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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Palīdzēsim Latvijai kļūt tīrākai! Piedalīsimies Lielajā talkā!

Kad pirmā zāle dīgst
tad zeme lūgšanu skaita
un zvaigznes debesīs
apstājas savā gaitā.
Aiz zvaigžņu dūmakām
debesis veras vaļām,
un Dievs pats pa zemi iet
pastalām zaļām.
/Fr.Bārda/

Priecīgas un saulainas Lieldienas! 
Lai gaišie pavasara svētki ik mājā un ģimenē 
atnāk ar prieku par dabas atmodu un rosina 

jauniem darbiem!
Kokneses novada pašvaldības vārdā domes 

priekšsēdētājs Dainis Vingris

Esiet sveicināti dabas at-
modas laikā, kad Latvijas 
debesīs aprīlis raksta savu 
vārdu. Kur pieskaras saules 
stari, zemes pelēkais vaigs 
uzplaukst spirgtā zaļumā. 
„Daba savā dievišķajā skais-
tumā ir perfekta un harmo-
niska, un mums ir ne tikai 
jāmācās PAR dabu, bet gal-
venokārt mums jāmācās NO 
dabas, “ aicina Lielās Talkas 
vadītāja Vita Jaunzeme. 27. 
aprīlī parādīsim savu labo 
gribu un atbalstīsim Lielo 
Talku – būsim tie, kas ne-
vis nomet, bet paceļ, tie, kas 
nevis posta, bet atjauno un 
iestāda. Lai mūsu Kokneses 
novads top arvien zaļāks un 
ziedošāks! Ieraugot, kā pa 
Kokneses parku lepni pastai-
gājas stārķis, nav šaubu – svē-
tības mums pietiks visam ga-
dam, ir tikai jānotic, ka mūsu 
spēkos ir paveikt daudz labu 
darbu!

Noslēgusies sabiedriskā 
apspriešana par pilsētas sta-
tusa noteikšanu Kokneses 
ciemam. Šajā izdevumā iepa-
zīstinām ar aptaujas rezultātu 
apkopojumu. Paldies visiem 
iedzīvotājiem, kuri izteica 
savu viedokli! Vairākums 
respondentu atzīst, ka ar vēs-
turisko atmiņu, ar nozīmīgo 
lomu šodienā Koknese ir pil-
sētas statusa cienīga.

„Man vienmēr bijuši lī-
dzās labi cilvēki,” teic Raina 
Līcīte, kurai darba mūžs pa-
gājis dzimtajā pagastā. Saru-
na ar ilggadējo Iršu pagasta 
pārvaldes vadītāju vēlreiz 
pārliecināja, ka Iršos ir sava 
īpašā aura, kas dod spēku un 
iedvesmu celt savu pagastu 
saulītē.

Atvērsim durvis Lieldie-
nām! Atcerēsimies, ka vis-
lielākais brīnums ir cilvēka 
dvēsele, ka brīnumus spēj 
darīt tikai mūsu gaišie dvēse-
les spēki. Laiks kopā ar sauli 
izšūpoties Lieldienu šūpolēs, 
lai varam sagaidīt laimīgu 
un bagātu gadu! Un kā reiz 
rakstījusi Anita Svētiņa: „At-
stāsim sirdī sev vietiņu mazu, 
kur pirmajiem vizbuļiem uz-
ziedēt.”

Priecīgus pavasara saules 
svētkus!

Sarmīte Rode

Šogad Lielā Talka notiks 

27. aprīlī, no plkst. 9:00 

līdz 15:00 vienlaicīgi visā 

Latvijā, rosinot cilvēkus 

ne tikai vākt atkritumus, 

bet arī tos vācot – šķirot. 

Tas tiks darīts, lai veicinā-

tu izpratni par plastmasas 

piesārņojumu, tās kaitīgo 

ietekmi uz vidi un izprat-

ni par plastmasu kā videi 

bīstamu atkritumu, kas 

rada augsnes piesārņoju-

mu un siltuma akumulāci-

ju augsnē un ūdeņos.

Talku vietām tiks piešķirti zi-
las un baltas krāsas maisi. Zilie 
tiks paredzēti plastmasai, baltie 
– citiem atkritumiem. Par Tal-
kas maisiem un to savākšanas 
vietām interesēties pie Kokneses 
novada Lielās talkas koordina-
tores Benitas Peciņas, Kokneses 
pagasta Komunālās nodaļas va-
dītājas, tālrunis: 29421728.

Kokneses pagastā 
iedzīvotāji 
aicināti talkot:

* Likteņdārzā, atbildīgais 
Armands Vitenbergs, tālrunis: 
25495544

*Atradzes kapos, atbildīgā 
Vera Rubule, tālrunis: 28654118

Bebru pagastā 
Lielā Talkas 
vietas:
Pie Vecbebru katoļu baz-

nīcas, atbildīgā Regīna Made-
lāne, tālrunis: 26328578
 Zutēnu kapos, atbildī-

gais Jānis Soloveika, tālrunis: 
28700332
Mežaparkā, atbildīgā Ilze 

Pabērza, tālrunis: 20016603
 Stadionā, atbildīgais 

Artis Zvejnieks, tālrunis: 
26417257

Atbildīgā par Lielo Talku 
Bebru pagastā Ilze Pabērza.

Iršu pagastā 
talciniekus 
gaidīs:

* Iršu kapos 
* Bulandu pilskalnā
 Abās Talkas vietās atbildī-

gais Normunds Jirgens, tālru-
nis: 28735729.

Par darbiem, kas paredzēti 
veikt šajās vietās sazināties ar 
talkas atbildīgajiem vai Lielās 
Talkas koordinatori Benitu 
Peciņu.

Aprīlī, spodrības mēnesī, 
aicinām iedzīvotājus sakopt 
savus īpašumus un ikdienā 
rūpēties par sev piederošo te-
ritoriju sakoptību!

Priecāsimies par Kokne-
ses novada iedzīvotāju aktīvu 
piedalīšanos Lielajā talkā!

Lielā Talkā šogad 
aicina – talkojot, 
atkritumus uzreiz 
šķirot!
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1. Ar  2019. gada 28. martu izbeigt 
darba tiesiskās attiecības ar ģimenes 
atbalsta centra direktori Lāsmu– 
Ružu Riekstiņu saskaņā ar Darba 
likuma 100.pantu – darbinieka uztei-
kums.

2. Ar 2019. gada  1. aprīli izbeigt  
darba tiesiskās attiecības ar Iršu pa-
gasta pārvaldes vadītāju Rainu Līcīti 
saskaņā ar Darba likuma 114.pantu 
– Darbinieka un darba devēja vieno-
šanās.

 3. Ar 2019. gada 1.aprīli pa r Iršu 
pagasta pārvaldes vadītāju iecelt Lās-
mu Ružu – Riekstiņu.

4.1. Kokneses novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieci Gintu Doni-
ku, ievēlēt par Kokneses novada bā-
riņtiesas priekšsēdētaju uz pieciem 
gadiem no 2019. gada 1. septembra 
līdz 2024. gada 31. augustam.

4.2. Kokneses novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Silviju Vēzi ievēlēt par 
Kokneses novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājas vietnieci uz pieciem gadiem 
no 2019. gada 1. septembra līdz 2024. 
gada 31. augustam.

4.3. Kokneses novada bāriņtiesas 
locekli Daci Greli, atkārtoti ievēlēt par 
Kokneses novada bāriņtiesas locekli 
uz pieciem gadiem no 2019. gada 1. 
septembra līdz 2024. gada 31. augus-
tam ar darba vietu Iršu pagastā.

4.4. Justīni Miezīti ievēlēt par Kok-
neses novada bāriņtiesas locekli uz 
pieciem gadiem no 2019. gada 1. sep-
tembra līdz 2024. gada 31. augustam.

4.5. Helēnu Sudari ievēlēt par Kok-
neses novada bāriņtiesas locekli uz 
pieciem gadiem no 2019. gada 1. sep-
tembra līdz 2024. gada 31. augustam .

5. Apstiprināt sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” , reģ. Nr . 48703001147 
Gada pārskatu par 2018.gadu.

6.1. Palielināt SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 
48703001147 pamatkapitālu par 9300 
euro (deviņi tūkstoši trīs simti euro) 
(informācija mājaslapā www.kokne-
se.lv)

Finansēšanas resursi: Kokneses no-
vada domes pamatbudžets.

6.2. Apstiprināt SIA „Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumus; 

6.3. Apstiprināt SIA „ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” statūtus 

jaunā redakcijā; 
6.4. Statūti jaunā redakcijā stājas 

spēkā ar 2019.gada 1.aprīli;
6.5. Ar statūtu stāšanos spēkā, atzīt 

par spēku zaudējušiem SIA „Kokne-
ses Komunālie pakalpojumi” statūtus, 
kas apstiprināti ar Kokneses novada 
domes 22.02.2017. sēdes lēmumu 
Nr.9.3 (protokols Nr.2).

6.6. Uzdot SIA „Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi” valdes loceklim 
A.Zīmelim reģistrēt statūtus jaunā re-
dakcijā Latvijas Republikas Komerc-
reģistrā.

2. 7. Apstiprināt sabiedrības ar ie-
robežotu atbildību „Vidusdaugavas 
SPAAO” Gada pārskatu par 2018. 
gadu.

8.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada Bebru pagasta 
pārvaldes darbu (informācija mājas-
lapā www.koknese.lv).

8.2. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Kokneses novada Iršu pagasta 
pārvaldes darbu (informācija mājas-
lapā www.koknese.lv).

9. Pieņemt zināšanai informāciju 
par 2018.gada 2.pusgadā pieņemto lē-
mumu izpildi (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv).

10. Apstiprināt autoceļu vai to 
posmu uzturēšanas klases saraks-
tu 2019.gada vasaras periodam ( no 
01.04.2019. līdz 31.10.2019.) Kokne-
ses pagastā ,Iršu pagastā un Bebru 
pagastā (informācija mājaslapā www.
koknese.lv).

11.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2019.gadam (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv).

11.2. Apstiprināt Kokneses novada 
pašvaldības atbalsta apmēru pirms-
skolas izglītības programmas apguvei 
privātās i zglītības iestādēs 2019.gadā 
(informācija mājaslapā www.kokne-
se.lv).

12. Piešķirt papildus fi nansējumu 
2000,00 euro (divi tūkstoši euro) ap-
mērā brauciena organizēšanai un da-
lībai 39. starptautiskajās Hanzas die-
nās Pleskavā (Krievijā), kas notiks no 
2019 . gada 27. līdz 30. jūnijam.

13.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļas maksas pakalpoju-
mus “Kokneses tūrisma informācijas 
centrā” (informācija mājas lapā www.

koknese.lv)
 13.2. Ieņēmumus no maksas pa-

kalpojumiem iemaksāt Kokneses no-
vada domes kasē.

 13.3. Noteikt, ka par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem iegūtos lī-
dzekļus Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību nodaļa 
var izlietot izdevumiem, kas saistīti ar 
maksas pakalpojumu nodrošināšanu, 
Kokneses novada tēla popularizēša-
nu, veidošanu un citiem Kokneses 
tūrisma informācijas centra uzturē-
šanas izdevumiem, atbilstoši apstipri-
nātajām budžeta tāmēm.

13.4. Lēmums stājas spēkā ar 2019.
gada 1.aprīli.

 13.5. Ar šā lēmuma stāšanos spēkā 
atzīt par spēku zaudējušu Kokneses 
novada domes 2018.gada 27.jūnija 
domes sēdes lēmumu Nr.6.5.(prot.
Nr.7) „Par Kokneses novada domes 
Tūrisma un sabiedrisko attiecību no-
daļas maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu „Kokneses tūrismu 
informācija centrā”.

 13.6. Maksas pakalpojumu cenrādi 
„Kokneses tūrisma informācijas cen-
trā” publicēt Kokneses novada mājas-
lapā www.koknese.lv.

 14. Piekrist, ka Kokneses pasta 
nodaļas pastnieks, kurš apkalpo Beb-
ru pagasta teritoriju, no 2019.gada 
28.marta sniedz pasta pakalpojumus 
ēkā “Papardes”, Vecbebri, Bebru pa-
gastā, Kokneses novadā, tajā pašā 
telpā, saskaņā ar apstiprinātiem pasta 
apmaiņas grafi kiem, darba dienās lai-
kā no plkst.14.00 līdz plkst.15.00.

 15.1. Komandēt Kokneses novada 
domes priekšsēdētāju Daini Vingri 
piedalīties Zemgales plānošanas re-
ģiona organizētajā pieredzes apmai-
ņas vizītē uz Valjadolidu (Spānija) no 
2019. gada 6. maija līdz 10. maijam 
(ieskaitot).

 15.2. Novada domes priekšsēdētā-
ja Daiņa Vingra komandējuma laikā 
no 2019. gada 6. maija līdz 10. maijam 
(ieskaitot) domes priekšsēdētāja pie-
nākumus veikt domes priekšsēdētāja 
vietniekam Mārim Reinbergam.

16.1. Pieņemt saistošos noteiku-
mus Nr. 2/2019” Grozījumi Kokneses 
novada domes 2010.gada 30.jūnijā 
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par 
kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kok-
neses novadā” (informācija mājaslapā 

www.koknese.lv)
16.2. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā un piemērojami ar Satversmes 
sprieduma publicēšanas dienu 2019. 
gada 6.martu. 

17.1. Iepazīties ar Kokneses novada 
domes saistošo noteikumu “Saistošie 
noteikumi par decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā” izstrādā-
to projektu (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv)

17.2.Kokneses novada domes de-
putātiem, SIA “Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklim, Bebru 
pagasta pārvaldes vadītājai un Iršu 
pagasta pārvaldes vadītājai līdz 2019. 
gada 10. maijam iesniegt domes ju-
ristei savus priekšlikumus un ietei-
kumus minēto saistošo noteikumu 
izstrādē. 

17.3. Izveidot darba grupu šādā sa-
stāvā:

Ilmārs Klaužs – domes izpilddirek-
tors

Aldis Neija – Kokneses pagasta ie-
dzīvotājs

Ilze Pabērza – Bebru pagasta pār-
valdes vadītāja

Lāsma Ruža– Riekstiņa – Iršu pa-
gasta pārvaldes vadītāja

Ziedonis Vilde – domes deputāts
Aigars Zīmelis – SIA “Kokneses 

Komunālie pakalpojumi” valdes lo-
ceklis.

18.1. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt fi nansējumu au-
tosportistiem licenču iegādei.

18.2. Finansējumu ieskaitīt paš-
valdības aģentūras “Kokneses Sporta 
centrs” budžetā.

191. Atļaut sabiedrībai ar iero-
bežotu atbildību “DaNi”, reģ. Nr.LV 
45403038143, adrese “Grotēni”, Sē-
renes pagasts, Jaunjelgavas novads 
organizēt tematiskos tirdziņus (amat-
niekiem, mājražotājiem, rūpniecības 
preču tirgotājiem) Lāčplēša ielā 2, 
Koknesē, Kokneses pagastā Kokneses 
novadā ( Zaļā tirgus laukumā) 2019. 
gadā šādos datumos:

–20.aprīlī  – Pavasara tirgus;
–22.jūnijā – Līgo dienas tirgus;
–24.augustā – Skolas preču tirgus;
–26.oktobrī – Rudens tirgus;
–22.decembrī – Ziemassvētku tir-

gus.

 19.2. Slēgt līgumu ar sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību “DaNi”, reģ. 
Nr.LV 45403038143, adrese “Grotēni”, 
Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads 
par teritorijas “Zaļā tirgus laukums”, 
Lāčplēša ielā Nr.2, Koknesē, Kokneses 
pagastā izmantošanu tirgus organizē-
šanai, kārtības nodrošināšanu tirgus 
laikā, teritorijas sakopšanu pēc tirgus, 
patērētās elektroenerģijas apmaksu 
un tualešu nodrošināšanu tirgus lai-
kā.

20.1. Izsludināt pieteikšanos uz 
ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” 
direktora amatu.

20.2. Apstiprināt prasības preten-
dentam uz ģimenes atbalsta centra 
“Dzeguzīte” direktora amatu (infor-
mācija mājaslapā www.koknese.lv)

21.1. Ņemt aizņēmumus Valsts 
kasē ar Valsts Kases aktuālo aizde-
vumu gada procentu likmi un ar fi k-
sēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 
šādam projektam:

21.1.1. Prioritārajam investīciju 
projektam ”Blaumaņa un Indrānu 
ielas pārbūve posmā līdz Lāčplēša ie-
lai, Koknesē” 157 829.37 EUR (viens 
simts piecdesmit septiņi tūkstoši as-
toņi simti divdesmit deviņi euro 37 
centi).

21.2. Aizņēmumu pamatsummu 
atmaksu uzsākt ar 2021. gada martu. 
Aizņēmumu atmaksu veikt 20 gadu 
laikā no aizņēmuma saņemšanas brī-
ža.

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

21.4. Aizņēmuma līdzfi nansējumu 
52 609.79 (piecdesmit divi tūkstoši 
seši simti deviņi eiro 79 centi), kas 
ir 25% apmērā no kopējām projekta 
izmaksām, garantēt ar Kokneses no-
vada pašvaldības 2019. gada budžetu.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2019. gada 24. aprīlī un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

1. Par pašvaldības Gada pārskatu
2. Par sociālajai palīdzībai plānoto 

līdzekļu izlietojumu pirmajā ceturksnī
3. Par p/a “Kokneses Sporta centrs” 

fi nansiālo darbību pirmajā ceturksnī
4. Par Attīstības nodaļas darbu
5. Par projektu realizācijas gaitu

Sagatavoja novada domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2019.gada 27.martā Kokneses novada dome NOLĒMA:

25. martā, komunistiskā ge-

nocīda upuru piemiņas 70. 

gadskārtā, Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis svinīgā 

pieņemšanā tikās ar Latvijas 

politiski represēto nodaļu 

biedriem. Rīgas pilī viesojās 

arī Koknese novada politiski 

represēto nodaļas pārstāves: 

Monika Dzene, Ērika Gailāne, 

Antoņina Midega, Maija Pum-

puce un Lība Zukule. 

Sarmīte Rode, 

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

Pirms tikšanās pie Valsts preziden-
ta, koknesietes piedalījās komunistis-
kā genocīda upuru piemiņas gājienā, 
kas sākās no Okupācijas muzeja un 

noslēdzās pie Brīvības pieminekļa. 
Valsts prezidents Raimonds Vē-

jonis, uzrunājot gājiena dalībnie-
kus, uzsvēra: "Šī gadadiena varētu 
kļūt par simbolisku atskaites punktu 
godīgai sarunai par pagātni un pie-
miņu. Represētie un viņu ģimenes 
nekad neaizmirsīs   padomju režīma 
nodarīto, bet vai 30 gadu laikā tas 
nav pabalējis no mūsu pašu atmiņas? 
Cik daudz atcerēsies mūsu bērni, un 
ko par 1949. gada 25. martu zinās 
mūsu mazbērni? Jauniešu nepilnī-
gās zināšanas jau tuvākajā nākotnē 
var apdraudēt deportāciju piemiņu." 
Valsts prezidenta teiktajam piekrīt 
arī Ērika Gailāne. Viņa teic, ka bija 
cerējusi pie Brīvības pieminekļa šajā 
dienā ieraudzīt daudz vairāk jaunu 
cilvēku. "Par šiem notikumiem ir jā-

runā ģimenēs, jāstāsta skolās vēstu-
res stundās. Mūsu vidū paliek arvien 
mazāk to, kas  piedzīvoja traģisko 25. 
marta nakti. Es piederu pie Sibīrijas 
bērniem, kuriem pirmā pasaules ap-
jausma sākās svešā zemē," teic Ērika 
Gailāne. 

Sirsnīgus vārdus represēto nodaļu 
biedriem svinīgajā pieņemšanā sacīja 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 
Latvijas Politiski represēto apvie-
nības (LPRA) vadītājs Ivars Kaļķis 
kā vērtīgu piemiņas apliecinājumu 
Valsts prezidentam uzdāvināja tik-
ko izdoto Dzintras Gekas grāmatu 
"Skola Sibīrijā". Gaišu noskaņu ra-
dīja Normunda Rutuļa muzikālais 
priekšnesums. 

Ērika Gailāne Kokneses novada 
politiski represēto nodaļas pārstāvju 

vārdā pateicas Lībai Zukulei par ro-
sinājumu piedalīties šajā pasākumā, 

vēlot ar tikpat lielu enerģiju darbo-
ties arī turpmāk.

Kokneses novada represētie pieņemšanā pie 
Valsts prezidenta

Lība Zukule, Ērika Gailāne, Maija Pumpuce, Antoņina Midega, Monika Dzene 
kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.
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Kokneses novada dome ar 2019. 

gada 27. februāra lēmumu Nr. 

4.16. laikā no 2019. gada 1. mar-

ta līdz 31. martam izsludināja 

publisko apspriešanu iedzīvotā-

ju viedokļa noskaidrošanai par 

Kokneses novada pilsētas statu-

sa noteikšanu Kokneses ciemam. 

Iedzīvotāji savu viedokli varēja 

paust, aizpildot aptaujas anketu 

klātienē vai elektroniski pašval-

dības mājaslapā www.koknese.

lv. 2019. gada 4. martā Kokneses 

tūrisma informācijas centrā tika 

organizēta iedzīvotāju tikšanās 

ar Kokneses novada domes 

priekšsēdētāju un speciālistiem. 

Tikšanās dalībnieki izteica pārlie-

cību par atbalstu pilsētas statusa 

noteikšanai Kokneses ciemam. 

Iedzīvotāju viedoklis noskaidrots, 
apkopojot aptaujas rezultātus. Aptau-
jā "Iedzīvotāju viedoklis par novada 
pilsētas statusa noteikšanu Kokneses 
ciemam" piedalījās 158 respondenti. 
No iesniegtajām anketām 96 aizpildītas 
elektroniski, bet 62 anketas iesniegtas 
papīra formātā. 

Par pilsētas statusa noteikšanu Kok-
neses ciemam ir balsojis 131 respon-
dents jeb 82,9% aptaujas dalībnieku, bet 
noraidošu atbildi ir snieguši 27 iedzīvo-
tāji jeb 17,1%.

Lielākā daļa respondentu uzskata, 
ka pilsētas statuss garantēs lielāku Kok-
neses un Kokneses novada patstāvību. 
Kokneses pilsētas statuss cels iedzīvo-

tāju pašapziņu, vairos patriotisma jūtas, 
tiks atgūtas 1277.gadā piešķirtās pilsē-
tas tiesības. Vairāki aptaujas dalībnieki 
pozitīvi vērtē faktu, ka jau vēsturiski 
Koknese ir bijusi Hanzas savienības 
pilsēta, norādot, ka gadiem ilgi Kokne-
se ir vairojusi savu atpazīstamību un ir 
pelnījusi būt par novada pilsētu, jo ir re-
dzama infrastruktūras attīstība: teritori-
jas labiekārtošana, ielu sakārtošana, ēku 
renovācija. Vēl citi respondenti pauž 
viedokli, ka pilsētas statusa noteikšana 
veicinās Kokneses straujāku izaugsmi 
un attīstību, investīciju piesaisti, dar-
bavietu skaita palielināšanos, uzņēmēj-
darbības pieaugumu, tūristu piesaisti 
gan pa sauszemi, gan ūdensceļu, tādē-
jādi lepojoties ne tikai ar vēsturiskām 
vietām, bet arī ar 21. gadsimta cienīgu 
pilsētvidi. Vienā no respondenta ko-
mentāriem teikts: „Vēsturiskais aspekts 
un nākotnes perspektīvas liek domāt 
un rada pārliecību, ka apdzīvotas vie-
tas statusa maiņa zināmā mērā palīdzēs 
uzlaboties Kokneses ekonomiskai attīs-

tībai šī jēdziena plašākā nozīmē.”
Respondenti, kuri neatbalsta novada 

pilsētas statusa noteikšanu Kokneses 
ciemam, pauž viedokli, ka novads ir 
par mazu, lai notiktu attīstība, tam ir 
neadekvāti liels administratīvais aparāts 
attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, tam ir 
jāpievienojas kādam lielākam attīstības 
centram, lai iedzīvotāji varētu saņemt 
kvalitatīvākus un lētākus pakalpoju-
mus. Daļa respondentu uzskata, ka sta-
tusa maiņa sadārdzinās zemes kadastra 
vērtību un mainīsies nekustamā īpašu-
ma nodokļa likme.

Veiktās aptaujas rezultātos dominē 
pozitīva iedzīvotāju attieksme un at-
balsts pilsētas statusa noteikšanai Kok-
neses ciemam.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem 
par viedokļa izteikšanu un piedalīšanos 
aptaujā!

Aptaujas rezultātu apkopojumu 
sagatavoja: Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Publiskajā apspriešanā pausto 
viedokļu apkopojums

Daugavas un Pērses ūdeņi šalc 

pavasara noskaņās, saules sta-

rus sveicina pirmās vizbulītes, 

parks mostas pēc ziemas miera 

un Kokneses viduslaiku pilsdru-

pās sākas rosība. Klientu apkal-

pošanas paviljons Kokneses vi-

duslaiku pilsdrupās 2019.gada 

sezonu uzsāks 19. aprīlī. 

Kokneses tūrisma 

informācijas centrs

Kā ik gadus, Kokneses novada ie-
dzīvotājiem pilsdrupu apmeklējumam 
būs iespēja iegādāties ģimenes gada 
karti ( 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bēr-
ni līdz 18 gadu vecumam, cena 4.00 
euro). Līdztekus ierastajiem Kokneses 
viduslaiku pilsdrupu piedāvājumiem, 
kāzu uzvedumi, naudas kalšana, ek-
spedīcijas u.c., vasaras periodā Kokne-
ses viduslaiku pilsdrupās tiks atvērts 
Moku kambaris, kur būs aplūkojami 

un arī izmēģināmi viduslaikiem rak-
sturīgi moku rīki. Moku kambara 
apskate tiek iekļauta ieejas maksā, sa-
vukārt ekskursiju programmas Moku 
kambarī iepriekš jāpiesaka un tās būs 
par maksu. Kokneses viduslaiku pils 
vēsturi varēs iepazīt klausoties audio-
gida stāstījumā, kas pieejams sešās 
valodās: latviešu, angļu, vācu, krievu, 
igauņu un lietuviešu. Pie klientu ap-
kalpošanas paviljona būs iespēja ie-
pazīt Kokneses senatni un tagadni ar 
lielformāta spēlēm: cirku „Senā Han-
zas pilsēta Koknese”, domino „Ražots 
Koknesē”, puzli „Kokneses viduslaiku 
pilsdrupas”. Aktuālo informāciju, kā 
arī audiogida, spēļu un Moku kam-
bara ekskursiju programmu izmaksas 
aicinām skatīt mājaslapā: www.visit-
koknese.lv . 

Simboliski tūrisma sezona Koknesē 
tiks atklāta 18. maijā, kad visi tiek ai-
cināti uz Sama modināšanas svētkiem!

Koknese viduslaiku pilsdrupu burvību iemūžinājis Ainārs Briedis.

Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās sākas rosība

27. martā Kokneses novada domes 
sēdē deputāti vienbalsīgi Iršu pagasta 
pārvaldes vadītājas amatā apstiprinā-
ja iršēnieti Lāsmu Ružu–Riekstiņu, 
līdzšinējo Ģimenes atbalsta centra 
„Dzeguzīte” direktori, kura tikko at-
griezusies no bērna kopšanas atvaļi-
nājuma. 

Izveidojoties Kokneses novadam, 
par Iršu pagasta pārvaldes vadītāju 
sāka strādāt Raina Līcīte. Viss darba 
mūžs viņai pagājis Iršu pagastā, ilgus 
gadus veicot sekretāres pienākumus 
Iršu ciema padomē, vēlāk pagasta pa-
domē. Dodoties pelnītā atpūtā, piere-
dzes bagātajai pašvaldības darbiniecei 
par ieguldījumu Iršu pagasta izaugs-
mē sirsnīgi pateicās Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
deputāti un pārējie kolēģi.

Jaunā Iršu pagasta pārvaldes va-
dītāja Lāsma Ruža–Riekstiņa darbu 

uzsāka 1. aprīlī. Novēlam veiksmīgu 
darbošanos!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 

nodaļa
Anitas Šmites foto

Par Iršu pagasta pārvaldes 
vadītāju apstiprināta 
Lāsma Ruža–Riekstiņa

Lāsma Ruža–Riekstiņa 

Kokneses Tūrisma centrā 26. martā 
notika Interreg V–A Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014.–2020.gadam pro-
jekta Nr.LLI–313 “Aizraujošs ceļojums 
muižu parkos četros gadalaikos” /4Se-
asonsParks ieviešanas un uzraudzības 
darba grupu sanāksme. 

Sanāksmē piedalījās projekta partne-
ri no Kokneses novada domes, Jelgavas 
novada pašvaldības, Zemgales plānoša-
nas reģiona, Rokišķu Reģionālā muzeja 
un Pakruojis rajona pašvaldības. Kolēģi 
prezentēja līdz šim paveiktos, šobrīd 
īstenošanā esošos un arī turpmāk plā-
notos darbus un aktivitātes, kā arī ap-
sprieda kopīgi īstenojamās aktivitātes 
tuvākajā laikā, piemēram, paredzētās 
divu dienu apmācības tūristu jomas 
profesionāļiem Latvijā un Lietuvā, kā 

arī esošos izaicinājumus projekta atlai-
žu kartes ieviešanā un citus jautājumus.

Līdz šim paveikta 92 parku apzinā-
šana gan Zemgales plānošanas reģionā 
Latvijā, gan tikpat daudz Paņevežu un 
Šauļu apriņķos Lietuvā, kā arī veikta 
tūristu aptauja par ceļotāju interesēm, 
vēlmēm un ieradumiem, par tūristiem 
svarīgāko pakalpojumu apjomu, kā arī 
nepieciešamajiem uzlabojumiem parku 
infrastruktūrā. Šajā laikā īstenotas arī 
apmācības parku apsaimniekotājiem 
un citiem speciālistiem. Kokneses mui-
žas ansambļa parkā un Elejas muižas 
parkos veikti darbi jaunu infrastruktū-
ras objektu izbūvei, arī Pakruojis rajo-
na pašvaldība veikusi nepieciešamos 
priekšdarbus infrastruktūras objektu 
izbūves uzsākšanai.

Sanāksmes noslēgumā projekta part-
neri devās Kokneses parka ekskursijā 
gides Spodras Briedes pavadībā, lai ap-
lūkotu vienu no projekta ietvaros īsteno-
tajiem objektiem – Pērses ūdenskrituma 
imitāciju un blakus esošās teritorijas 
apzaļumošanu vienā no dīķu krastiem. 
Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja iz-
staigāt un novērtēt atlikušo parka terito-
riju un iepazītos ar vēl plānoto darbu lo-
kācijas vietām un līdz šim jau esošajiem 
objektiem, jo lielākā daļa viesu Koknesē 
ciemojās pirmo reizi. Projekta partne-
ri atzinīgi novērtēja Kokneses Tūrisma 
centra plašās telpas un daudzveidīgo 
suvenīru un vietējo uzņēmēju un māj-
ražotāju produkcijas piedāvājumu, kā 
arī baudīja Kokneses parka burvību un 
negaidītu cīruļputeni vizītes laikā.

Projekta mērķis ir veicināt kultūr-
vēstures objektu ilgtspēju, palielināt 
to pievilcību apmeklētājiem. Projekta 
īstenošanas ilgums no 01.03.2018.–
29.02.2020. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības fi nansiālo atbalstu. Par pub-
likācijas saturu pilnībā atbild Kokneses 
novada dome un tas nekādos apstākļos 
nav uzskatāms par Eiropas Savienības 
ofi ciālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Ieva Rusiņa

Foto: Sandija Svarupa
Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa

Projekta “Aizraujošs ceļojums 
muižu parkos četros gadalaikos” 
ieviešana jau pusceļā

Projekta partneri, baudot Kokneses parka burvību.

KOKNESES NOVADA PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “GUNDEGA” 

PAZIŅOJUMS

Sākot ar 2019.gada 8.aprīli, lūdzam pieteikt 2014.gadā dzimušos 
bērnus (kuri neapmeklē PII) Kokneses novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Gundega” piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
obligātās apmācības grupās 2019./2020.mācību gadam.

Iesniegumus pieņem katru darba dienu no plkst.9.00–16.00 
Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē “Gundega”, 
Koknesē, Lāčplēša ielā 7.

Tālrunis uzziņām: mob.26363672.
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Biedrība “Aizkraukles rajona 
partnerība” starptautiskā projek-
ta Nr. 18-00-A019.333-000003 
“Aprites ekonomika lauku reģio-
nos. Global Eko – Inno Eko” ie-
tvaros ir veikusi līdz šim nebijušu 
pētījumu “Aizkraukles rajona 
partnerības teritorijā pieejamo 
bioresursu izmantošanas poten-
ciāla noteikšana aprites ekono-
mikas kontekstā”.

Pētījumu ir veicis Rīgas Teh-
niskās universitātes Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātes 
Vides aizsardzības un siltuma sis-
tēmu institūts. Ir izvērtēta gan šī 
brīža bioresursu pieejamība, gan 
to izmantošanas potenciāls part-
nerības teritorijai raksturīgām 
nozarēm – lopkopībai, lauksaim-
niecībai un mežsaimniecībai. 
Novērtēta biomasas resursu, to 
atkritumu un atlikumu apsaim-
niekošana, un piedāvātas idejas, 
kā šos resursus izmantot jaunu 
produktu ražošanai. Analizēts 
lauksaimniecības un mežsaim-
niecības iespējamais ieguldījums 

bioresursu ieguvē un ražošanā, 
kā arī to līdzdalība kopējā bio-
ekonomikas attīstībā, velkot 
paralēles ar aprites ekonomikas 
ciklu.

Bioresursu izmantošanas ie-
spēju analīze balstās uz netradi-
cionālu faktoru vērtējumu: pie-
ejamo cilvēkresursu daudzumu, 
nodarbinātību un teritorijas attīs-
tības līmeņa indeksu. 

Veikts apskats par Aizkrauk-
les rajona partnerības teritorijā 
sastopamajiem koksnes un ne-
koksnes resursiem, piemēram, 
par meža ogām, sēnēm, augiem 
un citiem mežā esošiem resur-
siem, kurus ir iespējams izman-
tot daudz efektīvākā veidā, nekā 
tas ir šodien, ražojot produktus 
ar augstāku pievienoto vērtību. 
Tādā veidā attīstot gan pašvaldī-
bas, gan valsts ekonomiku. 

Izmantojot B kategorijas pie-
sārņojošās darbības atļaujas, tika 
noteikts bioloģisko atlikumu un 
atkritumu daudzums no komer-
ciālās pārstrādes izpētes teritori-

jā. Izpētītas un novērtētas iespē-
jas, kas ļautu palielināt bioresur-
su ieguves apjomus, piemēram, 
izmantojot izstrādātus kūdras 
laukus kultūraugu audzēšanai, 
vai arī izmantojot lauksaimniecī-
bā neizmantotās zemes platības. 
Noteikta, kādu kultūraugu au-
dzēšana būtu visefektīvākā izpē-
tes teritorijā. 

Izvērtēts potenciāls jaunu ra-
žotņu dibināšanai un sniegtas 
rekomendācijas par pasāku-
miem un aktivitātēm, kuras būtu 
jāorganizē Aizkraukles rajona 
partnerības teritorijā esošajām 
organizācijām – pašvaldībām, 
izglītības iestādēm, uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām un 
citiem, lai, izmantojot teritorijā 
pieejamos bioresursus, sekmētu 
veiksmīgu bioekonomikas un 
aprites ekonomikas attīstību un 
stiprinātu Aizkraukles rajona 
partnerības teritorijas kapacitāti.

Lūk, ko par šo pētījumu saka 
autori: “Pētījuma atskaite ir veltī-
jums Aizkraukles rajona partne-

rības teritorijā dzīvojošajiem un 
strādājošajiem. Tas ir vēstījums 
par iespējām, kuras nedrīkst pa-
laist garām, par uzdrīkstēšanos 
kļūt labākajiem valstī, par ino-
vatīvu ideju ieviešanu un skatu 
nākotnē, par aicinājumu aizbēgu-
šajiem atgriezties. Nenoliedzami 
ir grūti sākt, ja lietuviešu kaimiņi 
ir aktīvāki un ir jau attīstījuši sa-
vus biznesus, balstoties uz Latvi-

jas bioresursiem. Nenoliedzami 
tas ir izaicinājums attīstīt pašiem 
savu biznesu, tomēr šoreiz tam ir 
priekšrocības, jo tas būs inovatī-
vāks nekā esošais bizness. Inovā-
cijas ir tas, kas dzen uz priekšu 
nākotnes attīstību.”

Ar pilnu pētījuma tekstu 
iespējams iepazīties ŠEIT vai 
Aizkraukles rajona partnerī-
bas mājaslapā: http://aizkrauk-

lespartneriba.lv/2019/04/10/
veikts-aizkraukles-rajona-
partneribas-darbibas-terito-
rijas-bioresursu-potenciala-
novertejums/?term_id=11

Pētījuma prezentācija biedru 
kopsapulcē 19.03.2019 ŠEIT

Projektu vadītāja
Ilvija Ašmane

ilvija.asmane@
aizkrauklespartneriba.lv

2019. gada 30. janvārī Kokne-
ses novada domes sēdē tika pie-
ņemts lēmums 8.1. (protokols 
Nr.3) ”Par Kokneses novada 
attīstības programmas 2020.–
2026. gadam izstrādes uzsāk-
šanu”. Atbilstoši pieņemtajam 
lēmumam, ir paredzēts izstrādāt 
pašvaldības vidēja termiņa at-
tīstības plānošanas dokumentu 
turpmākajiem 7 gadiem, kurš 
būs par pamatu pašvaldības 
budžeta līdzekļu plānveidīgai 
izlietošanai attīstības projektiem 
un investīciju piesaistei atbilstoši 
programmā izvirzītajiem mēr-
ķiem.

Attīstības programmas 
izstrādes vadības grupa aici-
na iedzīvotājus, uzņēmējus, 
nevalstiskās organizācijas, 
iestādes un citus interesentus 
pieteikties attīstības program-
mas ietvaros rīkotajās darba 
grupās.

Aicinām pieteikt savu dalī-
bu kādā no tematiskajām darba 

grupām līdz 10.04.2019., iz-
mantojot kādu no minētajiem 
veidiem:

1) sūtot e-pasta vēstuli uz ad-
resi anda.mikala@koknese.lv; 

2) zvanot Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļai, tālru-
nis 65133636, 27097953.

3) Informējot rakstiski aiz-
pildot iesniegumu, adresējot to 
Kokneses novada domei (Me-
lioratoru iela 1, Koknese, Kok-
neses pagasts, Kokneses novads 
LV–5113) vai iesniedzot pagastu 
pārvaldēs, norādot kontaktin-
formāciju (vārdu, uzvārdu, adre-
si, tālruni un e-pastu) un vēlamo 
darba grupu.

Piesakot dalību, lūdzam no-
rādīt kontaktinformāciju (vārds, 
uzvārds vai uzņēmuma/orga-
nizācijas nosaukums, tālrunis, 
e-pasts) un grupas (vienas vai 
vairāku) nosaukumu, kurā vēla-
ties ņemt dalību.

Pašvaldība aicina iedzīvotā-
jus līdz š.g. 2. maijam izteikt arī 

rakstiskus priekšlikumus jauna-
jai novada attīstības program-
mai, elektroniski sūtot informā-
ciju uz e-pastu: anda.mikala@
koknese.lv vai pa pastu (Kokne-
ses novada domei, Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, LV–5113).

Attīstības plānošanas doku-
menta izstrāde ilgs līdz 2019. 
gada novembrim. Attīstības 
programmas izstrādes laikā pa-
pildus darba grupām, paredzēts 
veikt iedzīvotāju, uzņēmēju an-
ketēšanu un publiskās apsprie-
šanas organizēšanu. Aktuālā 
informācija par sabiedrības līdz-
dalības iespējām arī turpmāk 
būs atrodama pašvaldības mā-
jaslapā www.koknese.lv. 

Aicinām ikvienu iesaistī-
ties Kokneses novada attīstības 
programmas 2020.–2026.ga-
dam izstrādē!

Iegūtie personas dati tiks ap-
strādāti attīstības programmas 
izstrādei un tiks uzglabāti līdz 
mērķa sasniegšana.

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem Kokneses novada attīstības 
programmas 2020.–2026. gadam izstrādē

Darba grupu sapulces paredzētas laika posmā no aprīļa 
līdz maijam. Darba grupu pirmās sanāksmes paredzētas 
sekojošos datumos:

Da-
tums Laiks Darba grupa Darba grupas no-

rises vieta
16.04. plkst.10.00 

–12.00
 Labklājības darba grupa (tematiskais aptvērums ir pub-
liskie pakalpojumi, sabiedriskā kārtība, drošības jautājumi, 
veselības aprūpe, sociālā palīdzība, indivīda labklājība, vides 
kvalitāte u.c. tematiski saistītie jautājumi).

Kokneses novada 
dome (Koknesē, 

Melioratoru ielā 1, 
lielā zāle, 1.stāvs)

16.04. plkst.15.00 
–17.00

 Sabiedrības darba grupa (tematiskais aptvērums ir izglī-
tība, jaunatnes politika, kultūra, kultūrvēsturiskais man-
tojums, sabiedriskās organizācijas, sports, aktīvā atpūta, 
pārvalde, sabiedrības aktivitāte un iesaiste u.c. tematiski 
saistītie jautājumi).

29.04. plkst.16.00 
–18.00

 Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa 
(tematiskais aptvērums ir uzņēmējdarbība un 
nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, lauksaimniecība, 
tūrisms, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un 
dabas resursi u.c. tematiski saistītie jautājumi).

Ceturtā pieteikšanās mācī-
bām Valsts izglītības attīstības 
aģentūras pieaugušo izglītības 
projektā "Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide" paredzēta šī gada maijā. 
Šoreiz strādājošie iedzīvotāji va-
rēs izvēlēties mācības 12 dažādās 
nozarēs, kā arī astoņās mūžizglī-
tības kompetencēs. 

Mācību klāstā atgriezīsies 
kultūras nozare ar mācībām 
bibliotēku darba jomā. Mācības 
būs pieejamas arī tādās nozarēs 
kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, 
ādas un ādas izstrādājumu ra-
žošana, pārtikas rūpniecība un 
lauksaimniecība, ēdināšanas pa-
kalpojumi un tūrisms, drukas un 
mediju tehnoloģijas, transports 
un loģistika, enerģētika, ķīmiskā 
rūpniecība, būvniecība, kokrūp-
niecība, elektronisko un optisko 
iekārtu ražošana, informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas, 
metālapstrāde, mašīnbūve un 
mašīnzinības. 

Pirmo reizi būs iespēja apgūt 
mācību programmas arī mūžiz-
glītības kompetencēs. To vidū ir 
digitālās, uzņēmējdarbības un 
ilgtspējas kompetences, mate-
mātikas, dabaszinātņu un teh-
noloģiju kompetences, kultūras 
izpratnes un izpausmes, per-
sonīgās, sociālās un mācīšanās 
kompetences, kā arī integrētās 
kompetences un valodu kom-
petences noteiktās nozarēs. Strā-
dājošie varēs apgūt arī atsevišķus 
moduļus no licencētām un akre-
ditētām modulārajām profesio-
nālās izglītības programmām. 
Šādu atsevišķu moduļu apguve 

dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt 
uz darba devēju vajadzību pieau-
gumu pēc specifi skām prasmēm 
un iemaņām.

Detalizēts jauno mācību sa-
raksts maijā būs pieejams  mā-
jaslapā www.macibaspieaugusa-
jiem.lv. Aicinām sekot informā-
cijai arī VIAA sociālajos tīklos 
Facebook, Twitter vai Draugiem.

Mācībām maijā varēs pieteik-
ties ikviens  strādājošs vai paš-
nodarbināts iedzīvotājs vecumā 
no 25 gadiem ar nepabeigtu 
vai pabeigtu izglītību, kurš vēl 
nav paaugstinājis profesionālo 
kompetenci šajā projektā, jo iz-
glītoties par ES fondu un valsts 
līdzekļiem ikviens nodarbinātais 
var vienu reizi. Mācībām var pie-
teikties arī tie pieaugušie no 25 
gadu vecuma, kuri atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā, saglabā-
jot darba attiecības. 

Mācību izmaksas 90% apmē-
rā sedz ES fondi un valsts, 10% ir 
strādājošā līdzmaksājums, kuru 
var segt arī darba devējs. Mācī-
bas bez maksas ir strādājošajiem 
ar maznodrošinātās vai trūcīgās 
personas statusu.

Lai nodrošinātu 4. kārtas mā-

cību klāstu, 4.martā VIAA ir iz-
sludinājusi mācību programmu 
pieteikšanu, kurā gaida izglītības 
institūciju piedāvājumus līdz 12. 
aprīlim. 

Kopš projekta uzsākšanas 
2017. gadā tajā noritējušas jau 
trīs pieteikšanās kārtas, kuru re-
zultātā mācības pieaugušajiem 
uzsākuši 17 191 strādājošo, no 
kuriem vairāk nekā 11 tūkstoši 
izglītošanos jau pabeiguši. Lat-
vijas darbaspēks ir gatavs mācī-
ties mūža garumā, par ko liecina 
fakts, ka 31% visu mācību dalīb-
nieku ir vecumā no 45 gadiem, 
kas ir projekta prioritārā mērķ-
auditorija, savukārt 20% – ve-
cumā virs 50 gadiem. Statistika 
par mācību dalībniekiem 1. un 
2. kārtā liecina, ka 59% izglītības 
ieguvēju ir vīrieši, savukārt puse 
no visiem mācību dalībniekiem 
ir ar pamata, vidējo vai profesio-
nālo izglītību. 

Projektu “Nodarbināto per-
sonu profesionālās kompetences 
pilnveide” fi nansē Eiropas Sociā-
lais fonds un Latvijas valsts, sešu 
gadu laikā līdz 2022. gada 31. de-
cembrim ieguldot vairāk nekā 25 
miljonus eiro.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās 
mācībām pieaugušajiem

Veikts “Aizkraukles rajona partnerības” darbības 
teritorijas bioresursu potenciāla novērtējums
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25. martā, atminoties 

skaudros notikumus 

pirms 70 gadiem, kad 

savu zemi mīlošajiem 

Latvijas iedzīvotājiem sā-

kās sāpju un ciešanu ceļš 

uz Sibīriju, arī Kokneses 

novada iedzīvotāji tika 

aicināti piedalīties atceres 

pasākumos. 

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

24. marta pēcpusdienā 
Koknesē, Stacijas laukumā pie 
piemiņas akmens represijās 
cietušajiem, kurā iekalti vārdi: 
"Tagad atpakaļ es nāku atkal 
savā tēvzemē", pulcējās Kokne-
ses novada politiski represēto 
nodaļas biedri, viņu vidū gan 
Kokneses, gan Bebru pagasta 
iedzīvotāji un mūsu novada 
jaunā paaudze. Astrīdas Saime-
nas runātie dzejas vārdi atgā-
dināja Māras dienu 1949. gada 
25. martā, kad  latvju sētas pa-
lika tukšas, bet to saimniekiem, 
aizvestiem svešumā, piederēja 
vien sapnis par atgriešanos tēva 
mājās. No Bebru pagasta Gol-
gātas ceļu sāka 102 cilvēki, bet 
no Kokneses pagasta 23 sētām 
tika izsūtītas 34 ģimenes jeb 
80 cilvēku. Atceres brīdī pēc 
kopīgi nodziedātas mūsu tau-
tas lūgšanas, klātesošos uzru-
nāja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
atgādinot, ka šo Maskavas iz-
shēmoto operāciju padomju 
vara vienlaikus īstenoja visās 
Baltijas valstīs, no Latvijas iz-
sūtot vairāk kā 44 000 iedzīvo-
tāju. Par pagātnes notikumiem, 

vērtējot tos no šodienas skatu-
punkta, savās pārdomās dalījās 
Kokneses novada politiski re-
presēto nodaļas vadītājs Andris 
Freimanis, kuram arī bērnība 
pagājusi, brienot Sibīrijas snie-
gus. 

  Tiem, kam nebija lemts 
atgriezties, viņu mūžīgai pie-
miņai pie koknesiešu izlolotā 
pieminekļa represijās cietuša-
jiem iedegās svecīšu liesmiņas, 
sasildīja noliktie pavasara ziedi 
un  sudraboti pūpolzari.

Atceres pasākumā turpinā-
jumā Kokneses kultūras namā 
notika koncerts, kuru vadīja 
un vēstures lappusēs aicināja 
ielūkoties Pērses pamatskolas 
skolotāja Daiga Andersone. 
Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs "Rats" priecēja ar cēlu de-
jas soli, melodiju "Dažu skaistu 
ziedu", kuru noteikti dziedāja 
arī latvieši, ilgojoties pēc mā-
jām, uz akordeona nospēlēja 
Kokneses Mūzikas skolas au-
dzēkne Estere Riekstiņa. Mari-
ja un Ziedonis Vildes ar savām 
atvasītēm ir talantīga un muzi-

kāla ģimene. Šajā reizē, skanot 
tēta saksofonam un māmiņas 
spēlētajai vijolei, māsiņas Lau-
ra un Helēna skatītājus apbūra 
ar skaisto dziedājumu. Sirsnīgi 
aplausi tika mazajiem dzejas un 
prozas runātājiem Esterei un 
Valteram Riekstiņiem, Laurai 
Vildei. 

Jau vairākus pavasarus, gai-
dot 25. martu, Kokneses nova-
da politiski represēto nodaļa iz-
sludina konkursu novada sko-
lēniem, aicinot pētīt vēstures 
notikumus, tikties ar represē-
tajiem un uzklausīt viņu atmi-
ņu stāstus. Šoreiz skolēni tika 
aicināti iesniegt darbus kon-
kursam ar nosaukumu "Skola 
agrāk un tagad. Sibīrijas skola." 
Kokneses novada politiski re-
presēto nodaļas pārstāve  Lība 
Zukule pateicās konkursa da-
lībniekiem. "Lai arī šogad tika 
iesniegti tikai četri darbi, tie 
visi ir ļoti labi sagatavoti. Bal-
vā konkursantiem būs kopī-
ga ekskursija maija nogalē uz 
Ogres tehnikumu," pastāstīja 
Lība Zukule. Bebru pamatsko-

las 7. klases skolniece Ramona 
Bičenko un 6. klases skolniece 
Viktoria Calane konkursam 
bija iesniegušas kopīgi sagata-
votu aprakstu "Skolotājas Zen-
tas Zīles dzīves gājums". Piere-
dze bagātā skolotāja Zenta Zīle 
jaunās paaudzes izglītošanai 
veltījusi 60 darba gadus, lielākā 
daļa no tiem aizritējuši Bebru 
pamatskolā. Meitenes, lasot 
savu darbu, atklāja, ka Zenta 
Zīle 13 gadu vecumā kopā ar 
ģimeni no Gārsenes izsūtīta uz 
Sibīriju. Darbu autores skolo-
tājas stāstīto par skolas gadiem 
Latvijā un Sibīrijā, tēlaini un 
izjusti atainojušas savā dar-
bā, veicot arī salīdzinājumu ar 
mūsdienu skolu. Bebru pamat-
skolas 7. klases kolektīvs kon-
kursā piedalījās ar kopīgu dar-
bu, uzrakstot bebrēnieša Jāņa 
Liepiņa atmiņas par skolas lai-
ku. Sirmais kungs nesen sagai-
dīja savu 90. dzīves gadskārtu. 
Bebru pamatskolas skolēniem 
darbus sagatavot palīdzēja sko-
lotāja Anna Romanovska. Ar 

Pērses sākumskolas meiteņu 
konkursa darbiem iepazīsti-
nāja Daiga Andersone. Pērses 
sākumskolas 6. klases skolnie-
ces Kristas Lašinskas konkursa 
darbs ir "Mūsu dzimtas saikne 
ar Jaunbebru un Pērses sko-
lu", kurā viņa apkopojusi savu 
tuvinieku atmiņas par skolas 
gaitām Jaunbebru sešklasīgajā 
pamatskolā un Pērses pamat-
skolā. Kristai darba tapšanā 
konsultante bija skolotāja Val-
da Kalniņa.  Savukārt Pērses 
sākumskolas 6. klases skolnie-
ce Līga Riekstiņa savu darbu 
"Mana skola – Pērses sākum-
skola" ir uzrakstījusi dzejā, 
radošajā darba procesā viņai 
ar padomu palīdzēja skolotāja 
Daiga Andersone.

Pasākuma izskaņā kā cerīgs 
solījums mūsu tautas laimī-
gai nākotnei izskanēja kopīgi 
dziedātā latviešu tautasdzies-
ma "Pie Dieviņa gari galdi", 
bet Ziedoņa Vildes spēlētā 
Raimonda Paula melodija no 
kinofi lmas "Ilgais ceļš kāpās" 

deva pārliecību, ka mums kat-
ram ir savs ceļš, kas atved uz 
mājām. 

Pagājušā nedēļā Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolā vēstu-
res stundā 9. klašu skolēniem 
savos atmiņu stāstos dalījās 
vairāki Kokneses novada re-
presēto nodaļas biedri. Daži 
no viņiem 20. martā Rīgā, Kara 
muzejā, piedalījās grāmatas 
"Skola Sibīrijā" atvēršanas svēt-
kos. Šajā fonda "Sibīrijas bērni" 
izdotajā grāmatā lasāmas arī 
mūsu novada iedzīvotāju  Zen-
tas Zīles, Birutas Butānes un 
Andra Freimaņa  bērnības at-
miņas par skolas gaitām Sibī-
rijā. 

25. marta rītā atceres brīdī 
pie piemiņas akmens Bebru 
pagastā piedalījās vietējie iedzī-
votāji un Bebru pamatskolas 
skolēni. Bebru pagasta represē-
tajiem tā ir sava īpašā svētvieta, 
kur šajā dienā atminēties savus 
tuviniekus, kuri uz mūžu pali-
ka svešā zemē. 

Kokneses novadā ar atceres pasākumiem 
piemin represijās cietušos

Atceres brīdis pie piemiņas akmens. Ziedonis un Marija Vildes ar savām atvasītēm – ģimene, kuru 
vieno muzicēt prieks.

Bebru pamatskolas skolnieces 
Ramona Bičenko un Viktoria 

Calane iepazīstina ar savu 
konkursa darbu.

Kā katru gadu 25.martā 

kopā ar māsu Astrīdu 

devāmies uz atceres 

pasākumu 1949.g. mar-

tā uz Sibīriju deportē-

tajiem Bebru pagasta 

iedzīvotājiem. Šogad 

kopš šiem traģiskajiem 

notikumiem aprit 70 

gadi, tāpēc jau savlaicīgi 

Kokneses novada poli-

tiski represēto nodaļas 

biedres Lības Zukules 

vadībā tika veikti piemi-

ņas akmens apkārtnes 

labiekārtošanas darbi 

– nobruģēts celiņš, izga-

tavots soliņš, uzstādītas 

akmens vāzes puķēm. 

Tieši pasākuma priekš-

vakarā uzziedēja repre-

sēto nodaļas atbalstī-

tājas Maijas Pumpuces 

vadībā stādītie snieg-

pulkstenīši.

Uldis Filipsons,

Atvaļinātais Latvijas 

armijas Gaisa spēku 

pulkvedis

Tā kā Bebru pagasta poli-
tiski represēto kopas aktīvā-
kie dalībnieki bija uzaicināti 

uz  pasākumiem Rīgā, Bebros 
atceres brīdi pie piemiņas ak-
mens politiski represētajiem 
organizēja Bebru pamatskola 
skolotājas Annas Romanovs-
kas vadībā. Rūpīgi tika pārdo-
māta pasākuma norise, sakop-
ta skolas un piemiņas akmens 
apkārtne. Kuplā skaitā pasā-
kumā piedalījās Bebru pa-
matskolas un Pērses sākum-
skolas skolēni un skolotāji.
 Pēc svinīgās Valsts karoga ie-
nešanas klātesošos uzrunāja 
Bebru pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ilze Pabērza. Par deportā-
ciju vēsturiskajiem aspektiem 
stāstīja vēstures skolotāja Ieva 
Puniņa. Īsas uzrunas teica 

arī Kokneses novada poli-
tiski represēto nodaļas vadī-
tājs Andris Freimanis un šo 
rindu autors. Galvenais vad-
motīvs, ko uzsvēra visi runā-
tāji – lai nekad neatkārtotos 
1949.gada traģiskie notiku-
mi. Pasākuma noslēgumā pie 
piemiņas akmens tika iedeg-
tas svecītes un nolikti ziedi.
    Pēc svinīgā pasākuma sko-
lēni devās uz savām klasēm 
turpināt mācības, bet politis-
ki represētie un viņu ģimenes 
locekļi tika laipni aicināti pie 
tējas tases dalīties atmiņās un 
pārdomās. Savas domas izteica 
Bebru skolas absolventi Jānis 
Liepiņš, Astrīda Grantiņa, Jā-

nis Birkāns un citi klātesošie. 
Skolotājas A. Romanovska un 
I.Puniņa pastāstīja par patrio-
tisko audzināšanu skolā, iepa-
zīstināja ar skolēnu zinātnis-
ki pētnieciskajiem darbiem. 
     Paldies Bebru pamatskolai 
par skolnieku patriotisko au-
dzināšanu un atbalstu politis-
ki represēto atceres pasākumu 
rīkošanā. Un nav nejaušība, 
ka šodien viens no labākajiem 
un atraktīvākajiem vēstures 
skolotājiem Latvijā ir Bebru 
pamatskolas absolvents, Skrī-
veru vidusskolas vēstures sko-
lotājs Edgars Bērziņš, kurš ir 
biežs viesis arī savā dzimtajā 
skolā.

Paldies par piemiņas uzturēšanu!

Tikšanās brīdis atjaunotajā piemiņas vietā.

Kokneses amatierteātris ar 
Pēra Ulofa Enkvista "VECTĒ-
VA MĀJA" lugas iestudējumu, 
piedaloties Latvijas amatier-
teātru iestudējumu reģionāla-
jā skatē, ieguvis AUGSTĀKO 
pakāpi (49 punkti) un izvirzīts 
skates "GADA IZRĀDE –2018" 
fi nālam Dailes teātrī 27.,28. 
aprīlī. Izrādes režisore ir Ingu-
na Strazdiņa, galvenajā lomā 
pārliecinoši iejuties Reinholds 
Sprukulis. Lugas pirmizrāde 
Kokneses kultūras namā notika 

pagājušā gada sākumā.
Lugas centrā ir pusaudzis, 

kurš, nonācis psihiatriskajā 
slimnīcā, iedomājas sevi saru-
nājamies ar Dievu, kurš iemie-
sojies… kaķī.  Izrāde ir drama-
tisks vēstījums par to, kas no-
tiek jauna cilvēka dvēselē, kad 
tiek sagrauti viņa sapņi, zaudēta 
vectēva māja, vienīgā vieta, kur 
varēja sajust mīlestību. 

Inguna Strazdiņa teic: "Pal-
dies maniem aktieriem Rein-
holdam un Evitai,scenogrāfam 
Ivaram un tērpu autorei Annai 
Marijai, paldies tehniskajiem 
palīgiem Alenam, Guntim, Jā-
nim un, protams, mūsu SKA-
TĪTĀJIEM, jo bez Jums izrādei 
nedzimt un nedzīvot...." 

„GADA IZRĀDE 2018” fi -
nālā piedalīsies 10 izrādes, ko 
rādīs amatierteātri no Balviem, 
Saldus, Liepājas, Ventspils, 
Smiltenes, Rīgas, Rēzeknes, 
Jūrmalas un Ogres.

Sirsnīgi sveicam Kokneses 
amatierteātri ar augsto vērtē-
jumu!

Kokneses 
amatierteātra izrādei 
augstākais vērtējums 
reģionālajā skatē

Skats no izrādes. 
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Iršu pagasts var 

lepoties ne tikai ar 

savu unikālo vēsturi, 

bet arī ar stiprām un 

noturīgām sporta 

dzīves tradīcijām. Iršu 

volejbola komandas 35 

gadu jubilejas svinības 

16. martā apliecināja, 

ka volejbola gēns ir 

nezūdošs, un tas vieno 

jau vairākas paaudzes!

Sarmīte Rode 

Foto: Mārcis Briška 

Iršu volejbola komandai 
piederīgos Pērses sākum-
skolas zālē varēja atpazīt pēc 
sportiskās stājas un goda 
lentītēm. Daudzus no viņiem 
dzīves ceļš aizsaucis cituviet, 
bet svētku vakarā vienoja at-
kal satikšanās prieks un vār-
di: "Vai tu atceries?"

Kopā ar staltajiem kun-
giem – volejbola veterāniem 
bija arī viņu dzīvesbiedres 
un citi tuvinieki, jo bez savu 
tuvāko atbalsta nebūtu ie-
spējams tik daudz laika zie-
dot savai sirdslietai – volej-
bolam. 

Jubilejas pasākumu atklā-
ja Kokneses Mūzikas skolas 
audzēkņu mācību orķestris. 
Talantīgo jauno mākslinieku 
sniegums lieliski iederējās 
pasākuma ritējumā. 

Foto hronikā 
iemūžināta 
sporta dzīve

"Vēsture ir viena no vis-
nepateicīgākajām zinātnēm, 
jo vēstures faktus katrs var   
traktēt savādāk, klāt nāk 
jauni, bet interesantākais ir 
tas, ka vēsturi mēs veidojam 
paši!" – sveicot visus, kuru 
vārds ierakstīts Iršu volejbo-
la komandas 35 gadu vēstu-
res lappusēs, sacīja Dzintars 
Greļs, kurš pats komandā 
spēlē no pirmās dienas un 
visu šo gadu garumā ar lie-
lu entuziasmu ir veidojis un 
turpina iemūžināt komandas 
notikumu hroniku. Kopā ar 
savu palīgu: Daces Greles, 
Santas Kalniņas un Gunta-

ra Joksta sagatavotajām foto 
prezentācijām, Dzintars at-
raktīvi un aizraujoši izstās-
tīja stāstu par Iršu volejbola 
komandu no tās dzimšanas 
brīža 1983. gadā līdz mūs-
dienām, sadalot to vairākās 
nodaļās. Foto stāstā tika iz-
mantotas Dzintara Greļa, Pē-
tera Keiša, Rainas Līcītes un 
Aināra Brieža fotogrāfijas. 

Iršu sportistu lepnums ir 
modernā sporta halle. Jau 
desmito gadu Dzintars Greļs 
ir sporta halles saimnieks. 
Sākot savu stāstījumu, viņš 
aicināja klātesošos ielūko-
ties fotogrāfijās un atcerēties 
Iršu sporta halles atklāšanu 
2009. gada decembrī, kas 
bija nozīmīgs notikums visā 
Kokneses novada sporta dzī-
vē. Svētku reizē sirsnīgs pal-
dies tika sacīts Pēterim Kei-
šam par sporta halles idejas 
izlološanu, foto stāstā atmi-
ņā   atsaucot brīdi, kad hal-
les atklāšanas dienā Pēterim 
Keišam volejbolistu koman-
da piešķīra Iršu sporta pat-
rona titulu. Pateicības vārdi 
izskanēja arī toreizējam no-
vada domes priekšsēdētājam 
Viesturam Cīrulim un RKKP 
būve īpašniekam Aigaram 
Kalniņam. Ar gandarījumu 
jāteic, ka Iršu pagasta ļaudis 
novērtē uzcelto sporta halli, 
jo tajā vienmēr notiek rosība 
– treniņi un sacensības. 

Nākamajā stāsta nodaļā: 
"Par sportiskas vides sakār-
tošanu", vērojot apkopotos 
foto materiālus, Dzintars 
atgādināja kā 2010. gada 
pavasarī Pērses pamatskolas 
skolēni un pagasta iedzīvo-
tāji apzaļumoja sporta halles 
apkārtni, kas gadu gaitā ir ie-
guvusi pievilcīgu un sakop-
tu veidolu. Pasākuma laikā 
daudzi klātesošie fotogrāfi-
jās atpazina sevi, jo ikviens 
ar prieku pielicis savu roku, 
piedaloties kopīgās talkās. 

Komanda – 
atslēgas vārds 
darboties gribai

  Interesanti bija atcerēties 

kā soli pa solītim izdevies 
pilnveidot un sakārtot spor-
tisko vidi savā pagastā. "Ko 
izdomā, to arī izdara!" – va-
rēja sacīt, vērojot foto kadros 
kā plecu pie pleca volejbola 
komandas vīri kopā ar atsau-
cīgajiem palīgiem ierīkoja 
volejbola zālāja laukumu. 
"Paldies pagasta iedzīvo-
tājiem un mūsu komandas 
biedram Aivaram Dambītim 
par darbā iesaistīto zemnie-
ku saimniecības "Roplaiņi" 
tehniku!" – par iegūto teica-
mo rezultātu stāstīja Dzin-
tars. Tikpat saliedēti iršē-
nieši un volejbola spēlētāji ir 
bijuši izveidojot 2013. gadā 
atklāto pludmales volejbola 
laukumu un iestādot priedī-
tes, kas kādreiz dos aizvēju, 
kā arī veco aizaugušo dīķi 
pārvēršot par sakoptu un 
acīm tīkamu peldvietu. "Ko-
manda – tas ir atslēgas vārds 
mūsu darboties gribai," uz-
svēra Dzintars. Fotogrāfijās 
aizzibēja sporta halles gads-
kārtējie jubilejas turnīri, kas 
sasauc kopā spēlētājus no vi-
sas Latvijas, kad par tradīci-
ju ir kļuvis katru gadu halles 
dzimšanas dienā iedegt sve-
cītes jubilejas tortē. Atzinī-
gi vārdi tika veltīti arī "SEB 
bankas kausiem", kas savu 
laiku bija populāras sacensī-
bas Iršos. 

"Jubilejas svinības ir vis-
labākais brīdis, kad pasacīt 
paldies visiem, kas kaut reizi 
ir pārstāvējuši Iršu volejbola 
komandu. Mēs ar cerību ska-
tāmies nākotnē, jo mūsu pa-
gasta jauniešiem arī piemīt 
volejbola gēns," ar lepnumu 
sacīja Dzintars.

Jaunieši stiprina 
volejbola 
tradīcijas

Par regulāru, augstvērtīgu 
dalību jauniešu komandā, 
stiprinot Iršu volejbola tra-
dīcijas, tika sumināti Iršu un 
Bebru pagasta jaunieši. Lai 
arī daudzus no viņiem dzīve 
aizvedusi tālumā no Latvijas, 
bet mēs ticam, ka arī esot 

Norvēģijā, Dānijā, Vācijā 
vai Anglijā mūsu jaunieši 
atrod laiku uzspēlēt volej-
bolu un reiz viņi atkal to 

darīs Latvijā. 
Dzintars aicināja izcilo 

volejbola spēlētāju Aivaru 
Dambīti pasniegt jaunie-
šiem īpašas, Zariņa Zīmogu 
fabrikā gatavotas jubilejas 
plāksnītes ar uzrakstītiem 
jauniešu vārdiem, kuras var 
ielikt arī mašīnas logā, brau-
cot uz volejbola sacensībām. 
Vislielāko sajūsmu izraisīja 
fakts, ka dažiem jauniešiem 
tika dāvinātas plāksnītes ne-
vis ar vārdu, bet iesauku, kura 
noteikti paliks uz visu dzīvi! 
Apsveikums bija patīkams 
pārsteigums klātesošajiem 
jauniešiem: Kristam Ku-
činskim (Kriksis), Austrim 
Vittem (Auķis), Raitim Zu-
kulam (Žuks), Artūram Plū-
mem un Dainim Vilcānam. 
Sveicieni tika sūtīti un savas 
dāvanas noteikti saņems: Ai-
gars Auzenbergs, visiem labi 
pazīstams kā Gucis, Kaspars 
Greļs, Imants Ungurs, Edgars 
Riekstiņš, kā arī tepat Latvijā 
dzīvojošie Arnis Grunšteins 
un Roberts Krauklis. 

Par brīnišķīgiem priekš-
nesumiem pateicību saņēma 
Kokneses Mūzikas skolas 
mācību orķestris, tā vadītāja 
Karolīna Vancāne un skolas 
direktore Iveta Bērziņa. 

Foto stāstā īpaša nodaļa, 
kas rakstāma ar zelta bur-
tiem, bija volejbola koman-
das aizsākums. Melnbaltās 
fotogrāfijās bija redzami 
braši puiši – pirmie koman-
das spēlētāji, kas 80. gadu 
sākumā bija atgriezušies no 
dienesta un uzsākuši darba 
gaitas padomju saimniecī-
bā "Līdums" vai arī mācījās 
lauksaimniecības tehniku-
mos. Ieskatoties fotouzņē-
mumos, Dzintars jokojot ai-
cināja novērtēt kā gadu gaitā 
mainījās sporta tērpu mode, 
uzsverot, ka ar tērpiem ko-
mandai nekad nav bijis grū-
tību, jo sportisti Iršos atbals-
tīti visos laikos. 
Medaļas par 
mūža mīlestību 
uz volejbolu

  Foto hroniku Dzintars 
papildināja, pieminot ievē-
rojamākos sasniegumus ko-

mandas 35 gadu garumā. Iršu 
volejbolisti no 1988. gada līdz 
1996. gadam rajona čempio-
nātos izcīnīja tikai pirmās 
vietas, ar labiem panāku-
miem startēts dažādos sporta 
svētkos, iršēnieši ir veidojuši 
rajona izlases kodolu Lau-
ku sporta spēlēs. Kopš 2001. 
gada augsti rezultāti uzrā-
dīti Latvijas sporta veterānu 
savienības organizētajās sa-
censībās, komandai ir bijusi 
iespēja piedalīties arī Eiropas 
veterānu kluba čempionātos 
ārzemēs. Ik gadu Iršos no-
tiek veterānu sacensības "Iršu 
kauss".  Par izcīnītajām uzva-
rām vislabāk stāsta iegūtie 
kausi, kas goda vietā skatāmi 
Iršu sporta hallē.

Par volejbola tradīciju kop-
šanu un saglabāšanu Iršu pa-
gasta pārvaldes vadītāja Raina 
Līcīte un sporta pasākumu 
organizētājs Dzintars Greļs 
pasniedza īpašas piemiņas 
veltes – 35 gadu jubilejas me-
daļas bijušajiem un esošajiem 
volejbolistiem. Arī pasākuma 
dalībnieku aplausi un ovāci-
jas bija cieņas apliecinājums 
vīriem par viņu mūža mīlestī-
bu uz volejbolu. Iršu volejbola 
komandas 35 gadu jubilejas 
medaļas saņēmēji ir   Mariss 
Aukmanis, Verners Bundu-
lis, Pēteris Beļajevs, Māris 
Belorags, Aivars Dambītis, 
Dagris Dambītis, Jānis Feo-
dorovs, Ivars Goldbergs, Jānis 
Greļs, Dzintars Greļs, Guntars 
Joksts, Aldis Kalniņš, Pēteris 
Keišs, Kaspars Klentaks, Mā-
ris Kravalis, Aigars Kleins, 
Vladislavs Laba, Vitālijs Laba, 
Modris Liepiņlauskis, Ivars 
Māliņš, Juris Polāns, Ainārs 
Ratnieks, Edgars Ratnieks, 
Juris Rakevičs, Gunārs Roma-
novskis, Ainārs Sokolovskis, 
Roberts Staravoitovs, Kaspars 
Sniedzītis, Andris Stalīdzāns, 
Juris Skudra, Dainis Skuja, Ju-
ris Sirmais, Henriks Ločmelis, 
Andris Lustiks, Jurijs Toma-
ševskis un Modris Vilcāns, 
kurš tāpat kā Dzintars Greļs 
spēlē komandā no tās pirmsā-
kumiem. 

Tikpat spožas 
uzvaras nākotnē!

Iršu volejbola komandu 35 
gadu jubilejā sveica Kokneses 
novada domes pārstāvji, vēlot 

tikpat veiksmīgi ar spožām 
uzvarām arī turpmāk godam 
nest Kokneses novada vārdu. 
35 gadus komandas iedves-
motājs, hronikas veidotājs, 
savas komandas un pagasta 
patriots ir Dzintars Greļs. 
Kokneses novada domes de-
putāts Henriks Ločmelis par 
ilggadēju un profesionālu 
ieguldījumu sporta dzīves at-
tīstībā pasniedza Dzintaram 
Greļam Kokneses novada do-
mes Atzinības rakstu. 

Iršu pagasta pārvaldes va-
dītāja Raina Līcīte, sveicot 
volejbola komandu jubilejā, 
novēlēja spēku un enerģiju, 
spēlējot zem Iršu karoga, īpa-
šu paldies sakot Dzintaram 
par lielo atbildības sajūtu un 
augstā līmenī organizētiem 
sporta pasākumiem. 

Arī komandas biedri sir-
snīgi sveica Dzintaru, uzsve-
rot, ka viņš ir komandas dvē-
sele un visus kopā saucējs. 
Bijušais spēlētājs Juris Rake-
vičs piebilda: "No pirmās līdz 
pēdējai minūtei mēs esam bi-
jusi sešu spēlētāju komanda. 
Novēlu otrajam un trešajam 
vilnim tādu pašu ilggadību 
kā pirmajam vilnim!"

Iršu un Bebru pagasta jau-
nieši dāvāja Dzintaram volej-
bola bumbu ar uzrakstītiem 
novēlējumiem kā simbolu ko-
mandas garam, bet Kučinsku 
ģimene, kurā volejbolu spēlē 
trīs paaudzēs, pateicās viņam 
par māku saliedēt un virzīties 
uz priekšu. Dzimšanas die-
nā Iršu volejbola komandu 
sveica Bebru pagasta sporta 
pasākumu organizētājs Artis 
Zvejnieks un vēl daudzi citi 
klātesošie. Dzintars uz visiem 
laba vēlējumiem atbildēja ar 
komandas devīzi, kurai ņemti 
Ļeva Tolstoja vārdi: "Kauju uz-
var tas, kas stingri nolēmis to 
uzvarēt!" un aicināja volejbo-
listu otrās pusītes iedegt svecī-
tes svētku salūtam. 

Par volejbola komandas 
nosvinēto 35 gadu jubileju 
liecinās arī kopīgais foto, kas 
tagad  papildinās Iršu volejbo-
la arhīva lappuses.  Pie svētku 
galda vēl ilgi raisījās atmiņu 
stāsti par kopā pavadīto laiku 
un pasmaidīt lika video frag-
menti no jaunības gadiem.

Dzintars Greļs komandas 
vārdā teic sirsnīgu paldies 
sveicējiem: Kokneses novada 
domei, Bebru pagasta pārval-
dei, Iršu pagasta pārvaldei, 
Iršu pensionāru padomei un 
visiem individuālajiem svei-
cējiem svētkos! 

Iršu volejbola komandas stāsts 35 gadu garumā

Raina Līcīte par ieguldījumu 
sporta dzīves attīstībā sveic 

Dzintaru Greļu.

Volejbolistu dzīvesbiedres, kuras vienmēr dzīvo līdzi saviem 
brašajiem volejbolistiem, iededza jubilejas salūtu.

Iršu volejbola komandai piederīgie, kuru vārdi būs ierakstīti 
Iršu pagasta sporta vēstures lappusēs.
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Arī koknesieši, atbalstot 
Aizkraukles “Uzņēmēju dienu 
2019” pasākumus, devās gan 
uz dažādām apmācībām, gan 
ar plašu pārstāvniecību pie-
dalījās izstādē – gadatirgū. Jau 
astoto gadu LLKC Kokneses 

novada lauku attīstības kon-
sultants kopā pulcēja savus 
novada darbīgos uzņēmējus, 
lai kopā pārstāvētu Kokneses 
novadu. Kā ierasts, arī šogad 
tirgus apmeklētāji varēja iepa-
zīties ar ražotājiem un iegādā-

ties dažādus produktus, kā arī 
uzzināt par pakalpojumiem. 
Šajā pasākumā satiekas amat-
nieki, uzņēmēji, zemnieki, 
ražotāji, pašvaldības, tūris-
ma centri un skolēnu mācību 
uzņēmumi, lai izrādītu savu 
veikumu un gūtu jaunu pie-
redzi. Šogad kopā pasākumā 
piedalījās pusotrs simts uzņē-
mēju no vietējiem reģioniem, 
dažādām Latvijas vietām un 
Lietuvas pārstāvji.

Koknesieši dalībnieku vidū 
izcēlās gan ar plašo pārstāv-
niecību, gan ar stenda vizuālo 
noformējumu, par ko tika pie-
šķirta organizatoru Pateicība 
ar novērtējumu “Skaistākais 
novada tēls” Kokneses no-

vads. Par lielisko kopdarbu 
izstādē – gadatirgū Kokneses 
novada dome izsaka sirsnīgu 
pateicību visiem Kokneses 
stenda dalībniekiem. 

Arī šogad apmeklētājus 
lutinājām ar Latvijā labi pa-
zīstamo zemnieku saimniecī-
bā „Vecsiljāņi” ražoto „Ievas 
sieru”, SIA “Kūpiņsalas” kūpi-
nātajām zivīm, Gitas Tenisas 
gatavotajām garšvielām, Ģirts 
Ločmeļa veselīgajiem ogu pul-
veriem un sulām, bioloģiskās 
zemnieku saimniecības „Jana-
vas” labumiem – sejas krēmu 
“Beāte”, tonikiem, garšaugu 
maisījumi, zāļu tējām. Par 
atpūtas iespējām Kokneses 
novadā, gaidāmajiem pasāku-

miem un tūrisma jaunumiem 
vēstīja Kokneses tūrisma in-
formācijas centrs, savukārt 
Likteņdārza administratīvā 
direktore Linda Galino stās-
tīja par Likteņdārza jaunās 
sezonas pasākumiem un turp-
mākajiem darbiem, kā arī 
ikvienam interesentam bija 
iespēja izstādes laikā pasūtīt 
bruģakmeni ar savu vai sava 
drauga vārdu. Neiztrūkstoši 
Kokneses stendā bija iegādāja-
mi arī SIA "Kāpiņa" kvalitatī-
vie dabīgās ādas izstrādājumi 
– jostas, maki, somas, rokas-
sprādzes u.c. darinājumi.  Arī 
čaklās Kokneses rokdarbnie-
ces Laima Antoneviča, Olga 
Noreika un Spodra Briede 

apmeklētājiem piedāvāja 
plašu rokdarbu klāstu, sa-
vukārt pie Benitas Rugai-
nes bija iespēja iegādāties 
krūzes, apgleznotas ar 
latvju rakstiem. Mazu un 
lielu apmeklētāju interesi 

rosināja Evitas Briņķes un 
Anitas Ozolas piedāvājums 
izstādē – sejas apgleznošanas 
darbnīcā ar Anitas Ozolas gā-
dību uz bērnu sejām tapa īsti 
mākslas darbi, kas iepriecinā-
ja jaunākos izstādes apmeklē-
tājus, tikmēr vecākus priecēja 
Evitas Briņķes darinātie tērpi, 
somas, dažādi rokdarbi un da-
rinājumi.

Piedaloties "Uzņēmēju die-
nās", kopīgi priecējām visus 
izstādes dalībniekus, apska-
tījām citu paveikto, kā arī 
guvām jaunas idejas turpmā-
kajam darbam. Paldies mūsu 
novada uzņēmējiem un amat-
niekiem par piedalīšanos, 
godā ceļot Kokneses novada 
ražojumus!

Kokneses novada uzņēmēji godā ceļ 
novadā ražoto produkciju

Gandrīz nedēļas garumā, no 13.–17. martam, Aiz-

krauklē notika “Uzņēmēju dienu 2019” pasākumi, 

kuros  gan aizkraukliešiem, gan kaimiņu novadu ie-

dzīvotājiem tika piedāvāta iespēja smelties zināšanas 

un jaunu informāciju, apmeklējot dažādas bezmaksas 

apmācības, efektīvas pārmaiņu vadības un karjeras 

un izaugsmes dienas pasākumus, kā arī tradicionālajā 

izstādē – gadatirgū iepazīt un iegādāties mājražotāju, 

amatnieku un citu uzņēmēju produkciju, piedalīties 

loterijās, konkursos, degustācijās.

Anita Šmite,

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

Bokas jaunkundze sagai-

dīja savu mīļo Karlsonu, 

kurš pēc ilgiem un tāliem 

lidojumiem pa ārzemēm 

un Latviju, beidzot bija 

atgriezies mājās. Kā viņam 

bija gājis, ko bija piedzī-

vojis, to nu mēs varējām 

redzēt koncerta "Mēs tikā-

mies martā" priekšnesu-

mos Vecbebru tehnikuma 

zālē.

Jolanta Pīķe, 

kultūras darba 

organizatore 

Skatītājus savaldzināja galma 
deja no Anglijas, ugunīgās čigā-
nu un raganu dejas netradicio-
nālo deju kolektīva "Harmonija" 
izpildījumā. Bebru pagasta sie-
viešu vokālā ansambļa "Nianse" 
dziedātājas bija atradušas vīrieti 

labākos gados. Dāmas lūdza, 
lai vēl neskatāmies pulkstenī, 
lai izbaudām šo kopā būšanas 
mirkli. Savukārt Bebru pamat-
skolas 5.– 9.klašu meitenes leca 
Kreicburgas polku tā, ka zāle 
vairs neaug. VPDK "Rats" pui-
ši rādīja, ka ir īsti vīri, tā teikt: 
"pats par savu naudu dzēru, 
pats skrēj` savu kumeliņu". Bet 
siltā vasaras vakarā, smaržojot 
sienam, puiši un meitas steidza 
uzdejot deju pēc talkas. Lustīgā 
noskaņā iepazināmies ar Karl-
sona ceļojumos piedzīvoto. 

Liels paldies visiem kolek-
tīviem un to vadītājiem! Patei-
cība Dailai Riekstiņai, Austrai 
Midegai un Vecbebru tehniku-
ma kompleksa darbiniekiem, 
Egijai Ivanei par atsaucību un 
palīdzību pasākuma sagatavo-
šanā un  norisē. 

Pavasari gaidot, mēs 
tikāmies Vecbebros

Bebru pagasta vokālais ansamblis „Nianse”.

Lielā diena sagaidīta un 
pavadīta. Pavasaris ir klāt!   
Varētu tā teikt, bet daudzi 
mums noteikti par to Liel-
dienu nepiekritīs... Tāpēc arī 
mēs, folkloras kopas "UR-
GAS" ļaudis Lieldienas svi-
nam 2 un pat 3 reizes... Kā nu 
kuro gadu. Bet tās stiprākās 
dienas ir tieši šīs, kad diena 
kļūst lielāka par nakti! Laiks 
ap 20./21.martu.  

  Kā katru gadu, 21.martā 
modāmies agri, lai pirms sau-
lītes apdarītu svarīgākos dar-
bus un saulīti varētu sveikt 

jau kalnā pie Daugavas. Dzie-
dājām, gājām rotaļās, kūrām 
uguni, ripinājām olas un šo-
gad šūpojāmies arī šūpolēs! 
Liels prieks bija par tiem 
bērniem, kuri bija piecēlušies 
modināt sauli! Paldies vecā-
kiem, kas viņus atbalsta! 

Sauli pamodināt – tas nav 
viegls darbs, bet skaists gan! 
Tur vajag apņēmību un gribas 
spēku!  Lai mums visiem jauks 
un saulains pavasaris, auglīga 
vasara un bagāts rudens!    

 Inguna Žogota, folkloras 
kopas "Urgas" vadītāja

Diena kļuvusi LIELĀKA par nakti!

Saulītes modinātāji.

Uzņēmuma "Zaļā josta" rīko-
tajā bērnu un jauniešu konkursā 
"Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!" 
konkursa dalībnieku uzdevums 
bija pētīt iespējas aizstāt plast-
masas iepirkuma maisiņus ar 
dabai draudzīgākiem risinā-
jumiem pirkumu iesaiņošanai 
un līdznešanai, un radīt pašiem 
savus unikālus iepirkuma mai-
siņus. Šajā konkursā piedalījās 
arī Bebru pamatskola un Bebru 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde "Bitīte".

2.aprīlī pirmsskolas izglītības 
iestādes "Bitīte" 3. un 4.grupas 
izveidotā "Dabas komanda" de-
vās uz Rēzeknes 4. vidusskolu, 

lai piedalītos "Zaļās jostas" rī-
kotā konkursa "Es sāku ar sevi 
– Tīrai Latvijai" Latgales reģio-
nālajā konkursa skatē. Savā pre-
zentācijā „Bitītes” bērni atraktīvi 
demonstrēja stilīgi izveidoto 
un videi draudzīgo somas un 
maisiņu pielietojumu. „Dabas 
komandas” mazie pētnieki uz-
svēra: "Mūsu mērķis ir rosināt 
cilvēkos atbildību pret vidi, vai-
rojot izpratni par vērtīgo un lie-
ko dabā. Mūsu vēstījums visiem 
cilvēkiem – katrs no mums var 
būt dabas sargātājs.” 

Apsveicam PII „Bitītes” „Da-
bas komandu” ar iegūto ZAĻĀS 
JOSTAS SIMPĀTIJAS balvu!

PII "Bitītes" bērni "Zaļās jostas" 
reģionālajā konkursa skatē

„Bitītes” dabas komanda konkursa reģionālajā 
skatē Rēzeknē.

Ražots Koknesē! Darbīgās uzņēmējas Anta Kučere un Līga Zaula.
„Viss ir roku darbs!” – teic rokdarbniece Evita Briņķe.

„Ievas sieram” piekritēju 
vienmēr daudz!
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27.martā rītā Kokneses 

Sporta centrā valdīja lie-

la rosība. Uz ikgadējiem 

Kokneses novada pirms-

skolas izglītības iestāžu 

sporta svētkiem pulcējās 

PII “Gundega”, PII “Bitīte”, 

Kokneses internātpamat-

skolas– attīstības centra 

pirmsskolas grupas un 

Pērses sākumskolas 

pirmsskolas grupas 

sportisti. Šogad svētku 

talismans bija Mikipele 

un svētku moto skanēja 

“Mikipele sauc– sportot 

trauc!” Mikipele (pirms-

skolas izglītības mūzikas 

skolotāja Marija Vilde) 

sportistus sagaidīja un 

sveicināja jau pie ieejas 

Sporta centrā, uzmundri-

not un vēlot veiksmīgus 

startus. 

Inga Skrebele un

Gunta Ķibilde

Kokneses novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes “Gundega” 

skolotājas 

 Svētki sākās ar dalībnieku 
parādes gājienu. Te varēja vē-
rot, cik ļoti svētku dalībnieki 
bija centušies un piedomājuši 
pie noformējuma– pašdarinā-

tas bantes, tauriņi un ausis– 
Mikipeles galvenie atribūti.

Sporta svētku vadītāja– pirms-
skolas izglītības sporta skolotāja 
Inita Briģe nostādīja dalībnie-
kus svētku atklāšanai un nodeva 
svinīgu ziņojumu PII “Gunde-
ga” vadītājai Ritai Gabaliņai par 
sportistu gatavību startiem.

 Pēc kopīgas iesildīšanās, 
dalībnieki saņēma sporta 
svētku plānu un devās uz no-
rādītajām stacijām. Katram 
dalībniekam bija jāapmeklē 
un jāparāda savas prasmes 9 
stacijās:

1. Lec tālu!
2. Žiglās kājas
3. Met tālu!
4. Trāpi mērķī!

5. Jautrais karuselis
6. Veiklā bumba
7. Šķēršļu josla – pārsteigums
8. Esi veikls!
9. Stiprinieks
Atsevišķs laukums spor-

tiskām aktivitātēm bija sa-
gatavots svētku mazākajiem 
dalībniekiem– jaunāko grupu 
sportot gribētājiem.

Svētku izskaņā notika vir-
ves vilkšanas sacensības starp 
vecāko grupu bērniem un Mi-
kipeles īpašās sacensības sko-
lotājām.

Par piedalīšanos dalībnieki 
saņēma piemiņas medaļas un 
saldumus, bet lielākā balva– 
prieks par kopā labi pavadītu 
laiku.

Mikipele sauc – sportot trauc!

„Sportot kopā Mikipeli ir jautri!” – teic PII „Gundega” bērni.

13. martā Kokneses Tū-

risma centra izstāžu zālē 

jau otro gadu norisinājās 

Aizkraukles reģiona Ska-

ļās lasīšanas sacensības 

reģionālais fi nāls. Pļaviņu, 

Skrīveru, Kokneses, Aiz-

kraukles un Jaunjelgavas 

pirmās kārtas uzvarētāji 

cīnījās par iespēju 18. mai-

jā  pārstāvēt mūsu reģionu 

Vislatvijas Nacionālajā 

fi nālā Gaismas pilī.

Antra Vasiļevska 

Kokneses pagasta 

bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas 

bibliotekāre 

Nacionālas skaļās lasīšanas 

Aizkraukles reģiona 

koordinatore 

Anitas Šmites foto

Katrā novadā pirms tam 
norisinājās savas atlases, kurās 
noskaidroja tos trīs dalībniekus, 
kuri dosies uz reģionālo fi nālu. 
Bet pavasaris un brīvlaiks ievieš 
savas korekcijas, un mainījās ne 

tikai dalībnieku skaits, bet arī 
paši skaļie lasītāji. Koknesē skaļi 
lasīja 13 dalībnieki un   katram 
no viņiem trīs minūšu laikā bija 
jāspēj iepazīstināt ar sevi, pa-
stāstīt īsumā par grāmatas izvēli 
un, ja nepieciešams, arī satura 
izklāstu, lai ievadītu fragmenta 
lasījumā. Izvēlētajam fragmen-
tam ir jāspēj aizraut klausītājus 
un izraisīt interesi par grāmatu.

Pretendentus vērtēja biblio-
tekāru un skolotāju žūrija no 
visiem pieciem novadiem –  In-
grīda Grūbe (Koknese), Sandra 
Trakina (Skrīveri), Antra Gali-
ņa (Pļaviņas), Iveta Zemzariņa 
(Aizkraukle) un Ilga Bruņiniece 
(Jaunjelgava) .

Pēc visu pretendentu uzstā-
šanās, žūrija lēma, ka uz Rīgu ar 
visu savu klasi dosies  Aizkrauk-
les vidusskolas skolniece Agnese 
Rebāne, kura  droši, izteiksmīgi 
un spilgti nolasīja fragmentu no  
Pamelas L. Treversas grāmatas 
Mērija Popinsa. Līdzjutēju un 
klausītāju balvu saņēma kokne-
sietis Mārcis Briģis par lasījumu 

no Deivsa Pilkija grāmatas par   
Supervaroni Kapteini Apakš-
biksi, Mārcis sacensībā piedalī-
jās Helēnas Vildes vietā. Bet ne 
mazāk aizraujoši bija arī pārējie 
dalībnieki  – koknesieši Edvards 
Mozga un Visvaldis Henriks 
Kalniņš,  aizkrauklietes Madara 
Potaše un Viktorija Voroboka, 
Pļaviņas azartiski pārstāvēja 
Aleksa Kitajeva, Kate Kondrāte, 
kā arī skrīverieši Marks Anufre-
jevs, Ludvigs Bērziņš un jaun-
jelgavieši Sandija Strautniece, 
Martins Vilnis un Fanija Skripa-
čkina.   Paldies arī koknesietēm 
Laurai un Luīzei Vasiļevskām 
un Asnatei Višķerei par muzikā-
lo baudījumu saksofona, vijoles 
un čella skaņās, jo pie labām 
grāmatām un čakliem lasītājiem 
piestāv lieliska mūzikas.

Paldies skolotājām, mam-
mām, bibliotekārēm un bēr-
niem par ieguldīto darbu un 
prieks par kopā pavadīto laiku. 
Turēsim īkšķus par Agnesi, lai 
viņai izdodas apburt klausītājus 
un žūriju Rīgā.

Noskaidrots skaļās lasīšanas 
sacensību fi nālists

 Skaļās lasīšanas dalībnieki – smaidoši un atraktīvi!

Nodibinājums "Zinātnes 

un inovāciju parks" jau 

ceturto gadu īsteno pro-

jektu "Dienasgrāmata", 

kura ietvaros Latvijas 

skolām tiek izstrādātas 

individuāla satura un 

dizaina skolēnu die-

nasgrāmatas. Projekta 

noslēgumā skola iegūst 

savas skolas dienasgrā-

matu 2019./2020. mācī-

bu gadam. "Zinātnes un 

inovāciju parka" projekta 

"Dienasgrāmata" koman-

da, projekta ietvaros, 

strādās pie fi nansējuma 

piesaistes no Latvijas 

uzņēmumiem, kas dotu 

iespēju izglītības iestā-

dēm, kuras piedalījušās 

šajā aktivitātē, saņemt 

skolēnu dienasgrāma-

tas bez maksas.

Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas 

direktores p.i. 

Šajā mācību gadā arī Pērses 
sākumskola ir iesaistījusies 
projektā "Dienasgrāmata", kas 
ilga no 1.marta līdz šī gada 
1.aprīlim, bet dienasgrāmatu 
ražošanas process un nogā-
dāšana skolā turpināsies līdz 
2019. gada 26.augustam. 

Projekta – konkursa ie-
tvaros, Pērses sākumskolas 
1.–6. klašu skolēni īstenoja 
dienasgrāmatas vāka dizaina 
izstrādi, kur konkursa noslē-
gumā labākais dienasgrāma-

tas vāka dizains tiks izma-
tots 2019./2020.mācību gada 
Pērses sākumskolas skolēnu 
dienasgrāmatu izgatavoša-
nā.  Šāds konkurss skolēniem   
dod iespēju iesaistīties rado-
šās aktivitātēs,   veicina indi-
vīda pašapziņu un cieņu pret 
savu darbu. Konkurss sniedz 
iespēju attīstīt skolēnu rado-
šumu, veicinot iztēli un māks-
las izjūtu.   

Skolēnu radošos darbus 
vērtēja divās daļās. Vispirms 
par žūrijas locekļiem vajadzē-
ja iejusties pašiem Pērses sā-
kumskolas skolēniem. Otrajā 
daļā darbus vērtēja skolas pe-
dagogi. Apkopojot rezultātus, 

izvirzījām trīs labākos zīmē-
jumus. 3. vietas ieguvējs bija 
4.klases skolēns Valters Kal-
niņš. Godalgoto 2.vietu iegu-
va Adrians Sogomonjans, kurš 
mācās 6.klasē.  Žūrija bija vie-
nisprātis, ka 2019./2020. gadā   
Pērses sākumskolas dienas-
grāmatas   vāka dizainu izdai-
ļos 1.klases skolnieces Mada-
ras Bergmanes košais skolas 
zīmējums.   Visu trīs vietu 
ieguvēji saņēma medaļu un 
diplomu par godalgoto vietu. 

Apsveicam uzvarētājus! 
Paldies skolēniem, kas iesais-
tījās konkursā! Esat sagādājuši 
sev patīkamu pārsteigumu nā-
kamajā mācību gadā. 

Pērses sākumskolas skolēni 
iesaistās projektā "Uzzīmē savu 
skolas dienasgrāmatu pats!"

Jaunās dienasgrāmatas radošie autori.

Vasaras diennakts nometne 
"Active scientists. Explore, en-
joy the Midsummer" ir angļu 
valodas nometne, kuras mērķis 
ir stiprināt angļu sarunvalodu 
un angļu valodas zināšanas, 
apvienojot ar izzinošām, ek-
sperimentus ietverošām no-
darbībām un piedzīvojumu 
bagātām, kustīgām aktivitā-
tēm angļu valodā gleznainajā 
nometnes norises apkārtnē. 
Nometni vada zinoši, aizrau-
tīgi, azartiski pedagogi, kuri 
rūpēsies par katra dalībnieka 
socializēšanos, izglītošanos, 
aizrautību un acu mirdzumu. 

Nometni organizējam bērniem 
vecuma grupā no 8–13 gadi, 
laika posmā no 02.06.2019. līdz 
09.06.2019., nakšņošana labie-
kārtotās Vecbebru tehnikuma 
kopmītnes telpās, istabiņās pa 
4 bērniem.

Dalībniekiem būs arī iespēja 
iesaistīties apkārtni izzinošās 
aktivitātēs, izmantojot IT, mā-
coties tās jēgpilni lietot. Izman-
tosim lietotnes Actionbound, 
QR Code Reader. (Veidosim 
animācijas fi lmiņas program-
mā Stop Motion.)

Nometnes kodols ir sava lat-
viskuma un piederības dabai 

apzināšanās, iepazīstot simbo-
lus, dabas elementus, dodoties 
ekspedīcijās,nakts trasēs, ie-
pazīstot Jāņu svinēšanas tra-
dīcijas, dodoties izbraukuma 
ekskursijās. Nometni noslēdz   
Bezgalīgo sajūtu stāstu "Zaļā te-
ātra" izrāde izbraukumā angļu 
valodā un Jāņu ieskandināšana.

Nometnes vērtības ietver 
draudzīgu, izzinošu, radošu un 
aktīvu kopā būšanu – atklāt, 
apgūt, radīt un rādīt! 

Lai pieteiktu bērnu nomet-
nei, zvanīt 20200628. Nomet-
nes vadītāja Daiga Igaune, Bez-
galīgie sajūtu stāsti.

Angļu valodas nometne Vecbebros

Kokneses pagasta centrā 
joprojām aktuāla problēma ir 
suņu ekskrementu nesavākša-
na pēc mīluļu izvešanas pastai-
gā. 

Kokneses novada pašvaldība 
atgādina, ka Kokneses novada 
domes saistošajos noteikumus 
Nr. 19 „Kokneses novada sa-
biedriskās kārtības noteikumi” 
ir sekojoši punkti: 3.1.3. Par 

ielu, apstādījumu, zālāju un 
citu sabiedrisko vietu, kā arī 
daudzdzīvokļu ēku koplietoša-
nas telpu piemēslošanu, ja to iz-
dara mājdzīvnieks (suns, kaķis 
u.tml.) un īpašnieks to nesavāc, 
dzīvnieka īpašniekam, izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 15 euro); 3.1.4. Par 
ielu un citu sabiedrisko vietu, 
kā arī daudzdzīvokļu ēku kop-

lietošanas telpu piemēslošanu, 
ja to izdara mājdzīvnieks un 
dzīvnieka īpašnieks to nesavāc 
un, ja tas izdarīts atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, dzīvnieka īpaš-
niekam uzliek naudas sodu no 
15 līdz 72 euro.

Lūdzam suņu īpašniekus būt 
apzinīgiem un ievērot savus 
pienākumus!

Suņu saimnieki aizmirst par 
saviem pienākumiem
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Mūsu gide Daiga Dūniņa 
pēc senioru izteiktām vēl-
mēm ir izstrādājusi divu eks-
kursiju maršrutus.

ŠAUĻI–
ŠOKOLĀDES 
UN SAULES 
PILSĒTA

Izbraucam 05.06.2019.g. 
07:10 (kultūras nams), 07: 15 
(Elvi stāvlaukums) 

Atgriežamies ap 21:30. 
PAKROJAS muiža; ŠAU-

ĻI–Talkša ezera krasta pastai-
gu, atpūtas zona, skulptūras 
– Lielā lapsa, Zelta strēlnieks, 
akmens labirints, gājēju pilsē-
tas promenāde, Centu istaba, 
Šokolādes muzejs. 

Dalības maksa ar pusdie-
nām 20 eiro, bez pusdienām 
14 eiro. 

KURZEMES 
SKAISTĀS 
MUIŽAS

Izbraucam 07.08.2019.g. 
07: 10 (kultūras nams), 07:15 
(Elvi stāvlaukums)

Atgriežamies ap 21: 15.
LESTENES BAZNĪCA; 

KUKŠU MUIŽA; JAUNMO-
KU PILS; ŠLOKENBEKAS 
MUIŽAS ANSAMBLIS. 

Dalības maksa ar pusdie-
nām 16 eiro, bez pusdienām 
11 eiro. 

Interesentiem pieteikties 
pie Dzintras Liepiņas pa tel. 
26022730

Veiksmi darbos!
Zenta Bērziņa, 

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” 
vadītāja 

Ekskursijas 
Kokneses 
senioriem Sniegpulkstenītes baltajā ziedā,

Es meklēju aizvakar laimi, 
Bet uzdūros ziedlapā vienā 
Uz veselu saulstaru saimi. 

Dabā sācies pavasaris! 

Plaukst sniegpulksteņi, 

krokusi, drīz sagaidīsim arī 

reibinošo narcišu smaržu! 

Pēc ziemas tumsas, mos-

tamies ar gaišajiem saules 

un cerību stariem, ka esam 

sagaidījuši gadalaiku, kurš 

sniegs vairāk prieka un 

laimes mirkļus, un skais-

tas kopā būšanas. Vieglā 

dejā laižas tauriņi, un, tos 

ieraugot, ceram, ka ilgi gai-

dītā vasara būs saulaina, 

krāsaina un iespaidiem 

bagāta! 

Inta Balode,

Vidējās paaudzes deju 

kolektīva „Liepavots” 

vadītāja 

Foto: Anita Šmite

Ar dzejas rindām par pava-
sari un tā vēstnešiem – snieg-
pulksteņiem, iesākās  arī kon-
certs „Dejas sniegpulksteņu 
virpulī.” Kokneses kultūras 
nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots”, orga-
nizējot pavasara sadanci, sa-
gaidīja draugus no Balviem, 
Ķeguma, Ķeipenes, Jaunjelga-
vas, Sēlpils, Neretas, Iršiem. 
Jautri, smaidīgi un draudzīgi 
deviņi kolektīvi laidās deju 
virpulī un skatītājiem izrādī-

ja skaistākās un kolektīviem 
mīļākās dejas. 

Pēc aizvadītā koncerta 
droši varam sacīt, ka šajā 
dienā ne tikai ārā visus luti-
nāja pavasara saulīte, bet arī 
dejotāji ar savu degsmi, smai-
diem, dzīvesprieku un lustī-
gajiem deju soļiem, “ienesa” 
sauli kultūras namā, lai ikvie-
nā sirdī mostos pavasaris. 

Koncerta   izskaņā „Liepa-
vota” dejotāji saviem drau-
giem dāvināja sniegpulkste-

nītes podiņos, kuras kolektīvi 
aizveda uz savām mājām, lai 
tos iestādītu, un nākošajā pa-
vasarī priecētu viņus ar svei-
cieniem no Kokneses puses. 

  Pēc koncerta dalībnieki 
lustējās ballītē, kuras moto 
bija „Ziedi, ziedi, ziedi…”. Un 
,tiešām, daudzu dejotāju tērpi 
bija  ziediem rotāti un griezās 
deju virpulī, par ko priecājās 
visi pasākuma dalībnieki. 

Liels paldies Balvu kultū-
ras   centra vidējās paaudzes 

deju kolektīvam „Nebēda” 
(vadītājs Agris Veismanis), 
Ķeguma vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Kadiķis” 
(vadītājs Juris Čakans), Sēl-
pils kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvam 
„Sēļu zeme”(vadītāja Linda 
Miezīte), Jaunjelgavas kul-
tūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Kodols” 
un jauniešu deju kolektīvam 
„Kodoliņš” (vadītāja Gunita 
Krievāne), Neretas kultūras 
nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvam „Sēļi” (vadītāja 
Inita Kalniņa), Ķeipenes tau-
tas nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Dandzis” 
(vadītāja Ilze Jankuna), Iršu 
pagasta vidējās paaudzes deju 
kolektīvam „Irši” (vadītāja 
Inta Balode) par kopā būšanu 
un prieku, ko sniedza, izdejo-
jot skaistākās latviešu horeo-
grāfu dejas. 

Paldies visiem „Liepavota” 
dejotājiem par pasākuma sa-
gatavošanu, organizēšanu un 
vadīšanu, Kokneses kultūras 
nama darbiniekiem, skaņotā-
jam Edgaram Hamiduļinam 
par atbalstu un sadarbību! 

Lai visiem dejotājiem ra-
došs un veiksmīgs pavasaris! 

Uz tikšanos nākošajos pa-
sākumos!

Iedanco pavasari koncertā 
„Dejas sniegpulksteņu virpulī”

Balvu kultūras  centra vidējās 
paaudzes deju kolektīvs 

„Nebēda”.

Pavasara sadanča rīkotāji: vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” un vadītāja Inta Balode.

Ekskursija 
Bebru 
pagasta 
senioriem
Bebru pensionāru 

padome “Mārtiņroze” 

rīko ekskursiju 25.maijā 

uz Jūrmalu, Rīgas 

Botānisko dārzu.

Izbraukšana plkst.7:00 no 
Bebru autobusa pieturas.

Dalības maksa EUR 7,00, 
summā iekļauta maksa par 
ekskursijām un gida pakal-
pojumiem.

Pieteikties līdz 19.maijam 
Bebru pagasta pārvaldē pie 
sekretāres, Lības Zukules, t. 
26423431 vai Mārītes An-
dersones, t.28767663

Šī gada 29. martā Ogres 

Vēstures un mākslas mu-

zejā uz kārtējo vadības un 

kontroles darba grupas 

sēdi pulcējas projekta 

Nr. Nr.5.5.1.0/17/I/005 

“Kultūras mantojuma 

saglabāšana un attīstība 

Daugavas ceļā” partneri 

– Jēkabpils, Kokneses un 

Ogres novada pašvaldī-

bas pārstāvji.

Edgars Pārpucis, Ogres 

novada pašvaldības 

Infrastruktūras 

veicināšanas nodaļas 

galvenais speciālists

Sēdi atklāja Ogres nova-
da domes priekšsēdētājs Egils 
Helmanis, kurš uzsvēra, ka 
neatkarīgi no projektā iesais-
tīto partneru fi nansiālā iegul-

dījuma, katram ir tikpat liela 
nozīme projekta veiksmīgai 
īstenošanai, tāpēc ir svarīgi ir 
sadarboties un strādāt kopā.

Par projekta kopīgo īsteno-
šanas gaitu informēja projekta 
vadītāja Inese Vītola, par pa-
veikto Kokneses pilsdrupās 
– Kokneses novada domes At-
tīstības nodaļas vadītāja Anda 
Mikāla, par īstenoto Ogres sa-
natorijas atjaunošanai – Ogres 
novada pašvaldības Infrastruk-
tūras veicināšanas nodaļas 
vadītāja Aija Romanovska un 
nodaļas galvenais speciālists 
Edgars Pārpucis. Sēdē pie-
dalījās arī Ogres un Ikšķiles 
novada pašvaldības aģentūras 
„Tūrisma, sporta un atpūtas 
kompleksa „Zilie kalni” attīs-
tības aģentūra” direktore Ieva 
Kraukle, jo sanatorijas ēka ro-

bežojas ar Ziliem klaniem, līdz 
ar to tiek plānots, ka tā varētu 
tikt saistīta arī ar dabas parka 
piedāvātajām tūrisma iespē-
jām.

Krustpils pilī darbi ir pa-
veikti par 50 procentiem, pie 
pils tiek izbūvēta strūklaka un 
labiekārtots pagalms. Kokneses 
pilsdrupās būvdarbi jau ir veik-
ti, savukārt Ogres sanatorijā ir 
veikts iepirkums un noslēgts 
līgums, līdz ar to varēs tikt uz-
sākti ēkas atjaunošanas darbi. 
Dalībnieki arī diskutēja par 
projekta rezultatīvo rādītāju 
sasniegšanu un uzskaiti, lai va-
rētu uzrādīt apmeklētāju skaita 
izmaiņas pēc projekta īstenoša-
nas. Par šo jautājumu atkārtoti 
nolēma runāt arī nākošajā va-
dības un kontroles darba gru-
pas sēdē. Sēdes ietvaros tika ap-

spriesta arī kopīgā sadarbības 
projekta “Kultūras mantojuma 
saglabāšana un attīstība Dau-
gavas ceļā” Stratēģijas 2017.–
2025. gadam īstenošana. Tā pa-
redz izstrādāt tematiski vienotu 
kultūras tūrisma piedāvājumu, 
stiprināt pašvaldību atbildīgo 
struktūrvienību administra-
tīvo kapacitāti un sadarbību, 
kopīgas mārketinga aktivitātes 
projektā sakārtoto kultūrvēs-
turisko objektu pieejamības un 
atpazīstamības veicināšanā. Kā 
uzsvēra Jēkabpils pilsētas paš-
valdības projekta vadītāja Inese 
Vītola , svarīgi ir popularizēt 
šo kopējo maršrutu Daugavas 
ceļš, tāpēc jau šobrīd katrs pro-
jekta partneris varētu savā paš-
valdībā iepazīstināt arī ar pārē-
jo projektā iesaistīto pašvaldību 
kultūras un dabas mantojumu, 
piemēram, bukleti Tūrisma in-
formācijas centrā, muzeju nak-
tīs un citos pasākumos. 

Pēc sēdes tās dalībnieki gida 
pavadībā apskatīja arī Ogres 
Vēstures un mākslas muzejā 
esošo izstādi “Pietura Ogre”. 

Jēkabpils pilsētas, Ogres 
novada un Kokneses novada 
pašvaldības piedalās Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfi nansēta projekta 
“Kultūras mantojuma saglabā-
šana un attīstība Daugavas ceļā” 

īstenošanā. Projekta mērķis ir 
saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
Daugavas krasta pašvaldību 
attīstības programmās balstītu 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu – Krustpils pili, 
Kokneses viduslaiku pilsdru-
pas un sanatoriju “Ogre”. 2018. 
gada 6. aprīlī Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība kā šī projekta pie-
teikuma iesniedzējs parakstīja 
vienošanos ar Centrālo fi nanšu 
un līgumu aģentūru par minē-
tā projekta īstenošanu. Projekta 
īstenošanas laiks 30 mēneši: no 
2018. gada 6.aprīļa līdz 2020. 
gada 30.septembrim.

Projekts “Kultūras manto-
juma saglabāšana un attīstī-
ba Daugavas ceļā” ir viens no 
kopumā 10 kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanai un 
attīstībai veltītiem projektiem, 
kuri pēc Kultūras ministri-
jas organizētas projektu ideju 
priekšatlases ir saņēmuši iespē-
ju pieteikties ERAF līdzfi nan-
sējam. 

Projekts tiek īstenots Kul-
tūras ministrijas pārziņā eso-
šā ERAF līdzfi nansētā 5.5.1. 
specifi skā atbalsta mērķa “Sa-
glabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ietva-
ros. Projekta kopējās izmaksas 
ir 4 198 599.66 eiro, no tām 1 
392 352,96 eiro ir Eiropas Re-
ģionālā fonda fi nansējums.

Ogrē tiekas projekta “Kultūras mantojuma 
saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri

Tikšanās Ogres Vēstures un mākslas muzejā.
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Aizgājušais divdesmitais 

gadsimts mūsu tautas dzī-

vē bijis ļoti smags un sarež-

ģīts. Mainījušās sabiedriski 

ekonomiskās formācijas, 

valstu robežas, ļaudis izklī-

duši vai ar varu izkliedēti 

plašajā pasaulē. Kāds tur 

brīnums, ka daļa mūsu 

bagātīgā kultūras manto-

juma vai nu gājusi bojā, vai 

vienkārši aizmirsta. 

Jānis Ivars Padedzis, 

novadpētnieks

Aizmirstības putekļi jā-
notrauc no mūsu novadnie-
ka nošu lapām. Komponista 
Kārļa Martinovska piemiņas 
saglabāšanai veltītais kon-
certs notiks Kokneses kultūras 
namā šī gada 27. aprīlī plkst. 
17.00, uz to tiek laipni aicināti 
visi kora mākslas cienītāji. Kon-
certā piedalīsies Ogres novada 
kultūras centra sieviešu koris 
„Rasa”, mākslinieciskā vadītāja 
Aira Birziņa; Rīgas Doma kora 
skolas audzēkņi, pedagogs Val-
da Dzene; Krustpils kultūras 
nama jauktais koris „Noskaņa, 
diriģente Ilze Bērziņa, koncert-
meistares Iveta Bērziņa un Līga 
Paegle. Koncertu vadīs žurnā-
lists Dainis Īvāns un Iveta Kras-
tiņa, Pļaviņu novada ģimnāzijas 
skolotāja.

Kārlis Martinovskis ir vairā-
ku simfoniju un operu autors, 
bet Latvijā plašāku atpazīstamī-
bu ieguvis pagājušā gadsimta 
divdesmitajos un trīsdesmitajos 
gados ar savām kora dziesmām 

Komponists bija apveltīts 
ar vairākiem talantiem – vaļas 
brīžos nodarbojās ar glezniecī-
bu, vāca folkloru, kolekcionēja, 
rakstīja stāstus, dzeju, pierak-
stīja atmiņas, kurās stāsta par 
savu bērnību, skolas un darba 
gadiem. Rakstījis īsus biogrāfi s-
kus apcerējumus par mūziķiem 
un komponistiem Aleksandru 
Skrjabinu (1872–1915), Jāni 
Reinholdu (1882–1938) un ci-
tiem, recenzijas par Rīgas mu-
zikālās dzīves notikumiem. Tās 
publicētas Latvijas Komponistu 
biedrības žurnālā „Mūzika”, pēc 
1920. gada žurnālā „Mūzikas 
nedēļa”. Plaša ir viņa rakstu virk-
ne par visdažādākajām mūzikas 
problēmām, piemēram, „Mo-

dernā mūzikas psiholoģija”, „Par 
gruzīnu mūziku”. 

Daudzi viņu uzskatīja par 
savējo – gan Stukmaņos un Pļa-
viņās, gan Koknesē un Jēkabpilī, 
kur komponists mācījies, strādā-
jis, vadījis korus, pavadījis vasa-
ras atvaļinājumus, gan Rīgā, kur 
nodzīvojis lielāko radošā mūža 
daļu. 

Dieva svētību 
saņem Koknesē

Kārlis Martinovskis dzimis 
1886. gada 30. maijā Stukmaņu 
pagasta „Poriešos”. Dzimšanas 
akts reģistrēts Kokneses luterā-
ņu draudzē. Turpat arī iesvētīts 
1903. gadā. Viņa pirmie mūzi-
kas skolotāji bija māte, kas bija 
liela dziedātāja, un tēvs. 

Ar mūziku Martinovskis 
sācis nodarboties jau kā mazs 
zēns tēva vadītajā vijoļu orķestrī. 
Astoņu gadu vecumā uzstājies 
Stukmaņu dziedāšanas biedrī-
bas rīkotajos koncertos, kā arī 
dažādos sarīkojumos. Orķestrī 
spēlē kopā ar tēvu, brāli Jāni 
(1877–nav zināms) un brāļiem 
Zvaigznēm – Jāni un komponis-
ta Jāņa Zvaigznes tēvu Andreju 
(1873–1950). Orķestrī Kār-
lis spēlē basu, jo mazais zēns, 
kā tēvs bija ievērojis, vienīgais 
pratis basam piemeklēt parei-
zo toni, kaut vēl nebija mācījies 
harmoniju. 

 Kārļa Martinovska tēvs bijis 
arī vijoļu meistars, basu dēlam 
būvējis pats un materiālus tam 
ņēmis tuvākajā apkārtnē – apak-
šējam vākam no vēja lauztas 
kļavas pie Pasta muižas kungu 
nama, virsējam vākam no egles 
bluķa kādas vecas rijas sienā. 
Basam bijušas tikai divas no 
zarnām pagatavotas stīgas – Sol 
un Re, bet pats stīgu mūzikas 
instruments bijis čella lielumā. 
Tēvs, kaut arī nav pazinis notis, 
kā tolaik lielākā daļa lauku mu-
zikantu, bijis apveltīts ar absolū-
to muzikālo dzirdi, jo vienmēr 
skaņojis vijoli vienā un tajā pašā 
tonī bez kamertoņa palīdzības. 

Kārļa Martinovska pirmās 
skolas ir Stukmaņos un Kokne-
sē. 1904. gadā, pabeidzis Vie-
talvas ministrijas skolu, iestājas 
Jēkabpils tirdzniecības skolā, 
kuru beidz 1908. gadā. Māco-
ties Jēkabpils tirdzniecības skolā, 

vada skolas kori un orķestri. Pēc 
mācībām pilda diriģenta palīga 
pienākumus Stukmaņu dziedā-
šanas biedrības korī, kuru tobrīd 
vada skolotājs Pēteris Ārness 
(1855–1917). 1908. gadā pārce-
ļas uz Odesu, kur paralēli maizes 
darbam apgūst solo dziedātāja 
prasmi un vada Odesas latviešu 
biedrības kori. Tā paša gada Zie-
massvētkos atgriežas dzimtajos 
„Poriešos”, bet jau nākamā gada 
sākumā kravā somas ceļam uz 
Viļņu, kur iestājas darbā Poles-
jes dzelzceļa virsvaldē. Tolaik, 
baidoties no represijām, Viļņā 
dzīvo daudz latviešu, kas izceļo-
juši pēc 1905. gada notikumiem. 
Dzīvojot Viļņā, Martinovskis 
darbojas Viļņas latviešu biedrī-
bā, kur iepazīstas ar diriģentu un 
komponistu koknesieti Jāni Re-
inholdu, kā arī ar daudziem ci-
tiem, vēlāk Latvijā pazīstamiem 
sabiedriskajiem darbiniekiem. 
Biedrības rīkotajos pasākumos 
Kārlis uzstājas kā solo dziedā-
tājs, spēlē teātrī un vada biedrī-
bas kori.

Vada korus 
Koknesē un 
Pļaviņās

Martinovska sapnis bija kļūt 
par solo dziedātāju, bet sma-
ga slimība tam visam pārvelk 
svītru. 1913. gadā viņš atgriežas 
Latvijā. Lai iegūtu muzikālo iz-
glītību iestājas Rīgas Ķeizariskās 
mūzikas skolas mūzikas teorijas 
klasē, kas pirms I Pasaules kara 
atradās namā, kuru tagad pazīs-
tam kā „Stūra māju”. Mācības 
nākas pārtraukt, jo, sākoties ka-
ram, Kārlis Martinovskis dodas 
bēgļu gaitās uz Maskavu, kur ie-
stājas darbā par grāmatvedi. Pa-
ralēli darbam turpina muzikālo 
izglītību Maskavas fi lharmonijas 
mūzikas un kompozīcijas klasē 
pie profesoriem A.Koreščenko 
un N.Garbuzova. 1917. gadā 
salaulājas ar Minnu Melders 
(1889–1973), dzimušu Ābe-
ļu pagasta „Sīmaņos”’, ar kuru 
draudzējas jau kopš Jēkabpils 
tirdzniecības skolas laikiem. No 
fi lharmonijas pēdējā kursa Kār-
lim jāizstājas – sākas revolūcija. 
1919. gadā Martinovsku ģimene 
atgriežas Latvijā, kur Jānis Jaun-
sudrabiņš Martinovski uzaicina 
darbā Pļaviņu izpildu komitejas 
tautas izglītības nodaļā par mū-
zikas nodaļas vadītāju. Paralēli 
darbam mūzikas nodaļā Marti-
novskis pilda Stukmaņu pagasta 
valdes rakstveža pienākumus un 
pasniedz mūzikas teoriju vakara 
kursos. Viens no Martinovs-
ka skolniekiem ir vēlāk Latvijā 
pazīstamais pedagogs un mācī-
bu grāmatas „Ābece” 1970. un 
1984. gada izdevumu līdzautors 
bebrulejietis, Otto Ņesterovs 
(1906–1990). Skolotājs Marti-
novskis bija apveltīts ar labām 
pedagoģiskām dotībām – tā 
savu skolotāju raksturojis Otto 
Ņesterovs, kurš pie Kārļa Marti-
novska mācījies vijoles spēli. 

Pagājušā gadsimta 20. un 30. 
gados Martinovskis vada Pļavi-
ņu un Kokneses kultūras biedrī-
bas korus. Palīdz savam jaunības 

draugam, skolotājam Jēkabam 
Skudram (1873–1975) diriģēt 
un sagatavot Dziesmu svētkiem 
Stukmaņu kultūras biedrības 
kori. Kā virsdiriģents piedalās 
Oliņkalna, Staburaga, Kokne-
ses, Skrīveru, Jēkabpils un citos 
dziesmu svētkos. Pagājušā gad-
simta 20. gados, saprazdams, ka 
no mūzikas vien nespēs izdzīvot, 
sameklē darbu Rīgā, vēlāk iekār-
tojas darbā Valsts netiešo no-
dokļu departamentā, kur strā-
dā par grāmatvedi–revidentu. 
Rīgā diriģē Gustava Klaustiņa 
(1880–1937) kori, kā altists spēlē 
simfoniskajā orķestrī, ir Latvijas 
komponistu biedrības un mūzi-
ķu arodbiedrības biedrs.

Komponista 
vasaras Kokneses 
pagasta „Veldzēs” 

Trīsdesmitajos gados Kārlis 
Martinovskis iegādājas zemi 
Koknesē, Pērses krastā, un uz-
būvē māju „Veldzes”. Koknesē 
komponists pavada vasaras. 
„Veldzēs” tapuši vairāki Kārļa 
Martinovska darbi, tai skaitā 
strādājis pie simfoniskā stās-
tījuma orķestrim „Dafnis un 
Hloja”, kas atskaņots radiofonā 
komponista 50. gadu jubilejā 
1936. gadā. Savas kora dziesmas 
veltījis Jaunatnes Sarkanā Krusta 
korim, vīru korim „Dziedonis”, 
diriģentam Jānim Milzarājam 
(1897–1982), Gustavam Klaus-
tiņam, Jānim Grienfeldam 
(1873) un citiem. Kora dziesma 
„Ceriņi vakara krēslā” ar Friča 
Bārdas (1880–1919) tekstu Teo-
dora Reitera (1884–1956) kora 
izpildījumā guva atzinību aiz 
mūsu zemes robežām. 

Padomju okupācijas gados 
Kārlis Martinovskis strādā Rī-
gas Augstākās Tiesas kolēģijā 
par grāmatvedi – revidentu, ir 
Komponistu savienības biedrs, 
kur arī pilda revidenta pienāku-
mus. Dzīves nogalē viņa vārds 
plašākā sabiedrībā pieminams 
arvien retāk, kaut viņa kom-
ponētā kora dziesma „Likteņa 
kalējs”, kas skanējusi 1933. gada 
Dziesmu svētkos, kas bija veltīti 
I Dziesmas svētku 60 gadu at-
cerei un Latvijas valsts 15 gadu 
pastāvēšanas svētkiem, pagā-
jušā gadsimta sešdesmitajos 
un septiņdesmitajos gados ir 
neatņemama vērtība trimdas 
latviešu Dziesmu svētkos Aus-
trālijā un Anglijā. 1952. gadā 
Kārlim Martinovskim liek raks-
tīt iesniegumu par izstāšanos 
no komponistu savienības – kā 
formālais iemesls jāmin mazak-
tīvā darbība radošajā jomā. Tajā 
laikā tas bija populārs veids kā 
atbrīvoties no sev nevēlamiem 
biedriem, ko izbaudījuši daudzi 
mākslinieki. Martinovskis raks-
ta iesniegumu, kurā lūdz viņu 
neizslēgt no savienības biedru 
rindām, uzskaita pēdējā gadā 
komponētos darbus – vairākas 
kora dziesmas, skaņdarbu vijoļu 
kvartetam. Savā iesniegumā min 
arī tos savienības biedrus, kuri 
pēdējā gada laikā nav iesnieguši 
nevienu komponēto darbu, vai-
rāku gadu garumā nav atmak-

sājuši izsniegtos jaunrades kre-
dītus, tomēr, dīvainā kārtā nav 
izpelnījušies pārmetumus. Pēc 
iesnieguma satura var noprast 
– miera laiku revidenta rutīnu 
guvušais kolēģis kļuvis nevēlams 
vairākiem savienības biedriem. 
Lai rastu iemeslu „atlūguma” 
pieprasīšanai, varas vīriem ne-
vajadzēja lielu fantāziju – sakaru 
uzturēšana ar Zviedrijā dzīvo-
jošo trimdas aktīvistu Jēkabu 
Skudru, arī daudzu garīga satura 
dziesmu komponēšana korim. 

Visu mūžu 
uzticīgs Kokneses 
luterāņu draudzei

1962. gadā Kokneses evaņ-
ģēliskajai luterāņu baznīcai 275.
jubilejā komponists velta kora 
dziesmu „Manam dzimtenes 
dievnamam”. Kārlis Martinovs-
kis visu mūžu bija uzticīgs Kok-
neses luterāņu draudzei, ilgus 
gadus pildot arī ērģelnieka pie-
nākumu līdz brīdim, kad Kok-
neses luterāņu draudzi piespieda 
atteikties no baznīcas ēkas un 
baznīcu izdemolēja pagājušā 
gadsimta sešdesmito gadu sāku-
mā. Tieši ērģelnieka pienākumu 
pildīšana un piederība Kokneses 
luterāņu draudzei, kas nebija 
savienojama ar padomju kom-
ponista vārdu, kalpoja kā viens 
no pēdējiem un smagākajiem 
apvainojumiem. Martinovskis 
nav izslēgts no Komponistu sa-
vienības, bet, ciešot pastāvīgus 
pārmetumus un pazemojumus, 
mūža nogalē no tās aiziet ar pa-
celtu galvu.

Dzīves pēdējos gados viņš 
uzraksta testamentu, kurā visus 
savus rakstu darbus – stāstus 
un atmiņas, komponēto solo un 
kora dziesmu, kā arī operu un 
simfoniju nošu pierakstus, dzeju 
un gleznas – novēl Latvijas Na-
cionālajai bibliotēkai. Diemžēl 
nav zināms Martinovska gleznu 
turpmākais liktenis – okupācijas 
gados bibliotēkām nebija tiesību 
glabāt mākslas darbus, tie bija 
jānodod mākslas muzejam. Diez 
vai šie darbi interesēja Latvijas 
Mākslas muzeju, tāpēc vēl nav 
noskaidrots, kur varētu atrasties 
Martinovska gleznotie darbi, un, 
ja kāda šī raksta lasītāja rīcībā ir 
ziņas par minētajām gleznām, 
lūdzu ar laikraksta starpniecību 
darīt to zināmu autoram.

Esmu uzaudzis 
un dzīvojis tikai 
mūzikas skaņās

Pats par sevi Kārlis Martinov-
skis raksta: „(..) Mūzika. Ja runā-
jam par mūziku, tad varu teikt 
to, ka esmu uzaudzis un dzīvojis 
tikai skaņās. Man liekas, ka pat 
mani nervi ir kā jūtīgas stīgas, 
kuras vibrē un skan pat no vis-
vieglākā vēja pieskāriena. Šķiet, 
ka es pats viss skanēju vēl mazs, 
kad sāku runāt. Vieglāk man pa-
devās dziedāt, nekā runāt. Skolā, 
kad vajadzēja iemācīties dzejo-
ļus kā skolas uzdevumus, man 
visvieglāk atminēties bija, ja es 
tos mācījos ar meldiju. 

(..) Ziemas vakaros mani 
mācīja dziedāt korāļus. Citas 

dziesmas, ja tās man patika, jau 
tikai, reizi dzirdējis, es zināju. 
Varbūt, ja man būtu bijis kā Bē-
thovenam, Mocartam, Paganīni, 
kurus jau kā pavisam mazus zē-
nus nopietni mācīja mūzikā, jo 
viņiem tēvi prata mūzikas notis, 
un dzīves apstākļi bija visai lab-
vēlīgi, tad, kas zina, varbūt arī es 
būtu iznācis ģēnijs. Man nebija 
neviena, kas prata notis, neviens 
man pat to neparādīja, kā jātur 
vijole, ko jau spēlēju astoņus ga-
dus vecs. Notis es pats atšifrēju 
deviņu gadu vecumā, tikai pēc 
savas metodes, pēc vecās Punše-
ļa korāļu grāmatas, kādēļ šo grā-
matu pat tagad turu lielā cieņā.

(..) Dzeja bija tā, kas man vis-
vieglāk bija pieejama, jo jau agrā 
bērnībā mājās tika lasītas dzejas, 
kā Lapas Mārtiņa [1846–1909] 
„Mīlestības gaudu ziņas”, tā 
dažādas citas, pat veseli romā-
ni dzejā tika nolasīti, un es, vēl 
mazs zēns, lasīt neprazdams, 
mēģināju runāt pantos. Dzejas 
rakstīt es sāku tūlīt, kā iemācījos 
rakstīt jau pagasta skolā…

(..) Zīmēšana un gleznošana. 
Man gluži labi padevās zīmē-
šana. Skolā manas spējas stipri 
attīstīja skolotājs Jansons [Fri-
cis Jansons (1875–1957)], kurš 
ne tikai mācīja zīmēt ar zīmuli, 
bet arī ar krīta zīmuļiem, kas 
deva jau daudz lielāku efektu 
un savādu tehniku. Tad es sāku 
zīmēt no fotogrāfi jām ģīmetnes, 
kuras zīmuļa un ogles tehnikā 
tīri labi izdevās, bet visvairāk 
tomēr mani interesējusi tieši 
daba, un šur tur mēģināju atrast 
dabā kādu skaistāku stūrīti, kas 
man vienu, otru reizi zīmējumā 
tīri labi iznāca. Pagāja daudzi 
gadi, kas tika vadīti bēgļu gaitās 
Maskavā. Atgriezies dzimtenē, 
iepazinos ar Jaunsudrabiņu, 
kurš man bija rādījis ne ma-
zumu savu darbu, sevišķi savu 
Kaukāzu, paskaidrodams vienu 
otru glezniecības tehnikas smal-
kumu. Vēl satikos ar fotogrāfu 
Kārli Lakši [1892–1949], kurš 
arī gleznoja, un viss tas iedves-
moja mani pamēģināt ar eļļas 
krāsām kaut ko uzgleznot. Jau 
ar pašu pirmo mēģinājumu man 
kaut kas iznāca, un es vienu otru 
reizi vaļas brīžos atpūtos ar otu 
un krāsām. Ja ir pacietība, rodas 
viens otrs gluži labs dabas skats 
un pat Purvīša stilā, kas man kā 
impresionistam mūzikā, glez-
niecībā labi patīk. Glezniecību 
savā darbā es uzskatu par atpū-
tu, jo, ar rokām strādādams, es 
varu visu citu brīvi pārdomāt. 
Labprāt mīlu apmeklēt arī glez-
nu izstādes un muzejus. Kad 
esmu visu apstaigājis, man šķiet, 
ka esmu bijis kādā svētnīcā – ir 
tik nopietns un pacilāts gars. 
Arī tagad bieži gribas kaut ko 
gleznot, bet nav vienkārši laika 
un aptrūkst spēka, kur pretī par 
mūziku esmu spiests domāt un 
šinī mākslas nozarē strādāt, lai 
varētu noturēties savienībā.”

Kārlis Martinovskis miris 
1968. gada 23. jūnijā, apglabāts 
Jēkabpils pilsētas kapos. atstājot 
bagātīgu nošu materiālu, atmi-
ņas, stāstus un dzeju.

Atceroties komponistu Kārli Martinovski
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Uzvedība “Pedagoģijas ter-

minu skaidrojošajā vārdnīcā” 

tiek raksturota kā indivīda 

rīcības ārēja izpausme, iztu-

rēšanās, attieksme, ko parasti 

nosaka vitālās vajadzības un 

vides apstākļi, kā arī tuvākajā 

apkārtnē vai plašākā sabiedrī-

bā pieņemtās tikumiskās nor-

mas un ko, tāpat kā zināšanas, 

vērtē izglītības ieguves proce-

sā. Vērtējot uzvedību, jāņem 

vērā konkrētie apstākļi un 

situācijas. Uzvedības negatī-

vās izpausmes nav raksturīgas 

tikai skolēniem, tās ir vēroja-

mas gan pirmsskolas vecuma 

bērniem, gan pieaugušajiem.

Ineta Gerasimova, 

Inese Svence,

Kokneses 

internātpamatskolas – 

attīstības centra metodiskais 

dienests

Latvijā aktuāls ir jautājums par 
uzvedības negatīvo izpausmju ma-
zināšanu, jo tie būtiski ietekmē sko-
lēnu mācību sasniegumus un saga-
tavotības dzīvei sabiedrībā kvalitāti. 
Neskatoties uz dažādu speciālistu 
un sabiedrības pūlēm, uzvedības 
radītās problēmas joprojām daļēji ir 
neatrisinātas. Bērniem bieži vēroja-
ma destruktīva, antisociāla uzvedī-
ba un viņi rīkojas vardarbīgi. Uz-
vedības radītās problēmas ietekmē 
gan pedagoga darbības kvalitāti, gan 
bērnu mācību sasniegumu rezultā-
tus, pie tam ne tikai to, kuru uzvedī-
ba ir problemātiska, bet visu grupā 
esošo audzēkņu. Risinot uzvedības 
problēmas, būtiski ir saprast, ka 
palīdzība ir nepieciešama gan tam, 
kuram ir uzvedības traucējumi, gan 
tam, pret kuru uzvedības negatīvās 
izpausmes tiek vērstas.

Bērnu uzvedības traucējumi un 

saskarsmes grūtības vēršas plašumā 
un jau ilgāku laiku ir visas sabied-
rības problēma. Jau no 2016.gada 
1.  novembra Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijā darbu sākusi 
Konsultatīvā nodaļa, kurā palīdzību 
var meklēt gan vecāki, gan bērnu 
aizbildņi, tiklīdz pamanījuši uz-
vedības problēmas, ar kurām pašu 
spēkiem nespēj tikt galā. Tā sniedz 
atbalstu visām iesaistītajām pusēm 
un nodrošina korekcijas pasāku-
mu kopumu bērniem ar uzvedības 
problēmām.

2019.gada 14.martā Kokneses 
internātpamatskola – attīstības 
centrs sadarbībā ar Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekciju or-
ganizēja konferenci „Uzvedība kā 
skolēnu sasniegumus motivējošs 
faktors”, kurā piedalījās pedagogi 
no tuvākiem un tālākiem nova-
diem. Konferenci atklāja skolas 
direktore Anita Ščerbinska un no-
vēlēja tās dalībniekiem veiksmīgu, 
darbīgu dienu un rast atbildes uz 
aktuālo jautājumu – kā motivēt 
skolēnus ar uzvedības traucēju-
miem iesaistīties mācību procesā 
un uzlabot savus sasniegumus.

Konferences “Uzvedība kā skolē-
nu sasniegumus motivējošs faktors” 
dalībniekiem bija iespēja noklausī-
ties Konsultatīvās nodaļas psiholo-
ģes Vinetas Laizānes lekciju “Bērni 
ar traumatisku pieredzi. Izaicināju-
mi skolā”, kurā lektore uzsvēra, ka 
“trauma” sākotnēji nozīmēja medi-
cīnisku terminu, lai apzīmētu ievai-
nojumu, vēlāk to sāka izmantot, lai 
aprakstītu arī emocionālu ievaino-
jumu. Tas ir pārmērīgs vai hronisks 
stress, kas pārsniedz cilvēka spēju 
tikt ar to galā, kā rezultātā cilvēks 
jūtas ievainojams, bezpalīdzīgs un 
nobijies. V. Laizāne, analizējot reā-
lus piemērus no savas prakses, ak-
centēja traumas ietekmi uz mācīša-

nās procesu un izvērtēja situācijas 
gan no bērna, gan pedagoga aspek-
tiem. Skolotājam ir svarīgi saglabāt 
mieru pašam, jo mierīga un cieņ-
pilna pieaugušā izturēšanās mode-
lē atbilstošu uzvedību bērniem, bet 
emocionāla pieaugušā izturēšanās 
var saasināt situācijas intensitāti un 
radīt cīņu par varu.

Ārsts – psihoterapeits Artūrs 
Miksons, RSU Psihosomatiskās me-
dicīnas un psihoterapijas virsārsts, 
savā lekcijā “Bērni ar uzvedības 
traucējumiem skolas vidē” uzsvē-
ra, ka, mainoties vērtībām, mainās 
arī pedagoga un skolēna attiecības. 
Audzēkņu uzvedība ir kļuvusi par 
vienu no aktuālākajām problēmām 
ne tikai pedagogiem, bet arī pašiem 
bērniem. Uzvedība un mācību moti-
vācija nemainās pēkšņi, tas nenotiek 
pēc „burvju nūjiņas” mājiena. Tas ir 
ilgs un grūts darbs, kurā vērojamas 
gan veiksmes, gan neveiksmes. Pe-
dagogiem ir jābūt pacietīgiem un 
neatlaidīgiem, viņu darbībai ir jābūt 
mērķtiecīgi organizētai uz pozitīvu 
rezultātu. A.Miksons uzsvēra, ka 
mainījusies ir sabiedrības attieksme 
pret skolu un izpratne par skolā no-
tiekošajiem procesiem, mainījies 
prasību un atbildību samērs starp 
skolu un vecākiem, bieži šī funkcija 
pilnībā tiek atvēlēta skolai. 

Konsultatīvās nodaļas vadītāja 
Inga Millere iepazīstināja konfe-
rences dalībniekus ar Starpinstitu-
cionālās sadarbības atbalsta prog-
rammas īstenošanas procesa veik-
smīgākajiem risinājumiem un grū-
tībām. Laika periodā no 2016.gada 
1.novembra līdz 2019.gada 13.mar-
tam nodaļā izstrādātas 558 bērnu 
atbalsta programmas. Raksturojot 
konsultācijām pieteikto bērnu uzve-
dības un saskarsmes problēmas, var 
secināt, ka pastāv atšķirīgs viedoklis 
un nepietiekams dialogs par bērna 

uzvedības problēmām starp sadar-
bības partneriem: vecākiem/citiem 
likumiskajiem pārstāvjiem un aprū-
pētājiem, izglītības iestāžu skolotā-
jiem un atbalsta speciālistiem, soci-
ālo dienestu speciālistiem. Kā līdz 
galam neatrisinātas problēmas tiek 
minēta neregulāra un mazefektīva 
starpinstitūciju sadarbība, nepie-
tiekams sociālo pakalpojumu klāsts 
pašvaldībās ģimenēm ar bērniem ar 
uzvedības problēmām, nepietieka-
mi speciālistu un finanšu resursi, 
nepietiekams atbalsts speciālistiem 
personisko un profesionālo resursu 
atjaunošanai. Lektore aicināja izglī-
tības iestāžu darbiniekus būt vērī-
giem, atsaucīgiem, iesaistīties, sav-
laicīgi lūgt atbalstu sadarbības iestā-
dēm un nepalikt grūtībās vieniem.

Konferences turpinājumā dalīb-
nieki, lektoru un psihologu J. Pāvu-
lēna, V. Laizānes un E. Feodorovas 
vadībā grupu nodarbībās, analizēja 
dažādas reālas ar skolēnu uzvedību 
saistītas dzīves situācijas, diskutēja 
un meklēja tām risinājumus. VBTAI 
Projekta konsultants bērnu tiesību 
jomā J. Pāvulēns savā nodarbībā 
“Bērni ar uzvedības traucējumiem. 

Problēmsituāciju risinājumu mek-
lējumi” uzsvēra, ka vardarbīga uz-
vedība rodas un veidojas jau agrā 
bērnībā, ja ģimenē vecāku attiecībās 
ir stress un spriedze, vecāki apzināti 
atstumj bērnu, kuram ir zems paš-
vērtējums, nesaprašanās ar saviem 
vienaudžiem. Klīniskā psiholoģe 
V. Laizāne nodarbībā “Konsultā-
cijas. Ieteikumi. Situāciju analīze” 
dalībniekiem piedāvāja praktiskus 
paņēmienus darbam ar bērniem ar 
uzvedības traucējumiem, savukārt 
psiholoģes E. Feodorovas nodarbībā 
“Pozitīvas saskarsmes attīstīšanas 
iespējas mācību procesā” tika ana-
lizēti pozitīvās saskarsmes aspekti 
teorētiskā un praktiskā darbībā, ie-
kļaujot Smilšu spēļu terapijas meto-
des elementus. 

Paldies visiem konferences da-
lībniekiem par piedalīšanos, Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības Konsul-
tatīvajai nodaļai un Ingai Millerei 
par atsaucību konferences organi-
zēšanā, lektoriem par interesanta-
jām lekcijām un ieteikumiem par 
uzvedības kā skolēnus motivējoša 
faktora nozīmi mūsdienīgā izglītī-
bas procesā.

UZVEDĪBA KĀ SKOLĒNU SASNIEGUMUS 
MOTIVĒJOŠS FAKTORS

„Bērnu uzvedības traucējumi un saskarsmes grūtības vēršas plašumā un jau 
ilgāku laiku ir visas sabiedrības problēma”, tika uzsvērts konferencē.

Eiropas Savienības izglītības, 

mācību, jaunatnes un sporta 

programmas Erasmus+ ir iespē-

ja skolu un pieaugušo izglītības 

personālam, profesionālās un 

augstākās izglītības personā-

lam, audzēkņiem un studentiem 

iegūt jaunu pieredzi ārvalstīs, 

dodoties uz kādu no Erasmus+ 

programmas dalībvalstīm. 

Daina Logina, 

Maija Ciematniece, 

Kokneses internātpamatskolas 

attīstības centra skolotājas

Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra pedagogi D.Logina 
un M.Ciematniece 2019. gada marta 
mēnesī piedalījās Erasmus+2018 pro-
jekta „Pedagogu profesionālo prasmju 
pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” 
3. mobililātes aktivitātēs – kursos 
„Montessori Method – Learnig in fre-
edom within limits” (Montesori me-
tode – mācīšanās bez brīvības ierobe-
žojumiem”) Barselonā, lai papildinātu 
teorētiskās, praktiskās zināšanas par 
Montesori metodi un kvalitatīvu, ino-
vatīvu un mūsdienīgu mācību procesa 
nodrošināšanu skolēniem ar speciā-

lām vajadzībām.
Kursos saulainajā Spānijā piedalījās 

20 pedagogi no Eiropas valstīm – 14 
pedagogi no Turcijas, 4 pedagogi no 
Rumānijas un 2 pedagogi no Latvijas. 
Darba grupās daudz diskutēja, salīdzi-
nāja tradicionālās mācību metodes ar 
Montesori metodi un Starptautiskās 
Montessori asociācijas standartiem. 
Pedagogi secināja, ka strādājot ar šā-
dām metodēm, bērnam ir iespēja mā-
cīties atbilstoši savām spējām, tempam 
un interesēm. 

Starptautiska, savstarpēja pedago-
gu pieredzes apmaiņa sniedz plašāku 
izpratni par izglītības sistēmām Ei-
ropā. Izglītība vairs netiek uztverta 
viennozīmīgi, tā nav tikai mācīšana un 
mācīšanās, bet ietver arī mūžizglītību, 
mobilitāti, integrāciju, tālākizglītību, 
pašvērtēšanu un citas jomas. Mūsdie-
nās ir mainījusies skolotāja loma mā-
cību procesā. Skolotājs vairs nav tikai 
informācijas sniedzējs, bet ir kļuvis par 
līdzatbildīgu, kreatīvu mācību procesa 
organizētāju ar daudzām funkcijām, 
kas prasa augstu pedagoģisko profe-
sionalitāti un kompetenci. Par būtiskā-
ko vērtību skolai jāuzskata savu perso-
nālu un vecākus, kuri rūpējas par bēr-

nu mācību vajadzībām piemērotu vidi. 
Projekta dalībnieki iepazinās arī ar 

Spānijas kultūrvēsturisko mantoju-
mu. Kā pirmo apmeklēja Monseratas 
klosteri kalnos, kura forma ir pavisam 
savdabīga. Monserata atrodas netālu 
no Barselonas, tā ir uzskatāma gan par 
dabas,  gan  kristietības svētvietu. Ne-
aprakstāmas sajūtas pārņēma Barselo-
nā ieraugot spožā kataloniešu arhitek-
ta Antonio Gaudi gotikas un jūgend-
stilu apvienojumā projektēto Sagrada 

Familia katedrāli. Svētās Ģimenes 
baznīca ir viens no apmeklētākajiem 
tūrisma objektiem valstī un gadu gaitā 
tā ir kļuvusi par vienu no visuniversā-
lākajām pilsētas un arī valsts identitā-
tes pazīmēm.

Projekta aktivitāšu laikā esam guvu-
šas neaizmirstamus iespaidus, iespēju 
nodibināt jaunus kontaktus, bagātināt 
pedagoģisko pieredzi, uzlabot svešva-
lodu prasmes un papildināt zināšanas 
par

mūsdienīgu Eiropas izglītības sistē-
mu un tajā realizētajām metodēm.

Ģeniālais zinātnieks Alberts Einš-
teins ir teicis, ka ,,Mēs nevaram mainīt 
pilnīgi visu, un tas, ko mēs varam izda-
rīt, ne vienmēr izdodas ideāli. Mums ir 
tikai jāsāk – tieši šeit un tieši tagad. Ja 
mēs to darīsim, tas mainīs visu”. Mēs 
novēlam katram izdarīt visu, lai arī tas 
ne vienmēr ir ideāli, jo tikai tā mēs va-
ram mainīties paši un mainīt notieko-
šo sabiedrībā!

ERASMUS+ projekts noslēdzas Barselonā

Erasmus+ projekta dalībnieki Barselonā.
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 Lai cik garu ceļu ziņģe būtu 

nākusi pie mums, tā ir mūžam 

jauna, jo mainās laiki un paau-

dzes, bet cilvēka sirds stīgas 

aizskar šīs vienkāršās un kopā 

dziedamās melodijas, jo tajās 

iekodēts dzīvesprieks un māka 

pasmaidīt par dzīves nedie-

nām.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Par ziņģes mūžīgo jaunību varē-
jām pārliecināties 6. aprīļa pēcpus-
dienā Kokneses kultūras namā, kur 
jau astoto pavasari izskanēja „Kok-
neses ziņģe” – folkloras kopas „Ur-
gas” vadītājas Ingunas Žogotas un vi-
ņas domubiedru izlolots pasākums. 
Dāmu elegantie un košie tērpi uzbū-
ra pagājušā gadsimta 20. – 30. gadu 

noskaņu, kad zaļumballēs skanēja 
brāļu Laivinieku un Alfrēda Vintera 
melodijas. Pasākumā godā tika celti 
seni mūzikas instrumenti, kā arī spē-
lēts uz tikko uzmeistarotiem.

Visiem ziņģēt 
gribētājiem nepietiek 
vietas

Jāteic, ka piedalīšanās ziņģētāju 
saietā jau kļuvusi par ekskluzīvu ie-
spēju, jo gribētāju ir tik daudz, ka 
visiem plašajās Kokneses kultūras 
nama telpās vietas nepietiek, tāpēc 
šajā reizē tika nolemts, ka nākam-
gad „Kokneses ziņģe 2020” notiks 
augustā sākumā brīvdabas estrādē. 
Četru stundu garumā klausītāji va-
rēja ziņģēt līdzi 22 kolektīviem un 
baudīt trīs izcilu stāstnieku sniegu-
mu. Vistālākie ciemiņi bija Raseiņu 

kultūras centra folkloras ansamblis 
"Degulė", kā arī ceļu uz Koknesi bija 
mērojuši ziņģes mīļotāji no Liepājas, 
Limbažiem, Dobeles, Bārtas, Jelga-
vas, Rīgas, Viļāniem, Dekšāres un vēl 
citiem novadiem.

Pārkāpjot kultūras nama slieksni, 
atnācējus jau sagaidīja Viļakas muzi-
kantu kapelas "Atzele" lustīgā muzi-
cēšana, garām nevarēja paiet amat-
nieku un mājražotāju darinājumiem, 
tik daudz skaistu un gardu lietu bija 
vienuviet.

Ar „Kokneses ziņģes 2019” prog-
rammas vadīšanu lieliski tika galā kā 
no žurnāla „Atpūta” vāka izkāpuši 
divi apburoši Latvijas Kultūras ko-
ledžas studenti – koknesiete, kapelas 
„Aizezeres muzikanti” dalībniece 
Monta Skuja un Norberts Kalve.

Asprātīgu dialogu veidā jaunieši 
iepazīstināja ar izpildītājiem un viņu 
priekšnesumiem, uzsverot, ka ikviena 
ziņģe ir vesels stāsts. Iepriecinoši, ka 
katrs dziesmotais kolektīvs meklē un 
atrod savā pusē dzimušas dziesmas 
un neļauj tām zust aizmirstībā, tāpat 
kā otru dzīvi iedod veciem mūzikas 
instrumentiem, tos restaurējot un ap-
liecinot, ka mūsdienu cilvēkam ir sva-
rīgi saglabāt senatnes liecības. 

Dziesmu 
pūrā 
atrod 
īpašas pērles

Ar Kurzemē pierakstītām ziņģēm 
pasākumu atklāja rīdzinieces – pa-
zīstamā mūziķe Zane Šmite un ģitā-
ras virtuoze Ilze Grunte. 

Kokneses kapela „Aizezeres mu-
zikanti”, ar saviem tērpiem iejūto-
ties laikā, kad muzicēja brāļi Laivi-
nieki, dāvāja klausītājiem dziesmas 
no viņu repertuāra. Izpildot ziņģi 
„Dzīve ir īsa”, kapelas muzikants Jā-
nis Padoms pirmo reizi uz skatuves 
demonstrēja, kā skan viņa gatavotais 
instruments, līdzīgs ģitārai.

Mājnieki un pasākuma rīkotāji 
– folkloras kopa „Urgas” sievas un 
vīri vienmēr savā dziesmu pūrā at-
rod īpašas pērles, kuras godā celt un 
daudzināt. Arī šajā reizē ziņģes „Uz 
kalna maza muižele” un „Mans mī-
ļākais ir skaists” tika izdziedātas kā 
mazi teatrāli stāsti.

 Brašie „Kokneses zēni” ar savām 
dziesmām prot savaldzināt dāmu 
sirdis. Ja viņiem ir tik atraktīvs an-
sambļa vadītājs kā Andris Balodis, 
tad panākumi ir garantēti! Atce-

roties jaunības gadus, 
koknesieši ziņģēja „Kad 
vēl puika biju es” un 
„Rudens nāk ar saviem 
priekiem”.

 Pirmo reizi „Kok-
neses ziņģē” uzstājās 
Riestavas mazģimene, 

tautas muzikanti Māris & Lidija no 
Mazsalacas Sēļu pagasta, tautas mu-
zikantu kapela "Kramiņi", bet uzreiz 
ieguva klausītājus simpātijas. Arī 
muzikanti no „Ziemeļmalas”, kuru 
mājas ir Limbažu pusē Staicelē, vēl 
nebija koncertējuši Koknesē. Kape-
las vadītājs Valters Reiznieks ir arī 
seno mūzikas instrumentu meistars, 
tāpēc muzikālajos priekšnesumos 
varēja baudīt to savdabīgo skanēju-
mu.

„Mazo kaiju” dzied 
lietuviski

„Mēs braucām paskatīties vai Lat-
vijā ir pavasaris, jo ar pavasari atnāk 
mīlestība!” – sacīja Raseiņu kultūras 
centra folkloras ansambļa "Degulė" 
vadītāja. Pēc pirmajiem akordiem, 
atskanot lietuviešu valodā „Mazajai 
kaijai”, klausītāju pilnā zāle dziedāja 
līdzi un dāvāja savus aplausus. Arī 
viņu spēlētais tango izpelnījās ne-
dalītu klausītāju atsaucību. Paldies 
pasākuma organizētājiem par iespē-
ju dzirdēt profesionālu sniegumu un 

sajust kaimiņzemes mūziķu 
vitalitāti un sirsnību!

Vistuvākie kaimiņi – folklo-
ras kopa „Āre” no Pļaviņām ir 
kļuvuši par īstiem draugiem 
„Kokneses ziņģes” draugiem, 
tāpat kā Kultūras un tautas 
mākslas centra „Ritums” tau-
tas tradīciju kopa „Budēļi”, kas 
nemitīgi izzina un izceļ gaismā 

„Kokneses ziņģe” skan astoto pavasari

Kā no žurnāla „Atpūta” vāka izkāpuši! Koncerta lieliskie 
vadītāji Norberts Kalve un Monta Skuja.

Viļānu kapelas "Bumburneicys” zieds.

Kolektīvu vadītāji pasākuma noslēgumā aicināja visus 
ziņģētājus uz kopdziesmu: „Mana skaistā jaunība 

atgriezies vēl!”

Ar sirsnīgiem aplausiem tika 
uzņemts Māras Mellēnas 

stāstījums.

Lai dzīvo 
„Kokneses zēni” !

„Burvīgo mīlu katrs grib just!” – spēlē „Aizezeres muzikanti”.

„Vēlavas” dāmas no Liepājas ziņģē par jauniem puišiem.

Folkloras kopas „Saule” vadītāja 
Līga Broduža nodemonstrēja, kā 
skan harmonikas ar nosaukumu 

„ieviņa”.Folkloras kopa „Urgas” dziesmu pūrā atrod arvien jaunas pērles.
Raseiņu kultūras centra folkloras ansambļa "Degulė" muzikanti uzbūra 

īstu zaļumballes atmosfēru.
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arvien jaunus dārgumus no tautas 
garamantām.

Var tikai apbrīnot ar kādu entuzi-
asmu liepājnieces no folkloras kopas 
"Vēlava" un Jelgavas novada Valgun-
des pagasta folkloras kopa "Nābur-
dzīte" dziedātājas kopj un saglabā 
savu kultūras mantojumu, ar kādu 
lepnumu to māk parādīt citiem. 

Bārtas etnogrāfi skais ansamblis, 
kurš dibināts 1929. gadā, varēja di-
žoties kā dalībnieku gadu ziņā vi-
sbagātākais kolektīvs, jo viena no 
dziedātājam iesoļojusi 87. dzīves 
gadskārtā. Dižo gadu īpašniece ap-
būra ar lielisko solo dziedājumu un 
enerģiju. Uz Koknesi Bārtas novada 
garamantu kopēji bija atveduši ziņ-
ģes, kuras ņemtas no ansambļa di-
binātāja Jēkaba Ķībura pierakstiem, 
kurus viņš ir dāvinājis savai krust-
meitai un ansambļa priekšdziedātā-
jai Līvijai Otaņķei.

Tautas mūzikas grupa „Teikas 
muzikanti” jau vairākkārt ir pieda-
lījusies „Kokneses ziņģē” un katru 
reizi priecējusi ar jaunības degsmi 
un aizrautību. Tā bija arī šajā rei-
zē, kad savā atraktīvajā sniegumā, 
ziņģējot „Uz Āgenskalnu kuģīts ved 

mūs pāri”, viņi atklāja lustīgo stu-
dentu dzīvi.

Trīs izcili 
stāstnieki dalās 
dzīves gudrībā

Neviens ziņģētāju saiets nav iedo-
mājams bez stāstnieku klātbūtnes, 
kas piešķir pasākumam īpašu gai-
sotni. Stāstniece, pasākuma sākumā 
arīdzan muzikante, Lidija Veidema-
ne ventiņu mēlē atklāja patiesu dzī-
ves vērojumu „Nerv čupe”. Patīkami 
klātienē bija dzirdēt Gunti Pakalnu 
– stāstnieku, fi loloģijas doktoru, kurš 
strādā Latviešu folkloras krātuvē un 
paralēli pētniecības darbam ir or-
ganizējis stāstnieku konkursus bēr-
niem. Ar viņa gādību izdotas trīs grā-
matas: „Stāsti un teikas par spokiem”, 
„Džūkstes teikas un nostāsti”, „Ansis 
Lehris–Puškaitis atmiņās un stāstos”. 
Pasaku tēva ietekmē, ar kuru viņu 
saista radniecība, kļuvis par stāstnie-
ku. Viņa stāsts par cepurnieku lika ne 
tikai pasmaidīt, bet arī padomāt un 
tas noteikti ir stāstnieka svarīgākais 
uzdevums – likt klausītāju domāt. 
Bet vislielākais pārsteigums bija sa-
tikt „Kokneses ziņģē” fi lozofi , tra-

dicionālās kultūras un stāstniecības 
eksperti, Starptautiskā folkloras fes-
tivāla „Baltica 2018” māksliniecisko 
vadītāju Māru Mellēnu. Viņa ar savu 
izcilo stāstnieces talantu un dzīves 
gudrību atklāja, kā izpaužas cilvēka 
raksturs, ja viņam jāizdara izvēle.

Vīru kopa "Kūzuls" no Dekšāres 
pirmo reizi „Kokneses ziņģē” pie-
dalījās 2011. gadā. „Atkal esam uz 
slavenās Kokneses kultūras nama 
skatuves, katru gadu te nokļūt nav ie-
spējams, bet šoreiz mums laimējās!” 
– atklāja staltie latgalieši.

  Par „Kokneses ziņģes” atbalstī-
tājiem ir kļuvusi arī folkloras kopa 
„Leimaņi”, kas izveidojusies pēc tam, 
kad pēc nelielas latviešu folkloras in-
teresentu grupas iniciatīvas Dobeles 
Novadpētniecības muzejā tika orga-
nizēta Folkloras skoliņa. Šīs skoliņas 
rezultātā izveidojās folkloras kopa 
"Leimaņi", kas nu jau ir izaugusi līdz 
19 dalībniekiem. 

  Kapela "Kā ir, tā ir" no Snēpeles 
atbilstoši savas grupas nosaukumam, 
aicināja pasmaidīt par dzīves ķibe-
lēm, jo dziesma ir dzīvesprieka elik-
sīrs.

Četras burvīgas dāmas ar ska-

nīgām balsīm spēlē Viļānu kapelā 
"Bumburneicys", viņu repertuārā 
ir gan tautasdziesmu aranžijas, gan 
ziņģes. Jau ar savu uznākšanu uz ska-
tuves un apsveicināšanos viņas izsta-
roja mums visiem tik nepieciešamo 
pavasara enerģiju, kas viņām piemīt 
pārpārēm, lai dalītos ar citiem. Spēlē-
jot Alfrēda Vintera skaņdarbu „Viltī-
gās acis”, viņas patiesi uzbūra tā laika 
noskaņu, kad dzimusi viena no po-
pulārākajām Vintera melodijām.

Ceļojošā lādīte 
šarmantajām 
latgalietēm

Suntažu folkloras kopas "Saule" 
sastāvs ar katru gadu kļūst kuplāks 
un dziesmu pūrs bagātāks. Vadī-
tāja Līga Broduža nodemonstrēja, 
kā skan harmonikas ar nosaukumu 
„ieviņa”, kas nosaukts tās meista-
ra Augusta Ieviņa vārdā. Gandrīz 
simts gadus vecais instruments ir 
restaurēts un tagad kļuvis par fol-
kloras kopas lepnumu. Izpildot 
koknesiešiem īpaši tuvo dziesmu 
ar Blaumaņa vārdiem „Vēl tu rozes 
plūc”, harmonikas „ieviņa” piešķīra 
šim skaņdarbam vēl izjustāku ska-

nējumu.
Tūjas kapelas „Ieviņa” vadītājs un 

pieredzes bagātais muzikants Valdis 
Andersons turpināja stāstu par uni-
kālajām harmonikām un aicināja 
ieklausīties, kā skan viņa tēva spēlē-
tais instruments, izgatavots Valmie-
rā 1924. gadā. 

Pasākuma noslēgumā folkloras 
kopa „Urgas” dalībnieces un Kokne-
ses kultūras nama direktore Inguna 
Strazdiņa pateicās tuviem un tāliem 
ciemiņiem par priecīgo kopā būša-
nu. Pagājušajā gadā tika iedibināta 
tradīcija ar ceļojošo „Kokneses ziņ-
ģes” lādīti, kura tika piešķirta atrak-
tīvajiem „Teikas muzikantiem”. Šajā 
reizē „Kokneses ziņģei” uzticīgie 
„Teikas muzikanti” ceļojošo lādīti 
piešķīra šarmantajām latgalietēm – 
kapelai "Bumburneicys". Savukārt 
Inguna Strazdiņa „Kokneses ziņ-
ģes” idejas autorei Ingunai Žogotai 
pateicībā par šī pasākuma izaugsmi 
astoņu gadu garumā dāvāja tīni, 
kurā glabāt ziņģes nākamajam ga-
dam, kad visi labi ļaudis būs sirsnīgi 
gaidīti augusta sākumā Kokneses 
estrādē – jaunajā „Kokneses ziņģes” 
mājvietā.

Pavasaris – tīrības un labo dar-

bu laiks! Martā Kokneses in-

ternātpamatskolas – attīstības 

centra skolas audzēkņi pieda-

lījās organizācijas “Zaļā josta” 

rīkotajā bērnu un jauniešu 

konkursā “Es sāku ar sevi – Tīrai 

Latvijai”. 

Malda Sokolovska,

Kokneses internātpamatskolas 

– attīstības centra skolotāja

Dalībnieku uzdevums bija aizstāt 
plastmasas iepirkuma maisiņus ar 
dabai draudzīgākiem risinājumiem 
pirkumu iesaiņošanai, un radīt pa-
šiem savus unikālus iepirkuma mai-
siņus, kuri iespēju robežās gatavoti 
no otrreizējām izejvielām. Ideju 
ģeneratori bija paši skolēni, maisi-
ņi tapa no dažādiem materiāliem 
– džinsa biksēm, plastmasas, linu 
auklām, T krekliem, vecmodīgiem 
svārkiem un citiem apģērba gaba-

liem. Pašizgatavotu maisiņu unikali-
tāte – tie var būt dažādi, interesanti 
un draudzīgi videi.

 Kokneses internātpamatskola – 
attīstības centrs jau 7 gadus ir EKO 
skola. Šajā laika posmā skolas – cen-
tra skolēni, viņu vecāki, skolotāji un 
darbinieki ir spējuši būt radoši un 
piedalīties dažādās vides aktivitātēs, 
skolas apkārtnes uzlabošanā, veici-
not “zaļo domāšanu” un radot sa-
koptu vidi sev apkārt. Dalība “Zaļas 
jostas” rīkotajā konkursā mudinās 
skolēnus atteikties no lieka plastma-
sas iepakojuma, ievērojami samazi-
nāt radīto atkritumu apjomu, taupīt 
resursus un pasargāt daudzu dzīv-
nieku un jūras iemītnieku dzīvības.

 2019.gadā 2. aprīlī skolas – attīs-
tības centra komanda “Dabasmīļi”, 
devās uz Rēzekni, kur norisinājās 
konkursa “ Es sāku ar sevi – Tīrai 
Latvijai!” reģionālās kārtas pasā-
kums. “Dabasmīļi” ieguva “Žūrijas 
simpātijas” balvu. Skolas – centra 
skolēnu makslinieciskos darbus – ie-
pirkuma maisiņus varēs aplūkot arī 
klātienē Modes un Izklaides centrā 
“Rīga Plaza”. 

Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra skolēni aicina: “Rī-
kosimies, mainīsim sevi, lai mazinā-
tu klimata pārmaiņas!”

Kokneses internātpamatskola – 
attīstības centra komanda 
“Zaļas jostas” reģionālajā skatē

„Dabasmīļi” ar iegūto „Žūrijas simpātijas” balvu. 

Kokneses Novada Vēstis iepriekšē-
jā numurā publicētajā rakstā „Alķī-
miķa sapņi starptautiskā izstādē” par 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
skolotājas Gitas Tenisas vadītā dizai-
na pulciņa dalībnieku panākumiem 
47. Starptautiskajā bērnu mākslas iz-
stādē – konkursā „LIDICE 2019” tika 
kļūdaini ievietota konkursa fi nāla da-
lībnieces Kates Ozolas fotogrāfi ja. At-
vainojamies darba autorei un vēlreiz 

publicējam īsto fotogrāfi ju.
Dizaina pulciņa dalībnieki ir ne-

mitīgā kustībā – pagājušā gadā no-
galē viņu darbi bija izstādē Kokneses 
tūrisma informācijas centrā, jauno 
gadu iesāka ar piedalīšanos starp-
tautiskā konkursā, bet 27. aprīlī kā 
"viesmākslinieki" dosies uz MODES 
SKATI Lielvārdē. Tas ir ikgadējs pa-
vasara pasākums, ko organizē Ilze 
Kreišmane.

KATE OZOLA konkursa darba 
"Molekulas eksplozija" radīšanas 

procesā.

Dizaina pulciņa dalībnieki būs 
viesmākslinieki modes skatē Lielvārdē

Marta mēnesī folkloras kopa 
„Tīne”, piedaloties Piedaugavas no-
vada sarīkojumā/skatē  "Upe nesa 
ozoliņu ar visāmi bitītēm" Jaunjelga-
vas kultūras namā ieguva 1. pakāpi. 
Pasākumā piedalījās 10 bērnu un 

jauniešu folkloras kopas no Lielvār-
des, Lēdmanes, Allažiem, Zaķumui-
žas, Jaunjelgavas, Pļaviņām, Katla-
kalna, Salaspils, Madonas un Kok-
neses. Divām kopām bija 2.pakāpe, 
pārējām 1.pakāpe. 

Folkloras kopa "Tīne" skatē 
saņem 1.pakāpi!

Aizkraukles pilsētas kultūras namā 
notika tautas deju kolektīvu reper-
tuāra apguves skate, gatavojoties XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku lielkoncertam, kas notiks 
2020. gada jūlijā. Skatē piedalījās 31 
tautas deju kolektīvs no Aizkraukles, 
Kokneses, Neretas, Skrīveru, Jaunjel-
gavas un Pļaviņu novada. 

Apsveicam Kokneses jauniešu deju 

kolektīvu (45 punkti, vadītāja Kornē-
lija Reisnere, repetitore Agra Bērziņa) 
ar iegūto augstāko pakāpi! III pakāpi 
piešķīra I. Gaiša Kokneses vidussko-
las 3. — 4. klases deju kolektīvam 
“Kāpēc” B grupa (31,8 punkti, Laima 
Antoneviča) un I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolas 5. — 6. klases deju kolektī-
vam “Kāpēc” B grupa (33,8 punkti, L. 
Antoneviča).

Sveicam Kokneses dejotājus!

Bebru pamatskolā jau astoto pa-
vasari norisinās Voldemāram Jā-
kobsonam veltīts skolēnu jaunrades 
konkurss „Mans lepnums – Bebru 
pagasts”. Šogad, kad izcilajam tēlnie-
kam, skolotājam un sportistam Vol-
demāram Jākobsonam svinam 120. 
mūža gadskārtu, skolēni ir rosināti 
piedalīties zīmējumu konkursā „Es 
mīlu sportu”, savos radošajos darbos 

atklājot skatījumu par sportu un ak-
tīvu dzīvesveidu. Konkursanti tiek 
vērtēti 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu 
grupās. 18. aprīlī, konkursa noslēgu-
ma pasākumā, kā katru gadu piedalī-
sies un labāko darbu autoriem naudas 
balvas pasniegs konkursa idejas au-
tors un mecenāts – Bebru pamatsko-
las absolvents un Voldemāra Jākobso-
na skolnieks Andris Kristons. 

Astoto gadu skolēnu 
jaunrades konkurss

Ko gausojies! Vai ziemas atvadās vēl 
esi sapinies?

Jā, tieši tā mani vienurīt modinā-
ja laiks. Nācās sasparoties, jo šī gada 
sākums, bagāts tik daudziem notiku-
miem, Mazajai Takai pagājis vērotāja 
lomā, vai – teiksim tā – koncentrējoties 
uz šā gada darāmiem darbiem. Tas laiks 
ir garām un Mazā Taka šogad pirmo 
reizi iziet tautās un aicina uz jautru 
kopā būšanu visus draugus, domu bied-
rus un vienkārši labus cilvēkus ar visam 
labam atvērtām sirdīm, kurus sagaidīt 
mums vienmēr bijis liels prieks.

Pirmā šā gada tikšanās notiks 4. 
maijā plkst. 13:00 Kokneses Tūris-

ma centrā.
Motīvs? Motīvs ir Mazās Takas gā-

jēju – tajā skaitā Ārijas Āres vairāku 
grāmatiņu atvēršanas svētki ar iespēju 
šīs grāmatiņas iegādāties. Jā, un tad vēl 
– nosvinēsim manu ieiešanu devītajā 
gadu desmitā. Nekad nebiju domājusi, 
ka man pietiks drosmes tuvoties tik lie-
lam skaitlim, bet re – bija, un 4. maijā 
visus šos priecīgos brīžus savīt vienā 
skaistā vijā mums palīdzēs Ināras vien-
mēr skanīgās un dzīvespriecīgās dzies-
mas. 

Uz laimīgu atkal tikšanos!
Mazās Takas vēstījums

no Maijas Stepēnas

4.maijā tiksimies dzejā 
un mūzikā
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„Ir laimīgie, kas sevi atrod 

un darbu, kuru mīl un prot,” 

– Imants Ziedonis šos vārdus 

ir teicis par tādiem cilvēkiem 

kā iršēniete Raina Līcīte, kurai 

dzimtajā pagastā pagājuši 

bagāti un piepildīti gadi, strā-

dājot par sekretāri pagasta 

padomē, bet pēdējos desmit 

gadus par Iršu pagasta pārval-

des vadītāju. 

Sarmīte Rode

Foto no Rainas Līcītes 

personiskā arhīva

Mājās ar skaistu nosaukumu „Sap-
nīši” pagājusi Rainas bērnība. Un arī 
viņai vienmēr bijis savs sapnis, lai ma-
zais Iršu pagasts tiek pamanīts ar savu 
unikālo vēsturi, kultūras un sporta 
tradīcijām, ar cilvēkiem, kuri rada 
šo īpašo sirsnības auru. Tie, kas kaut 
reizi ciemojušies Iršos, to vienmēr ir 
sajutuši! 

Pēc 48 darba gadiem Rainas Līcītei, 
dodoties pelnītā atpūtā, viņa ar gan-
darījumu var teikt: „Man vienmēr ir 
paticis savs darbs  un vienmēr līdzās 
ir bijuši labi cilvēki.”

Darbs kopā 
ar izciliem 
priekšsēdētājiem

Sarunā aicināju Rainu Līcīti pa-
stāstīt par darba gaitu sākumu un at-
skatīties uz paveikto.

Kāda atmiņā palikusi pirmā darba 
diena Iršu ciema padomē?

Raina Līcīte: Pēc Kokneses vidus-
skolas beigšanas gribēju mācīties tā-
lāk, bet dzīve tā iegrozījās, ka piekri-
tu uzaicinājumam darbā Iršu ciema 
padomē. 1970. gada 25. augustā bija 
mana pirmā darba diena. Priekšsēdē-
tāja Broņislava Vaivode iepazīstināja 
ar darba pienākumiem, un mani uz-
reiz fascinēja rakstāmmašīna, tik ļoti 

gribējās ātrāk iemācīties uz tās rakstīt. 
Varu sacīt, ka man ir ļoti laimējies, jo 
vienmēr paticis savs darbs. Kad sāku 
strādāt, domāju, kāpēc ir vajadzīgas 
brīvdienas, es varu strādāt nepār-
traukti! Vaivodīte, kā viņu mīļi dēvē-
jām, ciema padomi vadīja no 1968. 
līdz 1973. gadam. Kopā pavadījām 
aizraujošu laiku, jo tie bija jaunības 
gadi, kad nekas nešķita par grūtu. 
Pēc Broņislavas Vaivodes nākamos 17 
gadus ciema padomes priekšsēdētājs 
bija Verners Bundulis, kurš bija arī 
skolotājs, bet no 1992. gada līdz Kok-
neses novada izveidei pagasta vadības 
groži bija Pētera Keiša rokās. Ar lielu 
gandarījumu varu sacīt, ka ar visiem 
trim priekšsēdētājiem – izcilām per-
sonībām, bija patīkami strādāt.

 Sekretāres darba gados nācies darīt 
tik daudz dažādus darbus, ka šodienas 
acīm veroties, liekas, vai viens cilvēks 
to visu var pagūt!

Toreiz par to nedomāju – vienkārši 
katru darbu darīju ar lielu atbildību. 
Veicot dzimtsarakstu nodaļas funk-
cijas savos darba gados esmu salau-
lājusi 69 pārus un parakstījusi 347 
dzimšanas apliecības. Līdzās priecī-
gajiem brīžiem nācies teikt līdzjūtības 
vārdus, reģistrējot mūžībā aizsauktos. 
Bet, runājot par skaistajiem mirkļiem, 
ar siltumu sirdī atceros gatavošanos 
laulību ceremonijām un svinīgajiem 
brīžiem, izsniedzot vecākiem bērni-
ņu dzimšanas apliecības. Senāk katru 
jaundzimušo reģistrējot, aicinājām 
vecākus un kūmas uz svinīgu cere-
moniju. Katrai reizei gatavoju tieši vi-
ņiem veltītu uzrunu. Tāpat kā pirmo 
darba dienu labi atceros pirmās kāzas, 
kuras vadīju toreizējai kolēģei – klu-
ba vadītājai Martai Voicišai. Svinīgai 
noskaņai fonā skanēja uz atskaņotāja 
uzlikta plate. Vēlāk Marta ar ģimeni 
pārcēlās dzīvot citur, bet pagājušajā 
vasarā mēs ar Valdu Kalniņu ciemo-

jāmies Roberta Mūka muzejā Galēnu 
pagasta Riebiņu  novadā, kura vadī-
tāja ir Marta Binduka. Nepagāja ne 
piecas sekundes, ka viņa mani uzreiz 
atpazina, lai arī pagājuši vairāk kā 45 
gadi. Par savu nesavtīgo darbu Marta 
Binduka ir saņēmusi titulu „Latvijas 
lepnums”. 

No bērnības svētkiem 
līdz lopu skaitīšanai

70. un 80. gados rīkojām bērnības 
svētkus un pilngadības svētkus, kuru 
norisē iesaistījām ciema pašdarbības 
kolektīvus vai aicinājām māksliniekus 
no Rīgas. Laikā, kad nebija kultūras 
darbinieka, pēc jauniešu lūguma di-
vas reizes mēnesī rīkoju balles. Ciema 
padomes funkcija bija arī kapusvētku 
organizēšana. 

Tagad ar smaidu atceros, kā, gata-
vojoties vēlēšanām, uz rakstāmma-
šīnas caur kopējamo papīru drukāju 
vēlēšanu biļetenus 25 vēlēšanu ap-
gabaliem. Tāpat veicu arī notariālās 
funkcijas. Kad sākās privatizācijas pe-
riods, bija jāsagatavo milzīgs apjoms 
dažādu dokumentu. Manā pārziņā 
bija sadarbība ar kara komisariātu, 
bija jāreģistrē jauniesaucamie, iz-
dienējušie un rezervisti. Gadījās arī 
kuriozi. Piemēram, no komisariāta 
piezvana un izziņo mācību trauksmi, 
es gaidu pie telefona trauksmes atsau-
kumu, bet otrā galā aizmirst atzvanīt. 
Es pamodos pie darba galda no rīta, 
kad darbā ieradās priekšsēdētājs Bun-
dulis. 

Kad Iršos atvērām jauno Lindas 
Šmites grāmatu, satiku bijušo iršēnie-
ti, bet tagad koknesieti Viju Riekstiņu. 
Tikšanās reizē atcerējāmies, kā abas 
kopā devāmies uz lauku sētām skai-
tīt, cik galvas kūtī. Vienu laiku bija 
likums, kas noteica arī mājlopu skaitu 
vienā saimniecībā. Vijai teicu: kauns 
atcerēties, kas mums bija jādara, bet 
cilvēki bija saprotoši. 

Vai reizēm nebija jākļūst arī par 
psihologu, lai uzklausītu cilvēku prob-
lēmas un palīdzēt rast risinājumu?

Garajos darba gados ir nācies būt 
arī par psihologu, pildīt sociālās palī-
dzības vai bāriņtiesas funkcijas. Ir bi-
juši gadījumi, ka piezvanīts vēlā nakts 
stundā un esmu devusies palīgā atri-
sināt samilzušu ģimenes konfl iktu. 
Nezinu vai man izdevās to atrisināt, 
bet varbūt vaininiekam palika kauns 
un viņš pārdomāja savu rīcību.

Paldies 
klasesbiedrenei 
Valdai!

Ārija Elksne ir teikusi: es nevaru bez 
cilvēkiem, es vienmēr esmu tiekusies uz 

tiem.
Es piekrītu šiem vārdiem, jo 

man tiešām ir laimējies ar labiem 
cilvēkiem sev līdzās. Vislielāko 
paldies gribu pateikt Valdai Kalni-
ņai, ar kuru bijām arī klasesbiedre-
nes Kokneses vidusskolā. Biju sā-
kusi nesen strādāt ciema padomē, 
kad rajona centrā satiku Valdu, 
kura tolaik strādāja par skolotāju 
Secē. Mūsu skolā bija vajadzīga 
dziedāšanas skolotāja un es viņai 
satiekot sacīju: nāc pie mums uz 
Iršiem! Valda atsmēja: iešu, ja do-
siet dzīvokli! Tolaik cēla daudzdzī-
vokļu māju „Alejas”, un es Valdai 
apsolīju: dzīvoklis būs! Tā Valda 
kļuva par iršēnieti un visus darba 
gadus man ir ļoti palīdzējusi. Savu-

laik starp ciemiem noritēja sacensības 
kultūras jomā. Ar Valdas entuziasmu 
Iršos darbojās sieviešu koris, sieviešu 
un vīru ansambļi. Viņas vadītie kolek-
tīvi guva labus panākumus konkursos 
un skatēs. Valdiņas ansambļi kuplinā-
ja manas vadītās laulību ceremonijas. 
90. gadu sākumā Valda turpināja Ive-
tas Hveckovičas iesāktos sakarus ar 
vācbaltu pēctečiem. Viņa ir paveikusi 
milzīgu darbu mūsu unikālās vēstures 
liecību apkopošanā un ekspozīcijas 
izveidē. Es Valdai esmu teikusi: kas es 
būtu, ja nebūtu tevis!

70% atrisinās paši no 
sevis

Pēc gandrīz 40 gadiem sekretāres 
darbā 2009. gadā bija jāuzņemas Iršu 
pagasta pārvalde vadītājas amats. 

Tas nebija viegls lēmums, bet es 
sajutu cilvēku labvēlību un uzticību. 
Toreizējais Kokneses novada pašval-
dības vadītājs Viesturs Cīrulis, zinot, 
cik ļoti es par visu uztraucos, mani 
uzmundrinot teica: „Tu nesatraucies 
un esi mierīga, jo neviens cilvēks ne-
var visu izdarīt par 100%.  Mēs varam 
izdarīt 30%, pārējie 70% atrisinās paši 
no sevis.” Man tiešām tā dzīvē ir noti-
cis! Tas, ko mēs nevaram atrisināt, at-
risinās pats no sevis. Domāju, ka man 
ir organizatora spējas, es daudzas lie-
tas neprotu izdarīt, bet es  protu saru-
nāt un pārliecināt.

Atskatoties uz paveikto pēdējos 
desmit gados, redzams, ka izdevies 
īstenot lielus projektus. Pabeidzām 
pagasta padomes laikā iesākto spor-
ta halles celtniecību. Modernā spor-
ta halle ir mūsu lepnums, jo sporta 
tradīcijas, īpaši volejbola sasniegumi, 
ir tas, ar ko Iršu vārds izskan Latvijā.  
Pērses sākumskolai ir jauns jumta se-
gums un veikts iekštelpu remonts, ir 
ierīkots apgaismojums. 

Par gandrīz desmit gadiem nostrā-
dātiem pārvaldes vadītājas amatā es 
gribu pateikt paldies kolēģiem Kok-
neses novada pašvaldībā. Ļoti bieži ar 
smagu sirdi esmu braukusi uz nova-
da domi, bet mājupceļā jau devusies 
priecīgā noskaņojumā ar iegūtu risi-
nājumu tā brīža problēmai.

Pērses pamatskola ir kļuvusi par 
sākumskolu, bet darbojas pirmsskolas 
grupa.

Protams, tas laiks ir pagājis, kad 
Pērses skolā mācījās vismaz pusotrs 
simts bērnu. Pirmsskolas grupas at-
vēršana bija liels atbalsts bērnu vecā-
kiem, jo pa mūsu slikto ceļu nogādāt 
bērnus citās mācību iestādēs vecā-
kiem bija ļoti problemātiski. Paldies 
novada pašvaldībai par sapratni un 
rasto iespēju pirmsskolas vecuma 

bērniem mācīties uz vietas. 

Mums ir vajadzīgs 
jauns ceļš!

Kas būtu vissvarīgākais, lai Iršos 
neapsīktu rosība un notiktu attīstība?

Iršiem ir sava īpašā aura, mums ir 
izveidots kompakts centrs ar skolu, 
pagasta pārvaldi, ģimenes atbalsta 
centru „Dzeguzīte”, katoļu dievnamu. 
Baznīca vienmēr ir bijusi atvērta, arī 
padomju gados tā klusi dzīvoja savu 
dzīvi un bija neaizskarama. Mums 
ir sakārtota komunālā saimniecība -  
cilvēki, vakaros atgriežoties no darba, 
ierodas siltos dzīvokļos. Brīvā laika 
pavadīšanai ir iespēja apmeklēt sporta 
halli un iesaistīties divos pašdarbības 
kolektīvos. Mums ir viss nepiecieša-
mais, bet nav paša svarīgākā – nav 
atrisināts ceļa jautājums. Par asfaltētu 
ceļu tika spriests jau 80. gados, bet ne-
kas nav mainījies. 

Savs ieguldījums dots, darbojoties 
biedrība „Irsis” un īstenojot vairākus 
projektus.

Biedrība „Irsis” man ir ļoti tuva, 
jo ir projekti, kurus esmu uzsākusi, 
nezinot, kas mani sagaida. Ar bied-
rības iniciatīvu viens no pirmajiem 
projektiem bija datorapmācība vie-
tējiem iedzīvotājiem, vienlaicīgi tika 
atklāta rotaļu istaba un veļas mazgā-
tuve. Veselīga dzīvesveida aktivitātēm 
ar projekta starpniecību iegādājāmies 
trenažierus. Pateicoties bijušā domes 
izpilddirektora Jāzepa Baltmaņa ie-
rosmei, sākām atjaunot Iršu klēts Ma-
gazinas ēku un teritoriju. Rīkojām tal-
kas un saposām apkārtni. Iesniedzot 
projektus biedrībai „Daugava” un Hi-
potēku bankai, ieguvām fi nansējumu 
ēkas logu nomaiņai un atpūtas lau-
kuma ierīkošanai. Saimniecības laikā 
balles notika Bulandu pilskalnā, bet 
šobrīd sakārtotais Magazīna laukums 
ir kļuvis par iecienītu pasākumu vie-
tu. Visgrūtāk veicās ar rotaļu laukuma 
projekta īstenošanu, jo izvēlētajā vietā 
bija sarežģīti to ierīkot, nesabojājot 
komunikācijas. Nācās veikt saskaņo-
šanu ar Lattelecom un citām institū-
cijām. Par spīti dažādiem šķēršļiem, 
visu izdevās atrisināt un ir prieks, ka 
mūsu pagastā ir atpūtas vieta bērniem 
ar vecākiem.

Dzīvē nav nekā svarīgāka par ģi-
meni. Dēli jau ir izauguši un sagaidīti 
mazbērni. Varbūt pienācis laiks vairāk 
ļauties saviem vaļaspriekiem.

Izaudzināt bērnus man palīdzē-
ja mamma. Visu dzīvi viņa man bija 
līdzās. Pagājušā gada nogalē, būda-
ma Iršu vecākā iedzīvotāja, 96 gadu 
vecumā viņa aizgāja mūžībā. Puikas 
vēl bija mazi,  kad es pati sev apsolīju 
-  darīšu visu, kas manos spēkos, lai 
viņi varētu mācīties augstskolā. Ilgus 
gadus turēju piemājas saimniecību, 
vasarās vēlās vakara stundas pagāja 
siena pļavās. Man patika iet kūtī pie 
lopiem jau kopš bērnības, kad vecāki 
mūsu „Sapnīšu” sētā turēja zirdziņus 
– vairāk priekam un skaistumam.

Dēli Jānis un Raitis ir pabeiguši 
Latvijas Lauksaimniecības universitā-
ti un viņiem ir labs darbs. Man ir četri 
mazbērni, kuriem tagad varēšu veltīt 
daudz vairāk laika. Dēliem bērnībā 
daudz lasīju grāmatas, tagad to varēšu 
darīt mazbērniem. 

Kopā ar draudzeni Lidiju patīk ap-
meklēt koncertus un teātra izrādes, 
aizraujos ar fotografēšanu – dzīvē vēl 
ir tik daudz lietu, ko gribētu izdarīt!

Man vienmēr līdzās bijuši labi cilvēki

Pirmajos darba gados, vadot laulību ceremoniju kopā ar priekšsēdētāju 
Verneru Bunduli.
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savu darbību uzsāka sauso 

būvizstrādājumu ražotne SIA 

„Baumit”. Pagājuši desmit 

gadi, kuros uzņēmums aplie-

cinājis savu izaugsmi, papla-

šinot ražošanas apjomus un 

stabili noturot savas pozīcijas 

uzņēmējdarbības apritē Kok-

neses novadā. SIA „Baumit” 

kļuvis par pastāvīgu darba-

vietu mūsu novada iedzīvotā-

jiem, kā arī tiek atbalstīti jau-

nie speciālisti, dodot iespēju 

iegūt pirmo darba pieredzi. 

Sarmīte Rode

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

No pamatiem līdz jumtam – tā 
var raksturot uzņēmuma piedāvā-
to produkciju.   „Baumit” rūpnīcā 
ražos daudzveidīgus, kvalitatīvus 
sausos būvmaisījumus (pārsvarā 
cementa tipa maisījumus, cementa 
kaļķi, kā arī dažādas līmjavas), kas 
tiek izmantoti gandrīz katrā celtnie-
cības uzņēmumā. Sveicot draudzīgo 
kolektīvu pirmajā apaļajā jubilejā, 
Kokneses Novada Vēstis uz sarunu 
aicināja SIA „Baumit” ražošanas di-
rektori Ingu Raubišku.

„Celtniecības zīmols "Baumit" 
ir vērienīgs uzņēmums Austrijā ar 
vairāk nekā 100 gadus ilgām tradī-
cijām. Mums ir lepnums, ka mūsu 
mazā rūpnīca spēj nodrošināt pro-
dukcijas kvalitāti starptautiskā lī-
menī. No vienas puses mēs esam 
kaut kas pavisam neliels, bet tajā 
pašā laikā piederam uzņēmumam 
ar milzīgu vēsturi. Mūsu pievienotā 
vērtība ir atrašanās tik skaistā vie-

tā kā Koknese. Pārsvarā rūpnīcas 
ir industriālos parkos, bet mums 
tuvumā ir Kokneses viduslaiku pils-
drupas un Daugava. Atrodamies ļoti 
ģeogrāfiski izdevīgā vietā, jo viena 
trešdaļa produkcijas tiek transpor-
tēta uz Lietuvu un Igauniju. Vieta 
rūpnīcai izvēlēta Koknesē arī tāpēc, 
ka tuvumā ir Rīteru un Pļaviņu kar-
jeri. Pirms desmit gadiem tā tika 
uzcelta kā moduļu rūpnīca pagaidu 
risinājumam, bet, ja šogad izdosies 
izpildīt plānoto, tad nākamajā gadā 
būs pietiekami lielas investīcijas, lai 
varētu domāt par rūpnīcas pārbūvi,” 
ar gandarījumu par paveikto teic 
Inga Raubiška. Pirmos gadus uz-
ņēmums darbojās divās maiņās un 
spēja saražot 80 – 90 tonnas būvma-
teriālu, šobrīd darbs tiek organizēts 
vienā maiņā, saražojot apmēram 
120 tonnas produkcijas. Ražošanas 
direktore atzīst, ka ražošanas pie-
augums panākts pamazām, ieviešot 
dažādus uzlabojumus un jaunināju-
mus. 

„Mūs atbalsta tehniskie speciālis-
ti no Austrijas, bet mēs ļoti novēr-
tējam arī mūsu pieredzējušo darbi-
nieku ieteikumus un zināšanas. Tā, 
piemēram, esam ņēmuši vērā opera-
tora Gunāra Romanovska un mehā-
niķa Maigoņa Tiltiņa tehnoloģiskos 
risinājumus un pieredzi, veicinot 
ražošanas efektivitāti,” stāsta Inga 
Raubiška.

Novada iedzīvotāji „Baumit” pro-
dukciju var iegādāties veikalā „At-
audze” Koknesē, kā arī Aizkrauklē 
tirdzniecības centrā „Kurši”.

Šajā gadā uzņēmums fokusējas 
uz vēl lielāku ražošanas apjomu, 
kā arī popularizē videi draudzī-

gu un veselīgu produktu piedā-
vājumu. Inga Raubiška teic: „Mēs 
vēlamies, lai visi cilvēki dzīvotu 
skaisti, veselīgi un taupītu enerģiju.
„Baumit” uzskata, lai dzīvotu veselī-
gi ir svarīgi ievērot trīs lietas: jābūt 
siltumizolācijai, jo laba termoizo-
lācija ne tikai būtiski uzlabo mājas 
energoefektivitāti, bet arī padara 
sienas patīkami siltas ziemā un tīka-
mi vēsas vasarā. Dzīves telpa kļūst 
komfortabla, un tiek novērsts caur-
vējš. Ikdiena top ērta un veselīga. 
Otrs priekšnosacījums: liela nozīme 
ir masīvām konstrukcijām, jo stin-
gras sienas, griesti un grīdas var 
apdarināt ar termoizolāciju, ļaujot 
tām uzglabāt siltumu ziemā un at-
vēsināt māju vasarā. Jo lielāka masa, 
jo efektīvāka šī uzglabāšana, un sta-
bilāka, patīkamāka un veselīgāka 
iekštelpu vide. Trešais ieteikums  - 
svarīgas ir iekšējās apdares vērtības. 

Labs minerāls apmetums nodrošina 
aizsardzību pret straujām mitruma 
maiņām, uzsūcot lieko mitrumu 
virskārtā un vēlāk ļaujot tai atkal 
izžūt. Tādejādi nodrošina konstantu 
mitruma līmeni un veselīgu iekštel-
pu vidi.

Inga Raubiška uzsver, ka būvējot 
vai renovējot, mums ir iespēja iz-
vēlēties, cik veselīgā vidē vēlamies 
dzīvot turpmāk. 

Kvalitatīvs darba process ir at-
karīgs no apzinīgiem sava amata 
pratējiem. Uzņēmumā Koknesē ir 
darbinieki, kuri strādā no pirmās 
dienas vai arī gandrīz no pirmsā-
kumiem, kas liecina par kolektīva 
saliedētību un atbilstošu atalgoju-
mu. Inga Raubiška, beidzot studi-
jas, uzņēmumā sāka strādāt pirms 
četriem gadiem. „Domāju, ka pa-
strādāšu neilgu laiku, bet tas laiks 
ir ieildzis, jo Koknese ir mani saval-

dzinājusi! Kolektīvā valda ģimenis-
ka atmosfēra, jo protam sastrādāties 
un viens otru atbalstīt. Pēc darba 
protam arī atpūsties - par tradīciju 
ir kļuvusi grila sezonas atklāšana, 
Jāņu un Ziemassvētku svinēšana, 
kopīgas ekskursijas pa Latviju. Pa-
gājušā gadā bijām Rēzeknes pusē un 
izbaudījām dažādas aktīvās atpūtas 
iespējas. Pēc tādiem brīžiem rodas 
vēl lielāks darba spars. Man ir prieks 
un lepnums strādāt kopā ar savu ko-
mandu, jo kopīgi varam sasniegt lie-
lisku rezultātu.”

Uzņēmumam ir izveidojusies 
laba sadarbība ar Kokneses nova-
da pašvaldību. Ar nepacietību tiek 
gaidīti Kokneses novada svētki, lai 
atkal piedalītos svētku gājienā.

Lai uzņēmumam rūpnīcas 10 
gadu jubileja dod gandarījumu par 
paveikto un spēku kaldināt jaunas 
ieceres!

SIA „Baumit” Koknesē svin 10 gadu jubileju 
SIA „Baumit” ir sauso 
būvizstrādājumu ražotne. 
Uzņēmums pamatā nodarbojas 
ar betona, 
ģipša un cementa 
izstrādājumu ražošanu. 

Piedāvātie izstrādājumi 
ietver:
• siltināšanas sistēmas, 
saistvielas, apmetumi, apdares 
materiāli,
• būvmateriāli, celtniecība,
• smalkie apmetumi, 
dekoratīvie apmetumi, 
špakteles,
• fasādes apmetumi, fasādes 
krāsas, siltumizolācijas 
sistēmas u.c.

Rūpnīcas „Baumit” kolektīvs, sagaidot 10 gadu jubileju: Vineta Vaišļa, 
Maigonis Tiltiņš, Ainārs Sokolovskis, Igors Voitkunskis, Inga Raubiška, Mārtiņš 
Rudzītis, Sanita Eglīte, Rudīte Vērdiņa, Gunārs Romanovskis, Jānis Nikolajevs, 

Ritvars Ambainis).

Līdzās visiem darbīga-

jiem Kokneses novada 

kolektīviem arī sievie-

šu koris “Anima” arvien 

aktīvi iesaistās novada 

kultūras dzīvē.

Anita Liepiņa,

kora „Anima” 

dalībniece

Foto Rolands Gagainis

 23. martā skaistā pa-
sākumā, veltītā 1949. 
gada 25. marta deportāciju 

un Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņai, izdzīvojām sirsnīgu 
dziesmu skanējumu Daudzevas 
pusē kopā ar viesmīlīgajām kora 
“Daudzeva” meitenēm un Latvijas 
Mežu darbinieku vīru kori “Silviko-
la”. Tiešām negaidīti skaista izvērtās 
tikšanās – pēc koncerta sadziedāša-
nās ļāva kolektīviem iepazīt vienam 
otru tuvāk, dzirdēt vēl daudzas, 
tiešām dzirkstošas un spēkpilnas 
repertuāra dziesmas, kas koncerta 
programmā nebija iekļautas. 

Arī otrs pasākums, kas nupat 6. 

aprīlī notika Aizkraukles kultūras 
namā – komponista Pētera Bariso-
na 115. dzimšanas diena, bija ļoti 
rūpīgi sagatavots un pulcēja kopā 
dziesmotos kolektīvus vienā skais-
tā koncertā. Šoreiz par viesmīlību 
gādāja Aizkraukles novada dome 
un jauktais koris “Aizkraukle”. Te 
visiem dalībniekiem bija iespēja 
izdziedāt skatei gatavoto repertu-
āru un dzirdēt klausītāju vērtējumu 
savam veikumam. Aizkrauklē dzie-
dājām kopā ar jauktajiem koriem:  
Baložu kultūras nama jaukto kori 
“Zemdega”, Bauskas kultūras nama 
“Dzīli”, Jaunjelgavas “Vīganti”, Skrī-
veru ”Dīvaju”, mājiniekiem – “Aiz-
kraukli”. Labi saskanēja kopkorī ar 
Pļaviņus “Loreleju” un Daudzeses 
“Daudzevu” un, protams, arī ar 
mūsu draugiem – vīru kori “Stabu-
ragu” no Aizkraukles.

Šoreiz vakars izvērtās vēl krāsai-
nāks, jo tas turpinājās kopīgā bal-
lē, kur skanēja Marikas un Druvja 
Andriksonu deju repertuārs. Bija 
atrakcijas, priekšnesumi un balvas!

Ir labi apzināties, ka dziesma Lat-
vijā tiešām svētkus svin ne tikai reizi 
četros gados, kad tā atskan no Lielās 
Dziesmusvētku estrādes.  Arī ikdie-
nā dziesmai liela diena – visas malas 
skanēt skan!

Tagad jauns cēliens – gatavosi-
mies Kurzemes Dziesmusvētkiem 
Liepājā.

Nāc dziedāt arī Tu!

Dziesmai liela diena – visas malas skanēt skan!

Koncertā Daudzevā.
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No 11. līdz 15.martam Francijas 

galvaspilsētā Parīzē norisinājās 

Starptatutiskās skolu sporta 

federācijas projekts “She runs 

– active girls’ lead”, kurā pie-

dalījās sportistes no vairāk kā 

30 pasaules valstīm. Projekta 

mērķis bija izveidot pamatu 

sportiskām meitenēm, lai nā-

kotnē kļūtu par sievietēm, kas 

spēj sasniegt savus mērķus un 

aktīvi iesaistīties vietējā (sko-

las, pašvaldības, valsts) sporta 

dzīvē.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centrs

Latvijas skolu sporta federācija iz-
sniedza divus ielūgumus arī Kokne-
ses pašvaldībai un uz Franciju devās 
divas perspektīvās vieglatlētes – 2018.
gada Latvijas U18 čempione 5km so-
ļošanā Megija Čakste un 2018.gada 
LČ 6.vietas ieguvēja 800 metros U16 
vecuma grupā Una Gadzāne, kuras 

ikdienā mācās I.Gaiša Kokneses vi-
dusskolā un trenējās vieglatlētikas 
nodaļā pie trenera Viktora Ņuhtiļina.

Meitenes un treneris dalījās iespai-
dos par piedzīvoto Parīzē:

Megija Čakste: “Visvairāk patika 
organizatoru rīkotās orientēšanās 
sacensības pa Parīzi, apskatot visus 
ievērojamākos Parīzes apskates ob-
jektus. Lieliska sadarbība izveidojās 
ar Lietuvas, Ukrainas, Slovākijas un 
Austrālijas skrējējām, ieguvu jaunu 
pieredzi.”

Una Gadzāne: “Esmu priecīga par 
iespēju pārstāvēt Koknesi un Latviju 
šāda mēroga projektā. Patika kolek-
tīvi sportot ar citu valstu sportistēm. 
Sporta aktivitātes bija iespēja izmēģi-
nāt citus sporta veidus.”

Viktors Ņuhtiļins: “Pateicos Latvi-
jas skolu sporta federācijai par doto 
iespēju piedalīties šāda mēroga pro-
jektā, Kokneses novada domei par 
atbalstu, audzēknēm par ieguldīto 
darbu.

Kokneses vieglatlētes 
piedalās starptautiskā 
projektā Parīzē

Šī gada 30. martā Iršu hallē 

notika pasākums "Aktīvi, zi-

noši un veseli bērni Kokneses 

novadā– Iršu zelts", projekta Nr. 

9.2.4.2/16/I/019 ”Koknese- ve-

selīgākā vide visiem” ietvaros. 

Pasākuma organizētājs biedrība 

"Irsis”.

Biedrība "Irsis"            

Sportiskajās aktivitātēs un veselīga 
dzīves veida izzināšanā piedalījās 4 
komandas "Zelta Kniedes", "Riekst-
stāri", "Riekstkoži" un "Iršu Lūši". Ko-
mandu sastāvos bija   dažāda vecuma 
bērni. Netrūka arī līdzjutēju, kas bija  
labs atbalsts un uzmundrinājums. Pa-
sākuma dalībnieki iesildījās ar vispār-
attīstošiem vingrinājumiem, kurus 
vadīja sporta pedagoģe Olita Ruža. 
Komandas tika sadalītas dažādās 
disciplīnās: "Tenisa volejbols", "AŠP", 
"Mānīgā plūmīte", "Veiklā roka", "Si-
jātava", "Gudrinieks" un "Veselīgs 
uzturs", kā arī "Lielā stafete". Veicot 
disciplīnas, bija nepieciešams pielie-
tot dažādas iemaņas un spējas: fi ziskā 
sagatavotību, veiklību, veiksmi, at-
jautību. Lieti noderēja zināšanas par 
veselīgu uzturu. Pasākuma laikā tika 
noskaidrots, kādu negatīvu ietekmi 
uz cilvēka organismu atstāj atkarību 
izraisošo vielu lietošana.

Pasākumā azarts mijās ar prieku un 
degsmi. Atelpas brīžos neizpalika jaunu 
zināšanu iegūšana par veselīgu dzīves 
veidu. Paši mazākie bērni relaksējās 
bumbiņu vannā, spēlējās ar klučiem, 

baudīja rotaļu mājas noslēpumainību 
un veica dažādas sportiskas aktivitātes. 

Visas komandas tika aicinātas pie-
dalīties viktorīnā, "Veselīgs uzturs".   
Praktiski darbojoties, jebkurš intere-
sents varēja pats   aprēķināt, cik ka-
loriju dienā ir nepieciešams apēst, lai 
būtu vesels. Viktorīna sniedza daudz 
informācijas par vitamīniem un to 
nozīmi. Kā galvenais izziņas avots 
tika izmantots žurnāls "Ilustrētā Ju-
nioriem".  Šī ir lieliska lasāmviela bēr-

niem un pieaugušajiem, kuru nodro-
šināja Iršu pagasta bibliotēka.

Pasākums noslēdzās ar rezultātu 
apkopošanu par teorētiskajām zināša-
nām un sportiskajām aktivitātēm. Visas 
sporta dienas garumā bija jūtams cīņas 
gars. Dalībnieki tika apbalvoti gan indi-
viduāli, gan komandās. Visas koman-
das tika apbalvotas par aktīvu piedalī-
šanos. Kopvērtējumā komandas ieguva: 
1. vieta "Iršu Lūši", 2. vieta "Riekstkoži", 
3.v. "Zelta Kniedes" un 4.v. "Riekststāri".

Aktīvi, zinoši un veseli bērni Iršos

Pirmās vietas ieguvēji „Iršu Lūši”.

2019.gada 2. un 3. februārī 

Iecavā norisinājās Latvijas 

pašvaldību sporta veterānu – 

senioru 56. spēles galda tenisā, 

kurās 20 pašvaldību komandu 

un 126 dalībnieku konkurencē 

uzvaru izcīnīja Ernesta Skopāna 

vadītā Kokneses novada 

komanda.

Didzis Bērziņš,

Kokneses sporta centrs

Kokneses novada pārstāvji uz sacen-
sībām devās astoņu spēlētāju sastāvā 
– komandas vadītājs Ernests Skopāns 
(vecuma grupa 80+), Vitālijs Glazunovs 
(40+), Ēvalds Immerfreijs (70+), Lidija 
Kalniņa (60+), Natālija Kļimanova 
(40+), Uģis Plikgalvis (50+), Juris Siliņš 
(60+) un Aleksandrs Upesleja (70+). 
Pasākuma reglaments noteica, ka ko-
mandas sastāvā startē pieci spēlētāji un 
komandas rezultātu veido četri labākie 
rezultāti – jo mazāka četru labāko iegū-
to vietu summa, jo augstāka komandas 
vieta kopvērtējumā.

Kokneses novada pārstāvju rezultātu 
komandu ieskaitē veidoja tikai godalgo-
tās vietas – uzvaras savās grupās izcīnīja 
Natālija Kļimanova (40+), Juris Siliņš 
(60+) un Vitālijs Glazunovs (40+), 2. 
vietu ieguva Aleksandrs Upesleja (70+), 
bet 3. vietā ierindojās Lidija Kalniņa 
(60+). Līdz ar to Koknese komandai 
summā teju labākais iespējamais rezul-
tāts – trīs 1. vietas un viena 2. vieta, kas 
deva 5 punktus (1+1+1+2) un skaistu 
uzvaru komandu vērtējumā, aiz sevis 
atstājot vairākas ģeogrāfi ski krietni lie-

lākas pašvaldības – 2. vietā Rīgas pilsē-
tas komanda (7 punkti, 1+1+2+3), bet 
3. vietā Liepājas senioru sporta klubs (9 
punkti, 1+1+2+5).

Komandas vadītājs Ernests Skopāns, 
kurš pats šā gada sacensībās diemžēl 
nevarēja startēt kājas traumas dēļ, iz-
teica pateicību visiem Kokneses nova-
da pārstāvjiem par dalību turnīrā, kā 
arī norādīja, ka sacensība par uzvaru ir 
bijusi ļoti sīva, ņemot vērā, ka arī lielās 
komandas šogad bija gatavojušās un 
nokomplektējušas īpaši spēcīgus sastā-
vus. Piemēram, Rīgas pilsētas koman-
da, iepriekšējo gadu tradicionālie uzva-
rētāji, jau ierasti spēcīgajā sastāvā šogad 
bija iesaistījusi divus augsta līmeņa gal-
da tenisistus no citām komandām. Ne-
raugoties uz to, Kokneses novada galda 
tenisisti pirmoreiz vēsturē spēja izcīnīt 
uzvaru Latvijas veterānu sporta spēlēs 

komandu ieskaitē. Iepriekš vairākkārt 
nācies samierināties ar 2. vietu, uzva-
rētajiem piekāpjoties tikai par punkta 
tiesu.

E.Skopāns īpaši atzīmēja Vitālija 
Glazunova lielisko sniegumu, kuram 
40+ grupas pusfi nālā izdevās pārspēt 
spēcīgu un principiālu pretinieku – Rī-
gas komandas pārstāvi Jāni Zicānu, bet 
pēc tam triumfēt arī fi nālā, nodrošinot 
Kokneses komandai vērtīgus kopvēr-
tējuma punktus un izšķirošo pārsvaru 
pār tiešajiem konkurentiem. Kokneses 
novadu republikas mēroga sacensībās 
pārstāv vairāki Andra Nemiro līdzgait-
nieki un audzēkņi, bet Kokneses ko-
manda, kuru jau ilgus gadus veiksmīgi 
veido Ernests Skopāns, uzskatāma par 
Andra Nemiro galda tenisa skolas tur-
pinātājiem un sacensībās startē, godi-
not viņa piemiņu.

Kokneses novada komanda uzvar 
LSVS 56. senioru sporta spēlēs 
galda tenisā

Sveicam Kokneses pašvaldības veterānu galda tenisa komandu ar lieliskajiem 
sasniegumiem!

 14. martā Ziemeļkarolīnas 

štata pilsētā Šarlotā notikuša-

jās “Charlotte Classic” vieglat-

lētikas sacensībās ASV dzīvo-

jošā koknesiete Laura Igaune 

divreiz laboja Latvijas rekordu 

vesera mešanā. Laurai sezonas 

atklāšanas sacensībās pade-

vās lieliska un stabila metienu 

sērija  (67,74 – 69,74 (LR) – 

68,16 – 67,95 – 69.76 (LR) – 

68,11), kuras ietvaros otrajā 

mēģinājumā viņa laboja pašai 

piederošo valsts rekordu (jau-

nais sasniegums – 69,74), bet 

piektajā metienā to uzlaboja 

vēlreiz – 69.76 (LR)!

Didzis Bērziņš,

Kokneses sporta centrs

Pirms vairākiem gadiem trenera 
Igora Lulles audzēkne Laura Igaune 
vieglatlētikas interesentus bija pie-
radinājusi pie regulāriem rekordu 
labojumiem vesera mešanā dažādās 

vecuma grupās. Pēdējais no tiem 
bija Latvijas rekords 2012. gadā – 
68,94 metri. Kopš tā laika par Lau-
ras sportiskajām gaitām Latvijā bijis 
mazāk informācijas, bet pēc  Rie-
tumkentakī Universitātes (Western 
Kentucky University)  absolvēša-
nas viņa darbojusies kā vieglatlētikas 
trenere un šobrīd ar jaunajiem spor-
tistiem strādā  Elonas Universitātē 
(Ziemeļkarolīna).

Šajās sacensībās vairāk nekā 40 
vesera metēju konkurencē Laurai 
Igaunei pārliecinoša uzvara, tu-
vākajām sekotājām atpaliekot par 
vismaz 10 metriem. Sezonas ievadā 
uzstādītais Latvijas rekords Lauru 
ierindo 9. vietā šīs sezonas vese-
ra metēju rangā un ļauj ar cerībām 
raudzīties uz iespējām izpildīt pa-
saules čempionāta normatīvu, kas ir 
71,00 metrs.

Sveicam Lauru ar panākumiem 
un vēlam veiksmīgus turpmākos 
startus!

Laura Igaune labo 
Latvijas rekordu vesera 
mešanā

Sporta notikumi Kokneses novadā
Kokneses sporta centrā 13. aprīlī no pulksten 10 līdz 20 
Kokneses sporta centra kausa izcīņa krosmintonā. 

Kokneses sporta centrā 13. aprīlī no pulksten 11 līdz 13 
peldēšanas sacensības.
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No 2019. gada 12. marta līdz 

22. martam Apvienoto Arābu 

Emirātos Abu Dabi norisinājās 

Speciālās Olimpiādes Pasaules 

vasaras spēles, kurās piedalījās 

9500 sportisti no vairāk nekā 

190 valstīm, tajā skaitā – Latvijas 

komanda. 

Anita Ščerbinska,

Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra direktore

Latvijas peldētāju komandas sastāvā 
tika iekļauti Latvijas labākie peldētāji, 
kuras sastāvā bija arī Kokneses inter-
nātpamatskolas – attīstības centra 9. 
klases skolnieks Alvis Līdumnieks.

Olimpiādes norisināšanās laiks 
Kokneses internātpamatskolā – attīs-
tības centrā bija ļoti spraigs un pozitī-
vām emocijām bagāts. Skolā virmoja 
pozitīvs satraukums – dalījāmies savā 
priekā ar kolēģiem, skolēniem, atbals-
tītājiem un draugiem. Sekojām līdzi 
sacensību grafi kam, turējām īkšķus no 
visas sirds! Kopā mums izdevās – Alvis 
ar augstiem sasniegumiem startēja trīs 
disciplīnās – 50 m brīvajā stilā, iegūstot 
1. vietu un zelta medaļu, 50 m kraulā 
uz muguras, iegūstot 2. vietu un sud-
raba medaļu, kā arī startēja komandas 
4X25m brīvā stila stafetē, kurā Latvijas 
komanda ieguva – 1. vietu un zelta me-
daļu. 

Skolas kolektīvam ir patiess prieks, 
lepnums un gandarījums par mūsu 
Alvi! 

Sakām lielu un sirsnīgu paldies Alv-

ja trenerim, sporta skolotājam Guntim 
Atrastam par ieguldīto darbu, entuzias-
mu, gatavojot Alvi Pasaules olimpiādei.

Liels paldies Alvja ģimenei, atbals-
tītājiem par fi nansiālo atbalstu, Kok-
neses sporta centra direktoram Dāvim 
Kalniņam par iespēju trenēties Kok-
nese sporta centra peldbaseinā, kā arī 
ikvienam līdzjutējam par patieso līdzi 
jušanu, prieku un smaidu! 

"Ļaujiet man uzvarēt. Bet, ja es neva-
ru uzvarēt, tad ļaujiet man būt drosmī-
gam šajā mēģinājumā". Lai mums kopā 
izdodas! 

Apsveicam Alvi Līdumnieki ar 
iegūtajiem panākumiem!

6.–7.aprīlī Daugavpilī noslēdzās 

Latvijas jaunatnes čempionāts 

volejbolā U–17 zēnu komandām. 

Čempionātā piedalījās astoņas 

šī vecuma komandas no Rīgas, 

Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, 

Balviem, Talsiem, Cēsīm, Jē-

kabpils un Kokneses. Uzsākot 

sezonu, tika pieņemts lēmums 

izveidot apvienoto komandu 

ar nosaukumu “Jēkabpils SS/

Aizkraukle NSS”. Šajā komandā 

no Kokneses tika pieteikti četri 

spēlētāji un no Jēkabpils septiņi 

spēlētāji. Jau rudenī Latvijas 

kausa izcīņā komanda ar šādu 

nosaukumu izcīnīja LVF kausu 

un pieteica sevi kā stipru pre-

tendentu uz U–17 LVF jaunatnes 

čempionu titulu!

Ivars Māliņš, treneris

Daugavpils fi nālā satikās sešas stip-
rākās komandas. Ņemot vērā pamat-
turnīrā izcīnītās vietas, komandas tika 
sadalītas pa pāriem. Pirmajā spēlē 
mūsu komanda tikās ar Liepājas SSS 
komandu un pārliecinoši uzvarēja ar 
rezultātu 3:0. Otrajā spēlē Kuldīgas NSS 
uzvarēja Rīgas volejbola skolu ar rezul-
tātu 3:1. Trešajā spēlē apvienotā koman-
da ar rezultātu 3:1 uzvarēja Talsu NSS 
komandu. Pirmās dienas pēdējā spēlē   
Daugavpils BJSS uzvarēja Kuldīgas NSS 
komandu ar rezultātu 3:0.

Svētdienas pirmajā spēlē par 5.–6.v. 

RVS komanda sīvā cīņā ar rezultātu 3:2 
uzvarēja Liepājas SSS vienību. Otrā spēle 
jau bija par čempionāta bronzas meda-
ļām. Tajā ar rezultātu 3:1 talsinieki uzva-
rēja Kuldīgas volejbolistus. Dienas galve-
najā spēlē tikās mājinieki pret Jēkabpils/
Aizkraukle komandu. Mājiniekus ļoti 
aktīvi atbalstīja daudzie skatītāji un, kā 
mēdz teikt, arī pašmāju sienas. Mūsu 
komanda laukumā izgāja pamatsastāvā 
un uzreiz ar skaistu Raivja Pālēna bloku 
izcīnīja pirmo punktu. Visas spēles ga-
rumā abas komandas rādīja ļoti līdzīgu, 
labu volejbola spēli, kas neļāva atslābt 

ne spēlētājiem, ne abu komandu trene-
riem, ne skatītājiem. Pēc sīvas spēkoša-
nās, trīs setu galotnes uzvarēja Jēkabpils/
Aizkraukles apvienotā komanda, pelnīti 
izcīnot Latvijas čempionu titulu U–17 
zēnu grupā. Komandā spēlēja koknesieši 
Edgars Kalnozols, Kristers Leķis un Rai-
vis Pālens. Raivis ar labām gremdservēm 
un viltīgām uzbrukuma gremdēm deva 
komandai ļoti nozīmīgu un lielu punktu 
ražu. Edgars pildīja saspēles vadītāja pie-
nākumus, bet Kristers spēlēja kā pirmā 
tempa uzbrucējs. Komandu vadīja tre-
neris Ivars Māliņš.

Mūsu lepnums un gods Kokneses jaunie volejbolisti uzvar 
Latvijas čempionātā

Latvijas čempionu titula ieguvēji kopā ar savu treneri Ivaru Māliņu.

„Koknese ar dzirksteli” – ar tik 

neparastu nosaukumu Kokne-

ses tūrisma informācijas centrā 

atklāta Aināra Brieža un Ingus 

Pugačova fotogrāfi ju  izstāde. 

Sarmīte Rode

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 

nodaļa

Anitas Šmites foto

Izstādes atklāšanas pasākumā 6. ap-
rīlī saulainajā izstāžu zālē dzirksteles 
šķīda uz visām pusēm no pārsteidzo-

šajām fotogrāfi jām un apmeklētāju 
apbrīnas saucieniem ar vienu vienīgu 
jautājumu: kā gan tas ir iespējams! Kat-
rā no 18 fotogrāfi jām ir notverta sava 
vārdos neaprakstāma spoža un neat-
kārtojama dzirkstele, bet visus darbus 
vieno autoru vēlme savādākā skatījumā 
parādīt Kokneses senatnes burvību, 
dabas skaistumu, vietas, kur itin bieži 
ved mūsu soļi.

Anita Šmite, Tūrisma un sabiedris-
ko attiecību vadītāja, izstādes apmek-
lētājiem pastāstīja: „Mums jau agrāk 

bija radusies ideja par izstādi, kurā fo-
togrāfi jās būtu iemūžinātas mūsu puses 
skaistākās vietas: Kokneses viduslai-
ku pilsdrupas, Likteņdārzs, Kokneses 
parks, Pērses un Daugavas gleznainās 
ainavas. Uzrunājot Aināru, viņš atbil-
dēja: „Jā, mums ar Ingu ir šādas fotog-
rāfi jas, piebilstot, ka tās gan esot maz-
liet savādākas. Mēs esam par kreatīvām 
idejām un šī izstāde ir īstajā laikā!” 

Fotogrāfi ju autori sirsnīgi pateicās 
Kokneses tūrisma informācijas cen-
tram par jauko sadarbību un atklāja, kā 
sākusies abu kopīgā darbošanās un ta-
pusi dzirksteļojošā izstāde. 2014. gadā 
pieredzējušais fotogrāfs Ainārs Briedis 
Koknesē nodibināja fotoklubu „Kok-
neses kadrs”, kurā vēlāk sāka darboties 

arī Ingus Pugačovs, tolaik vidusskol-
nieks, tagad students Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Ingus teic: „No Aināra 
esmu ļoti daudz mācījies, fotografēšana 
ir kļuvusi par manu sirdslietu. Kad Ai-
nārs uzaicināja piedalīties šajā projektā, 
uzreiz piekritu, jo tā atkal ir jauna pie-
redze.” 

Fotogrāfi jas uzņemtas no 2015. gada 
vasaras līdz pat 2019. gadam. Sākumā 
tas viss bijis tikai eksperiments, bet ar 
skaidru vīziju par to, kādam jābūt iz-
nākumam. Lai taptu foto, ir vajadzīgi 
divi cilvēki – viens rada dzirksteli, otrs 
fotografē. Iesākumā Aināram palīdzē-
jusi meita Amanda, kura spiedusi fo-
toaparāta pogu brīdī, kad Ainārs šķīlis 
dzirksteli.

Fotogrāfi  teic, ka ekspe-
rimentējot ar fototehniku, 
dzirkstelēm, diennakts laiku, 
cīnoties ar laika apstākļiem, 
tika uzkrāta ievērojama pie-
redze. Vairākas fotogrāfi jas 
ir fotografētas ar fotofi lmiņu 
aparātu, kas apliecina to, ka 
fotografēšana ir aizraujoša, 
lai arī kāds būtu fotogrāfu 
aprīkojums. „Katra no 18 
fotogrāfi jām ir kā atsevišķs, 

vienreizējs piedzīvojumus, puiciska 
nerātnība, dažreiz pat risks. Noteikti 
neiesakām atkārtot šādus vai līdzīgus 
eksperimentus vienatnē, bērni to ne-
drīkst darīt bez pieaugušo klātbūtnes,” 
atklāja izstādes autori. Kāds ir dzirk-
steles rašanās noslēpums? Tas nav foto 
autoru izgudrojums, savdabīgā metode 
noskatīta interneta dzīlēs. Abi fotogrāfi  
to varētu nodemonstrētu kādā fotogra-
fēšanas plenērā nelielam interesentu 
lokam. Pavisam īsi sakot, dzirksteles 
radīšanai nepieciešama pulēšanai pare-
dzēta viela un putojoša miksera slotiņa. 

Izstādes atklāšanā Lauma Āre dzirk-
steļu tvērējus aicināja izvēlēties „top” 
10 fotogrāfi jas, katrai dodot savu titulu. 
Tā, piemēram, par dievišķo dzirksteli 
tika izvēlēta fotogrāfi ja, kurā uz Dau-
gavas fona redzama Kokneses luterāņu 
baznīca, bet par noslēpumaino kļuva 
tā, kura kā eņģeļa spārns ieskauj skulp-
tūru „Mūžībai”. Kopā ar izstādes ap-
meklētājiem fotogrāfi  lieliski tika galā 
ar šo uzdevumu, atzīstot, ka tas ir vien-
kāršāk nekā pusnaktī uzkāpt pilsdrupu 
virsotnē vai, iebrienot Pērses upē, no-
tvert īsto mirkli dzirksteļošanai. 

Līdz maija beigām ikviens laipni 
aicināts aplūkot izstādi „Koknese ar 
dzirksteli”!

Foto izstāde, kurā Koknese dzirksteļo 

Foto dzirksteles no atklāšanas pasākuma.
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2019. gada MARTĀ 
reģistrēti 
2 jaundzimušie: 
Niklāvs, Māris
Kokneses novada dome 
sirsnīgi sveic jaundzimušo 
vecākus!

2019. gada MARTĀ 
reģistrēta 1 laulība.

2019. gada MARTĀ 
reģistrēts 1 mirušais.
Valda Bērzkalna (1950.)

30. maijā
no plkst. 10.00 
līdz plkst.17.00

Koknesē, 
Zaļā tirgus laukumā

MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA

*D vitamīna noteikšana 
6,00 EUR

Trīs dimensiju (3D) 
automātiskā 

krūšu 
ultrasonogrāfi ja – 

20.00 EUR

PACIENTU 
PIEŅEMŠANA 

PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR: 

25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas 
kods 0100–64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA: 

13. aprīlī Kokneses 
pagasta "Ozolkalnos" 

mednieku klubs 
"Ķepainis" organizē 
"PAVASARA BEBRU 

MEDĪBAS". 
PASĀKUMA DALĪBNIEKI: 

Kokneses novada mednieki 
un viesi. 

PROGRAMMA: 
traps – 50 mērķi, bebru 

medības.

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
Kokneses evaņģēliski luteriskajā baznīcā
18. aprīlī pulksten 19 – 
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
19. aprīlī pulksten 19 – 
Lielās Piektdienas dievkalpojums
20. aprīlī pulksten 23 – 
Klusās Sestdienas dievkalpojums
21. aprīlī pulksten 00.00 – 
Lieldienu rīta dievkalpojums
21. aprīlī pulksten 10 – 
Lieldienu dievkalpojums

Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīcā
21. aprīlī pulksten 12 – 
Lieldienu dievkalpojums

Kokneses Romas katoļu baznīcā
19. aprīlī pulksten 15 – 
Lielās Piektdienas dievkalpojums
20. aprīlī pulksten 16 – 
Lieldienu vigīlija
21. aprīlī pulksten 9 – Sv. Mise ar procesiju

Iršu baznīcā
22. aprīlī pulksten 11 – 
Lieldienu dievkalpojums

Aktuālie kultūras pasākumi
Līdz 

29.aprīlim Marutas Vītoliņas apgleznotās zīda šalles un ziedu gleznas. Kokneses pagasta 
bibliotēka

Līdz 31. 
maijam

Koknesiešu Aināra Brieža un Ingus Pugačova foto izstāde 
“KOKNESE AR DZIRKSTELI”.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

12.aprīlis 
plkst.19:00

Andris Baltacis koncertprogrammā „ES BŪŠU KLĀT”. 
Ieeja: 5 eiro, koncerta dienā 6 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana 

kultūras nama kasē.

Kokneses kultūras 
nams

16.aprīlis 
plkst.17:00 Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts „Pavasaris klāt!” Kokneses kultūras 

nams
20.aprīlis 

plkst.16:00
Kokneses amatierteātra izrāde: Harijs Gulbis „CĪRULĪŠI”, 

ieeja 3 eiro.
Kokneses kultūras 

nams
21.aprīlis 

plkst. 10:00 „Lieldienu Jampadracis”. Pie Iršu muižas 
klēts (Magazīnas)

21.aprīlis 
plkst.12:00

„NU ATNĀCA LIELA DIENA” . Lieldienu svinēšana kopā ar 
folkloru kopu „Urgas”.

Kokneses parkā 
pie skulptūras 

„Mūžība”
21.aprīlī 

plkst.12:00 Lieldienu svinēšana kopā ar folkloras grupu „Āre”. Bebros, pie muzeja 
„Galdiņi”

24.aprīlis 
plkst.16:00

Atzīmējot Kokneses pagasta bibliotēkas 96.dzimšanas dienu, 
visi laipni aicināti uz tikšanos ar Lindu Šmiti. Muzikālo fonu 
stāstam par jauno grāmatu „Aizved mani uz Hiršenhofu” radīs 

Bebru pagasta vokālais ansamblis „Nianse”.

Kokneses tūrisma 
informācijas 

centrs

26.aprīlis 
plkst.17:00

Animācijas fi lma “LOTE UN PAZUDUŠIE PŪĶI”. 
Ieeja: 2 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

26.aprīlis 
plkst.19:00 Spēlfi lma “BLAKUS” . Ieeja: 3 eiro. Kokneses kultūras 

nams
27.aprīlis 

plkst.14:00
Ineses Krūmiņas autorgrāmatas „Atvērtās plaukstas” 

atvēršanas svētki.
Kokneses pagasta 

bibliotēka

27.aprīlis 
plkst.17:00

Koncerts “LIKTEŅU KALĒJS” veltīts komponista Kārļa 
Martinovska piemiņai. Piedalās: Ogres novada kultūras centra 

sieviešu koris “RASA”, mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa;  Rīgas 
Doma kora skolas audzēkņi, pedagogs Valda Dzene, koncertmeistare 

Ieva Sarja; Krustpils kultūras nama jauktais koris “NOSKAŅA”, 
diriģente Ilze Bērziņa, koncertmeistare Iveta Bērziņa.

Kokneses kultūras 
nams

27.aprīlis 
plkst.19:00 Pērses skolas salidojums. Pērses sākumskola

4.maijs 
plkst.13:00

Maijas Stepēnas un Ārijas Āres jauno grāmatu 
atvēršanas svētki.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

5.maijs 
plkst.9:00

Ūsiņu dienas tirgus. 
Tirgus rīkotāji ielūdz uz lietu un mantu andeli! Radošā māja

25.maijs 
plkst.14:00

Senioru jauktā kora “ALAINE” 20 gadu jubilejas koncerts “IR 
VIENKĀRŠI ĻOTI LABI, KA TU ESI PASAULĒ”. 

Koncertā piedalīsies draugu kolektīvi.

Kokneses luterāņu 
baznīca

Kokneses pagasta Komunālā noda-
ļas strādnieki, kopjot 1905. gada ielu, 
savāc arī iedzīvotāju noliktos atkritu-
mu maisus. Komunālās nodaļas saim-
niecības pārzinis Aldis Neija informē, 
ka 1905. gada ielas sakopšanas darbi 

ir beigušies, bet iedzīvotāji joprojām 
liek atkritumu maisus ceļa malās. 
Aldis Neija skaidro, ka maisi tiek aiz-
vesti tikai tajās reizēs, kad notiek ielas 
sakopšana. Pēc tam iedzīvotājiem pa-
šiem jārūpējas par maisu aizvešanu.

Kokneses parkā pie uzbūvētā Pērses 
ūdenskrituma prototipa nesen uzstā-
dīts soliņš un atkritumu urna. Atpū-
tas cienītāji atzinīgi novērtējuši jauno 

soliņu, bet atkritumu urnu neievēro, 
jo saulespuķu sēklas un citi atkritumi 
paliek turpat pie soliņa. Vai piemēslotā 
apkārtnē ir patīkamāk laiskoties?

Atkritumu maisi jāved pašiem

Cienīsim citu darbu!

Biedrība "Baltaine" un Radošās 

mājas ļaudis iesaistās pasā-

kumā "Satiec savu meistaru" 

jau vairākus gadus. Folkloras 

kopas "Urgas" sievas atbalstīja 

šo pasākumu arī tad, kad vēl 

nebija pašiem savas Radošās 

mājas. Tagad, kopš 2015. gada 

visi "Satiec savu meistaru" 

pasākumi notiek tur, Radošajā 

mājā.   

Inguna Žogota, 

biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Arī šogad mēs piedāvājām intere-
sentiem dažādas nodarbības: kopā ar 
Inetu Sproģi varēja mācīties, kā pa-

gatavot veselīgu un garšīgu kaņepju 
pienu, kopā ar Elgu Grigāni tapa vil-
totās irbītes un ķirbju krēms, bet pie 
stellēm rosījās Dina Jansone. Kamēr 
šie darbi notika telpās, pie Radošās 
mājas, ārpusē, kopā ar Gitu Tenisu 
zaru skulptūrām tika iedota otrā elpa 
un tapa jauni brunči, bikses... pat 
galvas! Pirmie, kas šīs skulptūras da-
rināja, bija Erasmus projekta jaunieši 
pagājušā gadā.  

Kopā visas dienas laikā kopā ar 
meistariem darbojās 25 cilvēki. Tas 
ir vairāk, kā cerējām sagaidīt! Prieks 
par atsaucību!   „Satiec savu meista-
ru!” pasākuma būtība ir vēstīt plašā-
kai sabiedrībai par cilvēku, par viņa 
zināšanām un prasmēm, kas sagla-

bātas un pārmantotas no paaudzes 
paaudzē. Pie mums, Radošajā mājā, 
par meistaru top un mācās būt, jo 
dažreiz meistari pārmanto zināšanas 
un prasmes ne tikai no paaudzes pa-
audzē, bet arī viens no otra, tā viens 
otru bagātinādami.  

Paldies visiem par sadarbību un 
brīnišķīgo svētdienu! 

Arī Koknesē var sastapt 
meistarus!

Jaunas prasmes bagātina!   

27. marta tikšanās reizē noklausījā-
mies šī gada horoskopu vēstījumu, kuru 
rūpīgi bija sagatavojusi Zigrīda. Secinā-
jums – būs labi tad, ja paši rūpēsimies 
par savu un apkārtējās vides tīrību. Izlē-
mām, ka piedalīsimies Aizkraukles se-
nioru dienas centra “Pīlādzis” un nova-
da pensionāru biedrības rīkotajā pasā-
kumā š. g. 5. aprīlī „Jautrās joku dienas 
nepieradinātās vakariņas”. Gaišā dienas 
laikā klājām neparastu vakariņu galdu, 
kur viss bija īpaši savādāks, prezentē-
jām sevi un interesentiem piedāvājām 
mūsu gatavotos ēdienus. Vakara gaitā 

notika labāko anekdošu stāstītāju kon-
kurss, dziedāšana, dejošana un loterija. 
Aizkrauklieši bija rūpīgi gatavojušies, jo 
pati “Dubska” novērtēja tērpu izvēli un 
ieteica modīgāko papildinājumu. Mūsu 
pārstāvniecībā bijām 7 klubiņa biedri: 
Lonija, Jānis, Rasma, Ilze, Terēze, Vija, 
Zenta. Turējāmies braši, Ilze ieguva 
labākās anekdošu stāstnieces slavu, sa-
ņēmām UZSLAVAS RAKSTU par ak-
tīvu piedalīšanos. Vakars bija izdevies 
visiem. Paldies pasākuma rīkotājiem 
Aizkraukles senioru dienas centra “Pī-
lādzis” un novada pensionāru biedrības 

aktīvistiem. Tiekamies 24 aprīlī plkst. 
12: 00 Vērenes ielā Nr. 1-4. 

Lielajā talkā 27. aprīlī plkst. 10:00 
tiekamies Kokneses parkā, sakopsim 2. 
Pasaules karā kritušo piemiņas vietu. 
Līdzi ņemam darba rīkus un cimdus.

UZMANĪBU: š. g. 5. oktobrī seniori 
brauc uz R. Paula koncertu “Es šonakt 
sēdēšu uz jumta” Krustpils kultūras 
namā. Par biļetēm interesēties pie Lības 
Zukules pa tel. 26423431.

Veiksmi pavasara darbos! 
Zenta Bērziņa,

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” vadītāja

Senioru klubiņš “Pīlādzītis” 
turpina čakli darboties



19 NR. 107 394 2019. gada 12. APRĪLĪ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Pavasara un vasaras sporta pasākumu 
plāns Vecbebros

13. aprīlī plkst. 
13.00 Telpu sportiskā pēcpusdiena: novuss, šautriņas, dambrete, hanteles.

Katru ceturtdienu 
aprīlī 

plkst. 18.00–19.00
Skriešanas koptreniņi – stadions, Mežaparks

21. aprīlī plkst. 
12.00; 14.00 Lieldienas, šautriņu turnīrs

26. aprīlī plkst. 
16.00; 18.00

LIELĀ TALKA / Kopīgs darbs – stadionā. 
30 min. izturības skrējiens

Katru ceturtdienu 
maijā 

plkst. 18.00–19.00

Spēka, pievilkšanās vingrinājumi pie stieņiem. Skriešanas koptreniņi – stadions, 
Mežaparks

1. jūnijā Stadiona ēkas atklāšanas pasākums, Bērnu aizsardzības diena
8. jūnijā plkst. 

10.00 2. KNAČ Vecbebru posms + Skolēnu volejbols zālienā

5. jūlijā plkst. 
16.00 Velo Fotoorientēšanās – Rogainings, 1 h un 2 h (novada svētku ietvaros)

14. Jūlijā plkst. 
16.00

Ūdens diena, spēka / izveicības elementi Ornicānu dīķī. (proj. "Aktīvi un zinoši 
Kokneses bērni" ietvaros)

31. augustā plkst. 
(9.00); 10.00 Vecbebru 57. Sporta svētki

Sportiska pēcpusdiena telpās
13. aprīlī pulksten 13 Bebru pagasta „Pagastmājas” 2. stāvā 
notiks sportiska pēcpusdiena, kurā pasākuma dalībnieki 
aicināti piedalīties šautriņu mešanas, 
dambretes, novusa, 
+bicepsa sacensībās.

Likteņdārza informācijas ēka sāks 
darbu ar 13. aprīli; tā būs atvērta katru 
dienu no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, 
arī Lieldienu un maija svētku brīvdie-
nās. 

Informācijas ēkā var uzzināt aktuālo 
informāciju par Likteņdārzu, kā arī ie-
gādāties šīs piemiņas vietas suvenīrus 
un bruģakmeni Likteņdārza Draugu 
alejā.

 
Talka Likteņdārzā!

Ik gadu, pateicoties čaklajiem talci-
niekiem, Likteņdārza labiekārtošanā 
un veidošanā paveikti lieli un nozīmīgi 
darbi.

Arī šogad Likteņdārzā ir daudz da-
rāmu darbu, tādēļ 27. aprīlī katrs ir 
laipni aicināts pielikt savu roku piknika 
vietas un meža daļas sakopšanā, kā arī 
daudzos citos pavasara labiekārtošanas 
darbos.

27. aprīlī pulksten 10.00 gaidām gan 

lielus, gan mazus, jo darāmais atradī-
sies visiem. Kā jau kārtīgā talkā, pēc 
strādāšanas talciniekus cienāsim ar uz 
ugunskura vārītu, sātīgu zupu. Par pie-
dalīšanos talkā dāvināsim Likteņdārza 
Gada karti. Tā dod iespēju 6 cilvēkiem 
sezonas laikā, uzrādot šo karti, apmek-
lēt Likteņdārzu neierobežotu reižu skai-
tu bez ieejas ziedojuma. 

 Lielajai talkai lūgums pieteikties līdz 
25. aprīlim, zvanot pa tālruni 25495544 
vai rakstot e-pastu uz adresi likten-
darzs@koknesesfonds.lv.

Tuvākais Likteņdārzā rīkotais pasā-
kums būs 10. maijā. Tajā tiks atklāts Po-
litiski represēto ģimeņu mātēm veltīts 
piemiņas ansamblis. 

Par pārējiem sezonas laikā plāno-
tajiem pasākumiem iespējams uzzināt 
Likteņdārza mājas lapā www.likten-
darzs.lv vai sociālajos medijos Face-
book, draugiem.lv, Instagram.

Uz tikšanos Likteņdārzā!

Līdz ar pavasara atnākšanu 
rosība atgriežas arī 
Likteņdārzā! 

Sama modināšanas svētki kļuvuši 
par savdabīgu zīmolu Kokneses no-
vada tūrisma zīmolu, kas atpazīstams 
visā Latvijā. 18. maijā ar daudzveidīgu 
pasākumu programmu Koknesē modi-
nāsim galveno svētku gaviļnieku. 

Šajā dienā Kokneses parks ar ziedo-
šajām tulpēm arī svinēs svētkus, jo tur 
valdīs priecīga rosība. Senlaicīgo tēr-
pu un velosipēdu parādē dosies Tvīda 
braucēji, muzicēs Kokneses novada 
dziedošie pašdarbības kolektīvi. Pirmo 
reizi Sama modināšanas svētkos valdīs 
teātra noskaņa, jo līdzās citām aktivitā-
tēm norisināsies amatierteātru festivāls 
„Pērses krasti”. Visas dienas garumā 12 
amatierteātri no dažādām Latvijas vie-
tām savu radīt prieku atklās Kokneses 
parkā, Blaumaņa pagalmā, Kokneses 
kultūras namā, kā arī Bebru un Iršu 
pagastos. Nākamajā izdevuma numurā 
būs publicēta festivāla programma.

Pulksten 11:30 vienā no parka dī-
ķiem notiks jaunu tūrisma objekta 
– Pērses ūdenskrituma atklāšana, uz 
kuru aicināti piedalīties visi svētku svi-
nētāji.

Pēc pagājušajā gadā saņemtajām 

iedzīvotāju pozitīvajām atsauksmēm 
pavasara gadatirgus atkal notiks Parka 
un Blaumaņa ielā, bet parkā ar saviem 
darinājumiem priecēs amatnieku tir-
dziņš. Tirgotāji var pieteikt savu dalību, 
zvanot pa tālruni: 28355381.

Pulksten 12 no skulptūras „Mūžībai” 
sāksies dzīvespriecīgais un košais Tvīda 
brauciens, kas noslēgsies Kokneses pils-
drupās. Svētkos vienmēr ir padomāts 
par izklaidēm bērniem, arī šoreiz viņi 
varēs darboties radošajās darbnīcās, 
izpriecāties piepūšamajās atrakcijās un 
citās jautrās aktivitātēs. Būs padomāts 
arī par sporta cienītājiem, jo Kokneses 
sporta centra hallē notiks Latvijas Poer-
lift inga federācijas 2019. gada atklātais 
čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā uz 
atkārtojumu skaitu.

Jaunās tūrisma sezonas atklāšanas 
svētki noslēgsies brīvdabas estrādē, kur 
zaļumballi spēlēs koknesiešu iecienītā 
grupa „Netīšām blice”.

Uz tikšanos Sama modināšanas 
svētkos Koknesē!

Kokneses Novada Vēstis numurā 
tiks publicēta svētku afi ša ar pasākumu 
programmu.

18. maijā Sama 
modināšanas svētki 
Koknesē
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Kokneses Mūzikas skolas 

vecāko klašu koris 3. 

aprīlī piedalījās Latgales 

kultūrvēsturiskā novada koru 

konkursā, kas tika organizēts 

Daugavpils latviešu kultūras 

centrā. Daugavpilī satikās 

24 Latvijas izglītības 

iestāžu 5. – 12. klašu kori no 

Jēkabpils, Rēzeknes, Balviem, 

Daugavpils, Preiļiem, Aglonas, 

Ilūkstes, Pļaviņām, Salas, 

Viesītes, Kārsavas, Līvāniem, 

Tilžas, Krāslavas un Ludzas. 

II kārtas konkursā piedalījās 

labākie novada kolektīvi, kas 

uzrādīja augstu sniegumu I 

kārtas konkursā novadā. 

Lelde Kamzole-Gagaine,

KMS kora vadītāja 

Marta sākumā arī Kokneses Mū-
zikas skolas kora sagatavotību un 
repertuāra apguvi izvērtēja Kokne-
ses novada domes izglītības darba 
speciāliste Inese Saulīte un žūrijas 
pārstāvji – mākslas skolotāju me-
todiskās apvienības vadītāja Inita 
Asarīte un Pļaviņu Mūzikas skolas 
direktore Dita Ārgule, kas noklau-
soties kora sniegumu atzīmēja gan 
pozitīvās puses, gan deva lietderīgus 
padomus kora skanējuma un izpil-
dījuma kvalitātes uzlabošanai gata-
vojoties koru konkursa II kārtai. 

Katram korim konkursā bija jāiz-
pilda trīs dziesmas – izlozes, izvēles 
un obligātā dziesma no XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku repertuāra. Koru mākslinie-
ciskais un tehniskais sniegums tika 
vērtēts pēc 50 punktu skalas, un 
atbilstoši skatē iegūtajam punktu 
skaitam koriem tiek piešķirta kvali-
tātes pakāpe – augstākā, I, II vai III 
– vai pateicība par piedalīšanos. 

Kokneses Mūzikas skolas koris 
koru konkursa II kārtā ieguva I pa-
kāpes diplomu (43,10 punkti).

Skates dalībnieku sniegumu vēr-
tēja – Agra Bērziņa – VISC nefor-
mālās izglītības departamenta vadī-
tāja,

Rita Platpere – VISC izglītības un 
audzināšanas darba nodaļas vecākā 
referente

Edgars Vītols – Dziesmu svētku 
noslēguma koncerta māksliniecis-
kais vadītājs, J. Vītola Mūzikas Aka-
dēmijas mūzikas pedagoģijas noda-
ļas vadītājs, koru diriģents,

Jevgenijs Ustinskovs – SBDMV 
kordiriģēšanas nodaļas vadītājs, 
Daugavpils koru apriņķa diriģents,

Jānis Grigalis – diriģents, tau-
tas mūzikas instrumentu ansambļu 
speciālists.

Konkursa noslēgumā žūrijas 
pārstāvji deva savu redzējumu par 
koru sagatavotību, atzīmējot ļoti 
labi apgūto dziesmu repertuāru, 
daudzveidīgo un niansēto dziesmu 
izpildījumu koru skanējumā, kā arī 
novēlēja izturību turpmākajam dar-
bam, lai visu koru centieni varētu 
vainagoties ar dalību Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 
kas norisināsies 2020.gadā.

Kokneses Mūzikas skolas audzēk-
ņi, pēc uzstāšanās konkursā, klausī-
jās arī citu koru sniegumu, lai gūtu 
pieredzi, pozitīvu ierosmi un izprat-
ni par laba kora skanējumu. Dienas 
gaitā apmeklējām arī Daugavpils 
novadpētniecības un mākslas mu-
zeju, daudzveidīgās ekspozīcijās ie-
pazīstot gan Daugavpils vēsturi, gan 
apskatot nozīmīgu Latgales māksli-
nieku darbus un nostiprinot savas 

zināšanas dabas eksponātu apskatē. 
Sirsnīgs paldies visiem kora da-

lībniekiem par centību, organizētī-
bu, atbildību un skanīgo dziedāju-
mu! Paldies kora koncertmeistarei 
– Ilonai Makareni. Izturību turpmā-
kajā darbā!

Liels paldies par atbalstu Kokne-
ses novada domei, Kokneses Mū-
zikas skolai par iztrūkstošo tērpu 
iegādi, transporta nodrošinājumu.

Paldies par sirsnīgo uzņemšanu 
Daugavpils Saskaņas pamatskolas 
direktorei Jeļenai Vucānai un skolas 
kolektīvam, kas nodrošināja mēģi-
nājuma un ģērbšanās iespēju skolā, 
kā arī par siltajām un garšīgajām 
pusdienām.

Paldies vecāku pārstāvjiem – 
Antrai Vasiļevskai un Renāram Ču-
makevičam, kas atbalstīja, uzmun-
drināja, palīdzēja visas dienas gaitā!
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Veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumi Kokneses novadā aprīlī

PIRM DIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURDIENA PIEKTDIENA

APRĪLIS

15 16 17 18 19

Zumbas nodarbība, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 

iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Zumbas nodarbība, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Zumbas nodarbība, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses 
sporta centra baseins, 20:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 – 22:00

22 23 24 25 26

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 

iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 – 22:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses 
sporta centra baseins, 20:00

29 30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 

iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses 
sporta centra baseins, 20:00

25 26

Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese-veselīgākā vide visiem" ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses 
novada iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību, 
aktualizējot un risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un iz-
glītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvali-
tātes, drošas vides un veselības uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas ir 
bez maksas, jo projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts 
budžeta līdzekļiem.

Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc 
aktuālo informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība 
– Projekti), Facebook lapā: https://www.facebook.com/veseligikokne-
sesnovada/ vai interesēties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, 
Tālr. 65128569 vai 27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz 
nodarbībām notiek individuāli, sekojot norādītajai informācijai afišās. 

Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta: zaļā krāsā – 
Koknese, zilā krāsā – Vecbebri un dzeltenā krāsā – Irši.

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa    

Eiropas Savienības projekts "Koknese-veselīgākā vide 

visiem!" (Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

Kokneses Mūzikas skolas vecāko klašu korim 
I kārtas diploms koru konkursā Daugavpilī

Kora dalībnieki atpūtas brīdī.


