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Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 97 (384) 2018. gada 14. MAIJĀ

Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Lai skaistiem notikumiem bagāts maijs!

Pēc 25. maija, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzī-
bas likumu, pasākumu atspoguļošanai un sabiedrības informēša-
nai fotogrāfijās pašvaldības mājaslapā un pašvaldības izdevumā 
„Kokneses Novada Vēstis”, pasākumu laikā var notikt masu skatu 
fotografēšana. Individuālu fotogrāfiju ievietošana notiks, saņemot 
rakstisku atļauju/piekrišanu.

Esiet sveicināti maijā, kad daba svin savus ziedēšanas svētkus! Liekas, tik-
ko uzziedēja ievas, bet tūlīt smaržos ceriņi un ābeles uzplauks savā baltumā. 
Maijs patiesi ir svētku mēnesis, kad arī mūsu Latvija uzzied kā ābele pavasarī. 
Esam sagaidījuši Brīvības svētkus, turpinot iesākto tradīciju, šo dienu svinēt 
kā Baltā galdauta svētkus, kad kopā pulcēties dzimtām, sava novada ļaudīm 
un apzināties, ka mēs visi kopā esam daļiņa no savas tēvu zemes.

Savukārt Koknese ziedošajā maijā kļuvusi par tulpju pilsētiņu. Paldies Ko-
munālās nodaļas brīnumdarēm par krāsaino tulpju saliņām Kokneses centrā 
un parkā! Paldies visiem novada iedzīvotājiem par sakopto māju pagalmiem 
un ziedošajiem dārziem! Bet 19. maijā lai visi ceļi ved uz Kokneses parku, kur 
svinēsim gadskārtējos Sama modināšanas svētkus! Atklāsim tūrisma sezonu 
ar krāšņiem pasākumiem visas dienas garumā. Un tiem, kuri vēl šaubās vai 
doties Tvīda braucienā, svētku rīkotāji teic: „Ir laiks ļauties neaizmirstamam 
piedzīvojumam! Lai dūc velosipēdu zvaniņi, košās krāsās uzzied dāmu tērpi!” 

Mūsu izdevuma lappusēs stāstām par jaunumiem pašvaldībā un paveikta-
jiem darbiem. Koknesiešu jaunajai paaudzei lielākais notikums noteikti ir rotaļu 
laukuma atklāšana pie Ģimenes atbalsta dienas centra. Skolēniem tuvojas mācī-
bu gada noslēgums, klāt arī satraucošais eksāmenu laiks. Jauniem atklājumiem 
bagāts šis mācību gads bijis jaunietim no Brazīlijas, mācoties Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolā – par to saruna ar mērķtiecīgo puisi vārdā Arī. 

„Dziesma ir vislabākā veselības recepte!”- ir pārliecināta Leontīne Libeka, 
gadu ziņā visdižākā Dziesmu un Deju svētku dalībniece no Kokneses nova-
da. Lai stāsts par enerģisko un dzīves gudro jauktā kora „Alaine” dziedātāju 
iedvesmo arī jūs dzīvot radoši un piepildīti!

Sirsnīgi un gaiši sagaidīt Mātes dienu, sajust, kā smaržo pasaule un dvēse-
le gavilē Vasarsvētkos!

Sarmīte Rode13. maija vakarā Kokneses pilsdrupās 

tika atklāta ERASMUS+ projekta WISE 

tikšanās Latvijā.

Līvija Reinberga un Inguna Kalniņa,

projekta koordinatores

Līdz pat sestdienai noritēs dar-
bi starptautiskajā projektā, kur 
kopā ar 25 ārvalstu skolēniem un 
7 skolotājiem no Vācijas, Holan-
des, Zviedrijas, Itālijas un Somijas 
iesaistīti 43 mūsu skolas audzēkņi, 
kā arī pedagogi. Jauniešiem pro-
jekta darbs un tikšanās ar ārzem-
ju vienaudžiem sagādā prieku un 
gandarījumu, taču tas nebūtu ie-
spējams bez vecāku un plašas Kok-

neses sabiedrības atsaucības. 
Sirsnīgi pateicamies par atbalstu 

un palīdzību SIA “EIDZ Transports” 
un personīgi Ilzei un Dzintaram Vi-
šķeriem! Paldies Kokneses novada 
pašvaldībai, TIC darbiniecēm Ani-
tai Šmitei, Laumai Ārei un Santai 
Miderei, Ērikai Gailānei un Mārītei 
Gražulei, kultūras nama direktorei 
Ingunai Strazdiņai, Daigai Dūni-
ņai, Artim Zvejniekam, Kokneses 
pagasta bibliotekārei Antrai Vasiļev-
skai, “Radošajai mājai” un personīgi 
Ingunai Žogotai, Benitai Peciņai, 
Margitai Krūzei, un visam vienmēr 
atsaucīgajam skolas kolektīvam.

Paldies visiem vecākiem, kas šai 

nedēļā uzņēmušies papildu rūpes un 
sniegs savu sirdssiltumu ciemiņiem! 
Īpaša pateicība Solvitai Kaimiņai un 
Aivaram Aišpuram, kā arī Aijai Par-
hutikai, jo viņi bija gatavi uzņemt 
ārzemju jauniešus, kad pēkšņi mai-
nījās apstākļi citās ģimenēs.

Jaunieši kopīgi darbosies visu 
nedēļu un piektdienas rītā rādīs pa-
veikto. Visi laipni aicināti ar to iepa-
zīties!

Lai mums visiem skaista un la-
biem iespaidiem bagāta nedēļa!

Paldies atsaucīgajiem 
koknesiešiem!
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Rotaļu laukumā Metriņš, Virpulītis Rotaļu laukumā Metriņš, Virpulītis 
un Ēzelītis!un Ēzelītis!

27. aprīlī mazie koknesieši ar saviem 

vecākiem un vecvecākiem pie Kokneses 

Ģimenes atbalsta dienas centra pulcējās 

priecīgā notikumā – bērnu rotaļu laukuma 

atklāšanā. 

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

Necerēts pārsteigums klātesoša-
jiem bija šīs ēkas pirmās saimnieces 
baroneses fon Lēvenšternas ierašanās. 
Dodot savu labvēlību, lai šajā lauku-
mā bērni jauki pavadītu laiku, viņa 
rosināja katrai rotaļu ierīcei: mašīnai 
ar slidkalniņu, divvietīgajām šūpolēm 
(krēsliņam arī pašiem mazākajiem), 
šūpolēm - balansierim, vingrošanas 
kompleksam, karuselim, slidkalniņam, 
āra trenažierim izdomāt savu vārdu, kā 
arī kopīgi tika pārrunāti to lietošanas 
noteikumi. Vārdu došana izvērtās kā 
jautrs pasākums gan bērniem, gan pie-
augušajiem. Ikviens tagad zina, ka jau-
najā rotaļu laukumā ir atrodams "Met-
riņš", "Ēzelītis", "Virpulītis" un "Ašais" 
, gaida šūpoles ar nosaukumu "Pretī 
saulei". Savu apņemšanos saudzēt jau-
nās rotaļu iekārtas, bērni apliecināja ar 
zīmodziņiem laukuma kārtības notei-
kumos.

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris teic: "Ideja par 
bērnu rotaļu laukuma izveidi šajā vietā 
radās jau pirms vairākiem gadiem, tā 

bija arī iedzīvotāju izteikta vēlme. 2017. 
gada jūnijā Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa iesniedza projektu 
Lauku atbalsta dienestā "Bērnu rotaļu 
laukuma izveide pie Kokneses Ģime-
nes atbalsta dienas centra" un  saņēma 
atbalstu projekta īstenošanai."

Projekta Nr. 17-04-AL08-
A019.2201-000004 izmaksas ir 
17829.21 eiro, tajā skaitā 90% jeb 
16046.29 eiro - Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA 
atbalsts un 10% jeb 1782,92 eiro - Kok-
neses novada domes līdzfi nansējums. 
Rotaļu laukumu ierīkoja SIA „Ksil Bal-
tics” strādnieki.

Laukuma atklāšanas dienā bēr-
nu vecāki un Ģimenes atbalsta dienas 
centra darbinieki atzina, ka izveidotā 
aktīvā atpūtas zona lieliski iekļaujas ko-
pējā ainavā, bet pats galvenais – mūsu 
bērniem ir izveidota vēl viena vieta, 
kur kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, ak-

tīvi kustoties un spēlējoties brīvā dabā. 
Zem katras ierīces ir gumijas segums, 
lai samazinātu bērnu sasišanās iespēja-
mības risku. 

Anda Mikāla, īstenotā projekta 
vadītāja, uzsver, ka laukuma kons-
trukcijas ir speciāli veidotas dažāda 
vecuma bērniem, lai katrs atrastu sev 
tīkamu aktivitāti. "Darbošanās rotaļu 
laukumā attīsta un pilnveido bērnu 
kustību koordināciju un veiklību, 
kam ir svarīga nozīme bērnu kaulu 
un muskuļu sistēmas attīstībā, tiek 
sekmēta fi ziskā, garīgā, sociālā attīs-
tība, panākts draudzīgs kontakts ar 
vienaudžiem, veicināts veselīgs dzī-
ves veids ne tikai bērnu vidū, bet arī 
vecāku un vecvecāku vidū," teic Anda 
Mikāla. Savukārt Ieva Ūtēna, Ģime-
nes atbalsta dienas centra vadītāja ar 
gandarījumu atzīst: "Piepildījies vēl 
viens sapnis! Lai pie mums vienmēr 
skan priecīgas bērnu čalas!"

1.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes 2017. gada pārskatu (informā-
cija mājaslapā www.koknese.lv).

1.2. Apstiprināt Kokneses novada 
domes konsolidēto 2017. gada pārska-
tu, kurā konsolidēti:

- Kokneses novada domes kopsa-
vilkuma pārskats;

- pašvaldības aģentūras ”Kokneses 
sporta centrs” pārskats;

- Kokneses internātpamatskolas - 
attīstības centra pārskats;

- ģimenes atbalsta centra „Dzegu-
zīte” pārskats. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālā budžeta izlietojumu 2018. 
gada 1. ceturksnī (informācija mājas-
lapā www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras “Kokne-
ses Sporta centrs” fi nansiālo darbību 
2018. gada 1. ceturksnī (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv).

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas darbu(informācija mājas-
lapā www.koknese.lv).

5. Pieņemt zināšanai informāciju 
par projektu realizācijas gaitu Kok-
neses novadā (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv).

6.1. Ņemt aizņēmumus Valsts kasē 
ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu 
gada procentu likmi  un ar fi ksēšanas 
periodu ik pēc 12 mēnešiem šādiem 
projektiem:

6.1.1. Prioritārajam investīciju 
projektam “Ūdensvada posma atjau-
nošana no ūdenstorņa līdz Lattelecom 
sakaru konteineram Vecbebri, Kokne-
ses novads” 47 163.74 EUR (četrdes-
mit septiņi tūkstoši viens simts sešdes-
mit trīs euro 74 centi);

6.2. Aizņēmumu pamatsummu 
atmaksu uzsākt ar 2020.gada martu. 
Aizņēmumu atmaksu veikt 20 gadu 
laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža.

6.3. Aizņēmuma atmaksu garan-
tēt ar Kokneses novada pašvaldības 

budžetu.
7.1. Apstiprināt grozījumus Kok-

neses internātpamatskolas- attīstības 
centra Nolikumā (informācija mājas-
lapā www.koknese.lv).

7.2. Grozījumi stājas spēkā ar 
2018. gada 2. maiju.

7.3. Atbildīgā par lēmuma izpil-
di - skolas-attīstības centra direktore 
Dagmāra Isajeva.

8.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes apbalvojumu dibināšanas no-
likumu (informācija mājaslapā www.
koknese.lv).

8.2. Uzdot novada domes admi-
nistrācijai līdz maija domes sēdei sa-
gatavot pielikumus Kokneses novada 
domes apbalvojumu dibināšanas no-
likumam.

8.3. Maija domes sēdē apstiprināt 
Apbalvojumu piešķiršanas komisiju.

9. Apstiprināt grozījumus Kokne-
ses novada domes 2017. gada 27. sep-
tembra lēmuma Nr. 9.4 “Par maksas 
pakalpojumiem Bebru pagasta pār-
valdē” 2.pielikuma 1.punktā, papildi-
not 1.punktu ar 1.² apakšpunktu (in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv).

10.1. Iegādāties nekustamo īpa-
šumu ar kadastra Nr.32460060215 ar 
adresi "ZAET Bebru pagastā”, Bebru 
pagastā, Kokneses novadā, piedaloties 
2018.gada 31.maijā plkst.16.00 izsolē 
un solot par to ne vairāk kā 300,00 
euro (trīs simti euro). 

10.2. Pilnvarot izsolē piedalīties 
un Kokneses novada domi pārstāvēt 
domes juristi Ligitu Kronentāli.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2018. gada 30. maijā plkst.14.00 un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

1. Par Kokneses novada svētkiem.
2. Par viesu uzņemšanu no sadrau-

dzības pilsētas Vitingenas.
3. Par bibliotēku darbu novadā.
4. Par tēlnieka Voldemāra Jākobso-

na memoriālās mājas “Galdiņi” darbu.
Sagatavoja domes sekretāre 

Dz.Krišāne

2018. gada 25. aprīlī Kokneses 
novada dome NOLĒMA:

Ilmāra Gaiša Kokneses   vidus-
skolā viesojās Jauniešu Akadēmijas 
"Pacelt Pasauli" nodarbību vadītāja 
Anita Dzelzkalēja, kura ESF pro-
jekta "Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs" 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros vadī-
ja karjeras attīstības atbalsta plāna 
pasākumu "Kā atrast savu aicināju-
mu?",  9. - 11.klašu skolēniem. Jau-
niešu Akadēmijas programma "Pa-
celt Pasauli" palīdz attīstīt jauniešu 
pašapziņu, izprast savas vajadzības 
un dod papildu zināšanas, uz kurām 
balstīt veiksmīgāku dzīvi un nākot-
nes izvēli.

  Skolēni strādāja ar Jauniešu 
Akadēmijas "Pacelt Pasauli" izvei-
doto "Mērķu plānošanas karti". No-
darbība dalījās divās daļās - viena 
mērķu plānošanas metodikas skaid-
rojums, otrā daļā skolēni paši veido-
ja savu mērķu kartes saistībā ar savu 
nākotnes izvēlēto profesiju. Jaunieši, 
nodarbības laikā apguva prasmes, kā 
pareizi izvirzīt sev "labus mērķus", 
plānot to sasniegšanas ceļus, meklēt 
resursus to sasniegšanas procesam. 

Nodarbību vadītāja skolēniem ak-
centēja, ka mērķa sasniegšanā svarī-
ga ir arī sava attieksme pret izvirzīto 
mērķi, enerģija, kādu ieguldām šī 
mērķa nozīmīguma stiprināšanai, 
un pārliecībai par sevi, ejot uz mērķa 
realizēšanu.

Jaunieši atzina, ka nodarbībās 
iekļautais saturs ir nozīmīgs un no-
derīgs savu nākotnes karjeras izvēlē. 

Dažas no jauniešu atziņām: 
Pildot mērķu karti, es patiesi 

novērtēju, ko vēlos un uz, ko man 
jātiecas.

Izvēlētajai profesijai ir jābūt tā-
dai, kura tev patīk, lai dzīvē ne uz 
brīdi nenožēlotu to, ko esi iesācis 
darīt. 

Īstenībā neviena lekcija vēl nav 
bijusi tāda, ka pilnīgi negribas, lai tā 
beigtos. 

Informāciju sagatavoja: 
Olita Ruža,

Pedagogs karjeras konsultants

Karjeras atbalsta pasākums 
"Kā atrast savu aicinājumu"

Šī gada 18. maijā Latvijas Pasts 
laidīs klajā pirmo īpaši Likteņdārzam 
veltīto pastmarku. Saistībā ar šo no-
tikumu, aicinām plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjus un fi latēlistus uz īpašo past-
markas prezentācijai veltīto pasākumu 
un pirmās dienas zīmogošanu piekt-
dien, 18. maijā, no plkst. 10:00 līdz 
17:00 Likteņdārzā. 

Pastmarkas svinīgā prezentācija 
notiks plkst. 11:00 Likteņdārza amfi -
teātrī un tajā piedalīsies satiksmes mi-
nistrs Uldis Augulis,  „Kokneses fonda” 
padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols, 
Kokneses domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris un Latvijas Pasta pārstāvji. 

“Uzņēmums Latvijas Pasts kopš 
2009. gada ir atbalstījis Likteņdārzu. Tā 
pirmajos tapšanas gados Latvijas Pasta 
nodaļās bija iespēja ziedot Likteņdār-
zam, iegādājoties ziedojumu zīmes, 
kuru ideju „Kokneses fonds” aizguva 
no Brīvības pieminekļa ziedojumu 
vākšanas. Šogad – Latvijas simtgadē - 
tiks izdota Likteņdārza pastmarka, ku-
ras centrā ir amfi teātris pie Daugavas. 
Mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi par 
šo notikumu,” saka Likteņdārza idejas 
autors Vilis Vītols.

Pastmarkas fotogrāfi jas autors ir 
Gatis Balodis, bet dizaina autors – Ar-
vils Feldmanis no SIA „St. Brothers 
Brand Agency”, kuri jau vairākus gadus 
ziedo Likteņdārzam savu radošo dar-
bu. Likteņdārza pastmarkas vērtība būs 
61 eiro cents.

Kopā ar Likteņdārzam veltīto past-
marku tiks izdota arī aploksne, uz kuras 
attēlots Likteņdārza amfi teātris. Īpašo 
Likteņdārza aploksni ar pastmarku un 
zīmogu pasākuma dienā apmeklētāji 
varēs nosūtīt turpat uz vietas, iemetot 
Latvijas Pasta pastkastē pie Informāci-
jas centra. 

Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas 
tautas ziedojumiem veidota piemiņas 
vieta un simbols Latvijas tautas izaugs-
mei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis, 
Likteņdārzs jau desmit gadus top Latvi-
jas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā ar 
tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojo-
šo tautiešu un uzņēmumu atbalstu.  Te 
apvienojas izcila vides arhitektūra ar 
Kokneses pussalas dabas un Daugavas 
plūduma krāšņumu, veidojot draugu 
aleju, ozolu sardzes ieskauto amfi teāt-
ri, daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, 
digitālo ekspozīciju Liktens gāte, Lielo 

kalnu un skatu terasi. Likteņdārzā tiek 
fi ksēta tautas dzīvā atmiņa – katrs iestā-
dītais koks, atvestais akmens ir ar kon-
krēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par 
Latvijas cilvēkiem un vēsturi.  Ik gadu 
Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 100 000 
apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% 
viesu ir bērni un jaunieši, rosinot un 
nostiprinot latviskās kopības un nacio-
nālās piederības sajūtu.

Plašāka informācija:
Mārtiņš Pučka
Likteņdārza sabiedrisko attiecību 
speciālists
Tālr.: 29454978
E-pasts: pr@koknesesfonds.lv  
www.liktendarzs.lv   

Uzaicinājums uz Likteņdārzam veltītas 
pastmarkas prezentāciju un pirmās dienas 
zīmogošanu

Baronese fon Lēvenšterna 
aicināja bērnus jaunajā 

laukumā būt saudzīgiem un 
atbildīgiem. Griežamies Virpulītī! 

Katrai rotaļu iekārtai bērni izdomāja 
vārdu. Lūk, Metriņš!
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Ikviens sakopts dabas stūrītis, iestādīti 

jauni kociņi, no pērnajiem sārņiem atbrī-

votās ceļu malas, sapostie māju pagalmi 

veido mūsu novada vizītkarti. Lielās 

talkas nedēļā ar čaklo talcinieku rokām 

paveiktais apliecina mūsu vēlmi dzīvot 

tīrā un zaļā novadā. Benita Peciņa, Lielās 

talkas koordinatore, teic paldies visiem 

talkas atbalstītājiem un novēl būt atbildī-

giem par sakoptu vidi sev apkārt.

28. aprīlī, Lielās talkas dienā, 
Kokneses parkā un pilsdrupās rosī-
jās 40 talcinieki, viņu vidū arī Ilmāra 

Gaiša Kokneses vidus-
skolas skolotāji un sko-
lēni – projekta „Eras-

mus” dalībnieki. Jaunieši 
pastāstīja, ka gaida cie-

mos atbraucam projekta dalībniekus 
no vairākām valstīm, kuriem noteikti 
vēlēsies parādīt skaisto parku un se-
natnīgās pilsdrupas, tāpēc apzināju-
šies, ka viņu pienākums ir piedalīties 
šo vietu sakopšanā. 

„Prieks par koknesiešu atsaucību, 
jo talkas dienā paveiktais labi pama-
nāms: talcinieki sagrāba pērnās lapas 
pilsdrupu un parka teritorijā, salasīja 
palikušos zarus pēc bojāto koku no-
zāģēšanas, no kritalām iztīrīja grāvjus 
un savāca atkritumus. Tagad paveras 
glīta un sakopta ainava, par ko prieks 

pašiem un tūristiem,” informē Anita 
Šmite, Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību noda-
ļas vadītāja.

Savukārt Kokneses novada domes 
darbinieki teritorijā pie Kaplavas kap-
sētas iestādīja 700 priedītes, bet senio-
ru klubiņa „Pīlādzītis” biedri tāpat kā 
pagājušajā pavasarī talkoja Kokneses 
parkā 2. Pasaules karā kritušo piemi-
ņas vietā  un blakus esošo ozolu, egļu 
audzi Kokneses parkā. Arī Likteņdār-
zā darbojās Lielās talkas atbalstītāji.

Bebru pagastā iedzīvotāji bija ai-
cināti talkot vairākos objektos. Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabēr-
za stāsta: „Tāpat kā citus gadus kato-
ļu draudzes pārstāvji cītīgi darbojās 
Vecbebru katoļu dievnama teritorijas 

sakopšanā. Vairāki iedzīvotāji pie-
dalījās talkā Zutēnu kapos. Daudz 
paveikts iecienītajā atpūtas vietā pie 
Ornicāna dīķa: talcinieki savāca at-
kritumus ap dīķa teritoriju un mēģi-
nāja iztīrīt arī dīķi. Lielās talkas nedē-
ļā Bebru pamatskolas skolēni un sko-
lotāji no atkritumiem atbrīvoja ceļu 
malas pagasta centrā, kā arī notika 
talkošana Mežaparkā. 28. aprīlī talci-
nieki Mežaparkā izveidoja vietu fi zis-
kās izturības vingrinājumiem – baļķa 
cilāšanai. Cītīgi strādāja daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotāji savu teritoriju 
sakopšanā, par ko liecināja piepildītie 
atkritumu maisi, kurus pirms tal-
kas varēja saņemt pagasta pārvaldē. 
Ar maisiem piepildītā lielā traktora 
piekabe liecina, ka esam palīdzējuši 

savam pagastam kļūt tīrākam un sa-
koptākam.”

Arī Iršu pagastā Lielās talkas ne-
dēļā rosījās mazi un lieli talcinieki. 
Pērses sākumskolas skolēni savāca 
atkritumus visu ceļu malās, kuri šķēr-
so pagasta centru. „Talkās dienā pa-
gasta ļaudis saposa Bulandu pilskalna 
teritoriju, kā arī darbošanās notika 
Iršu kapsētā, kur tika griezti krūmi 
un izzāģēti bīstamie koki. Lielo tal-
ku atbalstīja arī tie, kas sakopa savu 
mājas pagalmu un sētu, lai pavasaris 
uzziedētu visā krāšņumā,: teic Raina 
Līcīte, Iršu pārvaldes vadītāja.

Dzīvosim tīrā un zaļā novadā! 
Mācīsim saviem bērniem rūpēties 
par vietu, kurā dzīvojam ar savu pie-
mēru un labo gribu!

Dzīvosim tīrā un zaļā novadā!
Ornicāna dīķa apkārtnē Ornicāna dīķa apkārtnē 
darba daudz!darba daudz!

Talka Zutēnu kapos.Talka Zutēnu kapos.

Vecbebru dievnamam ir savi uzticīgie 
talcinieki.

Talko jaunākie Bebru pamatskolas skolēni kopā ar 
savu skolotāju.

Foto mirkļi no talkas pilsdrupās un Kokneses parkā.

Paši mazākie talcinieki Kokneses pils 
priekšpagalmā.

„Pēc kārtīga darba laiks kopīgām pusdienām!” – teic senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” talcinieki.

Priedītes stādīšana ir Priedītes stādīšana ir 
atbildīgs darbs!atbildīgs darbs!

2018.gada 9.maijā Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas skolēni ap-
meklēja Interešu izglītības centru 
"Lielvārdi” un Skrīveru meteorolo-
ģisko staciju. 

Interešu izglītības centrā "Liel-
vārdi” viņi visi piedalījās sekojošās 
nodarbībās: ” 3D modelēšanas un 
3D printēšanas pamati” un “Elek-
tronikas pamati”, kurās guva priekš-
statu par to, kas ir 3D datormodelē-
šana un kur to šodien pielieto. Sko-
lēni paši iemēģināja roku telpiskajā 
modelēšanā, lai saprastu, ka izman-
tojot modernākās tehnoloģijas, šis 

process nav nemaz tik sarežģīts un, 
galvenais, tas ir aizraujoši! Visi uz-
zināja, kas ir 3D printeris un iemē-
ģināja to darbībā. Ar īpašu elektro-
nikas konstruktoru palīdzību varēja 
dažādos veidos spīdināt spuldzītes, 
darbināt elektromotoriņu, pielietot 
rezistorus, tranzistorus un kon-
densatorus, un tas viss ar elektrisko 
ķēžu un slēdžu palīdzību. 

Skrīveru meteoroloģiskajā sta-
cijā skolēni tika iepazīstināti ar 
novērojumu stacijas vēsturi, veik-
tajiem novērojumiem, to reģistrē-
šanu. Gida pavadībā iepazinās ar 
visām novērojumu stacijā esošajām 
mēriekārtām un katra instrumenta 
pielietojumu un aktīvi iesaistījās 

diskusijās par atmosfēras un dabas 
parādībām, un interesējās par mā-
koņu klasifikāciju. Vislielāko inte-
resi skolēniem izraisīja meteorolo-
ģiskās stacijas darbinieka stāstījums 
par radiozondi un tās palaišanu.

Brauciens tika finansēts   Ei-
ropas Sociālā fonda projekta Nr 
.8.3.32.2/16/I/001 ‘’Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīs-
tībai’’ ietvaros. Mācību vizītē devās  
5. – 9. klašu skolēni, kuri apmeklē 
vienu no projektā izveidotajiem 
pulciņiem.

Projekta mērķis ir nodrošināt 
Latvijas izglītības pakalpojumu 
daudzveidību, kas balstīti uz indi-
viduālās mācību pieejas attīstību un 

ieviešanu vispārējās izglītības iestā-
dēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 
kompetences un mācību sasniegu-
mus.

Informāciju sagatavoja:
Anda Mikāla, 

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni mācību vizītē apmeklē 
Interešu izglītības centru "Lielvārdi”
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Kokneses tūrisma centrā gandrīz gadu bija 

skatāmas koknesieša Alda Dobenberga 

gleznu izstādes. Turpinot iesākto tradīciju, 

popularizēt sava novada māksliniekus, 

vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem ir 

iespējams iepazīt atkal jaunu un savādāku 

pasaules redzējumu. Šoreiz – tas ir foto 

stāsts par Latgales cilvēkiem, tverts ar 

Elīnas Kursītes fotokameru.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto 

20. aprīlī tūrisma centra izstāžu zālē 
atklāja novadnieces Elīnas Kursītes foto-
grāfi ju izstādi, kas tapusi projektā "Latvi-
jas zelta podi". Koknese ir Elīnas dzimtā 
puse, te dzīvo viņas ģimene, tāpēc, lai cik 
tālu vestu viņas meklētājas gars, Kok-
nese ir kā pietura, kur piestāt un pabūt 
kopā ar saviem tuvajiem. Priecājamies, 
ka izstādes atklāšanas dienā Elīna bija 
kopā ar mums, lai dalītos savā radīt prie-
kā un satiktos ar savējiem. 

Ziņkārīga fotogrāfe 
un antropoloģe

"Ķeru dzīvot dienas. Es esmu ziņ-
kārīgs fotogrāfs, ziņkārīgs antropo-
logs", tā ar Elīnas reiz sacītiem vārdiem 
par sevi, foto mākslinieci uzrunāja Lau-
ma Āre, aicinot pastāstīt par izstādes 
ceļu līdz skatītājiem. Izrādās, sākotnēji 
tradicionālās kultūras mantojuma pēt-
niecības projektā "Latvijas zelta pods", 
kas veltīts Latgales podniecībai, tās tra-
dīcijai gan vēsturiski, gan mūsdienās, 
bildes bija tikai tāds mazs blakuspro-
dukts, kuras izmantot rakstu krāju-
mam par podniecību. Bet tā kā bilžu ir 
bijis tik daudz, nolemts veidot izstādi. 
Elīna teic: "Projekta rezultātā tiks iz-
dota grāmata un trīsdaļīgs fi lmu cikls 
par Latgales podniekiem." Izstāde jau 
ir pabijusi Latvijas Nacionālajā māks-
las muzejā, bet pārējās būs jūnijā Rē-
zeknē Latgales Kultūrvēstures muzejā, 

pēc tam Raiņa muzejā Jasmuižā. Elīna 
smej: "Koknesē šī izstāde ir pa ceļam 
uz Latgali!". Tātad, mums ir laimējies, 
jo līdz pirmajam vasaras mēnesim va-
rēsim baudīt košos un iedvesmojošos 
foto stāstus. Fotogrāfi jām bez vārdiem 
piemīt  brīnumains spēks izteikt cilvē-
ku emocijas un dabas skaistumu, bet 
šajā gadījumā, iepazīstot Latgales pod-
niecību un tās meistarus, īsti vietā ir 55 
fotogrāfi jām pievienotie nelielie un ļoti 
trāpīgie autores sagatavotie apraksti. 

Pirms iesaistīšanās projektā, Elīnai 
par podniecību ir bijis niecīgs priekš-
stats. Tagad viņa teic: "Iepazīstot Latga-
les podniecību un tās izcilos meistarus, 
man atvērās pilnīgi jauna pasaule. Ar 
podniekiem pavadītās dienas un nak-
tis, izkurinātie pieci cepļi man deva 
citu – fantastisku dzīves pieredzi. Un 
vispār es tik tiešām iemīlējos mālā – ta-
gad man mājās ir tikai māla trauki, jo 

kaut ko iegādājos pie katra podnieka 
vai arī tiku sirsnīgi apdāvināta. Nekad 
neaizmirsīšu latgaliešu viesmīlību un 
cilvēkmīlestību!" Tikšanās reizē no iz-
stādes vērotājiem neizpalika jautājums, 
kas visvairāk palicis prātā no Latgalē 
pavadītā projekta laika? Un, lūk, Elīnas 
atbilde: "Es katram ieteiktu reizi dzīvē 
piedalīties cepļa dedzināšanā, jo tur būs 
dziesmas un dejas,  īsta dzīves svinēša-
na. Esmu pārliecinājusies, ka podnieki 
ir īpaša tauta, viņi uz pasauli raugās 
laimīgām acīm, viņiem ir cits dzīves 
ritms. Vienmēr atcerēšos pārgājienu ar 
podniekiem uz slepenu vietu pēc mā-
liem – bez ceļa un ar jūru dunduru!"

Katrai fotogrāfi jai 
savs stāsts

Par katru fotogrāfiju Elīnai ir 
savs stāsts, jo šī izstāde vēsta ne 
tikai par Latgales tradicionālo ke-

ramiku kā daļu no Latvijas kultū-
ras kanona, bet tas ir vēstījums par 
cilvēkiem, kas šo tradīciju veido. 
Vienā no autores mīļākajām foto-
grāfijām ir Andra Ušpeļa portrets, 
kurš brīvajā laikā kurina cepli, bet 
ikdienā ir jurists. Unikāla ir foto-
grāfija, kurā uz mums noraugās 
izcilais podnieks Antons Ušpelis 
(1942-2015). Elīna pastāstīja: "Fol-
kloras festivāla "Baltica" laikā gri-
bēju nofotografēt sirmo meistaru 
kopā ar dēlu un mazdēlu, tā simbo-
liski paužot tradīcijas turpināšanos 
no paaudzes paaudzē. Diemžēl tajā 
brīdī dēls un mazdēls nebija līdzās, 
un viņš teica – bildējiet mani vienu. 
Tā arī izdarīju. Pēc mēneša Antons 
Ušpelis aizgāja mūžībā, un tā bija 
viņa dzīves pēdējā fotogrāfija."

Kopā ar Elīnu izstādes atklāšanā 
bija viņas vecāki, vectētiņš, draugi, arī 
bijušie skolotāji, tāpēc šī tikšanās iz-
vērtās silta un ģimeniska, nu gluži kā 
aizbraucot ciemos uz Latgali! 

Mūsu novadniece tandēmā ar 
žurnālisti Elīnu Kolāti 2016. gadā iz-
deva dokumentālu grāmatu par Lat-
vijas pierobežas iedzīvotājiem "Lat-
vijas pierobežas pēdējie mohikāņi". 
Latgale noteikti ir Elīnu iedvesmo-
jusi nākamajai grāmatai par Latgales 
mazo ciemu "mohikāņiem". 

Anita Šmite, Tūrisma un sabied-
risko attiecību nodaļas vadītāja, svei-
cot izstādes autori, sacīja: "Paldies par 
košām un krāsainām bildēm, jauniem 
iespaidiem un stāstiem, ar kuriem va-
rēs iepriecināt mūsu apmeklētājus!"

Ķer dzīvot dienas un pārvērš fotogrāfi jās

Maigām bērza lapiņām smaržojot, gaišā pasaule 

1948. gada 5. maijā sveica dzejnieces Anitas 

Svētiņas piedzimšanu. Saviem klasesbiedriem 

Saulemājās un Krievkalnā viņa vienmēr būs 

balto bērzu meitene. Arī mums, viņas dzejas 

cienītājiem, atverot 1993. gadā izdoto dzejas 

grāmatiņu „Ne aiziet, ne pasakā palikt” 

pretī raudzīsies dzejniece līdzās vienam no 

Daugavkrastā šalcošajiem bērziem. 

Sarmīte Rode

„Es ticu tam saules staram, kas tevi šai 
pasaulē tur”, šķiet, šos vārdus teic viņas sil-
tais acu skatiens. Paldies koknesiešiem, kuri 
5. maijā, Anitas Svētiņas dzimšanas dienā, 
Kokneses pagasta bibliotēkā bija kopā ar vi-
ņas ģimeni sirsnīgā tikšanās brīdī, kad ska-
nēja dzeja, Pētera Draguna dziedātās dzies-
mas ģitāras pavadījumā un tikpat gaiši vijās 
mazi atmiņu pavedieni.  

Margarita Celmiņa, dzejniecei tuvs cil-
vēks, savās atmiņās raksta: „Prāts liecina, ka 
gadi steidzas, bet patiesībā – daudzi paliek 
jauni arī Mūžības dārzā. Tā manai kolēģei un 
draudzenei – dzejniecei Anitai Svētiņai jop-
rojām ir un būs tikai 40. pavasaris.

Pagājušie 30 gadi kopš, baltam putenim 
virmojot, aukstā pasaule aiz viņas aizvēra 
Mūžības vārtus, nav nodzēsuši dzejnieces 
mijkrēslī iedegto sveci, un mēs joprojām tie-
camies uz viņas iedegtajiem dzejas vārdiem. 
„Šī mazā dzejas grāmatiņa ir liela savā vēstī-
jumā. Tā ir daudzu roku noglāstīta, jo cilvēki 
lasa Anitas Svētiņas dzeju, viņas dzejoļi ie-
gulst sirdī, lai tur paliktu. Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Tautas plauktam mēs uzdāvinā-
jām šo grāmatu kā mazu Kokneses dārgumu,” 
pasākumā sacīja bibliotekāre Ingrīda Grūbe. 

Anitas Svētiņas dzejā dzīvo 
sapnis par savu Sanmikelu, vi-
ņas dabas pielūgsme un alkas 
pēc laimes, mīlestības vārdi 
Koknesei: „Tā jūsu Koknese. 
Un mana – Mēs citur mājas ne-
atrastu – Te nesāp dzērvju aiz-
iešana, Te nejūtam mēs gadu 
nastu.” Vairāki viņas dzejoļi 
piedzimuši par dziesmām. 
Dzimšanas dienā Pētera Dra-
guna izpildījumā dzirdējām 
Ulda Ozola komponēto dzies-
mu ar dzejnieces vārdiem „Ne-
kas man nepieder no tevis”.

Maija Stepēna, biedrības 
„Mazā taka” vadītāja dalījās 
savās atmiņās par dzejnieci, 
uzsverot viņas personības sta-
rojumu un eleganci. Bet par 
dzejnieces rosīgo dabu, aizstā-
vot dabas un kultūras vērtības, 
liecināja fragmenti no viņas 
vēstulēm.

Vairāk kā 20 gadus Anitas Svētiņas dze-
joļi bija lasāmi rajona laikrakstā „Staburags” 
(iepriekš „Komunisma uzvarā”). Skolotāja 
Ausma Markava pastāstīja, ka savās mājās 
rūpīgi glabā daudzo gadu garumā sakrātās 
avīzē publicētās dzejas lappuses un grāmatu 
plauktā sava vieta ir zilajai dzejas grāma-
tiņai. Ar laikraksta „Staburags” redakcijas 
ierosmi un ģimenes atbalstu izdotā grāmata 
ir kļuvusi par bibliogrāfisku retumu. Ģime-
nes arhīvā atrasti vēl citi dzejoļi dzejnieces 
glītajā rokrakstā, kuri nekur nav publicēti. 
Viens no tiem „Manas klases meitenēm”  - 
uzrakstīts pēc kāda klases salidojuma, tika 

plašākam klausītāju lokam nolasīts pirmo 
reizi. „Vai atceraties, kā mēs visas mīlējām 
pavasari?” dzejniece jautā un novēl: „Patu-
rēsim sirdīs vietiņu mazu, kur pirmajiem 
vizbuļiem uzziedēt un auglīgam lietum no-
līt.” Pasākumā izskanēja biedrības „Mazā 
taka” un dzejnieces ģimenes kopīgā vēlme 
izdot atkārtotu un papildinātu ar vēl nepub-
licētiem dzejoļiem Anitas Svētiņas dzejas 
krājumu. Tā būtu visskaistākā dāvana viņas 
dzejas cienītājiem, mums visiem, kuri meklē 
savu Sanmikelu un starp zvirgzdiem alkst 
saskatīt zvaigznes.

Paturēsim sirdīs vietiņu mazu, kur 
pirmajiem vizbuļiem uzziedēt

Anita Svētiņa
Manas klases meitenēm
Vai atceraties, kā mēs visas mīlējām 
pavasari
Un kā mums nepatika vakari gari,
Kad pelēkā krēslā domas tinās
Un kājas pelēkā sniegā stiga?

Vai atceraties, 
cik zili bij` vizbuļi pirmie
Un cik līksmi šalkoja bērzi sirmie,
Kad saule brauca mākoņu laivās
Un svētīgs lietus lija?

Ja atceraties, tad zvērēsim,
Ka nekad savus pavasarus nenodosim
Un nekad savu mūžu netērēsim
pelēkās sarunās pelēkos vakaros
par kaimiņienes kleitu, par kaimiņienes 
kazu,-

Paturēsim sirdīs vietiņu mazu,
kur pirmajiem vizbuļiem uzziedēt
un auglīgam lietum nolīt.

Mazs 
sveiciens 

piemiņai.

Vidusskolas 
izlaidumā ar 
vecākiem.

Elīna Kursīte izstādes atklāšanas dienā.
„Katra fotogrāfi ja vesels stāsts”- pārliecinājās izstādes apmeklētāji.
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Šīs vasaras emocionālākais notikums būs 

XXVI Vispārējie Latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētki. No Kokneses novada uz ļoti 

gaidītājiem tautas svētkiem dosies 13 

amatierkolektīvi, arī Kokneses kultūras 

nama jauktais koris „Alaine”. Kora dziedā-

tāja Leontīne Libeka ir gadu ziņā visdižākā 

Dziesmu un Deju svētku dalībniece no 

mūsu novada. Svētku mēnesī  - 25. jūlijā 

viņa sagaidīs 83. dzīves gadskārtu. 

Sarmīte Rode

Foto no Leontīnes Libekas personīgā 

arhīva

Savā bagātajā mūžā koknesiete pie-
dalījusies vairāk kā desmit Dziesmu 
un Deju svētkos un par katru no tiem 
liecina ne tikai saglabātās svētku nozī-
mītes, bet neaizmirstami atmiņu brīži. 
Ik svētkos no jauna piedzīvota tā vār-
dos neizsakāmā sajūta - būt daļiņai no 
dziesmas un dejas dvēseles. 

Leontīne Libeka ir dzimusi Balt-
krievijā, viena kilometra attālumā no 
Latvijas robežas, 2. pasaules kara sā-
kumā, sešu gadu vecumā, ar ģimeni 
nokļuvusi Latvijā. „Jūtos kā latviete, un 
Koknese ir mana vismīļākā vieta, nekur 
citur savu dzīvi nespēju iedomāties. Te 
ir mana ģimene, draugi, mans koris!”  
- teic elegantā un smaidošā sarunas 
biedre, ar kuru tiekos kora mēģinājuma 
laikā. Mūsu sarunā aicinu atskatīties uz 
tām daudzajām dzīves vasarām, kurās 
uzgavilēts dziesmai un dejai. 

„Gatves dejā” 
Mežaparkā estrādē

„Mācoties Ogres meža tehnikumā, 
dejoju skolas deju kolektīvā. 1955. gadā 
bija mani  pirmie Dziesmu un Deju 
svētki, kad mēs izdejojām latviskos 
deju rakstus Mežaparka estrādē. Toreiz 
koru dziedātāji uzstājās kopā ar dejo-
tājiem. Tas bija tik skaisti, kad dejotāji 
tautastērpos devās pa skatītāju ejām uz 
skatuvi. „Gatves deja” un „Sudmaliņas” 
bija dejotāju un skatītāju iemīļotas de-
jas,” atminas bijusī dancotāja. 

Pēc tehnikuma beigšanas 1956. 
gadā jauno speciālisti pirmās darba gai-
tas atved uz  Kokneses mežrūpniecības 

saimniecību (MRS), kas kļūs par viņas 
vienīgo darbavietu. Leontīnes kundze 
stāsta: „Sākumā strādāju par meistari 
krautuvē,  manā pārziņā bija uzskaite un 
dokumentācija par ienākošajām kravām 
un prom nosūtāmiem vagoniem. Tik-
ko sāku strādāt, tā uzreiz arī sāku dejot 
Kokneses MRS jauniešu deju kolektīvā, 
kuru vadīja Velta Pauriņa. Mēģinājumi 
un koncerti notika MRS kultūras namā, 
ko dēvēja par mazo kultūras namu un 
tas atradās pāri dzelzceļam šaipus „Vei-
neru” mājai. Diemžēl šī ēka pirms dau-
dziem gadiem nodega.” Arī Kokneses 
MRS deju kolektīvs piedalījies Dziesmu 
un Deju svētkos un dalībnieku pulkā 
bijusi arī Leontīne. „Dejojām arī rajonu 
dziesmu svētkos, slavenajā Oliņkalnā, 
kur vienmēr notika saviļņojoši svētki. 
Tagad par šo vietu ir tikai atmiņas un 
mirkļi fotogrāfi jās,” teic viņa. 

Arī dēli dejotāji
Ar savu nākamo vīru Jāni Libeku ie-

pazinusies darbavietā, un pamazām uz-
plaukusi viņu mīlestība, bet 1957. gadā 
sākts kopīgs dzīves ceļš.  Sarunas biedre 
atzīst: „Man ir ļoti laimējies, jo vīrs vien-
mēr atbalstījis manu dejot un dziedāt 
prieku. Laikā, kad bērni bija mazi, de-
jošanu pārtraucu, bet vēlāk turpināju 
dziedāt korī. Priecājos, ka arī mani dēli 
ir dejotāji. Guntis, mācoties Kokneses 
vidusskolā, dejoja skolas deju kolektīvā. 
Studējot Medicīnas institūtā, turpināja 
dejot augstskolas deju kolektīvā. Tagad 

uz Dziesmu un Deju svētkiem dosies 
ar Jaunjelgavas vidējās paaudzes deju 
kolektīvu "Atvari". Jaunākais dēls Agris, 
pabeidzot Kauņas Tehnisko universitāti, 
sāka strādāt Gulbenē un ilgus gadus de-
joja vietējā deju kolektīvā.”

Uz Rīgu ar puķēm no 
Kokneses pļavām

70. gados Koknesē ziedu laiki bija 
MRS sieviešu vokālajam ansamblim, 
kuru sākumā vadīja Austra Sārta, bet 
vēlāk Silvija Cīrule, tikko uz Koknesi 
atnākusī mūzikas skolotāja un diri-
ģente. „Ansamblī nodziedāju desmit 
gadus. Mums vienmēr bija labi panā-
kumi skatēs starp citiem Latvijas MRS 
vokālajiem ansambļiem, mājup vien-
mēr atgriezāmies ar godalgām. Jauka 
sadarbība ansamblim izveidojās ar 
pazīstamo komponisti Elgu Īgenbergu, 
kura mums uzdāvināja vairākas savas 
dziesmas,” atceras Leontīnes kundze. 
Dziesmu svētku laiks viņai turpinā-
jies no 1977. gada, kad sākusi dziedāt 
Kokneses kultūras nama jauktajā korī, 
kuru vadījuši diriģenti Bruno Cakulis, 
Andrejs Vanags, Uģis Matvejs un citi. 
Vēlāk viņas otrais soprāns ieskanējies 
arī senioru korī „Labākie gadi”. Bija 
laiks, kad ar abiem koriem devusies uz 
Dziesmu svētkiem. „Atceros, kā Silvija 
Cīrule man jautāja, ar kuru kori došos 
svētku gājienā. Un es atbildēju – iešu 
ar senioru kori! Man vienmēr ir saviļ-
ņojis lielais svētku gājiens pa Rīgas ie-

lām. Vislabāk patika, ka svētku gājiens 
notika pirmajā svētku dienā, kā būs arī 
šajā reizē. Uz Rīgu devāmies autobusā, 
līdzi vedot spaiņos puķes no Kokneses 
pļavām un meijas. Bija reizes, kad no 
Kokneses puķu klēpjus un ozolu zarus 
mums atveda tieši uz gājiena laiku. Ne-
var izstāstīt to prieka un pacilātības sa-
jūtu, ejot ar puķu vainagu galvā un uz-
gavilējot cilvēkiem ielās,” teic viena no 
svētku gājiena ilggadējām dalībniecēm.

Vistuvākā – 
„Gaismas pils”

Sirdij vistuvākais Leontīnei Libe-
kai ir dziesmotais laiks senioru korī 
„Labākie gadi”, ko tagad pazīstam kā 
jaukto kori „Alaine”. Otrdienās un 
piektdienās kultūras namā notiek kora 
mēģinājumi, un tie ir kā mazi svētki, 
uz kuriem gribas saposties un doties 
priecīgā noskaņojumā. „Dziesma ir 
vislabākā veselības recepte. Reizēm 
gan domāju, pietiek man korī dziedāt, 
bet es nespēju bez tā iztikt, dziesma 
pievelk! ” - atzīst Leontīnes kundze. 
Silvija Cīrule viennozīmīgi ir viņas 
diriģente jau no ansambļa laikiem. 
„Mūsu diriģente prot iemācīt vissa-
režģītākās melodijas un iedegt dzie-
dāt prieka dzirkstelīti! Man patīk arī 
viņas izvēlētais dziesmu repertuārs. 
Tagad esam kļuvuši bagātāki ar Andra 
Kristona dziesmām, un tās mums ļoti 
patīk! Gribētos, lai senioru dziesmu 
svētkos mēs dziedātu arī tās dzies-
mas, kas ir mūsu Dziesmu svētku 
zelta krājumā. Mana vismīļākā kora 
dziesma ir „Gaismas pils”, ko diriģēja 

Haralds Mednis. Ar kādu pacilātību to 
dziedājām padomju gados! Tā man ir 
dziesma numur viens!” atklāj dziesmu 
daudzinātāja. 

Jādzīvo interesanti!
Senioru dziesmu svētki notiek kat-

ru gadu, Leontīnes kundze ar „Alaines” 
kori tajos piedalās no 2000. gada.  Šo-
vasar tie kā smaržīgs pļavu zieds ie-
kļausies kopējā svētku vainagā. 2. jūlija 
vakarā no pulksten 18 līdz 19:30 Espla-
nādē notiks svētku koncerts „Margo-
dama saule lēca”. Koncerta vadmotīvs – 
Dzīves svinēšana dziesmā. Dažādu lai-
ku dziesmas par sauli, zemi un mums 
pašiem izdziedās Latvijas senioru koru 
1000 dziedātāju kopkoris, viņu vidū arī 
mūsu koris „Alaine”. 

Leontīnes Libekas dzīves prieka 
atklājums: „Domāju, ka jebkurā vecu-
mā ir jādzīvo aktīvi! Dziedot, dejojot 
vai spēlējot teātri var pavadīt lietde-
rīgi  savu brīvo laiku. Man ir svarīgi 
būt sabiedrībā -  būt kopā ar savu kora 
kolektīvu mēģinājumos un koncertos. 
Vienmēr draudzīgi svinam mūsu ko-
ristu dzīves jubilejas un izdziedamies 
no sirds! Mums joprojām ir vajadzīgas 
vīru balsis! Kungi, atsaucieties un nā-
ciet mūsu pulciņā! Pēteris Stuburs ir 
viens no mūsu aktīvākajiem koristiem. 
Viņš ir vislabākais piemērs, kā būt uzti-
cīgam dziesmai.

Kopā ar savām jaukajām drau-
dzenēm katru dienu ejam staigāt pa 
Kokneses parku. Mums ir noteikts, ka 
pulksten 11 jābūt gatavībā soļot! Novē-
lu jums visiem – dzīvot interesanti!”

Kā daļiņa no dejas un dziesmas dvēseles

28.aprīlī Kokneses sporta centrā 
norisinājās Latvijas Krosmintona lī-
gas 2018.gada sezonas 7.posms, kuru 
organizēja Mārtiņš Žogots sadarbībā 
ar Kokneses sporta centru. Sacensībās 
šogad piedalījās ap 40 dalībniekiem 5 
vecuma grupās.

Šoreiz dalībnieku skaits dažādu 
iemeslu dēļ bija mazāks nekā pērn 
Koknesē, bet tas neliedza spēlētājiem 
aizvadīt spraigas spēles un cīnīties par 
uzvaru. Pavisam sacensības šoreiz no-
tika piecās grupās – U12 vecuma gru-
pā, U14 vecuma grupā, Open A grupā 

(prestižākā grupa), Open B grupa un 
Dubultspēļu grupa. Koknesi šoreiz 
pārstāvēja trīs dalībnieki, kuri visi 
startēja Open B grupā.

Labākās sekmes šoreiz Dāvim 
Kalniņam, kam ļoti sīvās cīņās izdevās 
tikt pie 3.vietas un bronzas medaļas. 

Ralfs Eihentāls dalīja 5. – 8.vietu, bet 
Evitai Briņķei šoreiz 9.vieta. Ralfs ar 
Dāvi piedalījās arī dubultspēļu turnīrā, 
kur, spēlējot pirmo reizi šādā formātā, 
nācās piekāpties visiem pretiniekiem 
un ierindoties pēdējā vietā. Ekskokne-
sietis un sacensību organizators Mār-

tiņš Žogots, tāpat kā pērn, ierindojās 
2.vietā prestižajā Open A grupā, fi nālā 
piekāpjoties Uldim Dzirkalim.

Kokneses interesentiem, kas vē-
las izmēģināt šo rakešu sporta veidu, 
ir iespēja izmantot KSC krosmintona 
inventāru, iepriekš piesakoties.

Otro gadu pēc kārtas Koknesē norisinās Latvijas 
krosmintona līgas posms

Kopā ar savējiem Kopā ar savējiem 
vienā dziesmas lokā.vienā dziesmas lokā.

Leontīne kopā ar Kokneses MRS 
jauniešu deju kolektīvu 50. gados.

Leontīne Libeka 
Kokneses MRS sieviešu 

vokālā ansambļa 
dziedātāju vidū.

Dziesmu un Deju 
svētku gājienā Rīgā.
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Līdz ar pavasara atmodas smaržām dabā, 

arī akordeona spēles mūzikā vējo pavasa-

rīgs noskaņojums. Aprīļa mēneša pēdējā 

nedēļā Rīgā nu jau sesto reizi no 23. līdz 

25. aprīlim notika Starptautiskais bērnu 

un jauniešu festivāls „Akordeona dienas 

2018”. 

Iveta Bērziņa,

Kokneses Mūzikas skolas direktore 

Kā ik gadu tas pulcina mūzikas 
draugus no Krievijas – akordeonistu 
ansambli „Fantāzija” no Maskavas, 
vadītāja Valentīna Pataņina, Baltkrie-
vijas – akordeonistu – bajānistu or-
ķestri „Sonus internum” no Minskas, 
vadītāji Jeļena Demidčuka un Dmitrijs 
Belijs, Rīgas Skolēnu pils akordeonistu 
ansambli „Opus” un Kokneses Mūzi-
kas skolas kameransambli un mācību 
orķestri, Karolīnes Vancānes vadībā. 
Trīs dienu garumā bērni un jaunieši 
koncertēja dažādos sastāvos Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un 
koncertzālē sv. Pētera baznīcā.   

24. aprīlī Kokneses Mūzikas sko-
lu pārstāvēja kameransamblis - Estere 
Riekstiņa (akordeons) un Arita Nied-
re (klavieres). Meitenes savu radošo 
darbību sāka  šogad, jo lielajā mūzikas 
pasaulē viņas vēl ir tikai iesācējas. Es-

tere akordeona spēli sāka mācīties šajā 
mācību gadā, Arita klavierspēli apgūst 
otro gadu. Pēc klausītāju aplausiem va-
rēja nojaust, ka tas ir sākuma mēģinā-
jums kaut kam lielam. 

25. aprīlī izskanēja noslēguma 
koncerts koncertzālē sv. Pētera baz-
nīcā. Šajā pasākumā piedalījās mūsu 
mūzikas skolas mācību orķestris. 
Publika ļoti atzinīgi novērtēja ko-
porķestra sniegumu, bet visvairāk 
patika Jēkaba Jančevska skaņdarbs 
ar liturģijas tekstu „Blagoslavi duše 
majo”, kuru izpildīja Kokneses kultū-
ras nama senioru koris „Alaine” di-
riģentes Silvijas Cīrules vadībā kopā 
ar bērnu un jauniešu koporķestri. 
Tas bija izaicinājums pilnīgi visiem, 
bet liels piedzīvojums korim, jo bija 
jātiek galā ar sv.Pētera baznīcas sarež-
ģīto akustiku. Koporķestra sniegumā 
klausītāji varēja baudīt mūziku no 17. 
gs. ģēniju šedevriem līdz pat popmū-
zikai un rokmūzikai. 

Paldies diriģentēm Karolīnei Van-
cānei, mūzikas skolas akordeona spē-
les audzēkņiem un Silvijai Cīrulei un 
neiedomājami pārsteidzošajam korim 
„Alaine” , un gan jau atkal tiksimies 
kādos jaunos muzikālos piedzīvojumos 
jau nākamajā mācību gadā. 

Koknesieši koncertē Rīgā, 
"Akordeona dienās 2018"

Lielās Talkas dienā, kad visa Latvija vieno-

jās darbos, lai padarītu mūsu zemi skais-

tāku un sakoptāku, Kokneses Mūzikas 

skolas vecāko klašu koris piedalījās Bērnu 

un jauniešu garīgās mūzikas festivālā 

„Soli Deo Gloria”.

Lelde Kamzole-Gagaine,

Kora klases pedagogs

Festivāla tradīcija tika aizsākta pa-
gājušajā gadā Kuldīgā, tās iniciators ir 
diriģents Eduards Grāvītis. Festivāla 
mērķis  - ar mūzikas palīdzību nostip-
rināt bērnos un jauniešos tradicionā-
lās garīgās vērtības – ticību, mīlestību,  
savstarpēju sapratni un iejūtību. Festi-
vāla ietvaros notika 3 koncerti – Kok-
neses, Jaunjelgavas un Aizkraukles 
dievnamos.   

Kokneses Evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā bija iespēja dzirdēt Arvī-
da Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 
3. – 8. klases meiteņu kori diriģentes 

Diānas Austras Vaices vadībā, Rē-
zeknes novada Maltas vidusskolas 
bērnu kori (diriģente Irēna Ivanova) 
ar sirsnīgajām Latgales komponistu 
garīgajām dziesmām, kā arī Kokne-
ses Mūzikas skolas vecāko klašu  kori 
(diriģente Lelde Kamzole – Gagaine, 
koncertmeistars Raitis Kveska). Kori 
atskaņoja garīgās mūzikas program-
mu   no klasicisma laikmeta līdz pat 
mūsdienu komponistu garīgās mū-
zikas darbiem. Kokneses Mūzikas 
skolas koris, līdztekus latviešu kom-
ponistu   – Sarmītes Skrūzmanes un 
Maijas Kīnes garīgajām dziesmām, 
koncertam bija sagatavojis 3 daļas no 
J.L. Battmana „Mesas”, kas jau arī ag-
rāk ir izskanējis Kokneses dziedošo 
kolektīvu sniegumā, solistes – kora 
klases audzēknes Krista Strazdiņa un 
Viktorija Lenora Kraukle. 

Festivāla noslēguma koncertā, kas 
izskanēja Aizkraukles Svētās Terēzes 

no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā, 
piedalījās visi 8 festivāla dalības kolek-
tīvi.  Līdztekus jau minētajiem arī dzie-
došie kolektīvi no Aizkraukles novada 
vidusskolas, Aizkraukles Mūzikas sko-
las, Jaunjelgavas vidusskolas ansamblis 
un tālāki viesi – Preiļu folkloras kopa. 
Koncerta noslēgumā   kopkoris atska-
ņojot Andra Eniņa dziesmu „Mūsu 
Tēvs” diriģenta Eduarda Grāvīša va-
dībā. Domāju, ka bērnu un jauniešu 
dziedājums aizkustināja ikviena klau-
sītāja, kā arī pašu dalībnieku sirdis. 

Paldies Kokneses Mūzikas skolas 
audzēkņiem par atbildību, ieguldī-
to darbu un atdevi. Paldies Kokneses 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācī-
tājam Valdim Baltrukam un draudzes 
pārstāvjiem  par sadarbību, rūpēm  un 
iespēju bērniem un jauniešiem mu-
zicēt dievnamā. Paldies Kokneses 
Mūzikas skolas direktorei par sniegto 
atbalstu. 

Izskanējis garīgās mūzikas festivāls 
„Soli Deo Gloria”

20. aprīlī Kokneses kultūras namā nori-

sinājās Kokneses novada izglītības iestā-

žu deju kolektīvu skate. Tajā piedalījās 

ap 200 dejotāju no 10 kolektīviem. 

Anita Šmite

Viskuplākais pulks dejotāju ir Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolai, 
kurā darbojas 6 deju kolektīvi, savu-
kārt Bebru pamatskola  un Pērses sā-
kumskola skatē piedalījās ar diviem 
deju kolektīviem no katras izglītības 
iestādes. 

Deju skati vērtēja žūrijas komisi-
ja, kuras sastāvā bija Gunita Krievāne 
(deju kolektīvu vadītāja, kultūras dar-
biniece), Kristīne Ginaite (dejotāja, 
kultūras darbiniece), Ilona Ūdre (de-
jotāja), Inese Saulīte (izglītības darba 
speciāliste).

“Paldies par skaisto koncertu, ko 
mums sniedzāt! Paldies par smaidiem, 
nostieptajiem pirkstgaliem un jūsu šīs 
dienas darbu! Jūs savā novadā variet 
būt lepni, ka esiet tik daudz un variet 
rīkot savu skati, savus dejotāju svēt-

kus!  Jāatzīst, ka šodien esam bijušas 
ļoti labas un iegūtie rezultāti noteikti 
iepriecinās, bet nākošgad, kad sāksies 
intensīvs darbs pie gatavošanās skolē-
nu Dziesmu un deju svētkiem, skatē 
jūs vērtēs jau daudz nopietnāka un 
bargāka žūrija!” uzrunājot klātesošos, 
sacīja Gunita Krievāne, žūrijas komi-
sijas pārstāve. Par piedalīšanos deju 
skatē katrs kolektīvs saņēma diplomu 
ar žūrijas vērtējumu:

Pērses sākumskolas pirmsskolas 
un 1.klašu deju kolektīvs (vadītāja Inta 
Balode), I pakāpe;

 Bebru pamatskolas 1.-4.klašu 
deju kolektīvs (vadītāja Renāte Jau-
dzema), I pakāpe;

I. Gaiša Kokneses vidusskolas 2.-
3. klašu deju kolektīvs (vadītāja Agra 
Bērziņa), I pakāpe;

 I. Gaiša Kokneses vidussko-
las deju kolektīvs “Kāpēc” 1.-2. klašu 
grupa (vadītāja Laima Antoneviča), 
I pakāpe;

 I. Gaiša Kokneses vidussko-
las deju kolektīvs “Kāpēc” 3.-4. klašu 

grupa (vadītāja Laima Antoneviča), I 
pakāpe;

 Pērses sākumskolas 2.-6. klašu 
deju kolektīvs (vadītāja Inta Balode), 
I pakāpe;

 Bebru pamatskolas 5.-9.klašu 
deju kolektīvs (vadītāja Renāte Jau-
dzema), II pakāpe;

I. Gaiša Kokneses vidusskolas 5.-
7. klašu deju kolektīvs (vadītāja Agra 
Bērziņa), I pakāpe;

 I. Gaiša Kokneses vidusskolas 
deju kolektīvs “Kāpēc” 8.-11. klašu 
grupa (vadītāja Laima Antoneviča), I 
pakāpe;

 I. Gaiša Kokneses vidusskolas 
10.-12. klašu deju kolektīvs (vadītāja 
Agra Bērziņa), I pakāpe;

Paldies visiem dejotājiem, vecā-
kiem, pedagogiem, skolu direkto-
riem, organizatoriem un atbalstītājiem 
par brīnišķīgo koncertu Kokneses no-
vada domes vārdā teica Inese Saulīte. 
Lai prieks par padarīto, pavasara saule 
un plaukstošie ziedi sniedz iedvesmu 
nākošajam darba cēlienam!

Kokneses novada izglītības iestāžu 
deju kolektīvu skatē labi rezultāti

Saulainajā 2. maija rītā PII "Bitīte" pagal-

mā ieripoja "džipiņš" ar raibām reklāmām 

par Cūkmenu.  

PII "Bitīte" informācija un foto 

Cūkmena kungs bija ieradās mūsu 
"Bitītē", lai pārliecinātos par bēr-
nu zināšanām, novadītu eksāmenu 
ekoprogrammā "Cūkmena detektīvi" 
ietvertajiem jautājumiem un izsniegtu 
Diplomus par aktīvu līdzdalību meža 
netīro noslēpumu atklāšanā. Ekoprog-
rammu "Cūkmena detektīvi" organi-
zē AS "Latvijas Valsts meži", un šajā 
programmā piedalās apmēram 5000 
izglītojamo. PII "Bitītes" 4.grupas bēr-
ni divu gadu garumā apguva šo prog-
rammu,   katru gadu veicot noteiktus 
uzdevumus: jāiesēj eglītes sēkliņa un 

jāizaudzē stāds, jāveic pārgājieni dažā-
dos gadalaikos ar noteiktu uzdevumu, 
jāpārveido zeķes, kas atbilst visām ma-
ņām, jāiemācās Cūkmena deja, dzies-
ma un vēl daudz dažādu uzdevumu. 
Cūkmena detektīviem jāatklāj mežā 
labais un sliktais, lai Latvijas daba kļū-
tu zaļāka. 

Pēc pārbaudījumiem sekoja arī 
deja un tad jau Diplomi ar Cūkmena 
personīgo parakstu un zīmogu. Kā 
mazs pavasarīgs sveiciens bērnu iz-
pildījumā skanēja I.Zuikas mūzika un 
vārdi dziesmā "Sivēns Ruk-Ruk", bet 
noslēgumā  bērni svinīgi deva solīju-
mu, ka viņi nekad: "Nemēslos mežā!", 
"Nemēslos mājas apkārtnē", "Nemēs-
los Latvijas zemi!". Ievērojot visus šos 
solījumus, mēs esam par zaļu Latviju! 

Valsts meža dienests ar 27.ap-
rīli izsludina ugunsnedrošo perio-
du mežā. Ugunsnedrošajā periodā 
mežā aizliegts veikt jebkādu dedzi-
nāšanu, ugunskurus atļauts kurināt 
tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās 
vietās, aizliegts pārvietoties ārpus 
meža ceļiem ar motorizētiem trans-
portlīdzekļiem. Jebkuri dedzināša-
nas darbi mežā vai tā tiešā tuvumā 

jāsaskaņo ar Sēlijas virsmežniecības 
darbiniekiem.

Par jebkuru aizdegšanos mežā 
vai tā tuvumā var ziņot Sēlijas virs-
mežniecības inženierim Jurim 
Čaupjonokam, mob. tālr. 29422024, 
meža ugunsdzēsības stacijas va-
dītājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 
25357188 vai vietējam mežzinim.

Sēlijas virsmežniecība

Informācija iedzīvotājiem par 
ugunsnedrošo periodu mežos

Cūkmens ciemojas 
„Bitītē”

Koncerts Kokneses luterāņu baznīcā.
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Bebru pamatskolā 2017./ 2018. mācību 

gadā liela uzmanība veltīta skolēnu 

individuālo kompetenču un talantu 

attīstībai. Par to liecina Bebru pamat-

skolas izglītojamo veiksmīga dalība 10 

starpnovadu, 2 reģionāļajās un 1 valsts 

mācību priekšmetu olimpiādē.  

Indra Laba, 

direktores vietniece izglītības darbā 

Individuālu atbalstu savu kompe-
tenču un talantu pilnveidei un dalībai 
olimpiādēs saņēmuši 26 skolēni. 7 
pedagogi ieguldījuši nozīmīgus laika, 
pieredzes un citus resursus, lai skolē-
nus sagatavotu veiksmīgiem mācību 
priekšmetu olimpiāžu startiem. Sko-
lotāja V. Grinšpone sniegusi atbalstu 
7 skolēniem (iegūtas 3 godalgas un 
1atzinība), Dz. Karlsone – 5 skolē-
niem (4 skolēni ieguvuši godalgotas 
vietas), Dz. Žmuidene 4 skolēniem 
(izcīnīta 1 atzinība, 1 godalgota vieta 
un 3 skolēni izvirzīti uz reģionālajām 
olimpiādēm), M. Ancāne – 3 sko-
lēniem (iegūta 1 atzinība), L. Šmite 
– 3 skolēniem (iegūta 1 atzinība), A. 
Piliens – 2 skolēniem (iegūtas 2 atzi-
nības, viens skolēns izvirzīts uz valsts 
olimpiādi), L. Kraukle –  2 skolēniem 
(iegūta 1 atzinība). 

Pārliecinošāku ainu par izglīto-
jamo zināšanu un prasmju līmeni 
sniedz nevis olimpiādēs izcīnītās 
vietas, bet izpildītā darba koefi cients 
(%). Augstākie rezultāti pēc darba iz-
pildes koefi cienta ir 88% (L. Saldavai 
starpnovadu angļu valodas olimpiā-
de), 84% (L.Saldavai reģionālā angļu 
valodas olimpiāde), 85% (D. Caunītei 
tekstila olimpiāde), 79% (L. Saldavai 
tekstila olimpiāde), 78% (R. Šernam 

angļu valodas olimpiāde),   77% (J. 
Tomaševskim tehnoloģiju olimpiā-
de), 75% (K. Vidiņai olimpiāde lat-
viešu valodā 4. kl.), 70% (K. Leķim 
tehnoloģiju olimpiāde), 66% (L. Sal-
davai bioloģijas olimpiāde), 62% (R. 
Šernam bioloģijas olimpiāde), 62% 
(K. Soņi olimpiāde latviešu valodā 4. 
kl.), 61% ( L. Saldavai olimpiāde lat-
viešu valodā 9. kl.). 

Starpnovadu angļu valodas olim-
piādē Linda Saldava ieguva 1. vietu, 
bioloģijas olimpiādē – 2. vietu, bet 
tehnoloģiju olimpiādē – atzinību. 
Otrs veiksmīgākais starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpiādēs bija 
9. klases skolnieks Rendijs Šerna. 
Viņam bioloģijas olimpiādē 3. vieta 
un atzinība ķīmijas un angļu valodas 
olimpiādē. Trešā vieta sasniegtajos 
starpnovadu olimpiāžu rezultātos 
Keisijai Vidiņai (3. vieta latviešu va-
lodas un 2. vieta matemātikas olimpi-
ādē) un Kristānam Soņi (2. vieta lat-
viešu valodas un 3. vieta matemātikas 
olimpiādē). 

Panākumi arī šiem skolēniem: A. 
Kosmačevskai atzinība starpnovadu 
informātikas olimpiādē, M. Lustei 
– latviešu valodas olimpiādē. J. To-
maševskim un K. Leķim – atzinība   
tehnoloģiju olimpiādē. D. Caunītei 3. 
vieta tekstila olimpiādē. 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem 
noticis gan eksaktajos, gan humani-
tārajos mācību priekšmetos. Paldies 
pedagogiem par entuziasmu, ieguldī-
to darbu, attīstot skolēnu talantus un 
prasmes! Novēlu skolēniem turpināt 
atbildīgi strādāt un sevi pierādīt inte-
lektuāli, krāt garīgo pieredzi, jo tā ir 
bagātība, ko neviens nevar atņemt. 

Mācību priekšmetu 
olimpiāžu rezultāti Bebru 
pamatskolā

Tautas tērpu centra “Senās Klēts” aicinā-

ti, mēs, folkloras kopa “Urgas”, 4.maijā 

pārstāvējām Vidzemi  tautas tērpu 

parādē Vērmanes dārzā un tautas tērpu 

gājienā līdz Brīvības laukumam. 

Inguna Žogota,

folkloras kopas “Urgas” vadītāja

Devīze “Katram savu tautas tērpu” 
šogad ir ļoti aktuāla. Latvijas simtgadē 
dižoties ar savu, tikai savam novadam 
raksturīgu vai savas dzimtas tautas tēr-
pu - tas ir daudzu latviešu sapnis šobrīd. 

Arī folkloras kopa “Urgas” lepo-
jas ar saviem Lielvārdes tautas tēr-
piem. Kāpēc tieši Lielvārdes? Tāpēc, 
ka Koknese ir bijusi tālākā vieta uz 
mūsu pusi, kur valkāti šāda veida 
tautas tērpi. Lielvārdes tērpu novads 
ietver kādreizējā Rīgas apriņķa ap-
mēram 12 pagastu teritorijas apkārt 
Lielvārdei: Lielvārdes, Lēdmanes, 
Lauberes, Krapes, Madlienas, Meņ-
ģeles, Rembates, Jumpravas, Vēre-
nes, Skrīveru un daļēji Kokneses un 
Aizkraukles. Šis tērpu novads atro-
das salīdzinoši tuvu Rīgai, kur tērpu 
valkāšanas tradīcijas 18. un 19.gad-
simtā strauji mainījās.

Kāds tad ir Lielvārdes novada sie-
vu un meitu tērps? 

Īsumā:  
Krekls  – taisna piegriezuma, 

garš (līdz pus lielam), ar baltu izšu-
vuma rotājumu un atlokāmu apkakli.

Brunči  – sarafāntipa, kuriem 
brunču un ņiebura daļa parasti šūta 

no vienāda auduma, audums – sarka-
ni rūtains.

Jaka  var būt melna vilnas audu-
ma, bez rotājuma. To parasti velk pie 
parastajiem brunčiem bez piešūtās 
augšdaļas.

Josta – austa, rakstaina.
Villaine – balta, rotāta ar dažām 

ieaustām sarkanām svītriņām.
Galvassega: 
meitām –  sarkana auduma, 

smalku stikla zīlīšu vainags;
sievām –  balta, krāsaini izšūta 

cepure, kurai smailais gals atlocīts uz 
priekšu.

Kāju āvums – adītas, baltas ze-
ķes.

Rotas – krekla aizdarei – neliela 
saktiņa ar 6 krāsainiem stikla „akme-
ņiem”.

Attiecībā uz Lielvārdes novada 
vīru tērpiem informācija ir ļoti iero-
bežota, jo nav pilnīgi apkopoti pieeja-
mie dati par etnogrāfi ski autentisku 

Lielvārdes novada vīru tautas tērpa 
komplektāciju. Tomēr dažos parau-
gos ir redzami Lielvārdes vīru tērpi, 
kuros ir pelēkas vilnas bikses, balts 
krekls, koši sarkana veste ar atlokāmu 
apkakli un divrindu pogām, pusgarie 
svārki, zābaki, galvā melna platmale. 

Arī Kokneses folkloras kopas 
“Urgas” vīri šajā tautas tērpu parādē 
dižojās tieši ar šādiem tērpiem. Par 
jaunajām koši sarkanajām vestēm 
liels paldies jāsaka mūsu pašu šuvējai 
Ērikai Gailānei! 

Kamēr mēs šajā pasākumā dzie-
dājām uz Vērmanes dārza skatuves, 
citi vidzemnieki izrādīja savus paš-
darinātos tērpus, gan Lielvārdes, 
Piebalgas, Madonas, Valmieras u.c. 
Pēc tērpu parādes, dziedādami un 
daudzo fotogrāfu un operatoru ielen-
kumā, devāmies gājienā līdz Brīvības 
laukumam, kur svinības turpinājās, 
jo uz skatuves uzstājās postfolkloras 
grupa “Iļģi”. 

“Urgas” pārstāv Vidzemi!

Jau otro gadu pie biedrības 
"Baltaine" Radošās mājas tiek or-
ganizēts Ūsiņu tirgus. Inguna Žo-
gota,  biedrības "Baltaine" priekš-
sēdētāja, stāsta: „Šogad, saules 
aplaimoti, tirgotāji un pircēji bija 
īpaši priecīgi. Saskaitījām apmē-
ram 60 apmeklētājus un 18 tir-
gotājus. Tālākie tirgotāji bija no 
Kaldabruņas, Birzgales, Lielvār-
des. Bet bija arī tuvāki, tepat no 
Aizkraukles, Bormaņiem, Kokne-
ses... 

Visus lustēja ar savām skanī-
gajām dziesmām Ināra Mačuļska. 
Bet par gardo zupu gādāja saim-
nieces Elga Grigāne, Natālija Mi-
ķelsone un Aija Āriņa.

Esam apņēmušies arī nākam-
gad ap Ūsiņiem rīkot tirgu. Kas 
vēl nezina, kur Koknesē atrodas 

Radošā māja, varu doši teikt - kad 
ejiet no Kokneses centra uz Kok-
neses novada domi vai ambulanci, 
paskatieties pa kreisi - ieraudzīsi 

DUS Virši-A, tur arī Radošā māja, 
kur saimnieko radoši, aktīvi un 
ļoti atraktīvi ļaudis! Pie mums 
vienmēr raibi, vienmēr labi!”

Ūsiņu tirgus Koknesē

5. maijā tēlnieka Voldemāra Jā-
kobsona memoriālajā mājā "Galdiņi" 
tika atklāta "Seno galdautu" izstā-
de.  Galdauts uz saimes galda ir ne 
tikai ikdienā.   Goda reizēs tiek klāts 
greznākais, senākais kā cieņa pret 
mājiniekiem, ciemiņiem un īpaši šo 
darbu darinātājām. Izstādē apskatā-
mi meitu, mammu un vecmammu 
darbi. Senākais galdauts darināts 
18.gs. 80.- 90. gados.

Liels paldies Guntai Krievārei, 
Antoņinai Midegai, Annai Pilienai 
un Maijai Pumpucei  par atnestajiem 
darbiem no saviem dzimtas pūriem! 

Laipni gaidīti "Galdiņos"! 
Jolanta Pīķe, 

memoriālās mājas vadītāja 

Seno galdautu izstāde „Galdiņos”
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra 

vadītāja Ieva Ūtēna ir arī pašvaldības 

projekta „Proti un dari!” vadītāja, tāpēc 

ikdienas darbā viņa ne tikai darbojas ar 

bērniem, kuriem ļoti patīk pēcpusdienas 

pavadīt dienas centrā, bet tiekas ar jaunie-

šiem un dalās savās zināšanās ar viņiem. 

Sarmīte Rode

Kokneses novada domes sēdē 
25. aprīlī deputāti pieņēma lēmumu, 
ka Ģimenes atbalsta dienas centra 
vadītāja Ieva Ūtēna turpmāk veiks 
arī  jaunatnes lietu speciālista pienā-
kumus Kokneses novadā. Ministru 
kabineta noteikumi noteic, ka ikvie-
nā pašvaldībā ir jābūt šādam speciā-
listam. Ieva atzīst, ka vadot projektu 
„Proti un dari”, kas paredzēts jaunie-
šiem līdz 29 gadiem, jau ir saskāru-
sies ar jautājumiem, kas ir svarīgi 
jauniešiem mūsu novadā. „Balstoties 

uz savu iegūto pieredzi un izvērtējot 
jauniešu brīvā laika lietderīgas iz-
mantošanas iespējas un vajadzības, 
pašreiz gatavoju attīstības plānu dar-
bam ar jauniešiem. Mans nākotnes 
redzējums  - izveidot jaunatnes pado-
mi, kas risinātu jauniešiem aktuālas 
problēmas un kurā darbotos pārstāvji 
no izglītības iestādēm, biedrībām un 
citām nevalstiskām organizācijām, 
lai tajā būtu pārstāvētas vairākas ve-
cuma grupas plašai jauniešu interešu 
pārstāvniecībai. Tuvojas vasara, un 
jauniešiem būs aktuālas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. Mans pienā-
kums būs nodrošināt informācijas 
pieejamību par jauniešiem domātiem 
pasākumiem novadā. Lai veiksmīgi 
izdotos īstenot jaunas idejas, būs jā-
veido sadarbība ar vietējām iestādēm: 
Kokneses pagasta bibliotēku, Kokne-
ses sporta centru, izglītības iestādēm,” 
stāsta Ieva Ūtēna.  Jaunieši ir gaidīti 
Ģimenes atbalsta dienas centrā, bet 
pasākumiem viņi varēs izmantot tel-
pu ēkas 2. stāvā. Jautāju Ievai, kā viņa 
raksturotu mūsu novada jauniešus? 
Un, lūk viņas atbilde: „Mūsu jaunieši 
ir darboties griboši, sirsnīgi un atvēr-
ti, mums tikai viņiem jāpalīdz apjaust 
savus talantus, jāmotivē virzīties uz 
priekšu un jāpārliecina - Kokneses 
novadā var dzīvot interesanti!”

Kokneses novadā darbu sāk 
jaunatnes lietu speciāliste

Ieva Ūtēna 
aicina 
jauniešus 
izteikt 
savas idejas 
un kopīgi 
darboties!

"Urgas" Vērmanes dārzā.

Tirgū varēja arī 
iegādāties iecienītos 
"Rūķu" saldumus.
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Kamēr daba vēl dusēja, dārza dar-
bi nebija sākušies un lasīšanas kon-
kursi bija aiz muguras – pienāca īstais 
laiks iemācīties kaut ko jaunu, atsvai-

dzināt piemirstās zināšanas un patre-
nēt rokas un atmiņu!

Tā no paša februāra sākuma 6 
kundzes jaunākos un vecākos gados, 

bet visas cienījamā vecumā, sāka ap-
gūt datoru no tā pašiem pamatiem. 
Tika apgūts internets, e – pasts, kā 
atrast vajadzīgo informāciju. Seniores 
apguva arī Word programmu, teksta 
apstrādes pamatus un attēlu ievietoša-
nas iespējas.

Nodarbības notika 2 grupās, viena 
nodarbības apmeklēja vienu reizi ne-
dēļā, otra divas reizes.

Tās aizritēja smieklu un jautrības 
pavadītas, bet neizpalika arī stingrība 
un prasīgums no pasniedzējas puses!

Ar maiju mūsu datorpulciņš iet 
atvaļinājumā līdz rudenim, kad čaklās 
un strādīgās kundzes būs apdarījušas 
visus dārza darbus, vasaras steiga no-
rimsies un prāts būs gatavs mācībām! 
Tad īstais laiks pienāks tabulām un 
darbam ar tām!

Ieva Ūtēna, Kokneses Ģimenes 
atbalsta dienas centra vadītāja un 

stingrā pasniedzēja

Seniori apgūst datorzinības Kokneses 
ģimenes atbalsta dienas centrā

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Dzimtenē.
/ P. Brūveris/

3.maijā Iršu klubā notika Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienai veltīts  svinīgs pasākums “Baltā 
galdauta svētki”.

Iršu kultūras darba organizatore 
Aija Martuzāne , bibliotēkas vadītāja 
Dace Grele

Šo svētku mērķis ir stiprināt pirms 
gada Latvijā aizsākto tradīciju -  cilvē-
kiem pulcēties pie kopīga galda kopie-
nas lokā, svinēt savas valsts esību un 
brīvību. Balts galdauts ir kā pašapzi-
ņas un lepnuma simbols un vienojo-
šais elements. Savukārt, svētku galds 
latviešu tradīcijās un dainās vēsta par 
saticību, došanu, laimību un kopā bū-
šanu.

Svētki sākās ar pasākuma vadītājas 

Gaļinas Kraukles 
deklamēto dzejo-
li par Latviju. Ar 

savām skanīgajām 
balsīm skatītājus  priecēja vokālie an-
sambļi “Nianse” no Bebriem, “Zīle” no 
Vietalvas, ĢAC “Dzeguzīte” bērni un 
pašmāju dziedātājas. 

Ar lielu interesi tika uztverts Eiro-
pas Parlamenta deputāta un iršēnieša  
Arta Pabrika stāstījums par savu grā-
matu - kultūrvēsturisku eseju “Hir-
šenhofas stāsts”, kurā ir aprakstīta Iršu 
tuvāka un tālāka pagātne autora skatī-
jumā. Pabrika kungs svētku dienā aici-
nāja klātesošos izzināt savu dzimtu sak-
nes un ierosmei visiem interesentiem 
dāvināja savu grāmatu ar autogrāfu. 

Pasākuma laikā apmeklētāju 
acis priecēja galdautu izstāde  no 
A.Lazdiņas un E.Zeimales dzimtas 
krājumiem, Dz.Kalniņas darinātās 

lielākas un mazākas galda sedziņas, 
un Pļaviņu novada lietišķās mākslas 
pulciņa “Skanstupe” dalībnieču austie 
galdauti.

Svētku pasākumu papildināja li-
terārais konkurss, kuru sagatavoja 
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja Dace 
Grele. Literārās  aktivitātes laikā klāt-
esošie iepazinās ar Latvijas spilgtāko 
personību domu graudiem  par mūsu 
Dzimteni, savukārt, vinnētāji citēja 
viņu atziņas un dzejoļus.  Veiksmīgā-
kie konkursa  dalībnieki saņēma ne-
lielas pārsteiguma balvas – blociņus, 
kuru vākus rotāja skaistākie Iršu skati 
un zemnieku saimniecībā „Zemītes” 
ceptus īpašos kārumus. 

Paldies visiem, kas piedalījās svēt-
ku organizēšanā, jo „…ko mēs varam, 
to mēs darām!”  (V. Vīķe - Freiberga). 
Paldies arī pasākuma dalībniekiem un 
apmeklētājiem! 

“Baltā galdauta svētki” Iršos Pirmais nodarbību cikls personām 

ar invaliditāti jau noslēdzies, bet 

grupas “Piedzīvojumu meklētāji” 

dalībnieki jau ilgojas pēc rudens un 

jaunā nodarbību cikla, kad atkal 

reizi nedēļā varēs sanākt kopā un 

darboties, sarunāties un iemācīties 

jaunas prasmes.

Ieva Ūtēna

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 

centra vadītāja

Kopumā aizvadījām 13 aizrau-
jošas nedēļas. Aicinājumam pievie-
noties atsaucās 9 personas. Mūsu 
grupiņa sastāvēja no 2 jaunekļiem, 
3 jaunkundzēm un 4 kundzēm. 
Četrās aušanas nodarbībās paši 
sagriezām un uzaudām grīdas de-
kīšus, četras nodarbības dziedājām 
un vingrojām Ināras Mačuļskas 
vadībā, psiholoģiski mūs atbalstī-

ja un būt stiprākiem mācīja Inita 
Zarkeviča, trenējām arī mutes mus-
kulatūru, sīko motoriku, iepazīstot 
daudz un dažādas veidošanas ma-
sas, mastikas. Dalībniekus aizrā-
va radošās darbnīcas un mandalu 
krāsošana. Pie mums viesojās arī 
“Smilšu lampas” ar saviem uni-
kālajiem uzdevumiem un darba 
virsmām, kas visiem sagādāja lielu 
prieku. Noslēdzām mēs nodarbības, 
apmeklējot Aijas Rimšas smilšu te-
rapijas nodarbības!

Paldies visiem mūsu grupas 
dalībniekiem, kas kļuvuši par la-
biem draugiem un paziņām, cītīgi 
apmeklēja visas nodarbības, ar en-
tuziasmu iesaistījās aktivitātēs un 
apzinīgi pildīja mūsu grupas notei-
kumus!

Uz tikšanos nākamajā nodarbī-
bu ciklā jau oktobrī!

Noslēdzies pirmais nodarbīnu 
cikls personām ar invaliditāti 
Kokneses ģimenes atbalsta 
dienas centrā

Atvērtie sporta 
vakari Kokneses 
sporta centrā

Atvērtie sporta vakari vēl 9.,13., 
16., 20. un 23. maijā Kokneses spor-
ta centrā trešdienās un svētdienās! 
Ikviens tiek aicināts apmeklēt Kok-
neses sporta centru un bez maksas 
izmēģināt sporta halles un trena-
žieru zāles pakalpojumus! Pasāku-
mi ir bez maksas! Atvērtie sporta 

vakari tiek organizēti projekta nr. 
9.2.4.2/16/I/019 "Koknese-veselīgā-
kā vide visiem!" ietvaros.”

Pludmales 
volejbols un 
strītbols Koknesē

21.maijā notiks pludmales vo-
lejbola un strītbola turnīrs visiem 
spēlētgribētājiem plkst. 18:00 Kok-
neses stadionā! Notiks arī dažādi 

konkursi un viktorīnas spēļu starp-
laikos. Pasākums ir bez maksas! 

Pasākums tiek organizēts pro-
jekta nr. 9.2.4.2/16/I/019 "Koknese-
veselīgākā vide visiem!" ietvaros. 

„Viestura kauss 2018”
2. jūnijā pulksten 11 Kokneses 

sporta centrā sāksies Kokneses nova-
da atklātais čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem „Viestura kauss 2018”.

Sporta pasākumu aktualitātes

 „Nianse”. „Nianse”.

Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis.

Pasākumā piedalījās Eiropa Parlamenta deputāts 
Artis Pabriks.

Mācīties nekad nav par vēlu.

Dzīvojam radoši.
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Kokneses novada dome ir noslēgusi 

līgumu ar SIA „Imberteh” par Parka ielas 

pārbūvi no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša 

ielai. Būvprojekta izstrādi veica SIA 

„K-RDB”. Vērienīgie ielas pārbūves darbi 

sāksies 21. maijā un paredzēti līdz 31. 

oktobrim.

Parka iela ir viena no Koknese 
centrālajām ielām, kura nodrošina 
piekļuvi Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolai, Kokneses Sporta centram, 
daudzdzīvokļu mājām. Parka ielas se-
gums – asfaltbetons, kas vietām ir ie-
sēdies, saplaisājis un daļēji remontēts, 
izveidojušās bedres. Parka ielas kopē-
jais vizuālais izskats neatbilst tehnis-
kajām un estētiskajām prasībām.

Projekta mērķi - atjaunot nolie-
toto brauktuvju un celiņu segumu, 
nodrošināt mūsdienīgu un drošu vidi 
apkārtējiem iedzīvotājiem un pielāgot 
infrastruktūru mūsdienu vajadzībām. 
Projekta rezultātā būtiski tiks palieli-
nāts stāvvietu skaits automašīnām.

Pārbūves darbu sagatavošanas lai-
kā izzāģēs abās ielas pusēs augošās lie-
pas. Benita Peciņa, Kokneses pagasta 
Komunālās nodaļas vadītāja, skaidro: 
„Liepas šajā ielas posmā ir nodzīvoju-
šas savu mūžu, tām ir pazeminātas ga-
lotnes, dažiem kokiem ir konstatētas 
sakņu trupes pazīmes. Ielas rekons-
trukcijas laikā, ierīkojot apakšzemes 
komunikācijas, tiktu traucēta liepu 
sakņu sistēma, tādējādi radot apdrau-
dējumu koku izdzīvošanai.” Kokneses 
novada domes deputāti rūpīgi izvērtē-
ja šo jautājumu un atbalstīja projektā 
nepieciešamo koku izzāģēšanu. „Kad 
tiks pabeigta ielas atjaunošana, veido-
sim jaunus apstādījumus -  iestādīsim 
vairāk kā 100 spirejas. Jaunas liepiņas 
un citus kokus stādīsim daudzdzīvok-
ļu māju zaļajā zonā Lāčplēša ielā gar 
autoceļu A6. 

Projektā paredzēti asfalta seguma 
frēzēšanas darbi, ielas un nobrauktu-
ves asfalta segas izbūve, stāvlaukuma 
un nobrauktuves segas izbūve, ietves 
segas izbūves darbi, lietus ūdeņu ka-
nalizācijas izbūve un labiekārtošanas 
un nostiprināšanas darbi.

Iecerētais projekts atbilst paš-
valdības Kokneses novada attīstības 
programmas 2013. – 2019. gadam 
rīcības un investīciju plāna 83. punk-
tam (Asfalta seguma pārbūve Parka 
ielas posmā no Blaumaņa ielas līdz 
A6 šosejai 0,260 km).

21. maijā 
uzsāks 
Parka ielas 
pārbūves 
darbus

Viņam patīk Vecrīgas arhitektūra, 

Čaikovska mūzika, labs kino, vēsais 

Latvijas laiks, pastaigas Kokneses 

parkā un senatnīgās pilsdrupas. Viņš 

ir mērķtiecīgs un ar nopietnu dzīves 

skatījumu. Jaunietis, kuram nepatīk 

daudz runāt, bet atklāt jaunu pasauli 

sevī. Šīs sarunas galvenais varonis ir 

17 gadus vecais jaunietis Arī Kardozo 

Peišoto (oriģ. Ary Cardoso Peixoto) no 

Salvadoras, pilsētas Brazīlijas austru-

mos, Atlantijas okeāna krastā, kurš 

no pagājušās vasaras nogales dzīvo 

Līvijas un Māra Reinbergu ģimenē un 

mācās Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-

skolas 11. b klasē. 

Neparasts un jauniem atklāju-
miem bagāts puisim no cita konti-
nenta ir bijis šeit pavadītais laiks. 
Izrādās, jau no 11 gadu vecuma 
viņš lolojis sapni ar AFS program-
mas starpniecību nokļūt kādā ekso-
tiskā valstī, lai iepazītu jaunu kul-
tūru un tradīcijas. Kā zināms, sapņi 
mēdz piepildīties! AFS ir iekļaujoša 
pasaules pilsoņu kopiena: skolēni, 
ģimenes un brīvprātīgie ar vēlmi 
veidot tiltus starp kultūrām.

Lai tuvumā būtu 
kinoteātris!

Pagājušā vasarā uzņēmīgais 
jaunietis devies uz tuvējo AFS 
pārstāvniecību, lai pieteiktos šajā 
starpkultūru projektā un pirmo 
reizi dotos uz kādu no Eiropas 
valstīm. Savukārt Reinbergu ģi-
menei, kurā jau vienu mācību 
gadu dzīvoja puisis no Taizemes, 
tika piedāvāts atkal atvērt sava 
nama durvis kādam jaunietim no 
ārzemēm. Māris Reinbergs atce-
ras: „Sākoties mūsu elektroniskai 
sarakstei, Arī gribēja zināt, kur 
atrodas tuvākais kinoteātris un 

cik tālu no mūsu mā-
jas ir Kokneses pils-

drupas, ko viņš bija 
atradis fotogrāfijās 

internetā. Pastāstīju, ka viduslai-
ku pilsdrupas no mūsu mājām ir 
700 metru attālumā, bet līdz kino 
Rīgā 100 kilometri. Arī priecī-
gi atrakstīja – cik labi, tas ir ļoti 
tuvu! Skaidroju vēlreiz, ka tuvu ir 
pilsdrupas, bet līdz kino ir brau-
ciens vismaz stundas garumā. To-
mēr Arī bija ļoti apmierināts ar šo 
ziņu, jo no viņa dzīvesvietas līdz 
tuvākam kinoteātrim jābrauc se-
šas stundas! Uzzinājām, ka viņš 
ir liels kino cienītājs ar ļoti labu 
gaumi.” Pagājušās vasaras nogalē, 
25. augustā, tieši savā 17. dzimša-
nas dienā Arī ieradās Rīgā. „Viņa 
dzimšanas dienu svinējām pie jū-
ras, kas mūsu ciemiņam bija liels 
pārsteigums!” – stāsta Līvija Rein-
berga. 

Ciemojoties Reinbergu mājās, 
noritēja mūsu saruna par to, kā 
brazīliešu puisis vērtē šeit pavadīto 
laiku. Arī ir teicama angļu valodas 
prasme, ne velti arī viņš devās pār-
stāvēt Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolu reģionālajā angļu valodas 
olimpiādē Jelgavā. Sākumā puisim 
licies, ka latviešu valoda ir ļoti grūta, 
bet tagad jau daudz ko saprotot. Sa-
vukārt mājas saimniekiem tā ir atkal 
lieliska iespēja ikdienā lietot angļu 
valodu. AFS projekta dalībnieki uz 
citu valsti dodas ar konkrētu mēr-
ķi. Arī par savu mērķi teic: „Gribēju 
vairāk uzzināt par Latvijas kultūru, 
tautas dejām un mūziku.” Bet savu 
izvēli doties uz Latviju, nevis kādu 
citu Eiropas valsti, Arī pamato ar 
to, ka, pētot informāciju par Latvi-
ju, aizrāvusi jūgendstila arhitektūra, 
kuru gribējis redzēt savām acīm. 
„Mums patīk iepazīt jaunus cilvē-
kus, priecājamies, ka mūsu ģimenē 
dzīvo tāds simpātisks un mērķtiecīgs 
puisis!” – teic Reinbergi.

Jo vairāk mākoņu, 
jo labāk!

Kā izdevies iejusties jaunajā 
klases kolektīvā? „Jau pirmajā sko-
las dienā klasesbiedri bija ļoti drau-
dzīgi, uzreiz gribēja iepazīties un 
aprunāties. Ļoti sirsnīga ir klases 
audzinātāja Gunta Konstantinovi-
ča. Skolā jūtos ļoti labi,” stāsta Arī. 
Māris Reinbergs teic, ka jaunietis, 
lai arī pēc dabas būdams kautrīgs 
un noslēgts, dejo Agras Bērziņas 
vadītajā deju kolektīvā, bet skolas 
Ziemassvētku pasākuma iestudēju-
mā par Sniegbaltīti lieliski notēloja 
vienu no rūķīšiem un ļoti skaisti 
runāja latviešu valodā. Tāpat arī 
kopā ar klasesbiedriem viņš ap-
lausus izpelnījies „Popielā”. Tik ilgi 
būdams prom no mājām, Arī il-
gojas pēc savējiem un katru dienu 
ar savu ģimeni sazinās, zvanot vai 
sarunājoties skype. Arī ģimene dzī-
vo vienā no apgabaliem Salvadoras 
ziemeļos, tas ir reģions ar sausu un 
karstu klimatu. Līvija Reinberga 
smaidot teic, ka Arī patīk Latvijas 
laika apstākļi - jo vairāk mākoņu, 
jo labāk. Ziema puisim nav bijusi 
pārsteigums, jo sniegu  viņš jau esot 
redzējis, apmeklējot Kanādu. Arī ar 
divām vecākām, jau pieaugušām 
māsām un vecākiem dzīvo vienā 
lielā mājā. Tā ir nemainīga tradīci-
ja, ka ģimene dzīvo kopā. Arī tēvs 
ir strādājis par mērnieku un pirms 
aiziešanas pensijā nedēļas sākumā 
uz darbu devies sešu stundu ilgā 
braucienā uz Salvadoru un pēc tur 
pavadītās darba nedēļas atgriezies 
mājās. Arī mamma ir mājsaimnie-
ce, bet mājās ir arī mājkalpotāja. 
„Viņš bija mazliet pārsteigts, ka 
mums nav mājkalpotājas. Arī lab-
prāt palīdz darboties virtuvē, jo 
šeit pirmo reizi pats ir mēģinājis 
kaut ko gatavot. Pagāja laiks, kad 
Arī pierada pie mūsu ēdieniem. Iz-
rādās, ka Brazīlijā pavisam reti ēd 
kartupeļus, un puiša lielais atklā-

jums bija griķi, kas viņam ļoti gar-
šo,” teic skolotāja Līvija un piebilst, 
ka Arī ir salcietīgs, jo šo ziemu ļoti 
varonīgi izturējis.

Mājup ar jauniem 
atklājumiem

Sarunā Arī atklāj: „Man patīk 
mazas pilsētas, jo manā dzimtenē 
tādu nav. Pilsētā, kurā dzīvoju, ir 
200 tūkstoši iedzīvotāju, un tā ne-
skaitās liela. Bieži ar suņuku Kurmi 
dodos pastaigā pa parku un priecā-
jos par mieru un klusumu. Esmu 
bijis Likteņdārzā, Kokneses tūrisma 
centrā un Kokneses sporta centrā. 
Koknese ir brīnišķīga vieta!” Māris 
Reinbergs stāsta: „Esam Arī pa-
rādījuši Jelgavu, Rēzekni, Latvijas 
laukus, kopā apmeklējuši Latvi-
jas Nacionālo mākslas muzeju un 
Miervalža Poļa izstādi, viņam ļoti 
koncertzālē GORS patika koncerts 
„Kurzemes gredzens”. Septembrī 
Arī pirmo reizi skatījās baletu, tas 
bija Štrausa „Pie zilās Donavas”, 
nesen bija uz Guno operu „Fausts”. 
Dzimtajā pusē viņam tādas iespējas 
nav, un mēs priecājamies, ka varam 
puisi iepazīstināt ar mūsu kultūras 
bagātībām. Maija beigās noslēgsim 
mācību gadu, kopīgi apmeklējot 
Čaikovska „Gulbju ezeru”, jo puiša 
mīļākā filma ir režisora Aronofska 
„Melnais gulbis”, kurā ir stāsts par 
Odetas un Odīlijas lomas izpildī-
tāju. Pateicoties Arī, mēs esam at-
klājuši režisoru Aronofski un esam 
priecīgi, ka Arī mūs aizveda uz 
filmas „Māt!” pirmizrādi. Arī pie 
mums būs līdz jūnija beigām, tāpēc 
vēl daudz ko pagūsim parādīt, arī 
Līgo svētku tradīcijas.”

„Tā kā Arī mērojis tik tālu ceļu, 
nolēmām, ka vajadzētu dot viņam 
iespēju redzēt arī citas Eiropas val-
stis. Vienu nedēļas nogali bijām 
Itālijā, Bergamo un Milānā, bet pa-
vasara brīvlaikā kopā aizlidojām uz 
Portugāli. Tur Arī bija iespēja runāt 
savā dzimtajā valodā. Viņš pirms 
ceļojuma gan bažījās, vai Brazīlijas 
portugāļu valoda nebūs pārāk at-
šķirīga no tās, ko runā Portugālē, 
bet pārsteidzošā kārtā šai ziņā nebi-
ja nekādu grūtību. Tiesa, portugāļi 
gan atpazina, ka Arī ir no Brazīlijas, 
pēc tā, kā viņš izrunā patskaņus,” 
piebilst Līvija Reinberga.

Maija sākumā Arī ar vidussko-
las jauniešiem bija ekskursijā Slovē-
nijā, bet tūlīt maija vidū piedalīsies 
projekta „Erasmus+” aktivitātēs. 
„Mājup atgriezīšos daudz pastāvī-
gāks, atbildīgāks un ar plašāku pa-
saules uzskatu. Mums mācību gads 
sākas februārī un turpinās līdz no-
vembrim. Atgriežoties pamācīšos 
trīs mēnešus un gatavošos iestājek-
sāmeniem Medicīnas augstskolā, jo 
vēlos studēt neiroloģiju,” teic Arī.

Mācību laiks Koknesē būs pagā-
jis nemanot, bet Arī dzīvē tas vien-
mēr atgādinās par vienu bagātu un 
neizmirstamu gadu Latvijā.

Iemīlējies Latvijas mākoņos

9. maijā Kokneses kultūras namā Valsts 
asinsdonoru centra (VADC) rīkotajā donoru 
dienā asinis ziedoja 46 donori. VADC informē, 
ka asinis ziedot bija ieradušies 48 ziedot gribē-
tāji, bet 2 cilvēkiem šī iespēja tika atteikta zemā 

hemoglobīna līmeņa un citu veselības problēmu 
dēļ. Pirmo reizi asinis ziedoja 4 jaunieši. Paldies 
viņiem par vēlmi palīdzēt,  jo svarīga ir katra 
ziedotā asins lāse.

Valsts asinsdonoru centrs pateicas par at-

saucību Kokneses novada donoriem un par 
viesmīlīgo uzņemšanu un palīdzību LSK Kok-
neses nodaļas brīvprātīgajiem: Lībai Zukulei, 
Daigai Andersonei, Ņinai Rušmanei, Ilonai Ko-
meļkovai.

Kopā ar Beāti Beatrisi Brūveri Jelgavā - 
Zemgales reģiona atklātās angļu valodas olimpiādes laureāti.

Pirmajā dienā AFS birojā kopā ar viesģimeni - 
Līviju un Māri Reinbergiem.

Donoru diena Koknesē

Parka ielas 
iedzīvotāju zināšanai!

Sakarā ar Sama 
modināšanas svētu 

gadatirgu, lai nodrošinātu 
vietu tirdzniecībai, 

lūgums  iedzīvotājiem laikā 
no 18. maija 

plkst.20 līdz 19.maija 
plkst.16 nenovietot auto 

transportu uz Parka ielas. 
Būsim pateicīgi par sapratni! 
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Esam divus mēnešus atpūtu-
šies... kaut gan nē – pamazām tur-
pinās mūsu ceļš uz priekšu. Vieni 
gatavojas jaunu grāmatu izdošanai, 
otri meklē jaunus avotus dzejoļu 
rakstīšanai, trešie, stipri savās ie-
ņemtajās vietās, nepārtrauc jaunu 
dzejoļu piedāvāšanu plašākam lasī-
tāju lokam internetā. Tātad – atpū-
ta gribot negribot jāatliek uz vēlāku 
laiku – tagad nav laika, nav laika... jo 
– tuvojas solītā tikšanās diena, kurā 

sevi un pie reizes arī Mazo Taku pre-
zentēs dzejnieces Ārija Āre un Olga 
Kļaviņa, un mēs gaidīsim atbalstītā-
jus un līdzi jutējus uz sadzejošanos 
un sadziedāšanos, jo būs gan viens, 
gan otrs.

Tātad – 26. maijā pulksten 11  
kultūras nama mazajā zālīte tiks 
gaidīti visi un prieks būs par katru 
atnācēju.

Maija Stepēna,
biedrības „Mazās Taka” vadītāja

Uz tikšanos dzejā un mūzikā

PAŠVALDĪBAS TRANSPORTS
UZ ATRADZES KAPIEM 2018.GADA VASARĀ

Datums 

Atiešanas 
laiks no 
Stacijas 
laukuma

Atiešanas 
laiks no 

vidusskolas 
vārtiem

Izbraukšana 
no Atradzes 

kapiem

23.maijā 15.00 15.05 16.00
13.jūnijā 15.00 15.05 16.00
27.jūnijā 15.00 15.05 16.00
11.jūlijā 15.00 15.05 16.00
25.jūlijā 15.00 15.05 16.00
08.augustā 15.00 15.05 16.00
22.augustā 15.00 15.05 16.00
12.septembrī 15.00 15.05 16.00
26.septembrī 15.00 15.05 16.00

Aktuālie kultūras pasākumi
19.maijs Sama modināšanas svētki Kokneses parks
19.maijs 

plkst.19:00
Muzeju nakts pasākums “Vieta, kur šūpulis kārts”. Taurupes 

amatierteātra “Maska” situāciju komēdija “Dāvana tantei”; radošās 
darbnīcas, dziesmas un rotaļas.

Bebri, 
„Galdiņi”

19.maijs 
plkst.20:45

Populārzinātniska dokumentālā fi lma ar vēsturiskās “realitātes” 
inscenējumiem un krāšņām animētām epizodēm „Baltu ciltis”. Ieeja 

bez maksas.

Kokneses 
parks

24.maijs 
plkst.17:00

Animācijas fi lma "KUKAIŅU SLEPENĀ DZĪVE".  
Ieeja: 1 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

26.maijs 
plkst.11:00

 Ārijas Āres un Olgas Kļaviņas dzejas brīdis Ināras Mačuļskas 
muzikālajā pavadījumā.

Kokneses 
kultūras nama 

mazā zāle

26.maijs 
plkst.19:00 Tautas deju kolektīvu sadancis

Bebru pagasta 
Mežaparka 

estrāde
29.maijs 

plkst.17:00 Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu gada noslēguma koncerts Kokneses 
kultūras nams

1.jūnijs 
plkst.17:00

Bērnu svētki “MŪSU BRŪNAJĀ ISTABĀ”. Rotaļprogramma “Pasaku 
meža akadēmija” ar lielajiem pasaku tēliem, burbuļmašīnu, lielajām 

spēlēm. Aicinām nākt brūnas krāsa tērpos un aksesuāros. Interesantā-
kajiem balvā brūna šokolāde un citi pārsteigumi!

Kokneses 
kultūras nams

1.jūnijs 
plkst.12:00 Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums.

Bebru pagasta 
Mežaparka 

estrāde

2. jūnijs 
plkst.12:00

Inese Apsāne uzaicina uz savas autorgrāmatas 
“Vakarvējā sapņi dzimst” prezentāciju. 

Pasākumu dziesmās iekrāsos Kaspars Krastiņš.

Kokneses 
pagasta 

bibliotēka

15.jūnijs Krustpils amatierteātra „Savējie” komēdija „Spāniešu muša”. 
Sīkāka informācija afi šā.

Bebru pagasta 
Mežaparka 

estrāde
22.jūnijs 

plkst.19:00
Jāņu dienas ielīgošanas koncerts

“Nāc nākdama Jāņu diena …” Irši

23.jūnijs Kokneses novada svētki. Balle ar grupu „Defi cīts”
Koknese, 

Blaumaņa 
pagalms

Mēs vēl neesam paspējuši sevi fi ziski 

ievingrināt, kad dabā ziedoņa laiks ir 

klāt. Pavasara košais zaļums un ziedošie 

augļu dārzi mūs aicina ārpus telpām - 

vērot, priecāties, strādāt dārzā, laukā, 

mežā, pagalmā, ceļmalā. Senioru klu-

biņš “Pīlādzītis” aprīļa mēnesī sanāca 

uz divām sanāksmēm un saviesīgiem 

pasākumiem.

Zenta Bērziņa, 

senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja

18. aprīlī ciemojāmies pie Kok-
neses bibliotēkas kolektīva, atzīmējot 
Kokneses bibliotēkas 95. pastāvēša-
nas gada dienu. 19. aprīlī piedalījā-
mies draudzības pasākumā senio-
riem Pērses sākumskolā Iršos kopā ar 
Bebru pagasta senioru padomi “Mār-
tiņroze”.  Mūs uzaicināja senioru klu-
biņš „Vālodzīte”. Bijām pārsteigtas par 
lielisko uzņemšanu un interesanti pa-
vadīto laiku. Paldies, Maijai, Rainai, 
Intai, Iršu vokālajam ansamblim un 
visām „Vālodzītēm”. Jūs esat profesio-
nālas sabiedrisko pasākumu organi-
zētājas un vadītājas!

28. aprīlī Lielajā talkā sakopām 
2. Pasaules karā kritušo karavīru pie-
miņas vietu un blakus esošo ozolu, 
egļu audzi Kokneses parkā. Priecē, ka 

bijām 21 talcinieks ar darbarīkiem, 
darbošanās sparu un izdomu: Ņina 
bija sarūpējusi atraitnīšu stādus, Zi-
grīda mākslīgo ziedu dekoru. Izmētā-
to sadzīves atkritumu bija maz, taču 
piemiņas vietai nepieciešams kos-
mētiskais remonts. 11. maijā pulk-
sten 10  Blaumaņa ielā Nr-3. Latvijas 
valsts mežu Vidusdaugavas reģiona 
speciālisti iepazīstināja ar mežu me-
liorācijas problēmām un to saimnie-
ciskajiem risinājumiem. Pēc pārru-
nām devāmies uz Kokneses parku un 
mežu praktisko iemaņu atsvaidzinā-
šanai koku stādīšanā.

Mūsu sanākšanas reizes maija 
mēnesī: 9.05; 23.05. plkst. 12: 00 klu-
biņa telpās- Vērenes ielā Nr.1.

ATGĀDINĀJUMS 
KOKNESES PAGASTA 
SENIORIEM!

6.06.2018.g. braucam ekskursijā: 
MALĒNIJAS ŠARMS UN LIELISKĀ  
ALŪKSNE.

Izbraukšana plkst. 7 :15 no sta-
cijas laukuma pie Kokneses kultūras 
nama, plkst. 7:25 no stāvvietas pie 
veikala Elvi.

Pieteikties pie Dzintras Liepiņas 
pa mob. tel. 26022730.

„Pīlādzīša” darbīgais aprīlis

Latvijas valsts simtgades gadā 
pirmo reizi Kokneses novada paš-
valdība un Dzimtsarakstu nodaļa vē-
las pateikties ģimenēm, kuras šogad 
svin Zelta kāzas, pāriem, kuri laulībā 
ir nodzīvojuši 50 un vairāk gadus, 
kā arī Dimanta kāzu jubilārus, kuri 
pirms 60 gadiem mijuši gredzenus. 
Svinīgais pasākums notiks 10. augus-
ta pēcpusdienā Kokneses novada do-
mes zālē. Anita Ozola, Kokneses no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, 
teic: „Aizkraukles novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas arhīvā mēs varam ie-
gūt informāciju tikai par pāriem, kuri 
laulību slēguši bijušajā Aizkraukles 
rajonā, tāpēc lūdzam dižos kāzu ju-

bilārus būt atsaucīgiem un pieteikties 
uz pasākumu līdz 20. jūlijam, zvanot 
pa tālruņiem: 65133637, 24403188 
(nodaļas vadītāja), 29619832 (vadītā-
jas vietniece) vai rakstot uz e-pastu: 
dzimtsaraksti@koknese.lv.” 

Priecāsimies par kāzu jubilāru 
tuvinieku atbalstu, piesakot pasā-
kumam savus vecākus vai vecve-
cākus, lai sagādātu viņiem skaistu 
svētku brīdi! Ja jums ir zināms, ka 
jūsu dzimtā ir pāri, kuri laulībā no-
dzīvojuši 50 un vairāk gadus, ja no-
dzīvoto gadu skaits sasniedzis 60 un 
pat vairāk gadus, vasaras pilnbrie-
da laikā, sveiksim viņus Mīlestības 
svētkos!

No Zelta līdz Dimanta kāzām

INFORMĀCIJA 
VECBEBRU 
KATOĻU 
DRAUDZEI

20. maijā pulksten 
15 Vecbebru 
katoļu dievnamā 
Vasarasvētku 
dievkalpojums.

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 

2018. gada aprīlī:

• reģistrēti 11 
jaundzimušie: Patriks, 
Elza, Mārtiņš, Matīss, 
Ralfs, Kate, Olivers, 
Marts, Teo Gabriels, 
Dominiks Gvido, 
Hārdijs;

• reģistrēti 4 mirušie: 
Aļģirts Bagatskis 
(1952.g.)
Andrians Jerohins 
(1962.g.)
Jēkabs Ohņevskis 
(1949.g.)
|Leone Jakovele 
(1934.g.)

Tuvojoties vasaras sezonai, 9. un 12. klases 

pošas uz izlaidumiem, skan pēdējie zvani 

un sarosās arī PROTI un DARI komanda, 

kas nu jau Koknesē darbojas programmas 

vadītāja un sešu mentoru sastāvā! Tūlīt 

jūnijā komandu papildinās vēl viens prog-

rammas vadītājs – Kokneses bibliotēkas 

vecākā bibliotekāre Antra Vasiļevska!

Ieva Ūtēna,

Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja

Pirms skolēni vēl ir ierauti eksāme-
nu drudzī un iegrimuši nākotnes pro-
fesijas izvēlē, PROTI un DARI koman-
das pārstāvji viesojās I. Gaiša Kokneses 
vidusskolā, lai uzrunātu un piedāvātu 
izmantot šo iespēju, atrodoties starp 
skolām un klasēm, lai vasaras mēne-
šos pilnveidotos mūsu piedāvātajās 
aktivitātēs. Iespēju patiešām ir daudz 
– 9. klases absolventiem mēs varam ap-
maksāt vasaras nometnes, kas saistītas 
ar neformālās izglītības ievirzi, iesaistīt 
brīvprātīgajā darbā un sabiedriskā dar-
ba aktivitātēs, viesoties dažādos uzņē-
mumos, iegādāties mūzikas, sporta vai 
citu jaunieti interesējošo aprīkojumu 

vai inventāru. 12.klases jauniešiem, lai 
veiksmīgāk iestātos augstskolās, pro-
jekts sniedz iespēju apmaksāt intensī-
vos sagatavošanas kursus, ceļa izdevu-
mus, karjeras un personības izaugsmes 
speciālistu konsultācijas, neformālās 
un profesionālās pilnveides kursus. 
Sniedzam arī instrumentālu atbalstu 
sporta un veselību veicinošās aktivitā-
tēs.

Vēlreiz jāuzsver, ka katra program-
ma tiek individuāli pieskaņota jaunie-
ša vajadzībām, kā papildus atbalsts ir 
mentors, kas palīdz jaunietim sasniegt 
izvirzītos mērķus, pēc nepieciešamības 
asistē formalitātēs, kas saistītas ar do-
kumentu kārtošanu dažādās iestādēs 
un institūcijās, sniedz arī motivāciju 
nepadoties grūtību priekšā un ir prak-
tisks atbalsts, kam jautāt pēc padoma!

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15 – 
29 gadiem, tu vēlies aktīvi pavadīt šo 
vasaru – nāc un piesakies pie Kokneses 
Ģimenes atbalsta dienas centra vadītā-
jas Ievas Ūtēnas, zvani  26525901, raks-
ti  dienascentrs@koknese.lv vai atrodi 
mani sociālajos tīklos!

"PROTI un DARI" KOKNESĒ 
gatavojas vasaras sezonai ar 
jauniem piedāvājumiem!
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19. aprīlī Iršu pagasta pensionāru padome 

„Vālodzīte” draudzības pasākumā  tikās ar 

kaimiņiem - Bebru un Kokneses pensionā-

riem.  Valda Kalniņa ciemiņus iepazīstināja 

ar skolas muzeju, kā arī tika apskatīta 

sporta halle. Sirsnīgais tikšanās pasākums 

notika Pērses sākumskolas zālē.

Maija Bērziņa

Ciemiņiem parādījām uzvedumu 
"Niknie putni", tad sekoja Skaidrītes 
Jokstes apsveikums dzejā. Iršu kul-
tūras dzīves kuplinātājas priecēja ar 
vairākām dziesmām,  Maijas Bērziņas 
mazmeita Monta spēlēja vijoli, Euge-
nija Bundule skandēja skaistu dzejoli. 
Tad vienojāmies kopīgā dziesmā "Pie 
Dieviņa gari galdi". Klātesošos seniorus 
sveica pagasta pārvaldes vadītāja Raina 
Līcīte, pensionāru padomes vadītāja 
Maija Bērziņa, mūsu viešņas bebrēnie-
tes un koknesietes.

Tikšanās brīdis turpinājās pie 
kopīgi uzklāta svētku galda. Mūsu 
aktīvākās seniores Intas Tukas vadī-

bā   norisinājās dažādas spēles, tika 
dziedātas dziesmas, arī kolektīvos par 
himnām pieņemtās dziesmas. Bija 
arī konkurss par mūziku no kinofi l-
mām, tika minētas mīklas un lasītas 
vai stāstītas anekdotes. Uzvarētājas 
saņēma nelielas pārsteiguma balvas. 
Izkustēties varēja kustību rotaļās.
Notika arī neliela pieredzes apmaiņa 
starp senioru kolektīviem.

Laiks paskrēja nemanot un pienāca 
atvadīšanās brīdis līdz citai reizei, ce-
rams ne uz ilgu laiku.

Paldies par atsaucību abiem se-
nioru klubiņiem: "Mārtiņrozei" (vad. 
Mārīte Andersone) un "Pīlādzī-
tim" (vad. Zenta Bērziņa), ka atra-
da laiku atbraukt pie mums ciemos.
Paldies pagasta pārvaldes vadītājai Rai-
nai Līcītei par atbalstu pasākuma orga-
nizēšanā, par telpām skolas direktores 
p.i. Santai Kalniņai, Valdai Kalniņai ar 
ansambļa meitenēm, Montai,  mūsu 
pašu seniorēm par pasākuma sagata-
vošanu!

Novada seniori tiekas pie 
draugiem Iršos

24.maijā Bebru pagasta pensionāru 

klubiņš  „MĀRTIŅROZE ” rīko ekskursiju 

uz Pierīgu.

Maršrutā iekļauts: Tīnūžu muiža, 
Salaspils botāniskais dārzs, Ikšķiles 
klosteris, Daugavas muzejs, Baldo-
nes observatorija. Ekskursijas dalības 
maksa: 5.50 eiro, kompleksās pusdie-
nas 3.90 eiro. Izbraukšana pulksten 7 

no pagasta centra autobusu pieturas. 
Pieteikšanās Bebru pagasta pen-

sionāriem līdz 20.maijam:
*Bebru pagasta pārvaldē pie sek-

retāres
*Pie Mārītes Andersones, T. 

28767663
*Pie Lības Zukules, T. 26423431
Iršu un Kokneses pensionārus ai-

cināsim pieteikties pēc 20. maija.

Pavasara ekskursija uz 
Pierīgu

29. aprīlī norisinājās mednieku kluba 

„Ķepainis” kausa izcīņas pirmā posma 

sacensības. Sacensību dienas rītā šautuvē 

„Ozolkalni” pulcējās vairāk kā 40 braši 

mednieki no Kokneses novada, Skrīveriem, 

Jumpravas, Ērgļiem, Jēkabpils, Rīgas un vēl 

citiem mednieku klubiem. Sacensības nori-

tēja trīs disciplīnās: sportingā, amerikāņu 

trapā un šaušanā ar pneimatisko ieroci. 

Mednieku kluba „Ķepainis” vadī-
tājs Jānis Bērziņš teic paldies par sa-

darbību Kokneses novada pašvaldībai, 
ar kuras atbalstu sarūpētas medaļas un 
diplomi. „Kausa izcīņas sacensības tiek 
organizētas trīs posmos. Uz otrā posma 
sacensībām mednieki tiks gaidīti 16. 
jūnijā, bet augusta mēnesī notiks no-
slēdzoša posma sacensības, kad arī tiks 
noskaidrots „Kepaiņa” kausa ieguvējs,” 
stāsta Jānis Bērziņš. 

Sportingā pirmo vietu ieguva Mār-
tiņš Gaņģis no Rīgas, otrs labākais 
rezultāts aizkrauklietim Eināram La-

piņam, bet bronzas medaļa Uģim Žu-
kelim no Jumpravas. Savukārt ameri-
kāņu trapā veiksmīgākie bija mājinieki: 
pirmā vieta koknesietim Modrim Va-
lainim, otrajā vietā Raimonds Šumskis.

Turpinot tradīciju, sacensību no-
slēgumā dalībniekus gaidīja mednieku 
kluba „Ķepainis” galvenā pavāra Daiņa 
Gintera vārītā īpašā zupa mednieku 
gaumē. 

Pirmās posma sacensības aizvadī-
tas, laiks gatavoties nākamajām!

Aizvadītas mednieku kluba „Ķepainis” 
kausa izcīņas pirmā posma sacensības

Kokneses Mūzikas skola
2018./2019.m.g.uzņem audzēkņus 

šādās specialitātēs:

• akordeona spēle; • klavierspēle;
• vijoles spēle; • saksofona spēle;

• trompetes spēle; • trombona spēle;
• tubas spēle; • eifonija spēle; • kora klase.

Konsultācijas  2018.gada 28.maijā plkst.18.00
Eksāmens 2018.gada 30.maijā plkst.18.00

Kontakttālruņi: 65161292; mob.29856079
Adrese: Lāčplēša iela 7,  Kokneses pagasts, 

    Kokneses novads

Kokneses novada svētku laikā  
par tradīciju kļuvušais pasākums 
„Man blakus tava sirsniņa” šovasar 
notiks vasaras saulgriežu nedēļā: 22. 
jūnijā pulksten 18 Kokneses novada 
domes zālē būs sirsnīgi gaidīti mūsu 
mazie novadnieki un viņu vecāki. 
Kokneses novada Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja Anita Ozola informē: 

„Ielūgumus uz pasākumu saņems 
bērniņi, kuri dzimuši laikā no 2017. 
gada jūnija un 2017. gada 31. decem-
brī un viņu dzīvesvieta ir deklarēta 
Kokneses novadā.” Kokneses novada 
pašvaldība un Dzimtsarakstu nodaļa 
jau piekto gadu šajā svētku pasāku-
mā ar īpašām piemiņas veltēm sveiks 
mazās sirsniņas.

Vasaras saulgriežu laikā 
suminās mazos novadniekus

Sveicam uzvarētājus!
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PIRM DIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA

MAIJS

7 8 9 10 11 12 13

Skaidrības diena, Bebru 
pamatskola, 12:40

Krāsaino smilšu spēļu 
nodarbības, PII "Bi  te" 
09:10 - 10:10

Atvēr  e sporta vakari 
Kokneses sporta centrā, 
19:00-22:00

Ūdens vingrošana grūt-
niecēm, Kokneses sporta 
centrs, 18:00

Veloorientēšanās/ 
rogainings, Kokneses 
sporta centrs, 10:00

Atvēr  e sporta vakari 
Kokneses sporta centrā, 
15:00-18:00

Krāsaino smilšu spēļu 
nodarbības, PII "Bi  te" 
10:10 - 11:10

Ūdens vingrošana 
grūtniecēm, Kokneses 
sporta centrs, 18:00

14 15 16 17 18 19 20

Ūdens vingrošana 
grūtniecēm, Kokneses 
sporta centrs, 18:00

Atvēr  e sporta vakari 
Kokneses sporta centrā, 
19:00-22:00

Ūdens vingrošana 
grūtniecēm, Kokneses 
sporta centrs, 18:00

Atvēr  e sporta vakari 
Kokneses sporta centrā, 
15:00-18:00

21 22 23 24 25 26 27

Strītbols un pludmales 
volejbols, Kokneses 
stadions, 18:00

Ūdens vingrošana 
grūtniecēm, Kokneses 
sporta centrs, 18:00

Atvēr  e sporta vakari 
Kokneses sporta centrā, 
19:00-22:00

Ūdens vingrošana 
grūtniecēm, Kokneses 
sporta centrs, 18:00

MAIJS JŪNIJS

28 29 30 31 1 2 3

Ūdens vingrošana 
grūtniecēm, Kokneses 
sporta centrs, 18:00

Ģimenes veselības diena, 
Mežaparka estrāde, 
Bebri, 12:00 - 16:00

Ģimenes veselības diena, 
Iršu sporta laukums, 
10:00 - 16:00

Bezmaksas pasākumi veselības veicināšanai un slimību profi laksei

Eiropas Savienības projekts 
"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 

(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses novada iedzīvotāju pie-
ejamību veselības veicināšanas un slimību profi lakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fi zisko un garīgo veselību, aktualizējot un risinot vietējās sabiedrības veselības 
problēmas, un izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas vides un veselības uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas ir bez maksas, 
jo projekts tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Nodarbības vada sertifi cēti speciālisti.  Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un 
papildus pasākumi, tāpēc aktuālo informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība - Projekti), Facebook lapā: https://www.facebook.com/veseligikokne-
sesnovada/ vai interesēties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, Tālr.65133636 vai 27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām notiek indivi-
duāli, sekojot norādītajai informācijai afi šās.  Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta: zaļā krāsā - Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un dzeltenā krāsā - Irši. 

Ieva Rusiņa, Kokneses novada domes Projektu vadītāja

"Vai Tu proti savu dienu nodzīvot kā dzīvi 

vienu…" tā savā dziesmā mums jautā 

Guntars Račs. Kokneses pagasta bibliotē-

kas bagātajā mūžā dienas savijušās teju 

gadsimta garumā. Bet no 1923. gada 18. 

aprīļa – bibliotēkas dibināšanas dienas 

nav mainījies pats galvenais – tā ir vaja-

dzīga saviem lasītājiem un lielākā vērtība 

ir grāmata. 

Sarmīte Rode 

Santas Mideres foto 

19. aprīlī Kokneses tūrisma centra 
izstāžu zālē tikšanās ar dzejnieku un 
mūziķi Guntaru Raču un viņa domu-
biedriem Andri Alviķi un Uģi Tirzīti 
bija bibliotēkas dāvana saviem lasītā-
jiem, sagaidot 95. dzimšanas dienu.

"Bibliotēkas krājuma zelta fondā ir 
saglabājusies viena no pirmajām grā-
matām – Jāņa Poruka kopoto rakstu 
trešais sējums," pastāstīja Kokneses 
pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Poiša. 
Bet viena no jaunākajām grāmatām ir 
šobrīd vislielāko popularitāti ieguvu-
šais Guntara Rača dzejiskais vēstījums 
"365" izdots divās daļās. Par to varējām 
pārliecināties arī šajā svētku brīdī, jo 

literāri muzikālā tikšanās 
izvērtās kā brīnišķīgs dialogs jeb sa-
dziedāšanās starp mūziķiem un klau-
sītājiem, turklāt vēl piedzīvojot kādu 
negaidītu pārsteigumu! 

Darīt savus sirdslietu, 
kas vajadzīga citiem

Apsveicinoties ar Kokneses pagasta 
bibliotēkas dzimšanas dienas svinētā-
jiem, Guntars Račs pajautāja: "Vai jūs 
vienmēr nākat uz bibliotēku tik kuplā 
skaitā? Apsveicu skaistajā jubilejā! Do-
māju, ka pēc pieciem gadiem dzimša-
nas dienas pasākumu vajadzēs orga-
nizēt pilsdrupās vai estrādē! Koknese 
man atmiņā palikusi no rokfestivāliem, 
kuros esmu piedalījies ar grupām "Jau-
ns Mēness" un "bet bet"". Šajā reizē uz 
Koknesi tautā iemīļoto dzejnieku un 
mūziķi bija atvedusi apņemšanās, kas 
nu redzama grāmatas veidolā. Iedves-
mojoši skanēja viņa stāstītais: "2016. 
gada Vecgada vakarā, domājot, kā no-
dzīvot 2017. gadu, lai ne diena nebūtu 
zudumā, apņēmos no 1. janvāra katru 
dienu uzrakstīt vienu dzejoli. Sākumā 
tas šķita vienkārši, bet pie 90. un 100. 

dzejoļa sapratu, ko esmu apņēmies. Bet 
man izdevās! Un varbūt tas iedvesmo 
arī kādu no jums darīt lietas, kas viņam 
patīk, bet ne vienmēr gribas. Man šajā 
dzīvē visvairāk patīk rakstīt dzejoļus. 
Tie daudzie paldies, ko esmu saņēmis 
pēc pirmās un otrās grāmatas izdo-
šanas man liek domāt, ka brīnums ir 
noticis - ja cilvēks dara to, kas patīk, iz-
rādās, vēl kādam citam ir noderīgs. No 
sirds novēlu: darīt savu sirdslietu, kas 
vajadzīga arī citiem!" 

Katram lasītājam savs 
dzejolis

Pirms muzicēšanas un dzejas lasī-
šanas, Guntars Račs uzsvēra, ka ikvie-
nam šajā zālē ir veltīts dzejolis, jo katrā 
grāmatas lappusē ir vēstījums kādai no 
gada dienām. Dzejas lasīšana izvēr-
tās kā spēle, jo autors aicināja nosaukt 
vairāku klātesošo dzimšanas datumu, 
lai nolasītu tieši šajās dienās radītās 
dzejas rindas. Visvairāk sirdī iekrīt 
vienkārši un saprotami vārdi, kuros 
jaušams dziļums un patiesums, māka 
nopietno pasacīt viegli. Tāda ir Gun-

tara Rača dzeja. Jau 
gadiem viņa dzejoļi 
ir kļuvuši par iedves-
mas avotu maestro 
Raimondam Paulam 
un citiem komponis-

tiem. Bet, kā zināms, 
daudzām dziesmām melodijas dāvājis 
pats autors. Ar vislielāko sajūsmu tika 
sagaidīts solītais pārsteigums, kas sā-
kās ar Guntara Rača stāstu: "Lai kurp 
mēs brauktu, es vienmēr painteresējos 
vai tajā vietā ir sastopami talantīgi jau-
nieši, kuri gribētu kopā ar mums mu-
zicēt. Iepriekšējā vakarā „Facebook” 
uzaicināju atsaukties Kokneses jaunie-
šus, kuri būtu gatavi uzstāties kopā ar 
mums! Nebiju domājis, ka būs tik liela 
atsaucība. Dziedātājs Oskars Deigelis 
ieteica izvēlēties meiteni, kura lieliski 
spēlē saksofonu un dzied. Šodien, ma-
zajā 15 minūšu mēģinājumā, sapratu, 
ka neesmu kļūdījies! Jūs viņu noteikti 
labi pazīstat – tā ir koknesiete Solveiga 
Vikšere no Rīgas!" Talantīgā meitene ir 
beigusi Kokneses mūzikas skolu, kā arī 
ir Druvja Andriksona mūzikas studijas 
audzēkne. Pagājušajā gadā ar Druv-
ja Andriksona vadīto grupu "Nepilns 
litrs" piedalījusies konkursā "Klusie 
ūdeņi", iegūstot pirmo vietu. Pēc augst-
skolas beigšanas Solveigas dzīve un 
darbs norit Rīgā, bet mūzika ir viņas 
sirdslieta. 

Solveigas mazā 
zvaigžņu stunda

Savu satraukumu, ieņemot vietu 
blakus mūziķiem, Solveiga prata no-
slēpt ar sirsnīgo smaidu un jau pirmajā 
dziesmā "Vētra nāk", radīt sajūtu, ka 
šo skaņdarbu Guntars Račs rakstījis 
tieši viņas balsij! Duetā ar Guntara 
Raču izskanēja dziesma "Divi krasti", 
bet visiem labi zināmās "Šūpoles" bija 
jaunās dziedātājas solo numurs. Sa-
vukārt leģendārajā dziesmā "Diena", 
kuru autors uzrakstījis 80. gadu beigās, 
domājot par Latvijas nākotni, viņš aici-
nāja Solveigu izdziedāt īpašā Kokneses 
skanējumā. Gan mūziķi, gan līdzi dzie-
dātāji vienprātīgi atzina - koknesiete 
šo "eksāmenu" ir veiksmīgi izturējusi! 
Atliek novēlēt, lai pēc  mazās "zvaigžņu 
stundas" seko nākamās! 

Svētkos sveic 
lasītāji

Kokneses pagasta bibliotēku svēt-
kus sirsnīgi iepriecināja senioru klubi-
ņa „Pīlādzītis” pārstāvji ar pašu gatavo-
tu pārsteigumu, skaists māla dekors ir 
dāvana no Ineses Apsānes, bet uzcītīgās 
lasītājas un čaklās rokdarbnieces Vilijas 
Čunčules sveiciens ir logā iekaramā 
saulīte, lai bibliotēkā vienmēr būtu gai-
ši. Bibliotēkas darbinieces teic: „Esam 
lutinātas ar lasītāju mīlestību! ” 

Kokneses pagasta bibliotēka sagaidījusi
95. dzimšanas dienu

Kokneses pagasta bibliotēkas darbinieces svētku dienā.
Skanēja lieliski! Par koknesietes Solveigas Vikšers 

izpildījumu priecājas Guntars Račs.

Piepildītā skatītāju zāle vēlēja daudz baltu dieniņu 
mūsu mazajai gaismas pilij!


