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Latvijai būt zaļai! Tiekamies Lielajā talkā 22. aprīlī!

Saules pilna sirds ikviena,
Zeltā mirgo gaiša diena!
/Vilis Plūdonis/

Spēja būt atvērtam pret apkārtējo 
pasauli un spēja sekmīgi sadarboties ar 
visdažādāko tautību pārstāvjiem ir vie-
na no mūsdienu sabiedrībā nepiecieša-
majām pamatprasmēm. Tas ir arī viens 
no starptautiskajos projektos iesaistīto 
skolēnu lielākajiem izaicinājumiem un 
ieguvumiem vienlaicīgi. Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola kopš 2003.gada 
sistemātiski piedalās starptautisko sko-
lu sadarbības programmu COMENI-
US un ERASMUS+ projektos, iegūstot 
Eiropas Savienības grantu projektu 
norisei. Par to paldies projektu auto-
rēm un koordinatorēm skolotājām 
I. Kalniņai un L.Reinbergai. Šajā laika 
posmā 153 mūsu skolas skolēni dele-
gāciju sastāvā ir piedalījušies projekta 
aktivitātēs dažādās valstīs. Katra šāda 
iespēja ir bagātinājusi audzēkņus ar 

jaunu, unikālu pieredzi, dzīvojot vies-
ģimenē, kopīgi mācoties, strādājot, 
radoši eksperimentējot un iepazīstot 
citu valstu vienaudžus. Piecas reizes 
Koknesē ir uzņemti viesi no projektu 
dalībvalstīm. Un atkal laikā no 7. līdz 
13. maijam mūsu skolā noritēs kār-
tējais projekta darbs, kurā piedalīsies 
39 vidusskolēni un 10 skolotāji no 
Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Spāni-
jas un Somijas. Šoreiz ciemiņi kopā 
ar mūsu skolas audzēkņiem iepazīs 
latviešu tautā kopto un tautas radošo 
spēku apliecinošo vērtību – Dziesmu 
un deju svētku tradīciju. 12.maijā Kok-
nese piedzīvos gan svētku gājienu, gan 
koncertu, gan amatnieku tirdziņu un, 
protams, latvisko viesmīlību visa ne-
dēļas garumā. Tāpēc jau iepriekš vis-
lielākais paldies tām viesģimenēm, kas 

ar negaidīti lielu atsaucību izteikušas 
vēlēšanos uzņemties rūpes un gādību 
par viesskolēniem.

Viesuzņēmēju 
ģimenes:

Iveta un Guntars Ancāni, Lauma 
un Aldis Āres, Solvita un Uldis Bēr-
ziņi, Ilze un Andris Blaui, Liene un 
Oļegs Dervanovi, Ineta Eihentāle, Zita 
un Aigars Gadzāni, Lita Grāve, Ingrī-
da un Māris Grūbes, Kristīne un Wils 
van Herks, Inta Jēkabsone un Rolands 
Strazdiņš, Jeļena un Vitālijs Laurinavi-
či, Vita Libeka, Mārīte un Raimonds 
Liepiņi, Inga Liopa, Maruta un Andris 
Lutinski, Iluta un Uldis Matušonoki, 
Mārtiņš Miglāns un Rebeka Vērdiņa, 
Inga un Pēteris Ozoliņi, Aija Proma un 
Jānis Saulītis, Benita un Māris Rugaiņi, 
Aiga Sārta, Aiga un Tālivaldis Spilber-
gi, Aija Strazdiņa, Dace un Aldis Štein-
feldi, Irēna un Jānis Višķeri, Ineta un 
Agris Vītoliņi, Inese Zjukova, Sarmīte 
Zukule, Ija Zviedre.

Lai mums visiem kopā ir skaista 
nedēļa maijā!

Māris Reinbergs, 
Ilmāra Gaiša vidusskolas direktors

Esiet sveicināti aprīlī, kad 
dzidri zilās debesīs pavasaris 
raksta savu vārdu. Ar katru jau-
nu saules staru, ar lietus pade-
besi arvien zaļāki kļūst lauki un 
mežs. Klāt laiks, kad arī mums 
darba pilnas rokas. Palīdzēsim 
Latvijai kļūt zaļākai ne tikai Lie-
lajā talkā 22. aprīlī, bet ik dienu, 
sākot ar savu sētu, mājas pagal-
mu, varbūt ar kādu pamestu no-
stūri, kuru pārvērst par ziedošu 
ieleju. Bet vissvarīgākais būtu 
iemācīt jaunai paaudzei nebūt 
dabas postītājiem, bet saudzētā-
jiem, cienot citu cilvēku darbu. 

Tāpat kā zemes kopējiem 
tīrumos, aprīlis ir darbīgs Kok-
neses novada domē. Arī mūsu 
izdevuma lappusēs izlasīsiet, ka 
ir noslēgušies Tūrisma informā-
cijas centra telpu atjaunošanas 
darbi, uzsākta Ģimenes atbalsta 
centra “Dzeguzīte” ēkas atjau-
nošana, Hanzas projekta ietva-
ros Kokneses novads tiek veik-
smīgi prezentēts starptautiskās 
tūrisma izstādēs, kā arī tiek īste-
noti vairāki citi projekti. Bet aiz 
katra no tiem rodams milzīgs, 
daudzu cilvēku kopīgs koman-
das darbs.

Katru reizi nākas atkārtot, 
cik ļoti talantīgi ir mūsu novada 
jaunieši. Šoreiz saruna ar Ģirtu 
Lasmani, kurš savu dzīvi nevar 
iedomāties bez mūzikas. Bet tie-
ši Pūpolsvētdienā skaistu dzīves 
gadskārtu svinēja Ilze Kalvišķe. 
Sirsnīgs paldies jubilārei par 
man uzticēto dzīvesstāstu!

Šomēnes jubilāres gods arī 
Kokneses pagasta bibliotēkai. 
Sagaidot 94. dzimšanas dienu, 
tās draugus un lasītājus gai-
da jauni pārsteigumi. Vienmēr 
prieks vērt šīs bibliotēkas durvis 
un satikt smaidošās, savu darbu 
mīlošās darbinieces. Aprīlis ir 
arī „Kokneses ziņģes” mēnesis. 
Tencinājums Ingunai Žogotai 
un folkloras kopai „Urgas” par 
mūsu gara mantu kopšanu un 
godā celšanu.

Lai tuvojošās Lieldienas 
mums no jauna atgādina, ka dzī-
vība ir brīnums. 

Priecīgus pavasara saules un 
atdzimšanas svētkus!

Sarmīte Rode

Ziemas tumšie mēneši ir pagājuši 
un varam priecāties par pavasari. Die-
nas kļūst garākas, laikapstākļi siltāki 
un lielā pavasara rosība ir sākusies! 
Kokneses novada domes Komunālās 
nodaļas darbinieki, pagastu pārval-
des un iestādes rūpējas par skaistu un 
sakoptu vidi mūsu novadā. Greznās 
ziedu kompozīcijas, īpaši veidotās de-
korācijas un sakoptā vide koknesiešus 
un viesus iepriecina gan ikdienā, gan 
svētku laikā. Pēc ziemas perioda pilnā 
sparā rit pavasara teritoriju uzkopša-
nas darbi – tiek grābtas lapas, vākti at-
kritumi un slaucītas ietves. Pašvaldī-
ba aicina ikvienu iedzīvotāju iesais-
tīties novada sakopšanā, spodrinot 
savas mājas pagalmus un piegulošās 
teritorijas. 

Aprīli varam saukt par Spodrības 
mēnesi, jo tad rosāmies ne tikai savā 
novadā, bet piedalāmies arī Lielajā Tal-
kā, kad talko visā Latvijā. Lielā Talka 
šogad notiks 22.aprīlī, kas turklāt ir 
arī Pasaules Zemes diena. Pirmo reizi 
kopā ar visiem ofi ciāli talkos latvieši 
Eiropā, iesaistoties Eiropas Latviešu 

apvienībai (vairāk informācija: http://
www.ela.lv/).

Tradicionāli Lielās Talkas kartē 
būs atrodami arī vairāki talkošanas 
punkti ar organizētiem pasākumiem 
Kokneses novadā. Precīzu informā-
ciju var iegūt mājas lapā www.talkas.
lv , kā arī pie Kokneses novada talku 
koordinatores Benitas Peciņas, tālr. 
29421728, e-pasts benita.pecina@
koknese.lv. Ja vēlaties pieteikt savu 
talkošanas vietu, tad par šīm talko-
šanas vietām jāziņo novada koordi-
natoram, tikai tad plānotā talka tiks 
reģistrēta un iekļauta Lielās Talkas 
pasākumu plānā, kā arī ievadīta 
mājas lapā www.talkas.lv. Talkas re-
ģistrēt var tikai novada talku koordi-
nators!

Lielās Talkas 2017 
pieteiktās talkošanas 
vietas Kokneses 
novadā

Kokneses pagastā:
„Likteņdārzs”, atbildīgais J.Ber g-

manis 26543015. Talkas sākums plkst. 
10.00. Līdzi aicināti ņemt darba cim-
dus, grābekļus u.c. darba rīkus, kas būs 
noderīgi lapu grābšanā, zaru savākšanā 
un akmeņu nešanā.

Kokneses parks, 2.Pasaules kara 
karavīru piemiņas vietas un ap-
kārtnes sakopšana, Zenta Bērziņa, 
26324003. Pulcēšanās plkst. 10.00. pie 
karavīru piemiņas vietas. Pievienoties 
senioru klubiņa talkai aicināts ikviens 
koknesietis!

Bebru pagastā:
Pie Vecbebru katoļu baznīcas – 

atbildīgā Regīna Madelāne, t. 26328578
Zutēnu kapos – atbildīgais Jānis 

Soloveika, t. 28700332
Mežaparkā – atbildīgais Artis 

Zvejnieks, t. 26417257
Pie Ornicāna dīķa – atbildīgā Ilze 

Pabērza, t. 20016603
Pagasta autoceļu malas – atbildī-

gais Aivis Kosmačevskis, t.26698662 
Atbildīgā par talku Bebru pagastā 

Ilze Pabērza. Pulcēšanās Bebru pagas-
ta talkošanas vietās plkst. 8.30.

Iršu pagastā:
1.Bulandu pilskalns, atbildīgais 

N.Jirgens, 28735729. Talkas sākums 
plkst. 9.00.

! Sīkāka informācija par plānota-
jiem darbiem un pieteikšanās talkai 
pie atbildīgajām personām. Lai talko-
šana būtu ērta un patīkama, aicinām 
līdzi ņemt darba cimdus, grābekļus 
u.c. darba rīkus.

Aicinām iesaistīties pašvaldības 
un novada organizētajos pasākumos, 
lai Latvija patiešām ir zaļākā, tīrākā un 
skaistākā vieta uz pasaules! 

Informējam, ka šogad Lielajai Tal-
kai ir jauns konkurss, kurā aicinām ik-
vienu sagatavot video par Latvijas zaļo 
tēlu – Latvijas vizītkarti. Konkursā var 
piedalīties visi interesenti bez ierobežo-
jumiem. Konkursa nolikums atrodams 
šeit: http://talkas.lv/2017/03/22/lielas–
talkas–konkurss–latvijai–but–zalai/

Kokneses novada talku koordinatore 
Benita Peciņa

Laiks pavasara darbiem! 
22. aprīlis – Lielās talkas diena Latvijā

Aprīlī – Clean R 
tīrības dienas 
Kokneses 
novadā

Aprīlī Kokneses novada iedzīvotā-
jiem tradicionāli tiek dota lieliska ie-
spēja bez maksas atbrīvoties no sadzī-
vē nederīgām un savu laiku nokalpo-
jušām elektriskām un elektroniskām 
iekārtām, kā arī lielgabarīta atkritu-
miem. Elektriskās un elektroniskās 
iekārtas ir ledusskapji, veļas un trau-
ku mazgājamās mašīnas, elektriskās 
krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, 
fēni, gludekļi, kafi jas automāti, tosteri, 
datori, monitori, printeri, televizori, 
radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie 
tālruņi un citas iekārtas. 

Elektriskās un elektroniskās ie-
kārtas varēs nodot 29. aprīlī: 

• Iršos, pie skolas ēdnīcas – 
plkst. 09:00 – 10:30 

• Bebros pie ambulances – 
plkst. 11:00 – 12:30 

• Koknesē, pie Katlumājas – 
plkst. 12.45 – 14:15 

• Koknesē Stacijas laukumā – 
plkst. 15.30 – 16.30 

• Bormaņos pie veikala – 
plkst. 17:00 – 18:00

Uzmanību! Iekārtām jābūt neiz-
jauktām vai droši iepakotām, lai tās 
neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai 
kaitīgās vielas!

Clean R tīrības dienas Kokneses 
novadā tiek organizēts sadarbībā ar 
Kokneses novada domi.

Lai gaišas un svētīgas Lieldienas 
ikvienā ģimenē un mājā!

Kokneses novada dome

ERASMUS+ projekts Koknesē
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1.1. Iesniegt projekta iesniegumu 
„Vides stāvokļa uzlabošanas un sagla-
bāšanas pasākumi Kokneses parkā” 
Valsts budžeta programmas „Vides 
aizsardzības fonds” apakšprogram-
mas „Dabas un bioloģiskās daudz-
veidības saglabāšana un aizsardzība” 
aktivitātē “Vietējās vides iniciatīvas”. 

1.2. Projekta kopējā summa ir 23 
464,11 euro, t.sk. Latvijas vides aiz-
sardzības fonda fi nansējums ir 75% 
jeb 17598,08 euro un Kokneses nova-
da domes līdzfi nansējums ir 25% jeb 
5866,02 euro. 

1.3. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt priekšfi nan-
sējumu 19 944,51 euro apmērā (ir ie-
spēja saņemt 20% avansu no LVAFA 
piešķirtā fi nansējuma). 

1.4. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja vietnieci Māru Bi-
tāni, pilnvarojot veikt darbības, kas 
saistītas ar projekta realizāciju un 
uzraudzību, kur ir nepieciešams paš-
valdības vārdā parakstīties un saistībā 
ar iepriekš minēto kārtot visas forma-
litātes. 

2.1. Piedalīties Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda mērķprogrammas “Mūzi-
kas un dejas mākslas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
projektu konkursā un iesniegt projek-
ta “Kokneses mūzikas skolas materiā-
li tehniskās bāzes uzlabošana” (turp-
māk – Projekts) iesniegumu.

2.2. Projekta kopējas izmaksas ir 9 
995,81 euro, tajā skaitā Valsts Kultūr-
kapitāla fonda fi nansējums 8 996,23 
euro un Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums 999,58 euro.

2.3. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāju Andu Mikālu, piln-
varojot veikt darbības, kas saistītas ar 
projekta realizāciju un uzraudzību, 
kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā 
parakstīties un saistībā ar iepriekš mi-
nēto kārtot visas formalitātes. 

3.1. Ar 2017. gada 5. aprīli mainīt 
nosaukumu “Kokneses novada do-
mes Ģimenes krīzes centrs „Dzegu-
zīte”” uz nosaukumu “Kokneses no-
vada domes Ģimenes atbalsta centrs 
„Dzeguzīte””.

3.2. Ar 2017. gada 4. aprīli izslēgt 
no Kokneses novada domes Ģime-
nes krīzes centra „Dzeguzīte” struk-
tūrvienību ar sociālo pakalpojumu 
“Krīzes centrs” (Sociālo pakalpoju-
mu reģistrācijas 05.03.2010. apliecība 
Nr.453).

3.3. Ar 2017. gada 5. aprīli izvei-
dot un reģistrēt sociālo pakalpojumu 
”Jauniešu māja”. 

3.4. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes Ģimenes atbalsta centra 
„Dzeguzīte” nolikumu un noteikt, ka 
nolikums stājas spēkā ar 2017. gada 5. 
aprīli (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

3.5. Direktorei Lāsmai Ružai – 
Riekstiņai, saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, iesniegt nepieciešamos doku-
mentus Labklājības ministrijā.

3.6. Direktorei Lāsmai Ružai – 
Riekstiņai, saskaņā ar nosaukuma 
maiņu, izmaiņām struktūrvienībās, 
nodrošināt dokumentācijas sakārto-
šanu, klientu un iestāžu informēšanu. 

1.4. Apstiprināt sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 
48703001147 Gada pārskatu par 

2016. gadu .
2.5. Apstiprināt sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas 
SPAAO” Gada pārskatu par 2016.
gadu.

6.1. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par Kokneses novada Bebru pa-
gasta pārvaldes darbu (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

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

7. Pieņemt zināšanai informāciju 
par 2016. gada 2. pusgadā pieņemto 
lēmumu izpildi (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

8.1. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par valsts vietējo autoceļu V922.

8.2. Nosūtīt vēstuli Satiksmes mi-
nistrijai, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, par 
valsts vietējā autoceļa V922 kategori-
jas pārskatīšanu. 

9.1. Kokneses novada domes 
pirmsskolas izglītības iestādi “Gunde-
ga” Kokneses pagastā slēgt laika pos-
mā no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. 
gada 21. jūlijam (ieskaitot). 

Šajā laikā nodrošināt audzēkņu 
uzturēšanos pirmsskolas izglītības 
iestādē “Bitīte” Bebru pagastā.

9.2. Kokneses novada domes 
pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte” 
Bebru pagastā slēgt laika posmā no 
2017. gada 24. jūlija līdz 2017. gada 
18. augustam (ieskaitot). 

Šajā laikā nodrošināt audzēkņu 
uzturēšanos pirmsskolas izglītības 
iestādē “Gundega” Kokneses pagastā.

9.3. Pērses sākumskolas pirms-
skolas grupu slēgt laika posmā no 
2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 
31. jūlijam (ieskaitot).

Šajā laikā nodrošināt audzēkņu 
uzturēšanos pirmsskolas izglītības 
iestādē “Bitīte” Bebru pagastā vai 
pirmsskolas izglītības iestādē “Gun-
dega” Kokneses pagastā

9.4. Kokneses internātpamat-
skolas- attīstības centra pirmsskolas 
izglītības grupu slēgt laika posmā no 
2017. gada 17. jūnija līdz 2017. gada 
14. augustam (ieskaitot).

Šajā laikā nodrošināt audzēkņu 
uzturēšanos pirmsskolas izglītības 
iestādē “Gundega” Kokneses pagastā 
vai pirmsskolas izglītības iestādē “Bi-
tīte” Bebru pagastā.

10.1. Piedalīties ES struktūr-
fondu projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mācību satura aprobācijā un noslēgt 
trīspusējas sadarbības līgumu starp 
Kokneses novada domi, Kokneses in-
ternātpamatskolu – attīstības centru 
un Valsts izglītības satura centru. 

10.2. Slēgt atsevišķu līgumu starp 
Kokneses novada domi un Kokneses 
internātpamatskolu – attīstības cen-
tru par komandējuma izdevumu seg-
šanu Projektā iesaistītajiem Kokneses 
internātpamatskolas – attīstības cen-
tra pedagogiem.

10.3. Par projekta kontaktpersonu 
Kokneses novada domē noteikt izglī-
tības speciālisti Laumu Āri. 

10.4. Par projekta kontaktpersonu 
Kokneses internātpamatskolā – attīs-
tības centrā noteikt Elīnu Ivanāni, di-
rektores vietnieci metodiskajā darbā.

11.1. Iesniegt projekta iesniegumu 
„Zivju resursu aizsardzības pasāku-
mu efektivitātes uzlabošana Kokneses 
novada publiskajos ūdeņos” valsts 
atbalsta saņemšanai zivsaimniecības 

attīstībai no zivju fonda fi nanšu lī-
dzekļiem, atbalsta pasākumā „Zivju 
resursu aizsardzības pasākumiem, 
ko veic valsts iestādes vai pašvaldī-
bas, kuru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība”. Projekta kopējā summa 
EUR 1270.00, no kuras Valsts zivju 
fonda fi nansējums ir 1090.00 EUR un 
Kokneses novada domes fi nansējums 
180,00 EUR. 

11.2. Projekta iesnieguma atbal-
stīšanas gadījumā no Kokneses no-
vada domes budžeta garantēt priekš-
fi nansējumu EUR 1270.00. Kokneses 
novada domes līdzfi nansējums sastā-
da EUR 180.00.

11.3. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīs-
tības nodaļas Projektu vadītāju Mar-
tu Utāni, pilnvarojot veikt darbības 
Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas 
ar projekta realizāciju un uzraudzību, 
kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā 
parakstīties un saistībā ar iepriekš mi-
nēto kārtot visas formalitātes. 

12.1. Piedalīties Latvijas valsts 
mežu atbalstītās Zemgales kultūras 
programmas 2017 atklātajā projektu 
konkursā un iesniegt Zemgales plā-
nošanas reģionā projekta iesniegumu 
par koka skulptūras izveidi Kokneses 
parkā. 

12.2. Projekta kopējas izmaksas 
ir 1400,00 EUR, tajā skaitā Valsts 
Kultūrkapitāla fonda fi nansējums 
1260,00 EUR un Kokneses novada 
domes līdzfi nansējums 140,00 EUR.

12.3. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja vietnieci Māru 
Bitāni, pilnvarojot veikt darbības, 
kas saistītas ar projekta realizāciju un 
uzraudzību, kur ir nepieciešams paš-
valdības vārdā parakstīties un saistībā 
ar iepriekš minēto kārtot visas forma-
litātes. 

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

13.1.2. Eiropas Savienības fi nanšu 
palīdzības līdzfi nansētam investīciju 
projektam “Latvijas-Lietuvas prog-
rammas projekts “Ilgtspējīgu tūrisma 
pakalpojumu attīstība un tūrisma in-
frastruktūras pieejamības uzlaboša-
na” 82217.01 EUR (astoņdesmit divi 
tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro 
01 centi).

Aizņēmuma pamatsummas at-
maksu uzsākt ar 2018. gada 1. janvāri. 
Aizņēmuma atmaksu veikt 20 (div-
desmit) gadu laikā no aizņēmuma 
saņemšanas brīža.

13.2. Aizņēmumu atmaksu ga-
rantēt ar Kokneses Novada pašvaldī-
bas budžetu.

14.1. Iznomāt Kokneses novada, 
Bebru pagasta valsts nozīmes arhitek-
tūras pieminekli vēsturisko apbūves 
kompleksu „Vecbebru Muižu” (turp-
māk tekstā - Objekts Muižas kom-
plekss). Nomnieku noskaidrot mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli 2017. 
gada 16. maijā plkst.10.00. Pieteikša-
nās izsolei līdz 2017. gada 15. maija 
plkst.10.00.

14.2. Noteikt Objekta Muižas 
kompleksa izsoles sākuma cenu - 
gada nomas maksu 1620,94 euro 
(viens tūkstotis seši simti divdesmit 
euro 94 centi) plus nosolītos euro 
par gada nomu, plus PVN 21%. No-
teikt gada nomas maksai izsoles soli 

–200,00 euro (divi simti euro 00 cen-
ti).

14.3. Noteikt, ka papildus nomas 
maksai Nomnieks maksā ēku uzturē-
šanas faktiskās izmaksas gada izde-
vumus, kas uz izsoles brīdi ir 757,20 
euro (septiņi simti piecdesmit septiņi 
euro 20 centi) plus PVN 21%, kā arī 
nekustamā īpašuma nodokli 83,28 
euro( astoņdesmit trīs euro 28 cen-
tus).

14.4. Noteikt nomas Objekta 
Muižas kompleksa lietošanas mērķi: 
Muižas kompleksa attīstība ar mērķi 
saglabāt sabiedrisko pieejamību kom-
pleksam, veicināt uzņēmējdarbības 
vides attīstību un nodarbinātību, iz-
mantojot kompleksa kā kultūrvēstu-
riska pieminekļa potenciālu un vēr-
tības. 

14.5. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumus un līguma projek-
tu (1. un 2. pielikums). 

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

14.7. Izsoli veikt Kokneses nova-
da domes Izsoles komisijai.

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

15.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošās 8/100 domājamās daļas no 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 
3260 013 0415 ar adresi 1905. gada 
ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā (turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums).

15.2. Noteikt Nekustamā īpašuma 
izsoles sākuma cenu 20 930,00 euro 
(divdesmit tūkstoši deviņi simti trīs-
desmit euro 00 centi).

15.3. Noteikt, ka izsolei var re-
ģistrēties līdz 2017.gada 22. maija 
plkst.10.00. Noteikt, ka izsole no-
tiks 2017. gada 23. maijā plkst.10.00, 
Kokneses novada domes administrā-
cijas ēkas 1. stāva telpā Nr.1 (apsprie-
žu zāle), Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

15.4. Apstiprināt Nekustamā īpa-
šuma izsoles noteikumus (pieliku-
mā).

15.5. Izsoli uzdot veikt Kokneses 
novada domes Izsoles komisijai.

15.5. Sludinājumu par izsoli pub-
licēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”, 
un ievietot Kokneses novada domes 
mājas lapā internetā www.koknese.lv.

16. Apstiprināt autoceļu vai to 
posmu uzturēšanas klases saraks-
tu 2017. gada vasaras periodam (no 
01.04. līdz 31.10.) Kokneses pagastā 
(1. pielikums), Iršu pagastā (2.pie-
likums) un Bebru pagastā (3.pieli-
kums).

17.1. Apstiprināt maksu par Kok-
neses novada domes Iršu pagasta pār-
valdes sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem saskaņā ar pielikumu. 

17.2. Maksa par pakalpojuma 
saņemšanu jāiemaksā Iršu pagasta 
pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu 
bankas kontā pirms pakalpojuma sa-
ņemšanas.

17.3. Lēmums stājas spēkā ar 
2017. gada 1. aprīli.

17.4. Ar 2017. gada 31. martu 
atzīt par spēku zaudējušu Kokneses 
novada domes 2012. gada 25. jūlija 
lēmuma Nr.6.8. 13. pielikumu. 

18.1. Piešķirt daļu ikgadējā atva-
ļinājuma Kokneses novada domes 

priekšsēdētājam Dainim Vingrim di-
vas kalendāra nedēļas un trīs dienas 
(trīs svētku dienas) no 2017. gada 6. 
aprīļa līdz 2017. gada 25. aprīlim (ie-
skaitot).

18.2. D. Vingra atvaļinājuma laikā 
no 2017. gada 6. aprīļa līdz 2017. gada 
25. aprīlim domes priekšsēdētāja pie-
nākumus veikt domes priekšsēdētāja 
vietniekam Mārim Reinbergam.

18.3. M. Reinberga veikto darbu 
D. Vingra atvaļinājuma laikā apmak-
sāt saskaņā ar Kokneses novada paš-
valdības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības Nolikumu un Kokneses 
novada domes 2013.gada 19. jūni-
ja sēdes 2. daļas lēmumu Nr.5. „Par 
darba samaksu domes priekšsēdētā-
jam, domes priekšsēdētāja vietnie-
kam, domes deputātiem un komiteju 
priekšsēdētājiem”, Kokneses novada 
domes priekšsēdētāja 2016. gada 26. 
janvāra rīkojumu Nr.8 „Par stundas 
likmi”, proporcionāli nostrādātajām 
stundām.

19.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.4/2017 “Grozījumi Kokneses no-
vada domes 2012.gada 20.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas 
un maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Kokneses no-
vadā”” (pievienoti pielikumā).

19.2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elek-
troniski un rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

19.3. Saistošie noteikumi publi-
cējami laikrakstā „Kokneses Novada 
Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un stājas spēkā nā-
košajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Kokneses Novada Vēstis”.

20.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.5/2017 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Kokneses novadā” (pie-
vienoti pielikumā).

20.2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elek-
troniski un rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

20.3. Saistošie noteikumi publi-
cējami laikrakstā „Kokneses Novada 
Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un stājas spēkā nā-
košajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Kokneses Novada Vēstis”.

21.1. Piedalīties nekustamo īpa-
šumu izsolē.

21.2. Pilnvarot izsolē piedalīties 
domes juristi Ligitu Kronentāli.

 Nākošā novada domes sēde notiks 
2017. gada 26. aprīlī plkst.14.00 un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

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

līdzekļu izlietojumu 1.ceturksnī
3) Par pašvaldības aģentūru fi nan-

siālo darbību 1.ceturksnī
4) Par pašvaldības laikrakstu 

“Kokneses Novada Vēstis” un pašval-
dības mājas lapu

5) Par savstarpējiem norēķiniem 
par pašvaldības sniegtajiem pakalpo-
jumiem

6) Par Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” dar-
bības stratēģijas 2017. – 2025. gadam 
apstiprināšanu

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2017. gada 22. un 29. martā Kokneses novada dome NOLĒMA:
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2.pielikums Kokneses novada domes
2017.gada 29.marta  lēmumam Nr. 7.8 
CEĻU KLASES 2017. gada vasaras periodā 
Kokneses novada ceļiem 
Iršu pagastā

Autoceļa nosaukums Posma garums, 
km

Uzturēšanas 
klase

Meņģele - Zirnīši 0,89 C
Meņģele - Liepkalne 1,27 C
Krustojums - Magones 1,08 D
Slapsiles - Vilkāres 3,57 C
Jirjeni - Melderi 4,68 C
Aizas - Krastmaļi 0,45 C
Laidas - Sauleskalni 0,74 C
Pērles - Blāzmas 0,23 C
Pērles - Mežāres 2,75 C
Upesgrīvas - Dzelmes 1,96 C
Dūjas - Niedrītes 1,72 D
Ilgneši - Mežvidi 0,65 D
Kapi - Aizupes 0,50 D
Robiņi - Aijas 0,19 D
Ūdenskrātuve - Jaunrobiņi 0,56 C
Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš 0,28 C
Irši - Mētras 0,10 C
Mētras - Krustupji 0,81 C
Centrs - Doktorāts 0,41 D
Akācijas – Attīrīšanas iekārtas 0,26 C
Sarmas - Granīti 0,12 C
Saulstari - Ieviņas 0,20 D
Laimdotas – Dālderi 0,11 C
Bluķi - Rāceņi 0,11 D
Granīti - Saulstari 0,21 D
Aizupes - Sausnēja 1,50 D

Kopā 25,14
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 9,77 km.

Ceļu – servitūtu saraksts
Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas klase

Mētras - Krustupji 0,32 C
Dzidras - Melderi 0,22 C
Aizas - Krastmaļi 0,37 C
Namiķi - Gobas 1,19 D
Vilkāres - Pamati 1,42 C
Pamati - Gravas 0,32 C
Surmīši - Pērles 0,70 C
Dzeguzes  - Pārupes 1,34 C
Krustojums - Meņģele 1,00 D
Palejas - Lielkalni 1,33 C
Lielkalni - Pērles 0,71 D
Lielkalni – Silkalni - Pērles 1,39 C
Ceplīši - Ķirši 0,29 C
Laidas - Saulītes 0,75 D
Kapi – Ieviņas - Ābelītes 1,10 C
Ielejas - Indrāni 0,13 C
Druviņas - Kurtuve 0,07 C
Ūdenskrātuve – Vietalvas ceļš 0,13 C
Upesgrīvas - Kalnupes 0,78 C
Upesgrīvas - Dambīši 1,70 C
Auzāni - Dambīši 0,51 C
Vaivieši - Kārkliņi 1,37 C
Upeslīči – Dzelmju ceļš 0,30 D
Līgotnes - Pumpuri 0,86 C
Sumbri - Zemitāni 2,65 C
Sapnīši - Gaidēni 0,17 C
Sapnīši - Zemgaļi 0,32 D
Spuldzenieki - Vālodzes 0,54 C
Spuldzenieki - Ķieģeļnieki 1,13 C
Dzirnavas - Ezerkalni 0,25 D
Dālderi-kapi 0,63 C
Granīti-Saulstari 0,21 D

Kopā 24,20
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 10,87 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi  13,33 km.

Sagatavoja: Ikdienas autoceļu uzturēšanas
speciālists O. Ruža

3.pielikums Kokneses novada domes
2017.gada 29.marta  lēmumam Nr. 7.8

CEĻU KLASES 2017. gada vasaras periodā 
Kokneses novada domes
Bebru pagasta ceļiem

Ceļa 
Nr. Autoceļa nosaukums

Posma ga-
rums 
km

Uzturēša-
nas  klase

1. Ozoli – Lobe 8,81 D
2. Lobes ezers – tilts 0,90 D
3. Jaunkalnieši – Lanti 3,00 D
4. Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli 0,35 D
5. Lobes ceļš – Bāliņi 1,00 D
6. Lobes ceļš – Dubļaines 0,50 D
7. Kalnāji – Rudiņi 0,47 D
8. Ošāji – Aļēni 0,78 D
9. Ošāji – Aliņas 0,51 D
10. Gregersona piebraucamais ceļš 0,68 D
11. Bebrupītes tilts – Purmaļi 1,66 D
12. Cenši – Grīvas 1,09 D
13. Cenši – Sūnas 0,43 D
14. Rudzīši – Jaundzērvēni 1,09 D
15. Senči – Siliņi – Sūnas 0,90 D
16. Senči – Dzērvēni 0,26 D
17. Ozolu ceļš – Vītoli 0,40 D
18.  Lidlauka ceļš (m.s.) 0,59 D
19. Zutēnu kapi – Virši 0,58 D
20. Rožkalni – Birzes 0,56 C
21. Ceļš pie Skarām  (m.s.) 0,23 C
22. Mežaparks – Pīlādži (daļa m.s.) 0,94 C
23. Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes 0,47 D
24. Ataugas – Lācīši   (m.s.) 0,11 D
25. Lācīši – Romas katoļu baznīca 0,15 D

26. Pilskalni – Dārzniecība – 
Ausekļi (m.s.) 0,52 D

27. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi 3,15 D
28. Gāzenieki – Gāzes stacija 0,34 D
29. Spārniņi – Plepi – Mirtes 2,39 D
30. Plepu ferma – Plepi – Margas 0,42 D
31. Jaunceltnes – Šļakāni 0,39 D
32. Ausmas – Kalnamitri 0,73 D
33. Ausmas – Cūkkalni 1,25 D
34. Lauciņi – Vidusmitri 1,52 D
35. Jaunbebru parks – Audēji 0,25 D

36. Pērses tilts – Čiekuri - 
Āpšukalns 2,02 D

37. Grābiņas – Bērziņi 0,49 D
38. Blankas – Zemgaļi 2,12 D
39. Blankas – Sviķi 0,43 D
40. Vilkāres – Beņķi – Vecsiljāņi 3,89 D
41. Blanku ceļš – Purva Siljāņi 0,55 D
42. Blankas – Mucenieki 0,28 D

43. Mehāniskās darbnīcas – 
Stalidzēni 0,98 D

44. Gaidupes – Priežukalns 1,04 D
45. Ceļš –Zālītes (m.s.) 0,05 D

46. Ceļš - uz bērnudārzu/gar 
Ziediem/(m.s.)

0,15 D

47. Pagastmāja – Kalnieši 0,46 D
48. Domēni – Vēži 1,54 D

49. Koknese –Ērgļu ceļš – 
Vīndedzes

0,50 D

50. Tupiešēni – Kroglejas 3,32 D
51. Meņģeles ceļš – Vijas 0,50 D
52. Riemeri – Vijas 0,65 D
53. Riemeri – Bebriņi 1,51 D
54. Irbītes – Audzēres (m.s) 0,48 C

55. Ceļš - gar Avotiem uz 
bērnudārzu (m.s.)

0,19 D

56. Brencēni – Stalidzēni 1,51 D
57. Saulaines – Pasiles – Mežaparks 1,87 D
58. Saulaines – Kautuve 0,46 D

                              Kopā:
t.sk. ar melno segumu

62,41
3,08

Sagatavoja J. Bārs  26411238  

1.pielikums Kokneses novada domes
2017.gada 29.marta  lēmumam Nr. 7.8
CEĻU KLASES 2017. gada vasaras periodā 
Kokneses novada domes 
Kokneses novada pagasta ceļiem 
Nr.
p.k. Ceļa nosaukums   Ceļa garums

/km/
Ceļa 

uzturēšanas
 klase

1. Kaplava -Gailīši 3.58 D
2. Lipši -Lazdas 3.05 D
3. Vecā šoseja -Kaplava 2.58 D
4. Līdums Auliciems 1.10 D
5. Bidēgi-Auliciems 4.74 C
6. Rožlejas -Dolieši 0.49 D
7. Bilstiņi-Atradze 2.78 C
8. Mētras-Heltes 0.51 D
9. Ķerkavas -Salas 0.77 D
10. Ratnicēni-Austrumi 3.00 D
11. Bitenieki-Circeņi 0.62 D
12. Ratnicēni -Ragāļi 3.62 D
13. Vītoliņi-Estrāde 0.73 D
14. Gaiļi -Atradze 2.27 C
15. Reiņi-Noras 0.95 D
16. Spruļi- Birznieki -Pauliņi 5.63 D
17. Bormaņi -Upeslīči 4.71 C
18. Mazvecsviļi-Aizelkšņi 2.56 D
19. Vecā šoseja-Kalnavoti 2.26 D
20. Ziediņi- Sala 1.30 D
21. Alēni-Ieviņas 0.52 D
22. Spīdolas -Ūsiņi 4.29 D
23. Karjers-Urgas-Grotēni 3.01 D
24. Bormaņi-Līvānu mājas 0.38 D
25. Lakstīgalu iela-Kalna Asmi 0.33 D

Kopā: 55.78
    Sagatavoja Kokneses Komunālās 

nodaļas vadītāja  B.Peciņa

Vecbebru Muižas nomas 
tiesību Izsole

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu 
soli nekustamajam īpašumam Kokneses novada, Bebru pagasta  
vēsturiskam apbūves kompleksam „Vecbebru Muiža”. Pieteikša-
nās izsolei līdz 2017.gada 15.maija plkst.10.00. Izsoles sākuma cena 
-  gada nomas maksa 1620,94 euro plus PVN 21%. Izsoles solis 
–200,00 euro (divi simti euro 00 centi). Objekta nomas izsole no-
tiks 2017.gada 16.maijā pkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā  
Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, 
Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa 
tālruni 65128575.

Nekustamā īpašuma Izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu 

soli tai piederošu nekustamo īpašumu -  8/100 domājamās daļas no 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0415 ar adresi 1905.
gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākuma cena 20 930,00 euro (divdesmit tūkstoši deviņi simti trīs-
desmit euro  00 centi). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2017.gada 
15.maija  plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par 
dalības maksas 30,00 euro  un  nodrošinājuma naudas 2093,00 euro  
nomaksu. Objekta izsole notiks 2017.gada 16.maijā pkst.10.00 
Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 
1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 
13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta ap-
skati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Kokneses novada domes priekšsēdētājam 

Dainim Vingrim piešķirts ikgadējais atvaļinājums no 
2017.gada 6. aprīļa līdz 2017.gada 25.aprīlim (ieskaitot). 
Šajā laikā domes priekšsēdētāja pienākumus veiks domes 

priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs.

Gada sākums ierasti ir laiks, kad 
notiek tūrisma izstādes. Kokneses no-
vada dome kopš 2015.gada īsteno Han-
zas projektu, kura ietvaros paredzēta 
dalība izstādēs ar atsevišķu projektam 
veltītu stendu. Līdz ar pārējām projektā 
iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām, 
arī Kokneses novads tika prezentēts 
starptautiskās tūrismam veltītās izstā-
dēs Vācijas pilsētās Hamburgā un Ber-
līnē šī gada februārī un martā. Turklāt 
latviešu fotogrāfa Kaspara Daļecka uz-

ņemtā Kokneses pilsdrupu fotogrāfi ja 
ir viens no dominējošiem elementiem 
projekta stenda noformējumā. Dalība 
tūrisma izstādēs sekmēs mazo Hanzas 
pilsētu atpazīstamību starptautiskajā 
apritē. Apmeklējot HANSA projekta 
stendu, bija iespējams ne tikai iegūt 
informāciju par pilsētām, bet arī iesais-
tīties dažādās aktivitātēs - satikt vidus-
laiku bruņinieku vai ietērpties Hanzas 
laikam raksturīgā apģērbā, redzēt, kā 
tiek kaltas monētas un iemēģināt roku 

dzijas vērpšanā. Meklējiet jaunumus 
par projektu Facebook lapā https://
www.facebook.com/ExploreHANSA/ 
un projekta ofi ciālajā mājaslapā http://
www.hanse.org/en/projects/explore-
hansa/

Par projektu: Sadarbojoties 11 Lat-
vijas, Igaunijas un Zviedrijas partne-
riem, no 2015. gada oktobra līdz 2018. 
gada decembrim tiek ieviests projekts 
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”. 
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģio-

nālā attīstības fonda Centrālās Baltijas 
programmas 2014-2020. gadam atbal-
stu, un tā mērķis ir stiprināt vēsturiskās 
Hanzas savienības vērtības. No Latvijas 
projektā piedalās Cēsu Kultūras un tū-
risma centrs, Kokneses, Limbažu, Pārg-
aujas un Kuldīgas novadu pašvaldības, 
kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība un 
Vidzemes plānošanas reģions, savukārt 

no Igaunijas projekta partneri ir Pērna-
vas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet 
no Zviedrijas – Gotlandes reģions un 
Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra 
“Inspiration Gotland”, kas ir arī projekta 
vadošais partneris.

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, Projekta koordinatore 

Kokneses novada domē

Kokneses novads tiek prezentēts starptautiskās tūrisma izstādēs



4KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 85 372 2017. gada 13. APRĪLIS 4

Apstiprināti ar Kokneses novada domes lēmumu  Nr.7.9(prot.Nr.4)

1. Kokneses novada Iršu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumi:
Nr. 
p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Izcenojums 

bez PVN
PVN
21%

Maksa 
kopā  
euro

1 Telpu noma euro/m2 0.17 0,04 0,21
2 Telpu noma iestādēm, kas sniedz pakalpojumus pagasta 

iedzīvotājiem (pasts, frizētava)
euro/m2 0.51 0,11 0,62

3 Apsaimniekošanas maksa labiekārtotiem  dzīvokļiem euro/m2 0.17 0.04 0.21
4 Apsaimniekošanas maksa daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem euro/m2 0.06 0.01 0.07
5 Atlīdzība par dzīvokļa neprivatizēta izmantošanu 

(labiekārtoti dzīvokļi)
euro/m2 0.07 Ar PVN 

neapliek
0.07

6 Atlīdzība par daļēji labiekārtota dzīvokļa izmantošanu euro/m2 0.04 Ar PVN 
neapliek

0.04

7 Atlīdzība par dzīvokļa izmantošanu bez ērtībām euro/m2 0.01 Ar PVN 
neapliek

0.01

8 Apkure iestādēm apkures sezonā euro/m2 1.11 0.23 1.34
9 Apkure iedzīvotājiem visu gadu euro/m2 0,43 0,05

(PVN 12%)
0,48

10 Aukstais ūdens iestādēm euro/m3 0.63 0.13 0,76
11 Aukstais ūdens iedzīvotājiem euro/m3 0.63 0.13 0,76
12 Maksa par ūdens uzsildīšanu iedzīvotājiem euro/m3 1.84 0.22

(PVN 12%)
2.06

13 Maksa par kanalizāciju iestādēm euro/m3 0.74 0.16 0.90
14 Maksa par kanalizāciju iedzīvotājiem euro/m3 0.74 0.16 0.90
15 Īres maksa par kūtiņu izmantošanu euro/mēnesī 0.71 0.15 0,86
16 Īres maksa par garāžu izmantošanu euro/mēnesī 0.85 0.18 1.03
17 Īres maksa par šķūnīšu izmantošanu euro/mēnesī 0.17 0.04 0.21
18 Nomas maksa par zobārstniec. kab . iekārtām euro/mēnesī 7.11 1.49 8.60
19 Veļas mazgāšana euro/1 reize 1.28 0.27 1.55
20 Skolas ēdnīcas telpu izmantošana euro/1 reize 15.00 3.15 18.15
21 Aktu zāles izmantošana pasākumiem euro/1 reize 15.00 3.15 18.15
22 Sporta halles “Irši” izmantošana pasākumiem ar sporta inventāru euro/1 reize 15.00 3.15 18.15
23 Smilšu volejbola laukumu izmantošana pasākumiem ar 

inventāru
euro/1 reize 10.00 2.10 12.10

24 Traktora BELORUS 920 izmantošana euro/h 14.23 2.99 17.22
25 Maksa par ūdens uzsildīšanuiestādēm euro/m3 1.84 0.39 2.23

Sagatavoja R.Līcīte

Projekta Nr.16-04-AL08-A019. 
2202-000009. Marta beigās noslē-
gušies būvdarbi jaunajā Tūrisma 
informācijas centrā 1905.gada ielā 
7. Projekts tika apstiprināts Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam   
apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2. „Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas” projektu 
konkursā. 

Projekta mērķis - nodrošināt 
tūrisma informācijas centra pie-
ejamību atbilstoši mūsdienu ap-
meklētāja ērtībām un vajadzībām, 
un attīstīt tūrisma centru uzlabojot 
vietas potenciālu un pievilcību, vei-
cinot sabiedrības iesaistīšanos un 
jaunu, integrētu tūrisma un kultū-
ras pakalpojumu un produktu pie-
dāvājumu.

Projekta ietvaros  atjaunotas tel-
pas 1905.gada ielā 7 un ierīkots Kok-
neses novada tūrisma informācijas 
centrs. Veiktie darbi: apkures, ūdens-
apgādes, kanalizācijas, elektroapgā-

des tīklu pārbūve un vispārējos pirmā 
stāva būvdarbi. Tūrisma informācijas 
centra telpu aprīkojums tiks papildi-
nāts izvēloties interaktīvas tehnoloģi-
jas HANSA projekta ietvaros. Jaun-
izveidotais centrs popularizēs dabas 
un kultūrvēsturisko mantojumu, 
sniedzot apmeklētājiem informāciju, 
vizuālu priekšstatu par Kokneses no-
vada vēsturi (telpās izvietos arī Kok-
neses pilsdrupu maketu, kas atrodas 
domes foajē), tradīciju un kultūras 
mantojumu,  iesaistot apmeklētājus 
dažādās rīkotās aktivitātēs un pasā-
kumos, nodrošinot uzņēmējiem po-
pularizēt vietējo produkciju. 

Plānotās projekta kopējās iz-
maksas ir 88 860,77 eiro no tām 45 
000 eiro ir Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējums un 43 860,77 eiro Kok-
neses novada domes līdzfinansē-
jums. 

Tūrisma informācijas centra 
jauno telpu atklāšana apmeklētā-
jiem plānota maija vidū. 

Projektu vadītāja
Marta Utāne 

Foto: Anita Šmite, Marta Utāne 

Noslēgušies Tūrisma 
informācijas centra telpu 
atjaunošanas darbi 

Pēc pašvaldības pasūtījuma vie-
tējie uzņēmēji SIA “Mazā Kāpa” un 
SIA “GT Dizains” sadarbībā ar Kok-
neses Tūrisma centru un Kokneses 
novada domi ir attīstījuši individu-
āla dizaina suvenīru līniju, kas veltīta 
Koknesei – Hanzas pilsētai, uzsverot 
Kokneses kādreizējo dalību Hanzas 
savienībā, ar ko koknesieši lepojas 
vēl šodien. Suvenīros iestrādāti Kok-
neses novadu raksturojoši elementi 
un vērtības – Kokneses senā ģerboņa 
simboli (pils atslēga, valdnieka zizlis 
un laiva), senās gravīras un zīmēju-
mi un citi ar Koknesi saistīti simboli, 
piemēram, Sams. Uzņēmuma SIA 
“GT Dizains” pārstāve Gita Tenisa 
jaunā veidolā izstrādāja Kokneses 
seno zīmogu, kas ir vienojošais ele-
ments visos jaunajos suvenīros un to 
noformējumā. 

Suvenīru līniju veido lina priek-
šauts ar Sama zupas recepti, lina 
dvieļi ar pilsdrupu karti un Sama re-
cepti, lina auduma maisiņš un briļļu 
tīrāmā lupatiņa ar pilsdrupu attēlu, 
ko izveidoja SIA “GC Dizains”, un 
viduslaiku stila ādas zuteņi, ko izga-

tavoja SIA “Mazā kāpa” amatnieces. 
Senatnīguma ticamības pastiprinā-
šanai izmantoti Hanzas laikam mak-
simāli tuvinātas amatnieku tehnolo-
ģijas un materiāli.

Nākotnē suvenīru līniju iespē-
jams papildināt ar citiem suvenīru 
veidiem, kā arī esošajos suvenīros 
iespējams variēt ar audumu un tek-
sta krāsām, noformējumu un vizuā-
lo elementu izvietojumu. 

Pateicamies Gitai Tenisai un 
Inesei Kāpiņai par ieguldīto darbu 
un idejām suvenīru līnijas tapšanas 
procesā. 

Suvenīri izgatavoti pārrobežu 
projekta “Hanzas vērtības jaunai 
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
ietvaros, īstenojot projekta mērķi - 
popularizēt vēsturiskās Hanzas sa-
vienības vērtības, kas vēl mūsdienās, 
lielākā vai mazākā mērā, sastopamas 
katrā partnera pilsētā un, sadarbojo-
ties projekta partneriem, veidot jau-
nus tūrisma produktus un piedāvā-
jumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par 
vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras 
reģionā. 

2016.gadā par projekta līdzek-
ļiem uzstādīti tūristu skaitītāji Kok-
neses pilsdrupās un Likteņdārzā, ie-
gādātas viduslaiku teltis, gadatirgus 
un izstāžu aprīkojums.  Šobrīd pro-
jekta ietvaros notiek Kokneses nova-
da tūrisma mājas lapas uzlabošana 
(līdz 2017.gada aprīlim),  Kokneses 
novada tūrisma informācijas mobi-
lās aplikācijas izstrāde, gatavošanās 
dalībai projekta stendā Starptautis-
kajā Hanzas dienās, kas šī gada jū-
nijā norisināsies Kampenā, Nīder-
landē un citas aktivitātes. Drīzumā 
tiks uzsākta interaktīvā tūrisma 
informācijas āra stenda uzstādīšana 
pie jaunajām tūrisma centra telpām 
1905.gada ielā 7, Koknesē. Projekts 
jāīsteno līdz 2018.gada 31.decem-
brim. 

Kokneses novada domes pro-
jekta budžets ir 104 883,65 eiro, tajā 
skaitā Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda fi nansējums 89  151,10 eiro 
apmērā.

Projekta partneri: Gotlandes plā-
nošanas reģions, Gotlandes tūrisma 
attīstības aģentūra, Pērnavas pašval-

dība,  Viljandi pašvaldība, Vidzemes 
plānošanas reģions, Cēsu kultūras 
un tūrisma centrs, Kokneses novada 
dome, Limbažu novada pašvaldība, 
Pārgaujas novada pašvaldība, Val-
mieras pilsētas dome, Kuldīgas no-
vada pašvaldība.

Par Centrālbaltijas jūras reģiona 
programmu: www.centralbaltic.eu    

Informācija par projektu: https://
www.facebook.com/ExploreHANSA  

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja,

Māra Bitāne

Izveidota Kokneses – Hanzas pilsētas suvenīru līnija

8.aprīlī Rīgā Skonto sporta kompleksā, 

sešpadsmito reizi notika tradicionālās 

skolu jaunatnes volejbola sacensības 

“LĀSES KAUSS 2017”. 

Ivars Māliņš,

volejbola treneris

Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las sportisti bija ieguvuši tiesības pār-
stāvēt savu skolu pamatskolas zēnu 
un vidusskolas jauniešu grupās. Lāses 
kausa fi nālā piedalījās 123 komandas 
no Latvijas skolām, kas pārstāvēja 48 
novadus. Kokneses novadu pārstā-

vēja arī Bebru pamatskolas meiteņu 
komanda.

Kokneses vidusskolas 7.- 9.klašu 
zēnu komanda šajā turnīrā izcīnī-
ja 1.vietu, uzvarot visus pretiniekus 
deviņās spēlēs pēc kārtas. Tas no-
zīmē, ka visas spēles bija emocijām 
bagātas, spraigas un ļoti atbildīgas. 
Komandā spēlēja Edgars Kalno-
zols, Aldis Sproģis, Raivis Pālēns, 
Matīss Zaļais, Jurģis Rēķis, Dāvis 
Derkačs, Matīss Šumskis, Helmuts 
Sokolovs un Mareks Koļesņikovs.
  Vidusskolas jauniešu komanda arī 

trīsdesmit komandu konkurencē aug-
sto izcīnīja 6.vietu. Vidusskolniekiem 
pavisam maz pietrūka, lai iekļūtu to 
četru komandu skaitā, kas dienas bei-
gās cīnās par galvenajām balvām. Ko-
mandā spēlēja Niklāvs Vingris, Jānis 
Andrejevs, Ričards Bringa, Viesturs 
Mozga, Renāts Cīrulis, Ralfs Uškāns 
un Ģirts Lasmanis

Līdzjutēju lomās šoreiz iejutās 
skolas direktors Māris Reinbergs, 
skolotājas Sandra Māliņa un Inese 
Vancāne, kā arī komandas treneris - 
 sporta skolotājs Ivars Māliņš.

Koknesiešu panākumi volejbola 
sacensībās «LĀSES KAUSS 2017»
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Projekta Nr. 4.2.2.0/16/I/002
Aprīļa sākumā uzsākti energoefek-

tivitātes paaugstināšanas darbi ĢKC 
“Dzeguzīte” ēkai. Projekta mērķis ir 
veikt energoefektivitātes pasākumus 
Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkā 
Iršu pagastā, Kokneses novadā, tādējā-
di samazinot oglekļa dioksīda emisiju 
un siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot 
ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos ko-
pējā arhitektūras vidē. 

Kopējās projekta izmaksas: 182 
965, 97 EUR,  tajā skaitā ERAF fi nan-
sējums 155 521,07 EUR. 

Projekta īstenošanas ilgums: 2017.
gada 1.aprīlis – 2017.gada 31.decem-
bris. 

Būvdarbu veicējs : PS “A.A.& Būv-
kompānijas”

Paredzētie būvdarbi:  
 Ēkas fasādes esošās apdares un 

siltumizolācijas demontāža;
 Jumta pārkaru pagarināšana, se-

guma nomaiņa;

 Fasādes siltināšana un apdare;
 1. stāva pārseguma siltināšana 

no bēniņu puses un tehnoloģisko laipu 
izbūve;

 Cokola un pamatu hidroizolēša-
na, siltināšana un apdare;

 Vēdināšanas kanālu piemūrēšana;
 Bruģakmens lietus ūdens nova-

dīšanas apmales izbūve, lieveņu reno-
vācija;

 Lietusūdens tekņu un noteku iz-
būve. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks 
nodrošināts siltumenerģijas patēriņa 
samazinājums par 39%, kā arī oglekļa 
dioksīda emisiju samazinājuma par 
50% gadā (samazināsies par 30,35 
tonnām gadā). Samazinoties CO2 iz-
mešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa 

kvalitāte visā apkārtnē, ieguvēji tiešā 
veidā būs 509 Iršu iedzīvotāji, kā arī 
pansijas klienti (2017.gadā plānoti 42) 
un darbinieki. Papildus ieguvums – tiks 
pārtraukta norobežojošo konstrukciju 
bojāšanās. un pieaugs īpašuma vērtība 
un ilgtspējība, kā arī uzlabosies ēkas vi-
zuālais izskats. 

Projekta mērķis ir vērsts uz MK 
noteikumos noteikto 4.2.2.SAM mērķi – 
samazināt primārās enerģijas patēriņu, 
sekmējot energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un pašvaldību izdevumu sama-
zināšanos par siltumapgādi un veicot 
ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās no-
teiktajām prioritātēm.

Projektu vadītāja
Marta Utāne 

Uzsākti Ģimenes krīzes centra 
“Dzeguzīte” ēkas atjaunošanas darbi

Likteņdārza akcijas “Ieraksti savu vārdu 

Latvijā!” laikā vairāki Latvijā populāri un 

iemīļoti mākslinieki, kā arī ilggadēji šī 

Baltijā unikālā dabas objekta atbalstītā-

ji ir pauduši savu viedokli par Likteņdār-

za nozīmi – diriģents Ints Teterovskis, 

fi nansiste Ilze Jurkāne, mūziķi Elza 

Rozentāle un Goran Gora, kā arī aktrise 

Dana Čerņecova un citi. Akcija turpinājās 

līdz 7.aprīlim, kad varēja ziedot, zvanot 

uz tālruni 90006060. Pārējās ziedošanas 

iespējas būs pieejamas arī vēlāk.

Valda Auziņa

Nodibinājuma „Kokneses fonds”

Valdes priekšsēdētāja

 

“Atbalstīt Likteņdārzu ir savā 
ziņā kā atbalstīt sevi. Tā ir šī dārza 
lielākā vērtība. Vienkārši vajag uz 
turieni aizbraukt, pabūt tur, pabau-
dīt jau izdarīto. Un, ja jūt, ka var arī 
no sevis likt kādu artavu, tad noteikti 
šo iespēju izmantot,” saka viens no 
Latvijā populārākajiem diriģentiem 
Ints Teterovskis. “Ir milzīgs prieks, 
ka Likteņdārza ideja dzīvo jau tik il-
gus gadu. Ka tā no vienkārši skaistas 
vietas pie Daugavas ir kļuvusi par 
gandrīz kā simbolu, kur cilvēki do-
das apskatīt ne tikai lieliski iekoptu 
vietu, bet arī atcerēties, pieminēt un 
padomāt par latviešiem šeit, Latvijā, 
citur pasaulē šodien un rītdien. Tā ir 

vieta, kur būt, kur padomāt, dažreiz 
arī dziedāt.”

Savukārt talantīgā dziedātāja Elza 
Rozentāle dalās ar savas dzimtas stās-
tu Likteņdārzā: “Bruģakmenī savu 
vārdu vajag ierakstīt kaut vai tāpēc 
vien, ka šādā veidā atbalsti Likteņ-
dārza tapšanu. Tad tavs vārds paliek 
uz mūžiem. Tas interesanti un jauki. 
It īpaši, ja mūsu ģimene sarakstīja 
vectētiņa un vecmāmiņas vārdus, 
kuri ir arī karojuši. Tas ir vēl skaistāk, 
manuprāt.”

Likteņdārzs ir svarīgs ne tikai lat-
viešiem, bet arī citu tautību Latvijas 
iedzīvotājiem. Rīgas Krievu teātra ak-
trises Danas Čerņecovas personīgais 
un ģimenes stāsts ir skaistas fi lmas 
vērts: “Man pirms dažiem gadiem 
bija apaļa jubileja, trīsdesmit gadi. 
Mana oma, latviete, uzdāvināja man 
iespēju iestādīt liepu Likteņdārzā. 
Mana, tā brīža draugam, nu jau līga-
vainim, bija izdomāts plāns, ka viņš 
bildinās mani radu klātbūtnē, iestā-
dot liepu. Tas man bija liels pārstei-
gums un tas bija ļoti skaisti. Tas bija 
pagodinājums arī manai omai, ka 
šādā vietā tas ir noticis - kur sastopas 
pagātne, tagadne un nākotne. Maza 
liepiņa kļuva par liecinieci šim lielam 
notikumam manā dzīvē.” 

Viņai Likteņdārzs ir saistīts ar 

nākotni, ar dzimtu un bērniem: “Tā 
ir ne tikai piemiņas vieta. Tur tagad 
ir iekalts arī mans vārds bruģakmenī. 
Es tagad esmu jauna, bet pēc gadu ga-
diem, kad man būs mazdēli un maz-
bērni, viņiem šis akmens nozīmēs 
kaut ko daudz vairāk. “Šeit bija mana 
mamma vai ome, kura veda mani uz 
šo vietu.” Un tā šīs saiknes veidosies. 
Ar katru gadu šī vieta enerģētiski un 
vēsturiski pieņemsies spēkā. Jo mēs 
arī veidojam nākotni un mēs būsim 
pagātnē pēc kāda laika. Mēs kopā vei-
dojam spēcīgu vietu.” 

 Finansiste, ēdienu un pavārmāk-
slas eksperte un vairāku kultūras pro-
jektu atbalstītāja Ilze Jurkāne līdz šim 
vairāku gadu garumā ir dāvinājusi 
savai ģimenei un sadarbības part-
neriem bruģakmeņus Likteņdārza 
draugu alejā. Šobrīd tādu ir vairāk 
nekā 120 un viņa turpina to uzskatīt 
par lielisku dāvanu. “Vienā koncertā 
parādījās iespēja, ka var pirkt bru-
ģakmeni. Es uzdāvināju vairākiem 
ģimenes locekļiem. Tad es sapratu, 
ka tā ir fantastiska Ziemassvētku dā-
vana. Tajos Ziemassvētkos, kas bija 
pirms vairākiem gadiem, nopirku 
apmēram simts, vēlāk es papildināju. 
Kad es biju pēdējo reizi Likteņdārzā, 
tad varēju skaisti redzēt, ka tie visi ir 
manējie cilvēki. Ja katrs latvietis sev 

nopirktu vienu bruģakmeni, tad viņš 
būtu uz mūžu mūžiem daļa no Latvi-
jas likteņa.”

 Mūziķis Goran Gora ir bijis sais-
tīts vietu, kur šobrīd ir Likteņdārzs, 
jau pirms tā tapšanas – kopā ar drau-
gu kopu no “Mazās kavalērijas” viņš 
atklāja tās unikalitāti un skaistumu. 
Viņa vārds arī ir iemūžināts Likteņ-
dārza draugu alejā. “Šie bruģakmen-
īši, manuprāt, ir brīnišķīgs veids, kā 
katrs var palīdzēt tapt lielam brīnu-
mam, kura īsto vērtību mēs novēr-
tēsim tikai pēc piecdesmit, simts ga-
diem. Kad mani bērni vai mazbērni 
tur brauks, viņi redzēs – arī viņš bija 
daļa no tā visa! Tā ir brīnišķīga iespē-
ja burtiski ierakstīt savu vārdu vēstu-
rē. Tur mazāka ir vēlēšanās pazīmē-
ties. Tas vienkārši ir ļoti svarīgi. Es 
Likteņdārzu redzu kā tautas procesu, 
kas notiek Latvijā. Tā ilgstamā nākot-
ne ir tas, uz ko mēs ejam, nevis šo-
brīd pamielot savu ego vai tamlīdzīgi. 
Tostarp ir jocīgi – mans bruģakmens 
blakus Baibas Sipenieces bruģakme-
nim – un tas ir forši. Izrādās, mēs visi 
esam vienkārši cilvēki.” 

 Akcija “Ieraksti savu vārdu Latvi-
jā ir iespēja iemūžināt savu, tuvinieku 
vai draugu vārdus Latvijas laukakme-
nī Likteņdārza draugu alejā. Akcijas 
laikā ziedotāju nosauktie vārdi un uz-

vārdi tiks publicēti laikraksta “Latvi-
jas Avīze” 11.aprīļa izdevumā. Viens 
ziedojums ir 15 eiro.

 Latvijas laukakmeņu bruģis tiek 
ieklāts Likteņdārza draugu alejā, kas 
ved uz dārza centrālo daļu – amfi teāt-
ri pie Daugavas. Alejas izveidei   ne-
pieciešami  113 000 bruģakmeņu. Šo-
brīd ir ieklāti 18 265 bruģakmeņi jeb 
20% no ceļa. Akcijas laikā reģistrētos 
bruģakmeņus plānots ieklāt līdz šā 
gada 17. jūnijam – Latvijas Televīzijas 
devītajai ziedojumu akcijai „Top Lat-
vijas Likteņdārzs!”.

  Šogad Likteņdārzā turpināsies 
daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas 
un Lielā ziedu kalna būvniecība. No-
zīmīgs jaunums būs digitālā ekspozī-
cija “Liktens gāte”, kas stāstīs par Lat-
vijas cilvēku likteņiem 20.gadsimtā. 
 Ziedojuma iespējas:

 www.draugiem.lv: 
http://www.draugiem.lv/liktendarzs/
liktendarzs
 Likteņdārza mājas lapa: 
http://liktendarzs.lv/lv/
atbalst%C4%ABt-2/atbalsta-veidi-2/
bru%C4%A3akmens
 „Kokneses fonda” norēķinu konts 
(reģistrācijas numurs: 40008092535, 
LV10UNLA0050006878844 AS 
„SEB banka”)
  No 1. aprīļa Likteņdārzā uz vietas.  

Mākslinieki, fi nansisti un slavenības atbalsta 
Likteņdārzu – “Atbalstīt Likteņdārzu ir kā atbalstīt sevi”

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 

no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauk-

saimnieki var pieteikties platību maksā-

jumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. 

Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem 

varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 

15.jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem 
būs iespējams LAD Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā 
tas tika darīts 2016.gadā.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem 
nav pieejams dators ar interneta pieslē-
gumu, kā arī nav nepieciešamo dator-
prasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu 
EPS, LAD 26. aprīlī organizē platību 
maksājumu iesniegumu bezmaksas 

konsultācijas Kokneses novada domes 
ēkā no plkst. 10.00, lai palīdzētu klien-
tiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. 
Lauksaimniekiem bez maksas būs ie-
spēja iesniegt pieteikumus gan minētās 
konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot 
LAD klientu apkalpošanas centrus. 

Lūgums iepriekš pieteikties pie 
Kokneses lauku attīstības konsultanta 
Inetas Sproģes pa telefonu 65133642, 
lai izvairītos no rindām plkst. 10.00.

Tāpat kā iepriekšējos gadus platību 
maksājumu iesniegums elektroniski 
palīdzēs aizpildīt Kokneses lauku attīs-
tības konsultants Ineta Sproģe  un Iršu 
lauku konsultants Gundega Skrupska. 
Ineta Sproģe pieņem apmeklētājus 

pirmdienās un ceturtdienās   Kokne-
ses novada domes ēkā (pārējās dienās 
iepriekš sazvanoties), 27. aprīlī Iršu 
pagasta pārvaldes ēkā, 2. maijā Bebru 
pagasta pārvaldē. Šogad konsultācijas 
būs par maksu. Samaksa ir atkarīga no 
patērētā laika aizpildot iesniegumu. 
Prognozējams, ka mazajām saimniecī-
bām tas nepārsniegs 5 eiro. 

 LAD vērš uzmanību, ka piesako-
ties platību maksājumiem elektronis-
ki, lauksaimniekiem ir daudzi būtiski 
ieguvumi. Viens no tiem – iespēja sa-
ņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka 
EPS kļūdas ir iespējams novērst jau 
pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savu-
kārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD 

var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par 
kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 
25.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņe-
mot par to sankcijas. Šādus labojumus 
nebūtu iespējams konstatēt papīra for-
mātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma 
sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja 
klients aizmirsīs pieteikties kādam no 
atbalsta veidiem, ko būtu iespējams 
saņemt, kā arī neļaus pieteikt neatbils-
tošas platības.

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumos lauksaimnieki var saņemt 
konsultācijas jebkurā LAD klientu ap-
kalpošanas centrā klātienē, rakstot e-
pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz 
informatīvo tālruni 67095000.

Par platību maksājumu iesniegumiem 2017. gadā Aptauja 
lauksaimniekiem 
par kopējo 
lauksaimniecības 
politiku
Lauksaimnieki tiek aicināti 
sniegt savu viedokli un līdz 
2. maijam aizpildīt Kopējās 
Lauksaimniecības Politikas 
(KLP) nākotnes aptaujas 
anketu! Aptauju skatīt 
pašvaldības mājaslapā: 
www.koknese.lv   
https://ec.europa.eu/eusur -
vey/runner/Fu ture CAP?-
sur veylangu age=LV

Kokneses novada domes aģentūra
„Kokneses Tūrisma centrs”
Aicina darbā:
Klientu apkalpošanas speciālistu 
Kokneses pilsdrupās 
(sezonas darbinieks no 1. maija līdz 31.oktobrim)

Darba vieta: Kokneses pilsdrupas
Prasības: 
 vismaz vidējā izglītība; 
 labas latviešu, krievu valodas zināšanas (vēlamas 
angļu valodas zināšanas);  
 vēlama pieredze tirdzniecībā un zināšanas par 
 labas komunikācijas spējas un sadarbības veidošanas 
prasme;
 spēja loģiski domāt un analizēt;
 augsta atbildības sajūta, precizitāte, disciplīna un 
līdzsvarotība, kā arī spēja argumentēt un pamatot savu 
viedokli.

CV sūtīt līdz 20.04.2014. uz e-pastu: 
turisms@koknese.lv vai personīgi iesniegt Kokneses 
tūrisma centrā, Melioratoru 1, 1. stāvā, Koknesē, 
Kokneses novadā. Tālr. 65161296, 29275412. 
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Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina projektu iesniegumu pie-
ņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma "Lau-
ku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības"

Otrās kārtas projektu iesniegumu 
pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības" notiks no 
2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 30. 
jūnijam. Otrās kārtas pieejamais pub-
liskais fi nansējums apakšpasākumā 
"Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākša-
nai, attīstot mazās lauku saimniecības" 

Lielrīgas reģionālajai lauksaimniecī-
bas pārvaldei - 1757174 EUR.

Projekta iesniegumu sagatavo sa-
darbībā ar konsultāciju pakalpojuma 
sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju 
pakalpojumu sniedzēju saraksts pie-
ejams www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta 
veidi" → Projekti un investīcijas.

Projekta atbalsta intensitāte 100%. 
Projekta attiecināmās izmaksas 15000 
eiro. Atbalsta pretendents ir fi ziska vai 
juridiska persona, kuras ienākumi no 
saimnieciskās darbības vai ekonomis-
kais lielums standarta izlaides vērtībā 
(SI) ir no 2000-15000 EUR un, kurš 
neapsaimnieko vairāk kā 50 ha. Sīkā-
ka informācija pie Kokneses novada 
lauku konsultanta Inetas Sproģes, tāl-
runis: 65133642.

Izsludināta 2. kārta Mazo 
lauku saimniecību attīstības 
projektiem

Pašvaldības policija pavasarī pie-
vērsīs pastiprinātu uzmanību bezat-
bildīgiem suņu īpašniekiem, kuri 
neievēro normatīvo aktu prasības 
un nesavāc sava dzīvnieka ekskre-
mentus. Atgādinām, ka suņu īpaš-
niekiem, vedot pastaigā suni, līdzi 
jāņem maisiņš suņa ekskrementu 
savākšanai. Maisiņi pēc ekskremen-
tu savākšanas jāutilizē atkritumu 

urnās, kas izvietotas visos pastaigu 
maršrutos gar gājēju ietvēm, pie at-
pūtas soliņiem un citviet novada za-
ļajās zonās.  

Līdz šī gada 1. janvārim bija jā-
veic suņu čipošana un reģistrācija. 
Informējam, ka pašvaldības polici-
ja ir iegādājusies ierīci, ar kuru tiks 
pārbaudīts vai suns ir čipots un re-
ģistrēts.

Atgādinājums suņu 
īpašniekiem!

Satikšanās ar savu Satikšanās ar savu 
meistarumeistaru

„Pasākums "Satiec savu meistaru" Koknesē šogad jau aiz muguras... Pie-
dalījās 21 dalībnieks. Mācījāmies un mācījām. Gan audām, gan muzicējām, 
tamborējām, sējām, cepām un vārījām... Nākamgad atkal! Meistari jau saru-
nāti! Ne tikai tie, kas šogad, būs arī citi un labu labie!” – aicina Inguna Žogota, 
biedrības "Baltaine" priekšsēdētāja.

Kokneses novada iedzīvotāji vienno-

zīmīgi ir teātra mākslas cienītāji! To 

apliecināja arī 24. martā piepildītā 

Kokneses kultūras nama zāle. Tuvojoties 

Starptautiskajai teātra dienai, Kokneses 

amatierteātris saviem uzticīgajiem ska-

tītājiem dāvāja pirmizrādi - A.Arnoldsa, 

E.Baha komēdiju „Traks numurs”.

Sarmīte Rode

Foto: Ingus Pugačovs

Tas patiesi bija traks numurs - iz-
rādes aizrautīgais sižets un aktieru lie-
liskais tēlojums bija vislabākā vitamīnu 
un dzīvesprieka deva šajā pavasarī!

Vācu dramaturgu darbu savulaik 
latviskojis Valdis Grēviņš, tāpēc arī lu-
gas notikumi risinās Rīgā 20. gadsimta 
30. gados. Izrādē savu varoņu dažādos 
raksturus atklāj Tija Spilberga, Edijs 
Lapuks, Rita Čerkovska, Sandis Migla, 
Jānis Madžulis, Dzintars Meiers, Mari-

na Liepa, Kristīne 
Paegle. Jāteic, ka vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Irši” dejotājam Dzintaram 
Meieram šī bija pirmā loma uz Kok-
neses kultūras nama skatuves. Skatītāju 
aplausi pārliecināja, ka Dzintars pirmās 
ugunskristības ir izturējis!

Amatierteātra kolektīvs pateicas 
par atbalstu Aizkraukles kokzāģētavai. 
No ziedotajiem kokmateriāliem Jānis 
Madžulis, pēc profesijas galdnieks, bet 

arī talantīgs aktieris uz skatuves, izga-
tavoja izrādes dekorācijas.

Izrādes režisore Inguna Strazdiņa 
teic: „Paldies visiem izrādes aktieriem! 
„Traks numurs” tapa ilgi, bet ir prieks 
par paveikto. Protams, vēl ir nianses, 
kas jāpieslīpē, bet vienu zinu pavisam 
noteikti – uz savējiem es varu paļau-
ties!”

Pirmie skatītāju aplausi un ziedi sa-
ņemti. Lai izrādei labs turpmākais ceļš! 

„Traks numurs”  „Traks numurs”  
sāk ceļu pie skatītājiemsāk ceļu pie skatītājiem

22. martā Jelgavā, Zemgales reģiona Kom-

petenču attīstības centrā, notika Zemgales 

reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu 8. konference. Konferencē piedalījās 

185 dalībnieki ar 160 zinātniski pētniecis-

kajiem darbiem. Zinātniski pētnieciskie 

darbi tika aizstāvēti 21 zinātņu sekcijā.

Lauma Āre,

Izglītības darba speciāliste

Kokneses novadu pārstāvēja pieci 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12. 
klašu skolēni. Latviešu valodniecības 
sekcijā Dita Šteinfelde prezentēja zi-
nātniski pētniecisko darbu “Anglismi 
mobilās lietotnes “Instagram” lieto-
tāju leksikā”, mākslas zinātnes sekcijā 
Monta Skuja prezentēja darbu “Lauku 
kapelas “Aizezeres muzikanti” vēsture, 
darbība un loma tās dalībnieku dzī-

vē”, kulturoloģijas sekcijā Līva Bitnere 
iepazīstināja ar darbu “Dabas kon-
certzāle”, vēstures un kultūrvēsturiskā 
mantojuma sekcijā Alvis Voitkunskis 
prezentēja darbu “Kokneses nova-
da un Vitingenas pilsētas sadarbības 
nozīmīgums”, fi zikas sekcijā darbu 
“Trokšņa līmeņa pētīšana Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolā” prezentēja 
Sandis Savčenko. Visi darbi ieguva 
augstu punktisko novērtējumu savās 
sekcijās. Dalībai Latvijas skolēnu zi-
nātniskajai 41. konferencei Rīgā tika 
izvirzīti Sanda Savčenko, Ditas Štein-
feldes un Montas Skujas darbi. Sandis 
Savčenko darbs ieguva 2. vietu, Ditas 
Šteinfeldes darbs 3. vietu, atzinības 
ieguva Montas Skujas, Līvas Bitneres, 
Alvja Voitkunska darbi. Sandis Sa-
včenko ieguva apliecinājumu ar tiesī-

bām iestāties Latvijas lauksaimniecī-
bas universitātes Informācijas tehno-
loģiju fakultātē ārpus konkursa par 
valsts fi nansējumu, ja ir izpildīti LLU 
Uzņemšanas noteikumi. Par ieguldīto 
darbu skolēnu zinātniski pētnieciskās 
darbības veicināšanā atzinības rakstus 
saņēma skolotāji – zinātniski pētnie-
cisko darbu vadītāji Inita Asarīte, In-
guna Kalniņa, Līvija Reinberga, Ņina 
Kivleniece, Sarmīte Stepe. Paldies sko-
lotājai Elvīrai Brokai, kura koordinē 
zinātniski pētniecisko darbu izstrādi 
skolā. Paldies skolēniem un skolotā-
jiem par lielo ieguldīto darbu zinātnis-
ki pētniecisko darbu izstrādē. Lai sko-
lēniem izdodas veiksmīgi prezentēt 
savus zinātniski pētnieciskos darbus 
Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā kon-
ferencē Rīgā 21.- 23. aprīlī!

Koknesiešu panākumi Zemgales reģionālajā 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konferencē

Talkojam!Talkojam!
28.martā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 6.b.klase kopā ar klases au-

dzinātāju Ingrīdu Frīdenbergu devās apkārtnes sakopšanas talkā. Talkotāji 
stāsta: „Sakopām teritoriju pie luterāņu baznīcas. Esam apņēmušies šādas tal-
kas turpināt un sakopt vēl citas vietas Koknesē. Darbu darām ar prieku un 
gaidām uzaicinājumus talkā!”

Kokneses novada skolas tika aici-
nātas iesaistīties Liepājas Universitātes 
Zinātnes un Inovāciju parka projektā 
“Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir 
izgatavot katrai skolai individuāla di-
zaina un satura skolēnu dienasgrāma-
tas ar samazinātām izmaksām. 

Projekts dod iespēju skolēniem 

realizēt savas idejas skolas tēla veido-
šanā, gatavojot dienasgrāmatas, bet 
uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu 
publikācijas kā projekta atbalstītājiem 
savā novadā un visā Latvijā. 

 Skolēni šobrīd aktīvi strādā pie 
savas skolas dienasgrāmatas vāka iz-
strādes. Izstrādājot savu dizainu sko-

lēni, vecāki un skolotāji tiks patīkami 
pārsteigti 1.septembrī saņemot jaunās 
dienasgrāmatas. Projekts norisinās jau 
trešo gadu un skolu atbalsts palielinās. 

No mūsu novada Kokneses spe-
ciālā internātpamatskola - attīstības 
centrs ir apstiprinājusi savu dalību 
projektā.

Katrai skolai sava dienasgrāmata

Jānim Madžulim bija jāpārtop 
vairākos tēlos, skatītāji sajūsmināti 
vēroja viņu dāmas izskatā. Savās 
lomās iejutušās arī Rita Čerkovska, 
Marina Liepa un Tija Spilberga.

Atvaļinātais pulkvedis (Dzintars Meiers) ar kundzi (Ritu Čerkovsku) 

sniedz laulības dzīves padomus meitai un znotam 

(Edijam Lapukam un Tijai Spilbergai).
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Marta mēnesī, kad pieminam komunis-

tiskā genocīda upuru piemiņas dienu, 

ar Kokneses novada politiski represēto 

nodaļas biedru aktīvu atbalstu notikuši 

atceres pasākumi, Kokneses pagasta 

bibliotēkā atklāta izstāde - veltījums 

represijās cietušajiem, skaudro noti-

kumu aculiecinieki ar saviem atmiņu 

stāstiem uzrunājuši skolēnus.

Sarmīte Rode

21. martā Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā ar 9. a un 9. b klases sko-
lēniem audzināšanas stundā tikās re-
presēto nodaļas biedri Lība Zukule, 
Andris Freimanis un Jānis Priede. „Pal-
dies jauniešiem! Viņi bija ļoti pacietīgi 
klausītāji!” – pēc tikšanās atzina Lība 
Zukule. 23. martā Bebru pamatskolā 
sociālo zinību stundā ar jaunāko klašu 
skolēniem un divās vēstures stundās ar 
vecāko klašu skolēniem atmiņās dalījās 
Antoņina Midega un Lība Zukule. Arī 
senioru klubiņā „Pīlādzītis” tika piemi-
nēti latviešu tautai sāpīgie notikumi.

Pašiem sava 
svētvieta

24. martā pelēkais Latvijas lau-
kakmens uz kopīgu atceri aicināja 

iedzīvotājus Bebros un Koknesē. 
Bebru pagastā pie piemiņas akmens, 
kas atklāts pirms četrpadsmit pava-
sariem, atceres brīdī Latvijas valsts 
karogu ienesa atvaļinātais NBS Gai-
sa spēku pulkvedis, Bebros dzimu-
šais, Uldis Filipsons, kura tēvs Ver-
ners Filipsons arī izcieta izsūtījuma 
gadus.

Ar kultūras pasākumu organi-
zatores Justīnes Pastores veltījumu 
pelēkajam laukakmenim un kopīgi 
nodziedātu tautas lūgšanu, ikviens 
bija aicināts mērot atmiņu ceļu 
pirms 68 gadiem. Bebru pamatsko-
las skolēniem šis brīdis bija vēstures 
un patriotisma stunda. Bebru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabēr-
za savā uzrunā pieminēja konkrētus 
faktus, kas vienmēr būs neizdzēša-
mi gan no vēstures grāmatām, gan 
no tautas dzīvās atmiņas.

Latvietim visgrūtākajos dzīves 
brīžos spēku devusi dziesma. Arī 
kapelas „Aizezeres muzikanti” da-
lībnieču Ineses Skujas, Velgas Gre-
dzenas un Montas Skujas izpildī-
jumā skanēja dziesmas, kuras reiz 
smeldzīgi izskanējušas svešumā.

Antoņina Midega, Bebru pagas-

ta politiski represēto kopas vadītāja, 
sacīja: „Šobrīd Bebru pagastā ir seši 
iedzīvotāji, kuri ar ģimenēm bija 
izsūtīti uz Omskas, Tomskas, Amū-
ras un Krasnojarskas apgabaliem, 
bet kopā ar mums darbojas arī tie 
bebrēnieši, kuru tuvinieki ir cietuši 
represijās. Paldies viņiem par nesav-
tīgo atbalstu!”

Jau piekto gadu Kokneses no-
vada politiski represēto nodaļa, šo-
reiz kopā ar Likteņdārza īstenotāju 
„Kokneses fonds”, bija izsludinājusi 
radošu konkursu novada izglītības 
iestāžu skolēniem. Jaunie vēstures 
izzinātāji varēja izvēlēties – uzraks-
tīt, ko ir uzzinājuši par 1949. gada 
25. marta notikumiem vai, atsau-
coties uz Likteņdārza aicinājumu, 
izteikt savu vēstījumu par tēmu „Ie-
raksti savu vārdu Latvijā”.

Pakāpjoties uz 
vēstures pamatiem, 
var redzēt nākotni

Pateicoties skolēniem par pie-
dalīšanos konkursā, Antoņina Mi-
dega atzina: „Māra Svīre ir teikusi: 
„Pakāpjoties uz vēstures pamatiem, 
var redzēt nākotni.” Esmu lieciniece 

šim pakāpienam uz vēstures pama-
tiem. Es ieraudzīju, ka mūsu jaunat-
ne aug ļoti patriotiska!” Kokneses 
novada politiski represēto noda-
ļas pārstāve, konkursa ierosinātāja 
Lība Zukule aicināja Likteņdārza 
tehnisko direktoru Jāni Bergmani 
konkursa darbu autoriem pasniegt 
pārsteiguma balvas. Bebru pamat-
skolas 5., 6. un 7. klašu skolēni ļoti 
izjusti bija atklājuši savas domas par 
to, ko viņiem nozīmē Latvija. Par 
vienu no labākajiem tika atzīts 7. 
klases skolnieces Madaras Beitānes 
darbs, kuru publicēja arī „Latvijas 
Avīzē”. Kopumā konkursā piedalījās 
13 Bebru pamatskolas skolēni un 14 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
skolēni.

„Esam tauta, kas ir pierādījusi, 
ka ir sīksta un izdzīvot spējīga jeb-
kuros, visnežēlīgākajos apstākļos,” 
sacīja Jānis Bergmanis, kura dzim-
tai arī 25. marts vienmēr būs skumjš 
atgādinājums par pārciesto izsūtīju-
mā.

Andris Freimanis, Kokneses no-
vada politiski represēto nodaļas va-
dītājs, lai skolēni spētu aptvert 1941. 
un 1949. gada deportāciju upuru 
skaitu, apmēram 57 tūkstošus, sa-
līdzināja to ar bijušā Aizkraukles 
rajonā dzīvojošo iedzīvotāju dau-
dzumu.

Uzzied atmiņu 
pūpolu koks

Atceres brīdī pie piemiņas ak-
mens uzziedēja simbolisks atmiņu 
pūpolu koks. „Kāpēc mājas durvis 
palika neaizslēgtas? Kāpēc sunītis 
pagalmā rēja? Kāpēc novīta ziedi 
dobēs pie mājām? Kāpēc sētā ie-
nāca svešinieki?” Uz šiem un dau-
dziem citiem jautājumiem skolēni, 
vēstures skolotājas Ievas Puniņas 
rosināti, bija sagatavojuši atbildes. 
Viņi bija izpētījuši, ka 1949. gadā 
no Bebru pagasta izveda 40 cilvē-
kus, kopā 17 ģimenes, tukšas pali-
ka 12 mājas. Jautājumus un atbil-
des bērni bija uzrakstījuši uz pašu 
darinātiem papīra pūpoliem. Ieva 
Puniņa pastāstīja par ieceri: „Jautā-
jumi un atbildes pūpolu kokā katru 
gadu tiks papildināti no jauna. Ir 
daudz vēl neuzdotu un neatbildē-
tu jautājumu mūsu valsts vēstures 
lappusēs. Atbildes veido mūsu dzī-
vesziņu, tautas pašapziņu un dzim-
tenes mīlestību. Cilvēks jūtas lepns, 

ja viņš zina savu vēsturi.”
Pēc kopīgā klusuma brīža kā cie-

ņas apliecinājums visiem, kuriem 
atdusas vieta svešumā un nav zinā-
ma, pelēko laukakmeni sasildīja sve-
ču liesmiņas, ziedi un Latvijas pava-
sara vēstneši – sudraboti pūpolzari.

Uzsedz siltu 
muzikālu villaini

Koknesiešiem ir sava svētvieta - 
piemiņas akmens Stacijas laukumā, 
kur gaišai atcerei skanēja Astrīdas 
Saimenas skandētie dzejas vārdi, 
folkloras kopas „Urgas” dziesmas 
gara spēkam un tēvzemes mīlestī-
bai, Ilgas Sīles norunātais Maijas 
Stepēnas veltījums aizvestajiem. 
Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris pateicās repre-
sēto nodaļas biedriem par nesavtīgo 
darbošanos, lai jaunā paaudze labāk 
iepazītu savas tautas vēsturi.

Pēc ziedu nolikšanas atceres 
brīža dalībnieki tika gaidīti Kok-
neses kultūras namā. Klātesoša-
jiem bija iespēja noklausīties Bebru 
pamatskolas skolnieces Madaras 
Beitānes konkursa darbu, kurā cil-
dināts Latvijas dabas skaistums un 
tās strādīgie ļaudis. „Mēs vēlamies 
jūsu skaudrajām atmiņām pāri 
pārsegt siltu muzikālu villaini,” ie-
sākot koncertu, sacīja Reinholds 
Sprukulis, kurš šajā reizē lieliski 
iejutās koncerta vadītāja lomā, gan 
kopā ar brāli Rūdolfu veltīja dzies-
motus sveicienus. No klasikas līdz 
latviešu tautasdziesmu melodijām, 
tik daudzveidīgs bija Kokneses 
Mūzikas skolas mācību orķestra 
sniegums skolotājas Karolīnas Van-
cānes vadībā. Patīkami pārsteidza 
Kokneses Mūzikas skolas saksofo-
nistu ansambļa (vadītājs Ziedonis 
Puķītis) dalībnieku īsie, bet trāpīgie 
raksturojumi par katru izpildāmo 
skaņdarbu. Kā spirdzinoša pavasara 
dvesma bija Ingas Ozoliņas vadīto 
līnijdeju kolektīva „Crystal Line” un 
bērnu līnijdeju grupas „Mazie kris-
tāliņi” uzstāšanās.

Raimonda Paula dziesmu „Ir 
tāda zeme” mazdēli Reinholds un 
Rūdolfs veltīja savai vecmāmiņai 
Antoņinai Midegai un visiem, ku-
riem svēta ir sava tēvu zeme.

Atmiņām nav noilguma, un ik 
pavasari sudrabots pūpola zars pie 
pelēka laukakmens sauks atcerēties 
un pieminēt.

Kokneses novadā piemin Kokneses novadā piemin 
represijās cietušosrepresijās cietušos

Atceres brīdis Koknesē.  Foto Anita ŠmiteAtceres brīdis Koknesē.  Foto Anita Šmite

Bebrēnieši savā svētvietā. Foto: Dzintra SniedzeBebrēnieši savā svētvietā. Foto: Dzintra Sniedze

Gandrīz 20 gadus 1. aprīlī Rīgas 
Latviešu biedrībā notiek konkursa 
„Anekdošu virpulis” fi nāls, kurā 

sacenšas bērni un jaunieši no Lat-
vijas folkloras kopām un citi skolas 
vecuma interesenti. Tiesības pie-

dalīties fi nālā viņi izcīnījuši bērnu 
un jauniešu nemateriālā kultūras 
mantojuma apgūšanas un pārman-
tošanas programmas „Pulkā eimu, 
pulkā teku” stāstnieku konkursa 
„Anekdošu virpulis” novadu pus-
fi nālos.

Šogad konkursā piedalījās 31 
dalībnieks no Ēdoles, Gramzdas, 
Grobiņas, Kokneses, Kuldīgas, 
Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem, 
Rendas, Rēzeknes, Riebiņiem, Prie-
kules, Priekuļiem un Vārkavas.

Atbilstoši konkursa noliku-
mam, dalībnieki uzstājās grupās pa 
trīs līdz pieciem, sākot ar visjaunā-
kajiem. Viņi pa kārtai stāstīja vienu 

anekdoti, līdz katrs izstāstījis trīs 
vai vairāk anekdotes un žūrija bija 
gatava izteikt vērtējumu – kuri no 
stāstītājiem tiek nākamajā kārtā. 
Šoreiz konkursa pirmā kārta bija 
iesildīšanās, kad žūrijas balsojams 
visiem dalībniekiem deva iespēju 
pamēģināt vēlreiz.

Konkursā šogad tika izstāstīta 
431 anekdote, par 17 anekdotēm 
vairāk kā iepriekšējā gadā. I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas skolniece 
Alise Krūmiņa konkursā ieguva 
Dižās smīdinātājas titulu. Kopumā 
konkursā tika piešķirti šādi tituli: 
Mazais smīdinātājs – 5 dalībnieki, 
Lielais smīdinātājs – 4 dalībnieki, 

Dižais smīdinātājs – 5 dalībnieki, 
Ekselentais smīdinātājs – 17 dalīb-
nieki, no kuriem novērtējumu Īpaši 
Ekselentais smīdinātājs saņēma 6 
dalībnieki, galvenās balvas laureāti.

Konkursu rīkoja Valsts izglī-
tības satura centrs sadarbībā ar 
Rīgas Latviešu biedrības Folkloras 
komisiju un tradicionālās kultūras 
biedrību „Aprika”. Konkursa rīko-
šanu atbalstīja Valsts Kultūrkapitā-
la fonds, bet balvas fi nāla dalībnie-
kiem sarūpēja Izstāžu komplekss 
„Rāmava”, „Nacionālais botānis-
kais dārzs” Salaspilī, un citi labvēļi.

Informācija: www.rlb.lv; www. 
visc.gov.lv

Smīdinātāji no visas Latvijas tiekas Anekdošu virpuļa fi nālā Rīgā
Dižā smīdinātāja Dižā smīdinātāja 
Alise KrūmiņaAlise Krūmiņa
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Kāpēc Kokneses novada ļaudīm vērts zi-

nāt par kaimiņu – Ērgļu novada – folklo-

ru? Tāpēc, ka nav tādu robežu, kas nebūtu 

pārejamas, un vienā novadā notiekošais, 

novērotais no mutes mutē aizceļo uz pār-

pagastu un vēl tālāk. Kaimiņu pagastu 

folklora palīdz labāk iepazīt sevi, savu 

izcelšanos, raksturu, paradumus. 

Linda Šmite

Ērglēnieša Gata Ozoliņa, Dau-
gavpils Universitātes fi loloģijas dok-
tora, plašajā Ērgļu novada folkloras 
apkopotajā pētījumā “Ērgļu vērtums” 
(Zinātne, 2017) atrodamas ziņas arī 
par Koknesi, Iršu vācu kolonistiem, 
Sausnēju un Liepkalni, ar kurām Ir-
šiem ir bijusi vēsturiska saistība. 510 
lappušu biezā grāmata unikāla ar to, 
ka tajā pirmo reizi publicēti folkloras 
vācēju rokrakstos palikušie folkloras 
teksti un etnogrāfi jas  materiāli. 

Viens no neseniem jaunieguvu-
miem, kas izmainīs latviešu folkloris-
tikas attīstību, ir agrīnā tautasdzies-
mu vācēja liepkalnieša Pētera Blaua 
(1856-1930) rokraksts “Tautas dzejas 
krājuma sašūtne”(671 vienība), ko 
tikai 2015. gadā Latvijas folkloras 
krātuvē kopā ar citiem materiāliem 
iesniedza Krišjāņa Barona mazmaz-
meita Ilze Ērgle. Šo materiālu trimdā 
līdzi bija paņēmusi Krišjāņa Barona 
mazmeita Lidija Barona. Pētera Blaua 
veikuma pētnieciskam apskatam grā-
matā atvēlēta 121 lappuse. Lielāko 
daļu no saviem folkloras un etnogrā-

fi jas materiāliem P.Blaus uzrakstīja ap 
1876. gadu. Interesanti, ka parunas un 
sakāmus vārdus viņš apzīmē ar vārdu 
“Grabažiņas”, bet raksta “Par dzīparu 
madarāšanu un sieviešu apģērbu ag-
rākos laikos” ievaddaļu apzīmē ar vār-
du “Grabažas”. Pēc Blaua etnogrāfi jas 
materiālu studijām interesants varētu 
izvērsties salīdzinājums par to, kā 19. 
gadsimta beigās ģērbās liepkalnieši, 
ērglēnieši un Iršu (Hiršenhofas) vācu 
zemnieki, kādi bija viņu paradumi 
mājkopībā, sadzīvē.

Vērtīgs ieguvums ir Gata Ozoliņa 
grāmatā atklātais sausnējieša Volde-
māra Eliasa (1871- 1892) folkloras vā-
kums. “Latvju dainu” izdevumā K. Ba-
rons ievietojis 308  Eliasa no Ērgļiem 
iesūtītas tautasdziesmas. 1887. gadā 
viņš pierakstījis teiku par Piķu purvu 
Sausnējā. 

Gatis Ozoliņš sniedz biogrāfi skas 
ziņas par visiem folkloras vācējiem, 
un tā mēs uzzinām, ka piebaldzēns 
Andžs Zvaigzne (1854-1936)  ne ti-
kai vācis un latviešu avīzēm iesūtījis 
tautasdziesmas un vēstītājfolkloru. 
Kolportierim Zvaigžņu Andžam ir 
lieli nopelni latviešu žurnālistikas tap-
šanā, viņš raksta par lauku dzīvi, ziņo 
par tirgiem Vidzemē un Kurzemē. Tā 
“Dzimtenes Vēstnesī” 1911. gada 5. 
jūlijā nonāk vēsts par 1. jūnija tirgu 
Ozolmuižā (Liepkalnes pagasts), uz 
kuru tirgoties devās arī Iršu prasmīgie 
un izslavētie vācu kolonisti – amat-
nieki. 17. jūnijā Vietalvas Odzienā 

arī noticis gada tirgus, uz kuru kāds 
Iršu kolonists ieradies dienu iepriekš, 
lai tirgus laukumā patvaļīgi aizņem-
tu visas labākās vietas, kuras pēc tam 
atdevis draugiem, kaut gan tā rīkoties 
viņam nebijis tiesību. Ap 1870. gadu 
sākumu viņš pierakstījis liepkalnietes 
Latas Sviķis dziedāto dziesmu, kas 
pārsteidz ar spēcīgo baznīcas ietekmi. 
Kā zināms, liepkalniešiem un iršēnie-
šiem kopīga bija Liepkalnes evanģēlis-
ki luteriskā baznīca. 

Augusts Briedis (1877 – 1937), 
kurš sniedzis etnogrāfi skas ziņas no 
Ērgļu apgabala, raksta: 

“Ērgļu pagasts atrodas abej puš` 
Ogres (Vogas) upei. Ērgļu pagastam 
tuvākie sveštautiešu kaimiņi ir Iršu 
kolonisti, ar kuriem satiksme notiek 
glauni, bez kādiem nāvīgiem iemes-
liem. Šejienieši mazvien pie darbiem 
izlieto sveštautiešus, tikai krievi nāk 
grāvjus rakt, dēļus zāģēt un citus tam-
līdzīgus darbus padarīt.”

Pēteri Dambīti (1865-pēc 1937) 
interesējusi folkloras vākšana Ērgļos 
un Liepkalnē. “Ērgļu vērtuma” autors 
norāda, ka zinību un rakstniecības 
mēnešraksta “Austrums” 1889. gada 
4. un 5. numurā atrodama viņa pub-
likācija “Senās kāzu ieražas Liepkalnē”. 
Raksta publicēšanas laikā P. Dambī-
tis strādājis Liepkalnes-Ozolu skolā 
(1887-1892). Izstudējot šo publikā-
ciju, jāsecina, cik daudz no bagātīgā 
kāzu ieražu klāsta ir aizmirsts un cik 
maz to palicis mūsdienu kāzu norisē. 

Pēteris Dambītis latviešu laikrakstos 
19. gadsimta 80. gados cītīgi publicē-
jis savu folkloras vākumu, un tā mēs 
tiekam pie teikas par to, kā klaušu lai-
kos velns padzīts no Sausnējas muižas 
rijas. Sausnējas muiža ir viena no ap-
kārtējām muižām, uz kuru 1766. gadā 
pārcēla zemniekus no Iršu muižas, lai 
atbrīvotu vietu vācu ieceļotājiem.

Folkloristu 24. zinātniskajā ekspe-
dīcijā, kas 1970. gadā notika Ērgļos, 
īsts atradums bija teicējs Elmārs Mi-
ķelsons (1920-1977), kurš folkloras 
vācējiem izstāstījis par sausnējiešu 
vēlēšanos ņemt dalību Jaunbebru Kar-
tupeļu dumpī un anekdotiskus atgadī-
jumus par Iršu vācu kolonistiem:

No Ērgļiem tālu nav Iršu kolonija 
– vesels pagasts, pāri par 100 saimnie-
ku. Tie bija vācieši, viņi runāja šausmī-
gā valodā, izveidoja paši savu dialektu. 
Mājām nebija nosaukumu, bet nosau-
ca pēc saimniekiem. (LFK 1995, 2353)

Par Iršu kolonistiem dažādas 
anekdotes: Kolonistam pie mājas 
aug skaisti koki, oši. Reiz viņš stāsta: 
“Es guļ iekš to sav` gult un klausās. 
Pie man` log` viens putniņš šā skaist 
dzied – čīk-čāg, čīk-čāg, čīg-čāg. Ot-
rārīt skatās: div oš pagalam! Nozāģēti! 
(LFK 1995, 2354)

Iršu kolonisti rīko cūku bēres. 
Slavenāk rīko kā latvieši! Kad viens 
nobaro cūku, rīko cūku bēres. Kad tā 
cūka noēsta, iet uz citu māju. Viņi pa-
zīst tikai gaļas desas. Bet te nu vienreiz 
redz – latvieši ēd putraimdesas. Intere-

sējas – kā tās taisa? – Nu kādu nedēļu 
pirms kaušanas cūkai jādod putraimu 
putriņa. Bet nekas neiznāk. Kolonists 
sūdzas: “Dev` tad` lab` putriņ, bet 
sūd` kā sūd`!” (LFK 1995,2355)

Ērgļi, Irši un Koknese cieši saistī-
ta bija Kokneses dzelzceļa stacijas dēļ. 
Uz Rīgu ērglēnieši veda pārdot linus, 
uzkrātu sviestu, kādu barokli. Parasti 
brauca ziemā ar ragavām, ar ratiem 
neiet – kratīties pa tādiem ceļiem!  
Bijuši Ērgļu apkaimē arī lepni cilvēki, 
kuri nekad nebrauca ar ratiem, tikai ar 
ragavām vai jāšus, jo ar vāģiem vedot 
tikai sūdus un miroņus. 

“Ērgļu vērtums” iepazīstina ar me-
todēm, kā Ērgļu apkārtnē ļaudis dzie-
dinājušies, ar nedzirdētām parunām, 
sakāmvārdiem:

Viena roka tukša, otrā nav nekā. 
Labrīt no rīta, kā ceļos, tā veļos, ne 

mutes mazgāš, ne pātaru skaitīš.
Jāuzkož, lai spēks paēst.
Kas jādara, jādara: noplēs baznīcu, 

uztaisi krogu.
Kāpēc latviešiem tik nozīmīgs 

folkloras pierakstīšanas darbs? Lai ne-
sarautu saites ar savu māju, pagastu, 
novadu, ar valodu, kultūru, dziesmu, 
savu tautu. Lai dziesmīte nepārtrūktu. 

Pēc gadu desmitiem ne tikai inte-
resanti, bet arī svarīgi būs zināt to, ko 
mēs šodien ēdam, ko velkam mugurā, 
kādus teicienus lietojam, kādas puķes 
pie mājām stādām. Kā paaudzes pēc 
mums to uzzinās, ja mēs paši to nepie-
rakstīsim? 

Ērgļu vērtums. 
Novada folklora rokrakstos un publikācijās

Par teātra mākslu ir daudz un dažādu 

teicienu, skaidrojumu un atziņu. ,,Te-

ātris ir ļoti smalka parādība”, ir viens 

no domu graudiem. Arī mēs, pirms-

skolas izglītības iestādē ,,Bitīte”, šo 

smalko parādību mēģinājām saprast. 

PII „Bitīte” informācija un foto

Citus gadus bērni ar skolotājām 
ludziņas iestudēja sagaidot Lieldie-
nas, bet nu jau otro gadu, Starptau-
tiskajā teātra dienā 27. martā, at-
klājam Teātra dienas. Bērni, iestu-
dējot ludziņas, iemācās darboties 
tēlā un būt mijiedarbībā ar citiem 
izrādes elementiem, kā arī tiek at-
tīstīta viņu fantāzija, iztēle un em-
pātija. Katrs bērns iejutās savā tēlā 
un centās apgūt aktiera darbības 
pamatelementus: skatuves runu, 
dialogu, skatuves kustības un im-
provizācijas. Apgūtās iemaņas lieti 
noderēs skolas gaitās un visā turp-
mākajā dzīvē. 

Skatītājus iepriecinājām ar čet-
rām ludziņām. Teātra dienas 27. 
martā atklāja pirmsskolas izglītī-
bas iestādes ,,Bitīte” vadītāja Ilona 
Vītola. Skolotājas N.Matešas sa-
rakstīto ludziņu ,,Kukaiņi mostas” 
rādīja 2. grupas bērni. Tērpušies 
košos kukaiņu tērpos, mazie ak-
tieri iejutās savās lomās. Ludziņas 
sagatavošanā mūzikas skolotāja V. 
Gredzena sniedza savus ieteiku-
mus dziesmu un deju repertuārā.

Arī pašu mazāko, 1.grupas bēr-
nu ludziņa pēc V.Sutejeva motīviem 
,,Zem sēnītes”, skatītājos radīja lie-
lu interesi. Uzzinājām, kā kukainī-

šiem un dzīvnieciņiem izdevās pa-
slēpties no lietus. Neviens nevarēja 
iedomāties, ka mazie ķipari atrak-
tīvi spēj attēlot viltīgo lapsu, zaķi,  
vardi un citus tēlus. Skolotāja un 
režisore L.Rudzone  kopā ar sko-
lotāju - teicēju A.Kurpnieci spēja 
mazos aktierus iedrošināt runāt, 
veikt dažādas kustības un dziedāt.

28. marta pēcpusdienā 3.gru-
pas aktieri aicināja noskatīties 
lugu ,,Gudrais pelēns” skolotājas – 
režisores A.Ādamsones vadībā, bet 
skolotāja V.Kalniņa iejutās arī vie-
nā no lomām. Viss izdevās lieliski, 
jo skatītāji pēc izrādes skaļi aplau-
dēja un nevēlējās doties mājās!

Šajā dienā savu aktiermākslu – 
ludziņu pēc V.Sutejeva motīviem 
„Ābolu maiss”, rādīja arī paši lie-
lākie PII ,,Bitīte” bērni. Skolotājas 

– režisores J.Miezīte un L.Rudzone 
kopā  ar bērniem radīja īstu teātra 
mākslas burvību. Biļešu kontrolie-
ri sagaidīja skatītājus - citu grupu 
bērnus, vecākus un visus pārējos 
interesentus. Noskatoties visas in-
teresantās teātra izrādes, varam 
izvērtēt bērnu radošās spējas dažā-
dos vecumus. 

Pēc izrādēm aktieri saņēma 
pārsteiguma dāvaniņas un grupu 
kolektīvi pateicības rakstus.

Lai izrādes sagatavotu, bija jā-
paveic liels darbs, kurā katrs snie-
dza  savu artavu - bērni, vecāki, 
skolotāji un pārējie darbinieki, 
bet kopā ir sasniegts labs rezul-
tāts. Šajā laikā iegūtās pozitīvās 
emocijas motivē bērnus ar prieku 
gatavoties nākamajiem svētkiem - 
Lieldienām.

Teātra dienas „Bitītē”

Mums patīk spēlēt teātri!Mums patīk spēlēt teātri!

24.martā Upesleju internātpamat-
skolā notika Piedaugavas novada reģio-
nālā folkloras kopu skate. Tajā piedalī-
jās 7 bērnu un jauniešu folkloras kopas 
no Upeslejām, Allažiem, Zaķumuižas, 
Katlakalna, Jaunjelgavas, Lēdmanes un 
Kokneses. Katra kopa bija rūpīgi gata-
vojusi savu skates programmu. To visu 
vērtēja labvēlīgi noskaņotā žūrija: Māra 
Mellēna, Dina Liepa un Zane Šmite. 

Četras kopas saņēma 1.pakāpes 
diplomus, 3 kopas - 2.pakāpes diplo-
mus. Mums - 1.pakāpe. 

Šogad "Tīnē" darbojas 22 skolēni 

no 1. līdz 5.klasei. Skatē piedalījās 15. 
Pēc skates visi mielojāmies ar gardu 
zupu un kliņģeri un tad - jautri danči 
un rotaļas! 

Kad jautāju "Tīnes" bērniem - vai 
brauksim arī uz lielo sarīkojumu, kurā 
piedalīsies visas Latvijas bērnu un jau-
niešu folkloras kopas (apm.1000 da-
lībnieku), kas šogad notiks 5.- 6.maijā, 
tepat netālu - Vecpiebalgā, Taurenē un 
Dzērbenē, visi vienā balsī atbildēja - 
"JĀ"!!!

Inguna Žogota, folkloras kopas 
"Tīne" vadītāja

"Tīne" skatē iegūst 
1.pakāpes diplomu 

18. martā ar video prezentācijām 
Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu 
nodaļā noslēdzām Rozes Stiebras ne-
dēļu, kurā atzīmējām režisores 75. ju-
bileju. Visi interesenti varēja aplūkot 
izstādi, kurā uzskaitītas mākslinieces 
radītās multfi lmas, apbalvojumi un 
sasniegumi. Divas dienas bibliotēkā 
arī varēja mācīties veidot fi lmiņas 
“stop kadru” tehnikā zīmējot vai iz-

mantojot dažādas fi gūras. Bērni iz-
veidoja astoņas īsfi lmiņas, kuras var 
aplūkot šeit Kokneses novada mājas-
lapā: http://ej.uz/8fi lmas

Prieks par dalībniekiem, kuri ie-
mācījās ko jaunu un uz tikšanos citās 
aktivitātēs!

Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļa

Bibliotēkā mācās veidot 
fi lmiņas
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Kokneses novadā uzsāktie un  plānotie ielu un ceļu 
labiekārtošanas darbi 2017.gadā
Kokneses novada pašvaldības pārziņā ir 

183.807 km ceļi, kuri ir reģistrēti valsts ceļu 

reģistrā.

Šogad Kokneses novada ceļu uzturēšanai 

paredzētais fi nansējums ir 136 664.00 eiro, 

kas ir nepietiekami ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšanai.

Par Kokneses pagastā uzsāktajiem 
un iecerētājiem ielu un ceļu labiekār-
tošanas darbiem šajā gadā stāsta Benita 
Peciņa, Kokneses pagasta Komunālās 
nodaļas vadītāja: „No ELFLA LAD fi -
nansētā  projekta „Kokneses novada 
grants ceļu pārbūve un izbūve” līdzek-

ļiem notiks grants ceļu atjaunošana: 
1.a.c.Bidēgi-Bilstiņi,  a.c. Līdums–Au-
liciems, a.c. Bormaņi-Upeslīči posmā, 
a.c. Spīdolas–Ūsiņi posmā, a.c. Maz-
vecsviļi-Aizelkšņi posmā. 

No pašvaldību ceļu un ielu fi nansē-
šanai paredzētās valsts budžeta mērķ-
dotācijas līdzekļiem tiks veikta ielas 
seguma pastiprināšana ar bitumena 
emulsiju un šķembām: Austrumu ielā, 
Līgo ielā, Māras ielā, daļēji Zemeņu 
ielā, daļēji Lakstīgalu ielā, Dzirnavu 
ielā. Caurteku nomaiņa paredzēta Ābe-
ļu ielā un .a.c. Mazvecsviļi-Aizelkšņi. 
Apauguma noņemšana gaidāma Dze-

ņu ielā, bet grāvju tīrīšana: a.c. Spru-
ļi-Birznieki-Pauliņi posmā. Savukārt 
grants seguma atjaunošana, bedru un 
iesēdumu labošana plānota L.Laicena 
ielas posmā, Aveņu ielā, Ābeļu ielā, 
Mednieku ielā, a.c. Spīdolas –Ūsiņi 
posmā, a.c. Lakstīgalu ielā–Kalna Asni. 
No šiem līdzekļiem tiks veikta arī ceļu 
un ielu planēšana, ceļmalu appļaušana 
un sniega tīrīšana. Kokneses pagastā 
kopējais ielu un ceļu garums- 72 km.

„No Kokneses novada domes bu-
džetā paredzētajiem līdzekļiem ceļu un 
ielu uzturēšanai  ziemā no sniega tiek 
tīrīti piebraucamie ceļi uz mājām vien-

tuļajiem pensionāriem un maznodro-
šinātajām personām,” teic Komunālās 
nodaļas vadītāja.

Par plānotajiem darbiem Iršu pa-
gastā informē autoceļu speciāliste Olita 
Ruža: „Turpinās ELFLA projekta prog-
rammas (LAP) pasākuma „Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ietvaros Iršu pagasta auto-
ceļa Vilkāres – Slapsiles pārbūve. Divas 
reizes gadā plānots veikt pašvaldības 
un servitūta autoceļu klātnes planēša-
nu (kopgarums 49.34km), kā arī veik-
sim atsevišķu autoceļu grants seguma 
mehanizētu atjaunošanu, iesēdumu un 

bedru labošanu ar grants vai šķembu 
materiālu.  Lai nostiprinātu  jaunuzklā-
to melno segumu, iecerēts to noklāt ar 
bitumena emulsiju un šķembām.”

Ceļu labiekārtošanas darbi notiks 
arī  Bebru pagastā. „Pagājušajā gadā 
frēzētā asfalta segums tika uzklāts ceļa 
posmam uz Mežaparku un uz Līvānu 
mājām, šogad uz šiem ceļiem uzklāsim 
bitumena emulsiju un šķembas, kā arī 
plānots atsevišķās vietās uzlikt jaunas 
caurtekas. Tiks veikti regulārie ceļu 
uzturēšanas darbi: greiderēšana, ceļa 
malu appļaušana,” informē Juris Bārs, 
Komunālās nodaļas vadītājs.

„Dzimis skatuvei un mūzikai!” – par 

Ģirtu Lasmani teic tie, kuri kaut vienu 

reizi redzējuši viņu spēlējam ģitāru un 

dziedam. Uz skatuves viņš jūtas kā zivs 

ūdenī – droši un pārliecinoši. 

Sarmīte Rode

Talantīgais jaunietis mācās Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidusskolas 11. B 
klasē. „Man ir vislabākie klasesbied-
ri un audzinātāja Inese Vancāne,” 
teic Ģirts. Bet par sasniegto mūzikā 
viņš ir pateicīgs savam skolotājam 
Druvim Andriksonam. Divi vakari 
mēģinājumos ir piepildīti ar tik ra-
došu enerģiju, ka paskrien nemanot. 
Viennozīmīgi var sacīt, ka šis ir Ģir-
ta veiksmes gads – skatītāju aplausi 
skanējuši gan muzikālajā pasākumā 
skolā „Dziedi ar skolotāju”, gan ne-
profesionālo dziedātāju konkursā 
„Klusie ūdeņi”, kurā Druvja And-
riksona vadītā grupa „Nepilns litrs” 
ieguva pirmo vietu. 

Vēl Ģirts muzicē atraktīvu jau-
niešu grupā „Netīšām blice”, dzied 
skolas jauktajā korī, spēlē teātri un 
dejo latviešu tautas dejas. Kā to visu 
var pagūt? Pēc horoskopa dzimis 
Lauvas zīmē, viņš noteikti ir cīnītājs. 
Šovasar, 3. augustā, Ģirts svinēs 18. 
dzimšanas dienu. 

Arī mūsu sarunā atklājās viņa 
mērķtiecība un jaunības maksimā-
lisms.

Nosauc savas trīs labākās rak-
stura īpašības!

Esmu aktīvs, komunikabls un 
… (viņš domīgi apmulst) vienkār-
ši esmu cilvēks, kuram ir vajadzīga 
mūzika. Kur skan mūzika, tur esmu 

klāt!
Vai atceries savu pirmo publis-

ko uzstāšanos?
Tas noteikti vēl bija apmeklējot 

bērnudārzu, kad piedalījos mazo vo-
kālistu konkursā „Cālis” Aizkrauklē. 
Bet varbūt tas bija Ogres estrādē, 
kad biju vecākiem līdzi uz kādas sla-
venas grupas koncertu. Es esot tik 
aizrautīgi dejojis pie skatuves, ka cil-
vēku skatieni vairāk bijuši piesaistīt 
man, nevis lielajiem māksliniekiem!

Vērojot tevi „Dziedi ar skolo-
tāju”, kur spēlēji arī pavadošajā 
grupā, tu ne tikai muzicēji, šķiet, tu 
katru akordu izdejoji! Vai muzika-
litāte un teicamā ritma izjūta man-
tota no vecākiem?

Vecāki vispirms ir mani vislielā-
kie atbalstītāji. Zinu, ka mammas tē-
tis Gunārs Ārness ir bijis baletdejo-
tājs, bet tēta tētis ir spēlējis amatier-
teātrī, man grūti spriest, vai esmu ko 
mantojis. Man tikai ļoti patīk būt uz 
skatuves.

Kad tu sāki apgūt ģitāras spēli?
Pirmajos skolas gados piedalījos 

Ingunas Žogotas vadītājā folklo-
ras kopā „Tīne” – dziedāju un situ 
bungas. Bet gribējās kaut ko vairāk 
no roka. Nolēmu, cik tad ilgi stā-
vēšu pie spoguļa un spēlēšu tenisa 
raketi. Mācoties 5. klasē, sadūšojos 
un aizgāju pie Druvja Anriksona 
un teicu, ka gribu spēlēt basģitāru. 
Viss notika ļoti ātri, Druvis ierakstī-
ja kladītē akordus un tā viss sākās. 
Mājās klausījos dziesmas un spēlēju 
līdzi. Kaspara Dimitera „Princesīte” 
ir pirmā dziesma, kuru iemācījos. 
Kā skolotājs Druvis ir ļoti prasīgs 

un stingrs, joku triekšana ir pēc 
nodarbībām. Viņš atļauj mums im-
provizēt, meklēt un pielikt kaut ko 
savu, bet beigās mēs nonākam pie 
kopsaucēja un rezultāts ir labs. Paš-
reiz mūsu mēģinājumi notiek skolas 
muzeja telpās, bet ļoti vajadzētu citu 
piemērotāko vietu. 

Druvis Andriksons ir iniciators 
pasākumam „Dziedi ar skolotāju”. 
Tev patīk dziedāt ar skolotājiem?

Jā, protams, patīk! Esmu dziedā-
jis ar Ingunu Žogotu, direktoru Māri 
Reinbergu, savu audzinātāju Inesi 
Vancāni. Šoreiz uzrunāju skolotāju 
Evitu Užuli, lai duetā nodziedātu 
„Lāčplēša un Laimdotas dziesmu” 
no rokoperas „Lāčplēsis”. Esmu lat-
viešu rokoperu fans.

Pastāsti par darbošanos gru-
pā „Nepilns litrs” un piedalīšanos 
„Klusajos ūdeņos”.

Grupas aizsākums rodams 
pirms pieciem gadiem un sākotnēji 
tai nebija nosaukuma. Spēlēju tajā 
no pirmās dienas. Jau ceturto rei-
zi piedalījāmies „Klusajos ūdeņos”, 
iepriekšējās reizēs uzvara bija pa-
visam tuvu. Pagājušajā gadā iegu-
vām otro vietu, bet šoreiz skatītāji 
mūs atzina par vislabākajiem. Kaut 
gan vienmēr mums vissvarīgākais 
ir bijis nevis uzvarēt, bet dziedāt 
tā, lai skatītājiem būtu prieks. Eva 
Andriksone, Solveiga Vikšere, Dā-
vis Derkačs, grupas vadītājs Druvis 
Andriksons – mēs visi šobrīd esam 
uz viena viļņa! Grupas sastāvs bieži 
mainās, jo tie, kas pabeidz mācības, 
dodas studiju vai darba gaitās citur. 
Eva un Solveiga ir uzticīgas mūsu 

grupai. Zigmāra Liepiņa dziesmu 
„Tai pilsētai” izvēlējās Druvja sieva 
Marika, un viņa trāpīja desmitniekā! 
Skatītājiem patika arī mūsu tērpi 80. 
gadu stilā. 

Varu tikai nojaust meiteņu re-
akciju šajā vakarā! Viņām taču pa-
tīk puiši, kuri spēlē ģitāras!

Jā, tas sestdienas vakars Face-
book profi lā  mani pārsteidza! Ļoti 
daudzas meitenes rakstīja,  apsveica 
ar grupas uzvaru, vēlējās iepazīties. 

Vai tavai draudzenei būtu jābūt 
muzikālai?

Jebkurā gadījumā kopā ar mani 
viņa tāda kļūs!

Kur vēl var dzirdēt grupu ar no-
saukumu „Nepilns litrs”?

Spēlējam korporatīvos pasā-
kumos un dažādās jubilejās. Mūsu 
repertuārā ir dziesmas latviešu un 
angļu valodā. Ja nepieciešams, sa-
gatavojam tieši tās dziesmas, kuras 
vēlas dzirdēt pasākuma viesi. Esam 
ļoti elastīgi un pretim nākoši. Pirms 
pāris gadiem piedalījāmies Jāņa Ba-
loža organizētajā neformālo mūzi-
kas grupu saietā Koknesē. Jāņa pa-
domi, kā veidot savu skatuves tēlu, 
man ir bijuši ļoti noderīgi. Šobrīd 
gatavojamies vienam nozīmīgam 
pasākumam Koknesē, kas notiks va-
sarā, bet lai tas paliek vēl noslēpums.

Tu spēlē vēl vienā grupā Aizkr-
auklē ar tikpat daudznozīmīgu no-
saukumu „Netīšām blice”.

Pagājušā rudenī, kad ar skolas 
jaukto kori viesojāmies Vācijas 
pilsētā Vitingenā, man piezvanīja 
Reinholds un Rūdolfs Sprukuļi un 
uzaicināja spēlēt viņu grupā. Viņi 
tobrīd gatavoja koncertu Latvijas 
valsts dzimšanas dienai. Piekritu, 
un tagad sadarbojamies dažādos 

projektos.
Tev ir vēl citi vaļasprieki, kad tu 

atrod laiku mācībām?
Kokneses kultūras namā esmu 

kļuvis par dejotāju vidējās paaudzes 
deju kolektīvā „Liepavots”, bet ama-
tierteātra režisore Inguna Strazdiņa 
jaunajā izrādē „Traks numurs” man 
ir uzticējusi dublēt vienu no galve-
najiem varoņiem, kuru pirmizrādē 
spēlēja Edijs Lapuks. Esmu veicis arī 
izrāžu apskaņotāja pienākumus. Bija 
laiks, kad aizrāvos ar volejbola spēlē-
šanu un dejoju skolas deju kolektīvā 
„Kāpēc”. Vēl ļoti gribētu iemācīties 
spēlēt saksofonu. Mazliet nožēloju, 
ka neesmu mācījies mūzikas skolā, 
kur noteikti būtu apguvis saksofo-
na spēli. Bet esmu pārliecinājies, ka 
mūzikas skolas audzēkņiem skaņ-
darbu vieglāk nospēlēt pēc notīm, es 
to daru pēc dzirdes.

Vienu brīdi mācībās biju noslī-
dējis pavisam zemu. Tad tētis patei-
ca, ja nesaņemšos, lai par mūziku 
aizmirstot. Saņēmos. Daudz palī-
dzēja klasesbiedri. Nekad neesmu 
bijis teicamnieks, bet apzinos, ka ir 
jābūt sekmīgam.

Atgriežoties pie mūzikas. Vai 
tev ir autoritātes, kas iedvesmo?

Vienmēr esmu sajūsminājies, 
kad dzirdu: pie basa Roberts Rasa! 
Kā dziedātājs fascinē Intars Busulis. 
Ļoti patīk leģendārās ārzemju gru-
pas: „Roxette” un „Smokie”. 

Vai esi pats mēģinājis komponēt 
vai uzrakstīt dziesmas vārdus?

Pirms pāris gadiem, vēl mācoties 
6. klasē, uzrakstīju dzejoli. Domāju, 
ka vārdus ir vieglāk salikt kopā kā 
mūziku. Bet esmu apņēmies šo dze-
joli pārvērst dziesmā un nodziedāt 
savā izlaidumā. Esmu to pateici ska-
ļi, tātad atkāpšanās ceļa man nav!

Vai esi jau izlēmis, ko iesāksi 
pēc vidusskolas beigšanas?

Visu laiku biju domājis, ka iešu 
mammas pēdās – viņa ir mediķe ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestā Aizkrauklē. Tagad vairāk 
sliecos, ka varētu apgūt ugunsdzē-
sēja profesiju. Man vajag pamatu, lai 
varētu attīstīties tālāk mūzikas jomā. 
Mūzika ir un paliks manā dzīvē pats 
galvenais!

Klāt Lieldienas. Kā tu svini šos 
svētkus savā ģimenē?

Protams, ka nevar iztikt bez olu 
krāsošanas un olu kaujām. Rīteros, 
kur dzīvoju,  vienmēr rīko Lieldie-
nu turnīru, kas sastāv no vairākiem 
sporta veidiem. Noteikti arī šoreiz 
tajā piedalīšos!

Mūzika manā dzīvē ir galvenais!

Būt uz skatuves ir Ģirta aicinājums.

Muzikālie jaunieši kopā ar savu skolotāju Druvi Andriksonu.
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9.aprīlī, Pūpolsvētdienā, Kokneses 

pagasta „Gaidēnos” tuvinieki un drau-

gi dziedāja  „Daudz baltu dieniņu” 

jubilārei Ilzei Kalvišķei 75. dzīves 

gadskārtā. 

Sarmīte Rode

No 1981. gada Ilze un Jānis Kal-
višķi par savām mājām sauc Kok-
nesi, bet kopā viņi sagaida jau 47. 
pavasari. Pavasara saulīte ienākusi 
arī viņu sētā, un abiem saimnie-
kiem darba pilnas rokas. Priecājos, 
ka man bija iespēja ar „Gaidēnu” 
saimnieci satikties vēl pirms dzim-
šanas dienas un kopā ar viņu atri-
tināt atmiņu kamolu. Ilzes kundzes 
dzīves gājums ir grāmatas vērts, bet 
šoreiz tas ir tikai neliels atspulgs no 
atmiņu lappusēm, kurās ierakstīts 
gan laimes tuvums, gan  nezūdošas 
sāpes par zaudēto. 

Bērnība ar 
pelavmaizi

Kā jau paaudzei, kas dzimusi 
kara gados, viņai nācies piedzīvot 
varu un iekārtu maiņu, bet nemai-
nīga visu dzīvi ir bijusi jubilāres ti-
cība labiem cilvēkiem sev līdzās.

Ilzes kundzes bērnības un jaunī-
bas dienu zeme ir Sunākste. Bet par 

bērnu dienām palicis maz saulainu 
atmiņu. Arī viņas tēvam, izglītotam 
cilvēkam, pēc profesijas grāmatve-
dim, 1949. gadā sākās Golgātas ceļš 
uz Sibīriju. „Tēvs atteicās būt par 
„stukaču”. Reiz brīvā brīdī pasēžot ar 
draugiem, viņš bija uzdziedājis kādu 
aizliegtu dziesmu, pastāstījis anekdo-
ti par padomju varu. Neilgi pēc tam, 
vedot manu brāli pie ārsta uz Jelgavu, 
mājās vairs neatgriezās. Uz brīdi izej-
ot no slimnīcas, viņš no ielas ierauts 
„melnajā bertā”. Izrādās, ka draugu 
kompānijā visi nav bijuši īsti draugi. 
Māte ilgi viņu meklēja, līdz noskaid-
roja, ka tēvs apcietināts un pēc tam 
izsūtīts. Kā fašista sievai viņai kon-
fi scēja mantu un bija jāizcieš daudz 
pazemojumu. Es no mazām dienām 
palīdzēju mātei strādāt aitu un vis-
tu fermā. Atceros, kā ēdām no vistu 
graudiem ceptu pelavmaizi. Mana 
lielākā laime bija grāmatu lasīšana. 
Izlasīju visus mammas mīlas romā-
nus. Ganot aitas, tā biju aizrāvusies 
ar grāmatas lasīšanu, ka nemanīju, ka 
mans ganāmpulks jau gabalā. Skrēju 
meklēt uz kolhoza biešu lauku. No 14 
gadiem gāju pa vasarām strādāt lauku 
brigādē, baroju teles, krāvu sienu, ra-
vēju garās cukurbiešu vagas,” atminas 
Ilzes kundze.

Bez 
bizēm un 
velosipēda

Mācoties Viesītes vi-
dusskolā, tēvs atgriezies 
no Sibīrijas. Bet tas bijis 
pilnīgi cits cilvēks – ner-

vozs, garīgi un fiziski salauzts. Uz 
pilngadības svētkiem tēvs solījis 
meitai uzdāvināt velosipēdu. „Lai 
arī tēvs neļāva, pirms pilngadības 
svētkiem ņēmu un pati nogriezu 
savas garās bizes, frizētavā tikai 
aplīdzināja. Kad svinīgajā ceremo-
nijā viņš pamanīja manus līdz ple-
ciem apgrieztos matus, nopirkto 
velosipēdu es vairs neredzēju,” tā 
beidzās stāsts par kāroto dāvanu.

Pēc mācībām Rīgas pedagoģis-
kajā skolā,  Ilze, pēc Sunākstes sko-
las direktora Žaņa Vīksnes piepra-
sījuma, atgriežas strādāt dzimtajā 
skolā par vecāko pionieru vadītāju. 
„Bija savādi strādāt kopā ar bijuša-
jiem skolotājiem. Vadīju visu skolas 
sabiedrisko dzīvi.  Tas bija laiks, 
kad skolotāji organizēja arī pagasta 
kultūras pasākumus.  Zīmēju afišas, 
lasīju lekcijas, spēlēju teātri. Atce-
ros, kā iestudējām Gunāra Priedes 
lugu „Zilā”, kurā spēlēju Rasmas 
lomu. Teātru skatē rādījām vienu 
patriotisku lugu, kurā manu varoni 
nošauj. Saņēmu atzinību par savu 
tēlojumu un arī kritiku, jo, nesot 
mani no skatuves, biju cieši apķēru-
sies ap puiša kaklu. Patika deklamēt 
dzeju, vēl tagad varu stundām ru-
nāt prātā palikušos jaunības dienu 

dzejoļus. Lai cik bija grūti, mēs pra-
tām novērtēt prieka mirkli. Kolho-
za mašīnā braucām uz zaļumballēm 
Staburagā, esmu bijusi arī dziesmu 
un deju svētkos Vīgantes parkā.”

Ilze un neviena cita!
Strādājot skolā, viņa neklātienē sāk 

mācīties Kultūras darbinieku tehniku-
mā par bibliotekāri, bet savai vēlmei 
negūst atbalstu, jo izvēlētā profesija 
nebija saistīta ar skolas darbu. Bet foto 
albumā es redzu  meiteni ar skaistiem 
viļņainiem matiem, gaišā balles kleitā 
un apņēmīgu acu skatienu.

Glīto meiteni apprec vietējais 
sunākstietis, pasaulē nāk viņu dē-
liņš Andris. Puisītim ir tikai pāris 
mēnešu, kad ir jāatsāk darba gaitas. 
Pēc sešiem skolā pavadītiem ga-

diem, Ilze uzņemas sekretāres 
pienākumus Sunākstes ciema 
padomē, bet vēlāk ir arī priekš-
sēdētāja vietas izpildītāja. „Biju 
gandrīz pirmā meitene ciemā!” 
– par šo dzīves laiku teic viņa. 
Ne vienmēr jaunībā mēs spējam 
izvēlēties īsto ceļa biedru visai 
dzīvei. Pēc šķiršanās Ilze viena 
audzina dēliņu. Viņa vēl nezina, 
ka attāls radinieks, viņas vecu-
ma puisis - Jānis, jau sen sev bija 
pateicis: „Mana sieva būs Ilze vai 
neviena cita!” Un dzīvē notiek 
tā, kā jānotiek. 1970. gada 12. 
septembrī Ilze un Jānis mij gre-
dzenus, un jaunais vīrs kļūst par 
gādīgu tēvu mazajam Andrim. 
Mīlestībā un saskaņā ģimenē pie-
dzimst meitas Gunita un Aiga.

No Sunākstes uz 
Koknesi

80. gadu sākumā rodas doma par 
dzīvi Lielvārdē, kur aicina dzīvot Ilzes 

radinieces, bet viņi ir pieraduši pie lau-
ku dzīves un savas lopiņu saimes. Tā 
ceļš atved uz Koknesi, vispirms ģimene 
dzīvo mājā ar nosaukumu „Kaplava”, 
bet nu gari gadi aiztecējuši „Gaidēnos”. 
Dzeltenais nams Daugavas pusē labi 
redzams no šosejas, kur pavisam netālu 
ir autobusu pietura „Kaplava”. 

„Sāku strādāt dispečeros par 
grāmatvedi, vīrs par traktoristu. Su-
nākstē viņš bija darbnīcu vadītājs, 
bet vienmēr teica – man nepatīk 
komandēt, tāpēc ar savu darbu bija 
apmierināts, turpretī man zuda visa 
iepriekšējā sabiedriskā un kultūras 
dzīve. Kā no rīta iekāpu autobusā, 
tā vakarā atgriezos mājās. Sējas un 
ražas laikā nācās strādāt arī sestdie-
nās un svētdienās. Līdz aiziešanai 
pensijā abi ar vīru godprātīgi darī-
jām katrs savu darbu,” teic jubilāre.

Atkal, ieskatoties fotogrāfijās, 
redzu divus smaidošus un laimī-
gus cilvēkus. Kolhoza gados krustu 
šķērsu ekskursijās izbraukātas biju-
šās padomju republikas. 

Kurš gan var atbildēt, kāpēc 
Dievs vai liktenis mums uzliek tik 
lielus dvēseles pārbaudījumus, ka 
liekas, vairs nav spēka dzīvot?  Un 
tomēr no neapjaušamiem  dziļu-
miem pretī plūst spēka upe. Kapla-
vas kapsētā jau 17 gadus atdusas 
Ilzes un Jāņa meita Gunita. Neiz-
dziedināma slimība viņu, saulainu 
un bezgala labestīgu meiteni, pēc 
profesijas mediķi, 28. dzīves gadā 
pāragri  aizsauca no dzīves. Pirms 

26 gadiem zemes klēpim atdots 
Andris. Viņam bija tikai 25 gadi. Ir 
zaudējumi, pie kuriem nekad nep-
ierod.  Itin bieži mātes soļi ved uz 
Kaplavas kapsētu, kur vienatnē pa-
runāties ar saviem mīļajiem. 

„Pīlādzīša” hronikas 
rakstītāja

Mājīgajās istabās, kur daudz 
puķu, grāmatu plaukti un gleznas, 
Ilzes kundzei vismīļākais ir mazā-
kais stūrītis, ko viņa sauc par savu 
buduāru. Tur ik rītu viņa sasveicinās 
ar saviem dārgajiem, kuri uzsmaida 
no fotogrāfi jām. Vislielāko prieku 
viņai un vīram dāvā meitas Aigas 
bērni. Vecākā mazmeita Tija jau stu-
dē Rīgā, bet tāpat kā vecmāmiņa mīl 
teātri un darbojas Kokneses ama-
tierteātrī. Pavisam nesen arī vecve-
cāki Kokneses kultūras namā redzē-
juši pirmizrādi lugai „Traks numurs”, 
kur mazmeita spēlējusi vienu no 
galvenajām lomām. Otra mazmeita 
Anda mācās Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā, bet mīlulītis, piecgadī-
gais Kārlēns, vēl soļo uz bērnudārzu.

„Pirmos desmit gadus pēc meitas 
aiziešanas biju kā sastingusi. Paldies 
Ilgai Sīlei, toreizējai senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” vadītājai, kura mani pie-
runāja iesaistīties klubiņa pasāku-
mos. Nu jau sešus gadus senioru klu-
biņa biedri man ir kļuvuši par tuviem 
cilvēkiem. Pirmajos gados pēc Ilgas 
Sīles ierosmes cītīgi rakstīju klubiņa 
hroniku. Tagad domāju, kurš gan to 
visu lasīs?” – prāto Ilzes kundze.

Gaidīts notikums viņai vienmēr 
ir senioru balle Ziemassvētkos. Bet,  
redzot citus pārus valsējam, drau-
dzenēm mēdz teikt: „Aizbraukšu 
mājās un šķiršos!” Visa vaina tajā, 
ka vīra kungam tagad vairāk patīk 
mājas miers. Taču jaunībā Jānis sie-
viņu allaž ballēs izdancinājis. Bijis 
arī kāzu fotogrāfs, abiem nācies būt 
par vedējiem Koknesē trīs kāzās.

Uzdāvina pirmo 
māllēpeni pavasarī

Par mīlestību nav jārunā ska-
ļos vārdos, ir pārliecināts Jānis. Tā 
pirmā māllēpenīte pavasarī, ko viņš 
uzdāvina savai Ilzei, visu izsaka bez 
vārdiem. 

„Māka nav izšķirties, bet dzīvot 
un mīlēt otru ar viņa trūkumiem,” 
pēc kopā nodzīvotiem teju 47 ga-
diem, teic Ilzes kundze. „Jānis ir labs 
vīrs un viņam patīk mani palutināt. 
No rītiem man pienes kafi ju gultā, 
pagatavo gardas sviestmaizes, bet 
kad aizguļos, sagaida ar kartupeļu 
pankūkām,” viņa slavē dzīvesbiedru.

„Mana sliktākā īpašība ir tā, ka 
es piedodu, bet nekad neko neaiz-
mirstu,” atklāj jubilāre. Bet varbūt 
savu rakstura stingrību viņa man-
tojusi no daudzajām grāmatu varo-
nēm, kuru dzīvesstāsti palikuši dziļi 
sirdī. „Jā, esmu liela lasītāja. Tāpat 
kā nesen izlasītajā Dainas Grūbes 
grāmatā „Ducis cara rubļu” aprak-
stītajai varonei, rakstnieces vecmā-
miņai, bērnībā paticis no skolas 
ejot ceļa malā apstāties un palasīt 
grāmatu, tā bērnu dienās bija arī 
man. Apsēdos ceļa maliņā un lasot 
aizmirsu par visu pasauli! Grāmatas 
gan pērku pati, gan lasu Kokneses 
pagasta bibliotēkā. Savējās ar prieku 

Pavasaris ir mans laiks!
Ilze un Jānis Kalvišķi Ilze un Jānis Kalvišķi 
jaunības dienās.jaunības dienās.

Priekšā vēl visa dzīve!Priekšā vēl visa dzīve!

Visskaistākie ziedi Visskaistākie ziedi 
dzimšanas dienā .dzimšanas dienā .
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iedodu palasīt arī draugiem. Nesen 
izlasīto vidū ir Andas Manfeldes 
„Virsnieku sievas” un Ata Kļimo-
viča „Personiskā Latvija”. Vēl par 
manu atkarību kļuvusi krustvārdu 
mīklu minēšana. Bez „Lielajām rū-
tīm” savu dzīvi vairs nevaru iedo-
māties!” – smej lielā lasītāja.

Rokdarbi ir vēl viena jubilāres 
kaislība. Viņas vārdiem runājot, ir 
apadīta visa ģimene. Vakaros nevar 
sēdēt dīkā pie televizora. Rokām ir 
jākustas! Un tā top aizvien jauni 
noadīti džemperi, cimdi un zeķes, 
kāds izšūts smalkums. Pirmie rok-
darbi darināti, kad dzimuši bērni 
un gribējies viņus sapucēt. Tambo-
rētu kleitiņu veikalā nedabūt! 

Bet vai lopiņi joprojām kūtī? 
Saimniece nosmej: „Kur nu vairs, bet 
vēl netiekam vaļā no divām kaziņām. 
Varbūt kādam varam uzdāvināt?”

Vērojot, kā istabā kastītēs bra-
ši no zemes izlīduši tomātu stādi-
ņi, saimniece teic: „Mums ar vīru 
darbi sadalīti. Viņš audzē tomā-
tus, pupiņas, sīpolus un ķiplokus, 
manā pārziņā ir puķu dārzs. Vēl es 
esmu krāsotāja! Re, pagājušā gadā 
pārkrāsoju verandas sienas. Itin 

bieži pēc vajadzības veicu mājās 
kosmētisko remontu.”

Botāniskā dārza 
fi liāle

Izejot sētā, saimniece vedina 
aplūkot viņas valstību. „Te ir mūsu 
botāniskā dārza filiāle!” Skatam pa-
veras neskaitāmas puķu un stādu 
dobes. Piesaulītē pilnā sparā zied 
sniegpulksteņi un krokusi. Bet sētas 
kopēja ar lepnumu stāsta: „Te man 
aug krūmmellenes, te dzērvenes – 
pagājušajā rudenī salasījām 21 litru 
veselīgo ogu. Iestādījām arī brūkle-
nes un vienu lācenītes krūmu. Lūk, 
te ir bārbeles un spirejas. Tūlīt sāk-
sies darbs siltumnīcās. Ko lai dara, 
vecums nenāk viens!” Virzoties uz 
meitas un znota uzceltās pirtiņas 
pusi, pamanu gan saimnieces ie-
kopto vīnogu šķirni „Zilga”, gan 
ābelītes, irbenes un svētību nesošo 
pīlādzi. Pirms gadiem sešiem uzcel-
tā pirtiņa kļuvusi par ģimenes un 
draugu pulcēšanās vietu sestdienas 
vakaros. Turpat netālu izrakts dīķis, 
kur vasarās uzzied ūdensrozes. Par 
prieku bērniem uzceltas varenas šū-
poles, kur arī šajās Lieldienās varēs 

augstu šūpoties. „Šeit ir ciemojušās 
arī „Pīlādzīša” dāmas, un mēs esam 
kopā pavadījušas jaukus mirkļus. 
Pagājušā pavasarī mūsu mājās svi-
nējām Baltā galdauta svētkus. Vis-
pirms bijām uz svētku koncertu 
kultūras namā, tad turpinājām šeit, 
arī pie uzklāta balta galdauta,” stās-
ta saimniece.

„Gaidēnos” vienmēr svētītas lat-
viskās Lieldienas. Pavasara svētkus 
vecvecāku mājās ar nepacietību gai-
da mazais Kārlītis, jo viņš zina, ka 
atkal ciemos atnāks Lieldienu zaķis. 
Vecmāmiņa atklāj: „Reizēm no-
krāsotās oliņas ir vēl gluži karstas, 
kad ciemiņi jau klāt! Lai mazdēlam 
būtu aizrautīgāka oliņu un citu pār-
steigumu meklēšana, pagalmā uz 
betona plāksnēm savelku līnijas un 
bultas, uzrakstu vēl kādu norādi, un 
tad jau sākas lielie prieki! Pie pirti-
ņas notiek arī olu ripināšana un šū-
pošanās. Es priecājos mazbērniem 
līdzi, un sirds uz brīdi top viegla kā 
cīrulis debesīs.” 

Daudz baltu dieniņu un darbī-
gu pavasari viesmīlīgajai „Gaidēnu” 
saimniecei novēlu arī es un viņai 
uzticīgie Kokneses ļaudis!

11. martā Latvijas Nacionālajā bibliotē-

kā pulcējās “Bērnu un jauniešu žūrijas 

2016” lasīšanas eksperti. Piecpadsmito 

reizi Latvijā notika Lielie lasīšanas svēt-

ki. Šogad lasītveicināšanas programmā 

bija iesaistījušās 712 bibliotēkas ar 19 

969 lasītāju ekspertiem. 

Aija Kārkliņa,

Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra bibliotekāre

Lielie lasīšanas svētki norisinā-
jās divās daļās, pirmajā daļā pulcējās 
lasītāji eksperti no vecumposmiem 
“5+” un “9+”, otrajā daļā – “11+” un 
“15+” pārstāvji. Kokneses internātpa-
matskolas – attīstības centra skolēni 
Gunta Arta Svilpe un Nauris Rocēns 
piedalījās pasākuma otrajā daļā. Lie-
los lasīšanas svētkus atklāja LNB 
Bērnu literatūras centra vadītāja S. 
Tretjakova. Pasākumā klātesošos uz-
runāja LR Kultūras ministres padom-
niece S. Laizāne, uzsverot, ka minis-
trija atbalsta šo programmu, kas grā-

matu padara pieejamāku bērniem. 
Ar šokolādes grāmatām apbalvoja 1. 
– 3. vietu ieguvušo grāmatu autorus 
vai tulkotājus visos vecumposmos, 
apsveica šo grāmatu izdevniecības. 
Pateicības pasniedza arī lasītājiem 
ekspertiem, kuri izlozes kārtībā bija 
tikuši pie kādas no atbalstītāju bal-
vām. Mūsu Naurim pateicību par 
piedalīšanos “Bērnu un jauniešu žū-
rijas 2016” darbā izteica Rīgas Mo-
tormuzejs, pasniedzot 4 brīvbiļetes 
muzeja apmeklējumam. Pasākuma 
noslēgumā visus priecēja grupas Th e 
Sound Poets uzstāšanās.

Lielos lasīšanas svētkus atbalstīja 
muzeji, neprasot ieejas maksu, mēs 
izmantojām iespēju apmeklēt Latvi-
jas Dzelzceļa muzeju. LNB apskatī-
jām izstādi par grāmatu vēsturi, kā 
arī paskatījāmies uz Rīgu no putna 
lidojuma. Mēs, Gunta, Nauris un sko-
lotāja Aija, novēlam visiem piedzīvot 
šādu patīkamiem notikumiem pilnu 
dienu!

Lielie lasīšanas 
svētki 2017

Jauno medību sezonu Kokneses pagasta 

mednieku klubs „Ķepainis” 8. aprīlī 

Ozolkalnos atklāja ar sacensībām 

„Pavasara bebru medības”. 

Sarmīte Rode

Gunta Upmaļa foto

Uz „Ķepaiņa” aicinājumu pie-
dalīties pirmajā sezonas pasāku-
mā atsaucās gan Kokneses novada 
mednieku kolektīvi, gan mednieku 
klubu biedri no Skrīveriem, Jum-
pravas, Rīgas, Aizkraukles, Pļavi-
ņām un Madonas. Kopumā sacen-

sībās piedalījās 41 dalībnieks. 
Sacensības iesākās medniekiem 

sacenšoties šaušanā pa trapu, kā arī 
atbildot uz dažādiem jautājumiem 
par medību tēmu, jo viens no pa-
sākuma mērķiem bija atsvaidzināt 
praktiskās iemaņas un teoriju.

Vērtējot medību norisi, Jānis 
Bērziņš, mednieku kluba prezidents, 
teic: „Medības noritēja ļoti veiksmīgi. 
Varbūt šoreiz mums veiksmi atnesa 
trīs daiļā dzimuma pārstāves, kuras 
arī piedalījās medībās. Mūsu nacio-
nālās medību īpatnības šajā reizē ie-
pazina arī ciemiņš no Izraēlas. Sezo-
nas pirmo medību bilance ir teicama, 
jo nomedīti 9 bebri, no kuriem lielā-
kais svēra 24 kilogramus.”

„Pavasara bebru medībās” visla-
bākos rezultātus uzrādīja trīs braši 
kungi: pirmā vieta Jānim Lucam no 
Bebru pagasta, otrajā vietā Mārtiņš 
Sokolovskis no Iršiem, bet trešo vietu 
ieguva skrīverietis Uldis Lapiņš.

Pēc garās sacensību dienas pasā-
kuma dalībnieki pulcējās mednieku 
kluba „Ķepainis” medību mājā „Le-
jas-Spruļos”. Par tradīciju kļuvis me-
dību noslēgumā kopīgi baudīt izsla-
vēto Daiņa Gintera gatavoto soļanku.

Medību sezona iesākta veiksmīgi!

Godalgoto vietu 
ieguvēji: Uldis 

Lapiņš, Jānis 
Lucs, Mārtiņš 

Sokolovskis.

Mirklis no 
šaušanas 
sacensībām.

Ilzes kundze ar Ilzes kundze ar 
mazmeitu izšūpo Kārlīti mazmeitu izšūpo Kārlīti 

Lieldienu šūpolēs.Lieldienu šūpolēs.

Pateicība Naurim par čaklo lasīšanu
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24. - 25. martā Rīgas Volejbola skolā 

notika Latvijas Volejbola Federācijas 

jaunatnes volejbola čempionāta 

finālturnīrs U-16 grupā zēniem. Čem-

pionātam bija pieteikušās 11 Latvijas 

sporta skolu komandas. 

Ivars Māliņš,

volejbola treneris

Pēc vairākām spēļu kārtām 
sezonas garumā noskaidrojās tās 
piecas komandas, kas tagad pava-
sarī cīnīsies par čempionu nosau-
kumu. To skaitā arī Aizkraukles 
NSS U-16 zēnu komanda. Aizkr-
aukles novada sporta skolu pārstā-
vēja Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas 7.-9.kl. zēnu komanda. Fi-
nālā vēl spēlēja Rīgas VS -2,Rīgas 
VS-3,Daugavpils BJSS un Kuldīgas 
NSS komandas.

Piektdien pirmajā spēlē ar 
Daugavpils BJSS tika zaudēts viens 
sets, bet gala rezultāts ir 3 : 1 Aiz-
kraukles NSS labā. Otrajā spēlē ar 
Kuldīgas NSS uzvara ar vēl pārlie-
cinošāku rezultātu – 3:0! Sestdien 

bija jāspēlē ar abām Rīgas volejbo-
la skolas komandām. Pirmajā spēlē 
pret RVS-2 komandu arī tika zau-
dēts viens sets, bet gala rezultātā 
ir uzvara ar 3:1! Pēdējā spēlē, kurā 
jau bija jānoskaidro 2016./2017.g. 
sezonas U-16 čempioni tika izcīnī-
ta pārliecinoša uzvara pret RVS-3 
ar rezultātu 3:0! Čempionāta ot-
rajā vietā RVS-3 komanda, trešajā 
vietā RVS-2 zēnu komanda.

Aizkraukles NSS komandā 
spēlēja cēlājs Edgars Kalnozols, 
uzbrucēji - Matīss Petjukēvičs, 
Kristers Dardzāns, Aldis Sproģis, 
Jurģis Rēķis, Helmuts Sokolovs, 
Raivis Pālēns, libero - Matīss Za-
ļais un Matīss Šumskis. Labāko 
spēlētāju balvas saņēma Matīss 
Petjukēvičs un Kristers Dardzāns. 
Šie abi spēlētāji arī ir labākie Lat-
vijas U-16 kadetu volejbola izla-
ses uzbrucēji, kas aprīlī dosies uz 
Beļģiju, lai cīnītos par Latvijas ko-
mandas ceļazīmi uz U-17 Eiropas 
čempionātu!

28.martā Ilmāra Gaiša Kok-

neses vidusskolā notika volejbo-
la turnīrs pašiem mazākajiem šī 
sporta veida pārstāvjiem - 3.-5.
klašu komandām. Turnīrā pieda-
lījās piecas komandas no 3.klases, 
4a. klases, 4b.klases, 5a.klases un 
5b. klases. Visām komandām bija 
jāizspēlē viena spēle savā starpā, 
tas ir desmit turnīra spēles līdz 21 
punktam. Ar četrām pārliecino-

šām uzvarām pirmo vietu iegu-
va 4a. klases komanda. Komandā 
spēlēja - Edgars Butāns, Kristers 
Bite, Oskars Kalnozols un Daniels 
Stoma. Otrajā vietā 5a.klases ko-
manda un trešajā vietā 5b.klases 
komanda. Laureātu komandas tika 
apbalvotas ar medaļām un diplo-
miem un veicināšanas balvām ce-
turtajai, piektajai vietai. 

11.martā hallē „IRŠI” notika ikgadējais 

Iršu pagasta ģimeņu sporta pasākums 

„Iršu zelts”. Saskaņā ar nolikumu sa-

censībās varēja piedalīties jebkurš Iršos 

dzīvojošais jeb strādājošais iedzīvotājs 

ar savu radu saimi.

Pasākuma vadītāja Olita Ruža 

un dīdžejs Dzintars Greļs

Saulainajā dienā - hallē „Irši”, 
plkst. 14:00 pulcējās sportisti ar sa-
vām lielajām un mazajām atvasēm. 
Netrūka arī līdzjutēju. Kopumā pie-
teicās 4 komandas. Esam gandarīti, 
ka sportošanas gars nav zudis ie-
priekšējo gadu komandām - „Dzegu-
zīte”, „Riekstiņi” un „Riekststāri”. Sa-
vukārt komanda „Visi nav Rutki”, da-
lību atsāka pēc vairāku gadu pauzes.

Sacensības sākās ar volejbolu, 
taču ne jau klasisko, bet tenisa, kā 
arī paralēli notika futbols. Pēc veik-
smīgas šo disciplīnu pievarēšanas, 
norisinājās individuālās disciplī-
nas- „Mešana mērķī”, „Tautas skai-
tītājs”, „Balonu žonglieris”, ”Statuja”, 
„Posmkājis”, „Galda hokejs” un ko-
mandas tāllēkšana un „Tests”, kurā 
bija jāparāda arī savas zināšanas par 
Iršiem. Pasākuma beigu daļā koman-
das sacentās jautrajā veiklības stafetē 
„Ābolu maiss”.

Prieks, ka sacensību laikā azarts 
un vēlme uzvarēt nebija pats svarī-

gākais. Galvenais bija kopā būšana 
kustībā.

Noslēgumā balvas saņēma pasā-
kuma uzvarētāji- individuāli un ko-
mandās:

„Mešana mērķī”- 1.vieta Gunta 
(Riekststāri), 2.vieta Līga (Riekstiņi), 
3.vieta Daiga (Riekststāri). „Tautas 
skaitītājs”- 1.vieta Agris(Riekstiņi), 
2.vieta Lāsma( Visi nav Rutki), 3.vie-
ta Jogita (Dzeguzīte). Disciplīnā ar 
tausti un vizuāli bija jānosaka precīzs 
konfekšu daudzums traukā. „Balonu 
žonglieris”- 1.vieta Gunta (Riekststā-
ri), 2.vieta Andris (Visi nav Rutki), 
3.vieta Zigismunds (Visi nav Rutki).

„Statuja”- 1. vieta Līga (Rieksti-
ņi) Disciplīnā galvenais ar aizvērtām 
acīm stāvēt uz vienas kājas ar priekš-
metu uz galvas pēc iespējas ilgāku 
laiku.

Kopvērtējumā- 1.vieta „Visi nav 
Rutki”, 2.vieta „Riekststāri”, 3.vieta 
„Riekstiņi”, 4. vieta „Dzeguzīte”.

Pēc apbalvošanas visi dalībnieki 
un viņu līdzjutēji varēja baudīt atpū-
tas vakaru ar dīdžeju Dzintaru.

Paldies viesiem, dalībniekiem, 
līdzjutējiem un tiesnešiem par at-
balstu un atsaucību! Tradīcija „Iršu 
zelts” turpinās un turpināsies, ja būs 
atsaucība no mums pašiem – Iršu 
ļaudīm, dzimtām un ģimenēm. Tie-
kamies nākamgad, 2018.gada martā!

Turpina spīdēt „Iršu zelts”

25.martā Kokneses sporta hallē norisi-

nājās ceturtā Kokneses novada ģimeņu 

sporta diena, uz kuru īpaši gaidīti ir 

vecāki ar bērniem, lai izmēģinātu spor-

tošanu visiem kopā. Pasākumā pieda-

lījās 50 dalībnieki, kuri izmēģināja pēc 

pašu ieskatiem sev vēlamās un tīkamās 

aktivitātes.

Kokneses Sporta centra informācija

Anita Šmites foto

Tradicionāli pasākums sākās ar 
nelielu kopēju iesildīšanos, pēc ku-

ras visi dalībnieki tika informēti par 
pasākuma programmu. Paši mazākie 
dalībnieki devās uz PII “Gundega” 
skolotāju sagatavotajām atrakcijām. 
Tās ar prieku izmēģināja arī sko-
las vecuma bērni, pārējie piedalījās 
dažādos individuālajos uzdevumos 
– striķa kārtošanā, šautriņu meša-
nā, frisbija mešanā, lekšanā ar abām 
kājām, līdzsvara noturēšanā. Pēc in-
dividuālajām sacensībām visi tika 
aicināti piedalīties kopējās spēlēs – 
astīšu ķeršanā un strītbolā. Pasākuma 

noslēgumā notika tradicionālie stafe-
šu skrējienie, kuros piedalījās piecas 
komandas. Pateicībā par azartiskumu 
visas dienas garumā un cīņassparu, 
visi tika pie kādiem piemiņas suvenī-
riem un saldām balvām. Ģimeņu die-
nas lielākais prieks ir kopā būšana un 
sportisko aktivitāšu veikšana! Paldies 
visiem dalībniekiem par ierašanos 
un palīgiem par lielisko palīdzēšanu. 
Noteikti tiksimies arī nākamajā Ģi-
menes dienā un līdzīgos sportiskos 
pasākumos.

Ģimeņu sporta dienā sporto lieli un Ģimeņu sporta dienā sporto lieli un 
mazi koknesiešimazi koknesieši

Koknesieši – Latvijas čempioni 
volejbolā U-16 grupā

Vislielākais prieks uzvarētāju komandai.

Stunda 
bibliotekāres 

kurpēs...
Gaidām ciemos 

18. aprīlī plkst. 16.30.,
lai kopā atzīmētu 

bibliotēkas 
94. dzimšanas dienu!

Ciemaukulī –
kāds atgadījums, kas 
saistās ar bibliotēkā 

pieredzēto! 

Muzikālas kurpju 
aukliņas sies mūsu 

meitas – 
Luīze, Laura un Asnate. 
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Pirms lielās plauksmes laika pat daba 

mazliet smagnēji aiztur elpu. Kā grūta 

sieva pirms atvērties dzīvības brīnumam. 

Līdzīgi arī cilvēka garīgajā dzīvē ir laiks, 

kad ārēji nemanāmi notiek būtiskas pār-

maiņas sevis apzināšanā, mainās atziņas, 

padziļinās izpratne par pamatvērtībām.  Ja 

vien ļaujamies pierimt skrējienā, pieklust, 

ieklausīties, sadzirdēt, atsaukties.

Anita Liepiņa,

Kokneses Romas katoļu draudzes locekle

Baznīcas liturģiskā gada ietvaros 
ir divi šādi laika posmi – Advents 
un Gavēnis. Violetās krāsas dažādo 
toņu noskaņās rotātais laiks. Brīdis 
pirms Jauna Sākuma.

9. aprīlī – Palmu (vai Pūpolu) 
svētdienā Kokneses Sv.Jāņa Kristī-
tāja godam veltītajā Romas katoļu 
mājīgajā dievnamā sanākušos ļau-
dis priecēja Svētdienas skolas bērnu 
muzikālais priekšnesums, ko sko-

lotājas Marijas Vildes vadībā 
bērni bija gatavojuši ar īpašu 
nodomu – kā nelielu Labdarības 
koncertu baznīcas atjaunošanas 
darbiem.  Divas vijoles, divas 

fl autas, saksofons un sitamie instru-
menti, skaņām mijoties, piepildīja 
telpu ar gaišām melodijām. Bērnu 
sirsnīgais dziedājums vēl šobrīd klu-
si atbalsojas atmiņā,- tik patiess un 
tīrs tas izskanēja viņu dzidrajās bal-
sīs. Tā, kā skan tikai bērnībā: “Tikai 
Tu zini to, ko sirds mana pārdzīvo, 
tikai Tu zini, tikai Tu...”.  Ar trīsām. 
Pa īstam.

Kokneses sieviešu koris “Anima” 
un diriģente Lelde Kamzole- Gagai-

ne arī atsaucās aicinājumam un sa-
vās dziesmās izveda klausītāju cauri 
bagātīgai domu un izjūtu gammai. 
Te izskanēja gan nupat notikušajā 
Aizkraukles apriņķa koru skatē dzie-
dātā Riharda Dubras “Laudate”, gan  
A.Božas, M. Kīnes un D. Rūtenber-
gas komponētās dziesmas. Muzikālo 
pavadījumu spēlēja koncertmeistare 
Ilona Makareni. Šopavasar meitenes 
tā īpaši uzrunā H. Feldmaņa vārdi no 
dziesmas “Vai tu vari...”: “tu vari uz-
plaukt, vari sadegt, kamēr lūpās elpa 
trīs. Tikai tad Tu nevarēsi, kad zem 
kājām sadegs rīts.” Šāda sirdsdziļa 
apliecinājuma spēcināti, pasākuma 
dalībnieki atgriezās savās ierastajās 

gaitās. Lai turpinātu gaidīt. Atmodu. 
Augšāmcelšanos. Atdzimšanu. Arī 
katrs savu.

Lai mums katram bagātīgām dā-
vanām svētīts laiks!

Informācijai: Pēc Sv.Mises no-
tikušā Labdarības koncerta laikā sa-
ziedoti 489 eiro 30 centi. Šie līdzekļi 
tiks izmantoti baznīcas remontam, 
neatkarīgi no tā, vai draudzes ie-
sniegtais un pašvaldības atbalstītais 
projekta pieteikums saņems Eiro-
pas struktūrfondu fi nansējumu vai 
nē. Prāvests Pēteris Alusiks sirsnīgi 
pateicas koncerta dalībniekiem un 
visiem atbalstītājiem!

SAUC KĀDA BALSS CAUR DVĒSELI KĀ LOGU...

Mirklis no dvēseliski siltā koncerta.

Prāvests Pēteris Alusiks pateicas Kokneses kultūras nama sieviešu korim „Anima”.

Svētdienas skolas bērnu un skolotājas Marijas Vildes muzikālais priekšnesums.

Recija ir neliela upīte, kuras sākumi mek-

lējami Vecbebru pagasta Vidusmitru un 

Kalnamitru mājvietu tuvumā. Tā tek caur 

bijušo Recijas ūdensdzirnavu ūdenskrā-

tuvi, plūsdama caur laukiem un mežiem, 

atdod savus ūdeņus Pērses upei Kokneses 

pagasta Upeslīču mazciema tuvumā. Upī-

tes garums ir gandrīz 10 kilometri.

Artis Zvejnieks, 

sporta dzīves organizators Bebru pagastā

Lai izbaudītu Recijas krasta takas 
un dotos pretī pavasarim, 12.martā 
Bebru pagasta pārvalde aicināja inte-
resentus doties pārgājienā. Gājiens vir-
zījās no Vecbebriem līdz Latvijas valsts 
mežu koka nojumītei pie Recijas upes. 
Lai gan laukus vēl klāja sniegs un uz 
lauku peļķēm bija ledus, laika apstākļi 
bija pavasarīgi silti. Gājienā piedalījās 
11 cilvēki, kur jaunākais dalībnieks bija 
6 gadu vecs. Ceļa veikšanai lieti node-
rēja līdzi paņemtās ragavas, kur īsāko 
kāju īpašnieki reizēm drīkstēja pavizi-
nāties.

Maršruts tika izvēlēts pāri laukiem, 
kas bieži noveda pie dažādiem šķēr-
šļiem - platiem meliorācijas grāvjiem, 
kur katru reiz no jaunu bija jāatrod 
pāri tikšanas iespēja. Dažreiz tā bija 
pārbrišana, citreiz pāriešana pa koku 
vai uzmanīga ledus šķērsošana. Ceļā 
tika pārbaudīti lielu peļķu ledi, izmēģi-
nātas mednieku luktas, uz apšu baļķu 
krautnes ieturēta sviestmaižu pauze, 
virziena noturēšanai mežā pielietots 
kompass, dzirdētas pirmās dzērves un 
redzētas divas lidojošu gulbju grupas.

Par galapunkta tuvumu vēstīja 

ugunskura dūmu zilganais mākonis, 
un drīz mūs sagaidīja Biruta un Agija 
ar siltu ugunskura liesmu, gardu zupu 
un cienastam klātu galdu. Atpūta un 
pusdienas bija tieši laikā!

Kā papildus jautrība tika izdomāta 
šūpošanās uz vēja izgāzta baltalkšņa 
stumbra un vēlāk arī koka ripiņu zā-
ģēšana, kas ar ogli tika izkrāsoti par 
katram autoram atpazīstamiem kuģī-
šiem. Kad katram saimniekam kuģītis 
bija apdarināts, visi sastājās Recijas 
kreisajā krastā un sameta kuģīšus upes 
straumē. Sacensību trase bija ap 100 
metru garš ūdens posms, kas noslē-
dzās divās lielās caurtekās zem meža 
autoceļa. Vislielākie uzvarētāji jutās tie, 
kam kuģīši fi nišu sasniedza pirmie, bet 
par sava mākslas darba peldēšanu un 
virzīšanos dzeltenbrūnajā upes ūdenī 
priecīgs bija katrs. Saprotams, ka ku-
ģīši tika pavadīti un aiz fi niša līnijas 
makšķerēti arī!

Pārgājienā piedalījās Lidija Degt-
jareva, Meldra Eglīte, Lolita Eglīte, 
Ritvars Igaunis, Laura Maļavko, Dai-
ga Igaune, Juris Bitenbinders, Rūdolfs 
Emīls Zvejnieks, Andrejs Tomass Zvej-
nieks un Kristers Karlsons.

Par zupas sagatavošanu un vārīša-
nu, siltumu, galda klāšanu gādāja un 
rūpējās Biruta Leķe un viņas mazmeita 
Agija. Par ugunskura vietas sagatavo-
šanu, iepriekšējā dienā, rūpēties palī-
dzēja Kristers, Andrejs un Rūdolfs.

Auto atbalstā atpakaļceļam iesaistī-
jās Biruta Leķe, Eglīšu ģimene un Dai-
ga Igaune. Paldies visiem, kas palīdzēja 
pasākuma organizēšanā un līdzdalībā!

Pārgājiens Recijas krastos

Ar fi nāla spēli Valmieras olimpiskajā spor-

ta centrā tika noslēgta Latvijas fl orbola 

čempionāta 2.līgas 2016./2017.gada sezo-

na. Tajā piedalījās arī Kokneses komanda, 

kas fi nālā tomēr bija spiesta atzīt Limbaži/

Impar komandas pārākumu, piekāpjoties 

ar 6:9.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centrs

Šajā sezonā Koknese turnīru iesāka 
2.līgas Vidzemes zonā, regulārajā sezo-
nā cīnoties visnotaļ veiksmīgi, ierindo-
joties 2.vietā uzreiz aiz Limbažiem, bet 
savstarpējās spēlēs dalot punktus uz 
pusēm. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 
ar 2-0 tika pieveikta Ķekava, bet otra-
jā kārtā sīvā sērijā ar 3-2 tika pieveikta 
Tērvetes komanda, kas deva ceļazīmi 
uz fi nālu, kur bija jātiekas ar Limbažu 
spēlētājiem.

Koknese uz fi nālu bija ieradusies 
ar 13 laukuma spēlētājiem, bet Lim-
baži pretī lika 4 pilnas maiņas jeb 20 
spēlētājus. Spēle iesākās labā tempā 
un komandas ļoti mobili pārvietojās 
pa laukumu, izveidojot vairākas vārtu 
gūšanas iespējas. Kādā no pretuzbru-
kumiem Kokneses spēlētāju Niklāvu 
Vingri neatļauti kavēja metiena brīdī, 
par ko tika piespriests soda metiens, 
kuru pats Niklāvs arī meistarīgi reali-
zēja, trāpot vārtu devītniekā. Drīz pēc 
tam Limbaži rezultātu izlīdzināja, bet 
pēc neilga brīža Kristaps Briedis atkal 
atjaunoja pārsvaru Koknesei, noslēdzot 

labu reidu pa laukuma centru. Koknese 
labi kontrolēja spēli, izmantojot savas 
stiprās puses un 3:1 spēles 13.minūtē 
panāca Raivis Kurnigins, kurš meista-
rīgi izlīda no aizvārtes un raidīja bum-
biņu vārtu tīklā. Līdz perioda beigām 
Limbaži pietuvojās, kad 18.minūtē 3:2 
panāca Edgars Balsis.

Pēc pārtraukuma turpinājās sīva 
cīņa ar līdzīgu tempu abu komandu 
izpildījumā. Vispirms jau 21.minūtē 
4:2 ar otrajiem vārtiem spēlē panā-
ca Kristaps Briedis, bet pēc minūtes 
limbažnieki jau atkal bija gandrīz 
blakus – 4:3. Izlīdzinājums tika pa-
nākts 29.minūtē, kad otro reizi spēlē 
precīzs bija Toms Zilberts. Limbaži 
turpināja ļoti ātru spēli, kas balstī-
jās uz organizētu presingu un ātrām 
piespēlēm, kas piespieda Kokneses 
spēlētājus nogurt mazliet, kā rezultā-
tā ik pa reizei mūsējie aizsardzībā ne-
spēja izsekot pretinieku manevriem 
un vārtsargam Vitālijam Lubgānam 
nācās bieži glābt pēc brīviem metie-
niem. 34.minūtē vadību Limbažiem 
panāca Kristers Kampāns, kurš no-
slēdza plašu saspēli pa Kokneses aiz-
sardzības zonu.

Pēdējā periodā izšķīrās spēles lik-
tenis. Limbaži turpināja spēli ar 2.treš-
daļas beigu aktivitāti, bet Koknese 
turpināja savu spēli, cenšoties spēlēt uz 
līderiem. Tomēr limbažnieku regulārās 
maiņas un augstais temps neļāva pietie-
kami atgūt spēkus īsajās nomaiņās Kok-

neses spēlētājiem, un Limbaži izveidoja 
vairākus vārtu gūšanas momentus. 4:6 
44.minūtē panāca Andis Pekšs, kurš 
tika atstāts vārtu tuvumā pavisam viens 
pēc soda izspēles, bet pēc 20 sekundēm 
mūsējo apjukumu aizsardzības zonā 
vārtu guvumā pārvērta limbažnieki 
– 4:7. Rihards Krauklis pieprasīja pus-
minūtes pārtraukumu, lai uzmundri-
nātu savējos un sakārtotu spēli, kas uz 
laiku arī izdevās, līdz 52.minūtē mūsējo 
kļūmi aizsardzībā izmantoja Limbažu 
spēlētāji – 4:8. Savus pēdējos vārtus 
Limbaži guva 55.minūtē, bet līdz spē-
les beigām rezultātu mazliet cienīgāku 
padarīja Deniss Ždanovs un Kristaps 
Briedis, kuri bija pa reizei precīzi. Gala 
rezultāts 6:9.

Šis bija Kokneses komandas aug-
stākais sasniegums Latvijas fl orbola 
čempionātā. Iepriekš labākie sasniegu-
mi bija 2014. gadā un 2015.gadā, kad 
tika iegūtas bronzas medaļas. Sveicam 
komandu ar šo lielisko sasniegumu un 
novēlam saglabāt komandu arī nāka-
majā sezonā.

Šajā sezonā Kokneses komandas 
sastāvā spēlēja: Gatis Egle, Raivis Kur-
nigins, Niklāvs Vingris, Rihards Krauk-
lis, Kristaps Briedis, Ivo Kokins, Nauris 
Ezerlīcis, Deniss Ždanovs, Edgars Ance-
lāns, Kristaps Ādamsons, Lauris Rāviņš, 
Valdis Padoms, Andrejs Pavļenkovs, 
Mārtiņš Briška, Kaspars Židovs, Vitālijs 
Lubgāns, Nauris Korklišs, Lauris Karlu-
šas un Dāvis Krištops.

Kokneses fl orbolisti sezonas noslēgumā 
izcīna sudraba medaļas
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Debesis aiztur elpu – 
Bērniņš ir piedzimis.
Ar viņu pasaules telpā
No gala iesākas viss.
/M.Misiņa/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2017. GADA MARTĀ 
REĢISTRĒTI 6 JAUNDZIMUŠIE: 
MARTA, AGNESE, KRISTIĀNS, 
ANETE, TOMS, PĒTERIS 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 
vecākus!

Nepaej brīnumam garām!
Nemeklē tālu to –
Vējš varbūt lazdu skarā,
Ziedā to iešūpo.
/A.Krūklis/

Sirsnīgi sveicieni aprīlī 
dzimušajiem jubilāriem:

Visvaldim Sīlim, Jānim Priedem, 
Leonardam Grundmanim, 
Sarmītei Buldurei

 Kokneses novada politiski 
represēto nodaļas biedri

Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt 
to, kas mums pieder, vienalga, vai 
tā būtu maize vai māja, doma vai 
sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to 
saņem.  /Zenta Mauriņa/

Saulaini sveicieni
Ilzei Kalvišķei
75 gadu jubilejā!

 Senioru klubiņš „Pīlādzītis”

Kokneses 
kultūras namā 
3. maijā no 
pulksten 
10 – 13
Valsts asinsdonoru 
centrs rīkotā
DONORU DIENA

LĪDZJŪTĪBA
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.
/V.Egle/

Izsakām līdzjūtību 
Dzidrai Naumenko, brāli kapu 

kalniņā pavadot.
Daudzdzīvokļu mājas 

„ Jasmīni” iedzīvotāji Bebros

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Vēl koptais dārzs mans ziedēs,
Un balti bērzi skums –
Es nešķiros no jums.
/Ā.Elksne/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2017. gada martā 
reģistrēti 3 mirušie.

Aizsaulē pavadīti:

ANDRIS ZĪVERTS (1932.G.)

OĻĢERTS JANKEĻEVIČS (1934.G.)

VALĒRIJS ŽABINSKIS (1961.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

Tuvākie sporta 
pasākumi 
Vecbebros:
11. maijā  pulksten 16 -  
sacensības Vecbebru skeitparkā.
27. maijā puksten 10 KNAČ 
pludmales volejbolā 1. posms- 
Vecbebru stadionā.

Aktuālie kultūras pasākumi
No 

6.februāra 
līdz 

31.martam

Ģimenes atbalsta dienas centra dalībnieku radošo 
darbu izstāde. 

Kokneses 
novada Sociālā 
dienesta foajē 

No 7.marta 
līdz 6.maijam Fotogrāfi ju izstāde “KUSTOŅI”, autore: Agita Blaua.

Kokneses 
pagasta 

bibliotēka
8.aprīlis 

plkst. 15:00 Kokneses ziņģe 2017 Kokneses 
kultūras nams

16.aprīlis 
plkst. 12:00

LIELĀS DIENAS svinēšana “Saule kāpj 
debesīs”, olu ripināšana, danči un rotaļas kopā ar 

novada deju kolektīviem un “Aizezeres muzikantiem”. 
Īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos pasākums notiks 

Kokneses kultūras namā. Sekot afi šām!

Zaļā tirgus 
laukums

16.aprīlis 
plkst. 12:00 LIELDIENAS muzeja “Galdiņi” pagalmā. Bebri

17. aprīlis 
plkst. 11:00

Svinēsim Lieldienas 
kopā ar folkloras kopu „Urgas”.

Iršos pie 
Magazina

20. aprīlī 
plkst. 19:00

Jaunā Staņislava Tokolova fi lma “TAS, KO VIŅI 
NEREDZ...” Lomās: Karerina Špica, Jevgēņijs 

Tkačuks, Andris Keišs, Arnis Līcītis, Elīna Dzelme... 
Vecuma ierobežojums: 16+; Filma krievu valodā ar 

subtitriem latviešu valodā. Ieeja: 3 EUR. 

Kokneses 
kultūras namā

27.aprīlis 
plkst. 18:00 Ģimeņu un draugu sadziedāšanās Bebru 

pamatskola

28. aprīlis 
plkst. 19.00 Jubilejas koncerts „Kāres satuvinātie”.

Vecbebru Profe-
sionālās un vis-
pārizglītojošās 
internātvidus-

skolas zālē

20.maijs Tūrisma sezonas atklāšana 
SAMA MODINĀŠANAS SVĒTKI Koknese

Aicinām apmeklēt Lieldienu 
dievkalpojumus!
Kokneses evaņģēliski luteriskajā baznīcā
13. aprīlī pulksten 19 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

14. aprīlī pulksten 19 Lielās Piektdienas dievkalpojums

15. aprīlī pulksten 23 Klusās Sestdienas dievkalpojums

16. aprīlī pulksten 00 Lieldienu rīta dievkalpojums

16. aprīlī pulksten 10 Lieldienu dievkalpojums

Kokneses Romas katoļu draudzes baznīcā
13. aprīlī pulksten 16 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

14. aprīlī pulksten 15 Lielās Piektdienas dievkalpojums

15. aprīlī pulksten 17 Klusās Sestdienas dievkalpojums

16. aprīlī pulksten 8.30 Lieldienu dievkalpojums

17. aprīlī pulksten 8.30 Lieldienu dievkalpojums.

Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīcā
16. aprīlī pulksten 15 Lieldienu dievkalpojums

Iršu katoļu draudzē 
17. aprīlī pulksten 12 Lieldienu dievkalpojums.

Kokneses novada tūrisma sezonas atklāšana

SAMA MODINĀŠANAS SVĒTKU 
PROGRAMMA

20.05.2017.

8.00  Gadatirgus pie estrādes, piepūšamās 
atrakcijas, radošās darbnīcas un 
viduslaiku spēles

Kokneses pilsdrupās Ludzas Amatnieku 
centra latgaļu arodu prasmju 
demonstrējumi un tirgus, viduslaiku 
dzīves ainiņas

Biedrības „Kroma Kolns bruolistes” 
Latgales senvēstures notikumu 
atspoguļošana, rotu un sagšu, 
seno karavīru ekipējuma, ieroču 
demonstrēšana 

12.00 Tvīda brauciens, reģistrācija plkst. 
11.00 parkā pie skulptūras “Mūžībai”,

13.00 Tvīda brauciena fi nišs, atraktīvāko 
dalībnieku apbalvošana un loterija 
Kokneses pilsdrupās

14.00 - 18.00 Likteņdārzā kafejnīcas „Road Cafe” 
zupas meistarklases

20.00 Postfolkloras grupas “Rikši” koncerts 
pilsdrupās

22.00 Zaļumballe estrādē, spēlē „ Grupa 
TirkizBand”

Vizināšanās ar kuģīšiem, zirgu izjādes, loku šaušana, 
lāzerpeintbols u.c.

Pieteikšanās gadatirgum pa tālr. 28355381 (Dace), 
informācija par pasākumu Kokneses tūrisma centrā vai 
pa tālruni 29275412

25. maijā Bebru 
pagasta pensionāru 

padome organizē 
ekskursiju Bebru 

pagasta pensionāriem 
uz Jūrmalu un Rīgas 

Botānisko dārzu.

Izbraukšana pulksten 7 no 
pagasta centra autobusa 
pieturas. Dalības maksa 7 

eiro (par ekskursijām un gida 
pakalpojumiem). 

Pieteikšanās no 2. maija līdz 
19. maijam Bebru pagasta 
pārvaldē pie sekretāres vai 

pie Mārītes Andersones, 
T. 28767663 vai pie 

Lības Zukules, T. 26423431.

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS 

UZ TIKŠANOS AR BEBRU 

PAGASTA PĀRVALDES 

DARBINIEKIEM, 

šī gada 25.aprīlī pulksten 16 

Bebru pagasta 

pārvaldes ēkā “Papardes” 

3. stāva zālītē.

Kokneses pagasta 
iedzīvotāji! 
Paldies par sakoptajām 
ielas un ceļu malām 
pagasta iedzīvotājiem, 
bet lūgums no pagalmiem 
lapas nekraut kaudzēs ielas 
malās, tās turpmāk netiks 
savāktas.
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Kokneses novada vēlēšanu 
komisijas darba laiki deputātu 

kandidātu sarakstu pieņemšanai
Kokneses novada vēlēšanu komisijas darba laiki deputātu kandi-
dātu sarakstu pieņemšanai 2017.gada 3.jūnija Republikas pilsē-
tas domes un novadu domes vēlēšanām notiks Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, 2.stāvā 9. kabinetā:

Otrdien, 18. aprīlī no plkst. 14:00 līdz plkst.17:00
Trešdien, 19. aprīlī no plkst. 14:00 līdz plkst.17:00
Piektdien, 21. aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00
Pirmdien, 24. aprīlī no plkst. 14:00 līdz plkst.18.00

Deputātu kandidātu sarakstus vēlēšanu komisija pieņems 
ārpus noteiktā darba laika, ja sarakstu iesniedzēji iepriekš 
sazināsies ar komisiju un vienosies par saraksta iesniegša-
nas laiku (arī brīvdienās).

Kontakttālruņi sarakstu iesniegšanai:
• komisijas priekšsēdētāja 
Slvija Vēze,  t. 65133633 , mob.t. 28234578;
• komisijas sekretāre 
Iveta Straume, mob.t. 26578325  

Drošības nauda
Drošības nauda iemaksājama speciālā vēlēšanu komisijas depo-
zīta kontā:
Kokneses novada vēlēšanu komisijas rekvizīti:
Kokneses novada vēlēšanu komisija
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90009052647
BIC/SWIFT : HABALV22
Konta Nr. LV54HABA0551025041632
Bankas dokumentā jānorāda:
• maksātājs
• kandidātu saraksta nosaukums

Kokneses novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Silvija Vēze

6. aprīlī Pērses sākumskolas Liel-
dienu Zaķis (Ludmila Strautniece) 
pulcēja novada pirmsskolniekus uz 
kopīgu sadziedāšanos un sadanco-
šanos. Koncerta daļā izskanēja dzies-
mas par pavasari un Lieldienām. 
Bērni skatītājiem  demonstrēja  rotaļ-
dejas, līnijdejas, disko dejas un muzi-
cēšanu orķestrī.

Pēc koncerta Zaķis sporta zālē or-
ganizēja kopīgas rotaļas. 

Paldies PII “Bitīte”, PII “Gunde-
ga”, Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centra, Vecbebru PIV 
un Pērses sākumskolas mūzikas un 
deju skolotājām par sagatavotajiem 
priekšnesumiem!

PII „Gundega” informācija

7. aprīlī pirmsskolas izglītības 
iestādē “Gundega” viesojās 27 pirms-
skolas skolotāji no dažādām Gulbe-
nes novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Ciemiņus iepazīstinājām 
ar Iestādes darbu, priecējām ar muzi-

kālu priekšnesumu un ekskursijā pa 
Iestādi demonstrējām savus izstrādā-
tos metodiskos materiālus. Vēl gulbe-
nieši Koknesē apmeklēja Likteņdārzu 
un z/s “Janavas”.

PII „Gundega” informācija

Dzied kopā ar Lieldienu Zaķi

Gulbenes novada pirmsskolas 
skolotāji PII “Gundega”

 Ko Tu zini par Kokneses pagasta bib-

liotēku?  Zini, mini, nāc pēc atbildēm 

uz bibliotēku un pusdieno krodziņā 

„Rūdolfs”! Atbildes jāiesniedz līdz 22.ap-

rīlim! Tās meklē Kokneses novada mājas 

lapā, jautā mums!

 
1. Cik publisko bibliotēku ir Kok-

neses novadā?
2. Cik Kokneses bibliotēkā ir 

durvju (pieskaiti arī bērnu nodaļas 
telpas)?

3. Kuru dzimšanas dienu Kokne-
ses pagasta bibliotēka atzīmēs 18.ap-
rīlī?

4. Decembris ir aizmāršīgo lasītā-
ju mēnesis, kad, atnesot grāmatas, ir 
jānosauc parole! Kāda?

5. Cik kustoņi šobrīd „dzīvo” bib-
liotēkā (Alises fotogrāfi jās) ?

6. No kāda materiāla bija Ērika 
Vilaus bibliotēkā izstādītie darbi ?

7. Kāda ir bibliotēkas adrese?
8. Kurā dienā bibliotēka ir atvērta 

visilgāk?
9. Kā sauc bibliotekāres? (Alfabē-

ta secībā, protams!)
10. Kas atrodas, ieejot bibliotēkā 

pa durvīm, kreisajā apakšējā stūrī?
11. Cik gadus bibliotēka piedalās 

Ēnu dienas projektā? 
12. Kā sauc bibliotēku sistēmu, ar 

kuru mēs strādājam?
13. Kas šobrīd rotā bibliotēkas la-

sītavas griestus?
14. Kā sauc lugu, kuru šogad la-

sījām bibliotēkā Vispasaules skaļās 
lasīšanas dienā?

15. Cik datoru ir pieaugušo ap-
meklētāju rīcībā?

16. Cik soļus gara ir bibliotēka?
17. Kuras 2 iestādes ir redzamas 

pa pieaugušo bibliotēkas logu?
18. Kurš, Tavuprāt, ir visvairāk la-

sītais preses izdevums bibliotēkā?
19. Kā sauc 1.koknesiešu izdoto 

dzejas krājumu, kurš ir veltīts Kok-
nesei?

20. No kāda pasākuma ir šī foto-
grāfi ja? Ja nezini, tad droši raksti savu 
versiju, stāstu, dzejoli…. ! Priecāšos 
par katru radošu izpausmi!:))

Izvēlies pats, kādā veidā no-
gādāsi atbildes - raksti sociālajos 
tīklos, e-pasts: ingrida37@inbox.lv, 
zvani, nāc ciemos!:)) Šo testu vari 
izpildīt, arī esot bibliotēkā!

Bibliotēku nedēļas ietvaros! 

Kā vienmēr mūsu tikšanās reizē pārrunā-

jām klubiņa aktualitātes un svarīgākos 

notikumus.

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja

 Šī gada 3. jūnijā  pulksten 7.05 no 
rīta pulcēsimies pie Kokneses kultūras 
nama vai pulksten  7.15 pie  veikala Elvi 
stāvlaukuma, lai dotos  senioru eks-
kursijā uz Daugavas lokiem, Krāslavu 
un Piedruju. Līdzi jābūt  derīgai pasei 
vai ID kartei un ekskursantu grupas 
sarakstam. Personas apliecinošs do-
kuments būs vajadzīgs Piedrujā, kas 
atrodas Daugavas krastā un ir Latvijas 
- Baltkrievijas robeža.  Piedruju iepazī-
sim ar vietējo gidu, kas sarunāsies krie-
vu valodā.  

Dalības maksa ir 5 eiro no ekskur-
santa – gidu pakalpojumiem, ieejas 

maksām apskates objektos. Pusdieno-
sim Krāslavas bistro – ēdienu izvēle un 
izmaksas pašu ziņā, lētāk paņemt ēdie-
nu no mājām. Pieteikšanās ekskursijai 
no 20. aprīļa pie Dzintras Liepiņas pa 
tel. 26022730. Piesakoties noteikti jā-
nosauc savs telefona numurs, lai varētu 
vajadzības gadījumā sazvanīt. 

Nākošā aktualitāte – iespēja pie-
dalīties Pensionāru federācijas rīkotajā 
labdarības rokdarbu tirdziņā, kas no-
tiks Rīgas centrālajā stacijā no 13. – 16. 
aprīlim. Iespējams, ka šajā pasākumā 
piedalīsies Spodra Briede. Senioru klu-
biņa “Pīlādzītis” rokdarbnieces cer sa-
sparoties rudens skatei. 

Aktualizējām ideju par klubiņa ka-
roga izveidi un cepuru rotājumu.

 Pavasara darbos novāksim atkritu-
mus no saviem īpašumiem un 22.aprī-
lī - Lielajā talkā kopsim Otrā Pasaules 

karā kritušo karavīru piemiņas vietu 
un tai piegulošo parastā ozola audzi 
Kokneses parkā. 

Turpinām iepazīt mūsu šī gada 
augu parasto sīpolu, kas ir tautas lī-
dzekļu zāļu skapītis. Zinātne vēsta, 
ka sīpolā esošās vielas mazina iekai-
sumus, atslābina asinsvadus sama-
zina triekas risku, pasargā locītavas 
no bojājumiem. Dienā jāapēd 0,5 
gab. sīpola – tā samazināsies holes-
terīna līmenis asinīs. Cukura līmeni 
pazemina sīpolu sula un termiski 
apstrādāti sīpoli. Kad griež sīpolu, 
sāk asarot acis, to izraisa ēteriskajās 
eļļās esošais sērs, kas reaģē ar mitru-
mu acīs veidojot sēru saturošu skābi, 
kuru asaru dziedzeri cenšas noska-
lot, tāpēc  pirms lietošanas sīpolus 
vēlams atdzesēt.

Tagad laiks gatavoties Lieldienām! 

Jaunumi senioru klubiņā „Pīlādzītis”

Vai zināt sporta veidu, kurā nav vecuma 

ierobežojumu un ar kuru nodarboties 

var visos gadalaikos? Jā, tā ir nūjošana, 

kas gūst aizvien lielāku popularitāti 

sabiedrībā. Arī daudzi koknesieši jau 

vairākos tūrisma un sporta pasākumos 

ir iepazinuši šī sporta veida pamatprin-

cipus. 

Anita Šmite

Aināra Brieža foto

It īpaši efektīga ir nūjošana svaigā 
gaisā, kad baudām apkārtējās 
vides skaistumu, mazinām 
stresu un stiprinām imu-
nitāti. Možāki, enerģiskāki 
un smaidīgāki noteikti ir tie 
12 drosmīgie nūjotāji, kuri, 
spītējot nelabvēlīgajiem lai-
kapstākļiem, pirmajā aprīlī 
devās nūjot pa Kokneses da-
bas taku profesionālās ins-
truktores Zigrīdas Spruktes 
vadībā.

Kā priekšā teic pats pa-
sākuma datums, nūjošana 
pagāja jautrā noskaņā. Pēc 
iesildīšanās pie Kokneses Sporta 
centra, nūjotāji, vērojot gleznaino 
Kokneses dabas taku, devās uz Lik-
teņdārzu. Kokneses Tūrisma centra 
direktore Daina Liepiņa atklāja, ka 
šoreiz ceļā vērotā ainava bijusi pavi-
sam citāda, neikdienišķa. Īpaši pa-
zeminātais ūdenslīmenis tagad bija 
atklājis zemes strēli vēl patālu Dau-

gavas ūdeņos 
un šī diena dāvāja notvert neparastus 
foto kadrus.

Pasākuma galamērķī - Likteņ-
dārzā, pēc tā apskatīšanas nopelnīts 
mirklis atpūtai, kura laikā Likteņ-
dārza administratīvā direktore Santa 
Midere sniedza informāciju par se-
zonas aktualitātēm un šeit plānota-
jiem būvdarbiem. Arī SIA “Orifl ame 

Latvija”, kas atbalstīja 
nūjošanas pārgājienu, ne 
tikai informēja par savu 
jauno produkciju, bet 
dāvināja katram veselīgu 
našķi Wellness by Orif-
lame batoniņu. Veselīgie 
un sātīgie batoniņi deva 
nepieciešamo enerģiju, lai 
tikpat raitā nūjošanas solī 
dotos atpakaļ pa dabas 
taku.

Tūrisma informāci-
jas konsultante Vita Bijikertasa teic: 
“Paldies pasākuma atbalstītājiem! 
Gan vietējie iedzīvotāji, gan nūjotāji 
no Rīgas šo dienu pavadījuši ne ti-
kai aktīvi sportojot, bet arī iepazīstot 
mūsu novadu. Draudzīgais nūjotāju 
pulks kopīgi pieveica 8 km! Paldies 
visiem, kuri piedalījās un nenobijās! 
Uz tikšanos nākošajos pasākumos!”

Nūjo Kokneses dabas takā!
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Cik daudz gan Pērses un Daugavas 

ūdeņu aiztecējis, kad mūsu tēvu zemē 

un arīdzan Koknesē dziedātas pirmās 

ziņģes? Garš ir bijis ziņģes ceļš līdz mūs-

dienām, bet tāpat kā tautasdziesmas, 

tās izdzīvojušas no paaudzes paaudzē. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

8. aprīlī Kokneses kultūras namā 
sesto pavasari ziņģe bija celta gaviļ-
nieces godā. Ciemiņi no visiem Lat-
vijas novadiem: Latgales, Kurzemes, 
Vidzemes, Zemgales, kā arī no Rīgas 
atklāja savu ziņģes stāstu. Folkloras 
kopas „Urgas” vadītājas Ingunas Žo-
gotas un viņas domubiedru izlolota, 
„Kokneses ziņģe” kļuvusi par gaidītu 
notikumu novada kultūras dzīvē.

Pasākuma apmeklētāji, pārkāp-
jot kultūras nama slieksnim, tika 
ierauti svētku virpulī -   „Urgu” 
dāmu dziedātās dziesmas kokne-
sietes Ināras Mačuļskas akordeona 
pavadījumā, amatnieku tirdziņa ro-
sīgā noskaņa, ziņģētāju krāšņā tērpu 
parāde un daudziem no viņiem atkal 

satikšanās prieks  - itin viss liecināja, 
ziņģe Koknesē ir atradusi mājas!

12 folkloras kopas, stāstniece 
Sandra Kazimiraite-Eglīte, folkloris-
te Zane Šmite un mūziķe Ilze Grunte  
bija kopā sestajā „Kokneses ziņģē”. 

„Šoreiz pasākumam nebija 
noteikta tēma, pēc savas izvēles 
varēja ziņģēt, ko sirds vēlas,” teic 
dziesminieku kopā saucēja Inguna 
Žogota.

„Kokneses ziņģi” atklāja uni-
kālās balss īpašniece Zane Šmite, 
piepildot savu senu vēlēšanos, pie-
dalīties šajā pasākumā. Skatītājiem 
tā bija vienreizēja iespēja  brīnišķī-
gu mākslinieču izpildījumā dzirdēt 
Dienvidkurzemes ziņģes, arī no  sla-
venās suitietes Marijas Steimanes, 
sauktas par  Ruču, pierakstīto mīlas 
stāstu.  

No Rīgas uz Koknesei ceļu bija 
mērojusi arī folkloras kopa „Skandi-
nieki” Julgī Staltes vadībā. No viņu 
bagātā dziesmu pūra skanēja gan Nī-
cas ziņģes, gan pašu pierakstītā Ru-
cavas ziņģe "Mans mīļais dzīvo tālu". 

Baudot sirsnīgo pa-
sākuma gaisotni, radās 
vairākas atziņas. Pirmā 
no tām - ziņģe ir mūžam 
jauna un tai ir nākotne, jo 
gan „Skandinieku” saimē, 

gan cesvainiešu folkloras 
kopā „Krauklēnieši” un „Budēļos” 
no Rīgas uz skatuves droši jutās un 
lielajiem dziedāja līdzi pavisam mazi 
ķipari! 

Par  jauno paaudzi īpaši bija pa-
domājusi folkloras kopa „Budēļi”, jo, 
dziedot jūrnieku ziņģes, viņi aicināja 
jaunākos skatītājus pagatavot papīra 
kuģīšus.

To, ka ziņģe Latvijā ir drošās ro-
kās un stiprās balsīs apliecināja arī 
tautas mūzikas grupa „Teikas muzi-
kanti” no Rīgas, kuri Koknesē ziņģē 
jau vairākus gadus. „Jauni un dzirk-
stoši!” – tā viņus raksturoja mājas-
māte Inguna Žogota. Jāpiebilst, ka 
viens no grupas atraktīvajiem mūzi-
ķiem ir Bebros dzimušais Jānis Feld-
manis. Noteikti var uzskatīt, ka ziņ-
ģe ir viena radu būšana! Kopā ar Jāni 
grupā muzicē viņa sieviņa Katrīna, 
bet viņu abu mammas ir mūziķes 
ar lielu pieredzi un arī ir Kokneses 
ziņģes atbalstītājas – Katrīnas mam-
ma vada folkloras kopu „Budēļi”, bet 
Jānim mamma ir kokles un cītaras 
meistare kapelā „Aizezeres muzi-

kanti”. Un viņi nav vienīgie, tādus 
piemērus varētu minēt vēl un vēl!

Vēl viens šīs dienas atklājums 
– pateicoties Kokneses ziņģei, pati 
jaunākā folkloras kopa no Jaunkals-
navas, kura Ivetas Upenieces vadībā 
izveidojusies šī gada janvāra vidū, 
pasākuma dienā izdomāja sev no-
saukumu – 8. aprīlis tagad vienmēr 
būs folkloras kopas „Vesetnieki” vār-
da diena! 

Šajās svinībās ziņģe „Tumša, 
tumša tā eglīte” skanēja trīs reizes, 
bet katrā no tām ar savādāk pie-
rakstītu melodiju – jaunkalsnavieši 
dziedāja biežāk dzirdēto, bet kokne-
sieši un „Skandinieki” pārsteidza ar 
nedzirdētu šīs ziņģes skanējumu.

Tiem, kas grib būt draugi, attā-
lums nav šķērslis! Tā var sacīt arī par 
Dobeles Vācu kultūras biedrības vo-
kālā ansambļa „Die Lustigen”, Lau-
cienes folkloras kopas “Trejteka” un  
Olaines folkloras kopas “Dzedzieda” 
ciemošanos Koknesē. Paldies stāst-
niecei Sandrai Kazimiraitei-Eglītei 
no Dobeles par emocionāli spilgti 
izstāstītiem stāstiem no savas dzīves!

Un vēl viena pārbaudīta atzi-
ņa – koknesieši mīl savējos! Ar lie-
lu nepacietību tika gaidīta grupas 
„Kokneses zēni” uzstāšanās, jo līdz 
šim par tādu grupu nekas nebija 
dzirdēts. Jau ar pirmo ziņģi brašie 

zēni labākajos gados: Andris Žogots, 
Andris Balodis, Rihards Limanāns, 
Oļegs Ahiļčenoks, Edmunds Trenko 
un skrīverietis Gio Saule apbūra dai-
ļo dāmu sirdis! 

Koknesē pierakstīto „Tumša, 
tumša tā eglīte” „Kokneses zēni” 
dziedāja kopā ar „Urgas” meitenēm. 
Folkloras kopa „Urgas” no 2005. 
gada lepni nes savu vārdu. Un šajos 
gados tik daudz dārgumu atrasts no 
mūsu tautas folkloras krātuves. 

Kapela „Aizezeres muzikanti” 
kļuvuši par mūsu Pērses dziesminie-
kiem. Arī šoreiz viņi veltīja dziesmu 
Pērsei, kā arī izpildīja koknesietes 
Dzintras Liepiņas pierakstīto ziņģi 
„Circeņa kāzas”.

Koncerta noslēgumā Salnavas 
kapela „Sābri” no Latgales pārlieci-
nāja, ka dziesma tāpat kā mīlestība 
skan pāri gadiem un saglabā jaunī-
bu. 

Kā allaž viesmīlīgās folkloras 
kopas „Urgas” dziedātājas pateicās 
visiem pasākuma dalībniekiem un 
atbalstītājiem, lai pēc tam kopīgi 
vienotos vienā lustīgā ziņģē „Ak 
pavasar, ak pavasar, tu visiem sirdis 
dullas dar!”

„Dziedot dzīvoju”, ir teiku-
si Zane Šmite un tā noteikti domā 
arī tie, kuri atkal nākamgad tiksies 
„Kokneses ziņģē”!
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„Kokneses ziņģe” mūžam jauna!„Kokneses ziņģe” mūžam jauna!

 Jūrnieku ziņģu mīļotāji - folkloras kopa "Budēļi".

Jauni un dzirkstoši tautas mūzikas kopa "Teikas muzikanti".

Dāmu sirdis savaldzināja "Kokneses zēni"!

Savējie! Dzied "Kokneses zēni" un "Urgas".

Lieli un mazi "Skandinieki"!


