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28. aprīlī piedalīsimies Lielajā talkā!
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Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 96 (383)

No Zelta līdz
Dimanta
kāzām
Latvijas valsts simtgades gadā
pirmo reizi Kokneses novada pašvaldība un Dzimtsarakstu nodaļa
vēlas pateikties ģimenēm, kuras šogad svin Zelta kāzas, pāriem, kuri
laulībā ir nodzīvojuši 50 un vairāk
gadus, kā arī Dimanta kāzu jubilārus, kuri pirms 60 gadiem mijuši gredzenus. Svinīgais pasākums
notiks 10. augusta pēcpusdienā
Kokneses novada domes zālē. Anita Ozola, Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, teic:
„Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā mēs varam
iegūt informāciju tikai par pāriem,
kuri laulību slēguši bijušajā Aizkraukles rajonā, tāpēc lūdzam dižos
kāzu jubilārus būt atsaucīgiem
un pieteikties uz pasākumu līdz
20. jūlijam, zvanot pa tālruņiem:
65133637, 2.. (nodaļas vadītāja),
29619832 (vadītājas vietniece) vai
rakstot uz e-pastu: dzimtsaraksti@
koknese.lv.” Priecāsimies par kāzu
jubilāru tuvinieku atbalstu, piesakot pasākumam savus vecākus vai
vecvecākus, lai sagādātu viņiem
skaistu svētku brīdi! Ja jums ir zināms, ka jūsu dzimtā ir pāri, kuri
laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadus, ja nodzīvoto gadu skaits
sasniedzis 60 un pat vairāk gadus,
vasaras pilnbrieda laikā, sveiksim
viņus Mīlestības svētkos!

Vasaras
saulgriežu laikā
suminās mazos
novadniekus

Kokneses novada svētku laikā
par tradīciju kļuvušais pasākums
„Man blakus tava sirsniņa” šovasar
notiks vasaras saulgriežu nedēļā:
22. jūnijā pulksten 18 Kokneses
novada domes zālē būs sirsnīgi
gaidīti mūsu mazie novadnieki
un viņu vecāki. Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Anita Ozola informē: „Ielūgumus
uz pasākumu saņems bērniņi, kuri
dzimuši laikā no 2017. gada jūlija
un viņu dzīvesvieta ir deklarēta
Kokneses novadā.” Kokneses novada pašvaldība un Dzimtsarakstu
nodaļa jau piekto gadu šajā svētku
pasākumā ar īpašām piemiņas veltēm sveiks mazās sirsniņas.

Kokneses parkā tiksimies
Sama modināšanas svētkos!

Tuvojas ziedošais maijs, kad laiks modināt Daugavas dižo iemītnieku Samu ar
krāšņiem pasākumiem, uzburot senās
Hanzas laika noskaņu, ciemos sagaidītiem draugiem, Tvīda braucēju velosipēdu zvaniņu skaņām un atklāt jauno tūrisma sezonu Kokneses novadā. 19. maijā
tiksimies Sama modināšanas svētkos!
Svētku rosība sāksies jau rīta agrumā ar pavasara gadatirgu Blaumaņa un Parkā ielās, bet Kokneses
parks būs galvenā svētku mājvieta.
Kokneses novada dome pirms gada
uzsāka kopīgu sadarbības projektu
tūrisma pakalpojumu attīstībā ar Jēkabpils pašvaldību un divām Lietuvas
pašvaldībām Pluņģi un Rokišķiem.
Turpinot veiksmīgi iesākto sadarbību,
amatnieku tirdziņā līdzās vietējiem
amatniekiem sastapsim sava amata
meistarus no Pluņģes, Rokišķiem un
Jēkabpils, bet laukumiņā pie „Fauna
galvas” un pie skulptūras „Mūžībai”

dienas pirmajā pusē koncertēs mūsu
novada pašdarbnieki un viesu kolektīvi no Lietuvas un Krustpils. Mūsu
jauno paaudzi svētkos gaidīs piepūšamās atrakcijas un citas sportiskas un
radošas aktivitātes.
Retro tērpu un velosipēdu parāde
jeb iecienītais Tvīda brauciens pulksten 12 sāksies Blaumaņa laukumā
(reģistrēšanās braucienam no plkst.
11.00), bet noslēgsies Kokneses parkā
pie skulptūras „Mūžībai”, kad būs īstais brīdis pamodināt galveno svētku
gaviļnieku. Svētku laikā būs iespējams
vizināties ar SIA "Impresso" elektromobili.
Kokneses parkā ar dažādām aktivitātēm būs „apdzīvots” katrs stūrītis,
tāpat būs iespēja gardi pamieloties ar
SIA „Kūpiņsala” vārīto sama zupu,
biedrības „Baltaine” Radošās mājas
saimnieces gādās par sava kulinārā
mantojuma piedāvājumu, darbosies
vietējie ēdināšanas uzņēmumi. Par

neatņemamu svētku sastāvdaļu kļuvis
Mūku futbols ar uzticīgo līdzjutēju
pulku, un tā būs arī šajā reizē.
19. maijs ir Starptautiskā Hanzas
diena, tāpēc arī Kokneses parkā mājos
viduslaiku noskaņa gluži kā mazā Livonijas pilsētiņā, kuru radīs vēstures
rekonstrukcijas klubs "Rodenpoys"
no Ropažiem.
Pulksten 20 pie skulptūras „Mūžībai” sāksies Nepieradinātā Folka
Orķestra koncerts „Septītais kontinents”, bet pēc koncerta varēs noskatīties vēsturisko filmu „Baltu ciltis”.
Lai Sams būtu godam sumināts, Kokneses parkā pie skulptūras „Mūžībai”
zaļumballi spēlēs grupa „Netīšām
blice”. Tirgotājiem lūgums pavasara
gadatirgum pieteikties, zvanot pa tālr.
28355381 vai rakstot uz e-pastu: dace.
svetina@koknese.lv
Kokneses Novada Vēstis maija
izdevumā būs publicēta Sama svētku
afiša ar svētku pasākumu norisi.

Aprīlī – Clean R tīrības
dienas Kokneses novadā
Aprīlī Kokneses novada iedzīvotājiem tradicionāli tiek dota lieliska
iespēja bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām un savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās
krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti,
tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas,
mobilie tālruņi un citas iekārtas.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas varēs nodot 2018.gada 14.

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 neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās
neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai
kaitīgās vielas!
Kāpēc jānodod pārstrādei?

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko
nedrīkst mest sadzīves atkritumu
konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar
cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot
šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, Jūs ne vien atbrīvosiet savu
mājokli no nederīgām lietām, bet arī
saudzēsiet dabu! Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes cehos, kur to
izjauks, atdalot plastmasu un citas
pārstrādei derīgās sastāvdaļas.
Clean R tīrības dienas Kokneses
novadā tiek organizēts sadarbībā ar
Kokneses novada domi.

Esiet sveicināti aprīļa mēnesī, kad pēc garās ziemas mēs
uzplaukstam reizē ar pirmo
sniegpulksteni un sajūtam sevī
jaunu spēku un apjausmu, ka
pavasara atnākšana dabā liek
mainīties arī mums. „Mainām
Latviju. Maināmies paši!” - tā
šogad skan Lielās talkas moto,
un mēs ikviens varam sasaukties ar šiem vārdiem savos darbos. Māra Svīre teic: „Sakopjot
visu sev apkārt, cilvēks sakopj
pats sevi. Pa notīrītiem logiem
ierauga, ka apkārt ir daudz vairāk gaišuma, nekā iepriekš šķita. Slaukot pagalmu, ar katru
slotas vēzienu izmēž netīrumus
no sevis. Un, pārlaižot skatienu
padarītajam, ieskatās sevī. Meklē spēku griezt dzīvi vai nu pret
sauli, vai pa saulei.”
Aprīlis jau septīto pavasari
kļuvis par Kokneses ziņģes mēnesi, kad ziņģētāji un stāstnieki
no tik daudziem Latvijas novadiem mēro ceļu uz Koknesi, lai
dalītos savā dziedāt priekā, jo
jūtas šeit gaidīti. 7. aprīlī Kokneses kultūras namā zumēja
kā bišu stropā, jo šķiet, ka tik
daudz ziņģēt gribētāju nebija
vēl bijis! Tas nozīmē tikai vienu
– Koknese pievelk! Un, ja aprīlī
tas pievilkšanās spēks ir dziesmas prieks, tad maijā tā ir tūrisma sezonas atklāšana ar Sama
modināšanas svētkiem. Vai jūs
jau gatavojaties košajam Tvīda
braucienam? Ja vēl ne reizi neesat bijuši Tvīda dalībnieku vidū,
ir īstais laiks sacīt ikdienībai nē,
un ļauties brīnišķīgam piedzīvojumam. Lai uzzied košas krāsas dāmu tērpos, ievziedi rotā
kungu cepures un seno dienu
velosipēdiem dzidri gavilē zvaniņi! Lai šajā pavasarī Sama modināšanas svētki ir kā Kokneses
parka svētki, jo šī vieta jau sen
ir pelnījusi, lai simtgadīgo koku
paēnā atskan mūzika, jautras
čalas un kā sendienās atdzīvojas
kāds stāsts par seno Hanzas pilsētu Koknesi.
Lai darbīgs aprīlis, jo pēc
labi paveikta darba, varam atvērt durvis svētkiem!
Sarmīte Rode
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2018. gada 28. martā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kokneses Komunālie
pakalpojumi”, reģ. Nr. 48703001147
Gada pārskatu par 2017.gadu (informācija pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv).
1.2. Apstiprināt SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
Aigara Zīmeļa amatalgu (informācija
pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv).
2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas
SPAAO” Gada pārskatu par 2017.gadu
gadu (informācija pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv).
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada Bebru pagasta
pārvaldes darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada Iršu pagasta pārvaldes darbu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par 2017.gada 2. pusgadā pieņemto
lēmumu izpildi gadu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
5.1. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumus Kokneses pagasta ainavai:
5.1.1. Uzlikt par pienākumu nekustamā īpašuma ar adresi Vērenes
iela14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ēku(būvju)
ar kadastra apzīmējumiem: dzīvojamai mājai 32600140224001,
kūtij
32600140224002,
šķūnim
32600140224003 un saimniecības ēkai
32600140224004 iespējamajiem mantiniekiem:
5.1.1.1. līdz 2018. gada 10. maijam nojaukt līdz pamatiem minētajā
nekustamajā īpašumā ēkas(būves)
ar kadastra apzīmējumiem: dzīvojamo
māju
32600140224001,
kūti
32600140224002,
šķūni
32600140224003 un saimniecības ēku
32600140224004;
5.1.1.2. pirms 2.1.1. punktā minēto
ēku (būvju) nojaukšanas saņemt Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldē
nepieciešamo dokumentāciju;
5.1.1.3. segt ar 2.1.1. punktā minēto
ēkuv(būvju) nojaukšanu saistītos izdevumus;
5.1.1.4. pēc 2.1.1. punktā minēto ēku (būvju) nojaukšanas, iesniegt
Valsts zemes dienestā Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes aktu par
ēku (būvju) neesamību un akta kopiju
Kokneses novada domē.

5.2. Ja nekustamā īpašuma ar adresi Vērenes iela 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ēku
(būvju) ar kadastra apzīmējumiem:
dzīvojamai mājai 32600140224001,
kūtij
32600140224002,
šķūnim
32600140224003 un saimniecības ēkai
32600140224004 iespējamie mantinieki nepilda šā lēmuma 2.1. punkta
apkšpunktos norādīto līdz noteiktajam
termiņam, tad Kokneses novada dome
organizē minēto ēku (būvju) palieku
nojaukšanu līdz pamatiem atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
5.3. Ja nekustamā īpašuma ar adresi Vērenes iela14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā,
ēku(būvju) ar kadastra apzīmējumiem:
dzīvojamo māju 32600140224001,
kūti
32600140224002,
šķūni
32600140224003 un saimniecības ēku
32600140224004,
nojaukšanu līdz
pamatiem organizē Kokneses novada
dome, tad visus ar to saistītos izdevumus jāsedz minēto ēku (būvju) mantiniekiem.
5.4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.
gada 3. aprīli.
6.1. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumus Kokneses pagasta ainavai:
6.1.1. Uzlikt par pienākumu nekustamā īpašuma ar adresi «Imanta»,
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 32600040178 001 un
saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 32600040178 002 īpašniekiem:
6.1.1.1. līdz 2018. gada 10. maijam
nojaukt līdz pamatiem nekustamajā
īpašumā ar adresi « Imantas», Koknesē,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā,
ēkas (būves): dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 32600040178 001 un
saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 32600040178 002.
6.1.1.2. pirms 2.1.1. punktā minēto
ēku (būvju) nojaukšanas saņemt Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldē
nepieciešamo dokumentāciju;
6.1.1.3. segt ar 2.1.1. punktā minēto
ēku (būvju) nojaukšanu saistītos izdevumus;
6.1.1.4. pēc 2.1.1. punktā minēto ēku (būvju) nojaukšanas, iesniegt
Valsts zemes dienestā Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes aktu par
ēku(būvju) neesamību un akta kopiju
Kokneses novada domē.
6.2. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumus Kok-

neses pagasta ainavai, ja nekustamā
īpašuma ar adresi «Imantas » Kokneses
pagastā, Kokneses novadā, īpašnieki
nepilda šā lēmuma 2.1. punkta apkšpunktos norādīto līdz noteiktajam
termiņam, tad Kokneses novada dome
organizē nekustamā īpašuma ar adresi
« Imantas », Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ēku(būvju): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
32600040178 001 un saimniecības ēkas
ar kadastra apzīmējumu 32600040178
002 palieku nojaukšanu līdz pamatiem
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un
iesniedz Valsts zemes dienestā Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes
aktu par ēku(būvju) neesamību.
6.3. Ja nekustamā īpašuma ar adresi « Imantas», Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, ēku(būvju): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
32600040178 001 un saimniecības ēkas
ar kadastra apzīmējumu 32600040178
002, nojaukšanu līdz pamatiem organizē Kokneses novada dome, tad visus
ar to saistītos izdevumus jāsedz minēto
ēku(būvju) īpašniekiem.
6.4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.
gada 3. aprīli.
7. Apstiprināt grozījumus Kokneses novada dome 2017. gada 27. decembra sēdes lēmuma Nr.7.6 23.pielikuma 29.; 30.; 31.; 32. punktos.
8. Apstiprināt autoceļu vai to posmu uzturēšanas klases sarakstu 2018.
gada vasaras periodam (no 01.04. līdz
31.10.) Kokneses pagastā, Iršu pagastā
un Bebru pagastā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
9.1. Piedalīties Zemgales plānošanas reģiona „Zemgales kultūras programmas 2018” atklātajā projektu konkursā un iesniegt projekta „Mūzikas
skaņas Kokneses novadā” (turpmāk
– Projekts) iesniegumu.
9.2. Projekta kopējas izmaksas ir
līdz 5000,00 EUR, tajā skaitā Zemgales plānošanas reģiona finansējums ir
līdz 4500,00 EUR un Kokneses novada
domes līdzfinansējums – līdz 500,00
EUR.
9.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 5000,00 EUR apmērā.
10. No pašvaldības budžeta piešķirt
305,00 EUR (trīs simti pieci euro), lai
daļēji segtu izdevumus sportista dalībai
Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā 2018. gadā Francijā, Parīzē.
11. No Kokneses novada pašval-

dības budžeta piešķirt naudas balvas
1256 EUR (tūkstotis divi simti piecdesmit seši eiro) un 607 EUR (seši simti
septiņi eiro) par sasniegumiem sportā.
12. Apstiprināt grozījumus Kokneses novada domes 2017. gada 27.
decembra sēdes lēmuma Nr.7.6 22. pielikuma 1. punktā.
13. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
550.00 EUR (pieci simti piecdesmit
euro 00 centu) apmērā remontmateriālu iegādei D. Graudas ģimenes ārsta
prakses telpu Iršu pagasta “Vizbuļos”
kosmētiskajam remontam.
14.1. Noteikt, ka Kokneses novada
administratīvajā teritorijā nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam
radītājam vai valdītājam par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu veido:
14.1.1. maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos
noteiktajām darbībām, ko veic pirms
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi Kokneses
novada dome ar atkritumu apsaimniekotāju 3,50 euro/m3 bez PVN;
14.1.2. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veidojas
no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta pirmajā daļā minētajiem
komponentiem, uz 1m3 savākto sadzīves atkritumu dabas resursu nodoklis
un sadzīves atkritumu apglabāšanas
izdevumi poligonā “Dziļā vāda”.
14.2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos, maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta saskaņā
ar normatīvo aktu prasībām un ir piemērojama no 2018. gada 1. janvāra.
15.1. Apstiprināt Kokneses novada
bāriņtiesas nolikumu jaunā redakcijā
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
15.2. Noteikt, ka Kokneses novada
bāriņtiesas nolikums stājas spēkā ar
2018. gada 1. aprīli.
15.3. Noteikt, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Kokneses
novada domes 2009.gada 25.novembra
sēdes lēmumu Nr.4.1(protokols Nr.8)
apstiprinātais Kokneses novada bāriņ-

Kokneses kultūras namā uzstādīta jauna
skaņas aparatūra
Lai uzlabotu pasākumu apskaņošanas kvalitāti, Kokneses kultūras
nama lielajā skatītāju zālē ir uzstādītas viena no jaunākajām, modernākajām, mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošām skaņu aparatūrām
tuvākajā apkārtnē – Subbass skandas
Action 118A, Skandas Event 208A un
iekares sistēma AX Event 208.
Izmantojot jauno aprīkojumu,
kultūras nama darbiniekiem turpmāk būs iespēja veidot kvalitatīvi apskaņotus pasākumus - viesmākslinieku koncertu piedāvājumu Kokneses
novada iedzīvotājiem, filmu demonstrējumus, prezentācijas, pašvaldības,
izglītības iestāžu, vietējo biedrību,

jauniešu, pašdarbnieku kolektīvu pasākumus, koncertus u.c.
Aicinām interesentus uz pirmo
pasākumu, kurā tiks izmantota jaunā
skaņu sistēma – uz spēlfilmu-komēdiju "KRIMINĀLĀS EKSELENCES
FONDS", kas notiks Kokneses kultūras namā 6.aprīlī plkst. 19.00. Neprofesionāli aktieri profesionālās radošās
komandas vadībā radījuši autentisku
90. gadu Rīgas kriminālo vidi. Vairāk
par filmu – šeit http://kinoblogeri.lv/
recenzijas/kef-2018/
Projekta mērķis ir nodrošināt
mūsdienu prasībām atbilstošu Kokneses kultūras namā rīkoto pasākumu apskaņošanas kvalitāti, palielinot

pašvaldības kultūras dzīves organizatoru iespējas veidot daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu
Kokneses novada iedzīvotājiem un
viesiem un sekmējot bagātīgas kultūrvides attīstību Kokneses novadā
un blakus esošajās teritorijās. Skandu piegādei tika veikta cenu aptauja,
aparatūru piegādāja uzņēmums SIA
“Rock Distribution”. Paldies Kokneses kultūras nama darbiniekiem par
līdzdalību projekta īstenošanā!
Skandu iegādes izmaksas ir
12 027,40 eiro, tajā skaitā 90% jeb

10 824,66 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA atbalsts un 10% jeb 1202,74
eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekta
numurs:
17-04-AL08-A019.2201-000005.
Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos
un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu
sasniegšanu.
Par ELFLA: https://ec.europa.
e u / a g r i c u ltu re / r u r a l - d e ve l op ment-2014-2020_lv

tiesas nolikums.
16.1. Ar 2018. gada 30. aprīli uzskatīt par spēku zaudējušām ar Kokneses
novada domes 2011. gada 30. marta
lēmumu Nr.3 apstiprinātās Kokneses
novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
16.2. Sākot ar 2018. gada 1.maiju
ievērot "Ceļu specifikācijas 2017"apstiprinātas VAS "Latvijas Valsts ceļi"
tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī, (www.lvc.lv.).
17. No pašvaldības budžeta piešķirt
300,00 EUR (trīs simti euro), lai sniegtu
finansiālu atbalstu sportistam.
18. Ar 2018.gada 3.aprīli apstiprināt Andri Belēviču p.k. [..], dzīvojošu
[..]Koknesē Kokneses pagastā Kokneses novadā par Kokneses novada Administratīvās komisijas locekli.
19.1. Atbalstīt Kokneses novada
četru bērnu un jauniešu dalību kultūras un izglītības fonda “UPE” rīkotajā
vasaras nometnē “UPE” bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, nometņu vietā “Ganības”, Užavā, Ventspils novadā, laikā no 2018. gada 9. līdz
15. augustam.
19.2. Segt izdevumus par dalību
nometnē no šim mērķim Kokneses novada sociālā dienesta budžetā paredzētajiem līdzekļiem un nodrošināt pašvaldības transportu bērnu un jauniešu
nokļūšanai uz nometni un atpakaļ.
20. Neslēgt darba līgumu ne ar vienu no pretendentiem, kuri bija iesnieguši dokumentus Iršu pagasta pārvaldes vadītāja amatam.
21.1. Kokneses novada pašvaldības
iestādēs un struktūrvienībās 2018. gada
vasaras mēnešos nodarbināt skolēnus,
kuru dzīves vieta deklarēta Kokneses
novada administratīvajā teritorijā.
21.2. Skolēnu darba un nodokļu
apmaksai no pašvaldības budžeta piešķirt līdz 5000,00 (pieciem tūkstošiem)
eiro.
Nākošā Kokneses novada domes
sēde notiks 2018. gada 25. aprīlī plkst.
14.00 Kokneses novada domē Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā un tajā
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1.Par pašvaldības Gada pārskatu
2.Par sociālajai palīdzībai plānoto
līdzekļu izlietojumu pirmajā ceturksnī
3. Par p/a “Kokneses Sporta centrs”
finansiālo darbību pirmajā ceturksnī
4. Par Attīstības nodaļas darbu
5. Par projektu realizācijas gaitu
Sagatavoja Kokneses novada domes
sekretāre Dz.Krišāne

Mednieku kluba
„Ķepainis” kausa
izcīņas pirmā posma
sacensības
29. aprīlī pulksten 9
„Ozolkalnos” mednieku
klubs „Ķepainis”
organizē kausa
izcīņu individuālajās
sacensībās.
Ar sacensību nolikumu
var iepazīties
pašvaldības mājaslapā
www.koknese.lv
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Astoņiem novada kultūras kolektīviem
iegādāti jauni tērpi
Iepriekšējā gada nogalē sākās rosīgs darbs pie jaunu tērpu un aksesuāru šūšanas Kokneses novada kultūras kolektīviem pašvaldības īstenotā LEADER projekta „Latviešu tautas
tērpu un kora tērpu iegāde Kokneses
novada kolektīviem” ietvaros.
Kolektīvu nodrošināšana ar jauniem tautas tērpiem un koncertērpiem dod iespēju veidot vizuāli atraktīvākus un kvalitatīvākus priekšnesumus, radīt vienotu, etnogrāfiski
precīzu koptēlu koncertos, gādāt par
latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām
paaudzēm.
Par projekta līdzekļiem tērpi
un tautas tērpu aksesuāri iegādāti
Kokneses jauniešu deju kolektīvam,
jauniešu deju kolektīvam "KĀRE",
I.Gaiša Kokneses vidusskolas deju
kolektīvam "Kāpēc", vidējās paaudzes deju kolektīviem „Rats” un
„KOKNA”, sieviešu korim „Anima”.
No pašvaldības budžeta tērpi izgatavoti arī VPDK "Liepavots" un VPDK
"Irši". Tautas tērpus šuva V.Bļinkovas
individuālais uzņēmums "Māksla".
Projekta mērķis ir veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, izveidojot un uzlabojot deju un kora kolektīvu vizuālo

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kokna” jaunajos tērpos.

tēlu, gatavojoties XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Projekta izmaksas ir 18 492,33
eiro, tajā skaitā 14 570,50 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 3921,83
eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta Nr.17-04-AL08-

A019.2201-000006.
Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos
un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu
sasniegšanu.
Par ELFLA: https://ec.europa.
e u / a g r i c u ltu re / r u r a l - d e ve l op ment-2014-2020_lv
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Profesijas mums apkārt

29.martā Pērses sākumskolā notika pasākums “Profesijas mums
apkārt”, Projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.
Tas iesākās ar smaidu un labu noskaņojumu, jo sākumā katra komanda iepazīstināja ar sevi un iepriekš sagatavotām anekdotēm par dažādiem
profesiju pārstāvjiem. Turpinājumā
skolēniem atraktīvā veidā bija iespēja
atpazīt profesijas, raksturot profesiju
pārstāvjus pēc to rakstura īpašībām
un prezentēt savu viedokli.
Pasākumu turpinājām ar burtu
jucekli, kurā vajadzēja atrast un izrakstīt profesiju nosaukumus. Lai
smaids neizzustu, piedāvāju skolēniem spēlēt mēmo šuvu. Skolēni ar
lielu atraktivitāti centās atrādīt izvil-

kto profesijas pārstāvi citām komandām. Priecēja tas, ka skolēni bija zinoši un ātri dotās profesijas atminēja.
Profesiju pēcpusdiena noslēdzās
ar spēli, kur metamais kauliņš izšķīra viņu veiksmi un arī parādīja, cik
plašs ir katras komandas redzējums
par profesiju daudzveidību.
Pildot dotos uzdevumus, katra
komanda, pareizi atbildot uz jautājumiem, piepildīja savu līdzi atnesto
groziņu ar skolas sarūpētajiem gardumiem.
Ceru, ka pasākums būs radījis
tādu profesijas garšu sajaukumu, ka
to joprojām un vēl ilgi ar smaidu atcerēsies Pērses sākumskolas skolēni.
Olita Ruža- Riekstiņa,
Kokneses novada pedagogs-karjeras
konsultants

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Aizkraukle, Informatīvais seminārs

“Vai mēs ražojam cilvēkam drošu pārtiku?
Pārstrādes procesa temperatūras, laika un citu faktoru
ietekme uz produkta kvalitāti.”
Norises vieta: Aizkraukles novads, Bērzu iela 7. Datums. 10.05.2018

10:00 - Pārtikas produktu pārstrādes faktori tem11:00 peratūra, laiks u.c , kuri ietekmē produktu
kvalitāti. Droša un kvalitatīva pārtika

Asnate Ķirse (Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
pētniece un viesdocente (Dr.sc.ing. Pārtikas
zinātnes ,Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē)

11:00 - Augu valsts pārtikas produktu pārstrādes
12:00 faktoru ietekme uz kvalitāti.
Augļi, graudaugi.

Asnate Ķirse (Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
pētniece un viesdocente (Dr.sc.ing. Pārtikas
zinātnes, Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē)

12:00 Kafijas pauze
12:20
12:20 - Dzīvnieku valsts produktu pārstrādes
13:20 faktoru ietekme uz kvalitāti.
Piena produkti un kūpinājumi

Asnate Ķirse (Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
pētniece un viesdocente (Dr.sc.ing. Pārtikas
zinātnes, Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē)

13:20 - Vietējo lauksaimniecības produkcijas
13:50 ražotāju un pārstrādātāju atbalsta
programma. Riga Food 2018 aktualitātes

Raivis Maksis, LLKC projektu
vadītājs

Pieteikšanās: Kokneses novada lauku a s bas konsultants Ineta Sproģe, 26593210, ineta.sproge@llkc.lv

Noslēgta vienošanās par projekta “Kultūras
mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas
ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 īstenošanu
Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra un Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir parakstījusi vienošanos
par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005
“Kultūras mantojuma saglabāšana
un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības Daugavas ceļā ir
apvienojušās trīs pašvaldības – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kokneses novada dome un Ogres novada
pašvaldība.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta
pašvaldību nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu – Krustpils pili,

Kokneses viduslaiku pilsdrupas un
sanatoriju “Ogre”, attīstot esošās
funkcijas, piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.
Projekta kopējās izmaksas ir
3 411 909,06 EUR, tai skaitā ERAF
līdzfinansējums 1 392 352,96 EUR,
attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 198 529,46 EUR,
valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 66 176,44 EUR, cits publiskais finansējums, ko līdz lēmumam
par snieguma ietvara piešķiršanu
priekšfinansē pašvaldība 107 647,03
EUR, neattiecināmās izmaksas

1 647 203,17 EUR.
Kokneses
novada dome kā
partneris projekta ietvaros veiks
Kokneses pilsdrupu atsevišķu mūru
konservācijas un labiekārtošanas
darbus, tiks izveidots jauns pakalpojums - viduslaiku moku kambaris.
Šīm aktivitātēm kopējā summa plānota 294 117,65 EUR, no tiem ERAF
finansējums plānots 232 058,84
EUR apmērā un valsts budžeta finansējums 11 029,39 EUR. Pārējās
izmaksas tiks segtas no pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitātes plānots pabeigt līdz 2020.gada
1.ceturksnim.

Informācija lauku
saimniekiem
Platību maksājumi
No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad
atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs,
bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1
% samazinājums par katru nokavēto
darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku
atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Nosacījumus katra konkrētā atbalsta veida saņemšanai 2018.gadā var
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un veidlapas”.
Palīdzība iesniegumu aizpildīšanā:
Iršu pagastā. 17. aprīlī no plkst.
10.00 Iršu pagasta pārvaldē iesniegumus palīdzēs aizpildīt LAD darbinieces. Pārējās darba dienās lauksaimniecības konsultants Gundega Skrupska,
26642797.
Bebru pagastā. 8. maijā no plkst.
10.00 Bebru pagasta pārvaldē pieņems
Kokneses novada lauku attīstības konsultants Ineta Sproģe.
Kokneses pagastā. Pirmdienās un ceturtdienās (izņemot 8.
un 10. maiju) pieņem Ineta Sproģe
26593210. Iepriekš sazinoties arī pā-

rējās darba dienās.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu:
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai pie sava
novada lauku attīstības konsultanta.

Lauksaimniecības
datu centra
konsultācija
Iršu pagasta pārvaldē 19.aprīlī no
plkst. 10.00 pieņems LDC speciālists
Ērika Hatejenkova tel. 26510569.

Pieejamais
finansējums
1.No 2018.gada 19.aprīļa līdz 2018.
gada 21.maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”. Kopējais
publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.
Par šiem projektiem zvanīt Jekaterinai
Blauai 26534704.
2. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" plānoti oktobrī, novembrī.
3."Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānoti aprīlī.

Līgosim Kokneses
novada svētkos
Šovasar Kokneses novada svētkus
svinēsim 23. jūnijā Koknesē, Blaumaņa
pagalmā, jo tradicionālajā svētku laikā
- jūlija pirmajā nedēļā Latvija vienosies
valsts simtgades vasaras dižākajā notikumā – Vispārējo latviešu Dziesmu un

Deju svētkos. Šajā laikā arī turpināsies
brīvdabas estrādes rekonstrukcijas darbi. Līgo vakarā Blaumaņa pagalmā uz
sadziedāšanos un sadancošanos aicinās
mūsu pašdarbības kolektīvi, bet zaļumballi spēlēs grupa „Deficīts”.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kad pelēkais laukakmens sauc

Kokneses novada represēto nodaļas biedri atceres brīža noslēgumā.

22.martā Bebru pagastā un 24.martā Koknesē notika atceres pasākumi, pieminot
komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienu.
Sarmīte Rode
Dzitras Sniedzes foto
Bebru pagastā pirms piecpadsmit
gadiem atklātais pelēkais granīta piemiņas akmens komunistiskā genocīda
upuriem kļuvis par svētvietu, kas ik
pavasari aicina nolikt sudrabotu pūpolzaru un pieminēt tos, kuri ar sapni
par Latviju uz mūžu palika svešā zemē.
22. martā skaudro vēstures notikumu
atceres pasākums sākās Bebru pamatskolā ar 2004. gada skolas absolventa –
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un
„Exupery international school” (Starptautiskās Ekziperī vidusskolas) vēstures
skolotāja Edgara Bērziņa lekciju „25.
marta deportācija – no plānošanas līdz
reabilitācijai”. Skolēniem tā bija atmiņā
paliekoša vēstures stunda, bet Kokneses novada represēto nodaļas biedriem
atgriešanās nežēlīgajā pagātnē. Īsajā laika sprīdī Edgaram Bērziņam, izmantojot sagatavoto prezentāciju, ar fotogrāfijām, video un faktiem piepildītu
stāstījumu izdevās atainot traģiskos
notikumus, tos vērtējot no šodienas
skatu punkta.
Pasākuma turpinājumā pie piemiņas akmens satikās vairākās paaudzes:
skolēni skolotāji, drausmo notikumu
vistiešākie liecinieki, represijās cietušo
tuvinieki, pagasta iedzīvotāji un novada iestāžu darbinieki. Kopā ar pasākuma dalībniekiem bija Latvijā pazīstamā
kinorežisore un fonda „Sibīrijas bērni”
dibinātāja Dzintra Geka un Latvijas
politiski represēto apvienības (LPRA)
vadītājs Ivars Kaļķis. Ar kopīgu tautas
lūgšanu, ar skolotājas Annas Romanovskas un skolēnu dzejas vārdiem un
kapelas „Aizezeres muzikanti” dziesmām par dzimteni kopīgais tikšanās
brīdis arī aukstajā pavasara dienā radīja
sajūtu, ka mēs visi, esot kopā, varam sa-

sildīt savu Latviju gluži kā iedegtās sveču liesmiņas pelēko laukakmeni. Svētā
piemiņā turēt un nekad neaizmirst
savas tautas likteņgaitas atceres brīdī
aicināja Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza: „Jau piecpadsmito
gadu mēs pulcējamies šajā vietā, lai atcerētos, pieminētu un atgādinātu mūsu
tautas pārciesto. Tālumā no mājām,
svešumā aizvestie, domāja par Latviju
un saviem mīļajiem. Šajā atceres dienā
mēs domājam par viņiem, kuri nekad
neatgriezās.”
Antoņina Midega, Bebru pagasta
politiski represēto kopas vadītāja, pateicās Bebru pamatskolas kolektīvam
par piemiņas vietas, ko represētie nosaukuši par savu svētvietu, sakoptību
ikdienā. „Jau vairākus gadus šie atceres
pasākumi dod gandarījumu, jo kopā ar
mums ir Bebru pamatskolas un Pērses
sākumskolas skolēni. Novēlu mūsu
skolēniem un jauniešiem arī turpmāk
izzināt vēstures notikumus, piedaloties
mūsu rīkotajos konkursos” sacīja Antoņina Midega, viena no daudzajiem
Sibīrijas bērniem. Arī Ivars Kaļķis,
Latvijas Politiski represēto apvienības
vadītājs, savā uzrunā atcerējās savu
bērnību tālajā Sibīrijas zemē.
Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs uzsvēra: „1949. gada 25. marta deportācijas
ir viens no nežēlīgākajiem notikumiem
Latvijas vēsturē, kad izsūtīja vairāk kā
40 tūkstošus Latvijas iedzīvotājus tikai
tāpēc, ka viņi mīlēja savu darbu un
savu zemi. Bet arī šajā okupācijas režīmā brīvības ideja izdzīvoja.”
Katru pavasari kopš pieminekļa
atklāšanas šajā atceres dienā gaidīts ciemiņš ir Uldis Filipsons, atvaļinātas NBS
Gaisa spēku pulkvedis un arī Bebru pamatskolas absolvents. „Šobrīd pasaulē
ir nemierīgi, daudzos karstajos punktos
notiek aktīva karadarbība. Vairums valstu palielina savu militāro budžetu un
karaspēka skaitlisko sastāvu, arī Latvijā
ir NATO papildspēki, lai nodrošinātu

mieru un drošību. Bet
te ir tā lielā atšķirība
- padomju karaspēks
piedalījās deportāciju organizēšanā un
realizācijā, bet šodien NATO
sabiedrotie ne tikai nodrošina
mieru, bet arī brīvajā laikā piedalās sabiedriskās un labdarības akcijās. 22. februārī Latvijas
Kara muzejā Lielvārdes Gaisa
spēku aviācijas bāzes karavīri
kopā ar amerikāņu karavīriem
organizēja pasākumu Kokneses
novada Ģimenes atbalsta centra
„Dzeguzīte” bērniem. Varbūt
kādam no viņiem arī turpmāk
radīsies padziļināta interese par
Nacionāli bruņotajiem spēkiem
un vēlme apgūt grūto, bet ļoti
nepieciešamo karavīra profesiju. Lai
mums visiem mierīgs un gaišs Latvijas
simtgades gads!” savas uzrunas noslēgumā novēlēja Uldis Filipsons.
2003. gadā, mācoties Bebru pamatskolā, arī Edgars Bērziņš ir piedalījies
pieminekļa atklāšanā. Ilustrējot mazu
epizodi no izsūtīto ģimenes ikdienas,
viņš ar pārliecību sacīja: „Svarīgi apzināties, cik liela bagātība mums pieder:
mēs dzīvojam brīvā, neatkarīgā un demokrātiskā valstī.”
Tāpat kā citus pavasarus šajā atceres brīdī piedalījās Pērses sākumskolas skolēni un vēstures skolotāja Valda
Kalniņa. „Iršu pagastu tika pasargāts
no represijām, bet mums pieder sava
unikālā vēsture. Dzīvojot Iršu pagastā,
mēs esam apzinājuši, ka arī mūsu pusē
ir cilvēki, kas bijuši represēti. Mācot
vēsturi, nevar aprobežoties ar mācību
grāmatām vien, tāpēc mēs nodarbojamies ar sava pagasta novadpētniecību.
Pazīstot ļoti daudzus represētos, zinu,
ka viņi ir stipri savā garā, gaiši un sirsnīgi cilvēki. Dziļa cieņa un pateicība
viņiem,” teica Iršu pagasta vēstures pētniece Valda Kalniņa.
Likteņdārza tehniskais direktors

Foto mirkļi no pasākuma.

Armands Vitenbergs un Kokneses novada represēto nodaļas pārstāve Lība
Zukule pateicās skolēniem, kuri piedalījās Kokneses novada politiski represēto nodaļas rīkotajā konkursā un paziņoja, ka konkursa darbu iesniegšanas
termiņš tiek pagarināts līdz 28. aprīlim
- Lielās talkas dienai. Visiem konkursantiem būs īpaša dāvana - maija mēnesī ekskursija uz Ogres tehnikumu.
Ar Daigas Andersones un viņas
mazo palīgu sveicienu pieminekļa
piecpadsmitajā dzimšanas dienā, vēlot
laimīgu nākotni mūsu Latvijai, debesīs
uzplauka krāsainu balonu zieds.
Pēc atceres brīža režisore Dzintra
Geka vēl pabija kopā ar Kokneses novada represēto nodaļas biedriem. Daloties šīs skumjās atceres dienas sajūtās
viņa atklāja savu personisko stāstu:
„Mans tēvs bija leģionārs un politieslodzītais, 1949. gadā viņš bija atbēdzis
uz Latviju un ar manu māti un trim
bērniem slēpās bunkurā mežā. Esmu
pasaulē nākusi pēc šiem notikumiem.
16 gadu vecumā apciemoju tēvu Omskā, kad pirmo reizi ieraudzīju Sibīriju.
Acīmredzot tas viss uz mani atstāja
tādu paliekošu iespaidu, ka 90. gadu
beigās nolēmu sākt intervēt cilvēkus,

kas bija kā bērni izsūtīti. Visus šos gadus savās filmās mēģinu stāstīt par Sibīrijas bērniem un viņu likteņiem. Man
ir prieks, ka jaunā paaudze skolās skatās šīs filmas un ieklausās jūsu atmiņu
stāstos, un tas aiziet līdz viņu sirdīm.
Esmu gandarīta, jo mūsu filmas dod
apliecinājumu, ka tā bija ne tikai liela
traģēdija, bet arī kā cilvēki to pārvarēja.
Paldies par mūsu kopīgo spēku. Mēs
savu darbu turpināsim.”
Nedēļā pirms atceres pasākumiem
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
skolēniem savus atmiņu stāstus par
bērnību Sibīrijā atklāja Kokneses novada represēto nodaļas biedri Silvija
Skladņeva, Lība Zukule un Andris
Freimanis.
24. martā pie piemiņas akmens
Koknesē, Stacijas laukumā, klātesošos uzrunāja Kokneses novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs un Kokneses novada politiski
represēto nodaļas vadītājs Andris Freimanis. Pēc kopīgā klusuma brīža kā
cieņas apliecinājums visiem, kuriem
atdusas vieta svešumā un nav zināma,
pelēko laukakmeni sasildīja sveču liesmiņas, ziedi un Latvijas pavasara vēstneši – sudraboti pūpolzari.

Lai nodrošinātu Likteņdārza saglabāšanu, aizsardzību un pēctecību
Saeimā iesniegts īpašs likums par Likteņdārzu
Jau desmit gadus Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā, top Likteņdārzs – simbols Latvijas tautas atjaunotnei un izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis,
Likteņdārzs ir veidots vienīgi no ziedojumiem. Ņemot
vērā veiktos ieguldījumus un lai nodrošinātu Likteņdārza saglabāšanu, aizsardzību, attīstīšanu un pēctecību,
Saeimā iesniegts īpašs Likteņdārzam veltīts likums.
Mārtiņš Pučka
Likteņdārza sabiedrisko attiecību speciālists
“Kopš 2005. gada, kad tika sākts Likteņdārza
projekts, ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu atbalstu Likteņdārza

izveidē ir ieguldīti gandrīz 2,5 miljoni eiro. Likteņdārza unikālais finansēšanas mehānisms un
izveides princips, iesaistot plašu sabiedrību, ir salīdzināms ar Brīvības pieminekļa tapšanas gaitu un
sniedz nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas valstiskuma izveidē un tautas kopīgās atmiņas nostiprināšanā. Dārza iecere jau sākotnēji paredzēja, ka par
ziedojumiem tapušais dārzs ir jāatstāj nākamajām
paaudzēm un saskaņā ar Fonda Statūtiem un padomes lēmumu, tā īpašumtiesības ir paredzēts nodot
Latvijas valstij. Tāpēc esam gandarīti ļoti gandarīti
par Likteņdārzam īpaši veltīto likumu, kas aplie-

cina Latvijas valsts novērtējumu šai sabiedrības
iniciatīvai un pielīdzina to tādiem Latvijas valsts
simboliem kā Brīvības piemineklis un Brāļu kapi”,
uzsver Kokneses fonda padomes priekšsēdētājs
Vilis Vītols. Likums paredz, ka ar projekta īstenošanu saistītie Kokneses pašvaldībai piederošie zemesgabali bez atlīdzības tiek nodoti Latvijas valstij,
Zemkopības ministrijas personā. Savukārt «Kokneses fonds» tāpat kā līdz šim turpinās Likteņdārza
projekta īstenošanu, tai skaitā - būvniecību, stādījumu un labiekārtojuma ierīkošanu, sabiedrības
iesaistīšanas un publicitātes pasākumus, kā arī ne-

pieciešamo līdzekļu piesaisti. Šāds risinājums ļaus
nodrošināt līdzšinējā finansēšanas mehānisma
turpinājumu, vienlaikus nodrošinot Likteņdārza
saglabāšanu, aizsardzību un pēctecību.
Likumprojekta izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm – Kokneses
fondu, Zemkopības ministriju, Finanšu ministriju,
Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Kokneses novada pašvaldību un AS „Latvijas valsts
meži”.
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Meistarklases saksofonā

Jau septīto gadu pasniegtas
Andra Kristona balvas
Klusajā nedēļā klusi priecājoties par Bebru
pamatskolas skolēnu darbiem, kas zīmēti
V. Jākobsona 119. dzimšanas dienas konkursam “Mans lepnums – Bebru pagasts”,
esam arī uzzinājuši laureātu vārdus.
Linda Šmite,
Tie ir bērni, kuri viskvalitatīvāk un
visoriģinālāk pratuši atklāt Vecbebru
ļaudis un viņu darbus, sagaidot Latvijas simtgadi. Bišu dravas, mežu kopšana, “Ievas siers” ir jauno mākslinieku
zīmējumos atspoguļotie fiziskie darbi
un smagā darba rezultāts. Bet pastāv
arī garīgais darbs. Dziesmās un dejās
ieguldītie spēki pārvēršas par garīgu
vērtību, un to arī skolēni ir pamanījuši
un prasmīgi attēlojuši gan ar spilgtām
krāsām, gan melnbaltā grafikā.
Zaļajā ceturtdienā skolā viesojās
konkursa mecenāts Andris Kristons,
viņa klases biedrs atvaļinātais Latvijas armijas Gaisa spēku pulkvedis
Uldis Filipsons, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, kultūras
dzīves organizatore Justīne Pastore
un Sarmīte Rode – šī konkursa aizsācēja, Kokneses novada sabiedrisko attiecību speciāliste. Sieviešu ansambļa
“Nianse” dziedāto A. Kristona dziesmu “Laimes kauss”, “Es atradu tautasdziesmu”, “Ābeļsniegs” ielīksmoti, visi
gaidīja noslēpumā turēto – kuri tad ir
uzvarētāji? Un kurš saņems simpātiju
balvu?
Mazliet jāpaciešas. Jāieklausās
runātājos. Ilze Pabērzas kundze skolēniem novēl saglabāt spēju saskatīt,
ieraudzīt un nodot to citiem. Skolas
direktore Lidija Degtjareva atgādina,
kas ir īstā māksla – izpratne par to, kā
cilvēks uztver pasauli. Direktore uzteic
sākumskolas skolēnus, kuri aktīvāk par
pamatskolas skolēniem ņēmuši dalību konkursā, bet vislielākais paldies
vizuālās mākslas skolotājai Dzintrai

Jaunie un pieredzes bagātie saksofonisti.

Skolotāja Dzintra Sniedze, gaidītie ciemiņi Andris Kristons un Uldis Filipsons
kopā ar konkursa godalgoto vietu ieguvējiem.

Sniedzei par konkursa sagatavošanu
un novadīšanu. Sarmīte Rode atminas
tālos 70. gadus, kad Bebru pamatskolas
skolas kolektīvs Mākslas dienu laikā
devās kolektīvā gājienā uz “Galdiņiem”
pie tēlnieka V. Jākobsona. Viņa atzīmē,
ka Bebru pamatskola ir īpaša skola, jo
tās absolventi skolu atceras, iegriežas,
ziedo tai. Uldis Filipsons – skolotāja V.
Jākobsona skolēns – atbild uz Sarmītes
jautājumu, kāpēc skola pievelk. Tā ir
vēlme redzēt, kā skolā dzīvo V. Jākobsona gars. Viņš uzteic savu klasesbiedru Andri par iedibināto tradīciju un
atgādina par viņam pelnīti piešķirto titulu “Kokneses novada Goda pilsonis”.
Andris Kristons atzīmē, ka katrā skolēna zīmējumā ir doma, un tā ir vēl svarīgāka par māksliniecisko izpildījumu.
Viņš teic paldies arī skolēnu vecākiem,
kuri palīdz saviem bērniem apgūt zināšanas.
Un nu laiks uzvarētāju paziņošanai.
Sākumskolas grupā 1. vieta piešķirta
Dāvidam Naudiņam, bet 2. un 3. vietu
dala Agija Vērdiņa un Tīna Cīrule. At-

zinības ieguvuši K. Vidiņa, E. Mozga, L.
Rūne, M. Elste.
Pamatskolas grupā 1. vieta Danielai Caunītei, 2. vieta Ketijai Jekaterinai
Kmitai, 3. vieta Elīnai Suhotinai. Atzinības ieguvušas M. Luste, L. Saldava, L.
Dumpe.
Katru gadu ar lielu interesi tiek gaidīts, kuram autoram tiks Andra Kristona simpātiju balva. Šogad tās ir trīs
– Lindai Saldavai, Annai Jasinkevičai
un Jurim Bitenbinderam.
Nav divu vienādu konkursa noslēgumu, un šogad arī kāds pārsteidzošs
jaunums – savu simpātijas balvu izlēmis piešķirt arī Uldis Filipsons. Tā tiek
Amandai Kosmačevskai.
Paldies visiem, kuri atbalsta šo
konkursu, kuri novērtē to un uztur
dzīvu tēlnieka-skolotāja Voldemāra
Jākobsona garu! Uz tikšanos nākamajā
konkursā, kas varētu būt veltīts skolēnu
sportisko prasmju un talantu izkopšanai. Neaizmirsīsim – Voldemārs Jākobsons bija ne tikai mākslinieks, bet arī
dedzīgs slēpotājs un kalnos kāpējs.

Kokneses Mūzikas skolas
audzēkņu pavasara koncerts
Skan
saksofonistu
kvartets.

27. martā kultūras namā izskanēja
Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu
Pavasara koncerts. Pasākumu vadīt
uzņēmās 2. klavieru klases audzēkne
Arita Niedre un 1. akordeona
klases audzēkne Estere Riekstiņa.
Paldies meitenēm par drosmīgu un
veiksmīgu debiju.
Iveta Bērziņa,
Kokneses Mūzikas
skolas direktore

Koncertu uzsāka kora klases ansamblis skolotājas Leldes Kamzoles
- Gagaines vadībā ar A. Altmaņa
dziesmu „Es gribu ziedēt”, aicinot
mūs visus satikt pavasari un ienirt
pumpuru spēkā. Turpinājumā skanēja flautistu ansamblis, skolotājas
Gundegas Ermičas vadībā, un vijolnieku ansamblis skolotāja Rūdolfa Bahmaņa vadībā. Saksofona
klases audzēkņi Raivo Strazdiņš un

Alekss Leķis, šo instrumentu spēlēt uzsāka tikai šajā mācību gadā,
bet jau pievērsušies ansambļa spēlei. Kā savdabīga dāvana skanēja
klavieru klases audzēkņu ansamblis - Arita Niedre, Elisa Ozoliņa
un Elizabete Skarstiņa, skolotājas
Ilonas Makareni vadībā. Viņas muzicēja sešrocīgi. Kā pavasara putni
jautras dziesmas dziedāja jaunāko
klašu koris.
Gluži kā raibi taurenīši ar
daudzveidīgiem skaņdarbiem mūs
pārsteidza solistes - 8.vijoles klases
audzēkne Annija Ermiča, 7. flautas
klases audzēknes Lilija Ozoliņa un
Laura Lelde Kalviša un 7. klavieru
klases audzēkne Meldra Eglīte.
Vecāko klašu koris, skolotājas
Leldes Kamzoles – Gagaines vadībā, pavasari ieskandināja ar trīs
latviešu tautas dziesmu apdarēm.
Bet koncerta nobeiguma daļā skanēja saksofonu kvarteta un saksofonu ansambļa, skolotāja Ziedoņa
Puķīša vadībā, un skolas mācību
orķestra, skolotājas Karolīnes Vancānes vadībā, priekšnesumi.
Lai saulains un silts pavasaris
un daudz spēka grūtajam mācību
gada noslēguma posmam!

24. martā Kokneses Mūzikas skolā, sadarbojoties ar Latvijas vadošo saksofonu
kvartetu - Rīgas saksofonu kvartetu, notika meistarklases saksofona spēlē.
Iveta Bērziņa,
Kokneses Mūzikas skolas direktore
Rīgas saksofonu kvarteta mūziķi –
Katrīna Kivleniece, Baiba Tilhena, Ainars Šablovskis un Artis Sīmanis, ir ne
tikai lieliski izpildītāji, bet arī pieredzes
bagāti pedagogi un Koknesē bija ieradušies, lai strādātu ar jaunajiem saksofonistiem. Prieks par to, ka arī mūsu
skolas pedagogs Ziedonis Puķītis visas
dienas garumā strādāja kā meistars.
Vairāku stundu garumā viņi apmācīja
mūsu jaunos mūziķus saksofona spēles
dažādos elementos, dalījās pieredzē un
iedvesmoja viņus turpmākajai saksofona spēles apmācībai.
Šajā pasākumā piedalījās ne tikai
mūsu skolas saksofona spēles audzēkņi, bet arī saksofona spēles pedagogi
un audzēkņi no Ikšķiles Mūzikas un
mākslas skolas, Ogres Mūzikas skolas,
Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un
mākslas skolas, Skrīveru Mūzikas un
mākslas skolas.

Rīgas saksofonu kvarteta dibinātājs
un vadītājs ir Artis Sīmanis, kurš ilgu
laiku bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors un devis ļoti lielu ieguldījumu saksofonistu apmācībā
un saksofona popularizēšanā Latvijā
gan mūzikas skolās, gan vidusskolas
posmā un arī augstskolā, piesaistījis
komponistus nošu materiāla pilnveidei. Apsveicami, ka Artis Sīmanis vēlreiz pievērsa uzmanību tieši saksofona
spēles sākumposmam, galvenajām metodiskajām prasībām, arī instrumenta
kvalitātei. Tas ir pozitīvs piemērs ik viena instrumenta spēlei.
Kā kulminācija šim pasākumam
bija noslēguma koncerts, kurā piedalījās gan meistarklašu audzēkņi, viņu pedagogi, gan Rīgas saksofonu kvartets.
Lepnums par mūsu skolotāju Ziedoni
Puķīti, kurš koncerta noslēgumā bija
pie diriģenta pults un diriģēja trīs skaņdarbus saksofonu korim. Visi saksofona spēles pedagogi saņēma apliecības
par profesionālo pilnveidi .
Paldies Kokneses Mūzikas skolas radošajai darba grupai, kas palīdzēja organizēt šo pasākumu un visiem, kas atnāca
baudīt lielisko noslēguma koncertu!

AICINĀM PIETEIKTIES! VECĀKU
ATBALSTA GRUPA
„Bērnu emocionālā audzināšana”
Programma ir paredzēta vecākiem,
kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas
līdz septiņiem gadiem.
Ja Jums ir radušies jautājumi par
bērnu audzināšanu, ir vēlēšanās paplašināt savas zināšanas par to, kā veicināt
bērnu emocionālo attīstību, ir vēlme
iegūt jaunu pieredzi vai vienkārši būt
labākam vecākam, piesakieties vecāku
apmācības grupā „Bērna emocionālā
audzināšana”.
Programmas mērķis ir veicināt
pozitīvu bērnu emocionālo attīstību,
uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās
attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības,
kā arī palīdzēt mazināt bērnu uzvedī-

bas problēmas.
Iegūtās zināšanas vairos Jūsu izpratni par to, kā attīstīt saskarsmes
iemaņas, sekmēt attiecības ar vienaudžiem, veicināt bērna iesaistīšanos
dažādās aktivitātēs un veicināt bērna
uzticēšanos. Dalība grupā ļoti palīdzēs
vecākiem, kuru bērns reizēm ir patvaļīgs vai izrāda agresivitāti.
Grupas dalībnieki tiksies 10 nodarbībās. Nodarbības notiks vienu
reizi nedēļā Kokneses Sociālā dienesta telpās. Pieteikties dalībai grupā un
saņemt sīkāku informāciju var Kokneses sociālajā dienestā vai pa tālruni
65161812; 27294646 Pieteikšanās līdz
6.maijam.

Drīzumā sāks darboties šķiroto
atkritumu laukums
Izveidotais šķiroto atkritumu laukums Koknesē, Paugu ielā, drīzumā
sāks darboties, jo plānotie darbi ir
paveikti: ir nožogots laukums ar tūju
apstādījumiem, izbūvēta lietus ūdens
kanalizācija, ierīkots apgaismojums,
izveidots pievedceļš, uzcelta sarga ēka

un biotualete. Vides pakalpojumu un
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums "Clean R" ir iesniedzis iesniegumu Valsts vides dienestā (VVD)
par darbības uzsākšanu. Tiklīdz tiks
saņemta atļauja, uzstādīs specializētos
konteinerus un laukums sāks darboties.

28. aprīlī pulksten 13:30 pēc Lielās
talkas izturības skrējiens Vecbebru Mežaparkā.
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Bez mērķa ir tukšgaita
2018. gada ziemas olimpisko spēļu
dalībniece Patrīcija Eiduka un viņas treneris Ingus Eiduks atsaucās uzaicinājumam uz tikšanos ar Bebru pamatskolas
kolektīvu, un 20. marta pēcpusdiena
skolā pārvērtās par sirsnīgu, patiesu,
jauniešus motivējošu sarunu par vērtībām, par mērķiem, Phjončhanu, dienvidkorejiešiem, sajūtām un iespaidiem
tikko aizvadītajās olimpiskajās spēlēs.
Linda Šmite,
Dz. Sniedzes foto
Patrīcija bijusi arī Bebru pamatskolas skolniece, kā atcerējās viņas 5.
klases audzinātāja A. Romanovska,
ļoti aktīva, atbildīga, radoša. Vidējā
balle mācībās, 5. klasi beidzot, viņai
bijusi 8,8. Meitene paguva mācīties
arī rokdarbu pulciņā un klavierspēli.
Audzinātāja fiksējusi visus Patrīcijas
tā laika sasniegumus sportā, klātesošajiem uzsverot, ka Latvijas rekords
distanču slēpošanā, ko Patrīcija uzstādīja šogad ziemas olimpiskajās
spēlēs Phjončhanā, ir pamatīga un
ilga darba rezultāts. Treneris, Patrīcijas tētis, ir vienisprātis – visa pamatā ir centība, neatlaidība, iekšēja
spītība. Viņš teica: “Ja nav mērķa,
tad ir tukšgaita.” Patrīcija atminas,

ka viņa uz slēpēm esot kopš brīža,
kad sākusi staigāt, bet profesionāli
trenējas četrus gadus. Protams, sava
loma ir arī talantam un iedzimtībai. Eiduki slēpotāji ir vairākās paaudzēs. Patrīcija piemin slēpotāju
vectēvu, slēpotāju tēti un brāļus, no
kuriem ar iepriekšējām ziemas olimpiskajām spēlēm saistība ir Valtam
un Kristam.
Tiekšanās ar Eidukiem izvērtās
vienkārša, neviltota, arī lielās sporta
zvaigznes patiesībā esot nesamāksloti cilvēki, apgalvo Patrīcija un
treneris. Sarunas gaitā mēs, tie, kas
olimpiādi skatījāmies iztālēm, uzzinām, cik nežēlīgs bijis vējš un aukstums, cik smilšu tas piejaucis sniegam, cik augsta līmeņa tehnoloģijas
ir Dienvidkorejā, cik bezgala laipni
izrādījušies vietējie. “Uzņemšana,
sagaidīšana, bagāžas nogādāšana.
Ar tādu laipnību nekur neesmu saskāries,” apgalvo Ingus, un Patrīcija
izstāsta, ka pat pēc asins analīžu nodošanas medmāsa piedāvājas sportistes vietā paturēt adatas dūruma
vietai piespiestu vates tamponu. Mēs
to esam radināti darīt vienīgi paši.
Angļu valodu gan vietējie iedzīvotāji nelietojot, bet zibenīgi vienmēr

Ingus un Patrīcija Eiduki tikšanās reizē Bebru pamatskolā.

ticis atrasts tulks. Pārliecināmies, no
kāda materiāla ir televīzijā redzētais
mūsu olimpiešu parādes tērps, un
cik sarežģīti ar lidmašīnu starta vietā nogādājams viss nepieciešamais
slēpotājas inventārs. Nu mums ir
saprotams, kāpēc vienam slēpotājam
vajadzīgs tik liels slēpju pāru skaits.
Patrīcijai to bija 20. Katrai trasei,
katram sniegam, katram slēpošanas
veidam savs.
Patrīcija apzinās, ka sasniegts

Ģimeņu sporta dienā sporto visi!

Tradīcija, kas jāturpina!

24. martā Kokneses sporta centrā jau
piekto gadu pēc kārtas risinājās Ģimeņu
sporta diena, kurā piedalījās dažāda
vecuma Kokneses novada iedzīvotāji un
viņu viesi. Apmēram 50 dalībnieki vecumā no 2 līdz 60 gadiem bija ieradušies,
lai izmēģinātu savus spēkus kādā no
piedāvātajām disciplīnām un pacīnītos
par kādu balvu.
Biedrība “Kokneses sporta
veterānu klubs”
Tā kā šoreiz pasākums notika
projekta “Koknese – veselīgākā vide
visiem” ietvaros kā aktivitāte “Aktīvi,
zinoši un veseli Kokneses novada bērni”, tad pasākuma ievadā notika teorētiski un praktiski izglītojoša lekcija par
bērnu veselīgumu un sporta nozīmi

to pilnvērtīgā attīstībā, kuru vadīja
PII “Gundega” sporta pedagoģe Inita
Briģe. Pēc lekcijas noklausīšanās un
aktīvas līdzdarbošanās sākās arī aktīvi
sportiskā daļa. Lielākie bērni un pieaugušie devās uz kopīgajām stafetēm,
bet paši mazāki varēja nodarboties
savā “laukumiņā”, par kura labiekārtošanu rūpējās atsaucīgās PII “Gundega”
audzinātājas.
Pēc stafešu skrējieniem, kuros piedalījās tieši 35 dalībnieki, notika zinību pārbaude jeb viktorīna, kur uz Initas Briģes sagatavotajiem jautājumiem
centās atbildēt veselas 7 komandas,
kas savā īpašumā varēja iegūt dažādas
grāmatas par veselīgu dzīvesveidu.
Tālāk pasākums turpinājās ar tautas
bumbas sacensībām, kuras pulcēja 28

dalībniekus. Sporta dienas beigu daļā
norisinājās individuālas sacensības
šautriņu mešanā, lekšanā ar lecamauklu, piepumpēšanās vingrinājumā
un dambretē, bet pašā sacensību izskaņā tika izspēlēts pēdējā laikā Kokneses sporta pasākumos populārais
akmens-šķēres-papīrs turnīrs un noskaidrots dienas ātrākais dalībnieks,
par kuru šoreiz kļuva Ilmārs Kalniņš.
Biedrība “Kokneses sporta veterānu klubs” saka lielu paldies visiem dalībniekiem un palīgiem, par veiksmīgu pasākuma norisi. Īpašs paldies palīgiem Ingaram, Tomasam un Ralfam,
PII “Gundega” atsaucīgajām pedagoģēm par lielisko darbu, Anitai Šmitei
par foto un Kokneses sporta centram
par mājīgajām un plašajām telpām.

Dzimis zemeņu laikā
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkā iekārtota tematiska izstāde
veltīta skolotājam, dārzniekam un
vairāku grāmatu autoram Jānim Rīdereram (22.06.1928.-06.03.2012.).
Šogad, vasaras saulgriežos viņam
apritētu 90. gadi. Vien desmit gadus
jaunāks par Latvijas valsti. Darba
gadi aizritējuši Kokneses astoņga-

dīgajā skolā Bormaņos. Kad skolu
pārveido par speciālo internātskolu,
turpina strādāt par internāta skolotāju līdz aiziešanai pensijā. Jānis Rīderers savā brīvajā laikā nodarbojās
ar dažādu lauksaimniecības kultūru
audzēšanu un sadarbojās ar Pūres
izmēģinājumu saimniecību. Par saviem pētījumiem sarakstījis vairākas

grāmatas. Savā pieredzē dalījās par
agro kartupeļu un zemeņu audzēšanu. Tā rosinot Latvijas ļaudis sev
nepieciešamo izaudzēt pašu rokām.
Latvijas bibliotēkām dāvājis savus literāros darbus “Jāņos būsim mājās”
un “Vairāk par neparasto”.
Sarmīte Leitāne, Kokneses pagasta
Ratnicēnu bibliotēka

daudz, bet darāmā sevis pilnveidē
arī daudz. Šis sportistei ir starpsezonu un pareizās izvēles laiks. Kur
mācīties pēc 12. klases beigšanas
nākamgad? Kā studijas savienot ar
trenēšanos? Plāni ir, piedāvājumi ir.
Vēl priekšā ļoti nopietnais: izvēle un
turpmākā mērķa izvirzīšana.
Atrast pareizo ceļu Patrīcijai vēlēja pamatskolas direktore L. Degtjareva, ar improvizētu zelta medaļu
savu skolnieci sveica 1. klases audzi-

nātāja Ligita Locāne, ar piederības
medaļu Bebru pagastam – pārvaldes
vadītāja Ilze Pabērza.
Mēs, tāpat kā Patrīcijas pamatskolas audzinātāja A. Romanovska,
kura Eiduku ģimeni dēvē par pagasta un visas Latvijas lepnumu, lepojamies ar savējiem. Vēlam Patrīcijai
jaunus startus un jaunas uzvaras. Lai
izraudzītais mērķis sasniegts iemirdzas zvaigznes spožumā! Mēs ticam,
ka Patrīcija var.

Uzvara koknesiešiem

Sveicam uzvarētājus!

14., 21. un 28. martā Aizkraukles sporta
centrā notika tradicionālais Aizkraukles
novada atklātais volejbola turnīrs vīriešu komandām. Startam pieteicās astoņas komandas no Aizkraukles, Jēkabpils
(2 komandas), Neretas, Vecumniekiem,
Kokneses, Sērenes un Vecbebriem. Kokneses sporta centru šajā turnīrā pārstāvēja mūsu U-19 jauniešu komanda, kas
šajā sezonā sekmīgi startē LVF Latvijas
jaunatnes čempionātā.
Ivars Māliņš,
volejbola treneris
Pirmajā sabraukumā 14. martā
Kokneses komanda izcīnīja vienu
uzvaru pret Sērenes komandu (2:0)
un piedzīvoja vienu zaudējumu pret
Jēkabpils komandu (0:2). Otrajā sabraukumā 21. martā koknesiešu komandai bija tikai viena spēle ar Neretas volejbolistiem un tika izcīnīta
uzvara ar rezultātu 2:0. Līdz ar to
apakšgrupā Kokneses komanda izcīnīja otro vietu un iekļūšanu “playoff ” spēlēs.
28. martā par iekļūšanu pusfinālā spēlēja komandas Vecumnieki
pret Neretu un Stokkeri (Jēkabpils)
pret Koknesi. Uzvarēja komandas no
Kokneses (2:0) un Vecumniekiem
(2:1).
Pusfinālā mums pretī stājās ko-

manda no Vecbebriem. Abas komandas parādīja labu, interesantu
spēli, par ko liecināja arī daudzie
skatītāji. Koknesieši uzvarēja ar rezultātu 2:0. Šajā spēlē tika uzstādīts
savdabīga “personīgais rekords”!
Kokneses komandas spēlētājs Jurģis
Rēķis, aizejot uz servi pie rezultāta
12:9, servēja 13 reizes pēc kārtas. Pateicoties servju precizitātei, labam
blokam, labai komandas darbībai
aizsardzībā un uzbrukumā pabeidzām setu ar rezultātu 25:9 un uzvarējām pusfinālu!
Turnīra finālā bija jāspēlē atkal ar komandu “Jēkabpils”, kurai
pirmajā kārtā zaudējām. Spēle bija
spraiga. Abas komandas uz pārmaiņām izvirzījās vadībā, bet abu setu
galotnēs koknesieši tomēr izrādījās
stiprāki un uzvarēja ar rezultātu 2:0!
Komandā spēlēja Matīss Petjukēvičs, Kristers Dardzāns, Edgars Kalnozols, Aldis Sproģis, Raivis Pālēns,
Jānis Andrejevs, Jurģis Rēķis, Mikus
Gabranovs, Renāts Cīrulis, Matīss
Zaļais un Edgars Glāznieks.
7. martā Kokneses volejbolistu 7.- 9.klašu un 10.- 12.klašu zēnu
komandas dosies uz Rīgu lai cīnītos
par augstām vietām TOP KAUSA
(bijušais LĀSES KAUSS) volejbola
sacensībās.
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Putnu dienas ir klāt!

28. martā, gaidot pavasari, Pērses sākumskolas 5.-6. klašu skolēni devās mācību
ekskursijā uz LVM Kalsnavas arborētumu,
kur tika aizvadīts putnu dienām veltīts
pasākums skolēniem.
Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas direktores p.i.
Pirms pasākuma bija jāsagatavo
mājasdarbs - jāizveido klases talismans atbilstoši pasākuma tematikai
- viss par un ap putniem. Kā arī, gatavojoties pasākuma norises dienai,
skolēni tika aicināti piedalīties putnu
zīmējumu un fotoattēlu konkursā, ko
vērtēja arborētuma un ekspertu žūrija. Liels prieks par 6. klases skolēnu
Matīsu, kura ieguldīto darbu novērtēja
ekspertu komisija.
Pasākuma dienā skolēni devās
pārgājienā, sekojot norādēm kartēs,
meklējot un atrodot uzdevumus, kas
rosināja aktīvi diskutēt par putnu bioloģiju – daudzveidību, uzbūvi, nozīmi
dabā, aizsardzību un lomu cilvēku dzīvē un otrādi.
Pēc pārgājiena sekoja erudīts,

kura laikā līdzjutēji varēja atbalstīt
savus klasesbiedrus ar līdzpaņemto
talismanu. Tiem par godu tika rīkots
skaistumkonkurss. Tas tika novērtēts
ar skaļām ovācijām, kuras tika mērītas
decibelos. Uzvarēja tas talismans, kurš
saņēma visskaļākās ovācijas!
Skolēni kopā ar Latvijas valsts
mežu vides plānošanas speciālistu
Mārtiņu Kalniņu un dabas draugu
Māri Olti devās izziņas pastaigā un
uzzināja daudz interesantu faktu par
putniem un to dzīvesveidu. Pēc izzinošās pastaigas skolēni ķērās klāt pie
putnu būrīšu taisīšanas.
Pasākuma noslēgumā pēc aktīvās
un radošās darbošanās, skolēni atpūtās pie ugunskura un baudīja siltu zāļu
tēju un līdzpaņemtos gardumus. Ar
Latvijas valsts mežu, LVM Kalsnavas
arborētuma atbalstu skola saņēma arī
izzinošus materiālus un balviņas par
piedalīšanos putnu dienām veltītajā
pasākumā.
Novēlu visiem izbaudīt šo pavasara tuvošanos, ieklausīties putnu klaigās un ieelpot prieku!

Laiks gatavoties pavasara
ekskursijām!
Tāpat kā citus gadus Kokneses pagasta seniori dosies vasaras ekskursijās. Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja Zenta Bērziņa informē: „Šovasar
aicināsim Kokneses seniorus piedalīties ekskursijā 6. jūnijā uz Alūksni, bet
vasaras nogalē – 21. augustā iepazīt
Liepājas pusi. Ekskursiju maršrutus
ir izveidojusi gide Daiga Dūniņa, ar
kuru mums vienmēr ir prieks sadarboties. Seniori, esiet vērīgi, izvērtējiet
savas vēlmes, fizisko varēšanu un laicīgi piesakieties ekskursijām! Abu ekskursiju galvenie objekti ir tālu, ceļojumā būs jāpavada gara diena. Trenējiet
savu izturību - pavasaris ir klāt!”

06.06.2018.
MALĒNIJAS ŠARMS
UN LIELISKĀ
ALŪKSNE
Izbraukšana pulksten 7:15 no stacijas laukuma pie Kokneses kultūras
nama, pulksten 7:25 no stāvvietas pie
veikala Elvi.
Dalības maksa: 5 eiro, invalīdiem:
3 eiro.
Rēķinā nav iekļauts pusdienu
piedāvājums ar malēniešu raksturīgo
ēdienu PROFITROĻI.
Piedāvājumā 3 varianti, piesakoties ekskursijai, pieteikt izvēles variantu.
1. Profitroļu zupa + 2. ēdiens: vārīti kartupeļi + 2 kotletes + salāti =3,50
eiro
2. Profitroļu zupa + krēms ar ogu
mērci = 2 eiro
3. Ēdiens no mājām

Pieteikties pie Dzintras Liepiņas
pa mob. tālr. 26022730
Īss ieskats maršrutā: Kafijas pauze Gulbenē; Jaunlaicenes muižas
muzejs;Alūksne-Glika ozoli; pusdienas malēniešu gaumē; Alūksnes
evaņģēliski luteriskā baznīca; Jaunā
pils; Vecā pils; Pilssala; Tempļakalna
ielas gājēju tilts; Alūksnes skatu tornis.

21.08.2018.
LIEPĀJA – PILSĒTA,
KURĀ PIEDZIMST
VĒJŠ
Izbraukšana pulksten 6:45 no stacijas laukuma pie Kokneses kultūras
nama, pulksten 6:55 no autostāvvietas
pie veikala Elvi. Atgriešanās mājup ap
pulksten 23:45.
Dalības maksa: 5 eiro. Pusdienas
bistro vai jāņem līdzi savas pusdienas.
Pieteikties pie Dzintras Liepiņas
pa mob. tālr. 26022730
Īss ieskats maršrutā: maizes ceptuve “Lāči”; pastaigu un autobusa ekskursija pa Liepāju: koncertzāle “Lielais
Dzintars”; Kanālmalas promenāde;
Kungu ielas radošais kvartāls; Rožu
laukums; Latvijas mūziķu slavas aleja;
Kūrmājas prospekts; Liepājas cietoksnis; Karosta – Svētā Nikolaja pareizticīgo katedrāle.
Seniori, esiet vērīgi, izvērtējiet savas vēlmes, fizisko varēšanu un laicīgi
piesakieties ekskursijām! Abu ekskursiju galvenie objekti ir tālu, ceļojumā
būs jāpavada gara diena. Trenējiet
savu izturību - pavasaris ir klāt!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

VUGD brīdina: Nededzini savu zemi!
Tiklīdz pirmā sniega sega ir nokususi un laiks kļūst nedaudz siltāks un
sausāks, tā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) ik dienu
steidzās uz kūlas ugunsgrēku dzēšanu.
Šogad dzēsti jau 148 kūlas ugunsgrēki,
ar degšanas platību vairāk nekā 200
hektāri!
Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas
platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts
pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle un
līdz ar to kūlas ugunsgrēku “sezona”
nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav bijis
lietus un ir vēss vai silts, pērnā gada
zāle kļūst aizvien sausāka, bet kūlas
ugunsgrēku skaits un platības pieaug.
Ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas
apkopt savas nesakoptās teritorijas –
daļa aizdedzina neapkoptās platības
ļaunprātīgi, daļu nodedzina bērni vai
pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no kūlas
ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi izmestiem izsmēķiem.
Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, var secināt, ka vieni no tipiskākajiem kūlas dedzinātājiem ir vidēja
vecuma cilvēki un seniori, kas jau gadu
desmitiem tādā veidā ir „apkopuši”
savu īpašumu. Šie iedzīvotāji neapzinās, cik bīstama ir kūlas dedzināšana
– tā ir nekontrolējama, jo liesmas var
strauji izplatīties un pārmesties uz
ēkām, kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus augus,
kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas.
2017.gadā valstī reģistrēti 2296
kūlas ugunsgrēki, kuru rezultātā iznīcinātas 16 ēkas un transportlīdzekļi,
bet viens cilvēks cietis. Kūlas dedzināšanas rezultātā 2017.gadā izdega 1648
hektāri Latvijas teritorijas, kas ir par
49% mazāk nekā 2016.gadā, kad izdega nesakoptās teritorijas 3232 hektāru
platībā.
2017.gadā no republikas pilsētām
visvairāk kūlas ugunsgrēku reģistrēts
Daugavpils pilsētā – 172 un Rīgā, kur
dzēsts 171 šāds ugunsgrēks. Savukārt
platības ziņa lielākās teritorijas izdegušas Daugavpilī – 177 hektāri un Jēkabpilī – 91 hektārs. Vismazākais kūlas
ugunsgrēku skaits un izdegusī platība,
līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2017.
gadā bija Valmierā.
Lai gan šķiet, ka kūlas dedzināšana ir visas Latvijas problēma, tomēr ik
gadu ir novadi, kuros nav reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks! Pagājušogad
savas teritorijas bez kūlas dedzināšanas
sakopuši ir Jaunpils, Lubānas, Mālpils,
Raunas, Tērvetes un Vārkavas novadi!
Savukārt Dobeles novadā reģistrēti
visvairāk – 92 kūlas ugunsgrēki, Daugavpils novadā – 87 un Gulbenes novadā – 74.
Kopējā statistika par kūlas uguns-

grēkiem Latvijā ir pieejama šeit: http://
www.vugd.gov.lv/files/t...

KO DARĪT, LAI
NEPIEĻAUTU KŪLAS
DEGŠANU?
Ministru kabineta 2016. gada
19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, 6.punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums
ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.
Lai pavasarī neveidotos kūla un lai
samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu,
iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic sistemātiski,
regulāri to attīrot no degtspējīgiem
atkritumiem un teritoriju ap ēkām 10
metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.
Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies
sausā zāle un nebūs iespējama tās degšana.
Ir nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīšanās gan sakopjot teritoriju,
gan pašvaldības saistošajos noteikumos nosakot pienākumu un nosacījumus teritorijas sakopšanai, kā arī
kontrolējot šo nosacījumu izpildi. Ja
visas pašvaldības iesaistītos un noteiktu šīs minimālās zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības, kā arī
tās kontrolējot, tiktu novērsta kūlas
veidošanās un ugunsgrēku izcelšanās
iespējamība.

KO DARĪT, JA DEG
KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir
jāzvana VUGD uz tālruni 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas
precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies
ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs
vārds, uzvārds un telefona numurs, un
jāatbild uz dispečera jautājumiem.
Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot
ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms
liesmas ir izplatījušās lielā platībā un
apdraud tuvumā esošās ēkas.

VAI IEDZĪVOTĀJS
PATS VAR
DZĒST KŪLAS
UGUNSGRĒKU?
Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, tad sākotnēji ieteicams
ir objektīvi izvērtēt esošo situāciju un
pārliecināties, vai dzēšanas darbi neapdraudēs iedzīvotāja veselību un dzīvību.
Degošu pērno zāli jeb kūlu var
mēģināt apdzēst ar ūdeni, smiltīm, vai
arī izmantojot koku zarus, piemēram,
egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt

18. aprīlī Kokneses sporta centrā
atklātās sacensības peldēšanā
Kokneses sporta centrs turpina
tradīcijas un kā jau ierasts pēdējos
gados, aprīļa mēnesī norisinās KSC
atklātās sacensības peldēšanā. Šoreiz sacensības norisināsies 18.aprīlī
pulksten 19. Piedāvājumā ir plašs
dalībnieku grupu klāsts, īpaši jaunatnes vecumam, tāpēc aicinām ikvienu
ierasties uz sacensībām un izmēģināt

savus spēkus peldēšanā. Reģistrēšanās sacensībām no 17:45, bet iesildīšanās no 18:30. Sacensības organizē
un atbalsta Kokneses sporta centrs.
Sacensībās tiks nodrošināta rezultātu
fiksēšana ar elektronisko laika ņemšanas iekārtu.
Sacensību nolikums: www. koknesessportacentrs.lv

liesmas apdzēst tām uzkāpjot virsū,
jo, iespējams, apavu zole var neizturēt
uguns radīto karstumu, kā arī no karstuma var aizdegties drēbes. Dzēšot
liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv
izdegušajā pusē, aptuveni 1-2 metru
attālumā no liesmām, jo tādejādi, ja
liesmas pēkšņi mainītu virzienu, iedzīvotājs būtu mazāk apdraudēts. Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka dzēšana nav
droša, iedzīvotājam, lai neapdraudētu
savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc
liesmu dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā.

KĀDI SODI IR
PAREDZĒTI
PAR KŪLAS
DEDZINĀŠANU?
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem
VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas
„Ugunsdrošības noteikumu” prasības.
Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta
administratīvā lietvedība saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu.
Normatīvajos aktos ir paredzētie
šādi sodi:
• atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.
panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām
personām divsimt astoņdesmit līdz
septiņsimt eiro;
• atbilstoši LAPK 51.panta otrajai
daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro,
bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro;
• saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem)
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu,
atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai
daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz
divsimt astoņdesmit eiro, bet juridiskai
personai – no divsimt astoņdesmit līdz
tūkstoš četrsimt eiro.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī
šogad VUGD sadarbojas ar Lauku
atbalsta dienestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja
ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek
samazināts Eiropas Savienības platību
maksājums.
Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana,
ka kāda persona dedzina kūlu, tad nekavējoties ir jāzvana ugunsdzēsējiem
glābējiem uz tālruni 112, kā arī jāziņo
Valsts policijai par pārkāpēju.
Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa

Atklātais čempionāts
spēka divcīņā
5. maijā no pulksten 9
līdz pulksten 17 Kokneses
sporta centrā norisināsies
Kokneses novada atklātais
čempionāts spēka divcīņā
uz atkārtojumu skaitu.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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“Kokneses Ziņģe” skan jau septīto pavasari

Kapelai „Aizezeres
muzikantiem” bija pašiem savs
Daugavas laivinieks.

Bulduru mākslas tautas nama folkloras ansamblis „Mare” .

„Kokneses Ziņģes” izlolotāja Inguna
Žogota pateicas visiem ziņģes
draugiem, savām „Urgas” dziedātājām
un Kokneses kultūras nama
kolektīvam, jo tikai tā var izdoties tik
lielisks pasākums!

Ceļojošā lādīte „Teikas
muzikantiem”

Tautas tradīciju kopa „Budēļi”.

„Urgas” un „Kokneses zēni” ziņģē kopā.

Tērpu un instrumentu
parāde

Lustīgie ziņģētāji - „Teikas muzikanti”.

“Kokneses Ziņģe” ir kļuvusi par pavasara vēstnesi, jo koknesieši jau ielāgojuši - dienā, kad no
Latvijas novadiem un pilsētām sabrauc ziņģētāji
un stāstnieki, sākas īsti pavasarīgs laiks. Tā arī
bija 7. aprīlī, kad Kokneses kultūras namā zumēja kā priecīgā bišu stropā – 17 dziedoši kolektīvi
un četri drosmīgi stāstnieki bija septītās “Kokneses Ziņģes” galvenie varoņi un saulainā laika
nesēji.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Pārkāpjot nama slieksni, uzreiz varēja
nokļūt omulīgā amatnieku tirdziņa rosībā,
bet pašmāju muzikanti ik nācēju sagaidīja
lustīgi ziņģējot.
Inguna Žogota, šī pasākuma izlolotāja un

folkloras kopas “Urgas” vadītāja atzina: ‘”Kad
2012. gadā sākām “Kokneses Ziņģi”, pārņemot
šo tradīciju no “Viļānu Ziņģes”, pat iedomāties
nevarējām, ka pēc septiņiem gadiem šī zāle būs
ziņģes draugiem piepildīta! Paldies uzticīgajiem dziesmas draugiem un stāstniekiem!” Šī
gada sākumā, ziņģējot Viļānos, folkloras kopa
“Urgas” mājup pārveda ceļojošu titulu “Zelta
lakstīgala”. Aizņemoties ideju par balvu, pasākuma sākumā tika paziņots, ka “Urgu” dāvāto
ceļojošo lādīti saņems kolektīvs, kas iegūs vislielākās skatītāju un ziņģētāju simpātijas.
Šoreiz pasākuma vadītājas lomā iejutās jaunā un talantīgā mūziķe, topošā kultūras darbiniece Monta Skuja, kuru koknesieši labi pazīst
kā kapelas “Aizezeres muzikanti” vijolnieci un
solisti.

Pasākuma noslēgumā skan „Zilais lakatiņš”.

Nenoliedzami, “Kokneses Ziņģe” ir arī tērpu
un tautas instrumentu parāde. Katrs kolektīvs
bija padomājis par savai dziesmai atbilstošu ārējo
veidolu: latviešu tautas tērps vai koši un krāsaini
dāmu tērpi gluži kā no žurnāla “Atpūta” modes
lapām piešķīra katram priekšnesumam piešķīra
savu “odziņu”. “Kokneses Ziņģe” ir arī tā vieta, kur
godā tiek celti tautas mūzikas instrumenti – arī
šajā reizē līdzās skanēja kokles un cītaras, bandžo
un mandolīna, akordeons, tuba un kontrabass un
vēl citi skaņu radītāji. Tautas tradīciju kopa “Budēļi” no Rīgas savā dziesmotajā stāstā meistarīgi
uzspēlēja uz ķemmītēm!
Septītajā “Kokneses ziņģē” jau ar pirmo
priekšnesumu Aizkraukles kultūras nama folkloras kapela “Karikste” uzbūra zaļumballes gaisotni
ar Alfrēda Vintera melodijām. Arī turpinājumā
vairākkārt skanēja ziņģes no 20. gadsimta 20. –
30.gadu zelta laikiem: brāļu Laivinieku un daudzas citas, kas tolaik uz nebēdu dziedātas zaļumballēs, bet bija arī pērles, kas no sendienām glabātas, pirms daudziem gadiem pierakstītas un 21.
gadsimtā atkal celtas saulītē. Lielvārdes folkloras
kopa “Josta” jau kuro gadu pēc kārtas uz Koknesi
atved kādu no šīm retajām pērlēm.
Vistālāko ceļu bija mērojusi kapela no Snēpeles "Kā ir, tā ir", kas arī savā priekšnesumā atklāja ziedošu ainiņu no zaļumballes noskaņas un
Valkas folkloras kopa "Nāburgi", viņu dziedātā
dziesma krievu valodā "Mīļais tu mans" izpelnījās
dedzīgus skatītāju aplausus.

„Kokneses Ziņģē” kā
zaļumballē.

“Teikas muzikanti” ir gadu ziņā vieni no jaunākajiem “Kokneses ziņģes” dalībniekiem, bet
koknesiešiem jau labi pazīstami un iemīļoti. Viens
no viņiem - Jānis Feldmanis ir pazīstams vislabāk,
jo bērnības un skolas gadus ir pavadījis Bebros. “Ja
dzied, spēlē un uzdanco ar tādu jaunības dzirksti
kā “Teikas muzikanti”, ir skaidrs, ka ziņģei būs ilgs
mūžs! Ziņģes vakara noslēgumā atraktīvie jaunieši saņēma folkloras kopas “Urgas” dāvāto ceļojošo
lādīti, jo tieši viņi ieguva vislielāko skatītāju un citu
ziņģētāju atzinību.
Vienmēr īpaši gaidīti uz skatuves ir mājinieki.
Kapela "Aizezeres muzikanti" teatrāli izstāstīja stāstu par Daugavas laivinieku. Un viņiem šķiet, ka šī
ziņģe ir pierakstīta Koknesē. "Kokneses zēni" šoreiz
uzstājās vēl kuplākā sastāvā kā pagājušajā gadā, un
viņiem brīnišķīgi izdevās iekurt mīlas dzirkstelīti
dāmu sirdīs, dziedot ziņģi "Meitu māte bēdājās" un
"Es katru sestdien's vakaru". Folkloras kopa "Urgas"
savā repertuārā meklē un atrod daudziem nezināmas ziņģes. Arī šoreiz vienu ziņģi "Viens zēns pa
lauku gāja" dziedātājas bija atradušas garamantās,
to dziedājusi Agnēze Brance, ieskaņojis Jānis Rozenbergs 1985. gadā Baškīrijā, Arhangeļskas novadā, Arhlatviešu ciema teritorijā.
Paldies par ziņģes godā celšanu arī Dobeles
Novadpētniecības muzeja folkloras kopai “Leimaņi”, Salas kultūras nama ziņģu ansamblim “Rota”,
Suntažu folkloras kopai “Saule”, Cesvaines folkloras kopai “Krauklēnieši”, tautas muzikantam
Mārim Meisteram no Mazsalacas novada Sēļu
pagasta un Aldai Vinterei no Rūjienas, kapelai no
Snēpeles “Kā ir, tā ir”, Pļaviņu folkloras kopai “Āre”,
tautas mūzikas kopai “Sēļu muižas muzikanti”
un Bulduru mākslas nama folkloras ansamblim
“Mare”.
Folkloras kopa “Urgas” sirsnīgi pateicās visiem koncerta dalībniekiem un atbalstītājiem, kā
arī izskanēja solījums satikties nākamajā pavasarī,
jo pirmie ziņģētāji ir jau pieteikuši savu dalību!
Šogad tautā mīlētajam mūziķim Eduardam
Rozenštrauham tāpat kā Latvijai svinam 100.
dzimšanas dienu. Pasākuma noslēgumā kopīgi
dziedātais “Zilais lakatiņš” apliecināja, ir dziesmas,
kas dzīvo ilgāk par viena cilvēka mūžu.

Skatītāju piepildītā zāle uzgavilēja katram priekšnesumam!
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Vēstule sarunu vakaru dalībniekiem
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros organizējam sarunu vakarus
potenciālajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem. Zemgalē
notikuši pirmie trīs pasākumi – Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. Pasākumi
bija labi apmeklēti, kopējais dalībnieku
skaits 75. Piedalījās ģimenes, kas vēlas
uzņemt bērniņu, katrā pilsētā piedalījās arī pieredzējušas vietējās audžuģimenes un aizbildņi, vietējā ģimeņu
atbalsta biedrība, bāriņtiesu pārstāvji,
uzņemošo ģimeņu atbalsta organizācija “Plecs”. Arī mums, projekta komandai, tā bija jauna, interesanta pieredze,
tāpēc vēlos padalīties ar pārdomām.
Sarunu vakaros un arī tos organizējot satikos un sarunājos ar pieredzējušām audžumammām, un mani
patīkami pārsteidza, cik bagātas personības viņas ir. Piepildītas, dāsnas un
dzīvesgudras. Un tas viss, neskatoties
uz grūtībām, ko viņām nācies un nākas
pārvarēt un risināt ik dienas. Atziņas,
ko var gūt no piedzīvotā - aprūpējot
pamestus bērnus, nākas risināt arī savus personiskos jautājumus un meklēt
atbildes. Tikai cilvēks, kurš gatavs pārskatīt savus uzskatus, spēs pilnvērtīgi
pildīt sarežģīto uzdevumu – rūpēties
par pamestu bērnu un, paralēli, bagātinās arī savu personību.
Ar ko jārēķinās ģimenei, uzņemot
bez aprūpes palikušu bērnu? Protams,
katrs bērns ir savādāks, bet viena no
varbūtībām ar ko jārēķinās – jūsu
bērns var nezināt un neprast elementāras lietas, ko bērni ģimenē, visbiežāk,
ir iemācījušies un prot bez īpašas mācīšanas, piemēram, iemaņas saskarsmes prasmē, sevis aprūpē u.c. To visu
ar lielu pacietību un mīlestību nāksies
bērnam mācīt. Jārēķinās, ka bērns var
būt piedzīvojis emocionālu, iespējamu
arī fizisku vardarbību. Šis, tikai nelielais
ieskats bērna portretā liek saprast, ka
veiksmīgi pildīt audžuvecāku pienākumus var tikai cilvēki ar īpašām personiskām īpašībām – noturību, pacietību.
Un, ka ģimenēm, kas uzņemsies rūpes
par bērnu, būs nepieciešamas apmācības, vajadzēs papildināt savas zinā-

šanas, jo ar savu bērnu audzināšanas
pieredzi, ne vienmēr varētu pietikt. Pastāv uzskats, ka visas zināšanas nekad,
nav iespējams iegūt, bet nepieciešamā
prasme būtu arī atvērtība jaunām zināšanām un spējas meklēt atbildes, kā arī
izpratne, kur meklēt palīdzību problēmsituāciju risināšanai.
Jauna apmācību programma būs
pieejama tiem, kas izlems kļūt par audžuģimeni. Iesaistoties 98 akadēmisko
stundu audžuģimeņu apmācībās, jūs
apgūsiet sekojošas zināšanas un prasmes: par ārpusģimenes aprūpes tiesisko regulējumu; par bērna attīstību un
atbalstu; par attiecību grūtību pārvarēšanu ģimenē; par saskarsmi ģimenē;
par bērna aprūpi; par attiecībām starp
bērnu un bioloģisko vecāku; par labas
ģimenes pieredzi bērnam un par spēju strādāt komandā. Arī uzņemoties
aizbildņa pienākumus vai kļūstot par
adoptētāju, jums var būt nepieciešamas
papildus zināšanas. Lielāku izpratni par
bērnu aprūpes formām varēsiet iegūt
apmeklējot sarunu vakarus.
Likums bāriņtiesām uzliek par pienākumu rūpēties par bērna labākajām
interesēm. Tie nav viegli lēmumi speciālistiem, kad jālemj par bērna izņemšanu no ģimenes. Bērnam tā ir trauma,
pat ja atbildīgie darbinieki godprātīgi
rīkojas saskaņā ar bērna labākajām interesēm.
Sarunu vakari parādīja, ka neizpratnē ir tās ģimenes, kas vēlas bērnus
adoptēt. Viņi gadiem gaida rindā un
nevar sagaidīt. Reālā situācija ir tāda,
ka lielais vairums bērnu, kas izņemti no
ģimenes, nav juridiski brīvi. Viņus nevar paņemt adopcijā, bet ir iespēja bērnu uzņemt audžuģimenē vai aizbildnībā. Maz ir tādu bērnu, kādus ģimenes
vēlētos adoptēt - viens bērns, vesels,
līdz 2 gadi. Pārsvarā, bērnam ir vairāki
brāļi un māsas, kurus bērnu interesēs
nešķir. Labā ziņa, ka ģimenes pēdējā
laikā gatavas adoptēt arī vecākus bērnus un vairākus brāļus un māsas kopā.
Pērnā gada Ziemassvētkos ar sabiedrības atbalstu izveidota uzņemošo
ģimeņu atbalsta organizācija “Plecs”.

Pleca mājaslapā tiek piedāvāta iespēja
tiešsaistē reģistrēties atstājot savu kontaktinformāciju un saņemt jaunāko informāciju par pieejamajām apmācībām
un citām aktualitātēm. Plecs piedāvā
iespēju sazināties un saņemt palīdzību
par jebkuriem ar pamestu bērnu aprūpi neskaidriem jautājumiem zvanot
uz tālruni 29119938. Sarunu vakarus
vadīja un informatīvo atbalstu sniedza
nodibinājums “Sociālo pakalpojumu
aģentūra” un Rīgas ģimeņu atbalsta
biedrība “Dūja”, kam ir liela praktiskā
pieredze, jo tās ikdienā sniedz atbalstu
ģimenēm, kas uzņem bērniņus, piedāvā audžuģimeņu apmācības, sniedz
atbalstu krīzes situācijās.
Sarunu vakars ir iespēja potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm neformālā, drošā vidē uzdot
savus jautājumus un saņemt atbildes,
dzirdēt pieredzes stāstus no pieredzējušām audžumammām, uzzināt kur un
kādu atbalstu ir iespējams saņemt. Tā ir
iespēja iepazīties arī cilvēkiem, kas uz
vietas novadā var sniegt atbalstu. Varbūt tā pat ir jūsu kaimiņiene no augšējā
stāva, kas var palīdzēt ar padomu krīzes
situācijā vai pie kafijas tases neatteiks
pastāstīt savu pieredzi. Uz pasākumiem
tiek aicinātas ģimenes un personas, kas
vēlas uzņemt savā ģimenē pamestu
bērniņu, kā arī ikviens, kas tikai padomājis, ka vēlētos palīdzēt bērniem. Sarunu vakars piedāvā iespēju pavirzīties
tuvāk lēmumam, lai kāds tas arī būtu.
Esam apkopojuši pieredzi un plānojam
uzsākt otro sarunu vakaru apli Zemgalē. Sekojiet informācijai mūsu feisbuka
lapā @atversirdi.
Ilva Kalnāja, Projekta “Atver sirdi
Zemgalē” komunikāciju speciāliste
Tālrunis 28814226, e-pasts: ilva.
kalnaja@zpr.gov.lv
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Noslēdzam “Bērnu, Jauniešu
un Vecāku žūriju 2017”!

„Es mīlu grāmatas” – teic lielie un mazie “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija
2017” dalībnieki.

7.aprīlī Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2017”.
Šogad dalībai programmā pieteicās
45 dalībnieki, bet līdz galam izturēja
37, kuri izlasīja un anketā novērtēja
vismaz sešas kolekcijas grāmatas.
Antra Vasiļevska
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Kā jau ierasts, žūrijas noslēguma pasākumā bērni saņem pateicības un balviņas par paveikto darbu.
Katru gadu programmas dalībnieki,
kuri aizpilda anketu, saņem īpaši
veidotu piederības suvenīru – šajā
reizē tās ir Latvijas karoga krāsas
aproces ar uzrakstu: Es mīlu grāmatas.
Pēc informatīvā sākuma, kurā
uzzinājām, kuras šogad ir novērtētākās kolekcijas grāmatas un ieguvušas pirmās trīs vietas pēc visu
programmas dalībnieku domām,
turpinājām ar erudītu zināšanu
spēli “Grāmatu Šurumburums 2”.

Šurumburums 2 ir iepriekšējā gadā
spēlētās spēles otrā versija, kurā
joprojām atbildot uz dažādiem jautājumiem par un ap grāmatām, komandas krāja punktus/konfektes.
Komandas savus iegūtos punktus
draudzīgi sadala. Šogad bija divas
ļoti zinošas un erudītas komandas “Dzirkstelītes” un “Zilonītes”.
Reti kurš jautājums palika neatbildēts, pasaka, grāmata neatminēta
un ilustrācija neatpazīta. Uzvaras
laurus, jeb vairāk konfekšu par pareizām atbildēm, ieguva “Dzirkstelītes”.
Liels prieks, ka bērniem un vecākiem patika gan spēlē, gan kopā
būšana ar citiem Žūrijas dalībniekiem, un ir vēlme arī šogad turpināt
lasīt un piedalīties BJVŽ 2018.
Turpinot lasīt grāmatas, gaidīsim vasaras sākumu, kad startu sāks
jauna žūrija.
Lielie un mazie BJVŽ 2017 dalībnieki, kuri netika uz pasākumu,
nāciet uz bibliotēku pēc saviem suvenīriem un pateicībām!
Uz tikšanos bibliotēkā!

Atklāj Koknesi no jauna: izveidots maršruts laivotājiem pa
Daugavu Kokneses novadā
Vai vēlies iepazīt gleznaino un
ainavisko Kokneses novadu no
cita skatu punkta? Vai tev šķiet, ka
Koknesē viss jau redzēts un nekas
tevi vairs nepārsteigs? Sākot jauno
tūrisma sezonu, ir izveidots jauns
maršruts laivotājiem pa Daugavu
Kokneses novada teritorijā ar pieturas punktiem Daugavas krastos
un praktisku informāciju, kas palīdzēs izplānot lielisku, aktīvu atpūtu
pie dabas, baudot klusumu, mieru
un elpu aizraujošos skatus, ko spēj
piedāvāt majestātiskās Kokneses
pilsdrupas divu upju krustpunktā.
Maršruts piemērots laivotājiem,
kuriem interesē vienas dienas brauciens ar laivu, kura laikā var mierīgi
un nesteidzoties iepazīt interesantus dabas, kultūras un vēstures pieminekļus Pļaviņu HES ūdenskrātuvē un tās labajā krastā. Stipra vēja
laikā Daugavā ir novērojama spēcīga viļņošanās, tādēļ tas nav piemērots iesācējiem, kam nav laivošanas
pieredzes. Pirms vai pēc brauciena
ir vērts apmeklēt tos tūrisma objektus, kas atrodas Daugavas krastos

un no laivas nav redzami vai pieejami. Atkarībā no laika apstākļiem
maršruts braucams vasarā, rudenī,
kad Daugavas krasti līkst lapu zeltā,
vai pavasarī – ievziedu laikā.
Maršruta gaita: Radzes – Koknese – Kampari, kopējais garums
– 15 km ar iespēju turpināt līdz
Aizkrauklei (papildus 3 – 4 km).
Maršrutu var sākt arī Pļaviņās (+ 20
km) ar nakšņošanu Koknesē. Maršrutu izstrādāja Juris Smaļinskis.
Detalizēts maršruta apraksts pieejams lejuplādēšanai Kokneses Tūrisma
centra mājaslapā http://visitkoknese.
lv/lv/routes, kā arī Kokneses Tūrisma centrā, 1905.gada ielā 7, Koknesē. Pirms brauciena ir vēlams sagādāt
kartes, informācijas materiālus (ērti
saņemt Kokneses TIC), kā arī paņemt
līdzi navigācijas iekārtas, kas jāiepako
ūdensnecaurlaidīgos apvalkos.
Papildus laivošanas maršrutam
novada apmeklētājiem iesakām arī
mobilo lietotni “Koknese – Explore Hansa”, kurā vienkopus pieejama
aktuālā Kokneses novada tūrisma
informācija par katru apskates ob-

jektu, to kontaktinformāciju un
precīzu atrašanās vietu, autobusu
pieturām, atpūtas zonām, naktsmītnēm un tirdzniecības vietām. Lietotnē iespējams iziet arī tematiskās
tūres, kas iekļauj populārākos tūrisma galamērķus Kokneses novadā,
tā bez maksas pieejama iPhone un
Android viedtālruņiem. Mobilā lietotne un Daugavas maršruts izveidoti pārrobežu projekta Nr.CB110
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros.
Projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA) apvieno 9 mazās vēsturiskās Hanzas
savienības pilsētas – Visbiju Zviedrijā, Pērnavu un Vīlandi Igaunijā,
Cēsis, Koknesi, Kuldīgu, Limbažus,
Straupi un Valmieru Latvijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālās
Baltijas programmas 2014.–2020.
gadam atbalstu, un tā mērķis ir
stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības.
Seko informācijai par projektu
Kokneses novada mājaslapā un so-

ciālajos tīklos:
http://koknese.lv/projekts_hansa
https://w w w.faceb o ok.com/
ExploreHANSA
Par Centrālbaltijas jūras reģiona

programmu: www.centralbaltic.eu
Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne Projekta
koordinatore Kokneses novada
domē, T.65163636

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kokneses novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
2018. gada martā:
• sastādīti 2 laulību
reģistri;
• reģistrēts
1 jaundzimušais;
• reģistrēti 2 mirušie:
Olga Osipova (1981.)
Daina Kuzma (1960.)

Kokneses pagasta bibliotēkai
dzimšanas dienā
Gaismas nesēji liek ķieģeli pēc
ķieģeļa Gaismas Tempļa sienā un tas
nemitīgi aug uz augšu – pretim bezgalībai... Vai drīz būs gatavs? - jautā
garāmgājējs. Cēlāji uz brīdi pārtrauc
darbu, pasmaida un pamāj garāmgājējam ar roku. Pienāc nākamgad! Vai
drīz būs gatavs? - jautā garāmgājējs
pēc gada...
Gaisma ir bezgalīga! Vai tā kādreiz var būt gatava? Vai tās kādreiz
var būt par daudz? - skan pretjautājums un cēlāji turpina mūrēt Templī
jaunus ķieģeļus. Gaismas Templī.
Mazā Taka šajā Templī ir izšķī-

lusies, sildījusies, augusi un turpina
augt, allaž te sildoties, pārpārēm saņemot tās brīnišķīgās gaismas spektra krāsas un nokrāsas, kas vajadzīgas
katrai dzīvai būtnei augšanai un Mazā
Taka pievienojas apsveicēju pulkam,
kas novēl, lai Gaismas Nesējām Kokneses Bibliotēkā pietiek spēka dot
spēku savas sirds aicinājumam!
DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS
DIENĀ, MŪŽAM JAUNĀS UN
STIPRĀS GAISMAS TEMPĻA CĒLĀJAS!
MAZĀS TAKAS vārdā
Maija Stepēna

Izstāstiet savu Dziesmu un Deju
svētku stāstu!

TOP kausi koknesiešiem!
7.aprīlī Rīgā, Skonto olimpiskajā centrā
notika Top kausu 2018 izcīņas sacensības
volejbolā vispārizglītojošo skolu komandām.
Ivars Māliņš,
komandas treneris
Visas iepriekšējās 16 reizes šīs
populārās jaunatnes volejbola sacensības saucās - Lāses kausu izcīņa. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola arī
šogad tika pārstāvēta ar divām zēnu
komandām. Jaunākās grupas sportisti (2002.-2005.gadā dzimušie zēni)
iekļuva fināla četriniekā un tur piedzīvojot tikai vienu zaudējumu, un ar
augstāko iegūtu un zaudēto punktu
koeficientu ieguva pirmo vietu! Šajā
vecuma grupā Rīgā startēja 30 komandas. Kokneses komandā spēlēja
Edgars Kalnozols, Jurģis Rēķis, Raivis
Pālēns , Atis Blaus, Endijs Soldans un
Rinalds Kalniņš.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1999.- 2001.gadā dzimušo

jauniešu komanda dienas beigās arī
iekļuva fināla četru labāko komandu
skaitā un cīnījās par Top kausiem ar
Siguldas Valsts ģimnāziju, Daugavpils
3.vidusskolu un Aizputes vidusskolu. Visās trīs spēles uzvarēja Aizputes vidusskola - viņiem pirmā vieta!
Parējām komandām atkal vajadzēja
rēķināt iegūto, zaudēto punktu koeficientu, jo katrai bija viena uzvara un
divi zaudējumi. Līdz ar to Daugavpils
3. vidusskolai otrā vieta un Kokneses
vidusskolai trešā vieta! Šajā vecuma
grupā startēja 31 komanda. Kokneses
komandā spēlēja Kristers Dardzāns,
Matīss Petjukevičs, Renāts Cīrulis,
Aldis Sproģis, Jānis Andrejevs, Matīss Zaļais un Mikus Gabranovs.
Abu komandu vārdā izsaku lielu
paldies komandas atbalstītājiem un
faniem par līdzi jušanu Rīgā - skolotājai Sandrai Māliņai, skolotājai Inesei Vancānei, Diānai Priedei, Dacei
Kalnozolai, Ģirtam Kalnozolam un
citiem! Paldies!

Latvijas valsts simtgades zīmē
notiekošie XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8.
jūlijam. No Pirmajiem svētkiem 1873.
gadā ar 1000 dziedātājiem tie izauguši
par varenu kustību – XXVI Vispārējos
Dziesmu un XVI Deju svētkos gatavojas piedalīties ap 40 000 dalībnieku

(3421 amatiermākslas kolektīvs), to
skaitā 13 amatierkolektīvi no Kokneses
novada. Tautas mākslas tradīcijas izsenis godā celtas mūsu pusē: Koknesē,
Bebros un Iršos.
Kokneses novada domes Tūrisma
un sabiedrisko attiecību nodaļas īpašumā nonākusi Viļņa Būmaņa ģimenes dāvinātā fotogrāfija, kurā iemū-

žināti Dziesmusvētki Koknesē 1927.
gada 14. augustā Kokneses pilsdrupās.
Varbūt kāds var pastāstīt ko vairāk par
šo notikumu? Lai šis unikālais foto rosina dalīties savās atmiņās par saviem
Dziesmu un Deju svētkiem! Priecāsimies par dzimtas stāstiem, kā mūsu
tautas svētkos ir piedalījušās vairākas
paaudzes.

Aktuālie kultūras pasākumi
No 19.marta
līdz 19.maijam
13.aprīlī
plkst.18:00
19.aprīlis
plkst.16:00
No 20. aprīļa
26. aprīlis
plkst.19:00
3.maijs
plkst.18:00
5.maijs
plkst.12:00
5.maijs
plkst.12:00
19.maijs
plkst.19:00
26.maijs
plkst.11:00

Lietuviešu mākslinieču Godas Balbieriūtes zīmējumi un
Vitas Kiseliūnienes savdabīgā keramika un lelles.
Ivara Selecka dokumentālā filma “TURPINĀJUMS”.
Ieejas maksa: 2 eiro.
Kokneses pagasta bibliotēkas 95.dzimšanas dienā muzikāla
tikšanās ar dzejnieku Guntaru Raču.
Elīnas Kursītes fotogrāfiju izstādes atklāšana un
tikšanās ar autori.
Koncerts „ Uzziedi pavasarī”. Piedalās: Iršu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis, Kokneses kultūras nama līnijdeju grupa,
Bebru pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Nianse”
Baltā galdauta svētki. Piedalās vokālie ansambļi no Iršiem,
Bebriem, Vietalvas un Meņģeles.
Dzejnieces Anitas Svētiņas 70.dzimšanas dienai veltīts
literāri muzikāls pasākums „Es ticu tam saules staram, kas
tevi šai pasaulē tur.”
Baltā galdauta svētki. Izstādes „Senie galdauti” atklāšana.
Muzeju nakts pasākums:
„Vieta, kur šūpulis kārts”. Taurupes amatierteātra „ Maska”
situāciju komēdija „ Dāvana tantei”
Radošās darbnīcas, dziesmas un rotaļas.
Ārijas Āres un Olgas Kļaviņas dzejas brīdis Ināras
Mačuļskas mūzikas pavadījumā.

Kokneses pagasta
bibliotēka
Kokneses kultūras
nams
Kokneses tūrisma
centra izstāžu zāle
Kokneses tūrisma
centra izstāžu zāle
Bebru pamatskola
Iršu klubs
Kokneses pagasta
bibliotēka
Tēlnieka V.Jākobsona
memoriālā māja
Tēlnieka V.Jākobsona
memoriālā māja
Kokneses kultūras
nama mazā zāle

6. maijā pulksten 9 Koknesē
Radošās mājas telpās un āra teritorijā
Melioratoru ielā 1a

ŪSIŅU DIENAS TIRGUS
Ielūdzam visus uz lietu un krāmu mandeli:
veci un jauni krāmi roku un mākslas darbi

Info un pieteikšanās:
Anna, tālr. 26185971, e-pasts: danna@inbox.lv
Inguna, tālr. 26575499, e-pasts: ingunazogota@inbox.lv
Katrs tirgotājs var ziedot pēc savām iespējām no
2 līdz 5 eiro, galvenais ir burziņš, būšana kopā, tirgus
zupas baudīšana un sevis izrādīšana kā jau kārtīgam
tirgum pienākas!

Gaidām visus!
Gan tirgotājus, gan pircējus!
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Likteņdārzs uzsāk jauno sezonu un aicina uz Lielo talku 28. aprīlī

Kokneses iedzīvotājas
palīdz sakopt
Likteņdārzu 2017. gada
Lielajā talkā.

Līdz ar pavasara atnākšanu rosība
atgriežas arī Likteņdārzā. Apmeklētājiem jau atvērta Likteņdārza Informācijas ēka, kuras darba laiks aprīlī būs

katru dienu no plkst. 11:00 līdz plkst.
17:00. Tajā var uzzināt informāciju par
Likteņdārzu, pasūtīt bruģakmeni, reģistrēt Lielajam kalnam atvesto zemi

vai laukakmeni novietošanai amfiteātrī, kā arī iegādāties suvenīrus.
Šī sezona Likteņdārzā solās būt ļoti
aktīva. Turpināsies jau pieminētā Lielā
kalna un Likteņdārza draugu alejas iebruģēšana, kā arī šī brīža nozīmīgākais
projekts – daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas būvniecība. Ikviens var līdzdarboties Likteņdārza tapšanā, atvedot
maisiņu zemes vai 20 – 30 cm diametra pelēku laukakmeni vai iegādājoties
bruģakmeni ar iegravētu vārdu.
Esam pateicīgi arī ikvienam, kas
izvēlas atbalstīt Likteņdārzu ar savu

darbu, piedaloties talkās. Arī šogad
aicinām tuvējās apkārtnes iedzīvotājus
uz Lielo talku 28. aprīlī plkst. 10:00.
Gaidām gan lielus, gan mazus, jo darāmais atradīsies visiem. Kā jau kārtīgā
talkā pēc strādāšanas talciniekus cienāsim ar spēcinošu maltīti. Īpaši aicinām
koknesiešus, kuri par piedalīšanos talkā saņems Likteņdārza Gada karti. Tā
dod iespēju 6 cilvēkiem sezonas laikā,
uzrādot šo karti, apmeklēt Likteņdārzu
neierobežotu reižu skaitu bez ieejas ziedojuma.
Lielajai talkai lūgums pieteikties

līdz 20. aprīlim, zvanot pa tālruni
25495544 vai rakstot e-pastu uz adresi
liktendarzs@koknesesfonds.lv.
Par pārējiem sezonas laikā plānotajiem pasākumiem iespējams uzzināt Likteņdārza mājas lapā www.
liktendarzs.lv vai sociālajos medijos
Facebook, draugiem.lv, Instagram un
Twitter . Šogad, Latvijas simtgadē, tie
būs ar īpašu skanējumu. Uz tikšanos
Likteņdārzā!
Nodibinājuma “Kokneses fonds”
administratīvā direktore
Linda Galino

“Clean R” aicina Kokneses novada vasaras sezonas
iedzīvotājus savlaicīgi slēgt sezonas atkritumu
apsaimniekošanas līgumus
Vides pakalpojumu un sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Clean R” aicina Kokneses
novada iedzīvotājus, kuri šeit uzturas
pavasara un vasaras sezonā, savlaicīgi
pieteikt sezonālo sadzīves atkritumu
izvešanas pakalpojumu.
Lai nodrošinātu savlaicīgu pakalpojuma uzsākšanu un precizētu vēlamo sezonas sākuma datumu, beigu
datumu, kā arī izvešanas biežumu,
aicinām sazināties ar “Clean R”. Savukārt, ja sezonas līguma izvešanas
nosacījumi nav mainījušies, aicinām
pārliecināties par sezonas līguma uzsākšanas dienu.
Visas sezonas laikā klientiem ir iespēja mainīt atkritumu izvešanas biežumu un pieteikt papildu atkritumu
izvešanas reizes. Kokneses novada sezonālie iedzīvotāji, kuri sadzīves atkri-

tumu apsaimniekošanas līgumu slēdza pērn, tuvāko dienu laikā e-pastā
saņems informāciju ar jau sagatavotu,
precizētu pakalpojuma anketu. Savukārt pārējos sezonas iedzīvotājus, kuri
līgumu līdz šim nav slēguši, aicinām
sazināties ar “Clean R” klientu centru
telefoniski vai rakstot e-pastu.
“Clean R” atgādina, ka atbilstoši
Kokneses novada saistošajiem noteikumiem, visiem pilsētas iedzīvotājiem, ir jāiesaistās atkritumu izvešanas procesā, kas nosaka, ka katram
atkritumu radītājam (ēkas apsaimniekotājam) jābūt noslēgtam pakalpojuma līgumam. Vasarnīcu, vasaras
māju vai citu sezonālas uzturēšanās
ēku īpašniekiem Kokneses novadā
tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas
līgumu. Atkritumi tiek izvesti tajā laikā, kad īpašnieki uzturas īpašumā, ne

28. aprīlī tiekamies
Lielajā talkā!
Lielā Talka arī šajā pavasarī, 28.
aprīlī, visā Latvijā pulcēs talkotājus,
kas mūsu zemi centīsies padarīt tīrāku un skaistāku. Šā gada Lielās Talkas
sauklis ir Mainām Latviju! Maināmies
paši!, atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas
labklājība, tīrība un ilgtspēja.
„Arī Kokneses novada iedzīvotāji
aicināti piedalīties Lielās talkas pasākumos. Katrā pagastā ir apzinātas
vietas, kur šoreiz būs nepieciešamas
talcinieku čaklās rokas,” teic Benita
Peciņa, Kokneses pagasta Komunālās nodaļas vadītāja un Lielās talkas
koordinatore Kokneses novadā, tālr.
29421728
Kokneses pagastā Lielās talkās
dienā no pulksten 10 talcinieki būs
gaidīti Kokneses pilsdrupās, (atbildīgā Anita Šmite, tālr. 26164508)
un Likteņdārzā (informācija pa tālr.
25495544).
Senioru klubiņš „Pīlādzītis” talkos
2. Pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vietā Kokneses parkā un sakops
blakus esošo ozolu un egļu audzi.
Bebru pagastā būs vairākas Lielās
talkas norises vietas: Ornicāna dīķis,
Mežaparks un Vecbebru katoļu baznīcas teritorija (atbildīgā Ilze Pabērza,
tālr. 29142183).
Iršu pagastā talcinieki aicināti
piedalīties Bulandu pilskalna apkārt-

nes sakopšanā (atbildīgais Normunds
Jirgens, tālr. 28735729).
Benita Peciņa informē: „Tāpat kā
citus gadus, atbalstot Lielo talku, aicinām novada pašvaldības iestādes un
uzņēmumus, privātmāju īpašniekus
rūpēties par savu teritoriju sakoptību.
Lielās talkas maisus var saņemt Komunālajā nodaļā, iepriekš piezvanot pa tālr
29421728. Piepildītos maisus lūgums
nogādāt Melioratoru ielā 1, laukumā
pie elektrības transformatora. Atgādinu, ka ikviens iedzīvotājs var pieteikt piesārņotās vietas mājaslapā www.
talkas.lv, sadaļā “Kartes – Piesārņoto
vietu karte”, klāt pievienojot nelielu aprakstu, lai talkas dienā šajās teritorijās
organizētu sakopšanas darbus.”
Kokneses novada Komunālo nodaļu strādnieki jau no marta mēneša sākuma veic teritoriju sakopšanu.
Paldies novada iedzīvotājiem, kuri jau
saposuši savu māju pagalmus un piegulošās teritorijas!

retāk kā 2 reizes mēnesī. Grafiks par
atkritumu izvešanu tiek saskaņots
individuāli ar īpašnieku vai apsaimniekotāju.

Papildinformācija
Kokneses novada
sezonālajiem
iedzīvotājiem:
Sazināties ar “Clean R” klientu
centru var, zvanot 67111001, rakstot
e-pastu kc@cleanr.lv.
Ja sezonas sākumu un ilgumu vēl
nezināt, lūdzam atcerēties, ka sadzīves atkritumu apkalpošana Jūsu ēkā
tiks uzsākta tikai pēc tam, kad saņemsim no Jums informāciju.
Ja sezonas ilgums katru gadu būs
vienāds, lūdzam to norādīt pakalpojuma pieteikumā – šo informāciju
iekļausim līgumā un turpmāk Jums

vairs nebūs jāinformē mūs par sezonas uzsākšanu.
Ja sezonas laikā saprotat, ka nepieciešamas izmaņas izvešanas grafikā vai sezonas ilgumā, lūdzu, sazinieties ar mums un piesakiet izmaiņas.
Gadījumos, kad sezonas pakalpojuma līgumā nav atzīmēts, ka “Clean
R” atkritumu izvešanas dienā drīkst
paņemt pie atkritumu tvertnes novietotos atkritumus, lūgums vismaz
dienu iepriekš par papildu apjomu
informēt “Clean R” klientu centru, lai
atkritumi tiktu paņemti.
Pateicamies iedzīvotājiem par sadarbību!
“Clean R” komanda

Par “Clean R”
“Clean R” ir vides pakalpojumu
nozares līderis Latvijā, kas sadzīves

atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus
nodrošina arī
Kokneses novadā. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus un nodrošina plašāko reģionā
pieejamo vides pakalpojumu klāstu.
Klientu skaits pārsniedz 30000. “Clean R” piedāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko
īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un
ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana,
labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.
Plašāka informācija:
Kaspars Līcītis,
“Clean R” preses sekretārs
Tālrunis: +371 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

Robotikas pulciņam jauni
Lego komplekti
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
pirmo mācību gadu darbojas fizikas
skolotāja Valda Silova vadītais robotikas pulciņš jaunāko klašu skolēniem.
Robotika ir viena no jaunākajām un
aktuālākajām tehniskās jaunrades
jomām. „Mācību gada sākumā, piesakoties valsts projektam par interešu
izglītību, Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola izvēlējās īstenot ideju
par robotikas pulciņa izveidi,” stāsta
Valdis Silovs.
Sarmīte Rode
Marta sākumā ar Kokneses
novada pašvaldības finansiālu atbalstu - 1000 eiro robotikas pulciņa nodarbībām iegādāti divi Lego
robotu komplekti un viens papildu
komplekts, tāpēc skolēni ar vēl lielāku aizrautību un darboties prieku apgūst robotikas pamatus.
„Viņi iemācās konstruēt, programmēt, kontrolēt robotus, kas
veic automatizētus uzdevumus.
LEGO roboti ir koši, atraktīvi un,
atšķirībā no “parastas programmēšanas”, ļauj nodarboties gan
ar prātu, gan arī ar rokām. LEGO
programmēšanas valoda ir salīdzinoši vienkārša un programmēšana
notiek tāpat kā reālajā pasaulē “liekot programmu klucīšus”, tāpēc tā

„Nevis brīvo laiku pavadīt
pie datora, bet radīt pašiem!”
- skolotājs Valdis Silovs novēl
saviem skolēniem.

skolēniem viegli apgūstama. Bērni
patstāvīgi lasa un izpilda grafiskus
konstruēšanas noteikumus. No
viena Lego komplekta var uzkonstruēt četrus vai piecus robotiņus
ar dažādām funkcijām: kustībām,
krāsu atpazīšanu, šķēršļu pārvarēšanu,” teic skolotājs Valdis Silovs.
Par robotikas pulciņa popularitāti sākumskolas skolēnu vidū

Arī meitenes aizrauj robotika!

liecina arī tas, ka mācību gada sākumā robotikas noslēpumus apgūt
pieteicās 40 skolēni, tai skaitā arī
ļoti daudz meitenes. Tika izveidotas divas pulciņa grupas, kurām
nodarbības notiek pirmdienās un
ceturtdienās. Tiekoties ar bērniem
vienā no robotikas pulciņa nodarbībām, viņi atklāja: „Mums ļoti
patīk darboties robotikas pulciņā!”
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Bezmaksas pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

APRĪLIS
9

10

11

12

Ūdens vingrošana
grūtniecēm, Kokneses
sporta centrs, 18:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00

Lekcija "Ceļš uz
emocionālo veselību - kā
sakārtot sevi un savu
dzīvi", Kokneses Tūrisma
centrs, 17:30

16

17

18

19

Lekcija "Onkoloģisko
slimību profilakse un
ārstēšana", Bebru pagasta
bibliotēka, 17:30

Ūdens vingrošana
grūtniecēm, Kokneses
sporta centrs, 18:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00

Ūdens vingrošana
grūtniecēm, Kokneses
sporta centrs, 18:00

Lekcija "Onkoloģisko
slimību profilakse un
ārstēšana", Iršu pagasta
pārvalde, 17:30

Sāc pavasari skrienot!
- skriešanas nodarbība
kopā ar treneri, Kokneses
stadions, 19:00

23

24

25

Lekcija "Onkoloģisko
slimību profilakse un
ārstēšana", Kokneses
novada dome, 17:30

Ūdens vingrošana
grūtniecēm, Kokneses
sporta centrs, 18:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00

26

13

14

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00

20

27

21

28

Ūdens vingrošana
grūtniecēm, Kokneses
sporta centrs, 18:00

29

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00
Eiropas Savienības projekts
"Koknese-veselīgākā vide visiem!"
(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

APRĪLIS

MAIJS
1

2

3

4

5

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00
7

22

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00

Futbols, Kokneses stadions (sliktu laikapstākļu
gadījumā sporta centra
hallē), 18:00

30

15

6

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00

8

9

Krāsaino smilšu spēļu
nodarbības, PII "Bitīte",
Bebros, 9:10

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00

Krāsaino smilšu spēļu
nodarbības, PII "Bitīte",
Bebros, 10:10

Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses
novada iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību,
aktualizējot un risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas vides un veselības uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas ir bez maksas, jo projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts
budžeta līdzekļiem.
Nodarbības vada sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc aktuālo informāciju aicinām
skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība - Projekti), Facebook lapā: https://www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties
Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, Tālr.65133636 vai 27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām notiek individuāli, sekojot norādītajai informācijai afišās.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta: zaļā krāsā - Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un dzeltenā krāsā - Irši.
Ieva Rusiņa, Kokneses novada domes Projektu vadītāja

Ūdens vingrošana
grūtniecēm, Kokneses
sporta centrs, 18:00

10

11

12

Ūdens vingrošana
grūtniecēm, Kokneses
sporta centrs, 18:00

ERASMUS+ projekts atkal Koknesē
Spēja būt atvērtam pret apkārtējo pasauli
un spēja sekmīgi sadarboties ar visdažādāko
tautību pārstāvjiem ir viena no mūsdienu sabiedrībā nepieciešamajām pamatprasmēm.
Tas ir arī viens no starptautiskajos projektos
iesaistīto skolēnu lielākajiem izaicinājumiem
un ieguvumiem vienlaicīgi.
Māris Reinbergs,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktors
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
kopš 2003. gada sistemātiski piedalās
starptautisko skolu sadarbības programmu COMENIUS un ERASMUS+ projektos, iegūstot Eiropas savienības grantu
projektu norisei. Par to paldies projektu
autorēm un koordinatorēm Ingunai Kalniņai un Līvijai Reinbergai. Šajā laika
posmā 167 mūsu skolas skolēni delegāciju sastāvā ir piedalījušies projekta aktivitātēs dažādās valstīs. Katra šāda iespēja ir
bagātinājusi audzēkņus ar jaunu, unikālu
pieredzi, dzīvojot viesģimenē, kopīgi mācoties, strādājot, radoši eksperimentējot
un iepazīstot citu valstu vienaudžus. Se-

šas reizes Koknesē ir uzņemti viesi no
projektu dalībvalstīm.
Un atkal laikā no 13. līdz 19. maijam
mūsu skolā noritēs kārtējais projekta
darbs, kurā piedalīsies 25 vidusskolēni
un 8 skolotāji no Vācijas, Nīderlandes,
Itālijas, Spānijas un Zviedrijas. Šoreiz ciemiņi kopā ar mūsu skolas audzēkņiem
pētīs cilvēka un ainavas mijiedarbību,
kas mūsu novadā parādās īpaši spilgti, jo
Daugavas senleja tika appludināta Pļaviņu HES celtniecības dēļ. Skolēni strādās
6 internacionālās darba grupās: “Ūdens”,
“Parks”, “Sala”, “Kārkli”, “Dārzs”, “Ainava”. Viņi pētīs ūdeni, Daugavas krastus
un parku, stādīs puķu dobi, veidos vides
objektus no kārkliem, izdomās atraktīvus
uzdevumus Likteņdārza apmeklētājiem,
centīsies atrast dabā tās vietas, kas kādreiz attēlotas gleznās, kā arī paši veidos
mākslas darbus, rādot savu attieksmi pret
cilvēka radītajām ainavas pārvērtībām.
“Ainavas” grupas lūgums: ja jums mājās
ir senas fotogrāfijas vai gleznas, kurās redzama Koknese un tās apkārtne (tai skai-

tā arī Staburags) pirms appludināšanas,
lūdzu, aizdodiet tās izstādes veidošanai!
Ceram, ka tā raisīs interesi daudzos skolēnos!
Ciemiņi kopā ar mūsu skolēniem dosies arī izzinošās ekskursijās un, protams,
izbaudīs latvisko viesmīlību visas nedēļas
garumā. Šogad ārzemju skolēnus gatavi
uzņemt Maija un Valdis Ancāni, Lauma
un Aldis Āres, Solvita un Uldis Bērziņi,
Ineta Eihentāle, Zita un Aigars Gadzāni,
Lita Grāve, Kristīne un Wils van Herki,
Jeļena un Vitālijs Laurinaviči, Mārīte un
Raimonds Liepiņi, Iluta un Uldis Matušonoki, Laila Ločmele–Mozga un Ēriks
Mozga, Benita un Māris Rugaiņi, Aiga
Sārta, Māris Spīdāns, Aija Strazdiņa,
Andra un Vairis Teicāni, Evita un Jānis
Užuļi, Marija un Ziedonis Vildes, Ligita
un Dainis Vingri, Ineta un Agris Vītoliņi,
Tatjana un Juris Zeici. Jau iepriekš vislielākais paldies viesģimenēm par atsaucību,
atbalstu un rūpēm!
Lai mums visiem kopā skaista nedēļa
maijā!
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Redaktores – A. Šmite; S. Rode, tālr.: 29619832, e – pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Kokneses Novada Vēstis" obligāta.
Iespiests SIA "Erante", www.erante.lv
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Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00

