem uzdevumiem un arī 

iepriecināt!

     Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Mēs kopā, gaidot Valsts valodas 
dienu, centāmies pārspēt pašu Juri Alu-
nānu, domājot savus jaunvārdus.

Mēs gleznojām kopgleznu, kurā 
katrs komatiņš, punktiņš jau bija māks-
la, jo mākslā nav nepieņemamu lietu - 
jāpaļaujas uz to, ko jūt sirds! Jāteic, ka 
radošāki šajā jomā bija vīrieši, bet sie-
vietēm svarīgāk, vai viss būs pareizi! 
Atklājās arī īpaši talanti!

Mēs kopā, pateicoties „Svētku 
Mode” vadītājai Ingai Liopai, mācījā-
mies būt krāsainas, pavasarīgi sapos-
tas un skaistas. Un arī ļoti sievišķīgas! 
Paldies Ingai - viņai savs darbs tiešām 
patīk un veicas no sirds!

Izrādās, ka daudzi pieaugušie vairs 
neatceras, kad pēdējo reizi bija „lekuši 
klasītes”! Tieši to arī vajadzēja atcerē-
ties, lai tiktu līdz krāsainajai un inte-
resantajai bērnu grāmatu izstādei! Pie-
augušie, kuriem savi bērni un arī maz-
bērni jau izauguši no bērnu grāmatu 
lasītāju pasaules, bija pārsteigti, kāpēc 
mazie nelasa, ja ir tik daudz interesan-
tu, izzinošu grāmatu! Jo viņu bērnības 
laikā bērnu grāmatām bija īpaša vērtī-
ba un arī īpašs lasīšanas prieks! Tad nu 
jautājums, ko un kā mūsu bērni lasa/
nelasa, palika atklāts.

Šogad atzīmējām arī Pasaules grā-
matu dienu, dāvinot katram bibliotēkas 
apmeklētājam, vīrietim, grāmatu! Viņi 
bija patiesi izbrīnīti, bet arī jutās pago-
dināti! Viens kungs pat pajautāja, vai 

drīkst saņemt grāmatu arī draugam! Tā 
mums sanāca īsta „vīriešu” diena!

Piektajā nedēļas dienā klausījāmies 
visu, kas bibliotēkā skan - kafi jas kanna 
pirms kafi jas laika, darbam gatavā da-
tortehnika, Vairas dziesmas, Mārtiņš 
Freimanis, dabas skaņas diskā, pirmās 
bērnu balsis, kad stundas jau beigušās, 
mūzikas skolas mazo skolēnu izspēlē-
tās gammas…. Arī klusums mēdz ska-
nēt! Šajā Bibliotēku nedēļā piedalījā-
mies arī LBB JSS projektā „Bibliotēkas 
diena dzīvē 2015”, visu notiekošo aktīvi 
publicējot sociālajos portālos! Tā mēs 
popularizējam savu darbu un varam 
sekot līdzi arī savu kolēģu veikumam. 
Protams, mācīties no viņiem, rast jau-
nas idejas.

Nevienai īstai pasakai nav beigu 
- viss turpinās! „Vienalga - mēs vēl sa-
tiksimies, varbūt krāsu pasakā, varbūt 
smaržu pasakā, varbūt pasakās, kurās 
vējš čab lapās vai jūra krāc. Pasaku jau 
ir ļoti daudz un tās nekad nebeidzas.” 
(Dzintarainā pasaka).

Bibliotēku nedēļā ar 
Imanta Ziedoņa pasakām

Nodibinājums “Fonds Sibīrijas bēr-
ni” kopš 2001.gada vāc represēto cilvēku 
atmiņu stāstus Latvijā, Krievijā un Izra-
ēlā. Ir izdota grāmata “Sibīrijas bērni” 
latviešu, angļu un krievu valodās, izvei-
dotas vairāk kā 15 dokumentālās fi lmas 
par 1941. un 1949.gadu deportācijām. 

Kokneses novada represēto personu 
ievērībai: 25. un 26. jūnijā „Fonda Sibī-
rijas bērni” operators Aivars Lubānietis 

viesosies Kokneses novadā, lai tiktos ar 
novada represētajiem un iemūžinātu 
viņu atmiņu stāstus. Intervijas DVD 
formātā vēlāk būs iespējams iegādāties. 
Koknesē dzīvojošie represētie uz tik-
šanos būs gaidīti 25. jūnijā pulksten 10  
Ģimenes atbalsta dienas centrā senioru 
istabā. Ja ir iespējams, līdzi paņemot sa-
glabājušās tā laika fotogrāfi jas, vēstules, 
lietas, kam ir vēsturiska nozīme.

Iemūžinās represēto 
atmiņu stāstus

20.maijā pulksten 10 aicinām 
piedalīties talkā Likteņdārzā kopā ar 
Mārupes novada represētajiem.  Ai-
cinām mums pievienoties arī novada 
skolēnus.  Pie veikala Elvi pulksten 

9:45  represētajiem  uz Likteņdārzu 
būs iespējams nokļūt ar Kokneses no-
vada domes transportu. Lūgums tal-
ciniekiem pieteikt dalību pa tālruni 
26423431. Līdzi jāņem darba cimdus.

Cienījamie Kokneses novada 
represētie!

Aprīlis Kokneses māmiņu klubā bija 
izglītojošais mēnesis. 14.aprīlī notika 
tikšanās ar geštalterapeiti Elīnu Zelčā-
ni.  Vairākkārt tika uzsvērts visu pamatu 
pamats ir mīlēt sevi un iemācīties būt 
klātesamībā visā, ko dari. 28.aprīlī tikša-
nās reizē ar radošu personību -  Aigaru 
Liepiņu māmiņas uzzināja daudz jauna 
par bērnu intelektuālo attīstību un par 
koka attīstošajām spēlēm. Viņas smēlās 
idejas, kā pašu spēkiem var pagatavot 

izzinošas spēles, tik vajag mazliet laika 
un uzņēmības to izdarīt. Radošās saru-
nas noslēdzot, Liepiņa kungs mazuļiem 
dāvāja graužamu lazdas kociņu, kas esot 
daudz veselīgāk un noderīgāk par jeb-
kuru plastmasa graužamriņķi.

1.jūnijā aicinām jaunās māmiņas  
piedalīties „Kokneses māmiņu kluba 
Ratu gājienā”, atzīmējot Starptautisko 
Bērnu aizsardzības dienu. Tiksimies 
plkst. 10:30 Kokneses Zaļā tirgus lau-

kumā (lūgums tērpties koši, puķaini 
un krāsaini) – dosimies ratu gājienā uz 
Kokneses parku un pa ielām, lai plkst. 
12:30 nonāktu pie Kokneses kultūras 
nama, kur notiks pasākums – bērnu 
svētki „MŪSU DZELTENĀ ISTABA”.

Gaidām arī mammas, kas ir mazuļa 
gaidībās – māmiņu klubā ir pieejams in-
formatīvs un inovatīvs grūtnieču kalen-
dārs. Laipni gaidītas tos saņemt!

Kokneses Māmiņu klubs

Jaunumi Kokneses Māmiņu klubā  

Svētdien, 17.maijā trīspadsmit 
Aizkraukles jaunieši ar saukli “Skrie-
nu par Aizkraukles nākotni” uz mu-
guras noskrēja 203 kilometrus Rīgas 
maratonā, tādejādi pateicoties Viļņa 
Plūmes piemiņas stipendijas ziedotā-
jiem un aicinot citus pielikt savu arta-
vu īpaši veidotā vietnē www.ziedot.
lv/6791.

 Neraugoties uz to, ka diviem ko-
mandas dalībniekiem dalību marato-
nā liedza veselības problēmas, pārē-
jie, palielinot savu veicamo distanci, 
spēja nodrošināt, ka tiek turēts zie-
dotājiem dotais solījums – noskrieti 
203 kilometri plānoto 202 vietā, trasē 
kopsumā pavadod 19 stundas un 3 
minūtes.  Jāatzīmē, ka vairumam ko-
mandas dalībnieku noskrietā distan-
ce bija garākā jebkad veiktā – patiess 
izaicinājums labdarības vārdā.

  Aukstajā un lietainajā dienā as-
toņi no 13 skrējējiem veica pusmara-
tona distanci (21,097 km), divi skrēja 
10 kilometrus un vēl trīs devās 5 ki-
lometru trasē. Visātrāk pusmaratonu 
pieveica Jānis Pēteris Zālītis, 5 kilo-
metrus visātrāk noskrēja Jūlija Šapo-
lovska, savukārt Sergejs Trokmanis ar 
ļoti augstvērtīgu rezultātu (38:26) bija 
ne tikai ātrākais 10 kilometru skrējējs 
stipendijas komandā, bet arī ieņēma 
21.vietu kopvērtējumā un bija cetur-
tais labākais savā vecuma grupā.

 Vēl īpašāku šo skrējienu padarī-
ja ziedotāju aktivitāte un ar to augstā 
atbildība viņu priekšā. Līdz marato-
na sākumam bija saziedoti 1719 eiro  

(tajā skaitā 220 no ārzemēm) no ie-
cerētajiem 2020, kas simboliski būtu 
10 eiro par katru noskrieto kilometru 
un dotu iespēju nozīmīgi papildināt 
Viļņa Plūmes stipendijas fondu. Lai 
mērķi sasniegtu, vēl nedēļu būs pie-
ejama ziedošanas lapa portālā ziedot.
lv, kurā ikvienam ir iespēja ar karti 
vai internetbanku ērti atvēlēt jebkāda 
izmēra artavu jauniešu atbalstam.

  “Patiesi apbrīnoju šos jauniešus 
par viņu uzņēmību, īstenojot Latvi-
jas mērogā unikālu aktivitāti un pie 
mums iedzīvinot pasaulē labi pazīs-
tamu tradīciju, vākt ziedojumus ar 
sportisku mērķu palīdzību. Aicinu 
ikvienu papildināt V.Plūmes piemi-

ņas stipendijas fondu, lai pateiktos 
aktīvajiem jauniešiem” mudina Aiz-
kraukles novada domes priekšsēdē-
tājs Leons Līdums.

 Fotogrāfi jas, kā arī plašāka infor-
mācija par komandu un atbalstīšanas 
iespējām pieejama www.stipendija.
plume.lv

Labdarības skrējiens bija iespē-
jams, pateicoties nozīmīgam atbals-
tam no Aizkraukles novada domes, 
laikraksta “Staburags”, reklāmas 
aģentūras “Triple Bounce” un mara-
tona organizatoriem, kuri nodrošinā-
ja bezmaksas dalību skrējienā.

Informāciju sagatavoja:

Baiba Plūme

Spītējot grūtībām, jaunieši tur solījumu 

noskriet 202 kilometrus labdarībai

Ar smaidu sejā pēc pusmaratona fi niša.
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14. maijā Bebru pagasta „Gal-

diņos” – tēlnieka Voldemāra Jā-

kobsona memoriālajā mājā – mu-

zejā priecīgā un gaidītā notikumā 

– Lindas Šmites māksliniekam 

veltītās, apgāda „Jumava” izdotās 

grāmatas „Āmurbrālis, akmens 

cietais” atvēršanas svētkos satikās 

novadnieki, viņa piemiņas glabā-

tāji un mākslas cienītāji, tie, kuri 

Jākobsonu vienmēr sauks par savu 

skolotāju. 

                         Sarmīte Rode,

Anitas Šmites foto

Ciemiņu vidū bija arī Taiga La-
banovska – skulptūras „Tautumeitas” 
modele. Bebru pagasta vokālā ansam-
bļa „Nianse” dziesma „Vecbebriem” 
ar Ārijas Āres vārdiem un Voldemāra 
Jākobsona skolnieka Andra Kristona 
melodiju bija kā sirsnīgs labas dienas 
vēlējums, lai tikšanās brīdis Jākobsona 
domu un darbu paradīzē rosinātu ielū-
koties jaunās grāmatas lappusēs.

Ar īpašu redzīgumu 
restaurējusi cilvēka mūžu

Jau pagājuši vairāk kā 40 gadi, kopš 
savādnieks no Vecbebru šķūņa pelēkos 
laukakmeņus kaļ debesīs, bet reiz katlu 
kalēja dēls atmodināja akmenī iesalušās 
dvēseles. Dzīves laikā viņš bija izteicis 
vēlēšanos, lai „Galdiņos” būtu muzejs.  
Vai sava ceļa gājējs, un kā grāmatā no-
dēvējusi autore: Šķūņa vīrs, patiesības 
un vienkāršības kalējs varēja nojaust, 
ka viņa mūžam būs veltīta grāmata 
tāpat kā citiem latviešu tēlniekiem? Ar 
īpašu redzīgumu un tausti Linda ir res-
taurējusi cilvēka mūžu, bet uzsverot, ka 

grāmata nav dokumentāls vēstījums, 
bet viņas redzējums un sajūtas.

Apgāda „Jumava” pārstāve pastās-
tīja, ka sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību jau vairākus gadus tiek rīkoti 
literāri konkursi. Linda Šmite ir manu-
skriptu konkursa „Mūsu stiprās dzim-
tas” pagājušā gada uzvarētāja.

No grāmatas vāka uz mums norau-
gās pats meistars un viņa „Kukažiņa”. 
Linda, vispirms noglāstot vienu no 
mīļākajiem Jākobsona mūža darbiem, 
klātesošajiem atklāja: „Šī ir mana astotā 
grāmata, visas iepriekšējās ir fantāzijas 
augļi. Par Jākobsonu rakstīt bija daudz 
grūtāk, te vairs nepietika ar manu iztēli 
vien, man bija svarīgi zināt, kādā laikā 
viņš ir dzīvojis, par ko domājis, ar kā-
diem cilvēkiem ticies. Grāmata, ko ie-
sāku 2010. gadā, tapa lēnām un man, 
šķiet, ka iesākumā vainīgs bija pats 
meistars, kurš nelaida sev klāt. Bet arī 
viņam darbi dzima smagi. Jākobsona 
vārdi: „Vista arī nedēj divas olas uzreiz.” 
Paldies muzeja toreizējai vadītājai Sar-
mītei par iespēju izpētīt mākslinieka 
konspektus un piezīmes. Izstudēju visu 
iespējamo literatūru, biju priecīga par 
katru teikumu, ko izdevās atrast presē, 
tēlniecības grāmatās. Atliku malā, tad 
atkal turpināju. 

Liela ir Jākobsona dzimta
Uzzinot par Latvijas Pašvaldību 

savienības un apgāda „Jumava” izsludi-
nāto konkursu „Mūsu stiprās dzimtas”, 
aizsūtīju pieteikumu. Bet tad domāju, 
viņam taču nav dzimtas, bet tad atkal 
padomāju - dzimta viņam tomēr liela: 
akmens brāļi, akmens māsas, āmuri, 
kalti… Un tāpēc nebrīnīties par grāma-

tas nosaukumu „Āmurbrālis, akmens 
cietais”. Ja kādam nepatīk, ir arī otrs 
nosaukums „Mezglā sietas dvēseles”, 
jo ļoti daudzas dvēseles: Šķūnis, pats 
Tēlnieks, visi, kuri šeit atstājuši savu 
darbu, ir saistīti lielā mezglā. Man ir 
bijusi tā laime dzīvot ar Jākobsonu vie-
nā laikā četrus gadus. Man kā četrga-
dīgam bērnam, braucot no Liepkalnes 
garām „Galdiņiem”, vienmēr acīs iekri-
ta akmens lācītis, kuru gribējās paņemt 
līdzi. Tātad, tās ir bērnības atmiņas, kas 
mani uzrunāja un otrs - izaicinājums, 
vai es varu uzrakstīt par reālu cilvēku, 
par vēsturisku personību. Voldemārs 
Jākobsons ir cilvēks, ar kuru Bebros 
lepojas visi. Bebru pamatskolā mums 
katru gadu norit konkurss, kurā skolē-
ni lepojas ar savu pagastu, ar muzeju, 
ar „Tautumeitu”. Bet man šķiet, ka savā 
dzīvē viņš palicis līdz galam nenovēr-
tēts. Ja atšķiram padomju Latvijas en-
ciklopēdiju, tad pie burta J nav neviena 
teikuma par mūsu tēlnieku, kurš studē-
jis Latvijas Mākslas akadēmijā, mācījies 
pie Konstantīna Rončevska, Teodora 
Zaļkalna. Ir rakstīts par kādu lokomo-
tīves vadītāju Jākobsonu. Vikipēdijā 
par viņu saskaitīju 17 teikumus. Tāpēc 
viņš ir pelnījis grāmatu, tā ir dāvana 
meistara 115. dzimšanas dienā un tas 

nekas, ka iznākusi gadu vēlāk. Grāma-
tā izmantotas Aivara Bites fotogrāfi jas 
un foto no muzeja krājuma. Paldies vi-
siem, kuri palīdzēja tās tapšanā!”

Atmiņas par mākslinieku 
neizgaist

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris, sveicot auto-
ri, sacīja: „Domāju, ka pie Jākobsona 
dzimtas pieder arī viņa audzēkņi. Arī 
es varu būt lepns, jo mans tēvs ir bi-
jis viņa skolnieks. Paveikts liels darbs. 
Paldies par mūsu izcilā novadnieka 
personības izpēti!” Ansambļa „Nianse” 
dziesmas ar Andra Kristona mūziku 
mijās ar klātesošo apsveikumiem un 
atmiņu stāstiem par „Galdiņu” saim-
nieku. Viešņa no Jelgavas novada Svē-
tes pagasta – Taiga Labanovska atklāja: 
„Ļoti gribas atgriezties Vecbebros un 
satikties ar savu jaunību, jo te man ir 
20 gadi, nevis kā šodien – 79! Nekad 
neaizmirsīšu tikšanos ar tēlnieku un to, 
ka viņš 1955. gadā mani, Vecbebru teh-
nikuma audzēkni, izvēlējās par modeli. 
„Tautumeita” bija mūsu kursa dāvana, 
beidzot skolu.”

Tikpat stalti kā viņu skolotājs, 
bijušie Jākobsona skolnieki: Uldis 
Filipsons, Jānis Birkāns, Uldis Strau-
me, Valdis Kalniņš, Andrejs Muraško 
nostājās cits citam blakus un ar dziļu 
cieņu un pateicību atminējās savu 
skolotāju. Valdis Kalniņš uzsvēra: 
„Citiem Jākobsons bija tēlnieks vai 
savādnieks, mums viņš bija godavīrs, 
kurš iemācīja turēt doto vārdu.” Uldis 
Filipsons salīdzināja skolotāja mācī-
to ar šodienas notikumu: „Aizvedot 
mūs uz Rīgu, mākslas muzeju, klases 
audzinātājs atgādināja - lielie mākslas 
darbi jāskatās no attāluma, tikai tad 
var uztvert kopainu. Arī mēs, tikai 
gadiem ejot, arvien labāk novērtējam 
viņa devumu Bebru pagastam, Beb-
ru pamatskolai, novadam un Latvijai. 
Esam priecīgi, ka ir tapis veltījums 
viņa mūžam.” Andrejs Muraško, kurš 

vienmēr atbalsta muzeja un pagasta 
pārvaldes rīkotos sporta pasākumus, 
sagaidot Jākobsona dzimšanas dienu, 
atminējās: „Skolotājam bija tikai divi 
pieņemami iemesli, kāpēc tu drīksti 
kaut ko nokavēt: vai nu tu esi miris, vai 
ceļā uz slimnīcu! Un vēl novēlu -  ne-
nokavējiet, pierakstiet savējo atmiņas, 
jo mēs visi aizejam.”

Paldies, ka bijām kopā! 
Grāmatā ir divas epizodes par Jā-

kobsonu un deju. Gunta Krievāre, pa-
teicoties autorei, dalījās savā atmiņu 
stāstā: „Kad mācījos tehnikumā, tika 
rīkoti karnevāli, kurus Jākobsons, at-
bilstoši tērpies, apmeklēja. Viņš vērtēja 
maskas un izteica savas domas. Vienā 
masku ballē Jākobsons mani uzlūdza 
dejot. Pēc tam pārējie sacīja: tu gan esi 
izredzētā, viņš vēl nekad nevienu nebi-
ja uzlūdzis!”

Astrīda Grantiņa, arī bijusī Jākob-
sona skolniece, strādājot Bebru pagasta 
padomē, vienmēr atbalstījusi muzeja 
darbu. Viņa uzsvēra, ka noteikti jāatce-
ras priekšsēdētājas Rutas Borislavas ie-
guldījums muzeja attīstībā. „Āmurbrā-
lis, akmens cietais” ir piecas nodaļas, un 
pēdējā no tām „Šķūnis Muzejs” autore 
ir pieminējusi ļoti daudzus, kuri gadu 
gaitā ir palīdzējuši muzejam. Svētku 
dienā grāmatas radītāja saņēma daudz 
sirsnīgu apsveikumu no saviem darba 
kolēģiem Bebru pamatskolā, Bebru pa-
gasta pārvaldes, Kokneses pagasta bib-
liotēkas, citiem pagasta iedzīvotājiem. 
Ansambļa meitenes viņai veltīja īpašu 
apsveikumu dziesmu un Ligitas Locā-
nes vēlējumu: „Linda, tev abās rokās ir 
sainīši ko nest, jo grāmatas ir smagas, 
bet tu vari priecāties, ka tavas rokas ir 
piepildītas, tu pati esi piepildīta, un mēs 
caur tavām grāmatām varam smelties 
no tavas sirds bagātības!”

Paldies visiem, kuri šajā dienā bija 
kopā „Galdiņos”, lai kopīgi atvērtu grā-
matu Tēlniekam un Skolotājam, kuram 
ir tik bagāta dzimta!

Grāmatas „Āmurbrālis, 

akmens cietais” atvēršanas 

svētki „Galdiņos”

14. maija vakarā spirgts kā 

zaļojošais pavasaris, sirsnīgs un 

emocijām bagāts noritēja Vec-

bebru profesionālās un vispār-

izglītojošās internātvidusskolas 

jauniešu deju kolektīva „Kāre” 

gadskārtējais atskaites koncerts 

„Mūžīgi laimīgi”, kurā piedalījās 

arī pagasta vokālais ansamblis 

„Nianse” (vadītāja Liāna Harito-

nova) un jaunie talantīgie dzie-

dātāji Reinholds un Rūdolfs Spru-

kuļi. 

     Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Mācību iestādes piepildītā ska-
tītāju zāle uzgavilēja katram priekš-
nesumam, jo ikvienā no tiem bija 
jūtams, cik daudz enerģijas un darba 
atdots, lai mums, skatītājiem, dāvātu 
svētku brīdi.

Koncerta nosaukumam izvēlētā 
deja „Mūžīgi laimīgi” ir šīs sezonas 
„ Kāres” mīļākā deja. Kāpēc? Varbūt 
tāpēc, ka vadītāja Sarmīte Plūme pa-
gājušajā rudenī daudziem jauniem 
iesācējiem to pirmo iemācīja. Varbūt 
tāpēc, ka horeogrāfa Jāņa Ērgļa dejis-
ko vēstījumu par puišu un meitu di-
žošanos, katram sava pārākuma pie-
rādīšanu un visbeidzot laimīgu kopā 

būšanu „ Kāres” dejotāji 
itin viegli izprata un 
gana amizanti izpildīja, 
lai šo deju sev ņemtu 
par izvēles deju lielajos 
deju „ karos” – šopa-
vasar deju skatē. Bet 
varbūt šī deja ir mīļākā 
tāpēc, ka uzdod jautāju-
mus: „Kad tu esi mūžīgi 
laimīgs?

Kolektīva vadītā-
ja Sarmīte Plūme teic: 
„„Kāre” šajā sezonā 
strādāja tikai ar vienu 
vienīgu mērķi – nokļūt 
šīs vasaras Latvijas skolu 
jaunatnes XI Dziesmu 
un deju svētkos, kopā 
ar 110 Vislatvijas vi-
dusskolēnu deju kolek-
tīviem dejot „ Daugavas” 
stadionā. Un viņi tur būs! No 5. līdz 
12. jūlijam Rīga skanēs un dimdēs, un 
tajā būs arī mūsu Vecbebru dejotāju 
soļi. Tikai katrs dejotājs pats spēj no-
vērtēt, cik viņš šajā gadā ir iemācījies, 
cik atdevīgi apmeklējis mēģinājumus 
un par cik sprīžiem pats kā dejotājs 
audzis. Es šo sava sapņa piepildījumu 
līdzinu ar daudziem citiem, iepriek-
šējiem Deju svētkiem, kad „ Kāre” 

līdzvērtīgi citiem ir veidojusi sarež-
ģītos deju rakstus Daugavas stadionā. 
Gandarījums ir milzīgs par to, ka ce-
rētais, gribētais, sūri un grūti pelnī-
tais ir „ Kāres” rokās. To devis tikai 
un vienīgi darbs. To apliecināja arī šis 
atskaites koncerts, kurā jaunieši mani 
patīkami pārsteidza – šķita, viņi dejo 
tik labi kā vēl nekad! Vairākiem dejo-
tājiem, mērojot tālu ceļu, uz koncertu 
bija ieradušies vecāki.”

Starp labi zināmām un iemīļotām 
latviešu tautas dejām, kā Harija Sūnas 
„Meita puišus dancināja” un citām, 
„Kāre” mums dāvāja arī savu jaunāko 
- Ginta Baumaņa deju „Aicinājums” 
ar Aspazijas tekstu R. Paula mūzikas 
ietērpā.

Saviļņojošs bija stāsts par deju 
„Es noaudu zvaigžņu segu”. Tās au-
tore horeogrāfe Arta Melnalksne 
bija 2015.gada Deju svētku māksli-

nieciskās koncepcijas autore. Savu 
deju viņa iecerēja kā Deju svētkus 
noslēdzošo - kā zvaigžņu segu, kas 
silti pārklājas pasaulei, kā reālu segu, 
ko auž meitene, paceltās rokās sme-
ļot Kosmosa enerģiju un ieliekot to 
segā, ko darina saviem vismīļāka-
jiem. Lai tā sildītu un sargātu. Dejas 
autore pati tagad uz mums nolūkojas 
no zvaigznēm. Bet jaunieši šajā dejā 
mums deva pārliecību, ka zvaigžņu 
sega paliek. Jo tā ir darināta no zvaig-
znēm, no atmiņām, no gaismas un no 
cerībām.

Koncerta noslēgums „Kāres” va-
dītājai Sarmītei Plūmei bija skaists ne-
gaidīts pārsteigums. Skolas kolektīvs, 
dejotāji un daudzi jo daudzi skatītāji 
vēlējās pateikt paldies par nesavtīgo 
sirds darbu daudzu gadu garumā, kā 
arī sveikt aizvadītājā dzīves jubilejā. 
„Kāres” jaunieši un nākamie dejotāji 
– pirmsskolas grupas bērni ar skolo-
tājas Aijas Rimšas palīdzību bija sa-
gatavojuši sirsnīgu apsveikuma deju, 
bet dalībnieki no kādreizējā vidējās 
paaudzes deju kolektīva pateicās par 
dejā kopīgi pavadītājiem gadiem.

Lai deju kolektīvam „Kāre” un 
vadītājai Sarmītei Plūmei daudz lai-
mīgu gandarījuma brīžu šīs vasaras 
lielākajos svētkos!

Sirsnīgs un emocijām bagāts deju kolektīva „Kāre” 
gadskārtējais atskaites koncerts

"Grāmata - tā ir dāvana 
tēlniekam un viņa dzimtai", 

teic  autore Linda Šmite.

Laimīgi dejā!
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Tie, kas seko līdzi jauno Kok-

neses volejbolistu sasniegumiem 

noteikti būs pamanījuši, ka Ilmāra 

Gaiša Kokneses vidusskolas 8. – 

9. klašu zēnu (dzim. 2001.-2002.) 

volejbola komandā (treneris Ivars 

Māliņš) spēlē arī Jurģis Rēķis. 

     Sarmīte Rode

Jau otro gadu pēc kārtas savā ve-
cuma grupā šī ir stiprākā volejbola 
komanda Latvijā, ko apliecina  marta 
nogalē  iegūtais čempionu tituls Lat-
vijas jaunatnes volejbola čempionāta 
fi nālturnīrā C2 zēnu komandām. Jur-
ģis, viens no čempioniem, ir visjau-
nākais komandas spēlētājs, jo dzimis 
2003. gadā. Viņš mācās Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas 6. a klasē un 
arī savā klasē ir visjaunākais, augumā 
visgarākais (1,78m) un starp zēniem 
sekmju ziņā vislabākais. Volejbols nav 
vienīgais sporta veids, ar ko zēns no-
darbojas. Mācoties jaunākajās klasēs, 
aizrāvies ar peldēšanu, bet  jau ceturto 
gadu ar panākumiem spēlē basketbo-
lu Rīgā, Ķeizarmežs/Sarkandaugava 
komandā. Nesen aizvadītājā Latvijas 

Jaunatnes čempionātā basketbolā, kas 
norisinājās Ādažos, Jurģis ar saviem 
komandas biedriem izcīnīja uzvaru 
un kļuva par čempioniem U12 grupā.

 Vienpadsmit gadus vecais, šogad 
divkārtējais čempions, nāk no sport-
iskas ģimenes. Viņa tēvs Oskars Rēķis 
skolas gados izcīnījis augstus sasnie-
gumus basketbolā, ir mācījies Valda 
Valtera basketbola skolā, bet krust-
tēvs Edgars Rēķis ir spēlējis Latvijas 
jauniešu basketbola izlasē. Zīmīgi, ka 
Valda Valtera grāmatā „Dumpinieks 
ar ideāliem”, kuru Jurģim uzdāvināja 
par uzvaru Latvijas Jaunatnes čem-
pionātā basketbolā starp daudzajām 
fotogrāfi jām ir arī foto, kurā ierau-
gāms viņa tētis, basketbola skolas au-
dzēknis. Tiekoties ar jauno sportistu, 
jautāju, kā ikdienā var apvienot abus 
sporta veidus? „Katru skolas dienu 
pēc stundām dodos uz volejbola tre-
niņiem. Basketbolu sāku spēlēt pēc 
mana krusttēva bijušā komandas 
biedra, kurš tagad ir komandas Ķei-
zarmežs /Sarkandaugava viens no 
treneriem, uzaicinājuma. Vasarās es 
piedalos basketbola sporta nometnēs, 

bet uz ikdienas treniņiem nebraucu, 
bet tikai uz sacensībām, kas notiek 
katru mēnesi dažādās Latvijas vietās.  
Komandā spēlēju kā centra uzbru-
cējs. Man ļoti patīk basketbols, tāpēc 
nav grūti visu apvienot,” stāsta Jurģis. 
Zēna kuplā tuvinieku saime ir vis-
lielākie līdzjutēji un atbalstītāji visās 
sacensībās. Jurģa vecmāmiņa Sarmīte 
Rēķe smaidot teic, ka dzīves lielākā 
daļa aizritējusi sportiskā gaisotnē – 
pirms gadiem atbalstot dēlu sporta 
gaitas, tagad dzīvojot līdzi mazdēla 
aktivitātēm. Katra no Jurģa izcīnīta-
jām jau 30 medaļām nenoliedzami ir 
arī visu  tuvinieku nopelns.

Jautāju Jurģim: „Vai lielās sporta 
aktivitātes netraucē mācībām skolā?” 
„Mums katru mēnesi basketbola tre-
nerim ir jāiesniedz sekmju izraksts. 
Sacensībās drīkst piedalīties tikai sek-
mīgi skolēni. Pareizi saplānojot dienas 
režīmu varu visu pagūt, atliek laiks 
arī atpūtai.” Jāpiebilst, ka Jurģis dejo 
arī skolas tautisko deju kolektīvā. Sa-
vukārt mājās iznāk laiks gan palīdzēt 
vecākiem un omītei dārza darbos, pa-
spēlēties ar jaunāko brāli Krišjāni un 

paauklēt deviņus mēnešus veco māsi-
ņu Martu.

„Vai jaunajam sportistam ir kāds 
noteikts mērķis?” Jurģim atbilde nav 
ilgi jādomā: „Gribu pārspēt tēta un 
krusttēva sasniegumus basketbolā!”

Latvijas čempions volejbolā 
un basketbolā

Vasaras vidū, 30. jūnijā, senioru 
klubiņš „Pīlādzītis” aicina Kokneses 
vecļaudis doties ekskursijā uz kaimiņ-
zemi – Lietuvu! Ceļojums būs intere-
sants un izzinošs, jo varēs iepazīt Lie-
tuvas kulināro un kultūras mantojumu 
Augštaitijā -  paredzēta viesošanās Ro-
kišķu muižā un  izdaudzinātā Rokišķu 
siera degustēšana, apstāšanās pie Iļģio 
ezera,  Slininku ūdensdzirnavu apmek-
lējums, bet ceptuvē „Romnesa” varēs 
uzzināt lietuviešu nacionālā keksa „Ša-
kotis” recepti, kā arī baudīt Lietuvas 
ziemeļaustrumu kūrortpilsētas Zarasai 
panorāmu! Dalības maksa būs ap 15 
eiro. Ekskursijai jāpiesakās  līdz 25. jū-
nijam, zvanot pa tālruņiem: 65161361; 
26173691. Jāņem vērā, ka ceļošanai ir 
derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepil-
soņu pases, personu apliecības jeb elek-
troniskās idenfi kācijas kartes, izņemot 
Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas 
līdz 2002. gada 30. jūnijam. 

Izbraukšana pulksten 7.30 no Kok-
neses dzelzceļa stacijas un veikala „El-
vis” laukuma.

Nedomājiet daudz – Lietuva vilina 
un sauc!

Lietuva 
vilina un 
sauc!

 „Par gadu skaitu nedomāju, 

pasē rakstītais vienkārši aizmirs-

tas!” – mācot jau trešo bebrēnie-

šu paaudzi, savu darba gadu 59. 

pavasarī teic Bebru pamatskolas 

matemātikas un fi zikas skolotāja 

Zenta Zīle. 

    Sarmīte Rode

Viņa ir dzimusi gada ziedošākajā 
un smaržīgākajā laikā. 9. maijā, sagai-
dot 80. dzimšanas dienu, dēla ģimene 
viņai dāvināja skaistu svētku dienu, 
bet, dienu iepriekš,  sirsnīgus apsveiku-
mus bija sarūpējis Bebru pamatskolas 
kolektīvs. Pateicība par ieguldījumu 
skolotājas ilgajā darbā ir Kokneses no-
vada domes piešķirtais atzinības raksts. 
No 2010. gada Zenta Zīle ir Kokneses 
Goda pilsone, viņa ir vadījusi Bebru 
pagasta represēto nodaļu, bet mums, 
daudzajiem viņas skolniekiem, viņa ir 
un paliks skolotāja, kuru satiekot, vien-
mēr gribas pateikt paldies. Paldies par 
māku nepagurt grūtību priekšā.

Dzimšanas dienas nedēļā, tiekoties 
ar skolotāju Zentu Zīli, mūsu saruna 
noritēja, kā mazs ceļojums atmiņās.

Bērnības vēlēšanās – būt 
skolotājai

Ilūkstes apriņķa Prodes pagas-
tā „Vīķu” mājas saimnieki gaida 
piedzimstam dēlu, bet pasaulē nāk 
ņiprs meitēns. Gārsenes luterāņu baz-
nīcā vecāki nokristī pirmdzimto un 
dod skanīgu vārdu – Zenta. Pēc diviem 
gadiem uz Ziemassvētkiem šūpulī dus 
māsiņa Ērika. Skolotāja atceras: „Va-
sarā pirms došanās uz skolu sastapos 
ar kādu skolotāju – viņa man likās tik 
skaista un glīti ģērbusies. Viņa ar mani 
laipni sarunājās, stāstot par skolu un 
visu to, ko varēšu iemācīties. Šķiet, tajā 
brīdī sapratu, es vēlos būt tāda, kā šī 
jaukā kundze. Gribu būt skolotāja.”

Pirmais skolas gads Gārsenes pa-
matskolā vēl aizrit Latvijas brīvvalsts 
laikā, kad godā celtas latviskās vērtības, 
kad nedēļas beigās, dodoties uz mājām, 

visi vienojas tautas lūgšanā „Dievs, svē-
tī Latviju!”, bet nākamajā gadā jau pie 
skolas plīvo svešas varas karogs. 

Pēc smagi pārciestajiem kara ga-
diem 1948. gada decembrī tiek apcie-
tināts tēvs un aizvests uz Daugavpils 
lēģeri, bet 1949. gada 25. martā trīs-
padsmitgadīgo Zentu no skolas sola 
aizsauc bruņoti vīri, lai kopā ar māti un 
māsiņu sāktos ceļš uz Sibīriju. Pēc gada 
uz tālo Omskas apgabalu pie ģimenes 
ierodas tēvs.  Esmu vairākkārt bijusi 
klāt 25. marta atceres pasākumos, ku-
ros skolotāja Zīle jaunajai paaudzei 
stāstījusi savas „Sibīrijas bērna” atmi-
ņas. Šajos brīžos pieklust pat vislielākie 
palaidņi un savu stingro skolotāju viņi 
ierauga citām acīm. 

Sibīrijā ģimenē piedzimts trešā 
meita. Zenta, kuru ar māsu šķir 17 
gadu starpība, šajā laikā jau ir pabeigusi 
vietējo pamatskolu un mācās Taras pe-
dagoģiskajā skolā. 1956. gadā par viņas 
pirmo darbavietu kļūst bērnu nams 
Korsinas sādžā. 1957. gada aprīlī jaunā 
izglītības darbiniece saņem atļauju at-
griezties Latvijā. 

No literatūras uz matemātiku
Visa iedzīve – viens koferītis. Tā 

sākas jaunās darba gaitas Vietalvas 
pamatskolā kā krievu valodas skolotā-
jai. Sagadās tā, ka mācību gada beigās 
saslimst direktore, kura māca mate-
mātiku izlaiduma klasē. Bez pamu-

dinājuma jaunā skolotāja iet klasē un 
pasniedz stundas. Liels ir direktores 
pārsteigums, kad viņa uzzina – klase 
eksāmeniem ir sagatavota. Uzņēmī-
gā jauniete uzsāk neklātienes studijas 
Latvijas Valsts Universitātes fi loloģijas 
fakultātē. Skolotāja Zīle teic: „Skolas 
laikā matemātika man padevās, bet 
labāk patika literatūra. Tomēr dzīve ie-
viesa savas korekcijas. Nokļuvu darbā 
Pērses pamatskolā, kur bija nepiecieša-
ma matemātikas skolotāja, tāpēc pēc 1. 
kursa studijas turpināju Daugavpils pe-
dagoģiskajā universitātē matemātikas 
fakultātē.”  Savu nākamo vīru, toreizējo 
Pērses pamatskolas direktoru, jaunā 
skolotāja pirmo reizi satikusi, kad vēl 
strādājot Vietalvā, direktores uzdevu-
mā braukusi uz Pļaviņām pēc skolotāju 
darba algām. Īsajā tikšanās brīdī viņa 
iekritusi acīs direktoram no Iršiem. Pēc 
pāris mēnešiem, Rīgā, netālu no Ope-
ras, viņu sveicinājis kāds kungs, kuram 
sveicienu nav atņēmusi. Vēlāk, jau tie-
koties Iršos, nākamais vīrs smejot pār-
metis: „Kāpēc neatņēmi sveicienu?”

1958. gadā Zenta Zīle un Pēteris 
Čudars sāk kopīgu dzīves ceļu. Tas ir 
laiks, kad Pēteris Čudars jau strādā par 
direktoru Bebru skolā, bet Zenta Zīle 
tikai sāk savas darba gaitas Bebros, kad 
pensijā dodas ilggadējais matemātikas 
skolotājs Visvaldis Bārs. Divus gadus vē-
lāk ģimenē piedzimst dēls Jānis, bet jau 
pirms tam viņi ir kļuvuši par audžuve-
cākiem Zentas mirušās draudzenes no 
Iršiem bērniem – Aivaram un Mārai.

Sākotnēji skolotāju ģimene dzī-
vojusi „Brencēnos”, bet no 1982. gada 
pagasta centrā daudzdzīvokļu mājā 
„Avoti”, pavisam tuvu direktora Pētera 
Čudara izlolotajai 1974. gadā uzceltajai 
jaunajai Bebru pamatskolai. Ilggadējais 
skolas direktors mēro mūžības ceļu, bet 
viņa paveikto piemin un atceras.

Galvenais – atrast savu vietu 
dzīvē

Ik rītu ejamais ceļš uz skolu nav 
tāls, bet gadu ziņā noietais ceļš ir cieņas 

un apbrīnas vērts. Tikšanās reizē jautā-
ju skolotājai, kā gadu ritējumā ir mainī-
jušās mācīšanās metodes un paši skolē-
ni? „Metodes ir mainījušās, bet ne visas 
no jauna radītās ir labas. Savulaik tika 
ieviestas darba burtnīcas, kur uzdevu-
mos tikai jāieliek skaitļi, jāapvelk atbil-
des, bet bērni vairs neprot rakstīt. Jo ar 
lielāku tempu attīstās modernās tehno-
loģijas, kas, protams, ir apsveicami, jo 
skolēniem mazāk ir jādomā pašiem. 
Mani uztrauc, kā bērnu un jauniešu pa-
saules uztveri ietekmē interneta vietnēs 
pieejamā informācija un, kā tā iespaido 
viņu uzvedību. Neesmu tik liela sava 
priekšmeta patriote, lai sacītu, ka mate-
mātika dzīvē ir galvenais. Ja skolēnam 
tā nepadodas, bet viņš izrāda centību, 
tas ir ļoti daudz. Saviem audzēkņiem 
saku: matemātika nav galvenais, gal-
venais ir atrast savu vietu dzīvē. Man ir 
prieks un gandarījums, ja pie manis sa-
lidojumos vai citās reizēs atnāk bijušie 
absolventi un parāda savas ģimenes fo-
togrāfi jas, pastāsta, kur mācās vai strā-
dā. Ļoti lepojos ar savu skolnieku Gati 
Caunīti. Palīdzu viņam apgūt augstāko 
matemātiku, jo mērķtiecīgais jaunietis 
studē augstskolā. Mācāmies abi!” 

„Skolotāja Zīle ir stingra skolotāja, 
bet viņa matemātiku iemāca!” – teic 
gan skolēni, gan viņu vecāki. Stingros 
un prasīgos zināšanu devējus nekad 
neaizmirst, viņi paliek atmiņā ar savu 
personību. 

2010. gada pavasarī skolotāja pava-
dīja lielajā dzīvē savu 13. izlaiduma kla-
si. Viņa smaidot teic: „Nodomāju, tas 
tad nu ir viss! Šajā mācību gadā skolas 
vadība man lūdza uzņemties audzināt 
skaita ziņā nelielo 7. klasi. Līdzi izskriet 
viņiem nevaru, bet satiekam labi!”

Uzdāviniet ziedošu 
jasmīnu klēpi!

Ar savu dzīves pieredzi, viedu 
gudrību skolotāja māk atrast īstos 
vārdus, palīdzēt ar padomu tiem, kas 
lūdz palīdzību. Viņa atklāj: „Tā ir liela 
Dieva dāvana, nodota no vecākiem, 

no paaudzes paaudzē. Manā bērnībā 
īstā vecmāmiņa jau bija mirusi, bet 
mūsu mājās dzīvoja vecmāmiņas māsa, 
pēc tautības lietuviete, tāpat kā mana 
mamma. Viņu saucām par savu vec-
māmiņu, izaugām ar viņas stāstītajām 
pasakām. Vecmāmiņa iemācīja dabā 
iepazīt un savākt zālītes, kas stiprina 
veselību. Arī man ir sava mājas aptie-
ciņa – dabā atrodu sev nepieciešamo. 
Cenšos iztikt bez medikamentiem. Vēl 
man tika iemācīts: nekad neaizņemies, 
iztiec ar to, kas tev ir. Pēckara gados 
tajās retajās reizēs, kad mājās parādījās 
konfektes, tās brālīgi sadalījām visiem. 
Mēs ar māsu savu tiesu tūlīt apēdām, 
bet nākamajā dienā gaidījām, kad vec-
māmiņa stāstīs pasaku un padalīsies ar 
savām konfektēm. Viņa teica: nu, re, ja 
vakar viss būtu apēsts, šodien nebūtu 
prieka! Un tajā bija sava gudrība, ko 
sapratu pēc gadiem.”

Rokdarbi un grāmatu lasīšana ir 
lielākie skolotājas vaļasprieki kopš bēr-
nu dienām. Meitenes gados Sibīrijā iz-
šūtais dekoratīvais spilvens tagad ir no-
nācis Aizkraukles Vēstures un mākslas 
muzeja „Kalna Ziedi” krājumā. Viņa 
stāsta: „Ārdīju nonēsāto zeķu stulmi-
ņus un izšuvu spilventiņus, muline die-
gi bija grūti pieejami. Vienmēr ir paticis 
kaut ko notamborēt un izšūt, adīt zeķes 
un cimdus, baudījums dvēselei ir laba 
izlasīta grāmata.”

Pavasaris ir jubilāres mīļākais ga-
dalaiks, kad domās gribas atgriezties 
bērnībā, kur tuvējā gravā netālu no 
Vīķu kalna ziedēja zilas, baltas un rozā 
vizbules. Bet visvairāk skolotāju ieprie-
cināsiet, ja uzdāvināsiet ziedošu jasmī-
nu klēpi!

Zentas Zīles novēlējums jaunajiem 
dzīves sācējiem, kad klāt eksāmenu 
laiks: „Pirms eksāmeniem nevis lietot 
nomierinošas tabletes, bet kārtīgi izgu-
lēties! Nebaidieties!  Ejiet pretī priekam 
un arī grūtībām, jo visu var pārvarēt. 
Iemācieties būt atbildīgi par sevi, ne-
meklējiet vainu ārpusē. Pasauli jūs ne-
izmainīsiet, bet sevi jūs varat mainīt.” 

Vislielākā dzīves balva – būt skolotājai
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Vecbebros, stadionā ierīko-

tais skeitparks, ir iecienīta pa-

gasta bērnu un jauniešu atpūtas 

vieta, kur pilnveidot savas spor-

tiskās iemaņas, braucot ar skri-

tuļslidām, skrituļdēli vai BMX 

velosipēdu. 

      Sarmīte Rode

Lības Zukules foto

Jau iepriekšējos gados skeitpar-
kā ir notikušas sacensības. 8. maija 
pievakarē pagasta jaunā paaudze un 
jaunieši no Kokneses ar lielu aiz-
rautību skeitparkā piedalījās Bebru 
pagasta pārvaldes rīkotajās sacensī-
bās. To gaitu organizēja un sniegu-
mus vērtēja trīs tiesnešu žūrija: Ar-
tis Zvejnieks, Ilze Pabērza un Lība 
Zukule. Savu māku demonstrēja  
20  sacensību dalībnieki, startējot 
ar skrituļslidām, skrejriteņiem un 
BMX velosipēdiem.

Artis Zvejnieks, sporta pasāku-
mu organizētājs, stāsta: „Dalībnie-
ki demonstrēja sniegumu uz ram-
pām un sacentās slalomā, kas bija 
salīdzinoši vieglāks un varbūt pat 
plašākam dalībnieku un skatītāju 
pulkam vieglāk izpildāms un jaut-
rāks. Slaloms tika organizēts kā 0,5 
litru gāzētu dzērienu pudeļu (Spri-
te, Fanta, Cola) līkloču apbraukša-
na. Kopā 20 pudeles bija novietotas 

1,8 metri viena aiz otras, trase bija 
uz asfaltēta tenisa laukuma U veida 
maršrutā. 

Sacensību gaita bija ļoti spraiga 
un jautra. Visus dalībniekus atbals-
tīja aktīvie līdzjutēji, kuri uzmun-
drināja ikvienu, kurš nostājās uz 
sava individuāla starta. Ar prieku 
un interesi varēja vērot dažādu ve-
cumu izpildītājus, dažādu prasmju 
un meistarību braucējus. Rezultātu 
vērtēšanā būtiski, ka vietas tika pie-
šķirtas kā abu disciplīnu kopvērtē-
jums. Labākie sniegumi uz rampām 
bija  un augstākos žūrijas vērtēju-
mus ieguva Juris Bitenbinders (18 
punkti), Krists Bitenbinders (23 
punkti), Reinis Šiballo (24 punkti), 
Daniels Voitkunskis (24 punkti), 
Armands Melderis (26 punkti), 
Krišjānis Dadzītis (27 punkti), Ar-
tis Dandēns (27 punkti) un Ingars 
Makareni (28 punkti).

 Paldies visiem sacensību dalīb-
niekiem, kam bija vēlme un dros-
me piedalīties! Paldies Kokneses 
jauniešiem par pievienošanos sa-
censībām un labas sagatavotības 
demonstrējumiem!  Paldies līdz-
jutējiem un atbalstītājiem, ties-
nešiem un žūrijai, pasākuma or-
ganizēšanas palīgiem! Prieks, ka 
pasākums bija labi apmeklēts un 
izdevies!”

Vecbebros gadskārtējās 
sacensības skeitparkā 

Brīdis pirms sacensībām.

18.aprīlī Ogrē notika Latvijas 

čempionāts soļošanā, no kura Kok-

neses soļotāji pārveda četras god-

algas. 

                                          Viktors    Ņuhtiļins, 

treneris

U-14 grupā meitenēm 1000 m 
distancē 16 dalībnieču konkurencē 
sīvā cīņā 1.vietu un savu pirmo Lat-
vijas čempiones titulu izcīnīja Natā-
lija Zeica ar rezultātu 5:39,4. Bronza 
viņas treniņgrupas biedrei Megijai 
Čakstei - 5:43,8, piektā fi nišēja Elīza 
Matušonoka -5:47,2. Priecē tas, ka 
Koknesē aug cienīga jaunā soļotāju 
maiņa Kristīnei Vilkastei un Evitai 
Skruļai, kuras savainojuma dēļ šajā 
čempionātā nestartēja. Zēniem šajā 
vecuma grupā Evars Geršebeks fi ni-
šēja ceturtais. U-16 grupā 3000 m dis-

tancē jaunietēm otro gadu pēc kārtas 
sudrabs Līnai Gražulei (17:23,9), kas 
ir arī personīgais rekords. U-20 grupā 
10 000 m juniorēm Jana Fedotovska 

fi nišēja otrā. Valsts jaunatnes izlases 
sastāvā startam Baltijas valstu čem-
pionātā Lietuvā iekļauti - Jana Fedo-
tovska un Līna Gražule.

Kokneses soļotājiem četras godalgas 

Latvijas čempionāta soļošanā

Attēlā no kreisās - Līna Gražule, Natālija Zeica un Megija Čakste.

25.aprīlī Lietuvas pilsētā Bir-

štonā notika Baltijas valstu jauno 

soļotāju sacensības un vienlaicīgi 

Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un 

Igaunijas mačs. 

            Viktors Ņuhtiļins, 

treneris

Jaunajiem soļotājiem kopvēr-
tējumā uzvarēja Lietuvas valsts iz-
lase ar 65 punktiem, Latvijai - 42 

punkti, Igaunijai - 22 punkti. Arī 
četru valstu mačā kārtējo reizi uz-
varēja Lietuvas komanda - 55 pun-
kti, Latvijai - 40 punkti, Zviedrijai 
- 20 punkti un Igaunijai - 18 punkti. 
Latvijas Valsts izlases sastāvā star-
tēja un otro vietu izcīnīt palīdzēja 
koknesietes Līna Gražule (3km dis-
tancē jaunietēm 5. vieta) un Jana 
Fedotovska (10km distancē junio-
rēm - 7. vieta)

Latvijas valsts izlases 
soļotājiem sudrabs!

Ar spēlēm Kocēnos 18.aprīlī 

noslēdzās Latvijas fl orbola čem-

pionāta 2.līgas sezona, kur tika sa-

dalītas godalgas, par kurām cīnījās 

arī Kokneses fl orbolisti - komanda 

„Koknese”.

     Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Tā kā Kokneses novada lasītājiem 
vairāk interesē mūsējo sniegums, tad 
to atstāsim vēlākam un sāksim ar fi -
nāla spēles īsu atstāstu. Finālā savā 
starpā sacentās Latgales zonas re-
gulārās sezonas uzvarētāji „Rēzekne 
BJSS” un „RTU/Rockets” no Rīgas. 
Ar abām šīm komandām sezonas lai-
kā tikās arī mūsu puiši – ar Rēzekni 
kopā spēlēts 4 reizes un uzvaras dalī-
tas uz pusēm – 2-2, pie tam pa reizei 
uzvarot un zaudējot gan viesos, gan 
mājās. Pret rīdziniekiem mūsējiem 
klājās grūtāk, piekāpjoties abās tik-
šanās reizēs izslēgšanas spēļu stadijā.

Fināla spēli apņēmīgāk iesā-
ka rēzeknieši, kas guva pirmos di-
vus vārtus, kad precīzs bija Mārtiņš 
Zaikovskis. „RTU/Rockets” vienus 
vārtus atguva, bet uz to atbildēja arī 
latgalieši, uzstādot pirmā perioda re-
zultātu 3:1 Rēzeknes komandas labā. 
Otrajā periodā turpinājās spraiga 
cīņa, Vispirms 4:1, realizējot vairāku-
mu, panāca Maksims Terehovs, bet 
pēc brīža ar to pašu atbildēja Kristaps 
Jēkabsons, gūstot otros vārtus spēlē. 
Līdz perioda beigām rīdzinieki ie-
spēja gūt vēl vienus vārtus panākot 
sev izdevīgāku rezultātu 4:3. Pēdējais 
periods iesākās ar rīdzinieku vārtiem 
mazākumā, kad 4:4 panāca Kārlis 
Krastiņš, bet nepilnas minūtes laikā 

Rēzekne atjaunoja vadību, kad ar ce-
turtajiem spēlē gūtajiem vārtiem at-
zīmējās Mārtiņš Zaikovskis. Tiesa, šie 
bija pēdējie vārti viņa komandai. Līdz 
spēles beigām divas reizes precīzi bija 
rīdzinieki, uzstādot gala rezultātu 6:5 
un izcīnot zeltas medaļas, sudraba 
godalgas ļaujot piemērīt „Rēzeknei 
BJSS”. Ticēsiet vai nē, bet pēc līdzī-
ga scenārija noritēja arī otrs mačs 
par bronzas godalgām starp Koknesi 
un Valku. Tie, kas iesāka labāk, līdz 
beigām neizturēja, bet otri izturēja 
un uzvarēja. Un kā vēl, uzvaras vārti 
gūti 22 sekundes pirms pamatlaika 
beigām!

Tātad, spēli ar diviem vārtiem 
atklāja Valkas komanda, uz ko kok-
nesieši atbildēja ar Raivja „Kenijieša” 
Kurnigina un Edgara Ancelāna pre-
cīziem vārtu guvumiem – 2:2. Bet 
nākošos vārtus atkal guva ziemeļu 
puses pārstāvji, kad vairākumu reali-
zēja Jānis Tolmanis. Tā arī noslēdzās 
pirmais periods. Otrajā periodā ritēja 
līdzīga cīņa, bet vispirms 4:2 panā-
ca Valka. Pēc tam nepilnu 4 minūšu 
laikā mūsējiem izdevās izvirzīties 
vadībā. Vispirms komandas rezulta-
tīvākais aizsargs Kristaps Briedis iz-
mantoja partnera Gata Egles piespēli, 
pēc tam „Kenijiets” guva otros vārtus 
spēlē, pēc pēc nepilnas minūtes savu 
meistarstiķi atkārtoja iepriekšminē-
tais duets Briedis – Egle; jau 4:5 Kok-
neses labā. Tiesa, pēdējais vārds pe-
riodā piederēja Edgaram Lazdiņam 
no Valkas, kas izmantoja vairākumu, 
kura vaininieks bija Reinis Kuzmas. 
Otrajam periodam moslēdzoties 5:5 
un viss uzvarētāja noskaidrošanai at-
likts uz pēdējo periodu.

Kā jau pienākas augsta līmeņa 
sportā, tad spēles galotnes uzvar lī-
deri un tā tas notika arī šoreiz. Vis-
pirms gan mūsējie pamanījās nonākt 
iedzinējos, bet ātri to laboja, kad 
komandas kapteinis Rihards Krauk-
lis panāca izlīdzinājumu izmanto-
jot Kurnigina piespēli. Pēc tam klāt 
esošajiem faniem, ar Kalvi un Ivo 
priekšgalā, nācās nedaudz panervo-
zēt un saspiest ciešāk jau tā saspiestos 
īkšķus, jo ātri zaudēti divi vārti mūsē-
jos desmit minūtes pirms pamatlaika 
beigām nostādīja sarežģītā situāci-
jā – 8:6 Valkas labā. Par laimi, savu 
piemērotību spēles galotnēm node-
monstrēja Raivis Kurnigins, kurš iz-
cēlās ar vārtiem mazākumā, panākot 
cerīgāko 8:7. Pēc 30 sekunžu apsprie-
des uz soliņa, komandas taktiskie 
prāti izplānoja, kā veiksmīgāk aizva-
dīt spēles beigu daļu, un tas viņiem 
šoreiz izdevās par 100 procentiem. 
Vispirms 8:8 spēles pirmspēdējā mi-
nūtē panāca Rihards Krauklis (atkal 
pēc Kenijieša asistences). Pēc tam 
vairākums spēlētāju un fanu domāja, 
ka spēle aizies līdz pagarinājumam, 
vai vēl trakāk līdz „bullīšiem”, bet šo-
reiz tā nenotika. Mača labākais spē-
lētājs Raivis Kurnigins, 22 sekundes 
pirms fi nālsvilpes raidīja caurumoto 
bumbiņu vārtu tīklā, uzstādot spēles 
gala rezultātu 8:9 Kokneses labā. Val-
kas puiši vēl mēģināja ko glābt, bet – 
par vēlu. Koknese uzsāka svinības, jo 
garā sezona aizvadīta godam - Kok-
nesei bronzas medaļas otro gadu pēc 
kārtas! Apsveicam!

Ar komandas sastāvu, spēlētāju 
statistiku un spēļu rezultātiem var ie-
pazīties mājaslapā fl oorball.lv!

Kokneses fl orbolisti izcīna bronzas 
medaļas Latvijas čempionātā

Uzsākot vasaras sezonu, joprojām 
aktīvi noris mazo koknesiešu darbo-
šanās futbola treniņu nodarbībās, 
kuras kopš maija mēneša notiek ār-
pus telpām - Kokneses stadionā. Ar 
labiem rezultātiem ir aizvadītas gan 
pirmās spēles Latvijas čempionātā 
Vidzemes zonā, gan dalība dažādos 
turnīros. 

Lai piesaistītu bērnu uzmanību 
treniņprocesam un vadītu kvalita-
tīvas nodarbības, tajās ir nepiecie-

šams sporta inventāra nodrošinā-
jums. 2015. gada martā, novada do-
mes sēdē tika atbalstīts biedrības SB 
“Koknesis” iesniegums, kurā biedrība 
lūdza piešķirt fi nansējumu sporta in-
ventāra iegādei futbola nodarbībām 
un futbola komandu dalībai Latvijas 
čempionātos Vidzemes zonā. Pozitī-
vais Kokneses novada domes depu-
tātu lēmums par 291 eiro piešķiršanu 
sporta inventāra iegādei ir realizēts. 
Sadarbībā ar Kokneses Sporta centru, 

treniņu procesam ir iegādāti mazie 
futbola vārti, mazās barjeras, noro-
bežojošie konusi un treniņtrepītes. 
Iegādātais sporta inventārs paliks 
Sporta centra lietošanā. 

SB “Koknesis” izsaka pateicību 
Kokneses novada domei par snieg-
to fi nansiālo atbalstu gan inventāra 
iegādei, gan dalības maksu nodroši-
nāšanu komandu dalībai Vidzemes 
čempionātos.

SB “Koknesis”

Mazajiem futbolistiem sarūpēts jauns sporta inventārs
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25.aprīlī Kokneses sporta cen-

tra peldbaseinā norisinājās 12. 

„Ielu sacensību 2015” posms, kur 

sportisti sacentās peldēšanas sa-

censībās.

      Dāvis Kalniņš, 

Kokneses sporta centra direktors

 Kārtējo reizi ar lielisku menedže-
ra prasmju pielietošanu izcēlās Ernests 
Skopāns, kurš bija nokomplektējis ie-
spējami spēcīgāko sastāvu peldēšanas 
sacensībām un no 17 iespējamajām 
zelta medaļām tika izcīnītas 15. Atli-
kušās divas izcīnīja Paula Užule, kas 
ikdienā dzīvo Daugavas ielā, bet šajās 
sacensībās, kopā ar draudzeni Dārtu 
no Bilstiņiem, izvēlējās pārstāvēt Bilsti-
ņu komandu.

Tātad pavisam sacensību pieteiku-
mos atzīmējās 22 dalībnieki, no kuriem 
viens bija no Parka ielas, 4 no Indrānu 
ielas, 4 no Bilstiņiem un 13 no Blauma-

ņa ielas. Sacensības iesākās ar 50 metru 
brīvā stila peldējumiem. Meiteņu gru-
pā uzvarēja Paula Užule, aiz sevis atstā-
jot Anniju Derkaču un Dārtu Bērziņu, 
bet sieviešu grupā Leldei Ārei pirmā 
vieta. Uzreiz jāteic, ka sieviešu grupā 
piedalījās vien trīs dalībnieces, visas 
no Blaumaņa ielas, un tāpēc nevienā 
no distancēm nebija vairāk par divām 
dalībniecēm. Tikmēr zēnu un vīriešu 
grupā šajā distancē startēja pa pieciem 
dalībniekiem. Zēnu grupā viss pjedes-
tāls Blaumaņa ielas pārstāvjiem – Ri-
čards Andžāns, Rūdolfs Sprukulis un 
Reinholds Sprukulis, bet vīriešu kon-
kurencē pirmais Ivars Andžāns, otrais 
Zigmārs Ozoliņš (abi Blaumaņa iela), 
bet trešais Reinis Nungurs no Indrānu 
ielas. 

Tālāk risinājās peldējumi uz mugu-
ras, kur ar zelta medaļu atzīmējās Paula 
Užule, sudrabu atstājot Annijas Derka-
čas rīcībā. Sieviešu grupā šajā distancē 

pie pirmajām medaļām tika Elīna Viš-
ķere un Ausma Dandēna. Zēnu grupā 
dubultuzvara brāļiem Sprukuļiem, bet 
trešais Mairis Bērzkalns. Vīriešu gru-
pā ar dienas labāko laiku uzvara Atim 
Ārem, bet aiz viņa Didzis Bērziņš un 
Dāvis Kalniņš no Bilstiņiem.

50 metros brasā meitenēm uzvara 
Rebekai Andžānei, kura gan bija vie-
nīgā dalībniece. Tikmēr sieviešu grupā 
tikai par 4 simtdaļām Ausma Dandē-
na apsteidza Leldi Āri un izcīnīja zelta 
medaļu, Leldei – sudrabs. Zēnu grupā 
pie pirmā zelta tika Kristers Saulītis, bet 
sudraba godalgas tika sacensību jaunā-
kais dalībnieks – Alens Geida. Visvai-
rāk dalībnieku šajā distancē bija vīriešu 
grupā, kur pirmā vieta, kā jau bija gai-
dāms, Atim Ārem, otra vieta Dāvim 
Kalniņam, trešā Jānim Dzenim, bet bez 
medaļas palika Ivars Kovaļevskis.

Pēdējā individuālajā distancē, 
100m brīvā stila peldējumā, meiteņu 

grupā pie medaļām tika Rebeka un 
Dārta, otro zeltu sieviešu grupā izde-
vās iegūt Elīnai Višķerei, zēnu grupā 
aiz favorīta Ričarda Andžāna, otro 
vietu un vienīgo godalgu Parka ielas 
komandai ieguva Ingars Kļaviņš, bet 
trešais Mairis. Visbeidzot vīriešu grupā 
dienas otro zelta medaļu izcēlās Ivars 
Andžāns, bet sīvā cīņā par otro vietu, 
tomēr par nepilnu sekundi ātrāks bija 
Reinis Nungurs, kas apsteidza Didzi 
Bērziņu.

Visbeidzot stafetes peldējumā savu 
neapstrīdamo favorītu statusu apstipri-
nāja Blaumaņa ielas komanda, kas iz-
cīnīja pirmās divas vietas, bet cīņā par 
trešo vietu Bilstiņi bija nedaudz ātrāki 
par Indrānu ielu.

Līdz ar to ielu sacensību ieskaitē vi-
sus maksimālos punktus ieguva Blau-
maņa iela – 13 punkti, Bilstiņi summā 
savāca 7.2 punktus, Indrānu ielai 5.4 
punkti, bet Parka ielai – 1.5 punkti.

Ielu sacensību kopvērtējumā Blau-
maņa iela saglabā pārliecinošu 1.vietu, 
otrajā vietā nostiprinājās Bilstiņu ko-
manda, trešie Indrānu iela, bet Parka 
iela ir tikai nepilnus divus punktus 
priekšā 1905.gada ielai.

KSC saka lielu paldies arī čaklajiem 
tiesnešiem Tomasam, Armandam un 
Otto, kas palīdzēja veiksmīgai sacensī-
bu norisei.

Vēl no statistikas puses vēlamies 
minēt, ka Blaumaņa ielas sastāvā visās 
sacensībās uz starta ir izgājuši 66 dalīb-
nieki, kas nebūtu iespējams bez aktīvās 
Ernesta Skopāna darbības visa gada 
garumā, Bilstiņu sastāvā – 24, Indrānu 
– 37, Parka – 29, 1905.gada iela – 19 , 
Vecbebriem – 8 dalībnieki, bet Iršiem – 
6. Kopumā tie ir 189 dalībnieki.

Nākamās ielu sacensības notiks 
vieglatlētikā, 23.maijā Kokneses stadio-
nā. Sekojiet informācijai par sacensību 
nolikumu.

Blaumaņa iela paņem maksimālos punktus peldēšanas sacensībās

Aizvadīts pirmais Latvijas un Baltijas autokrosa 

čempionāta posms

Klasiskā  volejbola sezona 

tuvojas noslēgumam. Iršu volej-

bolistiem atlicis vien godam pār-

stāvēt Kokneses novadu LSVS. 

52. sporta spēļu sacensībās 18. 

jūlijā Bauskā, V 45+ grupā.

     Dzintars Greļs,

Sporta darba organizators Iršos

Atskatoties uz paveikto sezonā, 
jāsaka – tik panākumiem bagāta 
kā nekad! Veterāni, kas par savas 
sezonas atskaites punktu uzskata 
pirmās sacensības septembrī Cēsīs, 
sāka ar izcīnīto 3. vietu. Tad oktobrī 
2. vieta Priekuļos, un pēc kārtas iz-
cīnītas 1. vietas Lubānā ( 6. decem-
bris), Neretā (31. janvāris), Tirzā 
(21. februāris), Iršos (28. februāris). 
Lielākais gandarījums par zelta me-
daļām Latvijas sporta veterānu 52. 
sporta spēļu sacensībās 50+ grupā 
Ozolniekos 14. martā! Arī turpmāk 

– 1. vieta Madonā ( 21. martā), pat 
4.vieta LSVS čempionātā 40+ grupā 
vērtējams kā labs rezultāts, kas dod 
Kokneses novadam krietnu punktu 
bagāžu kopvērtējuma tabulā. Un, 
sezonas izskaņā – 1. vietas turnīros 
Talsos ( 11. aprīlī), un Gulbenē ( 25. 
aprīlis), kā ar 4. vieta Saulkrastos (2. 
maijs ).

Sezonas garumā Iršu volejbola 
veterānu komandā spēlēja – Mod-
ris Vilcāns, Māris Belorags, Jānis 
Feodorovs, Andris Stalidzāns, Ivars 
Māliņš, Aivars Dambītis, Dzintars 
Greļs, Visvaldis Kučinskis, Guntars 
Joksts, Aigars Kleins, Jurijs Toma-
ševskis, Jānis Sudārs, Ainārs Rat-
nieks, Edgars Ratnieks, Kaspars 
Sniedzītis, Vladislavs Laba.

Iesaistot komandā jauniešus 
(Edgars Riekstiņš, Audris Arzovs) 
izdevās uzvarēt arī Kokneses ielu sa-
censībās novembrī. Prieks par Iršos 

notiekošā turnīra „Hallei – IRŠI - 5” 
augsto sportisko līmeni – ar Schen-
ker līgas spēlētāju un pat Latvijas iz-
lases dalībnieču piedalīšanos!

Jau maijā atsākas pludmales, jeb 
smilšu volejbola sezona. Pirmās sa-
censības  Iršos 6. jūnijā, kad notiek 
Kokneses novada atklātā čempionā-
ta 1. posms. Arī šogad Latvijas ama-
tieru čempionāta ( Joker Beach ball ) 
posms notiek 25. jūlijā. Gatavojoties 
šiem turnīriem, notiek arī darbi pie 
sporiskās vides labiekārtošanas, ai-
navas sakopšanas. Plānots atjaunot 
ūdenskrātuvi – smilšu laukumu tiešā 
tuvumā.

Bet 30. maijā Iršos tradicionālā 
– Sporta un atpūtas diena. Program-
mā piepūšamās gumijas atrakcijas 
bērniem, sportiskas sacensības un 
jautras visiem interesentiem un ie-
maņu pārbaude auto riteņu maiņā 
nopietniem vīriem.

Iršēniešu panākumiem bagātā sporta sezona

Sacensību debitantu vidū, pirmo reizi startējot autokrosa čempionātā, 
bija koknesietis Edgars Elsts

Tēvs un dēls - Markuss 
un Andis Ūtēni 

sacensībās piedalās 
ar SB Kokneses un 
Spartietis atbalstu.

līderu cīniņi. Diemžēl, tehnisku 
problēmu dēļ pēc pirmajiem brau-
cieniem par tālāku cīņu vietai uz 
goda pjedestāla izstājās gan Andis 
Ūtēns, gan Edgars Elsts.

Autosportisti atzīst, ka čempio-
nāta pirmais posms ir pārbaudī-
jums gan ziemas laikā paveiktajam 
tehniskajam darbam, gan labs tre-
niņš turpmākajiem sacensību pos-
miem.

Edgars Elsts izsaka pateicību 
Kokneses novada domei un Kok-
neses Sporta centram par sniegto 
finansiālo atbalstu dalībai čempio-
nātā.

Andis un Markuss Ūtēns sacen-
sībās piedalās ar biedrību SB KOK-
NESIS un SPARTIETIS atbalstu.

Latvijas un Baltijas autokrosa 
čempionāts turpināsies 7. jūnijā 
Lietuvā, Vilkiču trasē. Savukārt 
šo sestdien, 2. maijā autokrosa, 
rallijkrosa, folkreisa un kroskartu 
braucēji tiksies Autocross.lv Ral-
lijkrosa kausā sporta kompleksā 
333.

Informāciju sagatavoja: 

Anita Šmite

Svētdien Smiltenē, Tepera trasē aiz-
vadīts Latvijas un Baltijas autokrosa 
čempionāta pirmais posms. Skatītājus 
priecēja 1600, 2000 Super, Open, VAZ 
Klasika, B600, Mini, Buggy 1600 klases 
braucēji. Šajās Baltijas krosa sezonas at-
klāšanas sacīkstēs piedalījās arī trīs kok-
nesieši – pieredzējušais sacensību dalīb-
nieks Andis Ūtēns (2000 Super klase) 
un, tēva iedrošinātais, sešgadīgais Mar-
kuss Ūtēns (Mini bagiju klase), kuram 
šī ir jau otrā sacensību sezona. Sacensī-
bu debitantu vidū, pirmo reizi startējot 
autokrosa čempionātā, bija koknesietis 
Edgars Elsts VAZ Klasika klasē.

Kā izrādījās sacensību gaitā, visiz-
turīgākais no mūsu vīriem bija visjau-
nākais sacensību dalībnieks Markuss, 
kurš cīnījās visos Mini bagiju klases 
braucienos un finālbraucienā izcīnī-
ja godpilno trešo vietu, sasniedzot 
goda pjedestālu. Markuss, priecājo-
ties par šī gada pirmajām veiksmī-
gajām sacensībām un sagaidot savu 
septīto jubileju, teic: “Izcīnot kausu 

sacensībās, esmu pats sev sagādājis visla-
bāko dāvanu dzimšanas dienā!”

2000 Super un VAZ Klasika klases pulcēja lielu dalībnie-
ku skaitu, kur notika spraigi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
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PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS
Viss pāries, – viss – , 
bet nezūd it nekas.
Un labie darbi atmaksājas visi,
Tik vien ne tev, bet – citiem.
/Rainis/
Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
aprīlī reģistrēti 3 mirušie. 
ILMĀRS SALDAVS (1956.)
MAIJA GRUNDA (1944.)
JĀNIS VIRZA (1974.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBAS
Cilvēka dzīve ir zvaigzne – 
Uzliesmo un apdziest. 
Taču tās gaisma ir mūžīga
Domas un atmiņās.    
/V. Krile/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 
Zigfrīdu Rebli, 

Grigoriju Gedzu   
aizsaules ceļā pavadot.

 Bebru pagasta pensionāru 
padome „Mārtiņroze"   

Kad būšu debesu lāsīte uz
tavas zemes, teic mākonītis,
kad mani sauks par pērkona
asaru, čukst mākonītis,
neaizliedz mani, nesaki mani 
nepazīstam,
ļauj manī pabradāties tavu bērnu 
pēdiņām
kā saulītēm. 
/V.Ļūdēns/

Izsakām Tev, Pauliņ, 
un Taviem vecākiem mūsu 

visdziļāko līdzjūtību
 no mīļās omītes atvadoties.

  PII ,,Bitīte” 
bērni un darbinieki

Kultūras pasākumu kalendārsKultūras pasākumu kalendārs
22. maijā 

plkst. 17.00
Kokneses jauniešu teātra izrāde “PIEDOD MUMS, ANNA K.!” 

pēc A.Niedzviedža lugas motīviem. Ieeja brīva.
Kokneses 

kultūras namā

27. maijā 
plkst. 14.00

Jaunāko latviešu animācijas fi lmu programma “MULTENĪTES PAVASARĪ” 
“Marsietis”, “Tornis”, Zaķu lielā diena”, Meža sargi”, “Kā lupatiņi precējās.” 

Ieeja: brīva.

Kokneses 
kultūras namā

30. maijā 
plkst. 17.00

Dāmu deju kolektīvu saieta noslēguma koncerts “DIEVIŅŠ BRIDA RUDZU 
LAUKU...” Piedalās kolektīvi no Cēsīm, Raunas, Baldones, Ērgļiem, 

Inešiem, Jaunjelgavas, Dzelzavas, Līvāniem, Aizkraukles un Kokneses.
Ieeja par ziedojumu Likteņdārzam.

Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā, koncerts kultūras namā.

Likteņdārza 
amfi teātrī

30. maijā Jautrā diena. Vecbebros

1. jūnijā 
plkst. 12.30

Bērnu svētki “MŪSU DZELTENĀ ISTABĀ”
• putu čūsku darbnīca, sapņu ķērāju darbnīca, rokassprādžu darbnīca, papīra 
darbnīca kopā ar “La creation” meitenēm; 
• lielo leļļu krāsaina un jautra izrāde “Medus rausis”; 
• rotaļas; 
• aicinām dalībniekus ierasties dzeltenas krāsas tērpos. Interesantāko tērpu 
īpašniekiem - pārsteiguma balvas; 
• sejiņu apzīmēšana, gliteru tetovējumi (par maksu). 

Ieeja brīva.

pie Kokneses 
kultūras nama

5. jūnijā 
plkst. 19.00

JOLANDAS SUVOROVAS variete/burlesque “90 MINŪTĒS APKĀRT PASAULEI.” 
Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā 5 euro, pasākuma dienā 7 euro. 

Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks kultūras namā. 

Kokneses 
estrādē

14. jūnijā 
plkst. 12.00 Piemiņas brīdis politiski represētajiem. Pie Kokneses 

kultūras nama

18. jūnijā 
plkst. 17.00 Jāņu mācības ar folkloras kopu “Urgas”. Kokneses 

pilsdrupās

18.,19.,20. 
jūnijā Jāņu zibakcija Kokneses centrā. Koknese

21. jūnijā 
plkst. 19.00

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

Blaumaņa 
pagalmā, 
Koknesē

23. jūnijs Līgo svētku aplīgošana pa mājām. Koknese

23. jūnijā 
plkst. 23.00

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

Kokneses 
estrādē

3.-5. jūlijs Kokneses novada svētki Kokneses 
novads

24.-25. jūlijs Amatieru teātru saiets “PĒRSES KRASTOS”. Piedalīsies kolektīvi no Rīgas, 
Saldus, Ābeļiem, Lielvārdes, Brocēniem, Taujēniem (Lietuva) u.c. Koknesē

26. jūlijā 
plkst. 16.00 Annas dienas svinības RADOŠAJĀ MĀJĀ Koknesē. Koknesē, 

Melioratoru 1b

Vienkārši apstājies ikdienu ejot,
Piever acis un ieklausies – 
Sadzirdi, vēji ko vējo, putnus kā 
spārni nes.
Ieelpo smaržīgo gaisu,
Pateicies Dievam par to – 
Mieru un dienu šo skaisto,
Dzīvi kas iekrāso!
/S.Upesleja/

Dziļā cieņā un pateicībā 
sirsnīgi sveicam 

draudzes priesteri 
PĒTERI SKUDRU 25 GADU 

JUBILEJĀ!
Vēlam Dieva žēlastības 
dāvanām caurstrāvotu 
pilnības ceļu, kuru ejot 
Jūs kalpojat Dievam un 

līdzcilvēkiem!

Vecbebru un Kokneses Romas 
katoļu draudzes

Ar visām laimes jausmām
Man mūžam pieder – kas bija.
/Aspazija/
Silti pavasara sveicieni maijā 

dzimušajiem jubilāriem: 
ZENTAI ZĪLEI, 

ZINAIDAI VĪTOLIŅAI, 
MAIJAI BLAGOVAI!

Kokneses novada 
represēto nodaļa

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij - 
tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas 
aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz 
Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!

70 GADU DZIMŠANAS DIENĀ 
JĀNI BIRKĀNU SVEIC:

Sieva Anastasija, meitas: 
Dina, Gita un Evita ar ģimenēm

Apsveikumi Kokneses Ģimenes 
atbalsts dienas centra 
aktivitāšu plāns 
2015. GADA MAIJAM
5.–8. maijs 
Māmiņdienas nedēļa

2dien – misija "Iepazīsti Koknesi" – 
ekskursijas uz Kokneses baznīcām
3dien – "Top Māmiņdienas puķes"
4dien – "Saldējuma kokteiļi"
5dien – Māmiņdienas dzejoļi un 
apsveikumu gatavošana

11.–.15. maijs 
Ģimenes nedēļa

1dien – Ģimene kā vērtība 
(atbildība, pienākumi, lomas).
2dien – pl. 15:00 mazā pastaiga 
iepazīstot Koknesi
3dien – "Mans ģimenes 
ģērbonis/karogs"
4dien – "Vieglie smilšu 
kūkas cepumi"
5dien – pl. 15:00 Ģimenes 
dienas aktivitātes DC apkārtnē 
(vai pasākumu zālē)

18.–22. maijs 
Vasarsvētku nedēļa

1dien – Kas ir Vasarsvētki? 
Kāpēc svinam?
2dien – pl. 15:00 mazā pastaiga 
iepazīstot Koknesi
3dien – "Top dekupāžas vāzītes 
vasaras ziediem"
4dien – "Svaigiem salāti"
5dien – "Kalendārā neierakstīto 
vārdu diena" – Kalendārs!

25.–29. maijs 
"Visu labu – skola!"

1dien – Drošība vasaras mēnešos.
2dien – pl. 15:00 mazā pastaiga 
iepazīstot Koknesi
3dien – "Veidojam pūķus"
4dien – "Top rabarberkūka"
5dien – Vasarai durvis vaļā – 
āra aktivitātes.

Tiek piedāvāti 
friziera pakalpojumi 
Iršos. 
Pieteikties pa tālruni 
28625539

Maija mēnesī tiek uzsākta prog-
ramma „Eiropas atbalsta fonds vis-
trūcīgākajām personām 2014-2020”, 
tas nozīmē, ka novada Sarkanā krusta 
telpās sadarbībā ar Kokneses novada 
Sociālo dienestu tiks dalītas Eiropas 
Pārtikas pakas novada TRŪCIGA-
JĀM personām un ģimenēm (uzrā-
dot trūcīgās izziņas oriģinālu).

Pakas varēs saņemt:
• Koknesē – pirmdienās un ce-

turtdienās no pl.10:00 – 17:00 (Vēre-

nes iela 1, Sociālā dienesta telpās) – 
pirmā dalīšanas diena 7.maijs.

• Bebros – otrdienās un piektdie-
nās no pl.9:00 – 16:00 („Papardes” 
Bebru pārvaldes ēka, Sociālās palī-
dzības istaba) – pirmā dalīšanas diena 
8.maijs

• Iršos – pirmdienās un piektdie-
nās no pl.9:00 – 13:00 („Kūlēni”, Iršu 
pārvaldes ēka, pie sociālā darbinieka) 
– dalīšanas diena 11.maijs

2015.gada EK pakas saturs: maka-
roni (1kg), pilnpiena pulveris (0.4kg), 

rapšu eļļa (0,5l), auzu pārslas (0,5kg), 
tvaicēti rīsi (0,4kg), kviešu milti 
(0,5kg), manna (0,5kg), griķi (0,4kg), 
cukurs (0,25kg), sautēta cūkgaļa 
(0,25kg). Pakas svars 4,7kg (Lūdzam 
ņemt līdzi izturīgus maisus/somas)!!!

Maznodrošinātām Ģimenēm 
ar bērniem (ja ienākumi uz vienu 
ģimenes locekli nepārsniedz 252 
EUR) IR iespēja Sarkanā krusta 
nodaļās aizpildīt ziedot.lv pārtikas 
programmas „Paēdušai Latvijai” 
anketu.

Kokneses novada nodaļas 
Sarkanā Krusta informācija

22.maijā pl.15:00 
LSK Kokneses biedru sapulce 
(Vērenes iela 1).
Plānā:
• kas LSK Kokneses nodaļā izdarīts 2014.gadā un 
2015.gadā līdz 1.maijam;
• viss par un ap Eiropas atbalsta fondu 
vistrūcīgākajām personām;
• drēbju dienu aktualitātes u.c. jautājumi.

5.jūnijā pl.11:00 
LSK Kokneses novada nodaļas 
PILNSAPULCE (Bebru pārvaldes ēkā)
Plānā:
• 2014.gadā paveiktais LSK Kokneses novada 
nodaļā;
• Viss par un ap Eiropas atbalsta fondu 
vistrūcīgākajām personām;
• Info par ziedot.lv Pārtikas programmu 
„Paēdušai Latvijai”;
• LSK Kokneses novada nodaļas bukleta 
prezentācija.

Vairāk nekā 30 tūkstoši barikā-
žu dalībnieku  ir apbalvoti ar 1991.
gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi, taču, ņemot vērā aizvien lielo 
cilvēku interesi godināt un izteikt 
pateicību par paveikto barikāžu 
laikā, Barikāžu piemiņas zīmes 

valde nolēma iedibināt pateicības 
rakstu.

1. maijā  Saeimas namā barikā-
žu dalībniekiem, kuri cīnījās par 
Latvijas neatkarības atjaunošanu, 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece pasniedza pateicības raks-

tus.  Svinīgajā pasākumā piedalījās 
un pateicības rakstu saņēma arī  
Bebru pagasta iedzīvotājs Aigars 
Romanovskis. Barikāžu piemiņas 
valdes pateicības raksts ir piešķirts 
vēl vienam bebrēnietim – Aivaram 
Bernānam.

Bebrēnieši saņēmuši Barikāžu piemiņas valdes 
pateicības rakstus
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AURA AICINA maijā - jūnijā 2015
MAIJS 
Trešdienās  –  6., 13.,.20. maijā - manuālā  terapeita, dziednieka 
Igora Civako  pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās 
programmu sastādīšana. Pieteikties  pa t.:26386251 (Daina).
09.05.pl.9.00 SPDzA AKVILONA  I un III kursa  nodarbība.  
Pasniedzēja Ērika  Krumpāne.
10.05. pl. 9.00-12.00  CI - GUN  praktiskās nodarbības. Vadīs  
Astrīda Pantele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties! T.: 
22319558
12.05. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar 
mantru vibrācijām).  Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
16.05.pl.11 – 17. Ekstrasenses Aijas Trofi movas un dziednieces Ingas 
Pērles praktiskais brīvdabas seminārs. .Lūdzam iepriekš pieteikties 
pa t.: 22319558
17.05.pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki 
meistars Oļegs Demidovs.  Pēc meditāciju apļa – dziednieka 
individuālās konsultācijas. Iepriekš pietekties pa t.: 26178750
22.05.  Pieņems sporta ārsts - dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz 
balsta- kustību sistēmas, locītavu slimību gadījumos.Enerģijas plūsmas 
atbrīvošana. Iepriekš pieteikties pa t. 22319558
24.05. pl. 9.00-12.00  CI - GUN  praktiskās nodarbības. Vadīs  
Astrīda Pantele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties! 
T.: 22319558
26.05. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar 
mantru vibrācijām).  Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
27.05. Pieņems SPDzA rektors, plaši pazīstamais  dziednieks Oskars 
Peipiņš. Iepriekš pieteikties personīgi vai pa t. 22319558
30.05. pl.9.00 SPDzA AKVILONA  I un III kursa  nodarbība. 
Pasniedzēja Iveta Čevere.

JŪNIJS
Trešdienās  –  3.,10.,17. 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!
30.06. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar 
mantru vibrācijām).  Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558

JAUNUMI
 Iespējams uzaicināt uz pieņemšanu  AURAS telpās Jelgavas dziednieku 
Vasiliju Ščerbaku, vēdisko astrologu Jāni Riežnieku, psihoterapeiti 
un psihiatri Ēriku Krumpāni , viņa  arī AKVILONAS pasniedzēja . 
Pieņemšanas datumi tiks precizēti, kad būs pilns pieraksts. Pieteikties 
pa t.22319558
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā: 
http://centrsaura.wix.com/aura  Tur atrodama arī plašāka informācija 
par dziedniekiem, kuri pieņem vai pieņems pie mums AURĀ. Par 
ierosinājumiem  var rakstīt arī    uz  e-pastu: centrs.aura@inbox.lv vai 
zvanīt: t.:  22319558,  26386251, 29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!

Gaidot Mātes un Ģimenes dienu, radošā apvienība „Mazā taka” aicināja novada 
skolēnus piedalīties dzejas konkursā. 28.maijā pulksten 14 Kokneses kultūras namā 
uz konkursa noslēguma pasākumu būs gaidīti visi konkursa dalībnieki. Šoreiz dzejas 
lappusē maza daļiņa no jauno dzejas autoru darbiem –  suminājums māmiņām!
***
Tu mana māmiņa
Kopš zīdaiņa pēdiņām.
Loloji mani, audzināji
Un pamācīji mani.
Bet dažas reizes
Palaidnības paspruka man.
Tu mierināji mani,
Kad sasitos, un 
Lūdzi, lai nedaru tā.
Iet gadi.
Es vecāka kļūstu,
Un māmiņa nosirmo.
Bet mūsu mīlestība nepāriet.
Daniela Caunīte, 
Bebru pamatskola,  6. klase

PALDIES SAKU ĢIMENEI
Paldies saku māmiņai
Par saldo buču,
Kas dāvāta no rīta.
Paldies saku viņai –
Manai vienīgajai.

Paldies saku tētiņam
Par rokām ļoti spēcīgām,
Kas gaisā mani ceļ.
Paldies saku viņam –
Manam vienīgajam.

Paldies saku brāļiem, māsām
Par viņu gaišo smaidu,
Kas priecē ik brīdi.
Paldies saku visiem –
Maniem vienīgajiem.

Paldies saku visiem
Par ģimeni savu silto.
Paldies visiem dārgajiem!
Es jūs ĻOTI MĪLU.
Linda Saldava, 
Bebru pamatskola, 6. klase

DZĪVES DĀVANA
Šodien vārdus teikšu vismīļākos.
Saviem vistuvākajiem cilvēkiem –
Savai Māmiņai un Tētiņam...
Nezinu, vai spēšu, bet zinu, es varu!
Jo viņus tik ļoti mīlu kā nevienu citu!
Viņi mani veidoja par dvēselisku 
cilvēku...
Bez viņiem būtu kā uguns starp 
sausiem žagariem,
Kā staigājoša ēna...
Es esmu tik laimīga kopā ar jums...
Bez jums es nebūtu iemācījusies – 
cienīt, piedot un mīlēt!
Jūs esat vislabākā, 
visdārgākā dāvana man!
Paldies, ka mīliet, cieniet 
un rūpējaties par mani...
Paldies!!! 
Bez jums es tikai sapņotu par šo visu.
Un tāpēc jums saku skaistākos vārdus –
Es mīlu Jūs – Māmiņ un Tēt!
Valija Bitenbindere,
Kokneses internātpamatskola– 
attīstības centrs,
1.a kurss, 17 gadi

MĀMIŅ, PALIEC!
Māmiņ, paliec!
Man pietrūkst Tevis,
Paliec!
Alkstu pēc Tevis,
Māmiņ, paliec!
Manas asaras sāļās
Mucā gadu gadiem
Ir krājušās

Manu vārdu rakstot pasē,
Tu mani mīlēji jau.
Kad paaugos,
Tu mani aizmirst sāc jau.
Māmiņ, paliec!
Negribu zaudēt Tevi!
Māmiņ, lūdzu paliec!
Es Tev lūdzu kā Tava lielā,
Izaugusī meita.
Paliec, lūdzu!
Manis dēļ neaizej!
Gribu, lai Tu paliec!
Māmiņ, paliec!
Es mīlu Tevi!
Arita Stepaņenko,
Kokneses internātpamatskola– 
attīstības centrs,
1.a kurss, 17 gadi
                                                          

***
Tētis, mamma, baba un es – 
tāda mūsu ģimene.
Dzīvojam mēs Skrīveros,
jo tā ir mūsu dzimtene.
Linards Borozinskis,
Kokneses internātpamatskola – 
attīstības centrs, 
2.klase, 8 gadi.

***
Mana mammīte ir mīļa,
Viņa mīl mani katru dienu.
Man tētis ir ļoti liels,
Viņš mīl mani katru dienu.
Mana omīte ir kā saulīte,
Viņa mīl mani katru dienu.
Vectētiņš ir paklausīgs,
Viņš mīl mani katru dienu.
Es viņiem esmu saulīte,
Jo viņus mīlu katru dienu.
Betija Cielava, 
PII „Bitīte”, 3. grupa, 6 gadi

***
Mana mamma ir mīļa
Un tētis ir mīļš.
Es tēti mīļoju,
Bet ar mammu staigāju.
No istabas uz istabu,
No istabas uz istabu,
Kad aizeju uz istabu
Es arī mammu mīļoju…
Egija Leķe, 
PII „Bitīte”, 
2.grupa, 3 gadi 8 mēneši

***
Es ar mammu, tēti un māsu
Spēlēju mājās paslēpes.
Es ar mammu, tēti un māsu
Strādāju mežā un paslēpjos.
Un viņi nezina, kur esmu.
Neviens mani mājās neredzēja.
Un es neatsaucos.
Un smējos – ha-ha-ha.
Smējos klusām un neatsaucos.
Valters Riekstiņš, 
PII „Bitīte” 2. grupa, 3 gadi

***
Mamma man deva saldējumu,
Kad es biju slima,
Bet tētis cepamo gaļu.
Kad nebiju slima,
Krustmāte iedeva sarkano zivtiņu,
Bet krusttēvs ārstēja ar medutiņu.
Tagad esmu vesela
Un visus dikti mīļoju.
Madara Bergmane, 
PII „Bitīte” 2. grupa, 
3 gadi 10 mēneši

***
Saulīte spīd 
Un es ar mammu – 
Draudzējos.
Mēnestiņš spīd,
Un es ar tēti –
Draudzējos.
Bet ome taisa ēst.
Un brālis vēlas plēst
Manu aploksni šo.
Elīna Āriņa
PII „Bitīte” 2. grupa, 
4 gadi 10 mēneši

***
Mana mamma ir skaista.
Es ļoti viņu mīlu,
Jo viņa dara visu,
Ko es prasu un tāpat.
Mans tētis ir tāds pats,
Tikai vēl labāks.
Es mammai esmu lielais palīgs.
Un man viņa ir vismīļākā uz mūžu.
Patrīcija Sandija Popova, 
PII „Bitīte”, 4. grupa, 
6 gadi 7 mēneši

VĒRTĪBA
Visiem tā ir viena,
Balta tā kā ziema,
Kas priecē ikvienu,
Gan mazu, gan lielu.
Ģimene – tā ir viena,
Kuru nevajadzētu zaudēt nevienam,
Lai skumjos brīžos un bēdās
Būtu blakus ikvienam.
Tā ir vērtība liela,
Kas jāmīl un jāciena,
Tā tev ir no bērnības agras,
Un tā tev būs ik dienu.
Lai cik tā būtu liela,
Ģimene vienmēr būs viena.
Ar spēku un sparu,
Mēs jūtam ģimenes garu!
Kristiāna Birne, 
Vecbebru Profesionālā 
un vispārizglītojošā 
internātvidusskola, 12. klase

SASILDI MANI
Lai kur es arī būtu, tu zini!
Esmu tev blakus.
Tā zvaigzne augstu debesīs,
Es kvēloju tev sirdī,
Lai arī ko es tev būtu teikusi.

Māt, piedod man par pārestībām,
Es atdotu tev visu, tik lai justu
Tavu maigo roku glāstu
Pār savu nosalušo vaigu.

Pāri visām tavām rūpēm
Kā balta migla klājas diena,
Kurā zinu, tu mūžam mani gaidīsi.
Māt, steidz gaiņāt miglu,
Es jau steidzu tevi sasildīt.
Ilze Kaša, 
Vecbebru Profesionālā 
un vispārizglītojošā 
internātvidusskola, 12. klase

*** 
Silta kā saule,
Skaista kā zvaigznes,
Mātes siltumu sajusdams,
Es lēnām paceļos gaisā.
Artis Derkačs, Vecbebru 
Profesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskola, 9. klase

ATMIŅAS MĀTEI
Māte mani audzināja,
Maigā klēpī šūpodama.
Deva roku lolodama,
Svaigu pienu barodama.

Ilgi skatos, man ir kauns,
Ko gan lai es saku jauns.
Ne man prāta, ne man domu,
Ne man maigu apskāvienu.

Mīļi veros es uz viņu
Ar mīlošām actiņām.
Jauki lūko māmuliņa
Ar smaidiņu sejiņā.

Mātei mana tēva trūka,
Es viņai žēlodama,
Lūkojos actiņās,
Manas mātes rociņās.
Sindija Liesma, Vecbebru 
Profesionālā un vispārizglītojošā 
internātvidusskola, 9. klase

PALDIES MĀMIŅAI
Kad es vēl biju šūpulī,
Tad nemācēju pateikties.
Bet tagad saku to no sirds:
„Paldies tev, mīļo māmuliņ!”

Ak, tagad lūdzu padomu
Es savai mīļai māmiņai.
Ko gan darīšu es tad,
Kad tevis nebūs it nekad?

Man sirsniņa tad strauji pukst,
Bez tevis sirdī kaut kas trūkst.
Es ilgojos, kad esi prom,
Bet man nav tev ko pretī dot.
Daniēla Lauma Grustāne, 
Vecbebru Profesionālā 
un vispārizglītojošā 
internātvidusskola, 7. klase

Dzejas lappuseDzejas lappuse

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) un Latvijas Bērnu un jaunat-

nes literatūras padomes (LBJLP, 

IBBY Latvijas nodaļu) rīkotajā kon-

kursa "Plašais Apvārsnis" uz trešo 

kārtu jeb fi nālu, kurš norisināsies 

25. maijā Latvijas Nacionālajā teāt-

rī, dosies Daniels Auziņš no I.Gaiša 

Kokneses vidusskolas 6.a klases. 

   Antra Vasiļevska

Kokneses pagasta bērnu 

bibliotēka

Konkurss “Plašais apvārsnis” ir 
veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubi-
lejai, un konkursa galvenais temats ir 
abu rakstnieku idejas un dzīvesstāsti, 
kuri tiek aktualizēti mūsdienu bērnu 
lasīšanas pieredzē.

Uz pusfi nālu tika izvirzīti I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas skolēni - Laura 
Vasiļevska (3.a klase) un Daniels Au-
ziņš (6.a klase).  

Konkursa otrajās kārtās jeb re-
ģionālajos pusfi nālos dalībnieki 
prezentēja savus radošos mājasdar-
bus, Raiņa un Aspazijas karogus, 
un dažādos uzdevumos pārbaudīja 
zināšanas par Raiņa un Aspazijas 
darbiem un dzīvi. 

Bērnu bibliotēkā ir 1. kārtas dar-
bu izstāde un visi interesenti ir aici-
nāti skatīt, lasīt un iedvesmoties no 
visu konkursa “Plašais apvārsnis”  
Kokneses dalībnieku darbiem – ilus-
trētiem dzejoļiem, komiksiem, stās-
tiem un autoru karogiem! 

Uz “Plašā apvāršņa” 
fi nālu dosies Daniels! 
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Auklē mani, māmulīte, 
Vieglajām rociņām.
Gan es tevi aptecēšu 
Vieglajām kājiņām!

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
MARTĀ REĢISTRĒTA 1 
JAUNDZIMUSĪ: 

Amēlija! 

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus un vecvecākus!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e–pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e–pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ APRĪLĪ 
REĢISTRĒTAS 3 LAULĪBAS.

…cik nav sirdīm rētu,
Ko nekar ārpusē pie krūts!
Dievs zina un dvēsele tās zina.
Un liela laime, ja tas līdz
Gūt tādu mieru sirdsapziņai,
Kas dziļš kā tēvuzemes rīts.
/B.Martuževa/

Kokneses novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgās dzīves 
gadskārtās maijā dzimušos 
jubilārus!

KOKNESES PAGASTĀ
91 gada jubilejā
Vijai Gailītei
85 gados
Zojai Gusevai
Ausmai Ancānei
Antoņinai Pabērzei
Elenai Krivko
80 gados
Staņislavam Putānam
Aijai Malatkovskai
Venerandai Miltai
75 gados
Jurim Blaus
70 gados
Ilmāram Bulmeistaram
Leontīnei Tvorogovai
65 gados
Vijai Lapai
Mārim Mežsargam
Ludmilai Romanovai

BEBRU PAGASTĀ
80 gados
Zentai Zīlei
Aldai Skroderei
70 gados
Mirdzai Ošiņai
65 gados
Kārlim Krūmiņam

Sveicam!Kokneses Sams ir pamodināts – jaunā tūrisma 
sezona sākusies!

«««Sākums 1.lpp

Līnijdeju kluba “Jautrie zābaciņi” koncertā uzstājās arī koknesietes.
Bebros, “Galdiņu” muzejā, Muzeju nakts pasākums iesākās ar Suntažu amatierteātra 
“Sauja” izrādi “Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu”.

Starp viduslaiku spēlēm par neatņemamu svētku 
sastāvdaļu ir kļuvis mūku futbols. Viss dārzam! Pavasara gadatirgū pietika gan tirgotāju, gan pircēju.

“Loku šaušana – tā ir īsta vīru lieta!” – spriež 
jaunie koknesieši.

Sama loterijas galvenā balva 
Ritvaram Kalniņam.

Ar dzīves garšu un smaržu! Titula 
“Bauda” ieguvēja – Alla Svečikova.

Zili brīnumi 
gaidīja radošajās 
darbnīcās!

Mazi un lieli rībinot, grabinot un klaudzinot modināja dižo Daugavas iemītnieku!

Kā no “Atpūtas” vāka!  Šarmantā 
Tvīda braucēja Inga Liopa – titula 
“Elegance” īeguvēja.

Pāris arī dzīvē. 2015. gada Tvīda karalis un 
Tvīda karaliene Ilze un Dzintars Višķeri.

Kā nevienam! Titula “Atraktīvākais divritenis” 
ieguvēja Lauma Āre, būdama liela rokdarbniece, 
pēc Norvēģijā noskatītas idejas, savam 
velosipēdam bija uzadījusi košu ietērpu!

Divus iepriekšējos braucienus vadīja un idejiski iedvesmoja rīdzinieki Toms Ērenpreiss un 
Mārtiņš Eņģelis. Šogad Tvīda brauciens bija savējo rokās – priekšgalā ar Arti Zvejnieku un 
Zani Zariņu.

Pagājušā gada Tvīda Karaļa aizkrauklieša Pētera Kirilova kuplā ģimene ieguva godam 
pelnītu titulu – “Tvīda ģimene”.  Pētera kunga 8 mēnešus vecais mazdēliņš bija brauciena 
jaunākais dalībnieks! 

amatierteātra
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