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Aicinām uz Sama modināšanas
svētkiem Koknesē!
Zilās maija debesīs spoguļojas uzplaukušas bērzu birzis. Daugavas un Pērses krastos ir uzziedējušas ievas.
Maijā svinam Latvijas valstij svarīgus
svētkus – Latvijas Republikas Satversmes
sapulces sasaukšanas dienu un Darba
svētkus. 1990. gada 4. maijā Latvija visas
pasaules priekšā pasludināja savas neatkarības dzimšanu. Kopš šī brīža aizritējuši
22 gadi – izaugusi jauna paaudze, kura par
toreizējo patriotisma un cerību laiku var izlasīt vēstures grāmatās vai uzzināt no savu
tuvinieku atmiņām. Savukārt, cilvēki, kas
tad bija gatavi kaut pastalās iet uz neatkarību, šodien var izvērtēt, kāda ir brīvības
cena. Visskaistākos svētkus gadā svinam
maija otrajā svētdienā – tā ir Mātes diena.
Laikā, kad Ojāra Vācieša dzejas vārdiem
runājot, visskaistākos ziedus bez plūkšanas, varam dāvināt mātei, kas mums līdzās,
vai domās aiznest ziedošu sveicienu mātei,
kas mūžībā. Latvija pavasarī šķiet, kā ziedoša ābele, zem kuras māte baltu ceļu iet.
Mēneša otrajā pusē, 19. maijā, visas
dienas garumā ar interesantu svētku programmu aicinām iesaistīties un būt klāt Tūrisma sezonas atklāšanas – Sama modināšanas svētkos Koknesē. Šajā dienā tiek atzīmēta arī Starptautiskā Hanzas diena, bet
vakarā visi aicināti uz Muzeju nakti Vecbebru „Galdiņos”! Ar pasākuma dienas programmu variet iepazīties avīzes lappusēs!
2. jūnijā ar festivālu „Infinitus 2012”
Koknesē, tiks atklāta Latvijas Mūzikas
festivālu sezona. Mūzikas un mākslas festivāls „INFINITUS 2012” šogad Koknesē norisināsies jau piekto gadu un solās
būt vēl daudzveidīgāks nekā iepriekšējos
gados, jo tajā piedalīsies ne vien Latvijas
jaunie un arī pieredzes bagātie mūziķi, bet
arī ārzemju grupas un mūziķi no Baltkrievijas, Austrālijas un Lietuvas.
Vēlam visiem novada izglītības iestāžu
audzēkņiem izturību un veiksmi eksāmenos!
Lai ar padarīta darba sajūtu, ar tīrām
un priecīgām domām atnāk Vasarsvētki!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

19. maijā visas dienas
garumā Koknesē jau
otro gadu norisināsies Tūrisma
sezonas atklāšana – „Sama
modināšanas
svētki”. Šajā
dienā tiek atzīmēta arī Starptautiskā
Hanzas
diena, kas aicina visus interesentus iepazīt
Hanzas pilsētas vēsturi un šodienu. Tā kā Koknese ir Senā Hanzas pilsēta,
ar bagātu kultūrvēstures mantojumu un aktīvu
darbošanos mūsdienās, aicinām 19. maijā būt
klāt lielajos „Sama modināšanas svētkos”, kur
redzēsiet un sajutīsiet gan viduslaiku „elpu”,
gan koknesiešu aktīvo darbošanos, saglabājot
paaudžu paaudzēs iekoptās tradīcijas un kultūrvēsturisko vidi.
Arī šogad Kokneses Tūrisma centrs, sadarbībā ar novada domi, iestādēm un uzņēmējiem, ir parūpējušies par aktivitātēm dažāda vecuma pasākuma apmeklētājiem.
Dienas laikā būs iespēja sekot „Pērses
meitenes” un viņas palīgu gaitām, kuri apmeklētājiem atklās interesantākās pasākuma
norises vietas un iepazīstinās ar svētku norisi.
Aktīvākie pasākuma dalībnieki, sakrājot
zīmodziņus dažādās pasākuma norises vietās
un aizpildot Lielā sama loterijas talonu, varēs cīnīties par dažādām balvām un galveno
balvu no kompānijas „Tallink” – kruīza biļeti
braucienam uz Stokholmu 4 personām. Loterijas dalības taloni un noteikumi būs pieejami
pasākuma dienā (19. maijā) tirgus laukumā
Tūrisma informācijas centra teltī. Loterijas
izloze notiks svētku noslēguma pasākumā
Kokneses pilsdrupās plkst. 17.00.
PA „Kokneses Tūrisma centrs” sadarbībā
ar Kokneses novada Domi organizē
FOTOKONKURSU
„POZITĪVO EMOCIJU VIETA – KOKNESE”.
Katram no Jums ir iespēja izpaust savus
talantus fotomākslā. Radītos foto darbus izmantosim pozitīva, atraktīva Kokneses tēla
veidošanai. Fotokonkursam iesniegtos darbus vērtēs kompetenta žūrija, labākie darbi
tiks prezentēti plašākai publikai.

Spēcīgākie Sama modinātāji varēs sacensties virves
vilkšanā, savukārt Blaumaņa pagalmā būs iespēja baudīt muzikālus priekšnesumus,
dejas un jautrību.
Aktīvās atpūtas cienītājus, kā arī visus
interesentus, aicinām
doties apskatīt jaunatvērto dabas taku uz Likteņdārzu un ļauties aktīvai atpūtai nūjojot. Visi dziesmu un mūzikas draugi
aicināti uz koru sadziedāšanos Kokneses luterāņu Baznīcā.
Parkā pie koka skulptūras būs iespēja vērot brāļu Ivara un Aigara Rūrānu darbošanos
koktēlniecības radošajā darbnīcā.
Sekojot „Pērses meitenei”, būsiet laipni
gaidīti izbaudīt „Ceļojumu laikā” pilsdrupās,
kur kopīgi vārīsim „uguns zupu”, dosimies
laivu braucienā, cepsim mandeles, darbosimies radošajās darbnīcās un apskatīsim
ieroču kolekcijas, kā arī būs iespēja to visu
iemūžināt fotogrāfijās.
Pie Kokneses estrādes aicinām iesaistīties azartiskās sacensībās, izjūtot viduslaiku
garu, spēlējot mūku futbolu, velkot virvi un
sacenšoties ratu ripināšanā.
Pasākuma noslēgums plkst. 17.00 Kokneses pilsdrupās.
Informācija par pasākuma norisi varēsiet
iegūt Kokneses tūrisma centra informācijas
teltī tirgus laukumā!
Tiekamies 19. maijā – „Sama modināšanas svētkos” Koknesē!
Informācija par pasākumu: www.koknese.lv , tālr. 65161296
Informācija par gadatirgus norisi un pieteikšanos: 65133640
Naudas balvas:
1. vieta – 50, Ls 2. vieta – 30, Ls 3. vieta – 20 Ls.
Konkursa starts: „Tūrisma sezonas atklāšanas, Sama modināšanas svētkos, Koknesē, 2012. gada 19. maijā”.
Darbi jāiesniedz Kokneses Tūrisma
centrā līdz 31.10.2012.
Fotokonkursa nolikums: www.koknese.lv
Tālrunis uzziņām – 65161296 vai epasts: turisms@koknese.lv
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2012. gada 25. aprīlī Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par novada domes 2011. gada 2. pusgadā pieņemto lēmumu izpildi (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
2. Pieņemt zināšanai informāciju par
sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietojumu 2012. gada 1. ceturksnī (informācija
mājas lapā www.koknese.lv).
3.1. Apstiprināt Kokneses novada domes
kopsavilkuma 2011. gada pārskatu.
3.2. Apstiprināt Kokneses novada domes
konsolidēto 2011. gada pārskatu, kurā konsolidēti:
- Kokneses novada domes kopsavilkuma
pārskats;
- pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” pārskats;
- pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” pārskats;
- Bebru internātvidusskolas pārskats;
- Kokneses speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pārskats;
- ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” pārskatu.
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma
centrs” finansiālo darbību 2012. gada 1. ceturksnī (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
4.2. Pieņemt zināšanai informāciju par
pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta
centrs” finansiālo darbību 2012. gada 1. ceturksnī (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
5.1. Tā kā p/a „Kokneses Tūrisma centrs”
ar 2012. gada 23. aprīli ir izslēgta no Valsts
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistra, apstiprināt maksu par pakalpojumiem Kokneses
novada domes aģentūrā „Kokneses Tūrisma
centrs” 2012. gadā (1. pielikums).
5.2. Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada
25. aprīli
5.3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt
par spēku zaudējušu Kokneses novada domes
2012. gada 25. janvāra sēdes lēmumu 4.17
„Par maksas pakalpojumiem p/a „Kokneses
Tūrisma centrs” .
6. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem iedalīt 1000, - Ls (viens tūkstotis
latu) tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma
„Sama modināšanas svētki” un Starptautiskās Hanzas dienas organizēšanai 2012. gada
19. maijā.
7.1. Izpilddirektoram J. Baltmanim sagatavot atzinumu par p/a „Kokneses Sporta
centrs” darbu, vadoties no aģentūras direktora A. Vītola iesniegtās darba analīzes.
7.2. Sporta komisijai apkopot un izvērtēt
priekšlikumus Sporta centra darba uzlabošanai.
8.1. Piedalīties LOK Olimpiskajā dienā
2012. gada 28. septembrī.
8.2. Uzdot izglītības darba speciālistei

Laumai Ārei sagatavot priekšlikumus pasākuma organizēšanai.
8.3. P/a „Kokneses Sporta centrs” sadarbībā ar Laumu Āri piedalīties Olimpiskās
dienas organizēšanā.
9.1. Piedalīties Latvijas Olimpiādē piecu
dalībnieku sastāvā:
Kalniņš D. - vieglatlētika
Pavļenkovs A. - vieglatlētika
Vilkaste K. - vieglatlētika
Zukuls R. - pludmales volejbols
Greļs K. - pludmales volejbols
9.2. P/a „Kokneses Sporta centrs” līdz
maija domes sēdei sagatavot informāciju un
izdevumu tāmi.
9.3. Atbildīgo personu nodrošināt Sporta
centram.
10.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem Kokneses novada domes 25.01.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības budžetiem 2012.gadam” (informācija
mājas lapā www.koknese.lv).
10.2. Saistošos noteikumus triju dienu
laikā, pēc to parakstīšanas elektroniski, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
10.3. Saistošie noteikumi publicējami
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
11.1. Deleģēt SIA „Aizkraukles mērnieks” uzdevumu izveidot un uzturēt augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu
bāzi Kokneses novada administratīvajā teritorijā, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai.
11.2. Noslēgt deleģējuma līgumu ar SIA
„Aizkraukles mērnieks”.
11.3. Izbeigt deleģējuma līgumu Nr.117.1/56 „Par Kokneses novada administratīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu” ar
SIA „HLD Mērniecības birojs”.
12.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr. 7 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību Kokneses
novadā (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
12.2. Saistošos noteikumus triju dienu
laikā, pēc to parakstīšanas elektroniski un
rakstveidā, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
12.3. Saistošie noteikumi publicējami
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
12.4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses
novada domes 28.07.2010. saistošos noteiku-

mus Nr. 13 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un
vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību
13.1. Iesniegt projekta iesniegumu „Kokneses amatierteātra jauniestudējums „Teika
par Kokneses pili” Zemgales Plānošanas
reģiona izsludinātajā atklātajā konkursā par
kultūras projektu pieteikumu pieņemšanu
Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā
projektā „Zemgales Kultūras programma
2012”, kura mērķis ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību.
Projekta kopējā summa Ls 1170,00, t.sk.
Kultūras programmas finansējums Ls 870,00
un Kokneses novada domes līdzfinansējums
– Ls 300,00.
13.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas
gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt līdzfinansējumu Ls 300,00.
13.3. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses kultūras nama direktori Ingunu Strazdiņu.
14.1. Atbalstīt biedrības „Bites” ieceri
par bērnu rotaļu laukuma izveidi Vecbebru ciema centrā. Projekta kopējā summa Ls
3633,03 Ls, t.sk. attiecināmās izmaksas Ls
3000,00, neattiecināmās izmaksas 633,03 Ls.
14.2. Piešķirt 10% līdzfinansējumu biedrībai „Bites” projekta „Bērnu rotaļu laukums
Vecbebros” īstenošanai Ls 300,- apmērā.
14.3. Nodrošināt līdzfinansējumu Ls
933,03, t.sk. neattiecināmo izmaksu Ls
633,03 apmērā segšanu no 2012. gada budžeta līdzekļiem.
14.4. Kokneses novada domei slēgt
patapinājuma līgumu ar biedrību „Bites”
par 0,1297 ha platības nomu zemes vienībā „Ceļmala uz Kamenēm” kadastra
Nr.32460060329 uz laiku līdz 2020. gada 30.
aprīlim, projekta „Bērnu rotaļu laukums Vecbebros” realizācijai.
15.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju
un folkloras kopu kolektīviem” Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam LEADER
pieejas īstenošanas 413. pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 6.2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” Aizkraukles rajona
partnerības stratēģijas 3. rīcībā „Nacionālās
kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai”.
Projekta kopējā summa Ls 9 273,83 t.sk.
attiecināmās izmaksas Ls 7 601,50, neattiecināmās izmaksas 1672, 33.
turpinājums 3. lpp.
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15.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas
gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt priekšfinansējumu Ls 9 273,83.
Kokneses novada domes līdzfinansējums sastāda Ls 2432,48.
15.3. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses novada domes projekta koordinatori
Andu Mikālu, pilnvarojot veikt darbības
Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas ar projekta realizāciju un uzraudzību.
16.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem iedalīt 1700,- Ls (viens tūkstotis
septiņi simti latu), lai veiktu pēdējo maksājumu par Bebru pagasta pārvaldes automašīnu ŠKODA FABIA un tā pārietu Kokneses
novada īpašumā, jo 2012. gada 15. maijā izbeidzas automašīnas nomas līguma termiņš.
(30.05.2007.
pirkuma
līgums
Nr.PLA10717 par automašīnas iegādi līzingā
un nomas līgums Nr. A10717)
17.1. Pirkt V K piederošo zemes gabalu 0,1910 ha platībā, kadastra apzīmējumu 325400301280 un īpašuma nosaukumu
„Pludmales vēji”, pēc tā atdalīšanas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3254 003
0139 „Elpa” Iršu pagastā, Kokneses novadā.
17.2. Noteikt nekustamā īpašuma – zemes gabala 0,1910 ha platībā, kadastra apzīmējumu 325400301280 un īpašuma nosaukumu „Pludmales vēji”, nosacīto pirkšanas
cenu Ls 370 (trīs simti septiņdesmit lati).
17.3. Slēgt minētā zemes gabala Pirkuma
līgumu ar V K.
18.1. Atļaut biedrībai „SB KOKNESIS”
organizēt Kokneša kausa izcīņu Latvijas Spēkavīru 2012. gada čempionāta posma ietvaros 2012. gada 5. augustā.
18.2. Par finansējumu lemt maija domes
sēdē pēc detalizētas izdevumu tāmes iesniegšanas.
19.1. Pavasara gadatirgu Koknesē organizēt 2012. gada 19. maijā daudzdzīvokļu
māju rajonā.
19.2. Par gadatirgus darba grupas vadītāju apstiprināt labiekārtošanas darbu meistaru
Aldi Neiju.
19.3. Noteikt, ka dalība gadatirgū ir bez
maksas.
20. Ņemot vērā a/s „Latvenergo”
13.04.2012. vēstuli Nr. 01VL00-30/2586,
par atbildīgo pārstāvi no Kokneses novada
domes kultūrvēsturiskā izdevuma „Daugava
Pļaviņu – Aizkraukles posmā” sagatavošanas
projektā nozīmēt domes deputātu Jāni Dzeni.
21.1. Ņemot vērā, ka Kokneses novadā
netiek slēgti patapinājuma līgumi par privātā transporta izmantošanu darba pienākumu
veikšanai, nepiešķirt līdzekļus degvielas iegādei PII „Gundega” vadītājas R. Gabaliņas
privātajai automašīnai.
21.2. Uzdot domes priekšsēdētājam
D.Vingrim sagatavot priekšlikumus par iespēju citādi atlīdzināt degvielas izdevumus
vai palielināt darba algu PII „Gundega” vadītājai.
21.3. Pieaicināt sertificētu speciālistu,
kurš novērtētu 04.04.2012. vēstulē Nr. 1-6-1/

Nr. 29 (306) 2012. gada 14. maijs
15 minētās problēmas PII „Gundega”.
21.4. Jautājumu par iespējamo papildus
finansējumu PII „Gundega” skatīt 2012.
gada 2. pusgadā.
22. Atbalstīt pašvaldības aģentūru „Kokneses Sporta centrs” un „Kokneses Tūrisma
centrs” piedalīšanos lojalitātes programmā
„Impulss Karte”.
23.1. No sadzīves tradīciju līdzekļiem
iedalīt:
23.1.1. 100,- Ls (viens simts latus) 12.
klašu izlaiduma organizēšanai I. Gaiša Kokneses vidusskolā;
23.1.2. 100,- Ls (viens simts latus) 9. klašu izlaiduma organizēšanai I. Gaiša Kokneses vidusskolā;
23.1.3. 100,- Ls (viens simts latus) 9. klašu izlaiduma organizēšanai Bebru pamatskolā.
23.2. Izdevumus, kas saistīti ar Žetonu
vakaru un izlaidumu organizēšanu, turpmāk
direktoriem iestrādāt skolu budžetos.
24. No sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt 80,- Ls (astoņdesmit latus), lai daļēji
segtu Bebru pagasta jaunietes L. D. brauciena izdevumus uz Eiropas Komisijas prog-
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rammas „Jaunatne darbībā” projektu „Stop
the waste”, kurš notiek Turcijā 2012. gada
20. – 29. maijam.
25. No budžetā ieplānotajiem līdzekļiem
biedrībām piešķirt 160,- Ls (viens simts sešdesmit latus) Z. M., slēdzot ar viņu uzņēmuma līgumu par Kokneses centra attīstības
modeļa izpēti un materiālu sagatavošanu.
Nākošā novada domes sēde notiks
2012. gada 30. maijā plkst. 12.00 novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagstā.
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
Par Kokneses novada svētkiem
Par kultūras darbu novadā
Par bibliotēku darbu
Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā
Par pašvaldības sadarbību ar Valsts
policiju
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

1. pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Kokneses novada domes 2012. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4.1

Maksa par pakalpojumiem Kokneses novada domes aģentūrā
„Kokneses Tūrisma centrs” 2012. gadā
Apstiprināt šādu maksu par pakalpojumiem Kokneses novada domes aģentūrā „Kokneses
Tūrisma centrs” no 2012. gada 25. aprīļa:
Pakalpojuma veids
1. PILSDRUPU APMEKLĒJUMS
1.1. pieaugušajiem
1.2. pensionāriem
1.3. skolēniem, studentiem (uzrādot apliecību)
1.4. ģimenei (divi pieaugušie un līdz četri bērni)
1.5. gada karte ģimenei (divi pieaugušie un līdz četri bērni)
1.6. gida stāstījums pilsdrupās (15 - 20 min.) (minimālā grupa – 5
personas)
2. ATLAIDES GRUPĀM
2.1. līdz 19. personām
2.2. 19 personas un vairāk
3. BEZMAKSAS IEEJA:
3.1. pirmsskolas vecuma bērniem
3.2. politiski represētajām personām (uzrādot apliecību)
3.3. invalīdiem (uzrādot apliecību)
4. Pilsdrupu teritorijas noma pasākumiem par 1 stundu
5. Naudas kalšana (viena monēta)
6. Lielgabala zalves (viena zalve)
7. Kāzu uzvedumi
8. Gida pakalpojumi (par vienu stundu), iepriekš piesakot:
8.1. latviešu valodā
8.2. svešvalodā
9. Individuālo gidu pakalpojumu rezervēšana
10. Maksas konsultācijas tūrisma jautājumos (par vienu stundu)
11. Faksa pakalpojumi (viena lappuse)
12. Kopēšana (viena lappuse)
13. Skenēšana (viena vienība)

Maksa par pakalpojumu
(Ls) vai atlaide %
1,00
0,80
0,60
2,00
2,50
0,30 + ieejas maksa

Nav
10%

60,0 + ieejas maksa
1,50
10,00
15,00 + ieejas maksa
10,00
12,00
10% no pakalpojuma
maksas
20,00
0,50
0,10
0,15
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Kokneses novada Kokneses pagastā
2012. gada 29. februārī

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2012. gada 29. februāra sēdes
lēmumu Nr. 8.1 (protokols Nr. 2)

Kokneses novada domes
saistošie noteikumi Nr. 5
Grozījumi 28.12.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 13 „Par sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību Kokneses novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003.
noteikumu Nr. 275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

Izdarīt
Kokneses
novada
domes
28.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību Kokneses novadā” šādus grozījumus:
1) Svītrot no 9.5. punkta iekavas ar
skaitli un vārdu “(1. pielikums)”.
2) Izteikt 14. punktu šādā redakcijā: „14.
Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir:
14.1. personai, kura dzīvo viena vai arī
šīs personas ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa,
nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu
dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.
Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi uzskatāmi:
14.1.1. apgādnieka slimības laiks;
14.1.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
14.1.3. apgādnieka atkarība no alkohola
vai citām apreibinošām vielām;
14.1.4. apgādniekam ir garīga vai fiziska
rakstura traucējumi, ko apliecina ģimenes
ārsta vai VDEĀK izziņa;
1.1.5. apgādnieka nodarbinātība;
14.1.6. apgādnieka dzīvesvietas attālums.”
3) Izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.1. persona atbilst šo noteikumu 10.
punkta nosacījumiem;”
4) Svītrot 19.4. punktu.
5) Izteikt 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3. I grupas invalīdiem, kuri dzīvo
vieni. Šajā gadījumā persona var nebūt atzīta
par trūcīgu vai maznodrošinātu.”
6) Izteikt 25.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„25.2. personai, kura atbilst šo noteikumu 10. punkta nosacījumiem.”
7) Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:
„51. Ja persona nav apmierināta ar sociālā dienesta pieņemto lēmumu, to var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Kokneses novada domes prieksšēdētājam.”
8) Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:
„52. Kokneses novada domes priekšsēdētāja lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.”
Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs D. Vingris

Turpinās projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru
vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija
Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”,
Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001

2012. gada 19. aprīlī Valsts izglītības attīstības
aģentūra ir apstiprinājusi Kokneses novada domes
iesniegtos projekta grozījumus būvniecības aktivitātē par papildus darbiem C mācību korpusā, kuru
ietvaros ir paredzēts aktu zāles remonts.
Ņemot vērā apstiprinātos grozījumus, tika
izsludināta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.1 kārtībā no 10 000 līdz 120 000
LVL „Papildus būvdarbi Vecbebru Profesionālajā
vidusskolā ERAF finansētā projekta „Vecbebru

Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru
amatu internātvidusskolas izveidei” (projekta identifikācijas Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/
VIAA/001) ietvaros”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 557
307,00 LVL – 100% Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansējums.
Projekta īstenošanas laiks: no 2011. gada 1.
janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Turpinās projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē”,
Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099

Šī gada pirmajā pusgadā ģimenes ārste Dace
Grauda parakstīja līgumus par medicīnisko ierīču
un aprīkojuma piegādi ar SIA „Medserviss-M”,
SIA „Arbor Medical Korporācija”, SIA „NMS
Elpa”, SIA „UniKon” un SIA „OneMed”. Līgumu
ietvaros tiks piegādāti elektrokardiogrāfs, sterilizators, ledusskapis vakcīnu glabāšanai, medicīniskā
kušete, instrumentu galds, ierīce redzes asuma pārbaudei, ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai,
NMP komplekts un nokomplektēta ārsta soma par
kopējo summu 2 123,17 Ls.
Projekta mērķis ir sakārtot Daces Graudas ģi-

menes ārstes prakses infrastruktūru, tādejādi uzlabojot ģimenes ārstes pieejamību Kokneses novada
Bebru un Iršu pagastu iedzīvotājiem.
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda
11 964,08 Ls, no tām 10 067,76 Ls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un 1 896,32
Ls Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas vieta: „Pagastmāja”,
Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums
ir 12 mēneši – no 2011. gada 1. decembra līdz
2012. gada 30. novembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Turpinās projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”,
Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151

Saskaņā ar 2011. gada 19. decembrī projekta
ietvaros noslēgto līgumu par tāmju sastādīšanas
pakalpojumu ar Mārīti Bondari, tika veikta tāmēšana uzgaidāmās telpas un pacientu reģistrācijas
telpas remontam par kopējo summu 107,89 Ls.
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda
13 800,14 Ls, no tām 11 496,74 Ls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un 2 303,40 Ls
Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir sakārtot Andas Elstes ģimenes ārsta prakses infrastruktūru, tādejādi uzlabojot
ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību Kokneses
novada Kokneses pagasta teritorijas iedzīvotājiem.
Projekta īstenošanas vieta: Melioratoru 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums
ir 12 mēneši – no 2011. gada 1. decembra līdz
2012. gada 30. novembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”

I. Gaiša Kokneses vidusskolas informatizācija Bebru pamatskolas informatizācija
Pērses pamatskolas informatizācija
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija
Vienošanās Nr. 2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564

2012. gada janvārī tika parakstīts līgums ar SIA
„Lattelecom” par multimediju tehnikas komplektu
un skolotāju portatīvo datoru piegādi Bebru pamatskolai, Bebru vispārizglītojošā internātpamatskolai
un Pērses pamatskolai. 23. februārī skolotāji pieda-

lījās ievadapmācības nodarbībās darbā ar digitālas
informācijas apstrādes sistēmu. Martā un aprīlī
ierīces tika piegādātas skolām. Katrā skolā tika uzstādīts 1 multimediju tehnikas komplekts (1 interaktīvā tāfele un 1 projektors) un 2 portatīvie datori.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
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izglītības iestādēs

Lielā talka Mežaparkā Koknesieši konkursā „Gameday”
Katru pavasari Bebru pamatskola ar prieku
piedalās Lielajā talkā. Iepriekšējos gados no atkritumiem atbrīvojām lielceļu malas, bet šogad,
27. aprīlī, beidzot sagaidījuši labus laika apstākļus, strādājām Bebru pagasta estrādes teritorijā.
Galvenie darba rīki mums bija no mājām
līdzi paņemtie grābekļi. Katra klase kopā ar
audzinātāju tika pie sava objekta, kas dienas
laikā bija jāatbrīvo no pērno lapu seguma un
kritušo zaru biruma.
Talkā nāca siltā saule, un, kaut zeme vēl
glabāja lielo pavasara lietavu valgumu, darbi
veicās ļoti raiti. Darba virsvadītāja bija lietvede Anita Jansone-Ieviņa. Pēc pāris stundu intensīvas rosīšanās aiz mums palika zaļa zālīte,
tīras celītes, apkoptas dīķmalas, izgrābti grāvji
un grāvīši. Sparīgi darba rūķi izrādījās paši
mazākie, 3. klase. Bērni nebaidījās no smagu
sakņu celšanas un vilkšanas uz ugunskuru.
Mežaparks ir jauniešu izklaides vieta,
un nav noslēpums, ka tieši pēc jauno cilvēku atpūtas izkoptajā vietā nereti paveras ļoti
bēdīgi skati. Bebru pamatskolas skolēni, pēc
Lielās talkas iemantojuši atbildības sajūtu,
turpmāk būs modrāki atpūtnieku vērotāji.
Mežaparku un pagasta estrādi godam
esam saposuši vasaras sezonas atklāšanai.
1. un 2. klase kopā ar audzinātājām Lielās talkas dienā strādāja skolas apkārtnē.
Kādam taču mājās arī ir jāpaliek! Gandarījuma un tīrības sajūta pārņēma pašus un citus,
pielasītos atkritumu maisus vērojot. Pēc lielā
darba jutām, kā zeme, atbrīvota no nevēlamā žņauga, skaļi uzelpo. Ja elpos zeme, arī
mums būs veselīgāk.
Bebru pamatskolas 6. klases kolektīvs

„Star Team” pirms brauciena uz Pļaviņām.
27. aprīlī Pļaviņās notika 5. klašu angļu
valodas konkurss „Gameday”. I. Gaiša Kokneses vidusskolu pārstāvēja komanda „Star
Team” jeb „Zvaigžņu komanda”, kuras sastāvā bija 5.a un b klašu skolēni: Agnese Dzirkale, Beāte Beatrise Brūvere, Dana Grunda,
Viesturs Mozga, Elīna Treimane, Asnate Višķere, Atis Āre, Amanda Miļča un Elīna Višķere. (skolotājas Alla Tarasova un Inese Vancāne) Katrs bija izvēlējies savu popzvaigzni
vai kino zvaigzni, ko attēloja priekšnesumā:
Viesturs ar Ati – LMFAO Elīna T. – Katy
Perry Asnate – Nicki Minaj Agnese – Lady

GaGa Beāte Beatrise – Hannah Montana
Dana – Miley Cyrus Amanda – Selena Gomez Elīna V. – Kristina Perry. Gan žūrija, gan
pārējie dalībnieki ar lielu interesi noskatījās
mūsu priekšnesumu.
Konkursa laikā bija jāveic dažādu grūtības pakāpju valodas prasmju uzdevumi.
Svarīgi bija veikt uzdevumus pareizi un ātri.
Kopvērtējumā ieguvām otro vietu!
Paldies visiem komandas dalībniekiem!
Teksts un foto Inese Vancāne,
I. Gaiša Kokneses vidusskolas angļu
valodas skolotāja

Novada angļu valodas skolotāji pieredzes apmaiņā Valmierā

Kokneses novada angļu valodas skolotājas kopā ar Aizkraukles novada kolēģēm Valmierā.

12. aprīlī Kokneses novada angļu valodas skolotājas kopā ar Aizkraukles novada
kolēģēm viesojās pilsētā, kura domā un rada
– Valmierā.
Dienas pirmajā pusē iepazināmies ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju, kur mūs laipni
sagaidīja Ilze Dukure, ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, Valmieras un starpnovadu
angļu valodas metodiskās apvienības vadītāja. Ar lielu interesi noskatījāmies skolotājas
Anitas Jekševicas un 8. klases angļu valodā
iestudēto izrādi „Sarkangalvīte”, kā arī apmeklējām angļu valodas mācību stundas ģimnāzijā un Valmieras sākumskolā. Tikāmies arī
ar ģimnāzijas direktori Agitu Zariņu un apskatījām jaunuzcelto Valmieras sākumskolu.
Pēcpusdienā viesojāmies Vidzemes
Augstskolā un Valmieras Integrētajā bibliotēkā. Bijām patīkami pārsteigtas par redzēto
un dzirdēto gan augstskolā, gan bibliotēkā.
Paldies Baibai Svenčai par organizēto
braucienu.
Teksts un foto Inese Vancāne,
I. Gaiša Kokneses vidusskolas
angļu valodas skolotāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Konkurss
„Skolas auglis”
Vai atceraties, ka skolā pirms kāda laiciņa visur bija redzami burkāni, āboli un
bumbieri? Projekta „Skolas auglis” ietvaros
arī mūsu skolas skolēni saņēma svaigus augļus un dārzeņus. Mācību komisija ķērās pie
darba un sarīkoja konkursu „Skolas auglis”,
labāk gan es to gribētu dēvēt par atraktīvu
spēļu pēcpusdienu.
Tās mērķis bija iesaistīt Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolēnus skolas dzīvē,
popularizējot projektu „Skolas auglis”, aicināt skolēnus uzturā lietot vairāk augļu un dārzeņu, pievērsties veselīgam dzīvesveidam, kā
arī paplašināt skolēnu redzes loku un padarīt
ikdienu interesantāku.
Sacensība starp 3. un 4. klasēm noritēja
3. aprīlī, bet starp 5. un 6. klasēm 17. aprīlī.
Katrai klasei bija arī mājas darbs – jāsagatavo, viņuprāt, „Skolas auglis” titulam atbilstošākā augļa vai dārzeņa prezentācija.
3. un 4. klases uzdevumus pildīja kopīgiem spēkiem un dažkārt arī ar audzinātāju
palīdzību. Mazajiem bija gan jāsaliek attēls no gabaliņiem, gan arī jārisina krustvārdu mīklas un arī kāds kustīgi sulīgs uzdevums. Beigās uzvarēja draudzība starp
klasēm!
5. un 6. klasēm uzdevums bija nedaudz
grūtāks, jo klasēm vispirms bija jāizveido
komanda, kas piedalīsies sacensībā, bet tas
nenozīmē, ka pārējie nepelnīja punktus savai klasei, arī zālē sēdošajiem tika uzdoti
jautājumi, uz kuriem pareizi atbildot, varēja
nopelnīt papildus punktus. Komandām nācās
sadarboties, lai paveiktu pārbaudījumus, kas
prasīja gan labu redzi, gan dzirdi, gan erudīcijas spējas.
Liels paldies visu klašu audzinātājām – I.
Vancānei, A. Tarasovai, B. Keišai, A. Mežielai, I. Žogotai, S. Aldiņai, B. Ozolai, D.
Dobrikai! Mūs iepriecināja Jūsu aktivitāte
un atsaucība un skolēniem noteikti noderēja
Jūsu dotie padomi!
Mācību komisijai liels prieks, ka skolēni
ar interesi un nopietnu attieksmi pildīja visus
sagatavotos uzdevumus! Tas dod sparu darboties tālāk!
Skolēnu līdzpārvaldes mācību komisijas
pārstāve M. Ungere un skolotāja S. Māliņa
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Dzimšanas dienu svin ar mūziklu
„Sarkanbikses un vilks”!

Gaidot 15. dzimšanas dienu, „Bebrēna” un ansambļa dalībnieki tapa par vienotu radošu
komandu, lai iestudētu mūziklu „Sarkanbikses un vilks”.
Vai jūs zināt, kas ir „Bebrēns”? Pareizi
domās tie, kuri teiks, ka viņš jāmeklē Bebros. Nekļūdīsies tie, kuri rādīs ceļu uz Bebru
pamatskolu. Jā, jau 15 gadus viņa vārdā sauc
skolēnu literārās jaunrades pulciņu un literāro
žurnālu. Visus šos 15 gadus kopā ar „Bebrēnu” un jaunajiem autoriem ir latviešu valodas
skolotāja Linda Šmite. Viņai ir izdevies skolēnos atmodināt, uzburt radošo dzirksti. Radīt
prieku. Ļaut domai piedzimt par vārdu. Bet,
lai tas notiktu – mācīties ieraudzīt, sajust,
meklēt… Un, lūk, nu jau „Bebrēna” devumu
varētu izdot prāvā grāmatā. Tāpat kā Bebru
pamatskolas vokālā ansambļa 15 gados izdziedātās dziesmas kopā ar ansambļa vadītāju, mūzikas skolotāju Liānu Haritonovu.
„Bebrēns” un vokālais ansamblis ir dzimuši
vienā gadā un savas dzimšanas dienas svin
kopā! Gaidot 15. dzimšanas dienu, „Bebrēna” un ansambļa dalībnieki tapa par vienotu
radošu komandu, lai iestudētu mūziklu „Sarkanbikses un vilks”. Garajos ziemas vakaros
dīkā nesnaužot, skolēni un skolotāji ir radījuši lielisku kopdarbu.

26. aprīļa pēcpusdienā Bebru pamatskolā „Bebrēna” un vokālā ansambļa dzimšanas dienas svinībās dziedājām līdzi mūzikla pirmizrādē. „Sarkanbikses un vilks” ir
mūsdienīga versija par labi zināmo pasaku
par Sarkangalvīti. Nenopietni, bet reizē arī
nopietni izdziedāta un izstāstīta. Saliekot
kopā visdažādākās melodijas – latviešu tautas dziesmas, populāras estrādes dziesmas,
„bebrēni” pamanījušies pielāgot citu, asprātīgu tekstu, skatītājiem izsaucot smaidus,
smieklus un aplausus. Galvenajās lomās brīnišķīgi iejutās Samanta Vilmane (Sarkanbikse), Dārta Ungure (Māmiņa), Simona Vilmane (Vecmāmiņa), Juris Bitenbinders (Vilks).
Lai mūzikla izskaņā kopīgi dziedātā dziesma par krāsainiem sapņiem ir kā ceļa vārdi
turpmākajam – lai katram ir savs krāsainais
sapnis!
„Bebrēnam” un vokālajam ansamblim
tikpat radoši darboties vēlēja direktore Lidija
Degtjareva un citi apsveicēji.
Sarmīte Rode
Foto: Dzintra Sniedze

ZZ čempionāta pusfināls Jēkabpilī
I. Gaiša Kokneses vidusskolas 5.a klase
piedalījās Zelta Zivtiņas rīkotajā ZZ čemionāta pusfinālā Jēkabpilī. Komandas kapteine
Asnate Višķere stāsta: „25. aprīlī mēs satraukti braucām uz ZZ pusfinālu Jēkabpilī.
Mums bija jāsagatavo mājas darbs – sauklis.
Mēs devāmies ar saucienu – ZZ čempī nebūsim mēs lempji! Tāpat bija nepieciešama himna un videoklips. Piedalījāmies visdažādākaI. Gaiša Kokneses vidusskolas 5.a klase
Zelta Zivtiņas rīkotajā ZZ čempionāta
pusfinālā Jēkabpilī.

jās interesantās stafetēs, uzdevumos, prāta
spēlēs. Visvairāk mums neveicās ar līdzsvara
uzdevumu! Noskatījāmies brāļu Dermaku,
talantīgo puišu, priekšnesumu! Varējām fotografēties ar Zelta zivtiņas varoņiem!
Mūsu klase gan netika finālā, bet saņēma
AXA simpātiju balvu, kā arī dažādas citas
dāvaniņas. Mēs esam priecīgi, ka varējām
piedalīties un bijām ļoti laba un draudzīga
komanda. Noteikti gatavosimies šādām sacensībām arī nākamgad!”
Kokneses Novada Vēstis
Foto: A. Višķere
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Spraigais aprīļa mēnesis Kokneses Mūzikas skolā
Starpnovadu skolu
Mūsu skolas Kora klases audzēkņi (sk.
8. klašu komandu
Lelde Kamzole – Gagaine) piedalījās Jauno
vokālistu konkursā Ulbrokā. Arī tur tika iekonkurss „Erudīts 2012”
gūta konkursa pieredze, jauni draugi.

Pērses pamatskolas komanda.
27. aprīlī Ērgļu novada Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskola mūs aicināja uz konkursu „Erudīts”. Konkursa tradīcijai jau varētu būt vairāk kā divdesmit gadu.
Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu intelektuālās spējas un erudīciju, veicināt radošo
darbību un spēju strādāt komandā, noskaidrot
erudītāko 8. klases skolēnu komandu.
Dalībnieki bija Taurupes vidusskolas
Meņģeles pamatskolas filiāles, Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāles, Kokneses novada Pērses pamatskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles, Ērgļu novada Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas 8. klašu skolēnu komandas. Katrā komandā 4 dalībnieki.
Kā mājas darbs bija jāsagatavo komandas nosaukums, noformējums un īss apsveikums pārējām komandām – prezentācija par
tēmu „Nekur nav tik labi, kā mājās...”
Jautājumus konkursam sagatavoja Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas pedagogi.
Pasākums bija patiesi interesants. Kamēr
vērtētāji apkopoja rezultātus, skolēniem tika radīta iespēja sacensties arī fizisko aktivitāšu stafetēs.
Priecājāmies, ka mūsu skolas komandai
3. vieta. Uzvarētāji bija Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles 8. klase. Šī skola
konkursu rīkos nākamgad.
Teksts un foto Valda Kalniņa,
Pērses pamatskolas8. klases audzinātāja

Klavieru klases audzēkne Renāte Zjukova
skolotāja Ilona Makareni VII Latgales
jauno pianistu konkursā Balvos.
Kokneses Mūzikas skolā aprīļa mēnesis
ir viens no mācību gada spraigākajiem mēnešiem: konkursi, festivāli, koncerti, kā arī
mācību programmā paredzētās ieskaites un
eksāmeni. Savukārt skolas beidzējiem – pēdējā iespēja „uzspodrināt” savu specialitātes
eksāmena programmu un „atsvaidzināt” solfedžo un mūzikas literatūrā mācību gados
gūtās zināšanas.
Klavieru klases audzēknes Renāte Zjukova (sk. Ilona Makareni) devās uz VII Latgales
jauno pianistu konkursu Balvos. Rezultāts iepriecinošs – diploms! Mūzikas konkursos tā
ir IV vieta, par kuru skolā ļoti priecājamies.
Elīna Stāmure (sk. Oksana Smelnaka)
devās uz festivālu „Viva la Musica” Daugavpils Mūzikas vidusskolā. Interesantajā,
daudzpusīgajā konkursā godalgota vieta netika iegūta, tomēr ieguvums bija neizmērojams
– krietna konkursa pieredze.

Kamerorķestris (sk. Iveta Bērziņa),
Akordeonistu dienu ietvaros, koncertēja
Rīgā Jāņa baznīcā. Audzēkņiem un pedagogiem tas bija emocionāls mirklis – koncertēt
šajā akustiski skanīgajā Dievnamā rīdziniekiem un Rīgas viesiem.
Saulains un dzīvelīgs bija 19. aprīļa koncerts „Saulīti gaidot”, kurā koncertēja
Kokneses novada izglītības iestāžu audzēkņi, sākot ar pirmsskolas iestādēm un beidzot ar Mūzikas skolu. Skanēja gan trompete,
gan trombons, savu artavu kopējā
noskaņojumā ienesa saksofonu kvartets,
kā arī kamerorķestris.
21. aprīlī saksofonistu ansamblim (sk.
Ziedonis Puķītis) atbildīga uzstāšanās: Kokneses Kultūras namā Zatlera Reformu partijas kongress. Nopietnām pārrunām un lēmumiem noskaņotie kongresa dalībnieki ar
interesi noklausījās jauno mūziķu sniegumu
un atzinīgi to novērtēja.
Skolas abiturientiem satraucošs bija 24.
aprīlis. Skolas kamerzālē Valsts eksāmena
programmu ģenerālmēģinājums, kuru klausījās vecāki. Varam vien minēt, kuri bija
uztraukušies vairāk – vecāki , audzēkņi vai
pedagogi. 15 jaunieši muzicēja 2 stundas- tik
garš būs Valsts eksāmens izvēlētajā mūzikas
instrumentā. Turēsim īkšķus!
1. jūnijā Kokneses Kultūras namā nu jau
par tradīciju kļuvušais Mūzikas skolas gada
atskaites koncerts „Skaņu brīnums”, veltīts
Bērnu tiesību aizsardzības dienai. Aicinām
kopā ar mums atskatīties uz pagājušo skolas
mācību gadu, novērtēt paveikto, priecāties
par katru brīnumu, ko mūsu bērni atraduši
mūzikas pasaulē.
Visiem saulainu, priecīgu, jaukiem notikumiem bagātu pavasari!
Teksts un foto Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

„Dzeguzīte” bērnu namu sadziedāšanās svētkos
Dienā, kad saulīte pa
zemes virsu rotājās, kad
visi rosījās Lielajā talkā,
mūsu ceļš veda uz Rīgu.
Jau ceturto gadu pēc kārtas
Rīgas Baltijas Rotary klubs
rīko Vislatvijas bērnu namu
sadziedāšanās svētkus „Cielaviņa”, kuros piedalījāmies
arī mēs, brāļi – Andris, Alvis, Linards, Ailis, Salvis
un mazā māsa Iluta. Pārstāvot ģimenes krīzes centru
„Dzeguzīte”, uzstājāmies ar
I. Cines dziesmu „Pelēns”.
Piedalīšanās sadziedāšanās
svētkos visiem kļuva kā
liels notikums – daudz skatītāju, daudz konkurentu un

Ģimenes krīzes centru
„Dzeguzīte” bērnu namu
sadziedāšanās svētkos
„Cielaviņa” pārstāvēja brāļi –
Andris, Alvis, Linards, Ailis,
Salvis un mazā māsa Iluta.

daudz vērtētāju.
Esam pārliecināti, mums
izdevās, jo sirsniņās ielija
piedalīšanās un kopā būšanas
prieks. Pārsteidzoša bija tikšanās ar populāro dziedātāju
Roberto Meloni! Kā balvu
par paveikto saņēmām iespēju apmeklēt Dabas muzeju.
Diena aizsteidzās nemanot un mājupceļā, pārrunājot redzēto un dzirdēto, pasapņojām par to, kādi būsim
„Cielaviņā” nākošajā gadā.
Teksts un foto
Mudīte Šutka,
ĢKC „Dzeguzīte”
audzinātāja
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Saulīti sagaida dancojot, muzicējot
un dziedot!

Kur Tu dzīvo?
– Sapņu sētā.
Nē, kur tā mājo?
– Māņu mājā.
Kas tā par māju?
– Skaistu skaistā?
(J. Rainis)

Koncertā „Saulīti gaidot” skatītāji sajuta sev apkārt daudz siltu saules staru – bērnu
smaidošajās acīs, viņu dzidrajās balsīs, spriganajā dejas solī, brīnišķīgajās
mūzikas skaņās.
19. aprīļa pēcpusdienā saulīte bija paslēpusies aiz mākoņiem, bet Kokneses kultūras
namā novada pirmsskolas izglītības iestāžu
un Kokneses mūzikas skolas audzēkņu atskaites koncertā „Saulīti gaidot” mēs, skatītāji, sajutām sev apkārt daudz siltu saules staru
– bērnu smaidošajās acīs, viņu dzidrajās balsīs, spriganajā dejas solī, brīnišķīgajās mūzikas skaņās. „Pavasarī pamostas ne tikai daba,
arī bērni, sajūtot pavasari, ir tikpat līksmi un
rosīgi” – sacīja Kokneses PII „Gundega” vadītāja Rita Gabaliņa, kura, piesakot koncerta
dalībniekus, katram bija atradusi vissaulainākos un priecīgākos vārdus. Bērnu vecāki
un vecvecāki, pārējie skatītāji pārliecinājās,
cik cītīgi bērni ir mācījušies un darbojušies
gada garumā, cik daudz darba un pacietības
ieguldījuši skolotāji un kolektīvu vadītāji, lai
ar prieku sagaidītu šo svētku dienu. Saulītei
un saviem mīļajiem par prieku dziedāja un
dejoja PII „Gundega” bērnu ansambļi un deju
kolektīvs, dziedāja Bebru internātvidussko-

las pirmsskolas vecuma grupiņas bērni, Pērses pamatskolas pirmsskolas grupiņas zēni
un meitenes, Kokneses mūzikas skolas kora
klases skolēni un solisti, Bebru PII „Bitīte”
bērni un skolotājas rādīja muzikālu kompozīciju „Ak, raibais gadiņ, tu nāc un ej!”, savu
muzicēt prieku apliecināja Kokneses mūzikas skolas jaunie mūziķi. Katru priekšnesumu pavadīja sirsnīgi aplausi, bērnu vecāki un
vecvecāki bija gan mazliet satraukti, gan aizkustināti, ieraugot uz skatuves savu atvasītes.
Kokneses novada izglītības darba speciāliste Lauma Āre koncerta noslēgumā pateicās
kolektīvu vadītājiem un ar gandarījumu atzina: „Sen tik jauks koncerts nav bijis! Paldies
par paveikto bērniem un viņu skolotājiem,
kolektīvu vadītājiem, paldies par atbalstu vecākiem un vecvecākiem!” Ja saulīti gaidot,
tik skaisti dziedāts, dejots, muzicēts, viņa ir
ceļā pie mums!
Kokneses Novada Vēstis
Foto no PII „Gundega” arhīva

Informātikas olimpiāde
2012. gada 12. aprīlī Pelču speciālajā
internātpamatskolā notika speciālo skolu
informātikas olimpiāde. Kokneses speciālo
internātpamatskolu – attīstības centru tajā
pārstāvēja Marta Gulbe, Anita Zute un Elīna
Čačka. Meitenēm bija gan jāparāda teorētiskās zināšanas, atbildot uz jautājumiem, gan
arī jāizpilda praktiskais darbs teksta nofor-

mēšanā (8. – 11. klasēm) vai jāzīmē zīmējums (5. – 7. klasēm). Sīvā konkurencē Marta
un Anita ieguva 3. vietu katra savā vecuma
grupā. Saņemot balvas, dalībniekiem patiess
prieks un gandarījums par rezultātiem.
Līga Kraukle, Kokneses speciālās
internātpamatskolas – attīstības centra
informātikas skolotāja

Arita Stepaņenko zīmē savu „Sapņu māju”.
2012. gada 19. aprīlī Dauguļu speciālajā
internātpamatskolā notika vizuālās mākslas
konkurss „Burvju zīmulītis”. Konkursa tēma
„Mana sapņu māja”.
Skolēniem bija iespēja izteikt savus vērojumus un sajūtas ar vizuālās mākslas līdzekļiem, kā arī sekmēt interesi un paplašināt
zināšanas par māju funkcionālo un estētisko
nozīmi, parādīt savu fantāziju un radošo domāšanu.
No Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra konkursā piedalījās
divi skolēni. 7. – 9. klašu grupā Arita Stepaņenko ieguva 4. vietu, bet 1. – 3. kašu grupā
Normunds Reiznieks – 2. vietu.
Konkursa diena bija labi noorganizēta.
Bērni patīkami pavadīja laiku – noskatījās
teātra izrādi Valmieras skolas skolēnu izpildījumā, orientējās skolas apkārtnē, pēc
apbalvošanas atpūtās diskotēkā. Skolotāji
iepazinās ar jaunākajām tehnikām vizuālajā
mākslā.
Visi bijām gandarīti par jauko braucienu.
Teksts un foto V. Zariņa,
vizuālās mākslas skolotāja
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Kokneses novada izglītības iestāžu darbinieku tikšanās
ar IZM parlamentāro sekretāri

Tikšanās laikā izglītības iestāžu vadītāji ar IZM parlamentāro sekretāri Ingu Vanagu
diskutēja par aktuāliem jautājumiem izglītības jomā.
27. aprīlī uz tikšanos ar Kokneses novada
izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem
ieradās Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Inga Vanaga. Tikšanās laikā
Vanagas kundze iepazīstināja ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 10 plānotajām reformām
laika periodā no 2011. līdz 2014. gadam. Tika
runāts gan par Izglītības un zinātnes ministrijas
reorganizāciju, ERAF infrastruktūras investīciju profesionālajā izglītībā novirzīšanu ilgtermiņa projektiem, kā arī par Vaučeru sistēmas
ieviešanu vispārizglītojošo skolu finansēšanā,
mazo skolu starpnozaru programmas izveidi,
izmaiņām vispārizglītojošo skolu mācību saturā
un organizēšanā, par jaunu profesionālās izglītības sadarbības modeli un principu – nauda seko
bērnam līdz pirmsskolas izglītības iestādei.

Tikšanās laikā izglītības iestāžu vadītāji
diskutēja par aktuāliem un „sasāpējušiem” jautājumiem izglītības jomā, interesējās par mazo
skolu nākotnes pastāvēšanas iespējām, skolotāju vienlīdzīgu darba samaksu, kā arī informēja
par problēmām darba atalgojuma sistēmā dažādās izglītības iestādēs.
Pēc spraigām diskusijām, tikšanās otrajā
daļā notika UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvniecības organizēts pasākums,
starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros. Par tēmu „Vispārējās un profesionālās
izglītības iestāžu skolotāju iesaiste prasmju
pasniegšanā pieaugušo neformālās izglītības
un profesionālās pilnveides ietvaros” diskusiju
moderēja Inga Vanaga un diskusijā piedalījās
gan novada izglītības iestāžu, Kokneses novada

domes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, VISC,
gan mācību un konsultāciju centra „Baltic
Bright” un Latvijas pieaugušo izglītības apvienības pārstāvji.
Diskusijas galvenais mērķis bija aktivizēt
skolas un skolotājus uzņēmējspējas attīstīšanai
un mūžizglītības principa īstenošanai. Tika aplūkoti jautājumi:
Kā skolotājiem attīstīt savu uzņēmējspēju
un piedāvāt savas prasmes plašākai auditorijai?
Kā paplašināt skolotāju iespējas iesaistīties
mūžizglītības principa īstenošanā?
Informācijai:
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Inga Vanaga 11. Saeimā ievēlēta
no Zemgales vēlēšanu apgabala ar ciešu apņemšanos īstenot Zatlera reformu partijas programmu. Par vienu no svarīgākajiem pienākumiem
I. Vanaga uzskata regulāras tikšanās ar saviem
vēlētājiem, izglītības ekspertiem un citiem interesentiem.
Līdz vēlēšanām deputāte I. Vanaga bija
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
Sociālo zinātņu fakultātes prodekāne un arī paralēli darbam Saeimā, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijā, turpina darboties kā vieslektore.
Lai arī deputāte ir gados jauna, tomēr ar
darba pieredzi pedagoģijā, uzņēmējdarbībā un
administratīvajā darbā. I. Vanaga Saeimā darbojas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā kā
sekretāre, kā arī strādā Publisko izdevumu un
revīzijas komisijā. Šobrīd deputāte ir uzsākusi
papildus darboties arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas darbā.
Teksts un foto Anita Šmite

Mans amats – mana nākotne

Gita un Intars pie sava prakses uzņēmuma
„Holiday Inn” Itālijā.

Izglītība ir joma, kurā, saglabājoties tradicionālām vērtībām, svarīga ir izaugsme un novatorisku ideju izdzīvošana. Kad pirmo reizi rakstīju
sadarbības projektu, daudzi neticēja un brīnījās par
uzdrīkstēšanos, bet tagad pašsaprotami šķiet, ka
mūsu skolas 4. kursa audzēkņi Leonardo da Vinci
projekta ietvaros brauc praktizēties uz Vāciju, Itāliju, Zviedriju un Somiju.
Mūsu skolas uzdevumus nekad nav bijis gādāt
tikai par izziņas procesu vien, tā neapšaubāmi ir atbildīga par jauniešu attīstību kopumā, par harmoniskas
personības veidošanos, tādēļ lielu uzmanību veltām
praktiskajām mācībām. Pēc nodarbībām mācību virtuvēs 4. kursu audzēkņi dodas praktizēties uz dažādiem ražošanas uzņēmumiem.
Vācijā, Osterholcas restorānos, aprīlī strādāja
mūsu skolas audzēknes: Lauma Rudzone, Sintija
Lielauza, Daila Jansone-Ieviņa, Inga Prande, Aļona Ostrovska un Lauma Jurkjāne.
Pēc darba jaunietes iepazina pilsētu, brauca
ekskursijā uz Brēmeni, cītīgi apmeklēja fitnesa
klubu, jo meitenēm patīk sports, apguva vācu sarunvalodu, tikās ar jauniešiem. Tradicionāla kļuvusi dzīvošana viesmīlīgās Henjes ģimenes viesu
namā „Birkenhoff”. Meitenes ļoti priecīgas par
viesmīlību un jauko uzņemšanu.
Vienu nedēļu kopā ar meitenēm bija skolotāja Ineta Gerasimova un arī es, Ināra Bakmane,

projekta vadītāja.
Audzēkņi – Gita Āre, Intars Leikucis, Aiva Mikanovska un Mairis Stikāns praktizējās Itālijā – Rendes
pilsētā. Uz tālo Itāliju jauniešiem līdzi devās angļu
valodas skolotāja Ilga Beķere. Pirmajā nedēļā viņi noslēdza līgumus un tuvāk iepazinās ar prakses vietām.
Gita un Intars vairāk gatavoja jūras veltes itāļu
gaumē. Baudīja savu darba devēju viesmīlību un
draudzīgo attieksmi.
Aiva un Mairis apkalpoja klientus kompānijā
„Eiroforms”. Itāļi slikti zina angļu valodu un jauniešiem noderēja itāļu valodas kursi. Brīvajā laikā
iepazina vecpilsētu, izpētīja senos arhitektūras pieminekļus. Neizpalika peldēšanās Paulas pludmalē
un kāpšana kalnos.
Izjūtam patiesu gandarījumu, ka darba devēji
Vācijā un Itālijā labi novērtē mūsu audzēkņu zināšanas un praktiskās iemaņas, darba disciplīnu.
Ar gandarījumu mēs izlaidumā varam pasniegt
jauniešiem EUROPASS sertifikātu, kas apliecina
viņu profesionālās prasmes un paver labākās iespējas konkurēt darba tirgū.
Vai tas nav aizraujošs izaicinājums un pozitīva
motivācija? Panākumu noslēpums ir nekad neizlaist no skatiena mērķi.
Teksts un foto Ināra Bakmane,
direktora vietniece audzināšanas darbā un
praktiskajā apmācībā, projekta vadītāja
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Dabaszinību,
matemātikas un
informātikas mēnesis

Martā un aprīlī skolēni piedalījās dažādās
aktivitātēs, kuras veltītas kādam no mācību
priekšmetiem. Skolotāji sagatavoja radošus
uzdevumus, lai rosinātu skolēnu interesi
par šiem priekšmetiem un parādītu zināšanu
daudzveidīgo pielietojumu.
Mēnesis iesākās ar animācijas filmu pēcpusdienu jaunāko klašu skolēniem. Viņiem
patīk skatīties animācijas filmas, bet datorpulciņa dalībnieki prot tās izveidot. Vairāki skolēni piedalījās GIFAFFI animācijas filmu festivālā internetā, kur labākais panākums Laurim
Sviklim – 2. pakāpes diploms. Skolēni skatījās
šīs filmiņas un izteica savu vērtējumu. Labāko
filmiņu autori saņēma saldas balvas.
Dabaszinību un ģeogrāfijas pēcpusdiena
piedalījās 1. – 11. klašu skolēni, kuri 3 grupās
veica dažādus ar dzīvniekiem saistītus uzdevumus. Skolēni pētīja kaķa uzvedību un atpazina dažādus dzīvniekus pēc to attēliem. Lai
sameklētu zīmējumā paslēpušos sīkos kukaiņus, bija nepieciešama rūpīga ieskatīšanās un
vērīgums. Izšķirošā bija noslēguma viktorīna
ar jautājumiem par Latvijas dzīvo dabu.
Matemātikas pēcpusdienā jaunāko klašu
skolēni atkārtoja un nostiprināja zināšanas
un prasmes ciparu un skaitļu 1 – 10 pasaulē.
Skolēni krāsoja zīmējumus, izgrieza pa kontūrām ciparus un veidoja skaitļu rindu, kā arī
no atsevišķām ģeometriskām detaļām salika
trijstūri, kvadrātu un riņķi, Lieldienu puzli
„Pārsteigums”. Pēc veiksmīgas uzdevumu
izpildes visi gāja jautrā rotaļā.
Savukārt vecāko klašu skolēni vispirms
vingrināja prātu, minot mīklas un risinot atjautības uzdevumus, pēc tam rokas, veidojot
ķēdi no papīra saspraudēm, palīdzēja rūķim
dalīt dāvanas, ejot pa visīsāko ceļu, pārbaudīja vērīgumu, atceroties redzētos skaitļus un
figūras, un noteica neiederīgo figūru.
Mēneša ietvaros notika neklātienes matemātikas konkurss „Spicā matemātika” 4 kārtās.
Mēnesi noslēdzās 16. aprīlī, kad 1. – 6.
klašu skolēni vēroja un paši aktīvi piedalījās
dažādos dabaszinību eksperimentos. Viņi varēja pārliecināties par atmosfēras spiediena
ietekmi. Skolēni mēģināja dažādos veidos nopūst sveces liesmu un paši ražot elektrību. Tas
izdevās tikai dažiem. Noslēgumā skolēni saņēma dāvanu – pašu gatavotu „avīzes koku”.
Informāciju sagatavoja „Zinātnes un
tehnoloģijas” MK vadītāja L. Kraukle,
skolotājas V. Verkeviča, M. Urga,
G. Grieķere, V. Zariņa
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Ai, darbiņi, ai, darbiņi!
Bez darbiņa nevarēju.
Darbiņš man prieku deva,
Pilnu klēti labībiņas!
Cilvēka mūžs bez darba nav iedomājams.
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 2012. gada 26. aprīlī ar skaistu, amatniekiem veltītu pasākumu „AMATNIEKS 2012” noslēdzās metodiskās komisijas „Cilvēks un sabiedrība” aktivitāšu mēnesis.
Aprīļa sākumā darbnīcā „Pie Lieldienu
zaķa” sociālo zinību skolotāja Daina Logina
skolēniem mācīja, kā pagatavot skaistus un
gaumīgus Lieldienu dekorus. Skolēniem bija
iespēja piedalīties a/s Balticovo rīkotajā Lieldienu zīmējumu konkursā.
Filcēšanas darbnīcā, mājturības un tehnoloģiju skolotāju Sandras Riekstiņas un Veltas
Verkēvičas vadībā, 1. - 3. klašu un „C” klašu
skolēni no kārstas vilnas filcēšanas tehnikā
izgatavoja puķes un tauriņus, kuri galarezultātā „nokļuva” pavasarīgā sienas dekorā.
Pēc skolēnu vēlmes sienas dekors tagad rotās
skolas internāta telpas.
Galdnieku darbnīcā mājturības un tehnoloģiju skolotāji Ivars Hermanis un Ilmārs
Aizupietis skolēniem mācīja kā izgatavot rotaļlietas –spēļu mašīnītes no koka. Skolēni ar
lielu aizrautību pulēja un skrūvēja koka detaļas, līdz rotaļlietas bija gatavas.
Topošie pavāra palīgi – arodklases audzēkņi skolotājas Elīnas Ivanānes vadībā demonstrēja savas amata prasmes, cepot kēksus.
Noslēguma pasākumā „Amatnieks 2012”
skolēniem bija iespēja darboties amatnieku darbnīcās: podnieka, klūdziņu pinēja un

Skolēni ar interesi darbojās amatnieku
darbnīcās. Klūdziņu pīšanas prasmi ierāda
pinēja Ilga Zvirgzdiņa.
sveču lējēja. Darbojoties ar mālu, bišu vasku un klūdziņām nemaz nemanījām, cik ātri
paskrien laiks. Taču rezultāts priecēja bērnus:
no māla darināti dekoratīvi trauciņi un ķipīši,
no bišu vaska rullētas un dažādās formās –
zaķa, egles, čiekura, eņģeļa, izlietas sveces,
no klūdziņām pīti dekoriņi!
Lielu paldies sakām mūsu amatnieku
meistariem: podniekam Andrim Džigunam,
pinējai Ilgai Zvirgzdiņai un biteniekam Alvim Možeikam, par mūsu bērniem ierādītajām amata prasmēm un interesanto stāstījumu par savu amatu!
Darba māte, Laimes māte –
Abas vienu ceļu iet:
Darba māte darbu dala,
Laimes māte samaksāja.
Teksts un foto Māra Miķelsone,
direktores vietniece audzināšanas darbā

Labie darbi atmaksājas
Ciemos Lieldienu
Zaķis ar palīgiem.

Mēs visi dzīvojam enerģijas plūsmā un
laimīgi, pārticīgi varam būt tikai tad, kad
labprātīgi dodam un saņemam. Dalīšanās ar
tiem, kuriem ir dots mazāk nekā mums, liek
enerģijai nepārtraukti ritēt un plūst, tāpēc jau
saka: „Dots devējam atdodas”.
Kurš gan no mums neizjūt cik strauji rit
dienas, cik ātri paiet nedēļa un cik maz it kā
šajā laikā tiek izdarīts. Daudzi no mums pārsvarā domājam par sevi un savu labklājību.
Tomēr ir cilvēki, kuriem ir prieks un vēlēšanās iepriecināt citus. Gribu pateikties skolotājai Daigai Andersonei par Lieldienu izskaņā sagādāto prieku PII „Bitīte” bērniem. Proti, kādā pēcpusdienā pie bērnudārza vārtiem
bērni ieraudzīja lielu, pelēku Zaķi savu palīgu pavadībā. Viņi bērnudārza pagalmā ienāca ar vairākiem groziem, kuros bija saldumi,
dāvaniņas, sagatavotas mīklas un spēles. Par

mīklu minēšanu un uzvaru sacensībās bērni
nopelnīja balvas. Vislielāko pateicību veltu
Daigas Andersones skolniecei Annai Marijai
Gruņinai par 2. grupiņas bērniem noadītajām
siltajām vilnas zeķītēm. Lai arī ar Lieldienām
ir atnācis pavasaris, šīs zeķītes sildīs bērnu
kājiņas visās lietainajās, vēsajās dienās un
mazie zeķīšu valkātāji atcerēsies: „Šīs zeķītes mums dāvināja Lieldienu Zaķis”. Mums,
protams, ir jādomā vispirms par sevi un saviem tuvajiem, bet neaizmirsīsim, ka bez
mūsu iekšējās pasaules ir cita pasaule, kurā
dzīvo daudz nelaimīgāki cilvēki par mums un
kāpēc gan nepadalīties ar to, kas mums ir –
ne tikai ar sadzīves lietām, bet arī ar prieku,
smaidu un labiem vārdiem. Esmu pārliecināta, ka labie darbi atmaksājas vienmēr…
Teksts un foto Nellija Mateša,
PII „Bitīte” skolotāja
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Koki Likteņdārzā –
simbols, kas vieno!
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Comenius Art in Motion 2010 – 2012
pēdējā tikšanās Nīderlandē

Jauna vēsts no Kokneses skolas Comenius projekta dalībniekiem.
Nesen atgriezušies no Nīderlandes un
laiku lieki netērēdami, jau maija sākumā viņi
kopā ar skolotājām devās uz Likteņdārzu,
lai iestādītu divas jaunas lapegles. Šis ir jau
otrais gads, kad projekta dalībnieki pavasara
sākumā iestāda Likteņdārzā kokus, kas ir kā
simbols, kurš atspoguļo visu projekta dalībnieku vienotību. Par šo lapegļu pievienošanu
Likteņdārza florai jāpateicas skolēniem un
skolotājiem no Lēningenas (Vācija), Heuzenas (Holande), Alatri (Itālija) un Miškolcas
(Ungārija), kuri bija tik jauki un sagādāja
finansiālus līdzekļus, kā arī projekta dalībniekiem no Kokneses un Likteņdārza darbiniekiem.
Kristaps Paļskis, 10. klases skolnieks

Karalienes dzimšanas
diena
27. aprīlī I. Gaiša Kokneses vidusskolas
zālē, kas bija rotāta ar koši oranžiem baloniem, notika „Karalienes dzimšanas dienas
svinības” – starptautiskā Comenius projekta
„Art In Motion” prezentācija par pēdējo vizīti Nīderlandē. Pasākuma ietvaros 8 skolēni,
kuri bija devušies uz Nīderlandi, prezentēja
savu starptautisko grupu darbu un parādīja
arī darba rezultātus. Šoreiz grupas darbojās
dažādās mākslas jomās – dzejā, tēlniecībā,
mūzikā, dejā, kino un lietišķajāmākslā – un
iedvesmu bija smēlušās no dažādām dalībvalstu skulptūrām.
Svinības vadīja Līva Lazdiņa un Krista
Asmusa – „Nīderlandes karalienes vietniece”.
Pasākumā tika iesaistīti arī skatītāji: viņiem
tika uzdoti dažādi jautājumi par Nīderlandi
un pareizo atbilžu sniedzēji saņēma balvas.
Atnācējiem bija iespēja arī pamieloties ar
holandiešu gardumiem – lakricu un dažādām
konfektēm. Svinību laikā dāvanu – papildinājumu savai interesantajai pandu kolekcijai
– saņēma Anna Bērziņa, viena no čaklākajām
projekta dalībniecēm.
Vēl jāpiemin, ka Nīderlandes tikšanās
ietvaros notika arī eseju konkurss, kur no
četrām labākajām esejām divas bija koknesiešu – Solveigas Vikšeres un Kristapa Paļska – rakstītas. Solveiga balvu saņēma jau Heuzenā, bet Kristapam tā tika svinīgi pasniegta
Koknesē.
Ar tikšanos Nīderlandē projekts „Art in
Motion” ir noslēdzies. Nākošajā mācību gadā
sāksies jauns projekts, kurā jau esošajām 5
dalībvalstīm (Vācijai, Latvijai, Nīderlandei,
Itālijai un Ungārijai) pievienosies vēl divas
– Somija un Spānija. Visi aktīvie jaunieši būs
mīļi gaidīti dalībai projektā!
Kristaps Bērziņš, 10. klases skolnieks

Latviešu delegācija, kas devās uz Nīderlandi – Āris Orlovs, Krista Asmusa, Beāte Vaivare,
Kitija Krilova, Linda Ērmane, Tija Spilberga, Solveiga Vikšere un Kristians Paeglis.
Foto no IGKV arhīva.
Laikā no 16. līdz 21. aprīlim Nīderlandē risinājās starptautiskā Comenius projekta
AIM (Art In Motion) 2010-2012 pēdējā tikšanās. Šajā vizītē bija devušies arī 8 skolēni
no Kokneses vidusskolas.
Nīderlandieši šoreiz kā mākslas tēmu
bija izvēlējušies skulptūras, tādēļ arī pirms
došanās uz Nīderlandi visiem veicamais mājasdarbs bija savas pilsētas apkārtnē atrast un
nofotografēt 10 skulptūras, par kurām arī bija
jāraksta esejas. Vēlāk visas esejas tika vērtētas un labāko eseju autori apbalvoti.
Tomēr pašu skulptūru meklēšanu mēs
izvērsām nedaudz citādāk – izdomājām,
ka ne tikai sameklēsim, nofotografēsim un
aprakstīsim esejās Koknesē un tās tuvumā
atrodamās skulptūras, bet arī pamēģināsim
arī paši izveidot skulptūru vai vismaz kaut
ko līdzīgu skulptūrai. Tā nu mēs ķērāmies
klāt un pēc daudzām un dažādām idejām par
to, ko tieši attēlot skulptūrā, nonācām pie
slēdziena, ka vēlamies šī Comenius projekta
zīmolu (centrā ota kā mākslas simbols, un to
aptver visu 5 dalībvalstu karogi) izveidot kā
skulptūru. Protams, tam bija vajadzīga liela piepūle, kā arī tikpat liela izdoma, lai šo
ideju pārvērstu reālā, taustāmā lietā, tomēr
tas mums izdevās, un vēlāk, kad no katras
valsts bija savāktas visu 10 skulptūru fotogrāfijas, internetā notika balsošana, kurā tieši
mūsu pašu veidotā skulptūra starp visām 10
no Latvijas iesūtītajām skulptūrām tika atzīta par labāko.

Sākumā gan nezinājām, kas tālāk notiks
ar tām fotogrāfijām, bet, kad bijām Nīderlandē un mums tika skaidroti tikšanās nedēļas
darba grupu mērķi, viss kļuva skaidrs.
Visi projekta dalībnieki jau iepriekš bija
pēc savas izvēles sadalījušies 6 grupās, kuru
tēmas bija: māksla, deja, mūzika, skulptūras, dzeja un filmēšana. Heuzenā katrai grupai tika iedota vienas valsts labākā iesūtītā
skulptūra, un ar to arī bija jāsaista viss nedēļas darbs. Noslēgumā bija jāizveido prezentācija, ko rādīt gan projekta dalībniekiem, gan
arī citiem nīderlandiešu skolēniem, kuri bija
ieradušies noskatīties prezentācijas.
Piemēram, deju grupai tika iedota latviešu pašdarinātā skulptūra un bija jāveido
deja, kuras pamatā būtu tās sajūtas, kas saistās ar šo skulptūru. Tāpēc gala prezentācija
bija deja, kas bija veidota no 3 daļām: pirmā daļa bija kopīga deja, otrā daļa sastāvēja
no nelieliem katras valsts tradicionālās dejas fragmentiem, un trešā daļa bija veidota
kā vēl viena kopīga deja ar domu, ka tieši
māksla ir tā, kas vieno dažādas nācijas, kā
arī dažādas personības.
Sīkāk par katru Nīderlandē aizvadīto dienu raksta mūsu skolēni.
15.04.12 (svētdiena)
Piecēlos kā parasti, ap deviņiem no rīta,
un gandrīz vai iekliedzos: „Beidzot šī diena ir
klāt!!!” Paēdu brokastis, paņēmu visu nepieciešamo, un tētis mani aizveda uz Koknesi.

turpinājums 12. lpp.
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Ar smaidu sejā sagaidīju Koknesē arī citus,
kas devās turpat, kur es, un lēnā garā aizbraucām uz Rīgas lidostu. Tā kā bijām atbraukuši
diezgan ātri, nācās gaidīt, līdz pienāks mūsu
reiss. Šī bija mana pirmā reize lidmašīnā.
Pats jautrākais moments bija pacelšanās, jo
lidmašīna sasniedza ļoti lielu ātrumu, un, kad
cēlās gaisā, nedaudz sāka kutēt vēders un, lēnām ceļoties arvien augstāk, ausis krita ciet!
Lidojums ilga aptuveni 2 stundas, un es
pa ceļam aizmigu. Kad pamodos, mēs lidojām cauri mākonim, un tad, kad bijām tam
izlidojuši cauri, es ieraudzīju brīnišķīgu ainavu, kas daudzo kanālu dēļ man atgādināja Venēciju. Arī nolaišanās bija tikpat jautra
kā pacelšanās, un ,kad lidmašīna bija piezemējusies, es nodomāju: „Te nu mēs esam Amsterdamā.”
Tad gājām meklēt savu viesnīcu uz ūdens
– nelielu kuģīti, kura kajītēs pārlaidām nakti
pēc tam, kad bijām nedaudz apskatījuši pilsētu. Lai gan kajīte bija diezgan šaura, es tomēr jutos ērti un viegli aizmigu,lai sagaidītu
rītdienu.
Āris Orlovs
16. 04. (pirmdiena)
Mūsu pirmdiena sākās, pamostoties
mūsu nelielajās skapja izmēra istabiņās. Gulēšana tāpat pārāk laba nebija sanākusi, jo,
vismaz man, visu nakti pilēja virsū ūdens, un,
kad mēģināju grozīties, galva atsitās pret sienu. Tobrīd, protams, likās, ka nekas, kas ir tā
sācies, nevar turpināties labi, bet es kļūdījos.
Par laimi, naktsmītnes cenā bija ietvertas
arī brokastis. Uzreiz pēc brokastīm nolēmām
doties pastaigā par Amsterdamu. Bija aptuveni pulksten 10, tikšanās ar nīderlandiešiem bija norunāta divpadsmitos, tā ka mums
bija divas stundas brīvais laiks, ko varējām
izmantot pēc pašu ieskatiem. Devāmies uz
Amsterdamas dzelzceļa staciju, kur atstājām
savu bagāžu, un tas arī bija atsevišķs piedzīvojums, pēc kura devāmies skaistās Amsterdamas ielās. Lai arī cik būtu dzirdēts, ka
vienīgais, ko Amsterdamā var redzēt, ir Sarkano lukturu ielas vai marihuānas veikaliņi,
tomēr tā nav taisnība! Amsterdama ir viena
no skaistākajām pilsētām, ko esmu redzējusi,
protams, uzreiz aiz Kokneses.
Kad bijām dzelzceļa stacijā, tur satikām
itāļus, ar kuriem arī devāmies tālāk – galamērķis bija van Goga muzejs. Nonākuši tur,
domājām, ka varēsim nemanāmi apvienoties
ar itāļu grupu, jo itāļi laikus bija pieteikuši
grupas ekskursiju. Taču gide negribēja uzņemties vadīt ekskursiju tik lielai grupai,
tāpēc nācās doties iekšā vieniem. Tomēr es
nesūdzos, jo, tā kā glezniecība man nav tik
tuva, interesantāk bija iet pašai un apskatīt
tikai to, kas pašai šķita ievērības cienīgs. Jāatzīmē, ka šajā muzejā ir vairāk nekā 200 van
Goga darbu.
Pēc garās pastaigas pa milzīgo muzeju
sadalījāmies grupiņās un devāmies paši ap-
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skatīt skaisto Amsterdamu. Parki, kanāli, velosipēdi, peldošais puķu tirgus, šaurie nami...
Pēc tam gājām atpakaļ uz dzelzceļa staciju,
paņēmām savu bagāžu, un nu jau bija laiks
doties uz vilcienu, kas mūs aizvedīs uz Nīderlandes pilsētiņu Heuzenu, kurā mums arī
būs jāpaliek turpmāko nedēļu.
Atbraucot, protams, mūs pārņēma neaprakstāmas emocijas, redzot, cik daudz cilvēku mūs sagaida un cik tas viss ir sirsnīgi un
mīļi. Lielajā pūlī nācās meklēt cilvēku, kuru
nekad nebiju redzējusi „dzīvajā”, un cerēt, ka
atrastais būs tas, ar kuru iepriekš biju runājusi
internetā un pie kura es dzīvošu turpmāko nedēļu. Par laimi, ilgi nebija jāmeklē, atradu, iepazinos aci pret aci, un drīz arī devāmies pie
viņas uz mājām, kur varējām atstāt somas, jo
jau septiņos vakarā mums bija paredzētas vakariņas skolā. Vienlaikus notika arī iepazīstināšana ar projektu un katras valsts delegāciju. Prezentācijas man šķita ļoti interesantas,
jo katrai valstij bija izdomāts kaut kas savs,
kaut kas aizraujošs un negaidīts.
Diena bija ārkārtīgi nogurdinoša, tāpēc
pēc prezentāciju noskatīšanās braucām mājās, drīz pēc tam arī devāmies gulēt.
Bija palikusi vēl tikai viena lieta, kas bija
jāizdara, – jāsavāc kopā visa ģimene, kurai
biju sagādājusi dāvanas no Latvijas: Latvijas
balzamu un nelielu informatīvu grāmatiņu
par Latviju, nelielu pītu groziņu un daudz,
daudz konfekšu un citu našķu no Latvijas.
Domāju, ka viņiem viss patika, un nu ar mierīgu sirdi varēju doties pie miera. Aizmigu
daudz ātrāk nekā parasti.
Krista Asmusa
17.04.12 (otrdiena)
Mūsu rīts sākās nedaudz pēc septiņiem,
kad bija jāceļas, lai laicīgi būtu skolā. Protams, piecelties bija ļoti grūti, jo, piemēram,
es savā viesu uzņēmēju mājā jutos kā savās
mājās. Bet neko darīt, nācās celties un astoņos izbraukt no mājas, protams, ar divriteni,
lai skolā būtu plkst. 8:15. Tad bija paredzēta
neliela iepazīšanās ar projektu, kuras laikā
mēs saņēmām mapītes ar nepieciešamo informāciju visai nedēļai, kā arī katrs projekta
dalībnieks saņēma T-kreklu ar COMENIUS
AIM logo. Tas, manuprāt, bija ļoti jauki no
nīderlandiešu puses, ka viņi sagādāja katram
šādu kreklu.
Vēlāk plkst. 8:30 mēs sadalījāmies pa savām darba grupām (es biju dejošanas grupā)
un devāmies nelielā ekskursijā pa skolu. Skola, godīgi sakot, šķita ļoti liela. Tikai nedēļas otrajā pusē es jau sāku tajā orientēties un
aptuveni saprast, kur atrodas konkrētā telpa.
Pēc ekskursijas pulksten deviņos sākās
darbs grupās. Kad iegājām sporta zālē, kur
mūs jau gaidīja mūsu deju skolotāja, es sapratu, ka nebūs labi. Skolotāja bija gados
jauna un tērpusies brīvā apģērbā, tādā, pēc
kura nu nekādi nevarētu iedomāties viņu
dejojam mūsu tautas dejas vai arī kādas kla-

12
siskās dejas. Kad viņa ieslēdza mūziku, pie
kuras mums bija jāiesildās, manas aizdomas
izrādījās pamatotas – skanēja hip-hops, un
skolotāja sāka demonstrēt dažādas kustības,
kuras mums bija jāatkārto. Viss jau būtu pavisam normāli, ja vien es pie sevis reiz nebūtu nodomājusi, ka mani neviens nevarētu
piespiest mēģināt dejot tādas dejas, jo tas nav
gluži manā gaumē. Bet še tev! Te nu mēs bijām, 11 meitenes no dažādām valstīm – 4 no
Nīderlandes, 2 no Itālijas, 2 no Vācijas, 1 no
Ungārijas un mēs abas ar Kitiju no Latvijas,
un mums visām nācās dejot to, kas nu bija
jādejo. Tomēr, tagad uz to visu atskatoties, es
domāju, ka tieši tas šo projektu dara tik interesantu – tu nekad nezini, kas tevi sagaidīs
un kas tev būs jādara, projekts tev ļauj sevi
izpaust visdažādākajās jomās un dažādākajos
veidos, pat ja nekad neko tādu neesi darījis.
Viss darbs grupās ilga līdz 12:15, kad
mums bija jābūt bibliotēkā, kas atrodas netālu no skolas (apmēram 5 minūtes, braucot ar
riteni). Bibliotēkā bija lekcija par skulptūru
būtību, kas, godīgi sakot, nebija tā interesantākā dienas daļa. No lekcijas palika atmiņā
viens teikums: „Kad viss pārējais jau ir pabeigts, skulptūras vai gleznas, vai jebkādi
citi mākslas darbi ir tas, kas to vietu vai telpu
padara personiskāku, rada to sajūtu, kas ir vajadzīga tieši tev.”
Pēc lekcijas bija pārtraukums līdz 14:00.
Tad bija jābrauc ekskursijā uz netālu esošo
pilsētiņu, kuras nosaukumu baidos tulkot –
Naarden-Vesting. Jau iepriekš biju dzirdējusi
par šo seno pilsētiņu, kas pilnībā atrodas uz
salas, tādējādi karu laikā tā bija pasargāta no
uzbrucējiem. Atkal tikām sadalīti grupās, un
katrai grupai bija sava kārtība, kādā bija paredzēts apmeklēt kādu konkrētu vietu. Mūsu
grupai sākumā bija stunda brīvā laika pastaigai pa pilsētu. Paspējām apskatīt skulptūru,
kas veidota par piemiņu vīram, kura vārdā
arī ir nosaukts mūsu projekts – Johan Amos
Comenius (mums pierastākā forma – Jans
Amoss Komenskis), kā arī daudzas skaistās
ieliņas.
Tomēr laika apstākļi gan bija tie, kas mūs
todien nebija pažēlojuši. Ārā bija auksts un
lija, un tieši šādā laikā mums bija paredzēts
izbraukums ar laivu ap salu. Par laimi, laivai, kurā sēdēju es, bija kaut kas līdzīgs jumtiņam, tomēr tas neko daudz nemainīja: bija
stindzinoši auksti. Pēc izbrauciena sekoja
kāpšana augstajā baznīcas tornī, kas atradās
turpat netālu. Kāpšana bija ilga un nogurdinoša, tomēr pēc tam jutu, ka bija tā vērts –
skats no torņa augšas bija pasakains: varēja
pārredzēt visu pilsētiņu ar tās skaistajiem,
sarkanajiem jumtiem, kā arī visas pļavas, kas
bija daudz tālāk no pilsētas.
Tiešām, vienīgais, kas traucēja tā līdz galam priecāties par ekskursiju, bija laika apstākļi, bet nekas jau nevar būt ideāls. Bija ļoti
jauki atgriezties atpakaļ mājās, siltumā.
Tomēr vakaru es nepavadīju savā viesu
turpinājums 13. lpp.
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uzņēmēju ģimenē: mēs bijām ciemos, kur
ēdām vakariņas, jāpiemin, ka ļoti garšīgas
vakariņas, pēc kurām sekoja filmu vakars.
Īstenībā tieši tas filmu vakars bija tas, kas vajadzīgs: nevis kāda liela ballīte, bet vienkārši
pasēdēšana ar daudzām meitenēm, skatoties
kādas smieklīgas meiteņu filmas.
Nebija pat pulksten 23:00, kad es jau jutu,
ka esmu pārāk nogurusi, lai paliktu nomodā,
tāpēc braucām ar riteņiem atpakaļ mājās un
devāmies pie miera.
Tā beidzās mūsu otrdiena.
Krista Asmusa
18.04.12. (trešdiena)
Rīts iesākās ar kārtējo velosipēda braucienu uz skolu, un tas ilga aptuveni 20 minūtes.
Turpinājām strādāt darba grupās. Es biju
deju grupā, un mēs turpinājām domāt prezentāciju, kā arī mācījāmies deju soļus.
Ap pulksten vieniem visi sapulcējāmies
aulā un noklausījāmies īsu lekciju par to, kur
mēs šodien brauksim ekskursijā un kāds būs
mūsu uzdevums. Pēc tam devāmies uz divstāvīgo autobusu un braucām uz Kroller Moller muzeju.
Tur mēs bijām sadalīti grupā:, citi gāja
ārā aplūkot skulptūras, citi iekštelpās skatījās izstādes, bet citiem bija brīvais laiks. (Pēc
tam grupas mainījās.) Katram bija arī uzdevums: izvēlēties interesantāko darbu, skulptūru vai gleznu un atbildēt uz jautājumiem.
Bija interesanti, bet laika apstākļi gan bija
diezgan slikti.
Muzejā bijām līdz sešiem un tad braucām mājās. Tur mēs kopā ar ģimeni paēdām vakariņas. Es devos gulēt, jo jutos
diezgan slikti, bet pārējie vakaru pavadīja pie televizora. Tāpēc trešdienas vakars
man bija mierīgs un jauks, pavadīts mājās,
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un tā es arī iekrāju spēkus turpmākajām
dienām! J
Kitija Krilova
19.04.12 (ceturtdiena)
Kā jau parasti, devāmies uz skolu
plkst.8:00 un tur strādājām darba grupās.
Mēs gatavojām savu muzikālo priekšnesumu: kopīgi veidotu dziesmu, kam iedvesmu
deva Lēningenā (Vācijā) pie skolas novietotā skulptūra, kurā attēlots pāns ar stabuli.
Pēc tam braucām pēc saldējumiem. Vietējie
apgalvo, ka nekur citur tik gardu saldējumu
neesot.
Vakarpusē devāmies uz pankūku ēstuvi,
kur nogaršojām „Poffertjes”. Nīderlande esot
vienīgā vieta, kur tādas var nogaršot. Tās ir
mazas, saldas pankūciņas ar pūdercukuru un
sviestu. Vakarā devāmies spēlēt biljardu un
vienkārši labi pavadīt laiku ar pārējiem AIM
dalībniekiem.
Solveiga Vikšere
20.04.12 (piektdiena)
No rīta ap plkst. 7.30 mēs piecēlāmies,
paēdām brokastis un devāmies uz skolu ar
riteņiem, kā parasti. Nonācām skolas pagalmā ap plkst. 8.20, es sagaidīju pārējos savas
grupas biedrus un devos uz klasi, lai kopā ar
skolotāju izstrādātu mūsu prezentāciju.
Pēc lielā starpbrīža visas grupas pabeidza
savus darbus un devās uz savu grupu darba
prezentēšanu. Aula bija pilna ar skatītājiem
– vietējiem skolēniem un skolotājiem. Prezentācijas laikā visas grupas atrādīja savus
darbus un to, cik viņi ilgi un rūpīgi bija strādājuši. Pēc prezentācijas visi devās mājās un
pēc tam lielākā daļa brauca uz Amsterdamu,
lai pavadītu brīvo pēcpusdienu.
Es braucu mājās ar savu hostu Lotti un
mājasbiedreni Kitiju, lai mēs varētu gatavo-
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ties pasākumam, kas bija plānots Lottes un
viņas brāļa Jupa (Joep’s) mājās. Vairākas
stundas mēs pavadījām, kārtojot viesu namiņu, meklējot pareizās dziesmas un iepērkot
pēdējās vajadzīgās lietas vakaram.
Plkst. 21.00 sākās pasākums „mūsu” mājās, un tas noritēja aptuveni trīs stundas līdz
24.00. Daudzi to izbaudīja un ļoti priecājās
par iespēju tā atpūsties. Pasākuma beigās tika
arī apsveikti labāko eseju autori, un no četriem uzvarētājiem divi bija latvieši.
Pašā vakarā citi devās uz vietējo bāru, bet
mēs nolēmām, ka mums rīt agri jāceļas, tādēļ
devāmies gulēt. Dienas beigas.
Kristians Paeglis
21.04.12 (sestdiena)
Sestdienas rīts iesākās pavisam citādāk
nekā iepriekšējie rīti, jo bija jākravā mantas,
jāatvadās no tā sauktajām mājām un jādodas
uz dzelzceļa staciju, lai tālāk dotos uz lidostu
un lidotu uz mūsu mājām. Tātad plkst. 8:30
mēs visi satikāmies dzelzceļa stacijā, lai no
visiem atvadītos un brauktu uz lidostu. Šī atvadīšanās bija tik ļoti skumja un aizkustinoša, ka daudzi pat raudāja, jo bija ļoti skumji
pamest šos jauniegūtos draugus!
Tā mēs skumju pilni iekāpām vilcienā un
mērojām ceļu uz lidostu. Lidostā mums nācās
gaidīt 2 stundas, līdz varējām iziet drošības
kontroli, un pēc tam mums bija jāgaida stunda, lai sēstos lidmašīnā, tad bija tikai jāmēro
2 stundu lidojums no Nīderlandes uz Latviju, lai atkal būtu mājās. Lidojot ar lidmašīnu, skats ārā pa logu bija burvīgs – bija zilas
debesis,spīdēja saulīte, un mākoņi lidinājās
pa gaisu. Kad veiksmīgi bijām nosēdušies Rīgas lidostā, mūs sagaidīja busiņš, kas atvizināja mūs uz Koknesi! Un beidzot bija skaists,
silts un saulains laiks!
Tija Spilberga

Nepaliec viens, nāc bariņā!
Vieta, kur darboties
un atpūsties.

3. maijā Vecbebros „Papardēs” biedrība „Bites” atklāja telpu brīvā laika pavadīšanai un nodarbēm pagasta iedzīvotājiem.
Pērnā gada nogalē biedrība Kopienu iniciatīvu fondam iesniedza projektu „Nepaliec viens, nāc bariņā”, programmas
„Atbalsts kopienu centriem” ietvaros. Kopienu iniciatīvu fonds projekta īstenošanai
piešķīra LVL 2684.00, un LVL 300 bija
Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Remontdarbus vienā no neizmantotām telpām „Papardēs” 2. stāvā kvalitatīvi veica
SIA „BKS Energy”.
Atklāšanas pasākumā lenti grieza biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Klauža un
projekta vadītāja Ilze Pabērza. Uzrunā projekta vadītāja uzsvēra projekta būtību un
aicināja klātesošos būt atsaucīgiem, lietderīgi pavadīt brīvo laiku un apgūt jaunas
prasmes.

Telpa ir mājīgi iekārtota un aprīkota ar
šujmašīnu un stellēm. Iegādāts televizors,
mūzikas centrs.
Biedrībai „Bites” par paveikto ar ziediem un laba vēlējumiem paldies sacīja
Bebru pagasta pārvalde, Bebru pagasta
bibliotēka, Bebru pagasta pensionāru padome „Mārtiņroze” un pagasta iedzīvotāji.
Lai piepildās vēlējumos izteiktais – lai jaunajā telpā netrūkst darboties gribētāju, lai
kopā sanāk pieredzējušas rokdarbnieces un
tās, kuras grib iemācīties ko jaunu!
Pie tējas galda kopējās sarunās tika
apspriestas jaunas ieceres un idejas, kas
būtu realizācijas vērtas. Sarunās klātesošie
nonāca pie secinājuma, ka galvenais ir nepalikt vienam, bet pulcēties un darboties,
nākt bariņā.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: Ilze Pabērza
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KULTŪRAs dzīve
Krāsainais aprīlis Kokneses Pērkam, pārdodam, iemainām vai dāvinām...
pagasta bibliotēkā

Spēļu vakars bibliotēkā. Visa vakara
garumā spēlēt varēja, ko vien sirds kāro.
Aprīlis tiešām ir bijis darbīgs un interesants mēnesis. Bibliotēku darbinieces papildināja savas zināšanas, dalījās iespaidos, pieredzē ar citām kolēģēm, piedaloties kursos
Bibliotēku interešu pārstāvniecībā.
14. aprīlī savu izstādi bibliotēkā atklāja
jaunais mākslinieks, koknesietis Agris Briģis, piedāvādams apskatei 15 jau skatītāju
simpātijas ieguvušas gleznas.
16. aprīlī mūsu bibliotēkas lasītāji varēja
sākt minēt, no kāda materiāla ir veidoti Jāņa
Liņģa izstādītie trauki. Pavisam 14 interesantā apdarē veidoti!
18. aprīlī Kokneses pagasta bibliotēka
visu dienu gaidīja viesus, lai kopā svinētu
tās 89. dzimšanas dienu – rakstījām Vēlmju
un Vēlējumu koku, cienājām savus viesus un
apmeklētājus, pūtām svecītes svētku kūkā,
apzinājām un sveicām savus ilggadējos zelta
lasītājus. Nākamais gads – pavisam apaļš –
balles cienīgs!
19. aprīlis – Latvijas Avīzes diena Koknesē, kuras ietvaros bibliotēkā bija interesanta tikšanās ar Vecpiebalgas novada rakstnieci Ingunu Baueri. Tikām iepazīstināti ar
pavisam jaunizdoto Lata romānu „Ādama
gredzens”. Jaunais romāns, rakstnieces autogrāfs nu ir arī bibliotēkas un aktīvāko jautātāju īpašumā!
21. aprīlis – Lielās talkas diena, kurā bijām Ratnicēnu bibliotēkā!
23. – 28. aprīlis ir Bibliotēku nedēļa, kura
Latvijā tiek atzīmēta jau 15 gadus. Šā gada
tēma – Bibliotēkas draugi. Mūsu bibliotēkas
pakāpās pretī saviem lasītājiem par 8 pakāpieniem, iekārtojoties trepju telpā un aicinot
ienākt! Par šo ideju esam saņēmušas daudz
komplimentu.
Bibliotēkas aktivitātēm tagad var sekot arī Facebook.com un Twitter.com. Esiet
mūsu draugi arī te!
Vislielākais paldies visiem atsaucīgajiem
vecākiem un izturīgajiem bērniem par aktīvo
piedalīšanos Spēļu laikā 26. aprīlī. Jūs tiešām
esiet vislabākie bibliotēkas draugi!
Teksts un foto Ingrīda Višķere,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre

Tirgošanās prieku papildināja līnijdejotājas no Rožupes un Līvāniem.
Š.g. 28. aprīlī Iršu pagastā notika īpašs pavasara tirdziņš. Pirmo reizi tajā varēja ne tikai
nopirkt un pārdot, bet arī iemainīt vai dāvināt.
Plašā izvēlē bija dažādu veidu sieri – ar krabju nūjiņām, riekstiem, ķiplokiem, ķimenēm,
garšvielām, žāvētiem augļiem un rozīnēm.
Varēja nopirkt mājās ceptu maizīti un kaltētus
ābolus. Varēja iemainīt mājās gatavoto sviestu
un biezpienu. Liela piekrišana bija zosu olām.
Īpaša maiņa notika ar dažādiem puķu stādiem.
Arī pašgatavotiem kapļiem bija noiets, jo lielais ravēšanas laiks jau klauvē pie durvīm.

Tirgošanās prieku papildināja līnijdejotājas no Rožupes un Līvāniem. Tirgus apmeklētājus viņas pārsteidza ar krāšņiem tērpiem
un ritmiskiem dejas soļiem. Var tikai apbrīnot
līnijdejotāju izturību un uzņēmību, jo šis kolektīvs pastāv jau vairāk kā 10 gadus.
Paldies Gundegai Skrupskai par palīdzību pasākuma sagatavošanā, un paldies visiem – tirgotājiem, pircējiem, atbalstītājiem,
kas atnāca uz šo tirdziņu un guva prieku!
Teksts un foto Rudīte Vaivode,
Kluba vadītāja Iršu pagastā

Tuvojas festivāls „Infinitus” Koknesē
Jau 2. jūnijā Koknesē norisināsies mūzikas
un mākslas festivāls INFINITUS 2012. Organizatori turpina cītīgi gatavoties, un arī apmeklētājiem jāsāk sarosīties, jo festivāla programma paredzēta gana plaša un daudzveidīga.
Festivāls INFINITUS Koknesē tiek organizēts jau piekto gadu, un šogad festivāla
apmeklētājiem būs iespēja klausīties ne vien
pašmāju, bet arī ārzemju mūziķu sniegumu.
Festivāla programmā iekļautas gan muzikālas, gan aktīvas, sportiskas un radošas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Festivāla apmeklētājus šogad priecēs Latvijas grupas: Gapoljeri, Crazy Dolls, Oranžās
brīvdienas, Credo un Double Faced Eels, kā
arī grupa Deeper Upper no Lietuvas, Karavan
no Baltkrievijas un Avi no Austrālijas.
Paralēli būs iespēja apmeklēt arī DJ telti,
kurā muzicēs DJ Flipis, DJ madVIP un DJ, kuri
tiks noteikts atlases konkursā šī gada 9. maijā.
Kā ierasts, festivālā tiks atbalstīti arī
jaunie mūziķi. Iepriekš atlasītas 10 mūziķu
grupas sacentīsies par galveno balvu – singla ierakstu Kristapa Krievkalna ierakstu
studijā. Kā ziņots iepriekš, konkursa finālā
2. jūnijā Koknesē uzstāsies grupas “Arkādija”, “Minstrels”, “Fire Exit”, “The Citizens”

un “SmiND” no Rīgas, grupa “Useful” no
Ogres, grupa “Tonick” no Cēsīm, grupa „Ar
basām kājām” no Skrīveriem, grupas “Pogainie” un “Nepilns litrs” no Kokneses.
Papildus muzikālajām festivāla aktivitātēm, darbosies vairākas radošās teltis: Latvijas Mazpulki, LSKJ (Sarkanais Krusts), ZAZ
klubs (Retro auto), Klubs “Māja”, Papardes
Zieds, RED, kā arī notiks konkursi un dažādas spēles.
Festivāla sauklis: “Pārmērīga jautrība
festivālā var būtiski ietekmēt Tavu vasaru!”
Atbalsta:
Kokneses novada dome, Z/S Kalnavoti,
Ekonomikas un kultūras augstskola, INFINITgroup SIA, LZS jauniešu nodaļa, portāli spoki.lv, mammam.lv, tetiem.lv, Mūzikas
Video kanāls, Latvijas Mazpulki, GLOBAL
MARKET AS, klubs “Pie L Tipa”, Mūziķis
un producents Kristaps Krievkalns, Krasta
Krogs, ABC Jums, KL Sporta klubs, Mobile
Sound, Virši-A,
Papildu informācija:
Mājas lapa - http://www.infinitus.lv
Twitter konts - @infinitus_lv
Biļetes – http://www.bilesuserviss.lv/lat/
concerts/festivals/visi./?concert=101936

15

Nr. 29 (306) 2012. gada 14. maijs

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Uz tikšanos!
Saule 26. aprīļa rītā dāsni dāvāja savu pavasarīgo siltumu. Iršu pagasta pārvaldes zālītē
valdīja liela rosme. Te steidzās sagaidīt mīļus
ciemiņus – pensionāru padomes locekļus gan
no Bebru „Mārtiņrozes” klubiņa, gan Kokneses
„Pīlādzīša” klubiņa uz draudzīgu patērzēšanu.
Jau ir pusdivpadsmit dienā. Smaidīgi un
pavasarīgi noskaņoti ierodas Kokneses klubiņa biedri – Margaritas Pušķes vadībā. Silts
rokas spiediens, glāstošs un uzmundrinošs
smaids. Tādas pensionāres paliks atmiņā iršēnietēm. Un klāt jau arī pensionāri no Bebriem ar savu vadītāju Annu Biti.
Laikā līdz divpadsmitiem notiek maza
iepazīšanās ar Iršu pagasta pārvaldi, tās darbiniekiem un telpām. Bet drīz vien sīkus solīšus tipinot, ar mūzikas instrumentiem rokās,
ierodas mazie mūziķi Viktorija, Anna, Agita,
Agnese un Valentīns. Viņiem līdzi ieradušās
arī skolotājas Gaļina, Valda un Indra.
Flautas, klavieru, akordeona un ģitāras
mūzikas skaņas, ko izvilina mazās rociņas,
mijas ar skolotāju dziesmām.
Sevišķi sirsnīga izvērtās savstarpējā
apsveicināšanās. Daudz jauku vārdu mums
teica koknesietes un labu vēlēja bebrēnieši,
kuru sastāvā jāatzīmē bija 3 kādreizējie iršēnieši. „Viss labākais ir tepat līdzās: gaiss, ko
Tu ieelpo, gaisma, ko redzi, zieds ko sajūti,
visi darāmie darbi tev visapkārt. ... pats no
sevis jau nekas nenotiek, pašiem ir jābūt dzīves viducītī” ar šādiem vārdiem mūs sveica
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte,
vēlot mums labu veselību un spēku, būt aktīvām arī turpmākos gadus.

Ciemos pie iršēniešiem uz draudzīgu patērzēšanu devās pensionāru padomes locekļi gan
no Bebru „Mārtiņrozes” klubiņa, gan Kokneses „Pīlādzīša”.
Arī bez „vingrošanas darba pārtraukumā” neiztiek. Tad atrakcijas mijas ar dziesmām. Skan ventiņu valoda Mirdzas Geidānes
izpildījumā, latgaliešu valodā runā Valentīna
Meiere, bet Inta Tuka iznāk visā savā aktrises krāšņumā, lai iepriecinātu ciemiņus un
mājiniekus ar savu priekšnesumu. Visas dienas garumā klusa, bet rosīga ir Maija Bērzi-

ņa, kura rūpējas par cienastu.
Tā paiet vairāk kā trīs stundas. Atvadoties skan „Uz tikšanos” un katrs pensiorāru
klubiņš aicina pie sevis. Arī mēs sakām paldies un uz tikšanos!
Valentīna Meiere,
Iršu pagasta pensionāru klubiņa vadītāja
Foto: Raina Līcīte

Kokneses ziņģe ir piedzimusi!

Tradīcijas aizsācēji – folkloras kopa „Urgas”.
Tieši 14. aprīļa pēcpusdienā Kokneses
kultūras namā tika svinēta jaunas tradīcijas
piedzimšana. Kokneses ziņģe šogad nu jau aiz
muguras, bet ir iecere to turpināt arī turpmāk,
tāpēc – jau tagad rosinu domāt par ziņģēm, to
dziedāšanu, spēlēšanu, stāstiem un dančiem!
Tas viss te labi der! Un nākamgad, kad atkal
būs klāt sulu mēnesis, riktēties uz Koknesi!
Mēs bijām padomājuši arī par kulināro
mantojumu un aicinājām kopas vest līdzi
savus ēdienus, dzērienus un stāstus par tiem.
Rīgas „Budēļi” dziedāja studentu ziņģes
un bija paņēmuši līdzi izrādīšanai to, ko nu

mamma sarūpējusi studentiņam līdzi uz nedēļu... Tur bija kāds ievārījums, kartupeļi, dažam bija arī baltmaizes kukulītis un pat zivtiņa! Dekšāres vīru kopa „Kūzuls” bija braukuši ar skanīgām dziesmām un arī ar tikpat
gardu pašbrūvētu alu. Viss bija pa īstam un
no sirds! Seces jaunā kopa „Lauce” dziedāja,
pielietodamas visdažādākos instrumentus...
pat šķēres, kas itin labi skanēja! Atraktīvas
un jestras bija Mārcienas „Labāko gadu” sievas! Nu – neko pielikt, neko atņemt! Dzīvas
un vitālas savos skaistajos gados! Jumpravas
„Liepu laipa” pārsteidza ar dažādību – viņi

gan dziedāja, gan spēlēja, gan dancoja un pat
leļļu teātri rādīja. Malači! Arī Kokneses „Urgas” bija gatavojušās ar prieku! Cepām savus
tradicionālos kliju pīrāgus, ziņģējām Kokneses pusē pierakstītās ziņģes un bijām savā
pulkā pat vienu vīru iesaistījušas!!!
Klausījāmies arī vairākus stāstniekus!
Skatītājiem vislabāk patika mūsu Līvija Vindele, kas stāstīja stāstu par veselīgu dzīves
veidu un nūjošanu.
Laiks pagāja nemanot. Dalībnieki un
skatītāji balsoja par sev tīkamākajiem stāstniekiem un ziņģētājiem. Izrādījās, ka domas
bija līdzīgas. Vislabāk patika Jumpravas
„Liepu laipa”, vadītāja Vita Talla un vīru
kopa no Dekšāres „Kūzuls”, vadītāja Inga
Stafecka. Paldies Kokneses novada domei,
Kokneses kultūras namam, amatniekiem un
zemniekiem Inesei Kāpiņai, Antai Kučerei
un Inetai Sproģei, Kokneses Tūrisma centram un Dainai Liepiņai par atbalstu! Un
vislielākais paldies visiem ziņģētājiem un
stāstniekiem!!!
Pēc pirmās daļas sekoja kopīga bildēšanās un tad danči un ziņģes vēl. Tradīcija ir
dzimusi! Turēsim to cieši un gaidīsim atkal
nākamgad ciemos!!!
Teksts un foto Inguna Žogota,
folkloras kopas „Urgas” vadītāja
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Dziedošo ģimeņu un draugu sadziedāšanās Bebros

Pasākuma dalībnieku kopbilde.
ļāko dziesmu „Kaķīts mans”, otrai kopīgi
dziedātai dziesmai par lielo zivi, arī skatītāji
aizrautīgi dziedāja līdzi!
Aicinot šajā pasākumā piedalīties mūsu
pagasta dziedošās ģimenes un viņu draugus,
gandrīz katru dalībnieku uzrunājām individuāli, bet Juris Bitenbinders, Bebru pamatskolas 3. klases skolnieks, pieteicās pats, droši
paziņojot: „Gribu dziedāt dziedošo ģimeņu
pasākumā kopā ar māsīcu Alisi!” Alise Berga
mācās 2. klasē un tāpat kā Juris dzied skolas vokālajā ansamblī. Šoreiz viņi abi kopā
uzstājās pirmo reizi, dziedot bezbēdīgo Raimonda Paula dziesmu „Āzītis”.
Dvīņu brāļu Reinholda un Rūdolfa Sprukuļu lielākais vaļasprieks ir mūzika, jo viņi
nāk no ģimenes, kur dziesma izsenis godā
celta, gan zēnu mammas Mairas, gan tēta
Jura ģimenē dziedāt prieks nāk līdzi kā neatņemams mantojums. Abi brāļi mācās Aizkraukles sākumsskolas 5. klasē un Aizkraukles
mūzikas skolā, Reinholds mācās spēlēt klavieres, Rūdolfs vijoli. Koncertā bijām pirmie,
kas dzirdēja viņu dziedāto serenādi itāļu valodā, ar kuru zēni pēc divām dienām piedalījās LNT televīzijas šovā „Dvīņi dzied” un
iekļuva finālā!
Jānis Bots, Bebru pamatskolas 5. klases
skolnieks, par prieku vecākiem, kaimiņiem
un draugiem rīko savus mājas koncertus un
iestudē izrādes. Bez dziedāšanas neiztiek nevienos svētkos Jāņa ģimenē, jo labi dziedātāji
ir gan viņa mamma, gan tētis. Kokneses mūzikas skolas kora klasē Jānis apgūst dziedāšanu un klavierspēli, bet Bebru pamatskolas
korī viņš ir vienīgais dziedātājs zēns. Māmiņa
Antra ir viņa pirmā klausītāja un atbalstītāja.
Izjusti un no sirds skanēja māmiņas un dēla
duetā dziedātais Raimonda Paula „Vecais
zābaciņš” un Kaspara Dimitera „Princesīte”.
Patrīcija Eiduka kopā ar klasesbiedreni
Lieni Jaunozoliņu, skatītājiem dziedot līdzi,
izpildīja Raimonda Paula dziesmu no izrādes
„Draudzes bazārs” – „Puķīte pa dambi”.
Bebros noteikti netrūkst ģimeņu, kurās

Katrā Latvijas novadā, pilsētā un pagastā
var atrast apslēptas pērles – ģimenes, kurām
dziedāt prieks nāk līdzi no paaudzes paaudzē vai piedzimst kopā ar jaunas ģimenes
rašanos. Arī mūsu novadā ir tādas ģimenes,
tāpat kā draugi, kas savu draudzību stiprina
dziesmā. 20. aprīļa vakarā Bebru pamatskolā
uz līksmu, pavasarīgu sadziedāšanos satikās
ģimenes, ģimeņu pārstāvji un draugi, kuriem
dziesma ir vislabākie vitamīni ne tikai pavasarī, bet vienmēr – ikdienā un svētku reizēs.
Sirsnīgo sadziedāšanos ar dziesmu par
saulaino pavasara mēnesi aprīli atklāja Edijs
Eiduks, kurš mācās Bebru pamatskolas 2.
klasē, dziesmai pavadījumu spēlēja māsiņa
Patrīcija, 5. klases skolniece.
Šuriņu ģimene meitām Maldai, Antrai un
Zanei, ceļamaizei līdzi iedevuši to visskaistāko – dziesmas mīlestību. Ļoti bieži visas
trīs māsas uzstājušās kopā muzikālos pasākumos. Šoreiz viena no māsām Antra Ķimene
dziedāja Inetas Rudzītes dziesmu „Baltais
zieds”, pirms dziesmas sakot: „Šovakar dziedu par mums visām!”
Visjaunākā koncerta dalībniece trīsgadīgā Estere Riekstiņa dziedāja kopā ar māmiņu
Daigu Andersoni. Daiga nāk no muzikālas un
dziesmu mīlošas ģimenes, dziedāt prieku viņa
šūpulī ielikusi meitiņai Esterei, viņām līdzi
dungo brālītis Valters. Viņas labprāt uzdzied
kuplos ģimenes pasākumos un draugu lokā,
ir piedalījušās Bebru internātvidusskolas pasākumā „Dziedi ar skolotāju”. Šajā vakarā
dzirdējām vienu no mīļākajām Esteres šūpuļdziesmām „Circenīša Ziemassvētki” un Ulda
Marhilēviča dziesmu „Sarkanās kurpes”.
Mozgu ģimenē ne diena nepaiet bez
dziesmām un muzicēšanas. Māmiņa Laila
skolas gados mūzikas skolā apguvusi akordeona spēli, tāpat kā tagad to dara vecākais
dēls Viesturs, I. Gaiša Kokneses vidusskolas
5. klases skolnieks, bet jaunākais dēls Edvards bērnudārzā „Bitīte” dzied katru dienu,
jo viņam vienmēr ir priecīgs noskaņojums!
Viņš arī izvēlējās šim pasākumam savu mī-

arī tēti ir lieli dziedātāji, tikai mums viņi
vēl ir jāiedrošina uz kopīgu sadziedāšanos.
Vislabākais piemērs viņiem šajā vakarā bija
dziedošā Skuju ģimene no Kokneses - Inese,
Normunds un Monta. Ineses ikdienas darba
gaitas paiet Bebros, tāpēc viņu saucām par
savējo. Mīlestību uz dziesmu un mūziku
Inese un Normunds šūpulī ielikuši meitai
Montai, kura Kokneses mūzikas skolā mācās klavierspēli, vijoli un dziedāšanu, bet tie
jaukākie brīži ir tad, kad viņi muzicē kopā,
tētis spēlē ģitāru, mamma akordeonu, meita
vijoli un skan kopīgi dziedātās dziesmas. Tā
bija arī šajā vakarā – Skuju ģimenes dziedāto
un spēlēto tautas dziesmu „Maza, maza ābelīte” skatītāji uzņēma ar skaļiem aplausiem,
bet Vara Vētras dziesma „Māmiņai” bija kā
gaišs sveiciens ikvienai māmiņai. Liels paldies Inesei un Normundam arī par skaņu operatoru pienākumu veikšanu!
Vilmaņu ģimenē meitas Simona, Samanta un Jolanta no vecākiem un vecvecākiem
mantojušas muzikalitāti. Vislielākā dziedāt
rosinātāja ir vecmāmiņa Vija Vilmane. Kur ir
vecmāmiņa Vija, tur skan viņas akordeons un
mazmeitām ir jādzied! Šajā vakarā vecmāmiņa kopā ar vecāko mazmeitu Simonu dziedāja savu iemīļoto dziesmu „Pīlādzītis”.
Vija Vilmane uz sadziedāšanos bija uzaicinājusi savu draudzeni Ainu Grīvu no Liepkalnes. Par viņām var sacīt: „Mēs māsiņas
nebijām, mums dziesmiņas saskanēja!” Viņas ir draudzenes kopš bērnības dienām Iršu
pagastā - kopā mācījušās Pērses pamatskolā,
kur sākušas kopā tīt dziesmu kamoliņu, arī
vēlāk mācoties Vecbebru tehnikumā, sirds
draudzenes dziedājušas skaistākās jaunības
dziesmas. Arī tagad viņas nevar iztikt viena
bez otras un dziesmas! Viņas itin bieži satiekas dažādos pasākumos un priecē visus ar
savu dziesmu skanīgumu un bagātību! Draudzeņu izpildījumā skanēja dziesmas „Vakarilgas” un „Vizbules”. Pēc skatītāju sirsnīgajiem aplausiem, vēl tika nodziedāta visiem
labi zināmā dziesma „Kādā lietainā dienā”.
Mūsu koncerta noslēgumā vienu prieka
pilnu un dzirkstošu dziesmu no kinofilmas
„Vella kalpi” dziedāja grupa „Draugi” – Inese, Normunds Skujas un Velga Feldmane.
Vienā vakarā nevar visas dziesmas izdziedāt, tāpat kā zvaigznes izskaitīt, bet var
dziesmu pūru vaļā atdarīt un dziesmas kā
puķes pļavā izbārstīt, lieliem un maziem
dziedātājiem paldies pasacīt! Bebru pagasta
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza visiem koncerta dalībniekiem pasniedza pagasta pārvaldes Pateicības rakstus un „Skrīveru saldumu”
gardo pārsteigumu. Kopīgi nodziedot Bebru pagastam iemīļoto tautas dziesmu „Upe
nesa ozoliņu”, izskanēja dziedošo ģimeņu un
draugu sadziedāšanās pirmais koncerts.
Kā no vārda un melodijas piedzimst
dziesma, ticēsim, ka no šī pasākuma piedzims
tradīcija ik pavasari aprīlī pulcināt kopā dziedošās ģimenes un dziedošos draugus!
Sarmīte Rode
Foto: Dzintra Sniedze
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Kokneses
Senioru klubiņš
„Pīlādzītis”
aktīvi darbojas
Aprīļa tikšanās notika ceturtdienā, t.i.
19.04., jo šajā dienā Kokneses novadā ciemojās Latvijas Avīze un arī klubiņu apciemoja
viena no korespondentēm, lai gan avīzē bija
tik nedaudz kas rakstīts, bildes ir avīzes mājaslapā un ceram, ka kādreiz šī avīze uzrakstīs arī ko vairāk par mums. Klubiņa tikšanās
pagāja aplūkojot foto bildes un izvēloties,
ko kurš klubiņa biedrs vēlētos redzēt savos
albūmos, kā arī bija tapusi senioru rokdarbu
izstāde.
Aprīļa beigās bijām uzaicināti ciemos pie
Iršu senioriem, kur tikšanās izvērtās sirsnīga
un ļoti patīkama ar koncertiņu, spēlēm, aktivitātēm un sarunām.
Nākamā tikšanās: 15. maijs pl. 12:00 Ģimenes dienas ietvaros, tikšanās ar psihologu – Elitu Feodorovu.
!!! Kā jau solīts, vairāk par
plānoto senioru ekskursiju uz Kurzemi 12. jūlijā.
Maršruts:
Koknese-Kandava-Sabile-Ēdole (pils apskate) – Alsunga, kur slavenajā „Spēlmaņu krogā” pusdienojam (ir
2 varianti): 1) suitu kulinārā mantojuma
pusdienas (bukstiņputra ar speķīti, pašcepta
maize, rūgušpiens, saldā ķiļķenu zupa, tēja,
sklandarauši) cena 3 Ls/pers. VAI 2) parastas pusdienas (otrais ēdiens, dzēriens, maize
2 Ls/pers.).
!!! Neaizmirsti, kad piesaki savu dalību,
pateikt kuru pusdienu variantu izvēlies!!!
Tālāk dodamies uz Jūrkalni (laimīgais
krasts) – Kuldīga (pastaiga vecpilsētā un pie
rumbas) – mājupceļš uz Koknesi.
Izbraukšana pl. 6:00 stacijas laukumā,
pl. 6:10 pie veikala „Mego”.
Kopējās izmaksas (ceļš, gids, ieejas
maksas, pusdienas (2 vai 3 Ls) ~ 7 Ls
*SVARĪGI!!!
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam pa tālr.
65161811 (jautāt Janīnu), vai personīgi
Kokneses Sociālajā dienestā pie darbinieces Janīnas.
Esam aktīvi, jo vietu skaits autobusā ierobežots un šogad nebūs 2 autobusi!
Labu garastāvokli pavasarī novēl
Senioru klubiņš „Pīlādzītis”
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Bibliotēka man, es bibliotēkai
Ar šādu devīzi no 13. līdz 20. aprīlim
Aizkraukles pilsētas bibliotēkā noritēja seminārs „Mūsdienīgas sadarbības formas interešu pārstāvniecībai”, kurā piedalījās Aizkraukles reģiona, arī Kokneses novada, bibliotēku darbinieces. Semināra trešajā dienā
bibliotēku vadītājām un bibliotekārēm līdzi
ieradušies bija sadarbības partneri – domju,
pagasta pārvalžu un citu pašvaldības iestāžu
pārstāvji.
Melindas un Bila Geitsu atbalstītajā
starptautiskajā bibliotekāru apmācības programmā, kurā iesaistījušās 16 valstis, Latvijā
notiek semināru cikls „Bibliotēka man, es
bibliotēkai”. Šo semināru mērķis – rast iespējas kā paplašināt bibliotēku darbības loku,
veidot mūsdienīgas sadarbības formas ar
izglītības un kultūras iestādēm, sociālajiem
dienestiem, uzņēmējiem.
Semināra dalībnieces atzina, ka bibliotēkām jāpilda ne tikai ikdienišķās funkcijas,
bet jāmeklē veidi, kā radīt vietējo iedzīvotāju dzīvi interesantāku, iesaistot viņus pašus
dažādos pasākumos un aktivitātēs. Viena no
atziņām, kas guva apstiprinājumu seminā-

ra gaitā – bibliotēkai ir jāveicina, jāuzlabo
dzīves kvalitāte, bet bibliotekārs ir vietējo
iedzīvotāju interešu pārstāvis. Jebkurš iedzīvotājs var izteikt savas vēlmes un ierosinājumus bibliotekāram, kurš tālāk ar šo problēmu vai ideju vēršas pašvaldībā vai domē,
lai īstenotu iedzīvotāju izteiktās vajadzības.
Daudziem vēl ir vecs un maldīgs priekšstats
par bibliotēkas pakalpojumiem, bet šobrīd
bibliotēka ir mūsdienīgs kultūras, zināšanu
un informācijas centrs, kur pieejami sabiedrības izaugsmei vitāli svarīgi pakalpojumi. Ja
lasītājs bibliotēkā tiek uzklausīts, ja viņš jūtas
gaidīts un novērtēts, veidojas šī atgriezeniskā
saite – bibliotēka man, es bibliotēkai. Piemēram, Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka
ir pateicīga nu jau mūžībā aizsauktajam Jānim Rīdereram par viņa uzdāvināto grāmatu
„Mazliet vairāk par neparasto”, kurā stāstīts
arī par Bormaņiem.
Vislabākais salīdzinājums bibliotekāra
darba būtībai – viņš ir kā cilvēks – orķestris.
Lai arī turpmāk Kokneses novada bibliotēkās
veiksmīgs un radošs darbs!
Kokneses Novada Vēstis

RTU 150. gadadienā ar dziesmu
stādīs dižozolu Likteņdārzā
Rīga, 2012. gada 2. maijs – Simboliski
apliecinot kopīgo Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas valsts likteņos, sestdien, 12. maijā, Likteņdārzā RTU rektors
akadēmiķis Leonīds Ribickis svinīgi atklās
RTU 150. jubilejas piemiņas plāksni un stādīs dižozolu. Savukārt RTU tautas mākslas
kolektīvu dalībnieki ar dziesmām un dejām
stādīs ceriņu aleju, kā arī papildinās dārza
amfiteātri ar RTU darbinieku, studentu un
mācībspēku sagādātajiem laukakmeņiem.
„Iestādīsim dziesmu Likteņdārzā!” ir jau
ceturtais universitātes 150. jubilejai veltītā
festivāla „RTU skan!” pasākums.
RTU talka Likteņdārzā sāksies ar RTU
150. jubilejas piemiņas plāksnes atklāšanu,
piedaloties RTU rektoram akadēmiķim Leonīdam Ribickim, prorektoriem profesoriem
Uldim Sukovskim un Tālim Juhnam, RTU
TDA „Vektors” vadītājam Uldim Šteinam un
RTU Studentu kluba direktorei Asjai Visockai. Iezīmējot universitātes 150 gadu ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju un valsts attīstībā,
rektors ar prorektoriem un vīru kora „Gaudeamus” skanīgo atbalstu stādīs dižozolu.
„RTU un Latvija ir piedzīvojušas līdzīgus
likteņa pavērsienus. Turklāt Latvijas tautsaimniecības attīstība nav iedomājama bez
Rīgas Tehniskās universitātes sagatavotajiem
inženieriem un zinātniekiem. Tādēļ kā simbolu RTU un Latvijas likteņu vienotībai mēs
dāvināsim dižozolu un ceriņu aleju,” stāsta
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.
Ceriņu alejas stādīšanā piedalīsies RTU
teātri „Spēle” un „Kamertonis”, pūtēju orķestris „SPO”, stīgu ansamblis „Gaiva”, vokālie
ansambļi „Jauna nianse” un „Vecpilsētas
dziedātāji”, tautas deju ansamblis „Vektors”

un koris „Delta”. Katram kociņam kolektīvu
dalībnieki veltīs īpašu priekšnesumu, dziedot, dejojot vai spēlējot teātra etīdes.
Pēcpusdienā visi tiks aicināti uz talku, pēc
kuras notiks RTU tautas mākslas kolektīvu
sadziedāšanās un sadancošana. Piedalīsies arī
kapela „Kreicburgas ziķeri” no Kurstpils. Dejos „Vektors”, dziedās „Gaudeamus”, „Delta”, „Jauna nianse”, „Vecpilsētas dziedātāji”.
Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas
Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Tā ir
vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt
sapņus nākotnē. Akcija „Iestādīsim dziesmu
Likteņdārzā!” ir RTU dāvana Latvijai 100.
dzimšanas dienā 2018. gadā. Pasākuma īpašais atbalstītājs – Latvenergo.
Par RTU 150
Rīgas Tehniskās universitātes 150. jubileja tiks svinēta 2012. gada 14. oktobrī. Visu
2011./2012. studiju gadu notiks plaša zinātnes,
kultūras un sporta jubilejas pasākumu programma. To iespējams iepazīt www.rtu.lv/150.
RTU ar 16 000 studējošajiem ir pirmā augstākās izglītības mācību iestāde tagadējās Latvijas teritorijā un senākā tehniskā universitāte
Baltijā, tā ir dibināta 1862. gada 14. oktobrī.
Jubilejas ģenerālsponsori: Swedbank,
Latvijas Gāze, Latvenergo; lieldraugi: Lattelecom, Latvijas Dzelzceļš, SEB banka, Severstaļlat, Exigen Services Latvia, Rīgas dome;
atbalstītāji: Knauf, Z Light.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Kļaviņa,
RTU Starptautisko un sabiedrisko
attiecību departamenta projektu vadītāja
Tālr.: 67089312, 29428125

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Tūrisma sezonas atklāšanas
SAMA MODINĀŠANAS SVĒTKI KOKNESĒ
2012. gada 19. maijā
PASĀKUMA PROGRAMMA
TIRGUS LAUKUMĀ

Ev. LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

8.00 – Gadatirgus Koknesē
9.00 – Gadatirgus atklāšana tirgus laukumā
Dalības talonu saņemšana Informācijas
teltī „Lielā SAMA” loterijai. Galvenā
balva – Dāvanu karte kruīza ceļojumam
Rīga – Stokholma – Rīga 4 personām.
11.00 – Virves vilkšanas sacensības
„NERAUSTI SAMU AIZ ŪSĀM”

12.00 – Koncerts „KĀ PUTNAM
SPĀRNI IR DZIESMA”
Piedalās senioru kori no Lielvārdes, Madonas, Skrīveriem un Kokneses.

PIE KOKA SKULPTŪRAS
10.00 - 17.00 – Brāļu Ivara un Aigara
Rūrānu KOKTĒLNIECĪBAS DARBNĪCA
BLAUMAŅA PAGALMĀ
11.00 – 13.30 – Druvja Andriksona vokālās studijas audzēkņu, Kokneses deju
kolektīvu, pūtēju orķestra koncerts
Kokneses jauniešu biedrības aktivitāšu
telts.
pie Ev. LUTERĀŅU BAZNĪCAS
10.00 – Jaunās dabas takas (BaznīcaLikteņdārzs) ATKLĀŠANA un nūjošanas pārgājiens/nodarbība (Baznīca – Likteņdārzs – Pilsdrupas)
9.30 - nūjotāju tikšanās Daugavmalā pie
baznīcas (reģistrācija, iespēja iznomāt
nūjas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesildīšanās)

PILSDRUPĀS
11.00. – 19.00. – Laivu noma
14.00. – „Misija Koknese IZAICINĀJUMS”
Pieteikums un prezentācija.
Aktīvās atpūtas piedāvājuma testēšanā
piedalās Kokneses jauniešu komandas.
15.00. – „CEĻOJUMS LAIKĀ” – Viduslaiki pilī.
„Ugunszupas” vārīšana un baudīšana
Gardo mandeļu cepšana,
Zīmēšana bērniem,
Bruņu, ieroču apskate un fotografēšanās.
17.00. – Lielās SAMA loterijas izloze un
SVĒTKU NOSLĒGUMS.
PIE KOKNESES ESTRĀDES
15.00 – Viduslaiku sporta spēles (mūku
futbols, šaušana ar loku, arbaletu, cirvja
mešana, virves vilkšana krustā, karietes
rata ripināšana).
V. JĀKOBSONA MEMORIĀLAJĀ
MĀJĀ – MUZEJĀ BEBROS
19.00 – Muzeju nakts pasākums „SAUC
ZILĀ VAKARĀ PĒRSES MEITENE!”

19. maijā tiksimies Muzeju naktī!
Šogad Latvijā starptautiskā akcija
Muzeju nakts notiks 19. maijā. Tā veltīta
zilajai krāsai un jūrai, turpinot tēmu nākamajā gadā ar zaļo meža krāsu, bet 2014.
gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, ar galveno vienoto tēmu – sārto dzintara krāsu.
Atsaucoties Muzeju nakts akcijai
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs „Galdiņi” Bebros jau
piekto reizi maija vakarā gaidīs ciemos
visus muzeja draugus pasākumā „Sauc
zilā vakarā Pērses meitene!” Šoreiz
meklējot kopīgo ar Muzeju nakts tēmu,
muzejs godā cels Voldemāra Jākobsona
skulptūru „Salst”, kura savulaik bija skatāma Kokneses parkā netālu no Pērses
ūdenskrituma un kuru koknesieši bija
nodēvējuši par Pērses meiteni. Pasākums
pulksten 19 sāksies ar Pērses pamatskolas kolektīva iestudēto izrādi „Velniņi”,
kuras autors Rūdolfs Blaumanis noteikti
ir gājis garām „Galdiņiem”, apciemojot
savu krustdēlu Arvīdu Kalniņu Bebru pagasta „Silavās”. Šajā vakarā atklāsim tēlnieces Diānas Verneras darbu izstādi un
iepazīsimies ar Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu zīmējumu
izstādi. Dziedāsim kopā ar Bebru pagasta vokālais ansambli „Bitītes” skaistākās
dziesmas Pērses meitenei! Dziesmas un
danči turpināsies „Galdiņu” dārzā, kur
tāpat kā iepriekšējās Muzeju naktīs iekursim ugunskuru un vārīsim „Voldiņa” tēju!
Uz tikšanos Muzeju naktī „Galdiņos”!
Sarmīte Rode, muzeja vadītāja

Pasākuma atbalstītāji:

Kokneses novada dome, bioloģiskā saimniecība „Sidrabi”, Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs, SIA „Pērsejas”, AS „Tallink”
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AURA aicina – maijā

Izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu koncerts
„Nāc droši, kur dziesmas un dejas skan!”

15. maijā pl. 16.00 Kosmētikas firmas
AVON jaunā kataloga prezentācija. Ieeja brīva.
20. maijā pl. 11.00 Reiki meistara Oļega
Demidova vadītais „Lielais Meditāciju aplis”. Maksa 7,- Ls.
26. maijā pl. 11.00 Lekcija „Uzturs kā
veselības atjaunotājs un saglabātājs”. Vada
Roberts Lācītis. Maksa 6,- Ls.
9. jūnijā no pl. 9.00 pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tel.:
26499913
Interesēties par pasākumu norisi pa tel.:
22319558 Zita, 26386251 Daina
Mūsu centrā pie administratores Dainas
iespējams pasūtīt veselībai draudzīgu produktu izplatītājfirmu AMWAY, Aloe Vera
produktu firmas FLP, ES-SAULE, NEWAYS
produktus (uztura bagātinātāji, vitamīni,
higiēnas un mājsaimniecības līdzekļi), kā
arī Ziņģītes ziedi vai citus jūs interesējošus
dziedniecības līdzekļus.
Ik mēnesi notiek arī šo firmu informācijas – preču dienas, pārstāvji iepazīstinās ar
jaunākajiem un populārākajiem produktiem,
būs pieejami katalogi. Lūdzam sekot informācijai un izmantot piedāvātās iespējas.
Sīkāk interesēties pa tālr: 26386251, Daina
Personības attīstības centra
„AURA” kolektīvs:
Iveta Hveckoviča, Zita Dardzāne,
Daina Ļūļaka

Jaunumi no „Zvaigznes
grāmatnīcas”

Koncerta noslēgumā dalībnieki
izpilda dziesmu “Iedomājies...”
10. maija pēcpusdienā Kokneses kultūras
namā skanēja bērnu balsis un rībēja deju grīda,
jo šeit notika Kokneses novada izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu koncerts „Nāc droši,
kur dziesmas un dejas skan...”.
Koncerta laikā Pavasara notiņa meklēja pavasari un aicināja skolēnus pamadināt to: „Nāc,
kopā ar mani modināsim mēs pavasari! Dzelteno
saulīti ar smaidiem, lai spoži stariņi tai! Apskausimies kopā cieši, uzplaucēsim pumpurus un ziedus! Noglāstīsim, sasildīsim, zemi no miega modināsim. Mīlēsim viens otru ar sirdi kvēli pukstošu, lai ar katru pukstu dzīvā radībiņa sajustu, ka
laiks celties pavasarī, laiks lekt, rāpot un čivināt!
Laiks spārnos pacelties un, debesīs griezdamies, priecāties! Nāc, kopā ar mums, modināsim pavasari! Tas taču tik vienkārši ir, smaidi,
priecājies un mīli, apskaujies un noglāsti! Paskaties un viss jau gaida, lai no miega pamostos! Nāc, kopā nāc! Nāc un dziedāt, dejot sāc!
Nāc un skaties, mums viss izdosies!”
Lielajos pavasara modināšanas svētkos piedalījās I. Gaiša Kokneses vidusskolas 2., 3., 6.
un 7. klases deju kolektīvi „Kāpēc” (vad. Laima Antoneviča), I. Gaiša Kokneses vidusskolas
sākumskolas vokālais ansamblis (vad. Dace
Dobrika), I. Gaiša Kokneses vidusskolas zēnu

koris (diriģente Inita Asarīte, koncertmeistare
Iveta Biķerniece), I. Gaiša Kokneses vidusskolas kora grupa (diriģente Inita Asarīte, koncertmeistare Iveta Biķerniece), I. Gaiša Kokneses
vidusskolas folkloras kopa ,,Tīne” (vad. Inguna
Žogota), I. Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klases dejotāji (vad. Kornēlija Reisnere), I. Gaiša
Kokneses vidusskolas 9.-12. klašu deju kolektīvs (vad. Kornēlija Reisnere), Bebru internātvidusskolas 3.-4. un 5.-7. klašu deju kolektīvi
,,Mutulītis” (vad. Inta Balode), Bebru internātvidusskolas ansamblis (vad. Iveta Bērziņa),
Bebru pamatskolas ansamblis (vad. Liāna Haritonova), Vecbebru Profesionālās vidusskolas
jauniešu deju kolektīvs ,,Kāre” (vad. Sarmīte
Plūme), Pērses pamatskolas vokālais ansamblis
(vad. Sandra Paļčevska) un Pērses pamatskolas
duets (vad. Sandra Paļčevska).
Koncerta noslēgumā pateicību par ieguldīto
darbu gan koncerta dalībniekiem, pedagogiem,
gan organizatoriem un skolēnu vecākiem izteica
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris un izglītības darba speciāliste Lauma Āre.
Ar bērnu dzidrajām balsīm un raitajiem dejas soļiem pavasaries ir modies! Lai saulains un
ziedošs pavasara laiks!
Teksts un foto Anita Šmite

Šobrīd Aizkrauklē, “Zvaigznes grāmatnīcā” ir jaunas akcijas:
• no 12. marta līdz 12. jūnijam - pavasarīgs piedāvājums lieliskām grāmatām!
Skaistiem romāniem un jaukām bērnu grāmatām ir samazinātas cenas.
• no 23. marta līdz 12. jūnijam noris
jauna loterija “Lasi ar Zvaigzni un peldies
naudā!”. Pirmo reizi Apgāds Zvaigzne ABC
aicina piedalīties loterijā, kuras galvenā balva ir naudas laimests 5000 Eiro, bet papildus
balvas - 50 Zvaigzne ABC dāvanu kartes.
• no 4. aprīļa līdz 31. maijam visās
Zvaigznes grāmatnīcās vairāk nekā 130 grāmatām par darbošanos dārzā un mājās, ceļojumiem, grāmatām par receptēm un veselīgu
uzturu, diētām atlaides no 30 līdz 70%!
• no 27. janvāra līdz 31. decembrim visās Zvaigznes grāmatnīcās vairākiem simtiem
grāmatu ir ļoti izdevīgs piedāvājums - “Ņem
3, par 2 maksā”. Tas nozīmē - pērkot trīs grāmatas ar īpašo uzlīmi, pircējs maksā tikai par
divām, bet trešā lētākā grāmata ir bez maksas.
Maija mēnesī:
• ar žurnāla “Mans Mazais” lasītāja karti
maijā Zvaigznes grāmatnīcā var nopirkt vairākas grāmatas ar 20% atlaidi.
• ar žurnāla “Ieva” Lasītāju kluba karti
(ILKK) Zvaigznes grāmatnīcās tiek piedāvāta 30% atlaide šādām grāmatām: Gundega
Repše “Rakstnieku pavārgrāmata” un S. Dž.
Votsons “Pirms es aizeju gulēt”.
• ar Latvijas Nacionālā teātra Skatītāja
karti grāmatnīcā apgāda grāmatas var nopirkt
ar 10% atlaidi.
• 19. maijā kā pēdējos gadus, arī Zvaigznes grāmatnīca piedalīsies Muzeja nakts
pasākumos un piedāvās vilinošas atlaides
grāmatnīcas apmeklētājiem.
Gaidīsim Jūs!
Lita Eglīte,
Zvaigznes grāmatnīcas Aizkrauklē
vadītāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

Norises vieta

14.04. –
14.06.

Kokneses pagasta bibliotēkā aplūkojamas 2 izstādes:
Agris Briģis – gleznas; Jānis Liņģis – orģināla trauku
apdare, 14 darbi. Laipni aicināti visi interesenti!
19. maijā
Tūrisma sezonas atklāšanas un Starptautiskās Hanzas
dienas pasākums „Sama modināšanas svētki”.
Gadatirgus.
19. maijā
Muzeju nakts pasākums „Sauc zilā vakarā Pērses
plkst. 19.00 meitene!”
25. maijā
plkst. 19.00
25. maijā
plkst. 21.00
26. maijā
plkst. 18.00
2. jūnijā

Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīva
„Kāre” gadskārtu koncerts – „Tikai vienu reizi...”
Zaļumballe. Spēlē: Marika un Druvis.
Ieejas maksa: Ls 2,00.
Sezonas atklāšanas koncerts „PASAULE,
PASAULĪT...”
Plkst. 22.00 Zaļumballi spēlēs grupa „EMBURGAS
ZĒNI”. Ieejas maksa: Ls 2,00.
Mūzikas un mākslas festivāls „INFINITUS”.

Bebru pamatskolas zēni, gaidot pavasari, mājturības stundās februārī pagatavoja putnu būrīšus. Skolas kolektīvs pateicas
SIA KAMUS „Rīteru darbnīcai” un valdes
priekšsēdētājam Normundam Vingrim par
ziedotajiem dēlīšiem putnu mājokļiem un
novēl arī turpmāk veiksmīgi darboties un
iepriecināt citus!

PII „Gundega”
paziņojums
Sākot ar 2012. gada 2. maiju, lūdzam pieteikt 2006. un 2007. gadā dzimušos bērnus
(kuri neapmeklē PII) Kokneses pirmsskolas
izglītības iestādes „Gundega” obligātās sagatavošanas grupās 2012./13. mācību gadam.
Iesniegumus pieņem katru darba dienu
no plkst. 9.00 - 16.00 Pirmsskolas izglītības
iestādē „Gundega”, Koknesē, Lāčplēša ielā 7.
Tālrunis uzziņām: 65161685, mob.26363672
* * *
Ar pavasara plaukumu pienācis maijs,
kad plānojam darbu vasarā. Ņemot vērā vecāku lūgumu un pateicoties Kokneses novada
domes atbalstam, vasarā (no 25. jūnija līdz 3.
augustam) pirmsskolas izglītības iestādē
„Gundega” strādās grupiņa „Vāverīte”.
Minimālais bērnu skaits ir 16, maksimālais – 25.
Sākoties jaunajam mācību gadam, bērnus
uzņemsim ar 6. augustu, bet bērnus pieteikt
varēs no 1. augusta. Atnākot no vasaras atvaļinājuma, bērniem ir nepieciešama ārsta
zīme, jābūt nomaksātiem parādiem par ēdināšanu pagājušajā mācību gadā un jāveic iemaksa par jauno mācību gadu.
Lai saulaina un izdevusies mums šī vasara!
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Gundega” vadītāja R. Gabaliņa.
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Kokneses pagasta
bibliotēkā
Koknese
Bebri, tēlnieka
V. Jākobsona
memoriālajā mājā muzejā
Bebros, Mežaparka
estrādē
Bebros, Mežaparka
estrādē
Kokneses estrādē

Kokneses estrādē

Par pakalpojuma sniegšanu

Lūdzu pieteikties uzņēmējus, kuriem ir
zāles vai siena pļaujamā tehnika un kuri vēlas
sniegt pakalpojumu privātpersonām īpašuma
sakārtošanā.
Pieteikties pa e-pastu: tamara.baltmane@
koknese.lv
Tālr. 26403430.

Apdrošināšana „Baltikums” informē, ka apdrošināšanas vieta Koknesē atrodas Blaumaņa ielā 8 - 1 (blakus salonam
„Svētku mode”). Tālr. 26350605; 65120073.
Par aerofoto piedāvājumu

Kokneses novada dome ir saņēmusi piedāvājumu no aerokluba „Delta” par iespēju
pieteikt aerofoto sesiju pavasara un vasaras
mēnešos.

Cienījamie Kokneses novada
uzņēmēji!

Ja jūs interesē piedāvājums iegādāties
aerofotogrāfijas, kur ir redzams jūsu īpašums,
lūdzu, sazināties ar Kokneses novada domes
sabiedrisko attiecību speciālisti Anitu Šmiti,
e-pasts: anita.smite@koknese.lv
Tālr. papildus informācijai: 26164508;
65128571.
„Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.”
		
/V. Egle./
Izsakām līdzjūtību Evitai Karlušai,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
PII „Gundega” kolektīvs

Piedalies dzejas konkursā
„Mans dzejolis Koknesei”!
Kokneses pagasta bibliotēka aicina visus,
kuri sasnieguši 17 gadu vecumu, būt radošiem un piedalīties ar savu dzejoli – veltījumu Koknesei – dzejas konkursā. Dzejoļus
gaidām no 14. maija – 14. jūnijam!
Konkursa nolikums un papildu informācija
Kokneses pagasta bibliotēkā.
Tālrunis: 65161719
E-pasts: bibl._2k@inbox.lv
Kokneses novada PA „Kokneses Sporta
centrs” veselības sporta speciāliste Aija
Vītola ar š. g. 2. maiju uzsāk privātpraksi
masāžas un konsultāciju pakalpojumu
veikšanā medicīniskās rehabilitācijas
jomā. Pieņemšanas laiki: pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 16.00 – 18.00.
Iepriekšēja pieteikšanās pa mob.tel.:
26551637.
Gadatirgus Koknesē
19. maijā Koknesē tiek organizēts gadatirgus. Laipni aicināti pārdot un pirkt
gribētāji. Īpaši gaidām amatniekus ar saviem izstrādājumiem.
Pārtikas tirgotājus lūdzam pieteikties
līdz 17. maijam pa tālr. 65133640.

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O. Vācietis/
17. maijā plkst. 11.00 I. Gaiša Kokneses vidusskolā atvērto durvju diena
9. klašu skolēniem.
Būsiet mīļi gaidīti!

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2012. gada aprīļa mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 3 jaundzimušie.
Es atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu kā mani koki zied.
/Ā. Elksne/
Mūžībā pavadīti:
Fjodors Lagošs (1935. g.);
Antoņina Bičkoviča (1941. g.);
Vasilijs Gusevs (1951. g.);
Andris Balodis (1944. g.).
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