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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Jāņu
ugunskuri jākur kalniņos, tur ugunskura pelnos
Dieviņš naudu ber!
/Alberts Zarāns/
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2010. gada jūnijs

Hirosimas Miera akmeni novietos Likteņdārzā

Esiet sveicināti laikā, kad jūnijs iebridis margrietiņu pļavā, noreibis no vīgriežu
skurbuma un vīstošiem siena vāliem, raugās tālumā kā vasara kāpj saules kalnā.
Klāt vasaras saulgrieži – pasaules zaļās
un ziedošās dzīvības pielūgsmes laiks.
Jūnijā skolu izlaidumos smaržo meijas un jaunā paaudze saņem vēlējumus
tālākam dzīves ceļam. Lai mūsu novada
mācību iestāžu absolventiem veiksmīgs
ceļavējš jaunu virsotņu sasniegšanā!
Šomēnes arī mūsu novada svētki. Aicinām ikvienu piedalīties svētku pasākumos, kuri notiks visos trīs pagastos. To
visu, kas būs, atradīsi pasākumu kalendāra sadaļā.
„Kā medus uzkrājas āboliņa ziedā, tā
viss vasaras saldums un prieks sakrājas
Jāņu naktī, tur gaidīts un sanests ar vainagiem, ugunīm un dziesmām. Nevienai
tautai nav tik gaišu svētku kā mūsu Jāņi.
Tāpēc šo svētku tradīcijas mums svēti glabājamas, tāpat kā viņas glabājuši mūsu
senči no paaudzes uz paaudzi”, tā par
Līgo svētkiem rakstījis Kārlis Skalbe.
Apzināsimies Līgo nakts skaistumu
un svētību! Aplīgosim rudzus, miežus, lai
aug tīra labībiņa! Vīsim vainagus no trejdeviņām Jāņu zālēm, pašiem Jāņiem no
stiprajiem ozolu zariem. Negulēsim Jāņu
nakti, tad redzēsim kā saulīte rotājas. Bet
tām sirdīm, kas joprojām meklē brīnumaino papardes ziedu, lai izdodas to atrast!
Kā ik gadu jau par tradīciju kļuvis,
arī šogad Līgo vakarā būs skatāma izrāde
Kokneses estrādē. Šogad Latvijas teātru
aktieri ar J. Paleviča izrādi „Preilenīte”,
kur varēsim redzēt arī Kokneses vidējās
paaudzes deju kolektīvu „Liepavots”.
Skaistu, latvisku un priecīgu līgošanu!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

25. maijā Rīgas pilī notika svinīgs pasākums, kura laikā, miera veicināšanas projekta ietvaros, Valsts prezidentam Valdim Zatleram tika pasniegts Latvijai dāvinātais Hirosimas Miera akmens. Līdz šim Hirosimas
Miera asociācijas pārstāvji Miera akmeni
dāvinājuši jau vairāk nekā 100 valstu un valdību vadītājiem, bet tas vēl nebija pasniegts
nevienai no Baltijas valstīm. Miera akmens
ir granīta plāksne, viens no tramvaja sliežu
bruģakmeņiem, kas atradās pie 1945. gada
augustā Hirosimā notikušā atomsprādziena
epicentra. Dažus gadus pēc bombardēšanas
Hirosimas iedzīvotāji nolēma izmantot aptuveni 200 akmeņus globālās miera misijas
īstenošanai. Uz akmens izkalts dievietes
attēls lūgšanā un uzraksts „No Hirosimas”
(„From Hiroshima”).
Latvijai dāvināmais Hirosimas Miera
akmens ir piestiprināts Latvijas laukakmenim un pagaidām ir izvietots Rīgas pils
dārzā, lai vēlāk, kad noslēgsies Likteņdārza iekārtošanas darbi, to uzstādītu šinī piemiņas vietā. Valdis Zatlers ir arī projekta

Likteņdārzs patrons.
Pasākumā piedalījās Valsts prezidents,
Hirosimas Miera akmens asociācijas pārstāvji, Latvijas kultūras ministrs, Japānas vēstnieks Latvijā, „Kokneses fonda” padomes
pārstāvji, Japānas viešņas, ģērbtas tradicionālajā tērpā – kimono.
Miera akmens dāvināšanas akciju īsteno
Hirosimas Miera akmens asociācija. Tā dibināta 1991. gada maijā, lai veicinātu miera
apziņu pasaulē, dāvinot Miera akmeni ikvienas pasaules valsts vai valdības vadītājam.
Japānas ziņu aģentūra „Kyodo News” darbojas Hirosimas Miera akmens asociācijas
sekretāra lomā kopš tās dibināšanas pirms 19
gadiem.
1945. gada 6. augustā Japānas pilsētā
Hirosimā atombumbas sprādzienā tika nogalināti simti tūkstošu cilvēku, tādēļ tā tiek
uzskatīta par vienu no cilvēces lielākajām
traģēdijām.
Vairāk informācijas un attēlu par šo
pasākumu variet skatīt Latvijas Valsts prezidenta mājas lapā www.president.lv.

Lilita Zatleres kundze, Valsts prezidents Valdis Zatlers, Miera akmens asociācijas vadītājs
Mičio Umemoto ar Hiroijo Umemoto kundzi un Japānas vēstnieks Latvijā Takaši Osanai ar
Keiko Osanai kundzi. Foto no www.president.lv.
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2010. gada 26. maija
domes sēdē NOLĒMA:
1. Par alternatīvu bērnu brīvā laika pavadīšanu Ģimenes atbalsta
dienas centrā vasaras periodā noteikt atbildīgo Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāju L. Skābarnieci.
2. Ieteikt mednieku kolektīvu vadītājiem pirms medībām informēt
zemes īpašnieku.
3.1. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu mežsaimniecības attīstību Latvijā,
tai skaitā Kokneses novadā, nodrošinātu koksnes produktu nepārtrauktu
nenoplicinošu izmantošanu laikā un telpā, lai tiktu ievērots ilgtspējīgas
mežsaimniecības princips, kas nosaka, ka ekonomiskajiem, sociālajiem
un ekoloģiskajiem mērķiem jābūt sabalansētiem kā globālajā un nacionālajā, tā arī vietējā mērogā, lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai un LR Vides ministrijai izstrādāt grozījumus Latvijas Republikas mežsaimniecību reglamentējošos normatīvajos aktos un noteikt, ka:
3.1.1. Valsts mežu apsaimniekošanai ir jābūt atspoguļotai novadu
teritoriju attīstības plānos;
3.1.2. Veicot mežistrādi, ir aizliegts cirsmu kompaktu izvietošanu
noteiktā teritorijā – plānošanas vienībā, jo cirsmu koncentrēšanai nelielā teritorijā ir iespējamas būtiskas ekoloģiskās un sociālās ietekmes
(ugunsbīstamības paaugstināšanās lielos jaunaudžu masīvos, kaitēkļu
un slimību potenciālā savairošanās, vēja nenoturība, pārpurvošanās
iespēja slapjākos tipos, lokālās un nacionālās ainavas izmaiņas u.c.);
3.1.3. Pirms mežistrādes uzsākšanas ir nepieciešams procesa pilns
ekonomiskais izvērtējums un stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
3.2. Lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai
steidzami sagatavot nacionālos normatīvos aktus 2007.gada 5.jūnijā
ratificētās Eiropas ainavu konvencijas ieviešanai valstī.
3.3. Lai nodrošinātu regulāru mežu apsaimniekošanas uzraudzību, lūgt LR Zemkopības ministrijai izskatīt jautājumu par papildus
līdzekļu iedalīšanu Valsts meža dienestam.
4.1. Uzdot kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgajai komitejai izveidot darba grupu izglītības jautājumu risināšanai
novadā.
4.2. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai A. Svencei:
4.2.1. Veikt ar Attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga
līmeņa dokumentu analīzi;
4.2.2. Līdz jūnija domes sēdei sagatavot apstiprināšanai iedzīvotāju aptaujas anketu projektu;
4.3. Līdz 2010. gada 31. augustam organizēt Kokneses novada
iedzīvotāju aptauju par viņu redzējumu aktuālākajās realizējamajās
problēmās pašvaldībā un potenciālajām attīstības tendencēm, apkopot
rezultātus.
4.4. Uzsākt Kokneses novada pašreizējās situācijas raksturojuma datu
vākšanu, veikt stipro, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.
4.5. Uzdot visām Kokneses novada domes struktūrvienībām, iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, atbilstoši to kompetencei,
sniegt nepieciešamo informāciju novada esošās situācijas apzināšanai.
5. 2010. gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ugunsdrošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības prasību ievērošanai – risku novērtēšanai un speciālistu apmācībai pēc 160 stundu
programmas paredzēt 2000,-Ls (divi tūkstoši latu).
5.1. 2011. gada budžetā ieplānot līdzekļus ugunsdrošības, darba
aizsardzības un civilās aizsardzības risku novērtēšanai un speciālistu
apmācībai.
6.1. Uzdot Bebru pagasta pārvaldei izstrādāt Bebru pagasta stadiona izmantošanas noteikumus.
6.2. Uzdot Bebru pagasta pārvaldei vienoties ar Vecbebru profesionālo vidusskolu par stadiona apsaimniekošanu.
6.3. Uzdot Bebru pagasta pārvaldes vadītājai I. Pabērzai par veiktajiem pasākumiem informēt novada domi jūnija domes sēdē.
7. Neiesaistīties pasākumu organizēšanā Eiropas Komisijas izsludinātajā Eiropas Mobilitātes nedēļā no š.g. 16. līdz 22. septembrim.
8.1. Apstiprināt Kokneses novada domes Zvejas licencēšanas komisijas nolikumu. Nolikums stājas spēkā ar 2010. gada 1. jūniju (ar
nolikumu par iepazīties domes mājas lapā www.koknese.lv ).
8.2. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku visi iepriekšējie
Kokneses pagasta Zvejas licencēšanas komisijas Nolikumi.
9.1. Apstiprināt delegācijas sastāvu pieredzes apmaiņas braucie-

nam uz sadraudzības pilsētu Vittingenu (Vācijā) laikā no 09.06.2010.15.06.2010.
9.2. Par delegācijas vadītāju apstiprināt domes priekšsēdētāju V.
Cīruli.
9.3. Domes priekšsēdētāja V. Cīruļa prombūtnes laikā, no
09.06.2010. - 15.06.2010. domes priekšsēdētāja pienākumus veikt
domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam.
10.1. Piekrist, ka pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” uz darbinieku atvaļinājumu laiku tiek slēgta no 2010. gada 21. jūnija līdz
2010. gada 3. augustam.
10.2. 2011. gadā risināt jautājumu, lai abas novada pirmsskolas
izglītības iestādes vasarā netiktu slēgtas vienlaicīgi.
11. Konceptuāli atbalstīt Bebru pagasta pārvaldes ieceri un piekrist, ka Bebru pagasta pārvalde uzsāk sagatavošanas darbus un iesniedz LR Vides ministrijas “Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes 3.4.1.1.”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (plānošanas periodā 2007. 2013.) ERAF finansējuma projektu atklātā konkursā “Ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Bebru ciematā” pieteikumu.
12.1. Sakarā ar jaunu tarifu aprēķināšanas metodiku, ieteikt SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” iesniegt apstiprināšanai tarifus Sabiedrisko
pakalpojumu regulatoram.
12.2. SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes loceklim A.
Preisam jūnija domes sēdē sniegt informāciju jautājumā par dzīvojamo
ēku siltināšanas projekta realizācijas gaitu.
13.1. Finansiāli atbalstīt Kokneses novada skolēnu un jauniešu
pūtēju orķestra „Mēs no laukiem” piedalīšanos Skolēnu Dziesmu un
deju svētkos, no sadzīves tradīciju līdzekļiem apmaksājot autobusa īri
un bērnu ēdināšanu – papildus vienu latu dienā katram dalībniekam.
13.2. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 100,-Ls
(viens simts latu) I. Gaiša Kokneses vidusskolas 12. klašu izlaiduma
organizēšanai.
14.1. Apstiprināt maksas pakalpojumus tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā Bebru pagastā, Kokneses novadā.
APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
26.05.2010. sēdes lēmumu Nr. 7.15
(protokols Nr. 5)

Par maksas pakalpojumiem tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālajā
mājā-muzejā

Kokneses novada dome apstiprina sekojošus maksas pakalpojumus tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā Kokneses novada Bebru pagastā:
Pakalpojuma veids
Memoriālās mājas-muzeja apmeklējums, kurā
ietilpst gida pakalpojumi:
- pieaugušajiem;
- skolēniem, studentiem, pensionāriem (uzrādot
apliecību)
Atlaides grupām:
10 – 19 personas
20 un vairāk personas

Maksa (Ls)
t. sk. PVN
0,50
0,20

5%
10%

Bezmaksas ieeja:
 Pirmsskolas vecuma bērniem;
 Politiski represētajām personām (uzrādot
apliecību)
 Invalīdiem (uzrādot apliecību)
 Bērniem bāreņiem (uzrādot apliecību)
15. Pamatojoties uz domes deputāta I. Baloža iesniegumu, atbrīvot viņu no Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas locekļa pienākumu veikšanas.
Nākošā novada domes sēde notiks 2010. gada 30. jūnijā Kokneses
novada domē, Melioratoru ielā Nr.1.

3

Nr. 6 (283) 2010. gada jūnijs
2010. gada 27. janvārī
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Kokneses novada Kokneses pagastā (protokols Nr. 1, lēmums Nr. 4)
GROZĪJUMI
2010. gada 31. martā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Kokneses novada Kokneses pagastā (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 7.8.2)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 4. daļu

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
ATVIEGLOJUMIEM KOKNESES NOVADĀ
2010. GADĀ
1. Saskaņā ar LR likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” Kokneses novada dome apstiprina sekojošus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus:
1.1. Vientuļiem pensionāriem, ja nav noslēgts uzturlīgums ar citu
personu – 50%;
1.2. Pirmās grupas invalīdiem – 90%;
1.3. Otrās grupas invalīdiem – 70%;
1.4. Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs, četri un pieci bērni – 50%;
1.5. Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir seši un vairāk bērni – 90%;
1.6. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem un to ģimenes
locekļiem – 50%;
1.7. Trūcīgām personām vai ģimenēm -90%;
1.8. Maznodrošinātām personām vai ģimenēm – 70%
2. Minētos atvieglojumus ir tiesīgi saņemt tie nodokļa maksātāji:
2.1. kuri dzīvo Kokneses novada teritorijā;
2.2. ja viņi īpašumu nav nodevuši lietošanā citai personai;
2.3. ja zeme iepriekšējā gadā ir bijusi apstrādāta.
2.1. Otrā punkta nosacījumi neattiecas uz 1.7. un 1.8. punktos minētajām personām, kurām pieder dzīvokļa īpašums vai mājīpašums.
3. Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, īpašuma īpašniekam vai
lietotājam novada domē jāiesniedz pašrocīgi parakstīts iesniegums un
tam jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina pamatu atvieglojumu saņemšanai.
4. Iesniegums nav jāiesniedz vientuļajiem pensionāriem.
5. Par iesniegto ziņu pareizību atbild iesniedzējs, bet novada
domei ir tiesības veikt pārbaudi, un, nepareizu ziņu iesniegšanas
gadījumā, nākošajā gadā lemt par atvieglojumu nepiešķiršanu.

Pamatojoties uz līguma (līguma Nr.01-07.2-5/34) par Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.5. apakšaktivitātes projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001) ietvaros noslēgusies projekta pirmā kārta un pēc mēneša noslēgsies arī otrā kārta.
Laika periodā no marta mēneša līdz jūlijam projektā piedalās 14
pedagogi 3. aktivitātē (pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšana). Četri pedagogi no Vecbebru profesionālās vidusskolas,
pieci Ilmāra Gaiša vidusskolas pedagogi, četri no Bebru pamatskolas,
viens no Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas un trīs no Pērses pamatskolas 2.aktivitātē ( pārkvalifikācija).
Lai nodrošinātu kvalitatīvu darbību pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, augusta beigās skolu administrācijai tiks
organizēti kursi „Vadības darba organizācija kontekstā ar pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu”.
Nākamā pieteikšanās kārta projekta ietvaros plānota augusta mēnesī. Izglītības iestāžu pedagogus par pieteikšanos, iesniedzamajiem dokumentiem un iesniegšanas kārtību projekta nākamajai kārtai aicinām
sekot pašvaldības mājas lapā, vai interesēties pie skolas vadības.
Informācija par projektu pieejama arī IZM mājas lapā.
Projekta koordinatore Silvija Brīgere
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Lauku informācija
I.
Par akcīzes nodokli dīzeļdegvielai
Lai saņemtu dīzeļdegvielas atbrīvojumu no akcīzes nodokļa:
• līdz 5. jūlijam jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta dienestā;
• atbrīvojumu no akcīzes nodokļa varēs saņemt lauksaimnecības
produkcijas ražotājs par platībām, kuras pieteiktas platību maksājumu saņemšanai. Par pastāvīgo pļavu (710. kods) un ilggadīgo zālāju
(720. kods) platībām varēs saņemt atbrīvojumu, ja būs 0.5 (pēc LDC
datiem) nosacītās dzīvnieku vienības uz vienu atbalstam apstiprināto
hektāru.
• saimnieciskais gads akcīzes nodoļa atbrīvojumam ir no kārtējā
gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.
Iesnieguma veidlapas pieejamas www.lad.gov.lv vai pie novada
lauku attīstības speciālista.
Par pirmo pusgadu variet vēl iesniegt dokumentus VID līdz 15.
jūlijam.
II.
ES atbalsts – atvērtie lauku attīstības pasākumi
1. Lauku saimniecības modernizācija. Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010. gada 5. maija līdz 2010. gada
30. decembrim, vai līdz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētajam
paziņojumam par kārtas noslēgumu. Atbalsta apjoms 25-45% no
attiecināmajām izmaksām.
2. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. Projektu pieņemšana
turpināsies līdz brīdim, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tiks publicēts paziņojums par kārtas noslēgumu. Pasākuma mērķis ir palielināt
meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu
mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.
3. Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. Atvērts no 29.06.2010.-29.07.2010. Atbalsta likme līdz 50% no attiecināmajām izmaksām.
4. Ražotāju grupas. Atvērts no 21.06.2010.-23.07.2010. Paredzēts
koooperatīvajām sabiedrībām. Atbalsts ir % no pārdotās produkcijas
apjoma.
III.
Biznesa inkubatori (Aizkrauklē – JIC)
Kokneses novada 2 uzņēmumi darbojas Aizkraukles biznesa inkubatorā. Tie ir SIA „KOKNESE WOOD HOUSE”(Līmētu koka brusu, apdares materiālu ražošana un konstrukciju izgatavošana) un SIA
„MIKI V” (ražo kurmju slazdus).
Ja Jūs arī vēlaties izmantot JIC pakalpojumus, lasiet mājas lapā
www.jic.lv.
Uzņemšanas procesam biznesa inkubatorā ir četri galvenie posmi:
1. PIETEIKUMA anketas aizpildīšana. Anketu var saņemt biznesa inkubatorā vai lejupielādēt www.jic.lv. Aizpildot anketu jānorāda
pamatinformācija par iecerēto vai jau uzsākto biznesa projektu.
2. VĒRTĒŠANAS procedūra. Tiks izvērtēts biznesa projekta attīstības un ilgtspējas potenciāls.
3. INTERVIJA ar pretendentu. Tiks izvērtēta pretendenta un piesaistīto speciālistu/sadarbības partneru kapacitāte.Tiks izvērtētas sadarbības iespējas un nepieciešamais atbalsts.
4. LĒMUMS par uzņemšanu inkubatorā. Pozitīva lēmuma gadījumā tiek noslēgts Sadarbības līgums.
Uzņemšanas un finasējuma saņemšanas nosacījumi:
• UZŅĒMUMA VECUMS pieteikšanās brīdī nedrīkst pārsniegt
divus gadus;
• UZŅĒMUMA LIELUMS atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta (MVK) statusam;
• PRETENDENTA KAPACITĀTE ir atbilstoša uzsāktā vai iecerētā biznesa projekta attīstīšanai;
• Biznesa projektam ir pietiekoši AUGSTS ilgtspējas un attīstības
POTENCIĀLS;
• Finansējums NETIEK PIEŠĶIRTS sekojošu nozaru uzņēmumiem: lauksaimniecības produktu ražošana; Zivsaimniecība un akvakultūra; Ogļrūpniecība; Kuģu būve; Finanšu starpniecība; Tirdzniecība; Komercpakalpojumi; Transports; Alkoholisko dzērienu ražošana; Tabakas izstrādājumi; Azartspēles.
4. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 3. lpp.

IV.
Neapstrādātās lauksaimniecības zemes
apsekos Lauku atbalsta dienests
Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi
Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu
„Kārtība, kādā nosaka un apseko neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platību”.
Pašreiz Lauku atbalsta dienests (LAD)
izlases veidā apseko tos lauksaimniecības
zemes gabalus, kas tiek pieteikti vienotā platības maksājuma saņemšanai.
Noteikumu projekts paredz, ka turpmāk
LAD pēc Valsts zemes dienesta sniegtās in-
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formācijas apsekos arī to lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, kura Eiropas Savienības
tiešajiem atbalsta maksājumiem netiek pieteikta un kuras kadastra vienībā esošā platība
ir lielāka par vienu hektāru.
Pēc šīs zemes apsekošanas LAD šo informāciju par neapsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību nosūtīs
attiecīgajām vietējām pašvaldībām, lai tās
varētu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi.
V.
Bezmaksas mācības
1. 9. Jūnijā plkst. 11.00 Aizkrauklē, Lāč-

plēša ielā 2a – „Gliemežu audzēšana”.
2. Ja izdosies iegūt finasējumu, tad 15. un
22. jūlijā Koknesē „Ārstniecības augi. Savvaļas un kultivētie”. Lektore Zeltīte Kaviere.
Sekojiet informācijai www.laukutikls.lv vai
jautājiet novada lauku attīstības speciālistam.
VI.
Atgādinājums
Sekojiet līdzi savai grāmatvedībai uzmanīgāk (īpaši mēnešos, kad jums tiek ieskaitītas kādas subsīdijas par 2010. finanšu gadu),
sakarā ar to, ka valsts un ES subsīdijas šogad
ir apliekamie ienākumi. Tas attiecas gan uz
IIN, gan uz sociālā nodokļa maksājumiem.

kultūras dzīve
Senioru Dziesmu svētki Valmierā
Pēc garās, nogurdinošās ziemas kā balva –
Senioru Dziesmu svētki Valmierā. Katru gadu
šī dziesmotā diena pulcē vairāk kā tūkstoti
cienījama vecuma dziedātāju kādā no Latvijas
pilsētām. Tautas tērpu un koncerttērpu parāde liecina par dziedātāju nopietno, mīlestības
pilno attieksmi pret latviešu tautas tradīciju –
kopā dziedāšanu. Ar teicami iemācīto repertuāru kopējā korī savas balsis ielocīja dziedātāji
no visiem četriem Latvijas novadiem. Austrumlatviju pārstāvēja Balvu, Madonas, Cesvaines, Rēzeknes, Krustpils dziedātāji.
Zemgali – Kokneses, Lielvārdes, Ogres,
Jelgavas, Bauskas, Baldones kori.
Vidzemi – Valkas, Smiltenes, Limbažu,
Cēsu, Siguldas, Valmieras dziedātāji, bet
Kurzemi – Saldus, Skrundas, Ventspils un
Talsu kori.
Sieviešu korus pārstāvēja Līvānu, Salacgrīvas, Rojas, Skrīveru, Jūrmalas, Mārupes,
Lubānas dziedātājas.
Rīgas kori kuplā skaitā: „Ziemeļblāzma”,
Mazā ģilde „Sudrabotā gaisma”, VEF „Daugavas vanadzes”, „Atvasara”, Rīgas Latviešu
biedrības, Rīgas Augstspriegumu tīklu jauktais koris „Volta”, koncertorganizācijas „Ave
Sol” jauktais koris.

28 republikas jauktie kori, 11 sieviešu kori,
Valmieras vīru koris
”Baltie bērzi” pieskandināja plašo Valmieras
estrādi, virsdiriģentu –
Bruno Cabuļa, Daigas
Galejas – vadīti.
Koncertu kuplināja
tautas deju ansamblis
„Gauja”.
Izskanot Alvja Bērziņa diriģētajai „Līgo
dziesmai” Ē. Siliņa apdarē, svētku programma
bija izdziedāta. Vēl tikai
„Pūt vējiņi” kopkora izpildījumā un kori devās
mājup.
Kokneses koris „Labākie gadi” jūtas
gandarīti par tik skaistu sezonas noslēgumu
un izsaka pateicību Kokneses novada domei
par piešķirto autobusu ceļam uz Valmieru. Šis
gads bija aktīvas koncertdarbības gads, koristi
šo skaisto braucienu bija godam nopelnījuši.
Vēl tikai garīgās mūzikas koncerts Evaņģeliski luteriskās draudzes baznīcā 12. jūnijā

un koristiem sāksies brīvlaiks. Atelpa spēku
uzkrāšanai, brīdis atlikto darbu paveikšanai
un 26. augustā, kā katru gadu, sāksies jaunā
sezona. Ar jaunām dziesmām, ar jaunām iecerēm.
Ja vēlaties – pievienojieties mūsu pulciņam!
Kora vadītāja – Silvija Cīrule

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts koncerts
„Kad bērni visapkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja tie nevar mūs aizstāvēt,
tu jūties stiprāk, možāk, kad bērni visapkārt.
Pat iet ir drošāk, kad tumsā katrā pusē tev bērni
iet un tu tiem ceļu šķir. Es jūtu, ka bailes manī
klusē, es tāpēc esmu droša, ka viņi ir…”.
1. jūnijā Kokneses Kultūras namā notika
Starptautiskajai Bērnu tiesību aizsardzības
dienai veltīts koncerts. Koncertēja Kokneses
Mūzikas skolas audzēkņi – no iesācēja līdz
absolventam. Pusotru stundu garais koncerts
parādīja skolēnu daudzpusību: prasmi būt
solistam, būt ansambļa dalībniekam, spēlēt
klasisko programmu, atskaņot mūsdienīgos
ritmos un intonācijās rakstītu mūziku. Šķiet,
ka visskaļākos aplausus saņēma saksofonistu
kvartets un skolas koris.
Saksofonu kvarteta tradīcijas skolā ir senas,
katrs kvarteta priekšnesums tiek gaidīts ar lielu
interesi, jo allaž ir interesants un meistarīgi veidots.
Skolas kori šogad sagaida interesants
pasākums – Skolēnu Dziesmu un deju svētki Rīgā. Koncertā tika nodziedātas 2 svētku

repertuāra dziesmas, apliecinot to, ka repertuārs tika rūpīgi un pārdomāti izvēlēts, lai
lielajā Mežaparka estrādē būtu saviļņojoši
dziedāt koristiem un tik pat saviļņojoši klausīties klausītāju tūkstošiem. Vēlēsim korim
neizdzēšamus, pozitīvu emociju pilnus iespaidus, jo daļai kora dziedātāju
tie būs pēdējie Dziesmu svētki
skolēna statusā!
Braši turējās solisti – gan
instrumentālisti, gan vokālisti.
Klausītāji ar pateicību uzņēma
mazo muzikantu priekšnesumus,
saprotot, cik grūti būt vienam lielas auditorijas priekšā.
Garais, nogurdinošais mācību gads ir veiksmīgi noslēdzies.
Mūzikas skolas skolotāji pateicas audzēkņiem par izturību, par
mācību procesā ieguldīto darbu.
Pateicību pelnījuši audzēkņu
vecāki par gaišo skatījumu bērnu
nākotnē, kurā viņi redz vietu arī
mūzikai.

Lai gara, saulaina, prieka un jauku piedzīvojumu pilna vasariņa audzēkņiem, vecākiem, skolotājiem! Uzkrāsim saules enerģiju,
lai tās pietiktu jaunajam mācību gadam!
Kokneses Mūzikas skolas direktore,
Silvija Cīrule
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Esi sveika, vasariņa!
1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Bebru pagasta Mežaparka estrādē notika pasākums „Esi sveika, vasariņa!”

Pirmās Jāņu mācības
šogad
3. jūnija karstā pēcpusdienā Kokneses
“Būnīšos” sapulcējās folkloras kopa “Urgas”
un daži viņu draugi, lai ielīgotu un atcerētos
Jāņu rotaļas, Jāņu rituālus.
Ja arī Tu gribi laikus gatavoties Jāņiem,
tad meklē visas ziņas “Dienas” mājas lapā
(par visu, kas jāzina un kas nepieciešams
krāšņiem Vasaras saulgriežiem, – www.diena.
lv/jani) un nāc uz Jāņu mācībām tepat Kokneses novadā – 16. jūnijā plkst.14.00 Iršos un
19. jūnijā plkst.19.00 Kokneses pilsdrupās!
Inguna Žogota,
folkloras kopas “Urgas” vadītāja

Mežaparka estrādē Bebros atklāj vasaras sezonu!
27. maija vakarā Mežaparka estrādē,
vietā, kur zaļo simtgadīgi ozoli, uzgavilējām
Dziesmai un Dejai. Sezonas atklāšanas kon-

certā „Skani zaļā birztaliņa, dziedājot, dancojot!” skatītāji ar aplausiem pavadīja visus
koncerta dalībniekus: Vecbebru profesionālās vidusskolas deju kolektīvu „Kāre”, (vadītāja Sarmīte
Plūme), vidējās paaudzes deju
kolektīvu „Irši”, (vadītāja Inta
Balode), pagasta vokālo ansambli „Bitītes”, (vadītāja
Velga Feldmane), Antru Ķimeni un Bebru pamatskolas
dejotāju grupu (vadītāja Aija
Rimša). Paldies dziedātājiem
un dancotājiem par jauko
sniegumu, bet skatītājiem –
par atsaucību! Būsiet gaidīti
šovasar arī uz citiem pasākumiem mūsu estrādē!
Sarmīte Rode

Novada vidējās paaudzes deju kolektīvi
deju svētkos „Līklocis”
5. jūnijā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā
norisinājās VII Vislatvijas vidējās paaudzes
Deju svētki „Līklocis”.
Uz deju svētkiem kopā pulcējās vairāk kā
4000 dejotāji no 207 vidējās paaudzes deju
kolektīviem, pārstāvot visus Latvijas novadus – Kurzemi, Vidzemi, Zemgali un Latgali,
lai kopīgi izdejotu dejas attīstību vēstures un
laika telpā. Uz svētkiem devās arī Kokneses
novada vidējās paaudzes deju kolektīvi: Kok-

neses pagasta „Liepavots” un Iršu pagasta
„Irši” (vadītāja Inta Balode). Deju zīmējumi
laukumā bija kā kustības un tautas kultūras
apliecinājums, iezīmējot katra novada goda
un spēka zīmes.
Deju svētku galveno motīvu raksturo pasākuma organizatori: „Līklocis – tas ir cilvēka dzīves ceļš cauri gadiem un laikam. Tā ir
vēja pūsma, koka šūpošanās vētrā, upes plūdums cauri uzkalniem un pa līdzenumu, ap-

Uz deju svētkiem kopā pulcējās vairāk kā 4000 dejotāji no 207 vidējās paaudzes deju kolektīviem

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
Pieminēs aizvestos 1941. gada 14. jūnijā.

13. jūnijā plkst. 15.30 atceres brīdis pie
komunistiskā terora upuru piemiņas akmens
Bebru pagastā.
Rīgā, biedrība ,,Latvijas Politiski
represēto apvienība”, atzīmējot 69. gadadienu
kopš PSRS komunistiskā režīma represijām
pret Latvijas pilsoņiem, organizē atceres
pasākumu ar ziedu nolikšanu pie Brīvības
pieminekļa š. g. 14. jūnijā plkst. 11.00, pēc
svinīgās Goda sardzes maiņas. Visi laipni
gaidīti plkst. 10.00 Okupācijas muzejā, kur
būs apskatāma izstāde, veltīta 1940. gada
17. jūnija notikumiem. Plkst. 10.35 sāksies
gājiens no Okupācijas muzeja uz Brīvības
pieminekli. Pie Laimas pulksteņa dalībnieku
sakārtošanās kolonnās.
Atceres pasākumu atklās LPRA pr-js
Gunārs Resnais un uzrunu teiks Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Svētā Jāņa baznīcā plkst. 17 – koncerts
„Aizvestajiem”.

LSK informatīvā diena
Vecbebros
25. maijā Bebru pagasta „Papardēs”, sociālās palīdzības istabā ikviens apmeklētājs
bez maksas varēja pārbaudīt cukura un holesterīna līmeni un arteriālo asinsspiedienu.
Šo iespēju izmantoja 57 pagasta iedzīvotāji. Paldies par darbu ģimenes ārsta palīdzei
Irmai Eglītei. Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas telpās interesenti LSK rīkotajā informatīvajā dienā varēja noklausīties
LSK Aizkraukles komitejas izpilddirektores
Dainas Bērziņas stāstījumu par LSK darbību.
Paldies internātpamatskolas direktorei Mudītei Auliņai un skolotājai Gunitai Bajārei par
viesmīlīgo uzņemšanu!
Lība Zukule
kārt klintīm un pāri krācēm, dzīvnieka skrējiens bēgot un pakaļ dzenoties. Līklocis – tas
ir maigums, mīļš skatiens, pasniegta roka un
atbalstošs plecs, ģimenes jūtu ceļš, spēja piedot, pacelt un mīlēt. Tā ir kustība dejā, vedot
pa dejas ceļu un pret, izvijot dejas soļus zīmējumā kā vēstījumu par dejas ideju, saturu
un emocionālo iedarbību. Līklocis ir ieausts
segās, ieadīts zeķēs un cimdos, pārmantots
paaudzēs kā svētības zīme un apliecinājums
latviešu tautas gara kultūras mūžībai”.
Lai gan deju svētki izskanējuši, kolektīviem vēl priekšā vairāki koncerti. Gan „Liepavotu”, gan „Iršus” varēsim redzēt Kokneses
svētkos 12. jūnijā Blaumaņa pagalmā. „Irši”
12. jūnijā, novada svētku ietvaros, koncertēs
arī Iršos, bet 20. Jūnijā kopā ar Bebru pagasta vokālo ansambli „Bitītes” ielīgos Jāņus ar
koncertprogrammu – „Jāņa bērni danci veda
apkārt kuplu ozoliņu!” gan Bebru, gan Iršu
pagastos. Savukārt 23. jūnijā „Liepavots”
uzstāsies kopā ar Latvijas teātra aktieriem izrādē „Preilenīte”, ko varēsim vērot Kokneses
estrādē, bet jūlijā „Liepavots” aicinās savus
draugus uz sadancošanu „Alainē”, kur būs
gan dejošana, gan jautras sporta un atpūtas
spēles kolektīvu starpā.
Anita Šmite
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likteņdārzā
Maija darbi „Likteņdārzā”

saņemtie līdzekļi – gan ziedojumi uz kontu,
gan ziedojumi par ziedojumu zīmēm, gan arī
ziedojumi uz pastāvīgo „Likteņdārza” ziedojumu tālruni 90006787. Šogad par ziedojumiem „Likteņdārzā” un Kokneses tūrisma
centrā ir iegādājami arī suvenīri ar dārza simboliku. Visi līdzekļi no suvenīriem tāpat tiks
izmantoti amfiteātra būvniecībai.
Maijā tika sākts darbs arī pie „Likteņdārza” pagaidu informatīvās ēkas, kas atradīsies autostāvvietas rajonā un kuras tapšana
ir vairāku atsaucīgu cilvēku un uzņēmumu
kopdarbs. Pamatu vietu ēkai izraka SIA
‘’Roplainis’’ (direktors Aivars Dambītis).
4. maijā SIA “RRKP būve”, Aigars Kalniņš
un Gunārs Grandāns, ziedoja savu darbu pie
ēkas pamatu būvniecības. Pamatu blokus ēkai
ziedoja firma ACB. Pamatu likšanā palīdzēja
Ģirts Šrēbers ar ceļamkrānu tehniku. Ap 40
m2 lielo ēku projektējis koknesietis, topošais
arhitekts
Raivis
Liepiņš. Ēkas koka
konstrukcijām,
griestiem un grīdām kokmateriālus
ziedojis Ventspils
uzņēmums
SIA
„Kurekss”,
valdes
priekšsēdētājs Jānis Apsītis.
Paldies
Latvijas
Meža
īpašnieku
un apsaimniekotāju konfederācijas
valdes priekšsēdētājam koknesietim
Mārim Liopam, ar
kura aktīvu līdzdarbošanos varēja
notikt
sadarbība
ar SIA „Kurekss”.
Koknesietis Inguss
Spulle nolēmis dā-

vinājuma veidā izgatavot logus un durvis.
Ziedot savu darbu ēkas būvniecībā nolēmis
koknesietis Dainis Vingris. Ar ēkas būvniecībai nepieciešamajiem palīgmateriāliem bez
atlīdzības palīdz Ainārs Utāns I.U. „Mitte’’
un Rihards Limanāns, SIA „Ataudze’’.
Ēka būvniecībai vēl nepieciešams izgatavot stikla paketes, kā arī ēkas aprīkošanai būs
nepieciešamas mēbeles un plaukti Likteņdārza suvenīru novietošanai.
„Kokneses fonds” pateicas visiem koknesiešiem par lielo atbalstu mūsu visu kopīgā
„Likteņdārza” tapšanā.
„Kokneses Fonds” aicina iesaistīties ikvienu, kam ir vēlme un iespēja sniegt palīdzību „Likteņdārza” tapšanā!
Likteņdārza īstenotājs – “Kokneses
fonds”, Tel. +371 67289535, fakss +371
67828523, e-pasts – info@koknesesfonds.lv .

Aptauja Mīlestības
dziesmas Latvijai

lūgti izraudzīties dziesmas, kuras rosina
emocionālo saikni ar Latviju. Aptaujas mērķis bija garīgi stiprināt un sniegt emocionālo
atbalstu, kā arī vairot valstiskās - patriotiskās
- Latvijas vērtības.
4. maijā, par godu Latvijas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai,
notikušajā sadziedāšanās koncerta repertuārā
tika iekļautas 32 dziesmas no veiktās aptaujas.
Pēc notikušā emocionāli bagātinošā koncerta aptauja “Mīlestības dziesmas Latvijai”
ar portāla www.draugiem.lv starpniecību tiek
uzsākta arī Latvijā, kurā visi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt tās dziesmas, kuras rosina latvisko pašapziņu un mīlestību pret Latviju, kā arī dod spēku brīžos, kad dziesma ir
kā emocionālais balsts.
Aptauja norisināsies līdz 22. jūnijam.
Dziesmas, kas aptaujas dalībnieku vērtējumā
tiks atzītas par tādām, kas visvairāk saistās
ar Latviju, koru izpildījumā 28. augustā tiks

atskaņotas “Latvijas Televīzijas” tiešraidē
no „Likteņdārza”.
Aptaujas anketu iespējams aizpildīt arī
www.balsis.lv un www.liktendarzs.lv, kā
arī nosūtīt uz “Kokneses fonda” elektroniskā pasta adresi info@koknesesfonds.lv.

„Likteņdārza” tapšanas trešā sezona
aizrit ļoti aktīvi. Īpaši darbīgs ir bijis maija
mēnesis, kura laikā uz talkām un ekskursijām
dārzā bija pieteikušās ap 40 dažādu grupu –
skolēni, represētie, pensionāri, pašvaldību
pārstāvji, deju kolektīvi, domubiedru grupas,
individuālie apmeklētāji un daudzi, daudzi
citi. Kopumā maijā „Likteņdārzu” apmeklēja
vairāk nekā 1 500 cilvēku. Maijā tika iestādīti arī pirmie koki šajā sezonā, un pavisam
maijā kopumā no jauna par ziedojumiem tika
iestādīti ap 100 koku, kuru stādus gādājuši
VAS „Latvijas valsts meži” un SIA „JLD”
kokaudzētava „Bulduri”. 22. maijā savu kociņu „Likteņdārzā” ar veltījumu – Svešumā
palikušajiem latviešiem – iestādīja arī Kokneses un Mārupes novadu politiski represētie. Savu ieguldījumu dārza tapšanā sniedz
arī SIA „Latsin”, ziedojot „Likteņdārzam”
priežu mulču.
Darbu „Likteņdārzā” turpināja arī Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
„Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās” ietvaros strādājošie, ap 30 Kokneses
novada bezdarbnieku, kas ir ieguldījuši ļoti
apjomīgu darbu dārza tapšanā, piedaloties
zemes līdzināšanas darbos, zālāja sēšanā,
akmeņu lasīšanā, kā arī gājēju celiņu izveidošanā un uzturēšanā. Neatsverams ir dārzā
nodarbināto atbalsts arī pastāvīgajos dārza
uzturēšanas darbos – regulārā zāles pļaušanā,
stādījumu laistīšanā utt. Pēc līguma bezdarbnieki „Likteņdārzā” strādās līdz 2010. gada
oktobrim.
Maijā dārzā turpinājās SIA „Roplainis”,
valdes priekšsēdētājs Aivars Dambītis, iesāktie amfiteātra būvniecības darbi, kuriem
šobrīd jau skaidri redzamas aprises, kas ļauj
iztēloties, kā šī dārza centrālā daļa izskatīsies
pēc tās pabeigšanas. Amfiteātra būvniecība ir
galvenais šī gada darbs „Likteņdārzā”, un tā
tapšanā tiek ielikti visi šajā gadā ziedojumos

www.draugiem.lv

Dziesma allaž ir bijusi viena no spēcīgākajām latviešu kultūras sastāvdaļām, un
Latvijas koru vārds daudzkārt ir izskanējis
pasaulē. Dziesmas, kas veltītas Latvijai, arī
ir veids, kā paust mīlestību pret savu zemi,
tāpēc ar portāla www.draugiem.lv starpniecību līdz šā gada 22. jūnijam notiek aptauja
„Mīlestības dziesmas Latvijai”.
2009. gada nogalē jauniešu koris „Balsis”, sadarbībā ar „Kokneses fondu” un
Latvijas Televīziju, uzsāka projektu „Mīlestības dziesmas Latvijai”, kurš sākotnēji bija
atpazīstams ar nosaukumu „Ceļamaize”. No
2009. gada decembra līdz šā gada janvārim,
ar kultūras diasporu centru un portāla www.
draugiem.lv atbalstu, tika aptaujāti patlaban
ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši, kura tika

* * *
„Likteņdārzs” ar visas tautas atbalstu
top uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā
ir vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un
nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus.
„Likteņdārzs” top kā mūsu gadsimta Brīvības piemineklis un vieno visas paaudzes.
Katram ir iespēja piedalīties tā tapšanā – ar
savu darbu, laiku, labām domām un līdzekļiem.„Likteņdārza” īstenotājs ir „Kokneses
fonds”. Tuvāka informācija par „Likteņdārza” tapšanas gaitu un atbalstītājiem – www.
liktendarzs.lv
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Mūsu bērni skolā
Izlaidums
Kokneses Mūzikas skolā
22. maijā Kokneses Mūzikas skola vadīja
dzīvē savu 18. izlaidumu. Skolas beigšanas
apliecību saņēma Līga Baikova, Elīna Malašenoka un Diāna Kaņepa.
Līgai šogad dubultsvētki – absolvēta Mūzikas skola un tūlīt jākārto skolas beigšanas
eksāmeni I. Gaiša Kokneses vidusskolas 12.
klasē. Apbrīnojama ir meitenes mērķtiecība,
neizsmeļama ir viņas enerģija – lai varētu
Mūzikas skolu absolvēt kopā ar vidusskolu,
Līga gada laikā apguva 2 mācību gadu programmu. Tās bija neskaitāmas stundas pie klavierēm, paātrināta teorētiskās vielas apguve
un, protams, dziedāšana, dziedāšana… Meitenes optimisms, aktīvā dzīves pozīcija vainagojās ar panākumiem – skolas beigšanas
apliecība godam nopelnīta!
Elīna un Diāna ir Bebru meitenes. Viņas
ir pierādījums tam, ka attālums nav šķērslis,
ja ir skaists mērķis. Protams, neskaitāmie
simti kilometru, kas šajos gados nobraukāti
no Bebriem uz Koknesi un atpakaļ, nav nieks,
taču gandarījums, saņemot skolas beigšanas
apliecību, atsver visu. Atklājās, ka Elīna ir
skaistas, samtainas balss īpašniece, un jaunajā mācību gadā meitene būs sastopama skolā
nu jau kā Kora klases audzēkne.
Izlaidums noritēja sirsnīgā, ģimeniskā atmosfērā, jo savas skolas biedrenes ar muzikāliem priekšnesumiem sveica skolas jaunākie
audzēkņi, kuriem izlaidums vēl priekšā.
Šogad atteicāmies no tradīcijas – brauciena uz operu izlaiduma dienā. Meitenēm
tika uzdāvinātas dāvanu kartes no Kokneses
Sporta centra baseina. Kopā ar saviem draugiem meitenes varēs relaksēties un atpūsties
pēc saspringtā mācību gada.
Skolotāji vēl jaunietēm veiksmi turpmākajās dzīves gaitās un cer, ka mūzikai tajās
būs nozīmīga vieta!
Silvija Cīrule

Vieglatlētika Palsmanē
Š.g. 20. un 21. maijā Kokneses speciālās
internātpamatskolas – attīstības centra skolēni piedalījās Latvijas Speciālās Olimpiādes
vieglatlētikas sacensībās, kuras notika Smil-

tenes novada Palsmanē. Piedalījās 17 Latvijas speciālās skolas. No Kokneses speciālās
internātpamatskolas – attīstības centra piedalījās Lauris Sviklis, Jānis Ozoliņš, Aleksandrs Kokins, Jānis Ribakovs, Anita Zute,
Valija Bitenbindere un Sandris Šidla.
Labākos rezultātus savās vecuma grupās
uzrādīja Jānis Ozoliņš – 2. vieta tāllēkšanā un
bumbiņas mešanā; Jānis Ribakovs – 3. vieta
bumbiņas mešanā (tenisa bumbiņu raidīja pāri
60 m atzīmei); Anita Zute – 1. vieta tāllēkšanā
un 2. vieta 400 m skrējienā; Valija Bitenbindere – 2. vieta tāllēkšanā un 500 m skrējienā
jaunākajā vecuma grupā.
Guntis Atrasts, sporta skolotājs

Mācību gada noslēgums
Kokneses speciālajā
internātpamatskolā –
attīstības centrā
28.05.2010. Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā pēdējais zvans
skanēja sešiem devītās klases audzēkņiem un
trijiem 11. klases audzēkņiem. Skolotāji un
skolas biedri ar laba vēlējumiem iezvanīja
pēdējo stundu. Devītās klases audzēkņi dosies vasaras brīvlaikā ar pārdomām, ko darīt
tālāk. Iespējams, ka daži no absolventiem
septembrī atgriezīsies, lai turpinātu mācīties
skolas – centra arodklasē un apgūtu pavāra
palīga profesiju.
Savukārt 11. klases audzēkņiem priekšā
vēl nopietns pārbaudījums – kvalifikācijas
eksāmens, kura laikā jāpierāda savas zināšanas un prasmes, lai iegūtu apliecību par profesionālo kvalifikāciju – pavāra palīga.
Turpinājumā sekoja svinīgs mācību gada
noslēguma pasākums – koncertā, kura laikā
skolas – centra audzēkņi demonstrēja, ko ir
iemācījušies un paveikuši mācību gada laikā.
Pasākuma noslēgumā direktore D. Isajeva izteica pateicību skolotājiem par labi paveiktajiem darbiem mācību gada laikā – veiksmīgi izieto akreditāciju, godalgotām vietām
speciālo skolu informātikas olimpiādē un
dažādās sporta sacensībās, dalību starptautiskajos projektos, skolēnu iesaistīšanu dažādos
Latvijas Republikas mēroga konkursos – SIA
„Lāči” rīkotajā konkursā „Maizes akadēmija
2009./2010.” iegūto otro vietu, a/s Balticovo
Lieldienu akcijas “Krāso! Sūti! Svini!” konkursā iegūto uzvaru anekdošu konkursā.
Pateicības saņēma arī labākie skolas audzēkņi par labām un teicamām sekmēm mācībās un sabiedriskajām aktivitātēm.
Elīna Ivanāne
d.v. metodiskajā darbā
Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

ar veltījuma koncertu vecākiem.
Savu veikumu rādīja gan dejotāji, gan
dziedātāji – skolas koris un ansambļi, skolotājas Ivetas Bērziņas vadībā. Ar skaistām
dzejas rindām vecākus iepriecināja izteiksmīgas runas pulciņa dalībnieki Arita Stepaņenko, Marta Gulbe, Regnārs Kutjko, Gita
Lejimpa, Sanija Mackeviča un Andra Lipiņa,
skolotājas Benitas Meldriņas vadībā.
Deju pulciņa dalībnieki rādīja deju frīstaila stilā, kurā varējām redzēt gan deju, gan
akrobātikas elementus. Šo deju ar labiem panākumiem mūsu skolas-centra skolēni rādīja
arī Speciālo skolu deju festivālā „Carnikavas
ritmi”, kurš notika 22. aprīlī Carnikavā. Skolēniem deju soļu pamatus palīdz apgūt deju
skolotāja Aija Rimša.
Savukārt mājturības stundās vecāko klašu
meitenes, skolotājas Spodras Briedes vadībā,
mācās šūt, adīt tamborēt. Pavasara koncertā
meitenēm bija iespēja parādīt savu veikumu,
demonstrējot pašu rokām darinātos priekš-

Rokdarbu pulciņa dalībnieki ar skolotāju
Veltu Verkēviču.
autus, kleitas, bikses, svārkus un kostīmus.
Savu veikumu mūsu skolas audzēknes rādīja
arī Speciālo skolu modes skatē Lielplatones
speciālajā skolā.
Radošo darbu izstādē vecāki un skolascentra darbinieki varēja aplūkot gan rokdarbu
stundās paveikto, gan dažādus skolēnu darinātus izstrādājumus no koka.
Māra Miķelsone,
direktores vietn.audz.darbā

Figūriņš multiplikācijas
filmā „Cepumi”
Pirmizrādi piedzīvojusi multiplikācijas
filma „Cepumi’’, kurā „Amigo’’ apvienojusi
bērnu radītos tēlus.

Mēs esam radoši
Kokneses speciālās internātpamatskolas
– attīstības centra skolēni piedalījās
Latvijas Speciālās Olimpiādes vieglatlētikas
sacensībās.

Tradicionāli, noslēdzot mācību gadu,
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notiek skolēnu radošo darbu izstāde un Pavasara koncerts. Šogad tas sakrita

8. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 7. lpp.

Filmiņā iedzīvināts arī Bebru internātpamatskolas 6. klases audzēkņa Artūra Dunska
radītais tēls Figūriņš. Gan Artūrs, gan klases
audzinātāja Daiga Andersone balvās saņēma
„Amigo’’ DVD ar multfilmu un dziesmu
karaoke versijām, kā arī „Amigo’’kartes.

Esi gudrs – būsi vesels!

6. maijā Bauskas 2. vidusskolā notika
Zemgales mutes veselības centra rīkotā Zemgales reģionālā viktorīna 5. klašu komandām
„Esi gudrs – būsi vesels’’. Piedalījāmies arī
mēs – Bebru internātpamatskolas 5. klases
skolēni un skolotājas Daiga Andersone un
Gunita Bajāre.
Mājās bija jāsagatavo uzskates materiāli
un priekšnesums par tēmu „Smaids dara pasauli dzīvespriecīgāku’’; atbildes uz jautājumiem bērniem bija jāsniedz, izpildot testu,
atrisinot krustvārdu mīklu, atsevišķs konkurss bija arī kapteiņiem.

9 komandu konkurencē ieguvām 5. vietu,
kā arī divas speciālbalvas – par labāko mājas
darbu un aktīvākajiem līdzjutējiem. Skolēni
balvās saņēma enciklopēdijas un zobu kopšanas piederumus. Konkursam gatavojāmies
visu gadu, gada garumā bērni apmeklēja
stomatologu un zobu higiēnisti Aizkrauklē
bez maksas. Piedalīties šajā pasākumā mūs
uzaicināja stomatoloģe Kaija Vizule un zobu
higiēniste Benita Rūrāne.
Nākošajā mācību gadā plānots organizēt
šādu pasākumu arī Kokneses novadā.
Daiga Andersone

Pēdējā skolas dienā uz
avotiņu

Bebru pamatskolā skolotājas Dzintras
Sniedzes audzināmās klases bērni, beidzot
mācības 4. klasē, 28. maijā, dienā pirms
sākumskolas izlaiduma devās uz avotiņu
smelties spēku nākamajām skolas gaitām,
saņemot skolotājas vēlējumu būt vienmēr
veseliem, dzīvespriecīgiem un zinātkāriem.
Šī ir skolotājas trešā sākumskolas izlaiduma
klase, kas pēdējā kolas dienā kopīgi dodas uz
avotiņu un turpina jauko tradīciju!
Kokneses novada vēstis
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Atmiņu zvans sauc atgriezties
Bebru pamatskolas 3. salidojumā – skolas 150 gadu jubilejas svinībās skolu svētkos
sveica bijušie absolventi un skolotāji, kolēģi no Pērses pamatskolas, PII „Bitīte”, Vecbebru
profesionālā vidusskolas, Bebru
internātpamatskolas un Bebru pagasta pārvalde. Kokneses
novada domes priekšsēdētājs
Viesturs Cīrulis domes vārdā
uzdāvināja skolai lāzerprinteri
ar kopētāju 500 latu vērtībā.

„Mosties, celies un strādā!”
Salidojuma dalībniekus ar dziesmu sveic Bebru pamatskolas
meiteņu koris un kora vadītāja
Liāna Haritonova.

Atminoties skolas vēstures lappuses,
varējām ieklausīties 1944. gada decembrī
izdotā skolu inspektora ziņojumā par skolas
darbības vērtējumu. Inspektora lomā lieliski
iejutās skolas bijušais absolvents Jānis Midegs. Viņā vērīgi klausās Aija Skudra.

Svētkiem par godu top jauns
ansamblis! Sirdij tuvās dziesmas par skolas gadiem dziesmu
popūrijā dziedāja Bebru pamatskolas skolotājas.
Ciemos pie skolotāja Voldemāra Jākobsona. Pirms salidojuma atklāšanas, svinību dalībnieki devās gājienā pa
Bebriem, atmiņās kavējoties
pie „Ābelēm” un Vecbebru
muižas, bet pie Vecbebru profesionālās vidusskolas klātesošos sveica skolas direktors Jānis Bakmanis un deju
kolektīva „Kāre” dejotājas,
Bebru pamatskolas absolventes. Pēc sirsnīgās uzņemšanas
Vecbebru katoļu dievnamā,
visus laipni gaidīja tēlnieka
un skolotāja Voldemāra Jākobsona muzejā „Galdiņi”.
Kokneses novada vēstis
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Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā vasaras mēnešos mainīts darba laiks:
No pirmdienas līdz piektdienai - pl.10:00 – 19:00
sestdiena, svētdiena – BRĪVS
Pasākumu plāns vasaras periodam
Datums Nedēļas
nosaukums

Īss nedēļas apraksts

7. – 11.
jūnijs

Kokneses
svētku nedēļa

Radošā darbošanās – atklātnīšu zīmēšana/ līmēšana, taureņu
veidošana par godu Kokneses svētkiem. Atjaunot iepriekšējā
gada gleznotos akmeņus un izstādīt DC teritorijā.
8. jūn. pl. 13:30 Ekskursija uz Kokneses IC, Kokneses
novada izpētīšana (kartē) un turpmāko (vasaras mēnešu)
apskates objektu/uzņēmumu izzināšana un saplānošana
apskatei.
12. jūnijā – Kokneses svētku pasākumu apmeklēšana.

14.-18.
jūnijs

Pirms Līgo
dienas
sagatavošanās

Izrotāt DC apkārtni, telpas Jāņu sagaidīšanai
Radošā darbošanās - 18. jūn. pl.14:00 Kļavu lapu cepuru
veidošana.
Līgo dziesmu tradīciju un dziesmu (no pašu jauniešu svētkiem,
ko ģimenē dara) grāmatas veidošana.
19. jūnijā plkst. 19.00 Jāņu mācības kopā ar folkloras
kopu «Urgas» (Kokneses pilsdrupās).

21.– 25. Līgo dienas
aktivitātes
jūnijs

22. jūn. Līgo dienas lustības ar pīrāgu cepšanu pl.12.00
25. jūn. pl.12:00 „Sienam sieru” .
26. jūn. pl.12:00 netradicionālās sporta spēles „Sportiņš
līdz Pēteriem”.

28. – 30. „Zāļu tējas”
jūnijs

Tējas zāļu vākšana, kaltēšana un pētīšana. Herbārija
veidošana. Tējas maisiņu šūšana.

1. – 2.
jūlijs

„Ar bitēm
nekad neko
nevar zināt”

Info diena par un ap bitēm.
Ekskursija uz Bebru biškopības muzeju.

5. – 9.
jūlijs

Dziesmu
svētku nedēļa

Izzināt LV tautas tērpus, kas katram novadam raksturīgs.
Pīt vainagus no zāles stiebriem.
8. jūl. pl.15:00 sadziedāšanās savā starpā par godu
Dziesmu svētku nedēļai.

19. – 23. Ja vārds skan
kā puķes
jūlijs
nosaukums

Izpētīt kalendāru, cik tajā ir vārdi kā puķu
nosaukumi. Nez cik Koknesē ir šādu neparastu vārdu
īpašnieku?
Herbārija pētīšana, dekoratīvo puķu veidošana.

26. – 30. „Foto
orientēšanās
jūlijs
nedēļa”

30. jūlijā pl.12:00 fotoorientēšanās „Pazīsti savu Koknesi” –
dažādām vecuma grupām.
Pilsdrupas no cita skatu punkta – viesnīcas
„Vino Rosso” apskate un pārgājiens uz pussalu,
lai apskatītu, kā izskatās pilsdrupas no cita krasta.

2. – 6
augusts

„Mana
veselība”

Latvijas Sarkanā krusta jauniešu organizācijas, to
aktivitātes. 4. aug. pl.12:00 Pirmās palīdzības diena.
5. aug. 12:00 „Mani zobiņi” – par un ap mutes higiēnu
un zobu rotām.

9. – 13
augusts

Koknese –
novada centrs

Sadarbībā ar Kokneses IC veidot īpašu novada karti ar bērniem
interesantām apskates vietām.
Projekta „Likteņdārzs” izveides ideja un realizācijas
skaidrojums. Ekskursija uz Likteņdārzu.

16. – 20 „Bez
augusts draudzības
nedzīvosim”

„Draugu dienā” viesojas bērni no tuvākajiem dienas centriem
(Pļaviņas, Aizkraukle u.c.).
21. augustā „Jauno mūziķu festivāls”.

23. – 27 „Atvadas
augusts vasarai”

Pārgājiens „Atvadas vasarai” (vieta tiks precizēta).

30. – 31 „Skola mani
augusts sauc!”

Sporta diena – jautrās stafetes vasaras noslēgumā.
Sveicienu gatavošana 1. septembrim!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
Citas DC aktivitātes:
 Paralēli plānotajām aktivitātēm
– vasarā otrdienās pl. 12:00 būs „kulinārijas brīnumu” rīts un ceturtdienās pl. 14:00
multfilmu pēcpusdienas un piektdienās kāda
tuvāka vai tālāka ekskursija/ ekspedīcija vai
vismaz izkustēšanās ārpus DC teritorijas.
 Līdz Jāņiem, un tad atsāksies augustā TAECKWANDO nodarbības otrdienās, piektdienās no pl. 17:00-19:00
 Vasaras periodā Hip-hop deju nodarbības notiks pirmdienās pl. 17:00-19:00
 Līnijdejas notiks kā ierasts- ceturtdienā pl. 18:00 – 20:00
 Augustā būs akcija „Savācam skolas somu”, kad būs iespēja nest uz Dienas
centru dažādas skolai nepieciešamas lietas,
ar kurām varēs pēc tam iepriecināt skolniekus no nelabvēlīgajām ģimenēm (sadarbībā
ar Kokneses sociālo dienestu).
Sīkāka informācija pieejama pa tālr.
65161740 (darba laikā) vai Vērenes ielā 1.
Kokneses pagasta bibliotēkā no 21.
maija līdz 20. jūlijam apskatāma Kokneses
speciālās
internātpamatskolas-attīstības
centra radošo darbu izstāde. Apmeklētājus
iepriecina zīmējumi, darinājumi no auduma, koka, dabas materiāliem un izšuvumi.

Biedrība “Bites” realizē Eiropas
Savienības lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektu Nr. 09-04-LL2
0-L413201-000007 „Fitnesa centra izveide
Bebru pagastā”
Projekta ietvaros:
SIA „BKS Energy” veica vienkāršotu
3 telpu rekonstrukciju,
SIA “G Kolizejs” piegādās un uzstādīs
iekārtas – elektrotrenažieris, skrejceļš, krosa
trenažieris, steperis, multifunkcionāls spēka
trenažieris, pielāgojama leņķa sols, sols
preses muskuļiem, svarcelšanas stienis un
svaru fiksatori ar pieciem disku komplektiem,
hanteļu komplekts no 1 – 10 kg/solis 1 kg/,
hanteļu statīvs, zviedru siena, vingrošanas
paklāji – 5 gab.
Trenažiera zāli paredzēts iekārtot līdz
1.07. 2010.
Projekta attiecināmās izmaksas Ls 13766,40
• ELFLA – 12389.76
• BIEDRĪBA/pagasta līdzfinansējums/ –
1376,64

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
Es uzliku Jānītim
zaļ’ ozola vainadziņu!

Pašā gada viducī ar Līgo dziesmām, ozollapu vainagiem sagaidām vasaras saulgriežus
un daudzinām Jāņus. „Kokneses novada vēstis” noskaidroja, ka Iršu pagastā ozollapu vainagus svētku gaidītāji pīs 28 Jāņiem.
„Krastos” lielus un mazus līgotājus gaidīs Jānis Tuka. Viņš, dzimis kurzemnieks, Iršos dzīvo no 1969. gada, kad šeit sācis darba
gaitas, atgriežoties no dienesta. Vēl mācoties
Kandavas tehnikumā par mehāniķi, Jānis
iepazinies ar meiteni no Iršiem, kura tolaik
bijusi audzēkne Laidzes tehnikumā. Ciemojoties pie Intas Iršos, viņam jau toreiz iepatikusies šī vieta ar skaisto dabu un sirsnīgajiem
cilvēkiem. 1969. gada 6. novembrī Jānis Tuka
un Inta Bernāne Iršu dzimtsarakstu nodaļā
mija gredzenus un sāka kopīgu dzīves ceļu.
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte
stāsta: „Kad 70. gados uzcēla jaunas mehāniskās darbnīcas, Jānis kļuva par to vadītāju.
Ar lielu atbildības sajūtu viņš veica šo darbu.
70. gados Iršos darbojās divi dramatiskie kolektīvi. Vienā no kolektīviem teātri spēlēja arī
Jānis. Tas bija laiks, kad mēs, jaunieši, bijām
degsmes un entuziasma pārņemti, lai kultūras
dzīve Iršos būtu interesanta un daudzveidīga.
Pēc garajām darba stundām, vakaros gājām
uz mēģinājumiem, paši gatavojām dekorācijas un šuvām tērpus. Iestudētās izrādes rādījām gan Iršos, gan braucām viesizrādēs uz
Vietalvu, Klintaini, Sausnēju, Meņģeli. Jānis
prata pārliecinoši iejusties ik tēlā un uz viņu
vienmēr varēja paļauties. Kopš 1994. gada
Jānis strādā par komunālās saimniecības vadītāju. Viņš par visiem vislabāk pārzina visu,
kas saistīts ar elektrību, ūdeni, apkures sistēmu un kanalizāciju. Viņš ir īsts saimnieks
un goda vīrs.” Pats Jānis atzīst, ka pa šiem
gadiem no sirds iemīlējis Iršus un citur dzīvot nevēlētos. Te ir viņa iekoptās mājas un
ģimene. Ar sievu Intu viņi izaudzinājuši meitas Ingu un Gitu, sagaidījuši trīs mazbērnus.
Jānis Tuka teic: „Man ir ļoti laimējies ar dzīvē sastaptajiem cilvēkiem.” Arī šajos Līgo
svētkos „Krastu” sētā degs jāņu ugunskurs
un skanēs līgo dziesmas.

Jānīts kūra uguntiņu
Savus bērnus gaidīdams!

Izsenis Iršu pagasta ļaudīm iemīļota vieta
kopīgai Līgo sagaidīšanai ir bijis pilskalniņš.
Gada īsākajā naktī pilskalniņā dedzis spožs
jāņu ugunskurs un tālu bija dzirdamas kopīgi
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dziedātās līgo dziesmas. Vietējie atceras, ka
saimniecības „Līdums” gados Līgo vakarā
pilskalniņš saucis kopā lielus un mazus Jāņa
bērnus. Tad šajā vakarā pilskalniņā rādītas teātra izrādes, uzstājušies vietējie pašdarbnieki, bet balles līdz saulītes uzlēkšanai spēlējuši
vietējie muzikanti. Allaž bijis padomāts par
Jāņu bērnu cienāšanu ar sieru, kā arī bijusi
sarūpēta alus muciņa. Jauki Līgo svētki bijuši arī 90. gadu sākumā. Vienā Līgo vakarā
vietējie pašdarbnieki iepriecinājuši savējos
ar fragmentu iestudējumiem no R. Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos”. Šajos gados
liela Jāņu svinēšana notika, kad ciemos brauca baltvācieši. Ciemiņus gaidot, Iršu ļaudis
gatavojuši īpašu svētku programmu Ja vien
pilskalniņš spētu runāt, viņš pastāstītu par to
cik ļoti viņam paticis pie sevis sagaidīt līgotājus! Kas zina, varbūt nenoklusētu arī kādu
stāstu par mīlētājiem, kas šajā naktī atraduši
viens otru un papardes ziedu! Nu jau kādus
piecus gadus pilskalniņā kopīga līgošana nenotiek. Skumji, ka neapzinīgi jaunieši pilskalniņam darīja pāri un nenovērtēja cilvēku
ieguldīto darbu. Lai atkal atjaunotos tradīcija
par līgošanu pilskalniņā, viss atkarīgs no pagasta cilvēku uzņēmības un labās gribas. Lai
Iršu pagasta ļaudīm izdodas atkal Jāņu naktī
sagaidīt saulīti uzlecam savā iemīļotajā pilskalniņā!

Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdā lika,
Kad atnāca Jāņu diena,
Visi mani daudzināja.

Mūsdienās, kad vecāki saviem bērniem
izvēlas mazāk dzirdētus un modernus vārdus,
Jāņa vārdā jaundzimušie zēni tiek nosaukti
arvien retāk. Tomēr, pēc Kokneses novada
dzimtsarakstu nodaļas ziņām, mūsu novadā ir
pavisam mazi līgotāji, kam vārdā Jānis. Iršu
pagastā visjaunākais līgotājs vārdā Jānis ir Jānis Rudzons, dzimis 2008. gada 1. aprīlī, bet
jaunākais koknesietis, kuram vecāki devuši
Jāņa vārdu ir Jānis Zilbereizens, dzimis 2008.
gada 9. oktobrī. Visjaunākais Jānītis Kokneses novadā dzīvo Bebru pagastā – 2009. gada
16. jūnijā dzimušais Jānis Rūnis.
Visdižākie Jāņi gadu ziņā dzīvo Kokneses
pagastā. Skaisti nolīgot un jāņu bērnus ciemos
sagaidīt vēlam Jānim Parolam Hanzas ielā,
kurš dzimis 1925. gada. 6. jūlijā un Jānim
Liepiņam Dzeņu ielā, dzimušam 1925. gada
26. novembrī! Visdižākais Jānis Iršu pagastā ir
1926. gada 2. martā dzimušais Jānis Bite „Baložu” mājās. Savulaik Jānis Bite ir bijis viens
no labākajiem mehanizatoriem saimniecībā
„Līdums”. Vietējie zina, ka Jānis Bite ir izcils
dravenieks un viņam bitītes sanes visgardāko
medu. Bebru pagastā viskuplāko ozollapu
vainagu saņems Jānis Liepiņs „Smiltainēs”,
kurš dzimis 1929. gada 31. jūlijā un visu darba mūžu atdevis Latvijas zaļajam zeltam. Lai
puto miestiņš un līgo dziesmām skanīga Jāņu
nakts Kokneses novada domes deputātiem Jānim Dzenim un Jānim Miezītim!
Kokneses novada vēstis
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Biedrība „Koknesei”
turpina aktīvu
darbību
2010. gada 27. maijā notika kārtējā
Biedrības „Koknesei” valdes sēde, kurā tika
pārrunātas pēdējās biedrības aktivitātes un
tuvākie uzdevumi biedrības mērķu izpildei.
Pirms 11 gadiem, izveidojot Kokneses tūrisma centru, veiksmīgi tika sasniegts viens
no biedrības mērķiem – tūrisma veicināšana
Koknesē un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
Biedrība ir izvirzījusi jaunu uzdevumuZaļā tirgus izveide un Kokneses kā Zaļā novada tēla veidošana. Lai tas būtu iespējams,
biedrība aktīvi uzsāka projektu pieteikumu
sagatavošanu un iesniegšanu dažādos Eiropas Savienības un citu fondu, kā arī banku,
izsludinātos projektu konkursos finanšu piesaistei. Diemžēl, dažādu iemeslu dēļ, daži
projekti tikuši noraidīti, citi šobrīd ir vērtēšanā. Biedrība strādā pie jaunu projektu ideju
un pieteikumu sagatavošanas, arī pārrobežu
sadarbības projektu konkursu ietvaros.
Pārrunājot iespējamos nākotnes projektus, izskanēja dažādas idejas: gan stacionāru
āra trenažieru uzstādīšana parkā un Kokneses
kā Zaļā novada tēla veidošana ar videoklipu
palīdzību, gan kuģīša izbraucienu pa Daugavu atjaunošanu, gājēju takas izveidošanu
uz Likteņdārzu, slēpju nomas izveidi ziemā,
vizuālās reklāmas stendu izgatavošanu izvietošanai pie šosejas ar informāciju par tūrisma
objektiem un daudz citu ideju Kokneses attīstībai un atpazīstamības veidošanai.
Biedrības valde nolēma arī aktīvi piedalīties Kokneses novada Attīstības programmas izstrādē, tās sabiedriskajā apspriešanā
ar priekšlikumiem, savu vīziju un ierosinājumiem novada attīstībai.
Biedrība nav aizmirsusi savu sākotnējo
mērķi par Kokneses tūrisma attīstību, tāpēc
sēdē tika izteikts ierosinājums izstrādāt novada Tūrisma stratēģiju, kas noteiktu prioritātes
un vīziju, kā varētu izskatīties tūrisms Koknesē, piemēram, pēc 10 gadiem.
Valdes priekšsēdētāja, Dace Grīsle
Kokneses novada vēstis piezīme:
Par Biedrības „Koknesei” valdes priekšsēdētāju ievēlēta koknesiete Dace Grīsle.
Kopš biedrības dibināšanas, sabiedriskā
kārtā valdes priekšsēdētāja pienākumus līdz
šim pildīja Aigars Kalniņš.
Bieži vien tiek jaukti sabiedrisko organizāciju nosaukumi „Koknesei” un „Kokneses
fonds”. Tās ir divas dažādas organizācijas
ar saviem mērķiem un uzdevumiem. Biedrība
„Koknesei” tika izveidota pirms 11 gadiem
Koknesē, ar mērķi veicināt tūrismu un atbalstīt kultūru, sportu un izglītību.
Nodibinājums “Kokneses fonds” ir Likteņdārza īstenotājs – bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas ir dibināta 2005. gada
jūnijā, ar mērķi uzraudzīt un vadīt projekta
gaitu.
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Kokneses novada atklāto 2. sporta spēļu vieglatlētikas
sacensību uzvarētāji
Disciplīna

Vārds, uzvārds

Komanda

Rezultāts

Sievietes
100 m

Gunita Šale

Aizkraukles Sporta skola

13,57 s

800 m

Gunita Šale

Aizkraukles Sporta skola

2:23,69 min

2 km soļošana

Kristīne Vilkaste

Koknese

10:06,66 min

Trīssoļlēkšana

Antra Vītola

Aizkraukle

9,60 m

Lodes grūšana

Antra Vītola

Aizkraukle

11,44 m

100 m

Dāvis Vilers

Vecbebri

12,22 s

Vīrieši
1500 m

Artis Melnacis

Aizkraukles Sporta skola

4:33,53 min

Trīssoļlēkšana

Dāvis Kalniņš

Koknese

13,68 m

Lodes grūšana

Andris Vītols

Koknese

10,68 m

Koknese

17,96 s

Seniores
100 m

Aija Vītola

Tāllēkšana

Aija Vītola

Koknese

2,69 m

Lodes grūšana

Zanda Grigāne

Koknese

11,10 m

100 m

Viktors Ņuhtiļins

Koknese

13,41 s

Tāllēkšana

Arvīds Vītols

Koknese

5,00 m

Lodes grūšana

Arvīds Vītols

Koknese

10,46 m

Seniori

Ar vieglatlētikas sacensībām 5. jūnijā
ir sākušās Kokneses novada atklāto 2.
sporta spēļu sacensības. Tajās piedalījās
Aizkraukles un Kokneses novadu vieglatlēti
– pārstāvēti abi galvenie Aizkraukles reģiona
vieglatlētikas centri, taču dalībnieku pulku
varēja vēlēties kuplāku. Tas rāda, ka nākošajā

gadā varētu uzaicināt uz sacensībām sportistus
arī no kaimiņu reģioniem (Jēkabpils,
Madonas), bet seniorus no visas Latvijas.
Šajās sacensībās visaugstvērtīgāko rezultātu
sasniedza koknesiete Kristīne Vilkaste, kura
2 km soļošanā izpildīja 1. sporta klasi.
Nākošās sacensības Kokneses novada

Pasažieri, būsim tālredzīgi!
Aizkraukles sabiedriskā transporta
maršrutu tīkls sastāv no 54 autobusu maršrutiem, kurus apkalpo SIA „Aizkraukles
ATU” un SIA „Pato-1”. Pārvadātāji ik
dienu nobrauc vairāk kā 3 500 kilometrus. Pārvadājamo cilvēku skaits maršrutos
objektīvu iemeslu rezultātā samazinās un
valsts dotācija ir nepietiekama, lai kompensētu radušos zaudējumus. Rezultāta
pārvadātājam būtu jāpaaugtina braukšanas
maksa, lai uzņēmējdarbība būtu rentabla,
taču pieredze rāda, ka līdz ar cenu paaugstināšanu šo braucēju kļūst vēl mazāk, un
rezultātā kopējie ieņēmumi ne tikai nepalielinās, bet dažkārt pat samazinās.
Tāpēc nepārtraukti strādājam pie otras
zaudējumu samazināšanas iespējas – maršrutu tīkla optimizācijas. Lai cik tas ir nepatīkami, katru gadu esam spiesti samazināt reisus, tos apvienot un pat slēgt veselus
autobusu maršrutus.
Autobusu maršrutu slēgšana vissma-

gāk skar sociāli neaizsargātākos iedzīvotājus, kuriem autobusu regulārā satiksme ir
vienīgais pārvietošanās līdzeklis.
Tāpēc šoreiz gribam vērsties pie
jums, pasažieri:
nereti redzama aina, kā pasažieris iekāpjot autobusā noliek naudu par braukšanas biļeti un aizsteidzas uz sēdvietu
autobusā, dažreiz pat bilstot autobusa vadītājam, ka biļeti nevajag. Būsim taču tālredzīgāki, lai arī šī samaksa ir neliela, bet
tie ir vienīgie ienākumi, kas ļauj uzturēt
jums vajadzīgo autobusu maršrutu. Šādas
rīcības rezultātā biļešu aparāts jūsu braucienu neuzrāda, pasažieru skaits reisā ir vēl
mazāks nekā tas ir faktiski, nauda neienāk
uzņēmuma kasē un līdz ar to jau rīt esam
spiesti apsvērt – vai šāds autobusa reiss ir
nepieciešams.
Atcerēsimies ne tikai par savām tiesībām, bet arī par pienākumiem. Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro

atklāto 2. sporta spēļu ietvaros notiks
spiningošanā septembra mēnesī. Sacensību
vieta un laiks tiks paziņots divas nedēļas
pirms sacensībām mājas lapā www.kokneses.
lv, sadaļā PA „Kokneses Sporta centrs”.
PA „Kokneses Sporta centrs” sporta
darba organizators Andris Vītols

maršrutu autobusos paredz, ka pasažiera
pienākums ir iegādāties braukšanas biļeti,
kura jāsaglabā līdz brauciena beigām un
pēc konduktora, autobusa vadītāja vai kontroliera pieprasījuma jāuzrāda pārbaudei.
Var jau pārmest uzņēmumu vadībai par
kontroles trūkumu, bet neaizmirsīsim, ka
katra kontroliera uzturēšana rada papildus
izdevumus, kas arī jāsedz no šiem pašiem
ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm. Ja
katrs no mums uzskatīs par pienākumu
paņemt braukšanas biļeti un nepakļausies
negodīga autobusa vadītāja mājienam par
braukšanu bez biļetes, tad varbūt rīt nevajadzēs sūdzēties par kārtējo autobusu reisu
samazināšanu!
Tālruņi pa kuriem var ziņot par braukšanas biļešu neizsniegšanu:
SIA „Aizkraukles ATU”
65122309; 29285347
SIA „Pato-1”			
29274715
Aizkraukles pārvadājumu tīkla
Sabiedriskā transporta komisija
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Ko darīt mums?
Priekšvēlēšanu aģitācija sāk uzņemt apgriezienus, un dzīves proza ar savām sociālajām problēmām ir spiesta paiet malā. Tagad
svarīgākais ir palikt pie varas arī turpmāk.
Kādēļ partijām tas vienmēr izdodas, bet mēs
kā arvien paliekam tukšā? Tādēļ, ka partijas
pūlas savā labā – ne mūsu. Politiķi – kā to paši
atzīst – par savu darbību ir gatavi atbildēt morāli un politiski. Morāli var tūdaļ atmest. Tā
ir aizstāta ar cinismu. Paliek politiskā atbildība. Kāda tā ir? Šeit partijas nezaudē neko.
Tā vai cita ministra demisija neuzliek nekādu
atbildību partijai kopumā. Ja par priekšvēlēšanu solījumu nepildīšanu partijai būtu uz
visiem laikiem jāaiziet no politikas, bez tiesībām biedriem iesaistīties citās partijās, vai
arī dibināt jaunas, tad tā būtu atbildība, jo ir
ko zaudēt. Līdz ar to nebūtu solīto piena upju
ķīseļa krastos. Būtu jāvadās pēc skarbās realitātes. Tāpat ir jāmaina vēlēšanu likums. Ja par
attiecīgo kandidātu ir nobalsojuši 50 tūkstoši,
tad arī balsojumos Saeimā, ceļoties deputāta
rokai, reizē ceļas arī šīs rokas. Ja tā nav milzu
atbildība – tad kas? Vai uz ko tādu partijas ir
gatavas parakstīties? Vēl jau ir jānoskaidro,
kas tad īsti ir šie ievēlēties alkstošie. Ja darba
ņēmēji no tautas, tad uz kāda pamata var noteikt savu atalgojumu. Tas ir jānosaka darba
devējiem. Cita lieta ir, ja viņi sevi uzskata par
kungiem pār tautu. Tad komentāri ir lieki –
kungs sev algu nosaka pats. Ne mazāk sāpīgs
ir budžeta jautājums, lai tā būtu pašvaldība
vai valsts. Ekonomiskās krīzes ir neizbēgamas. Reālais ienākums ir tikai no saražotajām
materiālajām vērtībām. Ja uz šīs saražotās
vērtības „sēž” kādi pieci, kuri neko materiālu nerada, no krīzes izvairīties nav iespējams.
Jebkurai ekonomiska rakstura krīzei agrāk vai
vēlāk jāseko arī politiskajai, jo gluži vienkārši
neviens budžets to nespēj „pavilkt”. Ierēdnis
jau var aizbildināties, ka arī viņš maksā visus
nodokļus, bet tā ir tikai naudas pārlikšana no
vienas kabatas otrā, jo nav taču paša produkta.
Kurš tad uzņemsies šī jautājuma risināšanu?
Ir kāda partija, kura to uzdrošināsies? Tas nozīmētu bezdarbnieku armiju, pats mazākais
dubultot, kaut gan reāli nāktos pat vairāk.

2010. gadā jāsāk atdot SVF parāds. Tātad
atkal krīzei garām nepaiet, toties bērni varēs
skaitīt pantiņu: „Krīzē dzimu, krīzē augu,
Krīzē mūžu nodzīvoju!” Vēsture sen ir pierādījusi, ka no kara izraisītā posta valstis spēj
ātrāk atkopties un sakārtot ražošanu – nekā
no politiķu un ierēdņu izraisītā. To Latvija
redz jau divdesmit gadus un redzēs vēl ilgi.
Arī tam ir savs iemesls. Ja kāds ir ievēlēts
par deputātu vai iecelts augstā amatā – seko
norobežošanās no prastās sabiedrības. Turpmāk cilvēks jau apgrozās labi situētā vidē,
kur sociālās problēmas nav tipiskas. Kā allaž – paēdušais neēdušo nekad nesapratīs.
Pietiekoši daudz ir redzētas intervijas, kur
gan skatītājiem, gan žurnālistam informācija
ir – politiķim vai ierēdnim nav. Kur gan lai
šī informācija rastos, ja cilvēks bēg no vides,
kur tā top? Toties ir lielisks iegansts attiecīgu komisiju veidošanai, kuras tad attiecīgo
problēmu pētīs – saprotams par interesentu
naudu. Pašu politiķu darbība ir novedusi pie
tā, ka viņiem bail no tautas „mīlestības”, kas
pierādījās gan Bauskā, gan 13. janvārī. Vai
tiešām ir nepieciešami atkārtojumi? Žēl, ka
tautu uz šādām lietām ir vieglāk saorganizēt,
nekā uz pašas aktivitātēm, tad, kad ierodas
balsu „mednieki”. Tad parasti skatās viens
uz otru, kurš tad būs nepatīkamo jautājumu
uzdevējs. Nav aktivitāšu no vēlētāju puses,
toties no kandidātu puses to netrūkst. Reklāmās ieguldītais ar uzviju taču atnāks atpakaļ
kad tiks pie varas. Par sevis lielītāju vērtību
netrūkst ne parunu, ne sakāmvārdu. Visi to
zinām. Vērā neņemam, un tādēļ esam tur, kur
esam. Ja arī šajā priekšvēlēšanu kampaņas
laikā paliksim tikpat inerti, nekas arī nemainīsies. Ir jāuzstāda šīs prasības par atalgojumu, politisko atbildību un vēlēšanu likuma
maiņu. Nav ko aizbildināties ar to, ka pirms
vēlēšanām nevar mainīt likumu. To kungi sen
ir pierādījuši, ja likums viņiem dod priekšrocības vai materiālus labumus – pieņem dažu
dienu laikā. Ja varam kaut ko tādu panākt,
tad būs arī kaut kāda sakārtotība samilzušajās
sociālajās problēmās, kuras ir neatņemama
mūsu dzīves sastāvdaļa.
Harijs Bērziņš, Iršos

Mikroautobuss uz Atradzes kapsētu
Datums

Atiešanas laiks
no Stacijas laukuma

Atiešanas laiks no
vidusskolas vārtiem

Izbraukšana no
Atradzes kapiem

16. jūnijs

15.00

15.05

16.00

7. jūlijs

15.00

15.05

16.00

21. jūlijs

15.00

15.05

16.00

4. augusts

15.00

15.05

16.00

18. augusts

15.00

15.05

16.00

1. septembris

15.00

15.05

16.00

15. septembris

15.00

15.05

16.00

6. oktobris

15.00

15.05

16.00

20. oktobris

15.00

15.05

16.00
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Vecākiem laikus
jārūpējas par bērnu
zobu veselību
Bērna pirmo zobiņu vecāki gaida ar nepacietību. Tas ir vienreizējs notikums mazā
cilvēka dzīvē. Taču, līdz ar pirmā zobiņa
parādīšanos, cilvēks ir pakļauts baktēriju
izraisītā kariesa draudiem.
Vidēji 90% Latvijas iedzīvotāju ir zobu
kariess, lai gan vairumā gadījumu no tā
būtu iespējams izvairīties. Zobu kariess ir
drauds cilvēka veselībai visa mūža garumā, tādēļ rūpēties par zobu veselību jāsāk
jau no bērna pirmā zobiņa parādīšanās.
Viens no labākajiem un lētākajiem
veidiem kā aizsargāt zobus ir – tīrīšana.
Tam ir nepieciešama zobu suka un pasta.
Bērnus jau no mazotnes ir jāpieradina pie
zobu tīrīšanas. Iesākumā var lietot mīkstu
drāniņu vai speciālu uzpirksteni, bet vēlāk
mīkstu zobu suku un vecumam atbilstošu
zobu pastu.
Tomēr arī rūpīga tīrīšana ne vienmēr
garantē pilnīgu zobu veselību, jo visiem
zobi nav vienādi stipri un, īpaši bērnu vidū,
ir ļoti liels saldu produktu patēriņš.
Lai pārbaudītu zobu veselības stāvokli,
tie regulāri jāparāda zobārstam, jo nelielus
caurumiņus vecāki paši nevar ieraudzīt!
Zobu emaljas stiprināšanai un sākuma
bojājumu profilaksei ieteicams apmeklēt
zobu higiēnistu. Šajā vizītē var uzzināt arī
par zobu kopšanas pasākumiem, kas kavēs
bojājumu veidošanos.
Cienījamie vecāki! Izmantojiet vasaras
laiku, lai aizvestu bērnus pie zobārsta. Neatstājiet to uz pēdējām dienām augustā, jo
tad jūs varat arī nenokļūt pie zobārsta un
nepaspēt sakārtot bērnu zobus līdz skolas
gaitu sākumam.
Par bērnu veselību, arī zobu, atbildīgi
ir vecāki!
Benita Rūrāne, Zemgales mutes
veselības centra zobu higiēniste
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Pa Sēlijas baltajiem ceļiem!
29. maijā Bebru pagasta
pensionāri, kuriem pievienojās vecļaudis no Iršiem
un Kokneses, ekskursijā pa
skaistākajām Sēlijas vietām
ciemojās Jāņa jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”
Neretā, apskatīja Aknīstes
pilsētu un novadpētniecības
muzeju un pabija pie Svētavotiņa. Gārsenē ekskursanti priecājās par krāšņo
Gārsenes parku un skaisto
muižu, kurā tagad mājvieta
ir vidusskolai. Arī Sventes
muižā viņi atklāja daudz jauna un interesanta. Pie Pilskalnes Siguldiņas ceļotāji ieturēja pusdienas un izstaigāja Mazās Siguldiņas
taku. Pēdējais ekskursijas ceļa posms aizveda uz Līksnu, kur Līksnas katoļu baznīcā

Uz Likteņdārzu
Mārupes novada politiski represētie loloja klusu cerību – apmeklēt Likteņdārzu Daugavas vidū uz salas, atstāt tur savu artavu, lai
iemūžinātu totalitāro režīmu upuru piemiņu.
Pateicoties Kokneses novada represēto nodaļas pārstāvei Lībai Zukulei, mūsu vēlme
īstenojās. 22. maijā 30 mārupiešus un 6 skolas bērnus laipni sagaidīja Kokneses novada
represētie kopā ar Bebru pamatskolas skolēniem. Tā draudzīgā pulciņā, aizmirstot savus
gadus, kaites un sāpes, karsto sauli, nogrābām nopļauto pļavas zāli. Kopīgi ar koknesiešiem ziedojot naudu Likteņdārzam, mums
bija iespēja iestādīt pīlādzīti. Sirsnīgi pateicamies Kokneses novada domes priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim, Kokneses novada
represēto nodaļai, Ilgai Sīlei par izsmeļošo
stāstījumu par Koknesi, tēlnieka V. Jākobsona muzeja vadītājai Sarmītei Rodei, biškopības vēstures muzeja vadītājai Anitai Svokai.
Tikšanās Koknesē bija kā tilts no pagātnes uz
tagadni un nākotni.
Mārupes novada politiski represētie
Svētdien, 13. jūnijā, pulksten 17,
pieminot Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienu, aicinām uz ekumēnisku
brīvdabas dievkalpojumu „Likteņdārzā”.
Dievkalpojumu vadīs luterāņu mācītājs
Valdis Baltruks un katoļu mācītājs Viktors
Stulpins.
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Pateicība!
Burve
Reiz ieradās burve pie manis
Un teica: – Nāc izvēlies,
Vai gribi būt skaista vai gudra;
Kā teiksi tā notiksies!
– Ak, burve, būt skaistai ir jauki,
Un jauki ir gudrai būt,
Es tomēr ne skaista, ne gudra,
Bet laimīga vēlētos kļūt.

ikviens varēja iedegt svecīti un ļauties klusai
lūgšanai. Ekskursijas dalībnieku paldies tās
organizētājai Annai Bitei par jauko braucienu
un Sēliju!
Kokneses novada vēstis

Latvijas Sarkanā krusta
Kokneses pagasta nodaļa
informē
12. jūnijā pl. 16:00 Kokneses
pagasta LSK biedru sanāksme:
 Plānā:
o Biedru karšu izdale;
o info ziņojums, kas izdarīts šajā
gadā;
o nākamo aktivitāšu plānošana.
15. jūnijā pl. 11:00 - 18:00 un 16.
jūnijā pl. 11:00 - 15:00 būs iedzīvotājiem iespēja tikt pie LSK sagādātajām
drēbēm.
LSK Kokneses nodaļa novēl
Kokneses iedzīvotājiem LUSTĪGUS
JĀŅUS!

Tu tagad tajā zemē,
Kur saule vairs vakaros nenoriet,
Šeit paliek no tavas gaismas
Sudrabots pavediens.
L. Brīdaka
Mūžībā pavadīts Francis Dauksts
(10.02.1928. – 01.06.2010.), Bebru ciema
padomes priekšsēdētājs no 1962. gada līdz
1971. gadam. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Bebru pagasta pārvalde

Un negrib sirds ticēt,
ka cilvēks var tā
No gaišas dienas aiziet mūžībā.
J. Butūzovs

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Ilgvaru
Zvirgziņu aizsaules ceļā pavadot.

Izsakām līdzjūtību Valijai Zundurei, no
krustdēla uz mūžu atvadoties.

Bebru pagasta pensionāru padome

SIA „Ziedi” kolektīvs

Mums katram ir kāds sapnis, kāda vēlēšanās. Tāds ir arī Edgaram un viņa ģimenei.
Viss notika pēkšņi, bet nu, lai atvieglotu Edgara ikdienas gaitas un sportošanu, viņam ir
nepieciešams insulīna sūknis. Edgaram ir 13
gadi, viņš mācās I. Gaiša Kokneses vidusskolā, ir ļoti sportisks un arī sekmes mācībās ir
labas.
Bieži vien, rūpējoties par ikdienas gaitām
un darbiem, viss liekas tik pašsaprotams un
neatņemams, bet, kad nemanot piezogas slimība, un īpaši, ja tas notiek ar mūsu bērniem,
nevis pašiem, ir tādas šausmīgas izjūtas – neziņa, bailes par nākotni un liekas, ka pamats
zūd zem kājām. Bet, Tev ir jāsaņemas un jācīnās nelaimei pretī!
Un šādos brīžos ir ļoti svarīgi, lai tev būtu
blakus cilvēki, kas ir kopā ar tevi. Lielu paldies mūsu ģimenes un Edgara vārdā vēlamies
pateikt ikvienam no jums, kas esiet palīdzējuši, jo jūs mums dodiet šo lielo spēku un saņemšanos nepadoties, bet cīnīties!
Vislielāko paldies vēlamies teikt I. Gaiša
Kokneses vidusskolas skolotājiem par ideju
rīkot koncertu vecākiem par ziedojumiem
Edgaram. Paldies I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktoram Mārim Reinbergam par šīs
idejas akceptējumu.
Paldies Druvim un Marikai Andriksoniem un viņu bijušiem un tagadējiem audzēkņiem, kā arī grupai “Nodokļu inspekcija” par
jauko un brīnišķīgo koncertu. Paldies visiem
jaukajiem un talantīgajiem bērniem, kas piedalījās. Paldies visiem vecākiem, skolotājiem, bērniem, paziņām, draugiem un visiem
koknesiešiem par saziedoto naudiņu.
Īpašs paldies Edgara klases audzinātājai
Dacei Skopānei par viņas lielo atbalstu un
sapratni.
Šis koncerts palīdzēja atgūt stingru pamatu zem kājām un smaidu sejā. Mēs sajutām, ka mēs neesam vieni!
Vēlreiz liels paldies visiem, kas ir kopā
ar mums!
Edgara ģimene

Dzīve nebija viegla – neraudiet,
Es vēlos mieru – neskumstiet.
D. Avotiņa
Izsakām līdzjūtību Irēnai Vilinskai, tuvu
cilvēku mūžībā pavadot.
Daudzdzīvokļu mājas
„Zālītes” iedzīvotāji

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

14

Nr. 6 (283) 2010. gada jūnijs

kokneses novada svētku programma

Datums,
laiks

Pasākums

Vieta

12.
jūnijā
plkst.
15.00
12.
jūnijā

Kultūras un sporta aktivitātes.

Iršu
pagasts

• no plkst. 8.00. GADATIRGUS (Blaumaņa ielā un pagalmos.

Kokneses
pagasts

Tālr. informācijai par gadatirgu: 65133630.

• 10.00. – 12.00. Blaumaņa pagalmā NOVADA PAŠDARBĪBAS
KOLEKTĪVU KONCERTS.
• 13.00. luterāņu baznīcā DZIEDOŠO KOLEKTĪVU KONCERTS
• 16.00. Blaumaņa pagalmā Lielvārdes Tautas teātra izrāde. Reimans,
«KRUSTMĀTE JŪLE NO TŪLES». Ieeja: Ls 1,-

Kā mātesmātes dziedāts vārds
Pār kalnu Līgo dziesma nāk.
Pēc bērzu meijām smaržo vakars,
Liek galvā zāļu vainagu.
Tik svētsvinīgs kā zemes vaigs,
Kam pāri Dieva roka slīd,
Klāt vasaras saulgriežu laiks,
Baltās madarās modīsies rīts.
S. Rode
Lai brīnumaina Līgo nakts un priecīga
Jāņu diena lieliem un maziem Jāņa bērniem! Skanīgs Līgo sveiciens mūsu novada Līgām un Jāņiem! Sagaidīsim Jāņu rītā
trīs saulītes uzlecam: vienu rudzu, otru
miežu, trešo tīra sudrabiņa!
Kokneses novada dome

• IEVAS KERĒVICAS un MADONAS ZAĻĀ KORA
KONCERTS atcelts.
• 23.00. Zaļumballi spēlē grupa «Savējie» no Madonas.
Ieeja: Ls 1,50. pēc plkst. 24.00 Ls 2,00.

Pasākumi Kokneses novadā
Datums,
laiks

Pasākums

Norises vieta

16.
jūnijā
plkst.
14.00

Jāņu mācības kopā ar folkloras kopu “Urgas”. Ja Jāņu ielīgošanas
mācībās esi piedalījies arī citus gadus, aicinām ņemt līdzi
iepriekšējo gadu Jāņu ielīgošanas materiālus!

Iršu pagastā

19.
jūnijā
plkst.
19.00

Jāņu mācības kopā ar folkloras kopu “Urgas”. Ja Jāņu ielīgošanas
mācībās esi piedalījies arī citus gadus, aicinām ņemt līdzi
iepriekšējo gadu Jāņu ielīgošanas materiālus!

Kokneses
pilsdrupās

20.
jūnijā
plkst.
15.00
20.
jūnijā
plkst.
17.00
23.
jūnijā
plkst.
19.00

Jāņu ielīgošana kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu “Irši” un
Bebru pagasta vokālo ansambli “Bitītes” – “Jāņa bērni danci veda
apkārt kuplu ozoliņu!”

Iršu pagasts

Mežaparka estrādē Jāņu ielīgošana kopā ar vidējās paaudzes deju
kolektīvu “Irši” un pagasta vokālo ansambli “Bitītes” – “Jāņa
bērni danci veda apkārt kuplu ozoliņu!”

Laukumā pie
V. Jākobsona
muzeja

Latvijas teātru aktieru izrāde, J. Palevičš “PREILENĪTE”.
Piedalās aktieri: DAIGA GAISMIŅA, GUNTA VIRKAVA, LĪGA
VĪTIŅA, JURIS HIRŠS, EGĪLS MELBĀRDIS, VOLDEMĀRS
ŠORIŅŠ, ZIGURDS NEIMANIS, deju kolektīvs “LIEPAVOTS”.
Ieeja: Ls 3,- , izrādes dienā: Ls 5,- . Biļešu iepriekšpārdošana
Kokneses kultūras nama kasē un pie Bebru un Iršu kultūras dzīves
organizatoriem no 17. maija. Ballē ieeja brīva. Zaļumballi spēlē
“Mūzikas kolekcija”.
Mežaparka estrādē Jāņu ugunskurs un Līgonakts ballīte kopā ar
DJ Little.

Kokneses
estrāde,

23.
jūnijā
plkst.
23.00
13.
jūlijā
plkst.
15.00
24.
jūlijā
plkst.
12.00

Pasākums bērniem “Nāc pie puķēm ciemoties!” Krāsosim,
zīmēsim, dziedāsim! Darbosimies radoši!
Annas dienas svinības! Jau trešo vasaru svētkos gaidīsim Bebros
dzīvojošās Annas un viņu sveicējus!

Sīkākas uzziņas - I. Strazdiņa, tālr.
26574538
Bebru pagasta Mežaparka
estrādē
Bebru
pagasta
Mežaparka
estrādē
Tēlnieka V.
Jākobsona
memoriālajā
mājā-muzejā,
Bebru pag.

Ne jau ar gadiem viss aiziet,
Ne jau ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli top bagātāks mūžs.
ALOĪDAM GAILĪTIM sirsnīgi
sveicieni 70 gadu jubilejā!
Bērni: Pēteris, Andris, Inguss;
vedeklas Iveta un Rita; mazmeitas
Maruta un Inguna
Mans bērns, mana kastaņa svece,
Es vēlētos tevi laimīgu redzēt!
Ā. Elksne
Sveicam Inetu Kusiņu un Mārtiņu
Āriņu ar meitiņas Elīnas piedzimšanu!
Vecvecāki un Renārs
Pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega” būs slēgta no 21.06. – 03.08.2010.
(28.04.2010. Kokneses domes sēdes protokola izraksts Nr 4.12.).
Laba, jauna ģimene vēlas īrēt lauku
māju Kokneses apkārtnē ar izpirkšanas
tiesībām. Tālr. 22468744.

ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2010. gada maijā.
Laulības nav reģistrētas.
Reģistrēti 5 jaundzimušie.
Mūžībā pavadīti:
Elza Celma (1931. g.);
Jānis Boļšakovs (1942. g.);
Jānis Pauniņš (1965. g.);
Lidija Rudzīte (1951. g.).
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