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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Smelsim spēku no vasaras saules un dabas enerģijas!

Pilsētu sadraudzībai starp 

Koknesi un Vitingenu ir jau 22 

gadus kopīga ciešas sadraudzī-

bas un atmiņu vēsture. Pirms 

diviem gadiem, kad koknesiešu 

delegācija ar I.Gaiša Kokneses 

vidusskolas kori viesojās Vi-

tingenā, svinot sadraudzības 

divdesmitgadi,  vitingenieši 

saņēma uzaicinājumu Latvijas 

simtgades gadā viesoties Kok-

nesē.  Sadraudzības tikšanās 

šo divdesmit divu gadu laikā 

visbiežāk ir notikušas svētku 

reizēs katrā no partnerpilsē-

tām. Tā tas bija arī šoreiz, kad 

Koknesē tika svinēti novada 

svētki, kas notika vienlaicīgi ar 

Līgo svētkiem. 

Lauma Āre, 

Kokneses novada domes 

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

Gatavojot tikšanos, tika plānots, 
ka Kokneses svētku programmu kup-
linās pūtēju orķestris no Vitingenas, 
kas, diemžēl, neparedzētu apstākļu 
dēļ nevarēja papildināt svētku prog-
rammu. Ar nelielu kavēšanos, Vitin-

genas delegācija 25 cilvēku sastāvā 
Koknesi sasniedza 21. jūnija vēlā 
pievakarē. Tradicionāli vitingeniešus 
uzņēmām viesģimenēs, tomēr šoreiz, 
atšķirīgi no citām viesošanās reizēm, 
visa partnerpilsētas delegācija nakš-
ņoja Vecbebru tehnikuma kompleksa 
dienesta viesnīcas mājīgajās istabi-
ņās.

Pirmo viesošanās dienu vitinge-

nieši pavadīja Rīgā, kur apmeklēja 
Motormuzeju. Muzeja piedāvātajā 
programmā viesi ar sajūsmu izbau-
dīja „kāzu viesību ceļojumu” senā 
autobusā, kāda tā varēja būt 1975.
gadā. Filma, kas tika rādīta „braucie-
na laikā” uzņemta SIA „Bormaņi”, kas 
viesiem radīja īpašu atmosfēru, jo ap-
meklējuma laikā bija iespēja apskatīt 
fi lmētās vietas. Dienas turpinājumā 

tika apmeklēta Latvijas nacionālā 
bibliotēka, kur līdzās gida vadītajam 
bibliotēkas apmeklējumam bija ie-
spēja aplūkot Latvijas simtgadei vel-
tītās izstādes. Vecrīgā vitingenieši ar 
prieku devās uz Jāņu dienas zāļu tir-
gu Doma laukumā, kā arī ielūkojās, 
kā rīdzinieki gatavojas Jāņu svinībām 
11. novembra krastmalā. 
Turpinājums 8.lpp. »»»

Sadraudzības pilsētas Vitingenas 
vizīte Koknesē

Vitingenieši Kokneses tūrisma centrā.

Esiet sveicināti jūlijā – Dzies-
mu un Deju svētku mēnesī! Tikko 
izskanējis mūsu valsts simtgades 
skaistākais notikums, jo Dziesmu 
svētku vēsture ir arī mūsu valsts 
vēsture. Un ir brīnišķīgi apzinā-
ties, ka mēs piederam pie laimīgas 
tautas, kurā ir dzīva no paaudzes 
paaudzē godā celtā dziesmas un 
dejas tradīcija, kas ir mūsu vislie-
lākais garīgais spēks. Kur vien dzī-
vo latvieši, skan dziesmas un vijas 
deju raksti, un arī šoreiz pirms 
145 gadiem austais Vispārējo lat-
viešu Dziesmu svētku karogs kopā 
sasauca latviešus no visas pasaules 
malām, lai vienā varenā kopkorī 
izdziedātu Jāzepa Vītola „Gaismas 
pili”, Mārtiņa Brauna „Saule. Pēr-
kons. Daugava” un neskaitāmas 
citas dziesmu pērles, kas savijās 
vienā dziesmotā vainagā, tāpat kā 
ar latviešu tautas deju lieluzvedu-
mā „Māras zeme” tika izstāstīts 
mūsu tēvzemes saules ceļš. 

Šajā Kokneses Novada Vēstis 
izdevumā cildinām mūsu novada 
amatierkolektīvus, kuri piedalī-
jās simtgades dižākajos svētkos. 
Stāstām arī par citiem jaunumiem 
Kokneses novada pašvaldības dar-
bā. Arī par to, kā līgo svētku ne-
dēļā svinējām Kokneses novada 
svētkus un sagaidījām ciemiņus 
no Vitingenas.

Vasaras vidū, kad daudzi 
steidz baudīt atvaļinājumu, pie-
dāvājam lieliskas atpūtas iespējas 
tepat Kokneses novadā. Brīvdienu 
piestātne „Pērsejas” aicina supot 
Pērses un Daugavas viļņos, bet, 
nokļūstot z/s „Janavās”, varēsiet 
doties pa baskāju taku un ieklau-
sīties saimnieces Antas Kučeres 
iedvesmojošos stāstus par dabas 
dziedinošo spēku.

Jūlijs ir tikai pusē, un ir īstais 
laiks smelties spēku no vasaras 
saules, ziedošas pļavas, no mūsu 
Pērses un Daugavas, no iedves-
mojošiem pasākumiem un tuviem 
cilvēkiem sev līdzās!

Sarmīte Rode

Nākamo 
pašvaldības 

izdevumu Kokneses 
Novada Vēstis 
numuru gaidiet 

septembrī!

Laimīgi un pozitīvi emocijām 

bagāti no Dziesmu un Deju 

svētkiem mājup atgriezušies 

mūsu novada amatierkolektīvi, 

bet piedzīvotā svētku sajūta 

ilgi paliks atmiņā, jo „Mūžu mū-

žos būs dziesma” un latviešu 

tautas deja būs vienmēr jauna. 

Sarmīte Rode

Santas Mideres foto

Laikā, kad Rīga dimdēja: no saviļ-
ņojošā svētku gājiena līdz noslēguma 
koncertam „Zvaigžņu ceļā”, mēs visi, arī 
mājās palicēji, sajutāmies kā daļiņa no 
mūsu tautas dziesmas un dejas dvēseles. 

1. jūlijā, atklājot  XXVI Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkus, svinīgajā svētku gājie-
nā devās  1902 kolektīvi,  viņu vidū 
arī   Kokneses novada 13 amatierko-

lektīvi, Kokneses novada domes pār-
stāvji, deputāti un novada uzņēmēji. 
Krāšņais dalībnieku gājiens kā prie-
cīga un varena straume no Brīvības 
pieminekļa devās pa Brīvības ielu un 
noslēdzās īpašā, tikai dalībniekiem 
iekārtotā svētku kvartālā - Skonto 
stadionā, kur vēlāk norisinājās svētku 
dalībniekiem veltīts koncerts. 
Turpinājums 9.lpp. »»»

Latvijas simtgades Dziesmu 
un Deju svētkos Kokneses 
novada amatierkolektīvi

Paldies bagāto gadskārtu lau-
lību jubilāriem, kuri jau ir pie-
teikušies uz Kokneses novada 
pašvaldības un Dzimtsarakstu 
nodaļas rīkoto svētku pasākumu, 
kurā godināsim mūsu novadā 
dzīvojošos Zelta, Dimanta un vēl 
citus dižu laulību jubileju sagai-
dījušus pārus.

10. augustā pulksten 18 Kok-
neses novada domes zālē uz šo 
sirsnīgo pasākumu būs gaidīti 
Zelta kāzu jubilāri, laulāto pāri, 
kuriem kopīgā dzīves ceļa gājums 
jau ir vairāk kā 50 gadi, kā arī Di-
manta kāzu svinētāji, kuri pirms 
60 vai vairāk gadiem mijuši gre-
dzenus. Aicinām būt atsaucīgiem 
un pieteikties uz pasākumu līdz 
25. jūlijam, zvanot pa tālruņiem: 
65133637; 24403188 (nodaļas 
vadītāja), 29903892 (vadītājas 
vietniece) vai rakstot uz e-pastu: 
dzimtsaraksti@koknese.lv.

Priecāsimies par kāzu jubi-
lāru tuvinieku atbalstu, piesakot 
pasākumam savus vecākus vai 
vecvecākus, lai sagādātu viņiem 
skaistu svētku brīdi!

10. augustā 
svētki dižo 
laulību 
jubileju 
pāriem

Priecīgajā un varenajā svētku gājiena straumē.
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2018.gada 27.jūnijā 
Kokneses novada 
dome NOLĒMA: 

1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes gada publisko pārskatu par 
2017.gadu (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

1.1. Pamatojoties uz Likuma par 
budžetu un fi nanšu vadību 14.panta 
trešo daļu, uzdot novada domes sek-
retārei Dz.Krišānei:

1.1.1. mēneša laikā pēc sagata-
vošanas, nodrošināt pārskata publi-
cēšanu pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv;

1.1.2. iesniegt pārskatu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai publicēšanai mājas lapā 
www.varam.gov.lv.

2. No pašvaldības budžeta ap-
maksāt ceļa izdevumus 2018./2019. 
mācību gada laikā Kokneses mūzi-
kas skolas diviem pedagogiem.

3.1. Ar 2018. gada 13. jūliju iz-
beigt darba tiesiskās attiecības ar 
Kokneses novada domes Bebru pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādes 
“Bitīte” vadītāju Ilonu Vītolu saska-
ņā ar DL 114.pantu – Darbinieka un 
darba devēja vienošanās.

3.2. Apstiprināt Pretendentu 
atlases konkursa nolikumu uz Kok-
neses novada Bebru pagasta pirms-
skolas izglītības iestādes “Bitīte” va-
dītāja amatu (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

3.3. Apstiprināt pretendentu at-
lases komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Ilmārs 
Klaužs – domes izpilddirektors;

Komisijas locekļi: 1)Dzintra 
Krišāne – domes sekretāre; 2)Ilze 
Pabērza – Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāja; 3)Inese Saulīte – izglītības 
darba speciāliste; 4)Valdis Silovs – 
domes deputāts, Kultūras, izglītības, 
sporta un sabiedrisko lietu pastāvī-
gās komitejas loceklis; 5) Ziedonis 
Vilde – domes deputāts.

4. Lai nodrošinātu drošu, kvali-
tatīvu, optimālu uz kompetenču pie-

eju balstītu mācību procesu, ar 2018. 
gada 1. septembri no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem piešķirt 
pirmsskolas izglītības iestādei “Gun-
dega” papildus 2,285 likmes.

5.1. Lai turpmāk varētu pilnvēr-
tīgāk veikt pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu uzturēšanu un labiekārto-
šanu:

5.1.1.Kokneses pagastā noteikt 
sekojošu atlīdzību par neprivatizētā 
dzīvokļa lietošanu:

5.1.1.1. Labiekārtotiem dzīvok-
ļiem – 0,18 euro/m2 

5.1.1.2. Daļēji labiekārtotiem 
dzīvokļiem – 0,14 euro /m2 

5.1.1.3. Dzīvokļiem bez ērtībām 
– 0,10 euro /m2 

5.2. Iršu pagastā noteikt sekojošu 
atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa 
lietošanu:

 5.2.1. Labiekārtotiem dzīvok-
ļiem – 0,09 euro /m2 

 5.2.2. Daļēji labiekārtotiem dzī-
vokļiem – 0,04 euro /m2 ( nemainās)

 5.2.3. Dzīvokļiem bez ērtībām – 
0,01 euro /m2 (nemainās)

5.3. Noteikt, ka īres maksu iekasē 
dzīvokļu apsaimniekotāji un par iz-
maiņām informē īrniekus rakstiski. 

5.4. Lēmums stājas spēkā ar 
2019. gada 1.janvāri.

5.5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos 
atzīt par spēku zaudējušu Kokneses 
novada domes 2013. gada 27. no-
vembra lēmuma Nr.6.6 “par īres un 
apsaimniekošanas maksu pārejot uz 
euro valūtu” 2.1; 2.3.; apakšpunkti 
un 6. un 7. punkti.

6.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļas maksas pakalpo-
jumus “Kokneses tūrisma informā-
cijas centrā” (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

6.2. Ieņēmumus no maksas pa-
kalpojumiem iemaksāt Kokneses 
novada domes kasē.

6.3. Noteikt, ka par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem iegūtos lī-
dzekļus Kokneses novada domes 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa var izlietot izdevumiem, kas 
saistīti ar maksas pakalpojumu no-
drošināšanu, Kokneses novada tēla 
popularizēšanu, veidošanu un ci-
tiem Kokneses tūrisma informāci-
jas centra uzturēšanas izdevumiem, 
atbilstoši apstiprinātajām budžeta 
tāmēm.

6.4. Lēmums stājas spēkā ar 
2018. gada 2. jūliju.

6.5. Ar šā lēmuma stāšanos spē-
kā atzīt par spēku zaudējušu Kokne-
ses novada domes 2017. gada 29. no-
vembra domes sēdes lēmumu Nr.14 
„Par Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību no-
daļas maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu „Kokneses tūrismu 
informācija centrā”.

6.6. Maksas pakalpojumu cenrā-
di „Kokneses tūrisma informācijas 
centrā” publicēt Kokneses novada 
mājas lapā www.koknese.lv.

7.1. Piešķirt fi nansējumu no 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem 18373 euro (astoņpadsmit 
tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs 
euro 00 centu), t.sk. PVN 3102 euro 
(trīs tūkstoši viens simts divi euro) 
apmērā, daudzdzīvokļu mājas “Ale-
jas” Iršu pagastā, gala sienu pastip-
rināšanai ar tērauda apaļstieņu sa-
vilču elementiem pa ēkas ārpusi un 
iekšpusi, pamatu betonēšanai, lietus 
tekņu pārvietošanai un kanalizācijas 
stāvvada nomaiņai. Daudzdzīvokļu 
mājas “Alejas” iedzīvotājiem šos iz-
devumus segt no īres maksām. 

7.2. Atbildīgais par lēmuma iz-
pildi Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Raina Līcīte. 

8.1. Atļaut Centralizēto iepirku-
mu komisijai uzsākt iepirkuma pro-
cedūru vieglās automašīnas iegādei 
līzingā Kokneses apvienotās paš-
valdību būvvaldes vajadzībām līdz 
20 000, 00 euro ( divdesmit tūkstoši 
euro).

8.2. Pēc iepirkuma procedūras 
piešķirt līdz 2000,00 euro ( divi tūk-

stoši euro) pirmajai iemaksai.
9. No Kokneses novada domes 

budžeta līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem papildus piešķirt 
3 388,00 euro (trīs tūkstoši trīs simti 
astoņdesmit astoņi euro un 0 centi) 
būvprojekta “Ielu apgaismojuma iz-
būve 1905.gada ielā, Koknesē, Kok-
neses novadā” izstrādei.

10.1. Projekta atbalstīšanas ga-
dījumā no Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem papildus piešķirt EUR 
3 757,24 (trīs tūkstoši septiņi simti 
piecdesmit septiņi euro un 24 centi) 
projekta „Kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšana Kokneses novadā” 
īstenošanai.

10.2. Projekta “Kultūrvēsturis-
kā mantojuma saglabāšana Kok-
neses novadā” kopējās izmaksas ir 
9  885,70 EUR no kurām 5  128,46 
EUR jeb 52 % ir ELFLA fi nansējums 
un 4 757,24 EUR jeb 48 % ir Kokne-
ses novada domes fi nansējums. 

11. Informēt nodibinājumu “Kok-
neses Fonds”, ka Kokneses novada 
domei ir problemātiski nodrošināt 
Latviešu trimdas mākslinieka Zigfrīda 
Sapieša monumentālā darba “Sibīrijas 
Krusti” novietošanu un saglabāšanu.

12. No pašvaldības budžeta pie-
šķirt līdz 1113,64 euro ( viens tūk-
stotis viens simts trīspadsmit euro 
64 centi) apkures sistēmas uzlaboša-
nai, pievienojot radiatoriem termo-
regulatorus ģimenes ārstu D.Eglītes, 
A.Elstes, Z.Mauliņa prakses vietā 
Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pa-
gastā.

13. Ar 2018.gada 2. jūliju atbrī-
vot Centralizētā iepirkuma komisi-
jas locekli Anitu Ozolu no komisijas 
locekles pienākumu pildīšanas.

14.1.Piešķirt atvaļinājumu Kok-
neses novada domes priekšsēdē-
tājam Dainim Vingrim – no 2018. 
gada 16. jūlija līdz 2018. gada 19. 
augustam (ieskaitot).

14.2. D.Vingra atvaļinājuma lai-
kā no 2018. gada 16. jūlija līdz 2018. 

gada 19.augustam (ieskaitot) domes 
priekšsēdētāja pienākumus veikt do-
mes priekšsēdētāja vietniekam Mā-
rim Reinbergam.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2018. gada 4. jūlijā 
Kokneses novada 
dome NOLĒMA: 

1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par darba aizsardzību un uguns-
drošību pašvaldībā, tās iestādēs un 
struktūrvienībās.

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par paveikto darbu meliorācijas sis-
tēmu sakārtošanā.

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par p/a “Kokneses Sporta centrs” fi -
nansiālo darbību 2018. gada pirmajā 
pusgadā (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv). 

4. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par sociālajai palīdzībai plānotā 
budžeta līdzekļu izlietojumu 2018. 
gada 1. pusgadā ( informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.
lv).

5. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt līdz 2000,00 
tūkstošiem euro (divi simts tūkstoši 
euro) frēzētā asfalta uzklāšanai Han-
zas ielā, Dārza ielā un laukumā Meli-
oratoru ielā Nr. 1 Kokneses pagastā.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2018. gada 29. augustā 
plkst14.00 novada domē un tajā tiks 
izskatīti šādi pamatjautājumi:

1)Par pašvaldības budžetu izpil-
des gaitu

2)Par vides aizsardzības jautāju-
mu risināšanu novadā

3)Par 2018.gada 1.pusgadā do-
mes pieņemto lēmumu izpildi

4)Par nekustamā īpašuma no-
dokļa iekasēšanas gaitu

5)Par kultūras darbu novadā
Sagatavoja domes sekretāre 

Dz.Krišāne

Kokneses novada domē

Saskaņā ar Latvijas Republikas 

Satversmi, Saeimas vēlēšanu 

likumu, Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likumu un Centrālās vēlēšanu 

komisijas (CVK) 25.01.2013. ap-

stiprināto Pašvaldību vēlēšanu 

iecirkņu komisiju izveidošanas 

instrukciju, Kokneses novada 

vēlēšanu komisija no 2018. 

gada 16. jūlija līdz 2018. gada 

27. jūlijam nosaka vēlēšanu 

iecirkņu komisiju locekļu kan-

didātu pieteikšanos darbam 

13.Saeimas vēlēšanās, kas no-

tiks 2018. gada 6.oktobrī.

Kokneses novada 
vēlēšanu iecirkņi:

Nr.274 - “Papardes”, Vecbebri, 
Bebru pag., Kokneses nov. - 7 locekļi;

Nr.276 - “Pērses pamatskola”, Irši, 
Iršu pag., Kokneses nov. - 7 locekļi;

Nr.278 - Melioratoru iela 1, Kok-
nese, Kokneses pag., Kokneses nov. 
- 7 locekļi.

Tiesības izvirzīt un 
pieteikt savus pārstāvjus 
vēlēšanu iecirkņa 
komisijā ir:

1. reģistrētajām politiskajām par-
tijām vai reģistrētu politisko partiju 
apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem 
( turpmāk – vēlētāju grupa);

3. Kokneses novada vēlēšanu ko-
misijas locekļiem.

Katra politiskā partija vai politis-
ko partiju apvienība, vēlētāju grupa 
vai novada vēlēšanu komisijas lo-
ceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un 
pieteikt ne vairāk kā septiņus kandi-
dātus.

Par vēlēšanu iecirkņa 
komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vidējā izglītība;
3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par 

deputāta kandidātu vai nav pilnva-
rotā persona kandidātu saraksta ie-
sniegšanai;

4. kurš nav Eiro-
pas Parlamenta, Saeimas, vai Kokne-
ses novada domes deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu komisi-
jas loceklis vai citas iecirkņa komisi-
jas loceklis.

Pieteikumi jāiesniedz Kok-
neses novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājai Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, Kokneses pag., Kokneses 
nov., 10. kabinetā (pagrabstāvā) no 
2018. gada 16.jūlija līdz 2018. gada 
27.jūlijam.

 Pieteikums katram kandidātam 
sagatavojams uz speciālas veidlapas, 
kas atrodama Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapas   www.cvk.lv   
sadaļā 13.Saeimas vēlēšanas – Darbs 
vēlēšanu iecirknī: https://www.cvk.
lv/pub/public/32092.html

Tālruņi uzziņām: 65128572; 
22304936.

Kokneses novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja 

Gunita Majore

Pieteikšanās darbam vēlēšanu 
iecirkņu komisijās 13. Saeimas 
vēlēšanām 

Bebru pagasta centrā Komunālās 
nodaļas strādnieki nodaļas vadītāja 
Jura Bāra vadībā veic gājēju celiņa 
„Gaismas – Ziedi” izbūvi, tā kopējais 
garums būs 115 metri. Pašreiz uz-

sākts betonēšanas darbs, lai ieklātu 
bruģi. Iedzīvotāji jau atzinīgi novēr-
tējuši Komunālās nodaļas paveikto, 
jo pagasta centrā būs izveidots vēl 
viens bruģēts gājēju celiņš.

Top gājēju celiņš 
„Gaismas – Ziedi”
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22. jūnijā Latvijas Banka izlaida 

Likteņdārzam veltītu sudraba 

kolekcijas monētu. Svinīgais 

jaunās monētas prezentācijas 

pasākums notika Kokneses 

novada tūrisma informācijas 

centrā, un tajā piedalījās Lat-

vijas Bankas valdes priekšsē-

dētājs Māris Kālis, "Kokneses 

fonda" padomes locekļi Vilis 

Vītols un Sandra Kalniete, kā arī 

Likteņdārza monētas autores - 

māksliniece Frančeska Kirke un 

tēlniece Ligita Franckeviča.

 "Sagaidot valsts simtgadi, tuvoja-
mies noslēguma posmam, lai redzētu 
Likteņdārzu pilnībā izveidotu, tādēļ 
šodien nākam klajā ar ļoti skaistu 

monētu. Latvijas Banka gadiem vei-
do monētas kā vēstījumus, ko šīs un 
nākamās paaudzes varēs novērtēt kā 
Latvijas kultūrvēstures mantojumu, 
simbolus, vērtības. Šī monēta neiz-
dzēšamā kalumā savieno pagātni, ta-
gadni un nākotni. Pateicos Koknese 
fondam par izcilu sadarbību monētas 
tapšanā, svinīgajā pasākumā uzsvēra 
Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs 
Māris Kālis."

 Saņemot jauno monētu, "Kokne-
ses fonda" padomes locekle Sandra 
Kalniete sacīja: "Likteņdārza monēta 
ir ļoti skaista, un paldies par to māks-
liniecēm F.Kirkei un L.Franckevičai. 
Monēta cienīgi simbolizē kultūrvēs-
turiskās kopsakarības un ainavisko 
daiļumu, kas apvij Kokneses salu, uz 

kuras top Likteņdārzs. Abas autores 
izvēlējušās lakoniskus, bet iespaidī-
gus tēlus - Daugavas zilgmi un no 
laiku mūžības iznirstošus vīru un sie-
vu siluetus. Viņu tēli iemieso mūsu 
tautas nelokamo ticību, ka par spīti 
pārbaudījumiem un ciešanām reiz 
"zels tautai jauni laiki, tad būs viņa 
svabada".".

 Monētas grafi skā dizaina autore 
F.Kirke pasākumā atzina, ka tas bija 
viens no sarežģītākajiem viņas dar-
biem ar ļoti lielu atbildības pakāpi: 
"Tika strādāts gada garumā, meklējot 
monētas centrālo tēlu, un tas ir am-
fi teātris, kas tika atrasts japāņu dārza 
arhitekta Šunmio Masuno projekta 
skicēs. Tā kompozīcija ir ļoti lako-
niska atveidojumam, jo milzīga ideja 

ir jāieliek minimālā formā. Savukārt 
monētas otra puse ir kā tagadne ar 
skatu nākotnē. Tie ir cilvēki, kas iziet 
no pagātnes, un negribējās, lai viņi 
būtu skumji, drīzāk tas ir kā atgādi-
nājums neaizmirst viņus. Bet tikpat 
labi tās var būt arī paaudzes, kas savā 
starpā nomaina viena otru. Un Ligi-
ta Franckeviča ir izdarījusi vienkārši 
vienreizēju darbu, jo tik minimālā 
formā iedabūt veselas nācijas perio-
du 20 fi gūru izteiksmē ir ļoti sarež-
ģīti…."

  Savukārt Likteņdārza idejas au-
tors Vilis Vītols sacīja: "Liels paldies 
Latvijas Bankai par skaisto monētu, 
kas tapusi kā dāvana Likteņdārzam. 
Pateicamies māksliniecēm Franče-
skai Kirkei un Ligitai Franckevičai, 
kā arī Latvijas Bankas monētu dizai-
na komisijas priekšsēdētāja vietnie-
kam Laimonim Šēnbergam par izcilo 
devumu monētas tapšanā. Viņiem 
patiesi izdevies monētā iemiesot Lik-
teņdārza būtību – piemiņu mūsu tau-
tas lielajiem zaudējumiem pagājušajā 

gadsimtā un reizē arī apliecinājumu 
tās milzīgajam spēkam, sīkstumam 
un mērķtiecībai uz brīvu, suverēnu 
valsti. Es domāju, ka šī tiešām ir viena 
no skaistākām monētām, ko Latvijas 
Banka ir izdevusi, un tā noteikti ie-
mantos starptautisku atzinību."

 Kolekcijas monētas "Likteņdārzs" 
mākslinieces ir F.Kirke (grafi skais di-
zains) un L.Franckeviča (plastiskais 
veidojums). Monētas priekšpusē 
attēlots Daugavas ūdeņu ieskautais 
Likteņdārza amfi teātris, bet monētas 
aizmugurē – cilvēku seju atspulgs 
sudrabā, kas simbolizē Latvijas tau-
tu – pagātnē sakņotu un uz nākotni 
vērstu. Monēta izgatavota kaltuvē 
Koninklijke Nederlandse Munt (Nī-
derlande).

  Jauno monētu no 22.  jūnija var 
iegādāties Latvijas Bankas kolekcijas 
monētu un citu numismātikas pro-
duktu iegādes vietnē e-monetas.lv, 
Latvijas Bankas kasēs K.  Valdemāra 
ielā 1B, Rīgā, un Teātra ielā 3, Liepājā, 
kā arī Likteņdārza informācijas cen-
trā (Koknesē). Monētas cena Latvijas 
Bankas kasēs, vietnē e-monetas.lv un 
Likteņdārzā – 50.00 eiro. Monētas 
maksimālā tirāža – 3000 eksemplāru.

Informāciju sagatavoja: 
Mārtiņš Pučka 

 Likteņdārza sabiedrisko attiecību 
speciālists

Latvijas Banka izlaida Likteņdārzam veltītu sudraba 
kolekcijas monētu

Pateicība Likteņdārza idejas autoram 
Vilim Vītolam.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs Māris Kālis dāvina 
Likteņdārza monētu Sandrai Kalnietei.

Kokneses novada dome plāno pro-
jekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana Kokneses novadā” Nr.18-
04-AL08-A019.2201-000009 ietvaros 
digitalizēt 4 kapsētas („Atradzes kapi”- 
5,75 ha, „Baznīcas kapi”- 1,0669 ha, 
„Jaunie kapi” (Zutēnu kapsēta) – 3,63 
ha un „Kapsēta” (Iršu kapsēta) – 1,25 
ha). Projekta laikā kapsētās tiks veikti 
digitālie uzmērījumi (kapsētas insfra-
struktūras, objektu, attālumu u.c. mē-
rījumi, kuri tiek pārnesti digitālajā 
vidē atbilstošā mērogā attiecībā pret 
dabā esošajiem izmēriem), kā arī kapu 
kopiņu uzskaite, to reģistrēšana un fo-
tofi ksēšana. Tā rezultātā tiks izveidota 
datubāze, kā arī pie katras kapsētas tiks 
uzstādīts stends ar kapu izvietojuma 
plānu. 

Pēc projekta īstenošanas iedzīvotāji 
varēs attālināti veikt apbedīto meklēša-
nu, apbedīto un kapa vietu informāci-
jas papildināšanu (foto, dzīvesstāsti, 
piemiņas ieraksti u.c.) un saņemt kap-
sētu aktualo informāciju (kapu svētki, 
svecīšu vakari u.c. notikumi).

Projekta mērķis ir veikt Kokne-
ses novada kapsētu digitalizāciju, lai 
atvieglotu iedzīvotājiem informāci-
jas ieguvi par brīvajām apbedījuma 
vietām un sniegtu iespēju apzināt 
savu senču atdusas vietas, nodroši-
not kvalitatīvu un sasniedzamu pa-

kalpojumu pieejamību.
Kokneses novada domes izsludi-

nātās cenu aptaujas rezultātā kapsētu 
digitalizācijas pakalpojumu nodrošinās 
SIA «Cemety».

Projekts tiks īstenots laika posmā 
no 12.07.2018. līdz 31.05.2019.

Projekta izmaksas ir 9 885,70 
eiro, tajā skaitā 5 128,46 eiro - Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) atbalsts un 4 757,24 eiro 
- Kokneses novada domes līdzfi nansē-
jums. 

Projekts tiks īstenots ”Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas LEADER 2015.-2020.
gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakš-
pasākuma ”Darbības īstenošana ar sa-
biedrības vietējās attīstības stratēģiju” 
19.2.1. aktivitātes “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzīvo-
tāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un 
nodrošina Kokneses novada attīstības 
programmā izvirzīto mērķu sasnieg-
šanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/
agriculture/rural-development-2014-
2020_lv 

Informāciju sagatavoja:
Anda Mikāla, Kokneses novada 

domes Attīstības nodaļa, T.65133636

Lauku atbalsta dienests 
apstiprinājis projektu 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana Kokneses novadā” 
par četru kapsētu digitalizāciju 
Kokneses novadā

Koknesē, pie biedrības "Baltai-

ne" Radošās mājas, uzstādītas 

jaunas, lielas un skaistas šūpo-

les! Vai esi pamanījis? 

Inguna Žogota, 

biedrības “Baltaine” 

priekšsēdētāja

Projekts realizēts ar Biedrības 
“Daugavas Savienība” atbalstu, Biedrī-
bas “Baltaine” fi nansējumu un ar SIA 
“Lāčuki” praktisko izpildījumu. Turp-
māk Koknesē būs lielas koka šūpoles, 
kurās koknesieši aicināti šūpoties ne 
tikai Lieldienās, bet arī citās reizēs. Šīs 
jaunās koka šūpoles piesaista arī Kok-
neses viesu uzmanību, pie tam ne tikai 
bērnu, bet arī pieaugušo.

Lai arī bija iecerēts, ka šūpoles pir-
moreiz tiks iesvētītas Pavasara Saulgrie-
žos, notika nedaudz citādāk – šūpoles 
tika uzstādītas Vasaras Saulgriežos un 
pirmoreiz tajās šūpojāmies 2018.gada 
23.jūnijā. Bija organizēts īpašs pasā-
kums, par godu Kokneses sadarbības 
partneriem no Vitingenas (Vācija), 
kurā kā jau Jāņos, izrādījām savas tau-
tas tradīcijas – pinām vainagus, gājām 
rotaļās, dancojām, gatavojām lāpas, 
taisījām sieru uz ugunskura, cepām 
pīragus... un šūpojāmies, paskaidrojot, 
ka šī tradīcija ir Lieldienu ieraža. Šajā 
pasākumā piedalījās 60 cilvēku. 

Šūpošanās tagad iespējama katrā 
reizē, kad biedrības “Baltaine” rīkotajās 
aktivitātēs Radošajā mājā, ierodas viesi. 
Bet tā kā šūpoles ir pieejamas jebkurā 
laikā, tad esam novērojuši, ka par tām 
priecājas arī nejauši apmeklētāji. 

Ar šūpolēm iepazinušies gan kok-
nesieši, gan ciemiņi no tuvākām un tā-
lākām vietām, un tā tas turpināsies arī 
turpmāk.

Biedrība “Baltaine” iespēju šūpo-
ties mūsu šūpolēs piedāvās arī dažādos 

Koknesē notiekošajos pasākumos: Tū-
risma sezonas atvēršanas svētkos, gads-
kārtas svētkos, no kuriem, protams, 
galvenie ir Lieldienas. Šūpoles varēs iz-
mantot un iepazīt arī ekskursanti, kuri 
iegriežas biedrības “Baltaine” Radošajā 
mājā, Melioratoru ielā 1A, Koknesē.

Vienmēr gaidīts ikviens mūsu šū-
polēs, bet atcerieties, ka par drošību 
tajās, esat atbildīgi Jūs paši! 

Realizēts projekts 
“Šūpoles Daugavas krastā” 

Turpmāk Koknesē būs lielas koka šūpoles, kurās koknesieši aicināti šūpoties ne 
tikai Lieldienās, bet arī citās reizēs.

Bebru pagastā vasaras vidū ceļo-
tājus gaida plaši atvērtās tēlnieka Vol-
demāra Jākobsona memoriālās mājas 
durvis. „Galdiņos” – mākslinieka domu 
un darbu paradīzē jūs pārliecināsieties, 

ka laika ritējumam nav varas pār mūžī-
gām vērtībām. Granītā kaltajai „Kuka-
žiņai”, „Pelēkajai dienai” vai koknesiešu 
reiz iemīļotajai „Pērses meitenei” savs 
stāsts par akmens modinātāju Volde-

māru Jākobsonu. 25. jūlijā būsiet gaidīti 
Saimnieču dienas svinībās – pasākums, 
kas kļuvis par gadskārtēju tradīciju, sa-
sauc kopā pagasta iedzīvotājus uz skais-
tu svētku svinēšanu.

„Galdiņos” svinēs Saimnieču dienu
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Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

programmas 2014.-2020. ga-

dam projektā Nr.LLI-211 "Ilgt-

spējīgu tūrisma pakalpojumu 

attīstība un tūrisma infra-

struktūras pieejamības uzla-

bošana (AttractiveFORyou)", 

16. un 17. jūnijā Lietuvas 

pilsētā Pluņģē notika pilsētas 

svētki ar daudzveidīgu prog-

rammu. Uz svētkiem devās arī 

Kokneses pārstāvji. 

Lauma Āre 

Tūrisma un informācijas 

centra konsultante 

No agra rīta Pluņģes pilsētas 
centrā sākās tautas un lietišķās 
mākslas gadatirgus, kur Koknesi 
pārstāvēja „Ievas siers” ar daudz-
veidīgām sieru šķirnēm un Spodra 
Briede ar saviem darinājumiem. 
Turpat pilsētas centrālajā lauku-
mā, Kokneses tūrisma informācijas 
centrs, piedalījās kopīgā tūrisma 
informācijas stendā ar Rokišķu un 
Pluņģes pašvaldībām un  iepazīs-
tināja svētku apmeklētājus ar in-
formāciju par kopīgo projektu un 

tā partneru pilsētām, reklamēja 
Kokneses novada tūrisma piedā-
vājumus. Pluņģē norisinājās XII 
starptautiskais folkloras festivāls 
"Saulele raudona", kur piedalījās 
dalībnieki no Ungārijas, Turcijas, 
Ukrainas, Igaunijas un Latvijas. Ar 
skaistu akordeona spēli svētku ap-
meklētājus dienas un vakara kon-
certos festivāla ietvaros iepriecinā-
ja Kokneses Mūzikas skolas akor-
deonistu ansamblis K.Vancānes va-
dībā. Pēcpusdienā koknesieši pie-
dalījās festivāla dalībnieku, pilsētas 
uzņēmēju un organizatoru gājienā, 
kas vijās cauri pilsētas centram un 
pārsteidza ar savu daudzveidību 
un krāšņumu. Savukārt svētdienā 
koknesiešiem bija iespēja iepazīt 
Pluņģes populāro tūrisma piedā-
vājumu, apmeklējot enerģētiskos 
labirintus. Bija ļoti patīkami izjust 
radošo atmosfēru pilsētas festivālā 
un liels paldies projekta partneriem 
par lielisko uzņemšanu Pluņģē! 
Paldies Kokneses Mūzikas skolas 
akordeonistiem, paldies skolas di-
rektorei I.Bērziņai par atsaucību 
un organizatorisko jautājumu risi-

nāšanu  un Kokneses amatniekiem 
par lielisko Kokneses pārstāvēšanu 
Lietuvā!

Projekta "AttractiveFORyou" 
jeb "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpoju-
mu attīstība un tūrisma infrastruk-
tūras pieejamības uzlabošana" 
Nr.LLI-211, mērķis ir attīstīt Lat-
vijas un Lietuvas pilsētu pievilcību 
un konkurētspēju, uzlabojot esošo 
tūrisma pakalpojumu un infra-
struktūras pieejamību, palielinot 
interesi potenciālo tūristu vidū, 
reklamējot vienotus tematisko pār-
robežu tūrisma maršrutus. 

Projekta vadošais partneris ir 
Kokneses novada dome, partne-
ri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
Rokišķu tūrisma un tradicionālās 
amatniecības informācijas un ko-
ordinācijas centrs un Pluņģes rajo-
na pašvaldība. 

Projekta īstenošanas ilgums ir 
no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 
31.decembrim. To fi nansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014-2020 ietvaros. 

Koknesieši piedalās Pluņģes 
pilsētas festivālā

Svētkos dejo visi!

Ar skaistu akordeona spēli svētku 
apmeklētājus dienas un vakara 

koncertos festivāla ietvaros iepriecināja 
Kokneses Mūzikas skolas akordeonistu 

ansamblis K.Vancānes vadībā.

Līgo dienas priekšvakarā Kok-

neses novada domes svinību 

zālē smaržoja jāņuzāles, un glu-

ži kā saulgriežu pļavā ziedošās 

puķes, svētkus svinēja mūsu 

mazie novadnieki un viņu vecā-

ki, citi mīļi tuvinieki. Jau piekto 

vasaru Kokneses novada svētki 

iesākās ar pasākumu "Man bla-

kus tava sirsniņa", kurā šoreiz 

sumināja 2017. gada otrajā 

pusgadā dzimušos bērniņus un 

viņu vecākus. Kopā ar svētku 

svinētājiem bija dzīvespriecīgie 

Čučumuižas rūķi.

Sarmīte Rode

Santas Mideres foto

"Kā balta puķe bērns ir uzziedē-
jis, lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 
No nedienām, no saltā dzīves vēja   
šo mazo dvēselīti sargājiet!" – mazo 
gaviļnieku vecākiem novēlēja Anita 
Ozola, Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja. Aizvadītā 
gada otrajā pusē Kokneses novadā 
pasaulē nākuši 28 bērniņi: 16 zēni 
un 12 meitenes. "Vissvarīgākais ģi-
menē ir bērni, jo viņi ir mūsu nākot-
ne," sveicot vecākus un viņu atvasī-
tes, sacīja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Svēt-
ku brīdī ar Kokneses novada paš-
valdības sarūpētām dāvaniņām tika 
godināts katrs bērniņš. Iespējams, 
ka mazajām sirsniņām par vismīļā-
ko rotaļlietu kļūs smaidošais zaķītis 
ar Kokneses novada simbolu - zaļo 
sirsniņu uz krūtīm. Omulīgos gar-
aušus svētku pasākumam jau otro 
gadu darināja vietējā uzņēmēja Evita 
Briņķe. Savukārt karotīte ar Kokne-
ses novada ģerboni būs kā mazs ta-
lismans, kas atgādinās par piederību 

savai dzimtajai vietai – Kokneses 
novadam. 

Uz bērnības zemi doties, kur laiku 
skaita puķu pulkstenis, aicināja Čuču-
muižas rūķu krustmāmiņa un rūķis 
Taustiņš – brīnišķīgie mākslinieki Kris-
tīne Dina Bitēna un Atvars Sirmais. 
Mazie ķipari, kuri jau sper savus pirmos 
solīšus, skanot priecīgajām dziesmiņām, 
droši dancoja līdzi,   bet pašas mazākās 
sirsniņas smaidīja māmiņām un tētiem 
klēpjos, kad Čučumuižas rūķi aicināja 
dziedāt līdzi šūpuļdziesmiņas. 

"Lai katru mazo novadnieku silda 
tēta stiprais plecs un māmiņas mī-
lestība! Lai vecmāmiņas piedzīvo vēl 
daudz šādu jauku brīžu, lai krustve-
cāki ir līdzās ar padomu, bet opīši uz 
sava ceļgala var uzšūpot līdz debesīm 
mūsu bērnu sapnīšus!" – novēlēja 
Čučumuižas rūķu krustmāmiņa. 

Sirsnīgā pasākuma noslēgumā 
katrs svētku gaviļnieks šajā ziedošajā 
pļavā tika pie savas puķes -  gaiši zaļa 
balona, kā arī visus  klātesošos gaidīja 
svētku kliņģeris. 

Audziet lieli un laimīgi, mūsu 
mazie novadnieki! 

Audziet lieli, mazie 
novadnieki!

"Lai katru mazo novadnieku silda 
tēta stiprais plecs un māmiņas 

mīlestība! – mazo sirsniņu vecākiem 
novēlēja Čučumuižas rūķu 

krustmāmiņa.

30. jūnijā Iršu pilskalnā (Bu-

landu pilskalnā) norisinā-

jās pasākums "Domā. Elpo. 

Kusties.", kas bija paredzēts 

emocionālās veselības un lab-

sajūtas uzlabošanai, garīgās 

veselības veicināšanai, kā arī 

enerģijas un harmonijas at-

jaunošanai.

Biedrība "Irsis"

Laiks bija vējains, bet dabā kus-
toties, apzināti elpojot un dejojot, 
ikviens klātesošais izbaudīja dabas 
un cilvēka mijiedarbību. Katrs da-
lībnieks ieradās ar savu mērķi – cits 
zinātkāres mākts, cits alkstot pēc 
jaunām zināšanām, cits mēģinot 
rast sevī iekšējo mieru un harmoni-
ju, taču vēl citi, lai labi pavadītu lai-
ku. Interesenti bija ieradušies no Ir-
šiem, Bebriem, Kokneses, Ērgļiem 

un Jaunjelgavas un kopā pasākumā 
piedalījāmies 21 dalībnieks. Kā paši 
smējāmies - iekustinājām Iršu pils-
kalnu ar jaunām skaņām, jauniem 
deju soļiem, jaunām kustībām un 
jaunām enerģijām. 

Pasākums notika darbības 
"Garīgās veselības diena "SEV"" 

ietvaros, īstenojot projektu nr. 
9.2.4.2/16/I/019   "Koknese-veselī-
gākā vide visiem". Paldies tetahīlin-
ga speciālistei Līgai Krēmanei par 
lieliskajām zināšanām, padomiem 
un enerģiju! Tiksimies nākošajā pa-
sākumā "Domā. Elpo. Kusties.", kas 
notiks 28.jūlijā Bebru pagastā!

Iekustinājām Iršu pilskalnu ar jaunām skaņām, jauniem deju soļiem, jaunām 
kustībām un jaunām enerģijām!

Pasākums 
“Domā. Elpo. Kusties.” Iršos

Kokneses novada domes vesti-
bilā ilgu laiku bija skatāmas kok-
nesieša Pāvila Karpa gleznas, kas 
tagad aizceļojušas uz Kokneses 
tūrisma centra izstāžu zāli. Šobrīd 
apmeklētāju priekam jauns pārstei-
gums -  pļaviņieša Gunta Grandāna 
fotoizstāde "Ziemeļblāzmas meklē-
jumos".

Ziemeļblāzmas skaistumu pie-
redzējušais fotogrāfs atklājis tālā-
kos braucienos Ziemeļos – Norvē-
ģijā, Īslandē, Somijā, Zviedrijā un 
Krievijā, kurp ekspedīcijās devies 

ar bezceļu tūristu draugu kopu 
"GoExspedition", gan tepat Pļaviņu 
novadā. Tāpat viņš aktīvi seko līdzi 
ziemeļblāzmu izraisošajai elektro-
magnētisko vētru iespējamībai spe-
ciālā interneta mājaslapā, un ja tas 
ir iespējams, dodas to iemūžināt ar 
savu fotoaparātu. 

Guntis Grandāns ar fotografēša-
nu nodarbojas jau 40 gadus un viņa 
darbos visbiežāk dominē dabas ai-
navu burvība. 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas informācija

Ziemeļblāzmas 
skaistums fotoizstādē
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23. jūnija vakarā lieli un mazi 

līgotāji Koknesē, Blaumaņa pa-

galmā, svinēja Kokneses nova-

da svētkus "Līgo Koknesē!" 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Kā viesmīlīgā Jāņu sētā svētku 
svinētāji tika laipni sagaidīti un pa-
cienāti ar Kokneses novada domes 
sarūpēto zemnieku saimniecības "Vi-
diņi" gardo Jāņu sieru un alus darī-
tavas "BURSH" alu.

Lai arī svētku iesākumā pārstei-
dza varenas lietusgāzes, tā pārbaudot 
līgotāju izturību, divas svētku saim-
nieces Inguna Strazdiņa un Astrīda 
Saimena lustīgi apdziedāja Kokneses 
novada dižākos Jāņus, domes depu-
tātus un darbiniekus, kā arī ar ne-
izsīkstošo enerģiju apveltītos mūsu 
novada pašdarbniekus, kuri vaka-
ra turpinājumā priecēja ar saviem 
priekšnesumiem. Draudzīgi apdzie-
dāti tika arī ciemiņi no Vitingenas 
(Vācija), kuri vasaras saulgriežu laikā 
bija ieradušies Koknesē. 

Vismazākie svinētāji svētku prie-
ku baudīja koknesietes Evitas Briņķes 
piedāvātajās piepūšamajās atrakcijās. 

"Kad spēlē Kokneses kultūras 
nama pūtēju orķestris Ziedoņa Pu-
ķīša vadībā, sirds gavilē un saule 
uzspīd caur mākoņiem!" – tā arī šajā 
vakarā par lieliskajiem mūziķiem 
teica līgotāji. Kokneses kultūras 
nama sieviešu kora "Anima" dzie-
dātājas, rotājušās ar puķu vainadzi-
ņiem, aicināja arī līgo dziesmas sapīt 
vienā dziesmu vainagā. "Pats Jānītis 
danci grieza apakš kupla ozoliņa" - 
teic līgo daina, tā arī mūsu novada 

dancotāji: vidē-
jās paaudzes deju 
kolektīvi: "Liepa-
vots", "Irši", "Rats", 
"Kokna", Kokneses 
kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs un Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas deju kolektīvs 
"Kāpēc" izdejoja savus deju rakstus. 
Uz zaļumballes noskaņu rosināja 
kapelas "Aizezeres muzikanti" dzī-
vespriecīgās melodijas, bet folkloras 
kopas "Urgas" dziedātās līgo dzies-
mas apliecināja, ka neizsmeļams ir 
mūsu tautas dainu pūrs, jo tajā ro-
damas un godā ceļamas arī svētību 
nesošās Jāņu dziesmas. 

Kad debesis jau bija satumsušas, 
pie Kokneses parka dīķiem iedegās 
ugunszīmes un virs simtgadīgo koku 
galotnēm uzvijās svētku salūts, bet, 

lustīgi dancojot grupas "Defi cīts" spē-
lētajā zaļumballē, varēja sagaidīt sau-
līti uzlecam. 

Kokneses novada domes pateicas 

par atbalstu svētku rīkošanā "Latvijas 
valsts meži", SIA "Pallogs", SIA "Kūd-
ras enerģija", alus darītavai "BURSH", 
z/s "Vidiņi" un SIA "SINDA & VR".

Novada svētki "Līgo Koknesē"

Līgojam Blaumaņa pagalmā!Līgojam Blaumaņa pagalmā!

Kokneses novada domes Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļa gatavo 
izdošanai Olgas Bundzenieces (1923-
1999) literāro darbu „Vasaras Koknesē”. 
Grāmatas manuskriptu un bagātīgu 
fotogrāfi ju klāstu pagājušā gada vasarā 
Kokneses novada pašvaldībai uzdā-
vināja rakstnieces dēls Aigars Budze-
nieks no Jūrmalas. „Vasaras Koknesē” 
ir autores atmiņu stāsts par Koknesē 
pavadītajām vasarām no 1928. līdz 
1935. gadam. Grāmatā būs aplūkoja-

mas fotogrāfi jas, kuras gada gaitā par 
Koknesi savākusi un arī pati fotografē-
jusi Olga Bundzeniece. Vienā no grā-
matas nodaļām tiek stāstīts par, autores 
vārdiem sakot, tirdzniecības būšanām 
Koknesē. 30. gados Koknesē darboju-
šies apmēram 20 dažādi veikaliņi, kun-
gu un dāmu frizētavas, tējnīcas, tirgus, 
Laubes krogs Puķudruvās, Jāņa Sproģa 
foto darbnīca, lieltirgotāja Eglīša spīķe-
ri, vairākas dzirnavas un citi uzņēmu-
mi. Visvairāk veikaliņi darbojušies ta-

gadējā 1905. gada ielā. Diemžēl autores 
foto arhīvā ir tikai Laubes krogus fotog-
rāfi jas. Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa lūdz atsaukties koknesiešus, 
kuri varētu palīdzēt grāmatas tapšanā 
ar senajām Kokneses fotogrāfi jām par 
„tirdzniecības būšanām Koknesē”! Ja 
kādā ģimenes foto albumā ir šādas 
unikālas fotogrāfi jas, lūgums zvanīt sa-
biedrisko attiecību speciālistei Sarmītei 
Rodei, tālr. 29903892 vai rakstīt: sarmi-
te.rode@koknese.lv

Meklējam Kokneses seno dienu foto

21.jūnijā, gada garākajā dienā 
– Vasaras Saulgriežos tirdzniecības 
centrā Maxima Koknesē, skanot līgo 
dziesmām, SIA "Kāpiņa" īpašniece 
Inese Kāpiņa ar savām domubied-
rēm atvēra veikaliņu "Dāvanu laiks". 
Veikaliņa atvēršanai amatnieces bija 
izvēlējušās vismaģiskāko brīdi -  lai-
ku, kad saulīte pašā zenītā un mūsu 
labajām domām un vēlējumiem 
piemīt brīnumains spēks. Pulksten 
13:07, sākoties Vasaras Saulgrie-
žiem, sanākušie pirmie apmeklētāji, 
draugi un atbalstītāji vēlēja amatu 
meistarēm veiksmi un izdošanos. 
Inese Kāpiņa par savu nu jau pie-
pildīto ideju sacīja: "Mūsu veikaliņā 
būs daudz jaunu un skaistu amat-
niecības izstrādājumu, jo pulcēsim 
ap sevi Kokneses novada amatnie-
kus un rokdarbniekus. Vislabāk sa-
vās mājās, Koknesē,  celt godā savas 
tradīcijas un roku darbu!" Pirmie 
apmeklētāji jau atzinīgi novērtē-
ja veikaliņa piedāvājumu: no ādas 
darinātās rotas un aksesuārus, adī-
jumus un pinumus. "Tā būs lieliska 

iespēja iegādāties oriģinālu dāvanu, 
kuras autors ir zināms," teic jaunā 
veikaliņa saimniece. 

"Dāvanu laiks" pircējus gaidīs 
katru dienu no pulksten 10 līdz 19. 

Vislabāk savās mājās, Koknesē,  celt 
godā savas tradīcijas un roku darbu!" 
– pārliecināta Inese Kāpiņa ar savām 

kolēģēm.

Vasaras Saulgriežos 
atklāj dāvanu veikaliņu

25. augustā politiski represēto 
personu gadskārtējais salidojums

Kokneses novada politiski represēto nodaļa aicina savus 
biedrus ar ģimenēm 25. augustā pulksten 13 Ikšķiles 

estrādē piedalīties gadskārtējā politiski represēto 
personu salidojumā. Kopīgs transports netiks organizēts.

Mazā Taka aicina 
uz satikšanos 
dzejā un mūzikā

Dziesmu un deju svētki ir piepildī-
juši jūliju pāri malām. Un tas ir brīniš-
ķīgi! Tik gaišas emocijas izglāsta to, ko, 
ko reizēm vārdi nespēj. Un tas pietiek 
ilgam. Gandrīz ir tā, ka nekam citam 
vairs vietas neatliek, bet... šajā pārbagā-
tajā mēnesī MAZĀ TAKA ir sameklē-
jusi vēl neaizņemtu vietiņu, lai aicinātu 
uz tikšanos jau esošos un – kas zina – 
arī jaunus dzejas mīlētājus. Šoreiz du-
ets solās būt interesants, jo tiksies divi 
patiesi skaistu vārdu meistari – Dzidra 
Čumakeviča un Juris Siliņš. Abi ar īstu 
Dieva dotu talantu. Pasākumā skanēs 
Ziedoņa Vildes spēlētais saksofons un 
viņa dziesmas.

Atnāciet! Gaidīsim jūs uz vienu 
jauku kopābūšanas sprīdi 21. jūlijā 
pulksten 14 Kokneses kultūras nama 
mazajā zālē.  

Maija Stepēna

Aicinām jaunus skolēnus!
Bebru pamatskola aicina vecākus pieteikt 

1. klases skolēnus 2018./2019. mācību gadam, 
kā arī tiek gaidīti jauni skolēni 2. – 9. klasēs. 

Dokumentus jāiesniedz līdz 25. augustam. 
Pirmklasniekiem nepieciešamie dokumenti: 

1) izziņa no ģimenes ārsta par medicīnisko pārbaudi;
2) jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība;

3) fotogrāfi ja 3x4;
4) izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes.

Bebru pamatskolas kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību 
absolventam Andrim Kristonam par ilggadēju fi nansiālu 

atbalstu skolēnu jaunrades konkursu organizēšanā 
un absolventam Uldim Krievāram par aizvadītajā mācību 

gadā piešķirto stipendiju skolēniem, kuriem ir augsti 
sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Paldies 

absolventiem Andrim Riekstiņam un Jurim Riekstiņam 
par atbalstu remontdarbu veikšanā, bet Ērikai Stradei par 

palīdzību skolas apkārtnes apzaļumošanā. 

Absolventi neaizmirst 
savu skolu



6KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 99 386 2018. gada 18. JŪLIJĀ 6

Jūnija sākumā negaidot sa-

ņēmu uzaicinājumu pārstā-

vēt Bebru pagasta politiski 

represēto nodaļu 14.jūnijā 

konferencē Valsts prezidenta 

pilī Rīgā. Ielūgumu pārstāvēt 

Lielvārdes politiski represētos 

saņēma arī mana dzīvesbiedre 

Maija, kura ir dzimusi izsūtīto 

ģimenē un bērnību pavadījusi 

Sibīrijas pilsētā Igarkā.

Uldis Filipsons,

NBS Gaisa spēku atvaļinātais 

pulkvedis

Un tā saulainā 14.jūnija rītā 
mēs devāmies uz Rīgu, uz Prezi-
denta pili, kur jau pulcējās politiski 
represētie no visām Latvijas pilsē-
tām un novadiem. Konference bija 
veltīta skolēnu radošo darbu - zī-
mējumu un aprakstu par 1941.un 
1949.g.deportācijām,dzīvi izsūtīju-
mā Sibīrijā un atgriešanos Latvijā - 
izvērtēšanai un apbalvošanai. Darbi 
bija rūpīgi izstrādāti un emocionāli 
ļoti  spēcīgi. Konferencē piedalījās 
arī Valsts prezidents R. Vējonis, eks-
prezidents G.Ulmanis, kurš arī ar 
ģimeni bija izsūtīts uz Sibīriju, po-
litiski represēto priekšsēdis I.Kaļķis 
un daudzi citi sabiedrībā pazīstami 
cilvēki. Konference bija rūpīgi sa-

gatavota, noritēja raiti un to vadīja 
kinorežisore Dz.Geka, kura martā 
viesojās Kokneses novadā un pie-
dalījās politiski represēto atceres 
pasākumā Vecbebros. Pēc konfe-
rences devāmies uz Rātslaukumu, 
kur ļaudis jau pulcējās kopējam gā-
jienam un ziedu nolikšanai pie Brī-
vības pieminekļa. Ar svinīgu Goda 
sardzes maiņu un ziedu nolikšanu 
pie Brīvības pieminekļa, piedalo-
ties Valsts augstākajām amatper-
sonām, noslēdzās 1941.g. 14.jūnijā 
deportēto piemiņas pasākumi Rīgā.
      Otrā dienā es ar māsām devā-
mies sakopt dzimtas kapus Zutēnu 
kapos un pēc tam arī apciemojām 
mūsu vecāko māsu Astrīdu Gran-
tiņu. Dalījāmies iespaidos par 14. 
jūnija pasākumiem Rīgā, Koknesē 
un Vecbebros. Astrīdu iepriecināja 
Koknesē redzētā režisores Dz. Ge-
kas īsfilma par politiski represēto 
piemiņas pasākumiem Vecbebros 
un Koknesē šī gada martā. Viņa 
arī ar prieku un lepnumu pastās-
tīja, ka Kokneses novada politiski 
represēto nodaļas skolēniem rīko-
tajā konkursā „Vēstures notikumi 
Kokneses novadā 100” pirmo vietu 
ieguva pēc viņas atmiņu stāstījuma 
uzrakstīts darbs. Arī mēs to izlasī-
jām un pēc tam pārrunājām mūsu 

skolas gaitas Jaunbebru sākumskolā 
un Bebru pamatskolā. Ļoti saviļņo-
joši Astrīdai bija atcerēties, kā viņa, 
būdama divdesmitgadīga meitene, 
viena devās uz Sibīriju pie mūsu 
izsūtījumā esošā tēva. Toreiz viņa 
strādāja Pļaviņu bibliotēkā, pieda-
lījās mākslinieciskajā pašdarbībā 
un viņu pavadīt tālajā ceļā uz Pļa-
viņu dzelzceļa staciju bija atnākuši 
ļoti daudz cilvēku. Ceļš bija ne tikai 
ļoti tāls, bet arī bīstams, jo toreiz 
Krievijā gan vilcienos, gan stacijās 
uzdarbojās gan kabatas zagļi, gan 
rūdīti recidīvisti. Tomēr Astrīdai 
paveicās un viņa veiksmīgi sasnie-
dza galapunktu, kur viņu ar nepa-
cietību jau gaidīja tētis. Pateicoties 
Ņ.Hruščova „atkusnim” pēc gada 
viņi varēja atgriezties Latvijā un es 
pirmo reizi ieraudzīju savu tēti 10 
gadu vecumā, jo viņu arestēja 1945.
gada februārī, bet es piedzimu mar-
tā.

Aizvadīti 1941.gada represiju 
upuru piemiņas pasākumi, priek-
šā daudzi svinīgi un gaiši Latvijas 
simtgades pasākumi, bet vienmēr 
atmiņā paliks režisora Valda Lūri-
ņa teiktais politiski represēto kon-
ferencē - izsūtītie Latvijā atgriezās 
ar koka koferiem, mums šie koferi 
jānes tālāk...

1941.gada 14. jūniju atceroties 

17. augustā ekskursija uz Cēsīm
Kokneses novada politiski represēto nodaļa 17. augustā rīko ekskursiju uz Cēsīm. 

Lūgums pieteikties Kokneses novada represētajiem un viņu ģimenēm, kā arī skolēniem, kuri piedalījās 
represēto nodaļas organizētajā konkursā. Ekskursijai pieteikties pie Monikas Dzenes Koknesē, 

tālr. 26191982, Antoņinas Midegas Bebros, tālr. 29102536.

"Es gribu būt ziedoša puķu 

pļava, jo puķēs ir skaistums, 

dzīvīgums un virmojošs 

prieks" – ar šādiem vārdiem 

16.jūnija vakarā Vecbebru 

tehnikuma aktu zālē tiek 

aicināti ienākt 13 Bebru 

pamatskolas 9.klases 

absolventi, kuri saņems 

apliecinājumu tam, ka ir 

veikuši pirmo soli savā ceļā 

uz izvēlēto mērķi.

Dzidra Žmuidene,

Bebru pamatskolas 9.klases 

audzinātāja

Absolventiem rokās ziedi un 
acīs mirdz prieks - ir pienācis brī-
dis pateikties vecākiem, kas ir pa-
līdzējuši pārvarēt grūtības, kas ie-
drošinājuši, atbalstījuši un devuši 
visu savu mīlestību, sasniedzot šo 
dzīves svarīgo posmu. 

Skolas direktore Lidija Degtja-

reva izsniedz apliecības par vispā-
rējo pamatizglītību visiem 13 ab-
solventiem. Viņi saņem pateicības, 
apbalvojumus, dāvanas un ziedus 
par sasniegumiem mācību priekš-
metu olimpiādēs, sporta sacensī-
bās, par piedalīšanos ārpusstundu 
aktivitātēs. Bebru pagasta pārval-
des vadītāja Ilze Pabērza pasniedz 
piemiņas veltes. Skan jauniešu iz-
vēlētās melodijas un kuplā skaitā 
ieradušies sveicēji apdāvina katru 
absolventu ar ziediem un dāva-
nām. 

Absolventus sveic arī grupa 
"Leišmales Jānīši" ar skaistām me-
lodijām. 

Pamatojoties uz Bebru pamat-
skolas un bijušā skolas absolventa 
Ulda Krievāra zemnieku saimnie-
cības “Pilslejas” izstrādāto noliku-
mu, šogad nodibina stipendijas, 
kuras piešķir Bebru pamatskolas 
audzēkņiem par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Neizsakāms prieks ir trīs absol-
ventiem Lindai Saldavai, Rendijam 
Šernam un Danielai Caunītei, kuri 
saņem šī gada stipendijas. 

Bebru pamatskolas Pateicības 
saņem absolventu vecāki – Sarmīte 
Zukule, Leķu ģimene, Saldavu ģi-
mene, Evita Tomaševska. 

Bebru pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ilze Pabērza pasniedz Bebru 
pagasta godinājuma medaļu Lindai 
Saldavai par Bebru pagasta labska-
nīga vārda nešanu tautā. 

Un tad – patīkams pārsteigums 
– deju kolektīva "Kāre" vadītāja 
Sarmīte Plūme un dejotāju pāris 
aicina 4 absolventus Danielu, Elī-
nu, Lindu un Kristeru, "Kāres" de-

jotājus, nodejot deju "Sasatiku pui-
sīti" , pēc kuras ir Sarmītes Plūmes 
apsveikums. 

Klases audzinātāja Dzidra 
Žmuidene saka ceļa vārdus katram 
audzēknim un uzdāvina piemiņas 
velti. Arī absolventi pateicas savai 
klases audzinātājai ar ziediem un 
piemiņas grāmatu ar foto mirkļiem 
par kopā pavadītajiem gadiem. 
Ziedu sveicieni arī skolotājiem kā 
pateicība par gūtajām zināšanām 
un prasmēm. 

Vārds vecākiem. Viņi pateicas 
skolas vadībai, skolas kolektīvam 
un klases audzinātājai par ieguldī-
to darbu savu bērnu audzināšanā 
un mācīšanā. 

Absolventiem rokās uzdāvātie 

ziedi. Vēl tikai kopīga dziesma – 
Bebru pamatskolas himna un var 
doties goda aplī. Kopīga fotogrāfē-
šanās un izlaiduma svinīgā daļa ir 
beigusies. 

Izlaiduma ballē spēlē grupa 
"Leišmales Jānīši". Vecāku sarūpē-
tie cienasti, jaukā atmosfēra, pozi-
tīvās emocijas un izdejotās dejas 
vēl ilgi paliks visu absolventu un 
klātesošo atmiņās. 

Liels paldies Bebru pagasta 
pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai, 
skolas vadībai, visam skolas kolek-
tīvam, Uldim Krievāram, Sarmītei 
Plūmei, vecākiem un visiem svei-
cējiem par neaizmirstamiem mir-
kļiem, kas tika sagādāti maniem 
audzēkņiem izlaiduma svinībās. 

Ceļavārdi izlaidumā

Jauni, skaisti, cerību pilni!

Bebru pamatskolas 9. klases absolventi un audzinātāja Dzidra Žmuidene.

Vasaras saulgrieži nosvinēti ar 
svētīgo Jāņu dienas lietu -“Līst kā pa 
Jāņiem”, šim teicienam šogad bija ma-
ģisks burvja spēks un īsti laikā. Senio-
ru klubiņam „Pīlādzītis” jūnija mēne-
sis aizripoja kā nebijis. Sanākšanas rei-
zēs sveicām mūsu jubilārus, tērzējām 
par dažādiem sadzīves ētikas jautāju-
miem, braucām ekskursijā uz Alūksni, 
strādājām Likteņdārzā , iepazināmies 
ar jauno dalībnieci Ilgu, piedalījāmies 
Kokneses novada svētkos „Līgo Kok-
nesē” kā koristi, folkloristi, skatītāji. 
Svētku norises vietai Blaumaņa pagal-
mam ir jauka mājīguma aura. 

SVARĪGA 
INFORMĀCIJA – 
EKSKURSIJA

Kokneses seniori 14.08.2018.g. do-
sies ekskursijā uz LIEPĀJU.

Izbraukšana plkst. 6:45 no auto-
stāvvietas pie stacijas laukuma; plkst. 
6:55 no autostāvvietas pie veikala 
„Elvi”.

Ekskursijas ilgums no plkst. 7:00 – 
23:45 – ceļojums garš un ilgs.

Ekskursijas tēriņš – 5 EUR. Tajā 
ietilpst gidu pakalpojumi, ekskursija 
koncertzālē „Lielais dzintars”.

Pieteikties pie Dzintras Liepiņas 
pa mob. tel. 26022730.

ĪSS CEĻOJUMA 
APRAKSTS

LIEPĀJA – pilsēta vētru un dzintara 
krastā ar mūzikas un mākslas auru.

Kanālmalas Promenāde ar īpašo 
Dzintara pulksteni.

Pusdienas Bistro – katrs par savu iz-
vēli maksā individuāli.

Kungu ielas radošais kvartāls – 
amatnieku nams ar garākajām dzintara 
krellēm pasaulē.

Rožu laukums, Latvijas mūziķu sla-
vas aleja, Kūrmājas prospekts ar skulp-
tūrām, kas raksturo Liepājas himnu 
„Pilsēta, kurā piedzimst vējš…”

Liepājas koncertzāle „Lielais dzin-
tars”- ekskursija gida pavadībā.

Karosta, Sv. Nikolaja pareizticīgo 
katedrāle – ar augstāko kupolu Baltijā.

O. Kalpaka vārdā nosauktais metāla 
konstrukciju tilts pār Karostas kanālu.

Katru dienu trenējam izturību un 
pacietību, jo ekskursijas ceļš ir garš, tajā 
pavadītais laiks ilgs, bet nekas nav neie-
spējams. Veiksmi darbos!

Senioru klubiņa vadītāja: 
Zenta Bērziņa

Mūsu vasara

Augusts – svētceļojumu laiks
Mums, Kokneses novada iedzīvotājiem, atkal ir dota iespēja kopīgam 

braucienam uz Aglonas Dievmātes svētkiem un piedalīties 
Tautas Krustaceļa pārdomās.

Izbraukšana no Kokneses 14. augustā (laiks tiks precizēts). Pulcēšanās 
pie Parka ielas 20 ziņojumu stenda. Pieteikšanās un informācija par 

izbraukšanas laiku pie Anitas Liepiņas, tālrunis: 28222929. 
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Latvijas valsts simtgades un 

Pašvaldību Sporta veterānu – 

Senioru Savienības 55. sporta 

spēļu noslēdzošās sacensības 

volejbolā 21. jūnijā  norisinā-

jās Jelgavā. Kokneses novada 

volejbolisti startēja V50+ gru-

pā un 7 komandu konkurencē 

izcīnīja 3. vietu! Komandā 

spēlēja – Ainārs Ratnieks, Iv-

ars Māliņš, Jānis Feodorovs, 

Andris Stalīdzāns, Ivars Einiks, 

Modris Vilcāns, Dzintars Greļs. 

Uzvarētāju godā – Līvānu ko-

manda, otrie – Rīga.

Dzintars Greļs, 

Sporta darba organizators 

Iršos

Jāņu dienā, 24 jūnijā, pludmales 
volejbolisti pulcējās Valmierā. Vēsos 
un lietainos laika apstākļos, stabili 
nospēlējot svarīgākajos momentos, 

5 komandu konkurencē V50+ grupā 
zelta medaļas izcīnīja Kokneses no-
vada vīri – Modris Vilcāns, Andris 
Stalīdzāns, Dzintars Greļs! Sudrabs 
-   valmieriešiem, trešie – Beverīnas 
novada volejbolisti. Nenoliedzami, 
ka panākumu sekmēja gan starts 
KNAČ, kur šis sastāvs kopvērtējumā 
ieguva 3. vietu, gan dalība Madonas 
pilsētas čempionātā, kurš vēl turpi-
nās līdz augustam. Bet ikdienas tre-
niņi aizrit Iršu pludmales laukumos, 
kur smiltis ir “vissmagākās”. 

Volejbola vasara turpinās – 14, 
jūlijā Iršos tradicionālais turnīrs 
zālāja laukumos 4:4 – “Irši zied…” 
Kā allaž, gaidāmas spraigas spēles. 
Uzvarētāji saņems oriģinālas, Iršos 
dizainētas balvas! Dalībniekiem arī 
individuālas un komandu sacen-
sības 3- solī no vietas un šautriņu 
mešanā. 

Gaidām 14. jūlijā Iršos!

Zelts un bronza 
volejbolistiem!

Zelta medaļu ieguvēji – Kokneses novada vīri!

21. un 22. jūnijā Saldū norisinā-

jās Latvijas čempionāts viegl-

atlētikā U-20 un U-18 grupām. 

Šogad Koknesi (Aizkraukles 

novada sporta skolu) pārstā-

vēja pavisam 8 sportisti un 

sportistes. Par katru grupu un 

sportistu pastāstīšu atsevišķi.

Ingars Kļaviņš

Foto: Guntis Bērziņš

Sāksim ar U-20 sportistiem. Šajā 
grupā Koknesi pārstāvēja 5 sportisti. 
Trīssolī, tālumā un 4x100m stafetē 
mūs pārstāvēja atlētiskais Ralfs Ei-
hentāls. Ralfs pamanījās dabūt 8. vie-
tu tālumā un divas bronzas medaļas 
–  pirmajā sacensību dienā trīssolī ar 
rezultātu 13.74m un 4X100m stafetē 
(45.72). U-20 grupā mūs pārstāvēja arī 
Nauris Seļiverstovs, kuram pietrūka 
ļoti nedaudz, lai dabūtu godalgoto 3. 
vietu 100m skrējienā, jo fi nālskrējienā 
pēdējos 10 metros, viņš guva traumu, 
kas viņam liedza medaļu, tātad Nau-
rim 4. vieta ar jaunu personīgo rekor-
du (11.48) 100m distancē. Šī trauma 
diemžēl liedza Naurim arī pārstāvēt 
Koknesi 4x100m skrējienā. Šajā grupā 
Koknesi pārstāvēja arī spēcīgais Reinis 
Nungurs, kuram 2.vieta vesera me-
šanā (45.46m), 1. vieta lodē, ar jaunu 
personīgo rekordu (16.71m), un diskā 
5.vieta. Vesera mešanā Koknesi pār-

stāvēja arī Otto Assmus, kurš ar rezul-
tātu 48.05m ieguva 1. vietu. Kā pēdē-
jais U-20 grupā mūs pārstāvēja Ingars 
Kļaviņš, kurš ieguva 3.vietu 4x100m 
stafetē (45.72), 100m distancē ieguva 
16.vietu un tālumā ar jaunu personīgo 
rekordu (6.53m) palika 4.vietā.

U-18 grupā Koknesi pārstāvēja 
atlikušās trīs sportistes. Natālijai Zei-
cai 100m distancē 18.vieta. 5000m 
soļošanā Koknesi pārstāvēja Elīza 

Matušonoka, kurai 5.vieta, bet par 
čempioni šajā disciplīnā kļuva Megija 
Čakste, kura uzrādīja arī sezonas la-
bāko rezultātu šajā distancē 30:27.39.

Apsveicam mūsu sportistus un 
novēlu, lai viņiem veicas un ir jau-
ni personīgie rekordi   arī nākama-
jās vieglatlētikas sacensībās. Paldies 
treneriem, kuri sagatavoja Kokneses 
vieglatlētus startiem – Igoram Lullem 
un Viktoram Ņuhtiļinam.

Koknesiešiem 7 medaļas Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā U-20 un U-18 vecuma grupā

Uz goda pjedestāla koknesieši.

4. augustā pulksten 10 Bebru 
pagasta stadiona zālienā sāksies 5. 
Jāņa Krievāra piemiņas kauss vo-
lejbolā 4:4. Balvu fondu veido Ulda 
Krievāra ziedojums 300 eiro. Sa-

censībām var pieteikties pa e-pastu: 
libazukule@inbox.lv vai zvanot Lī-
bai Zukulei pa tālr. 26423431. Sa-
censību nolikums mājaslapā: www.
koknese.lv

5. Jāņa Krievāra piemiņas 
kauss volejbolā 4:4

Klāt kapusvētku laiks, kad 

tuvinieki vēl vairāk cenšas sa-

kopt savu piederīgo atdusas 

vietas. Bebru pagasta Zutēnu 

kapsētā daudzi kapu kopēji 

ievērojuši netālu no tēlnieka 

Voldemāra Jākobsona atdusas 

vietas glīti sakoptu mākslinie-

ka drauga un viena no muzeja 

izveidotājiem Augusta Pēter-

sona kapavietu. 

Sarmīte Rode

Pateicoties Bebru pamatskolas 
absolventa un Voldemāra Jākobso-
na skolnieka Andra Kristona ziedo-
jumam, akmeņkalis Modris Stiliņš 
šopavasar izgatavoja un uzstādīja 
apmalīti un laukakmenī veido-
tu pieminekli, kurā iegravēti vār-
di: Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
(1899-1974) piemiņas glabātājs Au-
gusts Pētersons (1913-1987). 

Augusts Pētersons ir dzimis 
Bebru pagastā 1913. gada 26. martā. 
Vecākās paaudzes bebrēnieši atce-
ras, ka Augusts Pētersons strādājis 
par grāmatvedi, bet, jaunībā, studē-

jot Pēterburgā, ieguvis labu izglītī-
bu, bijis izcils mākslas pazinējs. Ar 
Voldemāru Jākobsonu viņus vieno-
jusi gadiem ilga draudzība. Māksli-
nieks savam draugam bija uzticējis 
sirdī loloto: lai pēc viņa aiziešanas 
„Galdiņos” tiktu izveidots muzejs. 
1974. gada 2. jūnijā „Galdiņu” saim-
nieks devās mūžībā, bet pēc nepil-
niem diviem gadiem - 1976. gada 
13. aprīlī tika atklāts muzejs. Aiz-
kraukles (toreiz Stučkas) Vēstures 
un mākslas muzeja darbiniekiem 
muzeja iekārtošanā lielākais palīgs 
bija Augusts Pētersons. Muzeja pa-
matkrājuma un palīgkrājuma grā-
matas glabā ar viņa roku rakstītus 
ierakstus. Augusts Pētersons pir-
mos muzeja darbības desmit gadus 
ir sagaidījis apmeklētājus un vadī-
jis ekskursijas, tā apliecinot savam 
draugam doto solījumu. Un šo savu 
sirds darbu darījis, nesaņemot atal-
gojumu. 1987. gada 1. jūnijā aizejot 
aizsaulē, apbedīts pavisam netālu no 
sava drauga atdusas vietas. Tāpat kā 
Voldemārs Jākobsons, arī Augusts 
Pētersons neizveidoja ģimeni un 

viņam nebija pēcnācēju. Tikai re-
tais zināja, kur atdusas izcils sava 
pagasta kultūras darbinieks, Volde-
māra Jākobsona piemiņas glabātājs. 
Liels paldies par ziedojumu Andrim 
Kristonam un Modrim Stiliņam par 
paveikto, lai atgādinātu par krietna 
cilvēka mūžu.

Andris Kristons ziedo Augusta 
Pētersona kapavietas sakārtošanai

Augusta Pētersona atdusas vietu 
tagad grezno arī čaklu roku iestādītas 

puķes.

Šogad aprit 30 gadi, kopš 1988. 
gada 7. – 8. oktobrī tika dibināta Lat-
vijas Tautas fronte (LTF). Par godu 
šim notikumam 4. maija Deklarā-
cijas klubs un Tautas frontes muze-
ja sabiedriskā padome sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju 
organizē konferenci „Latvijas Tautas 
fronte par neatkarīgu un demokrātis-

ku Latviju. LTF 30” , kas norisināsies 
Rīgā 8. oktobrī pulksten 11 Dailes te-
ātrī, Brīvības ielā 75. Pateicoties Latvi-
jas pašvaldību atbalstam, konferences 
dalībniekiem tiks sarūpētas pusdienas 
un kafi jas pauzes.

Kokneses novada pašvaldība aici-
na bijušos LTF biedrus, kuri vēlētos 
piedalīties konferencē LTF trīsdes-

mitgades atcerei, līdz 7. augustam pie-
teikties pie Kokneses novada domes 
Tūrisma un sabiedrisko attiecību no-
daļas sabiedrisko attiecību speciālistes 
Sarmītes Rodes, zvanot pa tālruni: 
29903892 vai rakstot e-pastu: sarmi-
te.rode@koknese.lv. Ja būs pietiekami 
liela atsaucība, uz konferenci tiks no-
drošināts pašvaldības transports. 

Svinēs Latvijas Tautas frontes 
30. gadskārtu

14. jūlijā Vecbebros pie 
Ornicāna dīķa norisinājās 
pasākums bērniem un jauniešiem “Ak-
tīvi, zinoši un veseli Kokneses novada 
bērni” jeb Ūdens diena Vecbebros, jo 
pasākums bija veltīts ūdens tēmai. Pa-
sākuma pirmajā daļā dalībnieki klausī-
jās stāstījumu par atkarību izraisošām 
vielām un veselīgu uzturu. Izglītojoša-
jai daļai sekoja pamatinstruktāža par 
drošību uz ūdens un pirmās jautrības 
stafetes. Kad dalībnieki bija iesiluši, 
pievērsāmies ūdens disciplīnām: airē-
jām ar kajaku, divatā ar kanoe, peldus 
(ar peldvesti) nesām bumbiņu uz dīķa 

otru krastu un atgriezāmies atpakaļ pie 
starta laipas.

  Programmas noslēgumā, apgāžot 
laivu, ieguvām neparasti aizraujošu 
peldlīdzekli. Dalībniekiem bija aizrau-
joši visa pasākuma laikā un bija grūti 
interesantās nodarbes paredzētā laikā 
beigt! Pasākums notika projekta nr. 
9.2.4.2/16/I/019 «Koknese-veselīgākā 
vide visiem!» ietvaros. Tiekamies nāka-
mos sporta pasākumos!

 Artis Zvejnieks, Sporta pasākumu 
organizētājs Bebru pagastā

Aktīvi, zinoši un veseli 
Kokneses novada bērni!
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««« Sākums 1.lpp.
23.jūnija rīts ausa ar meiju un va-

saras ziedu smaržu, kad ozolzariem 
rotātais autobuss bija gatavs doties 
ceļā pa novadu. Bet vispirms, Anitas 
Svokas stāstījuma pavadīti, vitinge-
nieši  devās pastaigā pa Vecbebriem, 
apmeklējot biškopības muzeju, V. 
Jākobsona memoriālo māju un vie-
sojoties pie dravnieces Daces Nebēd-
nieces. 

„Vecsiljāņos” bauda 
Ievas sieru

Kā Līgo dienā iederas, program-
mā bija iekļauts „Ievas siera” ražotnes 
apmeklējums, kur viesus sagaidīja 
zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi” 
saimnieks Juris Sprukulis un siera 
meistare Ieva Midega, iepazīstinot ar 
uzņēmuma darbību un siera tapšanu 
no svaigi slaukta rīta piena. 

Ar viesmīlību un lustīgiem dan-
čiem viesi tika sagaidīti Kokneses 
Radošajā mājā. Ar biedrības „Bal-
taine” un folkloras kopas “Urgas” 
gādību tika iepazītas Līgo dienas 
tradīcijas, dziedātas Līgo dziesmas, 
pīti vainagi, siets siers, cepti pīrāgi, 
darinātas lāpas un veidotas glezni-
ņas, kā arī iemēģinātas jaunās šūpo-
les, noslēgumā vienojoties kopīgā 
dziesmā. 

Līgo Blaumaņa 
pagalmā

Vitingenas apkārtnē dzīvo daudz 
iedzīvotāju, kuriem ir baltvācu izcel-
smes saknes, un kuri paši vai viņu 

vecāki, vecvecāki ir atgriezušies 
dzimtenē no agrākās Iršu kolonijas. 
Īpaši   interesanta viesošanās dele-
gācijai bija pie Eiropas parlamenta 
deputāta Arta Pabrika Iršos, saim-
niecībā „Nomaļi”, kur Pabrika kunga 
ģimene un biedrība “Hiršenhofas 
mantojums”   domā par vēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un tā nodo-
šanu nākamajām paaudzēm. Gada 
sākumā Artis Pabriks prezentēja 
kulturvēsturisku eseju – grāmatu 
„Hiršenhofas stāsts”.   Vitingenas 
delegācija bija pirmā, kurai grāma-
tas autors vāciski prezentēja tās vā-
cisko versiju „Auf der Suche nach 
Hirschenhof. Ein kulturhistorisches 

Essay”.   Izveidojās diskusija par 
to, kā reiz bija dzīvot Iršos un 
kā Vācijā, kā arī iegūts ieskats 
vāciskās kolonijas dzīvē Latvijā. 
Pēc iespaidiem bagātās tikšanās, 
bija laiks posties dalībai novada 
un Līgo svētkos Blaumaņa pa-
galmā. Vitingeniešus pārsteidza 

Blaumaņa pagalma lielās pārvērtī-
bas, jo gan laukums, gan krodziņš 
„Rūdolfs” ieguvuši pavisam citādu 
veidolu, nekā tas bija, kad vitinge-
nieši pēdējo reizi viesojās Koknesē. 
Lai gan svētku koncertu sākumā iz-
bojāja pēkšņais, bet ļoti ilgi gaidītais 
lietus, vitingenieši nejutās pārsteigti, 
jo pa sadraudzības gadiem jau iepa-
zinuši teicienu „Līst kā pa Jāņiem” 
un vienmēr atceras Līgo svētkus 
parkā, kad dejoja zem lietussargiem. 
Ar sajūsmu tika sagaidīts Kokneses 
orķestra koncerts Blaumaņa pagal-
ma muižas ansambļa ēkas velvju ie-
lokā, kā arī Kokneses pašdarbnieku 
koncerts. Vitingeniešus pārsteidza 

daudzie deju kolektīvi ar skaisto 
dejas soli, staltajiem augumiem un 
gaišajiem smaidiem. Tika jautāts, 
cik daudz jāmēģina un jādejo, lai 
sasniegtu tik raitu kopīgu dejas soli. 
Pēc jaukā koncerta un uguņošanas, 
arī vitingenieši iemēģināja deju soli 
uz Blaumaņa pagalma bruģa. 

Dalās pieredzes 
apmaiņā

Pēcjāņu dienu, kad debesis rādī-
ja drūmu seju un visu dienu lija pa-
matīgs lietus, vitingenieši iesāka ar 
Tūrisma informācijas centra apska-
ti, iepazīstot arī Koknesē realizētos 
projektus un daloties pieredzē kā un 
kādus projektus realizē Vitingenas 
pašvaldība. Delegācijas sastāvā bija 
arī pils modeļa autors Reinholds 
Borhers, kas pastāstīja par modeļa 
tapšanas gaitu un savu interesi par 
vēsturi, kā arī par to, kā top šāda vei-
da modeļi. Lietus netraucēja Likteņ-
dārza apmeklējumu un braucienam 

ar kuģi pa Daugavu. „Janavu” saim-
nieces Antas Kučeres interesantais 
stāstījums par viņas realizētajiem 
projektiem, tēju baudīšana un viņas 
dabiski ražoto kosmētikas līdzekļu 
izmēģināšana parādīja to, kā jāsaim-
nieko Koknesē. Pie Bruno Cīruļa 
paipalu fermā „Ola” tika degustēts 
gan acu priekšā ceptās paipalu olas, 
gan paipalu olu liķieris, gan uzdoti 
daudz jautājumi par paipalu audzē-
šanu. Tā kā nerimstošais   lietus un 
drēgnais laiks lika darboties viesu 
uzņemšanas plānam „B”, Kokneses 
pilsdrupās paredzētais noslēguma 
pasākums notika novada domes 
zālē, kur klātesošos uzrunāja Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un Vitingenas pilsē-
tas mērs Karls Ridders,   pieredzes 
apmaiņā un kopīgās atmiņās dalījās 
koknesieši un vitingenieši, bet ar 
savu radošo darbošanos iepazīstinā-
ja Jānis Dzenis, kurš dalījās arī kopē-
jā pieredzē ar vitingenieti K.Nīburu 
par kādreizējiem lauksaimniecības 
projektiem. Koknesieši saņēma ielū-
gumu apmeklēt Vitingenu, par laiku 
vienojoties nākotnē. Ātri paskrēju-
šas pieredzes apmaiņas pilnas dienas 
un agrā pirmdienas rītā tika uzsākts 
mājupceļš, Vitingenas pilsētu sek-
mīgi sasniedzot otrdienas pievakarē. 
Divdesmit divus gadus ilgā sadrau-
dzība turpinās, lai, iespējams, jau 
nākošgad arī Kokneses novada uz-
ņēmēji, pašdarbnieki un pašvaldības 
pārstāvji dotos vizītē uz Vitingenu 
Vācijā.

Sadraudzības pilsētas Vitingenas 
vizīte Koknesē

Vitingenas delegācija atcerēsies viesmīlību Vecbebros.

Pils modeļa autors Reinholds Borhers 
pastāstīja par modeļa tapšanas gaitu.

Dziesmu un Deju svētku saviļ-

ņojošā prieka sajūta bija jūta-

ma ne tikai Rīgā, bet visā Latvi-

jā, arī Koknesē. Vairāki kori un 

deju kopas no diasporas svētku 

nedēļā mēroja ceļu uz Koknesi 

un apmeklēja Likteņdārzu. 

Sarmīte Rode

Linda Galino, Likteņdārza ad-
ministratīvā direktore, stāsta: „Šajā 
svētku laikā priecēja ārzemju latviešu 
interese par Likteņdārzu. Dziesmu 
un Deju svētku dalībnieki no Šveices, 
Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritā-
nijas, Vācijas un Krievijas iepazina 
mūsu dvēseļu dārzu un pieskandinā-
ja to ar savām dziesmām.

6. jūlija pēcpusdienā Likteņdār-
zu apciemoja Dziesmu svētku da-
lībnieki - Sibīrijas latviešu folkloras 
ansamblis „Daina” no Omskas. Šī 
brauciena iniciatore bija Kokneses 
novada politiski represēto nodaļas 
pārstāve Lība Zukule. Pagājušajā va-
sarā viņa piedalījās fonda „Sibīrijas 
bērni” rīkotajā braucienā uz Oms-
ku, kur bija izsūtīta viņas ģimene. 
Baudot turienes latviešu viesmīlību 
un iepazīstoties ar Omskas Latviešu 
centra „Zvaigznīte” folkloras kopu 
„Daina”, viņai vēlējās saviem jauna-
jiem draugiem parādīt Koknesi un 
Likteņdārzu.

Tikšanās brīdī pie Likteņdārza 
lielā saimes galda atbraucējus, kuri 
jau bija paguvuši apmeklēt Kokne-

ses pilsdrupas, sagaidīja Kokneses 
novada politiski represēto nodaļas 
biedri, senioru klubiņa „Pīlādzītis” 
dalībnieki, Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un 
citi pašvaldības pārstāvji. Bebrēnie-
te Daiga Andersone kopā ar saviem 
mazajiem dziedātājiem ciemiņiem 
veltīja sirsnīgu muzikālu sveicienu. 
Skanot Esteres Riekstiņas spēlētajam 
akordeonam, apsveicināšanās notika 
kopīgi dziedātā tautasdziesmā. 

Sibīrijas latviešu folkloras an-
samblis „Daina” Omskas Latviešu 
biedrības paspārnē darbojas no 1999. 
gada. Ansamblī darbojas 20 dalīb-
nieki vecumā no 14 - 76 gadiem. 
Atbraucēju vidū bija prieks redzēt 
vairākus skolas vecuma bērnus, arī 
jaunu māmiņu ar pāris mēnešus vecu 
meitiņu. Ansambļa vadītājas Raisas 

Bakanovas veikums par latvisko tra-
dīciju godā celšanu 2011. gadā tika 
novērtēts ar viņai piešķirto V šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeni. Raisa Baka-
nova pastāstīja, ka ansamblis „Dai-
na” vairākkārt koncertējis Latvijā un 
ir piedalījies Dziesmu svētkos.

Savukārt Andris Tupesis, Oms-
kas Latviešu centra „Zvaigznīte” 
pārstāvis atklāja, ka vairākkārt ir or-
ganizējis Sibīrijas latviešu braucienus 
uz Latviju. Viņa tēvs no Liepājas un 
māte no Nīcgales uz Sibīriju izsūtīti 
1949. gadā. Tur arī viņa vecāki sati-
kušies un izveidojuši ģimeni. Savam 
dēlam iemācījuši latviešu valodu un 
latviskās dzīvesziņas tradīcijas. Vecā-
ki vairs nav atgriezušies Latvijā, bet 
vēlējuši dēlam apzināties, ka viņš ir 
dzimis latvietis. Ar savu sabiedrisko 

darbošanos Andris Tupesis piepilda 
vecāku vēlējumu. Patīkami pārstei-
dza ansambļa dalībnieku labā lat-
viešu valodas prasme. „Pēc ikdienas 
gaitām darbošanās ansamblī dzīvei 
piešķir citu jēgu, iemācoties ik jaunu 
dziesmu vai deju mēs sajūtam saikni 
ar saviem senčiem,” atzina izsūtīto 
bērni un mazbērni. Cienājoties ar 
mājinieku sarūpētajiem gardumiem, 
raisījās savstarpējas sarunas par dzīvi 
Latvijā un tālajā Omskā. 

Vienalga, kurā pasaules malā dzī-
vo latvieši, viņus vieno dziesma. Un 
tā bija arī šajā reizē, jo Daigas Ander-
sones un mazo dziedātāju iesāktajā 
latviešu tautasdziesmā „Pie Dieviņa 
gari galdi” tūlīt līdzi ieskanējās an-
sambļa dalībnieka spēlētā ģitāra un 
visu ciemiņu skanīgās balsis.

Kokneses novada priekšsēdētājs 
Dainis Vingris novēlēja ciemiņiem 
no Omskas arī turpmāk ar savu dar-
bošanos godā celt mūsu tautas tradī-
cijas, bet ansambļa vadītājai Raisai 
Bakanaovai pateicībā par ciemoša-
nos pasniedza Likteņdārza aplieci-
nājuma rakstu. Atbraucējus sirsnīga 
sveica arī Ģimenes atbalsta dienas 
centra vadītāja Ieva Ūtēna, senioru 
klubiņš „Pīlādzītis”, Kokneses no-
vada represētie un dziedošā Daigas 
Andersones ģimene.

Pirms došanās gides Spodras 
Briedes vadītajā ekskursijā pa Lik-
teņdārzu, folkloras ansambļa „Dai-
na” dalībnieki klātesošajiem veltīja 
savus dziesmotos sveicienus – senas 
un mūsu pusē nedzirdētas latviskas 
melodijas. 

Sibīrijas latviešu folkloras ansamblis "Daina" 
viesojas Koknesē

Kopbilde atmiņai no sirsnīgās tikšanās.

Skan no tālās Omskas atvestās latviešu dziesmas.
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Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkos 
Kokneses novada amatierkolektīvi
««« Sākums 1.lpp.

Svētku nedēļā Rīgā ieradās 43 000 
dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldī-
bām, kā arī citām pasaules valstīm, kur 
latvieši uztur un attīsta Dziesmu un 
Deju svētku tradīciju. Septiņās dienās 
viņi piedalījās vairāk nekā 65 pasāku-
mos – koru, deju, pūtēju orķestru, kok-
ļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, 
folkloras kopu u.c. koncertprogram-

mās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas 
lietišķās mākslas izstādē un amatier-
teātru izrādēs. Un starp koristiem, de-
jotājiem, teātra spēlētājiem, folkloras 
kopām un kapelām, pūtēju orķestriem 
bija arī mūsu izcilie pašdarbnieki.

Deju lieluzvedumā „Māras zeme” 
Daugavas stadionā ap 18 000 dejotāju 
caur kustību un tautas dejas soli, caur 
laukumā izveidoto ornamentu, mūzi-
ku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīja 

Latvijas bagāto vēsturi. Svētku nedēļas 
kulminācija bija Noslēguma koncerts 
„Zvaigžņu ceļā”, kurā 12 000 balsīgs 
dziedātāju kopkoris Mežaparka Lielajā 
estrādē sniedza trīs stundu garu kon-
certu, kurā skanēja latviešu profesio-
nālās kormūzikas spilgtākie darbi. Pēc 
Noslēguma koncerta iesākās Sadziedā-
šanās nakts, kas turpinājās līdz pat rīta 
gaismai.

Paldies mūsu novada amatierko-

lektīviem par piedalīšanos šajos gran-
diozajos svētkos! 

 XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkus piedalījās: Kokne-
ses kultūras nama sieviešu koris „Ani-
ma” (vad. Lelde Kamzole-Gagaine), 
senioru jauktais koris „Alaine” (vad. 
Silvija Cīrule), folkloras kopa „Urgas” 
(vad. Inguna Žogota), Kokneses pū-
tēju orķestris (vad. Ziedonis Puķītis), 
Kokneses amatierteātris (vad. Inguna 

Strazdiņa), vidējās paaudzes deju ko-
lektīvi: „Liepavots” (vad. Inta Balo-
de), „Irši” (vad. Inta Balode), „Kokna” 
(vad. Kornēlija Reisnere, Jolanta Pīķe), 
„Rats” (vad. Laura Freimane), Bebru 
pagasta jauniešu deju kolektīvs „Kāre” 
(vad. Sarmīte Plūme), Kokneses kultū-
ras nama jauniešu deju kolektīvs (vad. 
Kornēlija Reisnere), Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolas jauniešu deju kolek-
tīvs „Kāpēc” (vad. Laima Antoneviča).

Bebru pagasta jauniešu deju kolektīvs „Kāre” uzgavilē svētku gājiena skatītājiem 
un paši sev par sasniegto, lai izdejotu savus deju rakstus Latvijas simtgades 
skaistākajos svētkos!

Mēs mīlam deju! Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” vislabāk to apzinās 
mēģinājumu laikā, jo tikai pēc neatlaidīga darba nāk neaizmirstams svētku brīdis!

7. jūlijā Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas muzejs aicināja uz Folkloras dienu "Taisat, tautas, augstas duris!", kur tika 
izdziedātas dažādu novadu precību un kāzu dziesmas. Latgales sētā notika īstas kāzas! Folkloras kopa „Urgas” Vidzemes 
sētā rādīja un izdziedāja, kā notiek līgavas lūkošana.

Viss izdejotais ir saistīts ar mums – mūsu tautas pagātne veido mūsu šodienu un mūsu 
nākotni. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” ar šo īpašu sajūtu izdejoja „Māras 
zemes” stāstu.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rats” ar prieku un lepnumu izdejoja 
„Māras zemes” likteņstāstu, sajūtot to kā savējo.

Dziesmas ceļā ar smaidu! Kokneses kultūras nama 
sieviešu koris „Anima”.

Kokneses kultūras nama pūtēju orķestris braši soļo pa dzīvi un arī Dziesmu 
un Deju svētku gājienā!

Visdižākie dziedātāji rotājušies ar puķēm no Kokneses pļavām un dārziem! 
Kokneses kultūras nama senioru jauktais koris „Alaine” pirms svētku gājiena.

Deju lieluzvedums „Māras zeme” tika izdejots kā stāsts par ikkatru no mums, par lat-
vieti vairāku gadu simtu laikā. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kokna” Daugavas sta-

dionā pirms koncerta dejas „Kristī mazus, kristī lielus” (Guntas Skujas horeogrāfi ja). 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešu deju kolektīvs 
„Kāpēc” teic paldies savai vadītājai Laimai Antonevičai par kopā 

pavadīto dejas laiku!

Dejošana ir maģiska lieta! Tas ir milzīgs spēks, 
kur daudzi dejotāji apvienojas, lai dejotu vienā 
ritmā, vienā solī, vienā elpas vilcienā! Kokneses 
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs kopā ar 
savu vadītāju Kornēliju Reisneri.

Lustīgo melodiju spēlmaņi - 
Kapela „Aizezeres muzikanti” 
4. jūlijā koncertēja atpūtas 
kompleksā „Lido”, bet 6. jūlijā 
spēlēja Vērmanes dārzā uz 
mazās un lielās skatuves.

Lustīgo melodiju spēlmaņi - Kapela 
„Aizezeres muzikanti”.
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Supošana ir viegla, veselīga, 

skaista un daudzpusīga nodar-

be, kas ir pieejama ikvienam 

– tās pamatā ir stabils, garš SUP 

(Stand Up Paddle) dēlis un airis. 

Sarmīte Rode

Foto Ingus Pugačovs

Arī brīvdienu piestātne „Pērse-
jas”, saņemot Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) fi nansiālu atbalstu, šopava-
sar sāka īstenot projektu „Ar SUP pa 
Daugavu un Pērsi”. 

Ita Lejiņa, brīvdienu piestātnes 
„Pērsejas” īpašniece, stāsta: „Pagājušā 
gada rudenī, vēl nesagaidot projekta 
apstiprinājumu, uz savu fi nanšu risku 
iegādājāmies četrus dēļus un mēģi-
nājām piedāvāt šo nodarbi koknesie-
šiem. Pārliecinoties, ka mūsu piedāvā-
jums šobrīd Latvijā ir kļuvis populārs, 
divi jaunieši no Kokneses, kā arī divi 
mani ģimenes locekļi, kuri vasaras pa-
vada Koknesē, pagājušā gada rudenī 
apmeklēja meistarklases SUP akadē-
mijā Rīgā un ieguva SUP instruktora 
diplomu.” Tikšanās reizē mūsu sarunā 
piedalījās arī jaunie SUP instruktori 
Atis Āre, kurš šoruden mācīsies 12. 
klasē Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā, un viņa māsa Lelde Āre, kura 
Latvijas Universitātē, Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultātē studēs 
4. kursā un būs latviešu valodas un 
literatūras skolotāja. Jaunieši pastāstī-
ja, ka SUP akadēmijas 1. meistarklasē 
viņi apguva zināšanas par SUP airēša-
nas vēsturi, inventāru un tā specifi ku, 
airēšanas tehniku un tās analīzi, SUP 
dēļa vadīšanu un manervēšanu ar to, 
drošību uz ūdens, prasmes, kā novērst 
riskus un apdraudējumu, un to pār-
valdību.

Ieraudzīt Kokneses 
skaistumu no SUP 
dēļa

Īstenojot projektu, šobrīd supotā-
jiem tiek piedāvāti astoņi dēļu kom-
plekti. Vienā komplektā ietilpst dēlis, 
airis, veste un drošības saite, kas ir 
ļoti svarīga sastāvdaļa, atrodoties uz 
ūdens. Četriem komplektiem ir ie-

spēja nomāt hidrotērpu, zābakus un 
cimdus, kas domāti vēsākam laikam. 
„Šopavasar sezonu uzsākām, kad gar 
krastiem vēl bija ledus, tāpēc hidro-
tērps ir ļoti noderīgs,” teic Lelde un 
piebilst, ka daudzi pieredzējuši supo-
tāji ir atzinuši, ka Pērse ir ļoti labvē-
līga upe supošanai, jo tajā pārsvarā ir 
mierīgs ūdens. Tiem, kas pirmo reizi 
nolēmuši kāpt uz SUP dēļa, instrukto-
ri izstāsta par drošību uz ūdens, kā arī 
nodemonstrē, kā pareizi jāuzkāpj uz 
dēļa, kādai ir jābūt ķermeņa pozīcijai. 
„Iesakām sākt airēt uz ceļgaliem, jo tā-
dējādi var saprast, cik dēlis ir stabils, 
bet pēc tam var mēgināt celties kājās. 
Ja nepieciešams, instruktors airē bla-
kus,” savā pieredzē dalās Lelde.

Mani sarunas biedri ar smaidu 
teic, ka visvairāk priecājās par saviem 
paziņām un draugiem, kas ir pārvarē-
juši bailes un apjautuši, cik lieliski ir 
ļauties šādam aizraujošam piedzīvo-
jumam!

Projekta idejas autore Ita Lejiņa teic: 
„Supotājus varam ieraudzīt Rīgas kanālā 
un daudzviet ezeros, bet šai vietai ir sava 
pievienotā vērtība: supojot pa rāmās 
Pērses un plašās Daugavas ūdeņiem, jūs 
redzēsiet neskartas dabas ainavas Pērses 
krastos, tās ieteku Daugavā un varenās 
Kokneses viduslaiku pilsdrupas, bet 
spēcīgākie airētāji no ūdens puses ierau-
dzīs arī luterāņu baznīcu, romantisko 
skatu terasi un topošā Likteņdārza cen-
trālo vietu – amfi teātri.” 

Arī Lelde iesaka ikvienam pamē-
ģināt jauno SUP tūri: „Daudzi teic, ka 
parku, pilsdrupas, Likteņdārzu ir jau 
redzējuši. Bet ne visi to ir redzējuši no 
SUP dēļa, kas ļauj Koknesi iepazīt no 
jauna. Ne visiem ir nācies aizdomāties 
par to, cik skaista mūsu Pērse ir bijusi 
agrāk. Atrodoties uz dēļa, domas aiz-
vijas uz tālo pagātni – vareno Pērses 
ūdenskritumu, kuru tagad sargā du-
sošā Pērses meitene. Visiem vienmēr 
gribas tikt klāt tur, kur grūti tikt. Uz 
dēļa var piebraukt klāt krastā augoša-
jiem kokiem un tiem pat pieskarties, 
jo Pērses dziļums to atļauj. Protams, 
fi ziskās aktivitātes nogurdina, taču 
gandarījums pēc brauciena ir neatsve-
rams! Tas liek domāt par nākamo reizi, 
kad kāpt uz dēļa. Tā kā upe ir plūstoša, 
tā nekad nebūs vienāda. Katru dienu 

tā ir citādāka. Citu vakaru rāma un 
mierīga, bet citu – vējaina un strauja, 
kas dēļa plūdumu padara vēl aizrau-
jošāku un interesantāku. SUP tūres 
laiks var mainīties, jo tas atkarīgs no 
grupas. Kāds ir ātrāks, kāds – lēnāks. 
Taču jācenšas visiem supot kopā. SUP 
tūri vienmēr sākam ar ievadinstrukci-
ju, lai uz dēļa visi justos droši.”

 
Sup tūre un 
citi aizraujoši 
piedzīvojumi

Bet vieglāk kā izstāstīt par šo jau-
no tūrisma piedāvājumu Koknesē, 
ir vērts noskatīties www.yotube.com 
koknesieša Ingus Pugačova fi lmē-
tos videoklipus Līgo svētku noskaņā, 
kuros Lelde, Atis un citi Kokneses 
jaunieši, arī rīdzinieki, kuriem tuva 
šī puse, ļaujas vasaras saulei un upes 
valdzinājumam. 
(https://www.youtube.com/watch?v=
LCusoSYHvR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.
com/watch?v=C-
FO61F5oxI&feature=youtu.be)

Vēl noteikti jāatgādina, ka “Pēr-
sejās” ir gan plaša nojume un terase 
ar skatu uz Pērsi, gan labiekārtota 
ugunskura vieta un volejbola lau-
kums. Piedzīvojumu kārajiem viesiem 
sagatavots īpašs piedāvājums – iepazīt 
“Pērseju” tuvāko apkārtni un Koknesi 
aizraujošā orientēšanās spēlē “Misija 
Koknese”. Brīvdienu piestātnē nav no-
teikts darbalaiks. „Pērseju” īpašniece 
skaidro: „Visi piedāvājumi iepriekš 
piesakot pa tālruni: 29119882 vai raks-
tot: ita.lejina@gmail.com. Cenšamies 
neierobežot supošanas laiku - arī vēlu 
vakaros ir iespējams supot, lai redzētu, 
kā mainās ainava, kad saulīte lēnām 
riet. Joprojām strādājam pie piedāvā-
juma izveides, bet SUP tūres saulrietā 
ir iespējamas! Par brīvdienu piestātni 
„Pērsejas” informācija atrodama face-
book “Ar SUP pa Daugavu un Pērsi”. 
Gaidām aktīvās atpūtas cienītājus no 
pavasara līdz rudenim. Piedāvājam arī 
kombinētās tūres – daži var izvēlēties 
supot, citi braukt līdzās airu laivās vai 

nūjot pa krastu līdz satikšanās vietai 
Kokneses pilsdrupās vai Likteņdārzā.” 

Noteikti var rasties jautājums: no 
cik gadiem var kāpt uz SUP dēļa? „No-
teikta vecuma nav, viss ir atkarīgs no 
vecāku atbildības un no tā, cik bērns 
jūtas droši uz ūdens. Nepilngadīga-
jiem bez vecāku vai instruktoru klāt-
būtnes neatļaujam supot. Jāatzīst, ka 
bērni ir apķērīgi un ātri apgūst supo-
šanas iemaņas,” stāsta Lelde.

Savas dzimtās vietas 
patrioti

„Projekta īstenošanā vēlējos ie-
saistīt jauniešus, kuri ir izauguši Kok-
nesē un ir savas dzimtās vietas patrio-
ti. Priecājos par sadarbību ar Leldi un 
Ati, jo viņi ar mirdzošām acīm tūris-
tiem stāsta par Koknesi,” par viņiem 
atzinīgus vārdus teic Ita Lejiņa.

Sarunājoties ar uzņēmīgajiem jau-
niešiem, gribējās dzirdēt kādu viņu 
stāstu par šajā vasarā pieredzēto. Lelde 
pavisam nesen atklājusi noslēpumai-
no vecās Pērses pasauli: „Parasti visi 
brauc uz pilsdrupu pusi, taču šoreiz 
nolēmu airēt uz otru pusi – uz veco 
Pērsi, līdz dzelzceļa tiltam, kur ir vecā 
Pērse un biju stāvus sajūsmā, jo tā bija 
cita upe – tik noslēpumaina ar savu 
neskarto dabu. Nākamajā dienā man 
izdevās pierunāt vecākus doties kopā 
ar mani, lai salīdzinātu, kā senā Pērse 
atšķiras no uzpludinātās upes. Mana 
mamma šajā braucienā pārvarēja bai-
les no ūdens un supojot piecēlās kā-

jās. Kā viņa priecājās, ieraugot teiks-
mainos Pērses krastus! Mēs supojām 
liepuziedu smaržas ieskauti, vietām 
ziedēja lēpes un patiesi bija sajūta, ka 
esam nokļuvuši citā – sen aizmirstā 
pasaulē. Atceros, kā pagājušajā rude-
nī, kad Ita mūs uzaicināja mācīties par 
instruktoriem, nodomāju – ir jāpa-
mēģina, jo ūdens man patīk un peldēt 
es protu, bet, pirmajā reizē uzkāpjot 
uz SUP dēļa, man trīcēja ceļi, bet ta-
gad stāstu saviem draugiem, cik tas ir 
vienreizēji!”

Atis koknesiešiem labi zināms kā 
teicams peldētājs ar sasniegumiem 
ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā 
mērogā. Par apgūtajām instruktora 
prasmēm Atis teic: „Jau pirms tam, 
vērojot supotājus Rīgas kanālā, gribē-
ju pamēģināt, tāpēc labprāt piekritu 
šim izaicinājumam. Turklāt supošana 
noder arī profesionālajam sportam. 
Viens no maniem neaizmirstamāka-
jiem piedzīvojumiem bija apmēram 
pirms mēneša, kad kopā ar klases-
biedriem izdomājām pusčetros no 
rīta braukt sagaidīt saullēktu. Redzē-
jām, kā saule lēnām mostas, bet vēl 
nav redzama aiz koku galotnēm. Pēc 
kāda laika tā atvērās visā savā krāšņu-
mā. Jaunu pieredzi ieguvu, palīdzot 
kā palīgs, organizējot SUP airēšanas 
sacensības Rīgā. Tāpēc viennozīmīgi 
varu sacīt: šim sporta un atpūtas vei-
dam ir nākotne!”

Ir vasaras vidus – laiks piestāt 
brīvdienu piestātnē „Pērsejas”!

„Supot - tā ir labākā atpūta vasarā Koknesē!” – 
teic Atis un Lelde.

Vasara, saule, romantika!

Līgojam pa Daugavu!

Iepazīstiet aktīvo atpūtu Kokneses novadā!
Klāt vasaras vidus, kad daudzi no mums meklē idejas veselīgai un aizraujošai atpūtai atvaļinājumu laikā. Pirms doties kaut kur tālāk pa Latvijas ārēm vai ļauties tālu zem-

ju eksotikai, ir vērts izbaudīt lielisku atpūtu tepat – mūsu tūrisma iespējām bagātajā Kokneses novadā.  Daugavas krasts aicina pa dabas taku doties uz Likteņdārzu, bet 

pastaiga pa Kokneses parku, izejot cauri Mīlestības vārtiem, aizvedīs vietā, kur reiz šalcis Latvijas krāšņākais ūdenskritums, bet tagad sagaida „Pērses meitene”.

Iepazīstinām ar jaunākajiem aktīvās atpūtas piedāvājumiem Kokneses novadā: baskāju taku zemnieku saimniecībā „Janavas’” un SUP airēšanas maršrutiem brīvdienu 

piestātnē „Pērsejas”.  Dodoties uz Iršu pagastu, jūs uzzināsiet šīs vietas unikālo vēsturi un Hiršenfohas stāstu.
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Ar basām kājām doties pa 

sīkiem, durstīgiem akmenti-

ņiem, sajust, kā pļavā smar-

žo katra tējzālīte, uzkāpt 

cigoriņu kalnā un raudzīties 

Daugavas plūdumā, izdzirdēt 

visskanīgāko mūziku dabas 

koncertzālē - tas viss iespē-

jams bioloģiskās zemnieku 

saimniecības „Janavas” izvei-

dotajā dabas takā. 

Sarmīte Rode

Ja līdz šim zinājām, ka „Janavu” 
sētā top dāmu iecienītais gatavotais 

krēms „Beāte” un citi visdažādākie 
toniki un destilāti skaistuma vairo-
šanai, garšvielu maisījumi, ārstnie-
ciskās zāļu tējas un lauku labumi 
iekoptajās siltumnīcās, tad šajā tū-
risma sezonā apmeklētāji laipni gai-
dīti izbaudīt nesteidzīgu viena kilo-
metra garo pastaigu pa dabas taku.

Ideja par dabas jeb baskāju taku 
radusies pirms diviem gadiem. Ku-
čeru ģimene ir vienota komanda, 
un, ja ir laba ideja, tad tiek likti 
kopā visu prāti un rezultāts vien-
mēr tiek sasniegts! Tā kopīgiem 
spēkiem tika sakārtota kalnainās 

pļavas teritorija, gar gravas malu 
izzāģēti koki un krūmi, kā arī izdo-
māts takas maršruts.

2017. gadā Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) piešķirtais finansē-
jums iesniegtajam projektam „Da-
bas takas ierīkošana z/s „Janavas” 
bija nozīmīgs atbalsts ieceres īste-
nošanai. Par projekta līdzekļiem 
izgatavotas interesantas koka no-
rādes, soliņi, izveidotas visdažādā-
ko dabas materiālu taciņas, izrakts 
dīķis, kur tagad zied ūdensrozes. 
Pašu spēkiem, liekot lietā izdomu, 
iekoptas garšaugu un visdažādāko 

ārstniecības augu dobes ar klāt pie-
liktiem nosaukumiem.

Ciemojoties „Janavās” karstā 
vasaras dienā  un sākot ceļojumu 
pa jauno dabas taku, Anta Kuče-
re, kura palīdz dēliem saimniekot, 
atklāja projekta mērķi : „Mēs gri-
bam skolot jaunatni - pārliecināt, 
ka veselība nav atrodama aptiekas 
plauktos, bet veselība ir pie dabas 
un ārstniecības augos, ejot basām 
kājām pa pļavu un baudot tās labās 
sajūtas, ko dod dabas māte.”  Pļavas 
ziedu un tējzālīšu pazinēja no 1993. 
gada rūpīgi krājusi savas zināšanas, 

lai tagad tajās dalītos ar citiem.  Jau 
iepriekšējā rudenī un šajā pava-
sarī čaklākie ekskursanti ir bijuši 
skolēni no Aizkraukles, Bauskas, 
Jēkabpils  un Daugavpils skolām. 
Tas liecina, ka tieši skolas bērniem 
šī izzinošā taka visvairāk vajadzīga, 
lai iemācītos atšķirt piparmētru no 
kumelītes, savām acīm redzēt, kā 
uzzied rudzupuķes un apjaust, ka 
jebkurai zālītei ir savs vārds un no-
zīme. 

Lai apmeklētu „Janavas” dabas 
taku, vēlams iepriekš pieteikties pa 
tālruni: 25994160.

Ikvienu nācēju „Janavās” 
sagaida glīti veidota norāde, 
kas liecina: „Esiet laipni 
gaidīti mūsmājās!” Takas pieturvietas norādītās šajā savdabīgajā dabas takas kartē.Takas pieturvietas norādītās šajā savdabīgajā dabas takas kartē.

Saulē sasildītās māla krūzītes ar nepacietību gaida, kad Saulē sasildītās māla krūzītes ar nepacietību gaida, kad 
tās piepildīs akas ūdens.tās piepildīs akas ūdens.

Takas iesākumā pēdām patīkamu sajūtu radīs 
pieskaršanās gludajiem un krāsainajiem olīšu 
taureņiem. Pārejot pāri septiņiem  taureņiem, 

jūs gaidīs nopietnāks pārbaudījums – iešana 
pa asiem akmentiņiem un čiekuriem. „Jo izjū-

tās bagātīgāks piedzīvojums pēdām, jo efekts 
manāmāks,” teic takas saimniece. 

No gravas puses virzoties uz „Janavām”, kalnainās 
pļavas augstienē ir labsajūta pasēdēt uz ērta soliņa 
un pavērties, kā tālumā plūst Daugava. „Šī ir mana 
pļava, kura pavasarī nosēta gaiļbiksītēm, pēc tam 
uzzied madaras, rudzupuķes, bet tagad pilns ar 
cigoriņiem. Smejos, šis ir mans cigoriņu kalns!” – 
teic saimniece.

Šo no malkas pagalītēm veidoto vārtu autors ir 
mākslinieks Ants Brimerbergs. Caur tiem izejot, 
vajag kaut ko vēlēties!

Ejot pa dabas taku, pamanīsiet 
arī vienā no koka sētiņām augošos 
sirds veselības augus. „Tas ir mūsu 
senču mantojums. Lietojot šīs tē-
jas, sirds atpūšas. Ja katrā dārzā 
augtu mātere, sirds melisa, sirds 
gerānija, vērmele, rozā radiola – 
būtu mazāk asinsvadu slimnieku,” 
ir pārliecināta Anta.

Izveidotajā koka sētiņā aug tie augi, kas sargā no 
saaukstēšanās. Kā viņus sauc? Tas izlasāms pie katra auga 

pieliktās plāksnītes latviešu, angļu un krievu valodā.

Pirms došanās pa dabas taku, apavi 
jāatstāj garderobē, jo, tikai basām 
kājām ejot, varēs sajust takas īpašo 
enerģiju.

Anta Kučerei  piemīt izcils stāstnieces talants un 
zināšanas par katru tējzālīti pļavā.

Gravas malā, kur tek strautiņš, nogurušajiem gājējiem spēkus palīdzēs 
atgūt spirdzinošs akas ūdens. 

Arī dabas takā neiztikt bez garšaugiem! Lai skolas bērni 
zina, kas ir baziliks, timiāns vai selerija. 

Anta stāsta: „Pirms takas izveide man viena 
kompānija, ciemojoties mūsmājās, teica: ja nevar 

izvārtīties dubļos, tad tāda taka nemaz nav 
vajadzīga! Iedomājos, mums taču ir tāda vieta, 
kur avots nāk pāri, bet apakšā zilie māli, tā arī 

tapa  dūņu vannas pēdām.”

Kad vēl ir noiets ceļš pāri visdažādākajiem akmentiņiem un citiem dabas 
brīnumiem, laiks atpūsties zem varena ozola kuplajiem zariem un baudīt 

saimnieces sarūpēto tēju. „Šim ozolam ir „Latvijas valsts mežu” norāde, jo 
ir titulēts par vienu no Latvijas dižozoliem,” stāsta Anta. Starp citu, takas 

veidotāji pie dažiem takas teritorijā augošajiem kokiem pielikuši norādes ar 
nepareiziem nosaukumiem, jo gribot pārliecināties, cik vērīgi ir takas gājēji! 

Uz „Janavām” dabas enerģiju smelties!
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Apceļojot Kokneses novadu, 

vietā, kur vissaldāk uzvēdī 

medus smarža, interesenti 

aicināti ieskatīties neparastā 

vēstures muzejā par bišu sai-

mes dzīvi. Te starp seniem biš-

kopības darbarīkiem un stro-

piem var izdzirdēt stāstu par 

biškopības tradīciju Vecbebros 

teju gadsimta garumā.

Sarmīte Rode

Foto: Anita Šmite

 Šobrīd Latvijas Biškopības vēs-
tures muzejs pēc Vecbebru profe-
sionālās vidusskolas reorganizācijas 
atrodas PIKC Ogres tehnikums pār-
raudzībā. Cerīgi, ka Vecbebru biju-
šajam tehnikumam kļūstot par vie-
tu, kur tiek īstenotas Ogres tehni-
kuma programmas, direktorei Ilzei 
Brantei ir izdevies rast štata vietu 
muzejpedagogam. Pēc vairāk kā 20 
gadiem Latvijas Biškopības muze-
jam ir darbinieks. Muzejpedagoģe 
Anita Svoka ir gan pedagoģe, gan 
biškope un gadu gaitā daudz darīju-
si vēsturiskā mantojuma apzināšanā 
un saglabāšanā. 

Ciemojoties muzejā, kur pašreiz 
jūtama liela rosība, muzeja saim-
niece pastāstīja par paveikto šajā 
pavasarī un turpmākajām iecerēm: 
„Ar Kokneses novada un Bebru 

pagasta pašvaldības atbalstu Ko-
munālās nodaļas strādnieki laboja 
ēkas jumtu, sakārtoja notekas un 
bruģēto laukumu, iznesa no telpām 
vecās mēbeles. Četras muzeja tel-
pas, pateicoties prasmīga meistara 
darbam, ieguvušas jaunu veidolu. 
Pašreiz ekspozīcijas atjaunošanai ar 
Biškopības biedrības atbalstu tiek 
gatavots jauns informatīvais mate-
riāls, jo mūsu mērķis ir sagatavot 
muzeju akreditācijai. Ogres tehni-
kuma mežsaimniecības audzēkņi 
un skolotājs A.Lapiņš, liekot lietā 
savas prasmes, muzeja teritorijā 
sakopa dzīvžogus un zālāju. Ogres 
tehnikums ir gan uzņēmies rūpes 
par muzeju, gan Vecbebros turpina 
biškopju apmācību.” 

Muzejs izveidots jau 1984. gadā 
kādreizējās Biškopības izmēģināju-
mu stacijas ēkas 2. stāvā, bet 1. stāvu 
atdeva skolas mācību dravas darba 
telpām. Muzeju izveidoja vēsturis-
ki senākajā ar racionālo biškopību 
saistītajā vietā – Vecbebros, blakus 
1922. gadā atklātajai Biškopības-
dārzkopības skolai Vecbebru muižā. 
Pašsaprotami, ka Biškopības vēstu-
res muzejā glabājas plašs informatī-
vais materiāls par skolas vēsturi. 

 „Muzeja pirmā vadītāja Aldo-
na Britāne ar skolotājas Vilmas Ka-
molas un citu kolēģu atbalstu vāca 

eksponātus, izveidoja ekspozīciju 
un krājumu, intervēja pieredzēju-
šus dravniekus, vadīja ekskursijas. 
1991. gada politiskajām pārmaiņām 
sekoja virkne ekonomiska, saimnie-
ciska rakstura izmaiņas valsts pār-
valdē un fi nansējumā. Biškopības 
pārvaldi likvidēja, muzeja vadītāja 
vietu tāpat. 1995. gadā par tehniku-
ma direktoru kļuva Jānis Bakmanis. 
Viņš centās saglabāt biškopības tra-
dīcijas, mācīt jauniešus šajā arodā 
un saglabāt muzeju.

Pēdējās simtgades laikā biško-
pība ir radikāli mainījusi savu teh-
noloģisko veidolu,taču praktiski ne-
mainīga ir palikusi tās būtība - pašas 
bites un darbs pie tām. Bišu bioloģi-

ja nav mainījusies, saimes apkopša-
nas pamatprincipi – tāpat! Biškopju 
darbarīku arsenālā nākuši jauni ma-
teriāli un lieljaudas iekārtas, kuru 
izvietošanai ikviena muzeja telpas 
būtu par šaurām. Taču tās pamat-
vērtības, kas apgūstamas ikvienam 
jaunajam, topošajam biškopim, ir 
labi ievietotas muzeja ekspozīcijā 
un izmantojamas arī mācību pro-
cesā. Muzeja dārzā atrodas mācību 
drava un bišu vākumu ir iespējams 
degustēt, vai nu tradicionāli ar rupj-
maizi un pienu vai svaigiem gur-
ķiem, āboliem u.t.t.

Latvijas Biškopības vēstures 
muzeja misija nav tikai izglītot sa-
biedrību par bitēm un bišu ražota-
jiem produktiem, bet arī informēt 
par biškopības attīstību Latvijā," par 
muzeja darbību stāsta Anita Svoka.

Domājot par muzeja nākotni, 
priecē, ka Ogres tehnikuma direk-
tore Ilze Brante nāk ar jaunu skatī-
jumu un izmanto iespēju sapurināt 
vietējos ļaudis. Cerams, ka ar Kok-
neses novada, Latvijas Biškopības 
biedrības un visu biškopju atbalstu 
Latvijas Biškopības muzejs atgūs 
otru elpu. 

Kur medus, tur stāsts par bitēm

Viesi no Vitingenas ciemojas vietā, kur viss zināms par bitēm!

Latvijas biškopības 
vēstures muzejs 

„Dravas”
“Dravas” Vecbebri, Bebru 
pagasts, Kokneses novads

Kontakti:+371 22411283, 
E-pasts: svoka.anita@inbox.lv

Iepriekšēja pieteikšanās.

Apmeklējot muzeju, var 
pasūtīt medus degustāciju ar 
rupjmaizi un pienu. Blakus 
dravā iespējams iegādāties 
svaigu medu līdzņemšanai

26. jūnijā Rīgā, pie ēkas 

Torņa ielā 4, LPS priekšsē-

dis Gints Kaminskis, Rīgas 

vicemērs Andris Ameriks, 

arhitekts  Jānis Lejnieks un 

mākslinieks Leonards Laga-

novskis atklāja dekoratīvo sie-

nu "Latvijas pilsētas un novadi 

valsts simtgadei". Siena ir 

visu Latvijas pašvaldību dā-

vinājums valstij nozīmīgajā 

jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar Lat-
vijas pilsētu un novadu ģerboņiem 
tapis pēc Rīgas domes un Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) inicia-
tīvas, un to gleznojis starptautiski 
pazīstamais latviešu mākslinieks 
Leonards Laganovskis. Siena pir-
mo reizi tika apgleznota 2005. gadā, 
taču  pa šo laiku ir notikusi admi-
nistratīvi teritoriālā reforma un 
daudzas pilsētas un novadi mainī-
juši  savas administratīvās aprises, 
tāpēc Latvijas simtgadē tapa ideja 
sienas gleznojumu atjaunot ar paš-
reizējiem ģerboņiem.

Kompozīciju vainago valsts ģer-
bonis, zem tā novietots valsts gal-
vaspilsētas Rīgas ģerbonis un savu-
laik starptautiski atzītās Kurzemes 
hercogistes galvaspilsētas Jelgavas 
ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti 
republikas pilsētu ģerboņi, un tiem 
seko novadu ģerboņi alfabētiskā se-
cībā.

Gleznojuma atrašanās vieta nav 
izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta ar 
1991. gada barikāžu notikumiem. 
Atceroties šo laiku, Vecrīgas lau-
kumam Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ie-
las krustojumā tika piešķirts 1991. 
gada barikāžu laukuma nosaukums, 
ko apliecina skaidrojuma plāksne 
"Laukums nosaukts par godu 1991. 
gada 13.–27. janvāra notikumiem, 
kad iedzīvotāji apsargāja Latvi-
jas Republikas valdības, sakaru un 
plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu 
pret valsts neatkarības atjaunošanu 
vērstu bruņotu apvērsumu".

Laukums atrodas Vecrīgas ārē-
jā malā, pie Bastejkalna, un tā re-
dzamākā fasāde ir Jēkaba kazarmu 
ēkas Torņa ielā 4 pretugunsmūris. 
Gan laukuma nosaukums, gan sie-
nas gleznojums ir kā vēstījums par 
laiku, kad cilvēki no visas Latvijas 
ieradās Rīgā, lai sargātu savu dzim-
teni.

"Šis gleznojums ir nopietns sim-
bols Latvijas pašvaldību un tautas 
saliedētībai, jo nu jau otro reizi tapis 
par piemiņu vēstures notikumam, 
kurš saules mūžu paliks ierakstīts 

mūsu dzimtenes atmiņu ārēs. Tas 
ir dziļš vēstījums Latvijas simtgadē. 
Paldies Rīgas pašvaldībai par ini-
ciatīvu un visām pašvaldībām par 
atbalstu šīs idejas realizēšanā," pauž 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Katra Latvijas pašvaldība Ģer-
boņu sienas atjaunošanā piedalījās 
ar līdzfinansējumu. Par šo notiku-
mu pilsētām un novadiem atgādi-
nās dāvana  -  fotogrāfija rāmītī ar 
paskaidrojumrakstiņu un māksli-
nieka parakstu. Sienas gleznojums 
un labiekārtotā teritorija ir LPS 
un vairāku Rīgas domes struktūr-
vienību (SIA "Rīgas nami", Rīgas 
Austrumu izpilddirekcija, SIA "Rī-
gas meži", Satiksmes departaments) 
kopprojekts.

 Informāciju sagatavojusi:
Jana Bunkus,

Latvijas Pašvaldību savienības
Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību 

jautājumos

Atklāta pašvaldību dāvinātā īpaši 
apgleznotā ģerboņu siena par godu 
Latvijas simtgadei 

Atzīmējot Latvijas Republikas 

simtgadi, no 21. līdz 25.jūnijam 

Koknesē viesojās ārzemju lat-

viešu delegācija, kura bija iera-

dusies ar trīs sporta spēļu ko-

mandām, lai piedalītos sporta 

spēlēs un sacenstos ar vietējām 

komandām, kā arī, lai nosvinē-

tu Līgo svētkus Koknesē.

Kokneses sporta centra 

informācija

Ārzemju latviešu delegācijā ietil-
pa trīs sporta spēļu komandas – vīru 
basketbola komanda, vīru volejbola 
komanda un sieviešu volejbola ko-
manda. Volejbolisti savas sacensības 
aizvadīja 22.jūnijā Koknesē. Vīriešu 
turnīrā startēja trīs komandas – Kok-
neses jauniešu komanda, Kokneses 
pieaugušo komanda un ārzemju lat-
viešu komanda. Šajā reizē labākie bija 
Kokneses pieaugušie (Raitis Zukuls, 
Edgars Glāznieks, Kaspars Greļs, Kris-
tiāns Butins, Niklāvs Vingris, Valts 
Benjavs), kas uzvarēja abus pretinie-
kus. Otrajā vietā ierindojās Kokneses 

jauniešu komanda, bet trešie šoreiz 
ārzemju latvieši. Dāmu konkurencē 
bija tikai 2 komandas, jo šajā pirms-
svētku laikā un darbadienā bija grūti 
sameklēt citus pretiniekus. Ārzemju 
latvietēm pretī stājās Rīgas volejbola 
skolas jaunietes, abām komandām 
aizvadot 2 spēles. Abās cīņās pārākas 
bija Ārzemju latvietes, kas, līdz ar to, 
izcīnīja uzvaru šajā turnīrā.

Tikmēr basketbolisti savas spēles 
aizvadīja Jēkabpilī, sacenšoties trīs 
komandām. Labākie šoreiz ar divām 
uzvarām bija Jēkabpils komandas 
spēlētāji, kas visnotaļ pārliecinoši 
apspēlēja abus pretiniekus. Otrajā 
vietā šoreiz Ārzemju latviešu koman-
da, kas cīņā par otro vietu pārlieci-
noši apspēlēja Kokneses komandu 
(Didzis Bērziņš, Andrejs Grustāns, 
Otto Bērziņš, Ilmārs Kalniņš, Nauris 
Maskalāns, Guntars Zukulis, Dāvis 
Kalniņš).

Sacensības organizēja Kokneses 
sporta centrs sadarbībā ar Ivaru Mā-
liņu un palīgiem no Jēkabpils sporta 
centra.

Ārzemju latviešu 
basketbola un 
volejbola komandas 
viesojās Koknesē
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Bebru pagastā veiksmīgi realizēts 
projekts „Ūdensvada posma atjauno-
šana no ūdenstorņa līdz Lattelecom 
sakaru konteinerim Vecbebros, Kok-
neses novadā”. 

Ilze Pabērza, Bebru pagasta pār-
valdes vadītāja, informē: „Īsteno-
jot projektu, atjaunots visvecākais 
ūdensvada posms, kas nodrošina 
ūdens piegādi visām daudzdzīvokļu 
mājām Vecbebru centrā. Šī ūdens-
vada posma nomaiņa bija aktuāla 
nepieciešamība, jo Veselības inspek-
cija, pamatojoties uz ūdens analīzēs 
paaugstināto dzelzs saturu, 2017. 
gada 1. februārī uz trīs gadiem izdeva 

pagaidu atļauju ūdenstorņa eksplua-
tācijai. Ievērojot Veselības inspekcijas 
atzinumā norādīto, 2017. gadā SIA 
„Ekolat” izstrādāja projektu, kuru 
no šī gada 15. aprīļa līdz 1. jūlijam 
īstenoja SIA „Siltumkomforts”, bet 
būvuzraudzību veica SIA „TRANZIT 
ASK”. Projektā plānotie darbi paveikti 
par Kokneses novada domes līdzek-
ļiem, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
Ūdensvada posma atjaunošanas ko-
pējās izmaksas ir 50545,69 eiro. SIA 
„Siltumkomforts” strādnieki darbu 
veica izmantojot caurdures metodi, 
tādējādi radot minimālas neērtības 
pagasta iedzīvotājiem. 

Bebru pagastā pabeigta 
ūdensvada posma 
atjaunošana

Aizkraukles reģiona pašvaldību pārstāvji svinīgā pasākumā 12. jūlijā pateicās amatierkolektīvu vadītājiem par 
ieguldīto darbu, sagatavojot savus kolektīvus Latvijas valsts simtgades Dziesmu un Deju svētkiem. Kokneses novada 

domes priekšsēdētājs Dainis Vingris sirsnīgi sveica mūsu novada amatierkolektīvu vadītājus, novēlot arī turpmāk 
popularizēt un saglabāt tautas mākslas tradīcijas.

Pašreiz, vasaras tveicē, pie Bebru 
pagasta stadiona ēkas vērojama rosī-
ba, jo tiek īstenots biedrības „Bites” 

projekts „Laukiem būt – dzīvojam 
aktīvi!”, lai sporta entuziastiem būtu 
patīkama vide fi ziskām aktivitātēm.

Biedrība “Bites” 2017. gadā ie-
sniedza projekta iesniegumu Nr. 
17-04-AL08-A019.2201-000003 “Lau-
kiem būt – dzīvojam aktīvi” Lauku 
atbalsta dienestam. Projekts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam apakšpasāku-
ma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ieguva fi nansiālu atbalstu.

Iepriekšējos gados liels darbs ie-
guldīts stadiona atjaunošanā un jaunu 
tribīņu uzstādīšanā. Projekta īsteno-
šana bija nepieciešama, jo stadiona 

ēka bija katastrofālā stāvoklī, radot 
draudus cilvēku drošībai. Ilze Pabēr-
za, biedrības „Bites” pārstāve informē: 
„Projekta ietvaros paredzēta stadiona 
ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana: 
veicot jumta seguma, logu, durvju un 
ēkas siltināšanu, tiek atjaunotas arī 
ūdenspiegādes un kanalizācijas ievad-
sistēmas. Ēkas priekšpusē veikta lie-
veņa teritorijā esošā seguma nomaiņa 
ar betona plāksnēm. Īstenotā projekta 
galvenā vērtība būs sporta pasākumu 
kvalitātes un dažādības uzlabošana 
konkrētās vides iedzīvotājiem. Pēc 
ēkas atjaunošanas tajā tiks izvietotas 

galda spēles un svaru stieņi.”
Projekta kopējās izmaksas ir 

47313.78 EUR, no tām attiecināmās 
20000.00 EUR.  Publiskais fi nansē-
jums 18000.00 EUR, bet Kokneses no-
vada domes līdzfi nansējums 29313.78 
EUR.

  Būvniecības darbus veic SIA 
“OMega J”, būvuzraudzību SIA 
“TRANZIT ASK”, autoruzraudzību 
SIA “Jēkabpils PMK”.

Projekta realizācijas termiņš ir 31. 
jūlijs, pavisam drīz sporta entuziasti 
varēs novērtēt atjaunoto Bebru pagas-
ta stadiona ēku.

Laukiem būt – dzīvojam aktīvi!

Atjaunotā stadiona ēka lieliski iekļausies kopējā stadiona ainavā.

KOKNESES NOVADA DOMES DARBA LAIKS

Pirmdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00

Koknesieši izmēģina spēkus 
septiņcīņā
16.jūlijā vakarā Kokneses sta-

dionā norisinājās 46. “Koknese 

sporto” pasākums, kurš notika 

projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 

“Koknese-veselīgākā vide vi-

siem!” ietvaros un kuru organi-

zēja biedrība “Kokneses sporta 

veterānu klubs”. Šajā reizē 

pasākuma sporta veids bija 

vieglatlētikas septiņcīņa, kur 

apvienotas septiņas vieglatlēti-

kas disciplīnas.

Biedrība “Kokneses 

sporta veterānu klubs”

Pasākums iesākās ar nelielu 
teorētisku ieskatu septiņcīņas sa-
censību norisē un disciplīnās, lai 
informētu dalībniekus par pasāku-
ma norises galvenajiem punktiem.  
Pirmajā disciplīnā  dalībniekiem 
bija jāveic 100 metru gara distan-
ce, kuras laikā bija jāpārvar 10 
barjeras. Visātrāko dienas laiku 
uzrādīja trīssoļlēcējs Ilmārs Kal-
niņš, kam distanci izdevās veikt 
13.41 sekundē, bet otrs ātrākais 
ar 14.53 sekundēm bija Dāvis Kal-
niņš. Augstlēkšanas sacensībās no 
meitenēm vislabāk veicās Unai Ga-
dzānei, jauniešiem ar 1.35 metriem 
atzīmējās Henrijs Kalniņš, bet lielo 
grupā 1.60 metrus pārvarēja Ilmārs 
un Dāvis Kalniņi. Lodes grūšanā 
labākais bija Reinis Nungurs, kurš 
šogad kļuva arī par U-20 vecuma 

grupas čempionu Latvijā. Reinis 
uzrādīja 15.89 metrus, kas priekš 
viņa nav nekāds labais rezultāts kā 
viņš atzina, jo ikdienā ar krietni 
smagāku lodi tiek sasniegti labā-
ki rezultāti. Otrais šoreiz ar 13.20 
metriem Didzis Bērziņš, bet trešais 
ar 12.80 metriem Ingars Kļaviņš. 
Pēc lodes grūšanas sportisti at-
griezās skrejceļā, kur 7 dalībnieki 
piekrita veikt 200 metru skrējienu. 
Īstajās septiņcīņas sacensībās 200 
metri ir pirmās dienas noslēdzošās 
sacensības, bet mums tas bija tikai 
sacensību vakara vidus, kam seko-
ja vel trīs disciplīnas. 200 metros 
tika sasniegti diezgan labi rezul-
tāti. Ilmārs Kalniņš uzrādīja 23.64 
sekundes, brāļi Ingars un Ritvars 
Kļaviņi izcēlās ar dalītu otro vietu 
un 25.37 sekundēm. Turpinājumā 
dalībnieki izpildīja tāllēkšanu, kur 
piedalījās 10 dalībnieki. Ar 6.46 
metriem tālākais lēciens padevās 

Ilmāram, 6.00 Dāvim, 5.80 Inga-
ram, 5.00 Ritvaram Kļaviņam, 4.50 
Unai Gadzānei, 4.90 Reinim, 4.28 
Henrijam, 3.70 Baibai Višķerei, 
3.40 Elizabetei un 2.97 Ričardam, 
kā arī ar apmēram 1.70 metriem 
atzīmējās Lote Kalniņa (5 gadi). 
Šķēpa mešanā arī spēkus izmēģi-
nāja 10 dalībnieki. Ilmārs aizmeta 
43,94 metrus tālu, Reinis iespēja 
42.07 bet Ingaram 40.32 metri. No 
sievietēm tālākais metiens Agrai 
Bērziņai (29.81), bet Ričards bija 
labākais starp jauniešiem ar sev 
tomēr pieticīgu rezultātu – 22.99. 
2017.gada pasaules čempionātā 
tālākais metiens septiņcīņā bija 
58.41 metrs.

Paldies dalībniekiem par pie-
dalīšanos un biedrībai “Kokneses 
sporta veterānu klubs” par pasā-
kuma vadīšanu, kā arī Kokneses 
sporta centram par viesmīlīgo un 
kvalitatīvo stadionu.
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 

2018. gada jūnijā:

• reģistrētas 4 laulības

• reģistrēti 5 
jaundzimušie: Laura, 
Karlīna, Rihards, Damiāna, 
Niklāvs

• reģistrēti 3 mirušie:
aizsaulē pavadīti - 
Jānis Platpīrs (1954.g.)
Ņina Nesvate (1938.g.)
Adelaida Žogota (1931.g.)

KAPUSVĒTKI 
KOKNESES NOVADA KAPSĒTĀS

KAPSĒTA KATOĻU LUTERĀŅU

Ūsiņu kapsēta 4.augustā
pl.14.00

4.augustā
pl.14.00

Atradzes kapsēta 11.augustā
pl.14.00

11.augustā
pl.14.00

Kaplavas kapsēta 18.augustā
pl.14.00

18.augustā
pl.14.00

Iršu kapsēta 18.augustā 
pl.17.00

18. augustā 
pl.17.00

Zutēnu kapsēta 18. augustā 
pl. 18.30

19. augustā 
pl.12.00

Aktuālie kultūras pasākumi
21.jūlijs 

plkst. 14.00

Literāri muzikāla pēcpusdiena, kurā savu dzeju lasīs 
Juris Siliņš un Dzidra Čumakeviča. Pasākumu rīko 

biedrība „Mazā taka”.

Kokneses kultūras 
nama mazā zāle

21. jūlijā
 plkst. 16.00

 Taurupes amatierteātris „Maska” izspēlēs situāciju 
komēdiju „Dāvana tantei”. Ieeja par ziedojumiem. Iršu klubs

25.jūlijs 
plkst. 12.00 Saimnieču svētki Bebri, „Galdiņi”

11.augusts 
plkst. 22.00

VISLATVIJAS ZAĻUMBALLE. Spēlē: grupa "DVINSKAS 
MUZIKANTI" (nelabvēlīgos laika apstākļos kultūras 

namā). Ieeja:brīva

Pie Kokneses kultūras 
nama

Kā jau katru gadu, Dienas 

centrs jūnija mēnesi iesāk ar 

vasaras koncertu “Atvadas no 

skolas, Sveiciens vasarai!”. Šo-

gad, kad visi kultūras pasāku-

mi, lielākā vai mazākā mērā, ir 

saistīti ar mūsu dzimtenes Lat-

vijas simtgadi, arī mēs koncerta 

laikā galveno uzsvaru likām uz 

tās. 

Ieva Ūtēna,

Ģimenes atbalsta dienas centra 

vadītāja

Koncertā izmantojām arī apli-
kāciju “Izdziedi simts”, kas dalībnie-
kiem palīdzēja gan sagatavoties kon-
certam, gan tā laikā bija kvalitatīvs 
pavadošais fona skanējums. Par cik 
šis ir arī Dziesmusvētku gads, tad 
koncertu iesākām ar kopdziesmu 
“Sanāciet, sadziediet!”, tika iekļauta 
arī tautas deja “Viņš bučojis man’”, 
nobeigumā arī tradicionāli skanēja 
kopdziesma “Tikai Tā”! Dažus no 
koncerta priekšnesumiem sniedzām 
arī 14.jūnijā, Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienā, Kokneses 
viesiem, kad viņi viesojās Sociālā die-
nesta zālē uz fi lmas par 2018.gada 25. 
marta piemiņas pasākumu Bebros 
prezentāciju.

Pirms Līgo nedēļā, kas iekrita arī 
Kokneses novada svētkos, mūsos ie-
mājoja ceļotprieks! 19.jūnijā viesojā-
mies Kokneses bibliotēkas bērnu no-
daļā un uzzinājām kā kļūt par Bērnu 
žūrijas dalībnieku! 21.jūnijā, aizceļo-
jām uz Likteņdārzu, kas katru vasaru 
tiek apciemots, novērtēts paveiktais 
un izklaides sniedz rotaļu laukumiņa 
dažādība. 

Jūnija pēdējā nedēļā daudz 
sportojām un arī izgatavojām dažas 

jaunas spēles pašu rociņām! 27.jūnijā 
Dienas centrā tika organizētas “Spor-
ta spēles”, kurās 4 vecumu grupās bija 
individuālās sacensības ar vieglākiem 
un grūtākiem pārbaudījumiem, kā 
arī jauktās komandu stafetes, kurās 
ne tikai veiklībai bija nozīme, bet arī 
stratēģijai un prātam! Sacensības tika 
organizētas, lai varētu iesaistīt visas 
vecuma grupas, sākot no mazākajiem 
līdz sirmam vecumam. Grupas sada-
lījās pa vecumiem no 5 – 8 gadiem, 

9 – 12 gadiem, 13 – 18 gadiem un 
grupa 18+, kuru kuplināja 3 senioru 
klubiņa “Pīlādzītis” dalībnieces un 
viena mamma. Arī pārējās grupās 
bija pa 4 dalībniekiem. Mums ir ļoti 
liels prieks, ka mūsu novadā ir tik 
žirgti un aktīvi seniori, kas no dārza 
darbiem atraujoties, nāk papildus arī 
uz citām aktivitātēm!

 Izsalkušos puncīšus jūnija mēne-
sī mēs pildījām radošajās virtuvītes 
nodarbībās pagatavojot debesmannā 
un rabarberu plātsmaizi! 

Arī jūlijs solās būt gana raibs! 
Seko līdzi un piedalies!

Jūnijs dienas centrā aizritējis aktīvi

Ciemojoties Likteņdārzā.

Paldies mūsu atsaucīgajiem senioriem, kuri labprāt piedalās mūsu 
aktivitātēs!

Gleznās Kokneses 
skaistums
Kokneses  Tūrisma 
informācijas centrā 
aplūkojama Pāvila Karpa 
gleznu izstāde 
"Koknese – senāk un tagad".

SATIKSMES 
IEROBEŽOJUMI 

PARKA IELĀ
Kokneses novada 

dome informē: 
sakarā ar 

remontdarbiem 
Parka ielā Koknesē, 
posmā no Blaumaņa 

ielas līdz autoceļam A6 
Rīga-Daugavpils, būs 

satiksmes ierobežojumi. 
Lūdzam iedzīvotājus 
būt saprotošiem un 
atvainojamies par 

sagādātajām neērtībām.

17. jūlijā Koknesē norisinājās 
Valsts asinsdonoru centra (VADC) 
rīkotā donoru diena, kurā piedalījās 
52 donori. Četri jaunieši pirmo reizi 
ziedoja asinis. LSK brīvprātīgā un do-
noru dienas atbalstītāja Lība Zukule 
teic: „Paldies atsaucīgajiem donoriem 
no Kokneses novada, Aizkraukles un 

Skrīveriem. Pateicamies LSK Vidus-
daugavas komitejai par atvēlēto fi nan-
siālo atbalstu, kā arī  SIA „G.Miežis 
Ārsts” par katram donoram dāvāto 
hematogenu. Īpašs paldies brīvprā-
tīgajai un goda donorei  Ņinai Ruš-
manei, brīvprātīgajām palīdzēm Lī-
vai, Daigai, Ilonai un  biškopei Dacei 

Nebēdniecei. Paldies kultūras nama 
kolektīvam par donoru dienai saga-
tavoto zāli un „Ragāļu krogam” par 
garšīgajām pusdienām." VADC darbi-
nieces ar sarūpētām dāvaniņām sveica 
tos, kuri pirmo reizi ziedoja asinis un 
tos, kuri daudzu gadu garumā palīdz 
citiem glābt veselību.

Paldies atsaucīgajiem donoriem! Aicina darbā 
labiekārtošanas 

strādnieku
Kokneses pagasta 

Komunālā nodaļa aicina 
darbā labiekārtošanas 

strādnieku uz 
pilnu slodzi, trimmera 

- motorzāģa 
apliecību uzskatīs par 

priekšrocību. 
Pieteikties pie Kokneses 

pagasta Komunālās 
nodaļas vadītājas 

Benitas Peciņas pa 
tālr.29421728.
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Koknesē, Paugu ielā 1d, jaun-

atklātais dalīto atkritumu 

savākšanas laukums veiksmīgi 

uzsācis savu darbību. 

Sarmīte Rode

Iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši 
iespēju bez maksas nodot no sadzī-
ves atkritumiem nodalītu papīru, 
kartonu, plastmasas iepakojumu, 
metāla iepakojumu, nolietotas mē-
beles, nolietoto elektroniku. „Dalīto 
atkritumu savākšanas laukums šo-
brīd ir pilnībā nokomplektēts, jo ir 
uzstādīti arī atsevišķi konteineri liel-
gabarīta atkritumiem, būvniecības 

atkritumiem, baterijām, dienasgais-
mas spuldzēm un apgaismes iekār-
tām. Fiziska persona vienā reizē var 
nodot būvniecības atkritumus līdz 
100 kilogramiem,” informē Kokne-
ses novada domes izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs. 

Vairāki iedzīvotāji ir vēlējušies 
noskaidrot, vai ir iespējams nodot 
vecu nolietotu apģērbu. „Šajā gadī-
jumā iedzīvotājiem jāizmanto kon-
teineri sadzīves atkritumiem,” skaid-
ro domes izpilddirektors.

Laukuma darba laiks: otrdienās 
un trešdienās ir no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 16.00, ceturtdienās un piekt-

dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 
18.00, bet sestdienās un svētdienās 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00. 
Pirmdienās laukums nestrādā. Lau-
kuma apsaimniekotājs ir vides pa-
kalpojumu uzņēmums "Clean R".

Pirms izmest atkritumus kādā 
no konteineriem, lūdzam uzmanīgi 
iepazīties ar informāciju, kas izvie-
tota uz konteinera: uz tā ir norāde, 
kādiem atkritumiem kurš kontei-
ners ir paredzēts.

Aicinām iedzīvotājus izmantot 
dalīto atkritumu savākšanas lauku-
ma pakalpojumus, tādējādi veicinot 
vides labklājības attīstību!

Dalīto atkritumu savākšanas laukumā 
uzstādīti jauni konteineri

Tieši pēc mēneša, 11. augustā, 

plkst. 19.00 Likteņdārzā notiks 

krāšņs koncerts par godu 10 

gadiem, kopš uzsākts Likteņ-

dārza projekts, un īpašā veidā 

veltot to Latvijas simtgadei. 

Kopā ar Latvijas Nacionālo 

simfonisko orķestri, pianistu 

Vestardu Šimku, dziedātāju 

Daumantu Kalniņu un Rīgas 

Doma zēnu kori koncertā 

baudīsim krāšņu programmu 

– Imanta Kalniņa un Raimonda 

Paula tautā iemīļotos skaņdar-

bus, latviešu simfoniskās mū-

zikas klasiku un īpaši šim kon-

certam rakstītus jaundarbus, 

ko komponē Vestards Šimkus 

un Raimonds Tiguls.

Mārtiņš Pučka,

Likteņdārza sabiedrisko 

attiecību speciālists 

Pie diriģenta pults būs koncerta 
idejas autors, LNSO māksliniecis-
kais vadītājs un galvenais diriģents 
Andris Poga: “Šīs programmas ko-
dols ir simfoniska tautasdziesma – 
gan klasiska, gan speciāli šim kon-
certam no jauna radīta.” 

Jau desmit gadus ar Likteņdār-
zu kopā ir Latvijas Televīzija, un arī 
šogad ar LTV atbalstu Likteņdārzā 
norisināsies koncerts “Latvijas Lik-
teņdārzs”. Koncertu vadīs ilggadējie 
Likteņdārza draugi – Latvijas Tele-
vīzijas žurnālisti Aija Kinca un Jānis 
Geste. 

Raimonda Paula daiļrades cienī-
tājus koncertā priecēs Rīgas Doma 
zēnu kora dzidrais skanējums tau-
tasdziesmu apdarēs solistam, zēnu 
korim, klavierēm un orķestrim. 
Klavierpartiju šajā ciklā atskaņos 
Vestards Šimkus, un solists būs Dau-
mants Kalniņš. 

Klasiskās mūzikas cienītāji no-
vērtēs tādas latviešu simfoniskās 
mūzikas pērles kā “Skaisti dziedi, 
lakstīgala” no Jāzepa Vītola cikla 
“Septiņas latviešu tautasdziesmas 
orķestrim” un Tālivalda Ķeniņa sim-
fonisko darbu orķestrim “Tautasdeja 
un fūga” Latvijas Nacionālā simfo-
niskā orķestra sniegumā. 

Vestarda Šimkus jaundarbs kla-
vierēm un orķestrim “Liktens vārti” 
un Raimonda Tigula jaundarbs or-
ķestrim – simfoniskā poēma “Ho-
rizonts” – top kā veltījums Latvijas 
simtgadei un Likteņdārzam. 

Koncerts notiks brīvā dabā, Lik-
teņdārza amfi teātrī un to tiešraidē 
pārraidīs Latvijas Televīzija un Lat-
vijas Radio 1. Biļetes pieejamas visās 
“Biļešu paradīzes” tirdzniecības vie-
tās un internetā www.bilesuparadi-
ze.lv. Koncertu atbalsta AS “Latvijas 
Valsts Meži”, AS “Latvenergo” un 
Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Likteņdārzs ir unikāla, par Lat-
vijas tautas ziedojumiem veidota 
piemiņas vieta un simbols Latvijas 
tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības 

piemineklis, Likteņdārzs jau desmit 
gadus top Latvijas sirdī – Kokne-
sē, uz salas Daugavā ar tūkstošiem 
Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tau-
tiešu un uzņēmumu atbalstu. Te 
apvienojas izcila vides arhitektūra, 
ar Kokneses pussalas dabas un Dau-
gavas plūduma krāšņumu, veidojot 
draugu aleju, ozolu sardzes ieskau-
to amfi teātri, daudzfunkcionālo sa-
biedrisko ēku, digitālo ekspozīciju 
“Liktens gāte”, Lielo kalnu un skatu 
terasi. Likteņdārzā tiek fi ksēta tau-
tas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais 
koks, atvestais akmens ir ar konkrē-
ta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par 
Latvijas cilvēkiem un vēsturi.  Kopš 
2005. gada, kad tika sākts Likteņ-
dārza projekts, ar tūkstošiem Latvijā 
un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un 
uzņēmumu atbalstu Likteņdārza iz-
veidē ir ieguldīti gandrīz 2,5 miljoni 
eiro. Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 
70  000 – 100  000 apmeklētāju, no 
kuriem aptuveni 30% viesu ir bērni 
un jaunieši,  un tas rosina un nostip-
rina latviskās kopības un nacionālās 
piederības sajūtu. 

Tuvojas Likteņdārza 10 gadu 
jubilejas koncerts!

Likteņdārs. Foto: Gatis Balodis.

PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ BEBRU 
PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES “BITĪTE” VADĪTĀJU 
Prasības pretendentiem:
• uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par 
pedagogu;   
•  atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos 
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifi kāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām 
prasībām; 
• valsts valodas prasme  atbilstoši Valsts valodas likuma 
prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības ofi ciālās valodas 
prasmei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;  
• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā 
vai izglītības vadības darbā;
• profesionālā pieredze izglītības iestādes  vadīšanā  tiks 
uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam: 
• pilnu darba slodzi; 
• interesantu un atbildīgu darbu; 
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi; 
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Pieteikuma dokumentus – pretendenta pieteikumu, 
PII “Bitīte” attīstības  vīziju (līdz 2 A4 lapām datorrakstā), īsu 
dzīves un darba gaitu pārstāstu (CV),izglītību  un kvalifi kāciju 
apliecinošu dokumentu kopijas, pretendenta  apliecinājumu, 
ka  uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par 
pedagogu (2.pielikums),  rekomendācijas vai ieteikuma vēstules 
no iepriekšējām darba vietām,  līdz 2018.gada 23.jūlijam  
plkst.13.00  iesniegt personīgi Kokneses novada domes 
kancelejā vai sūtīt pa pastu uz adresi: Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 .

Ar amata konkursa nolikumu  un amata aprakstu var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.
Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65133644; 26435216 
(novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs). 

No 7. līdz 12. augustam Kuldīgas 
novada Pelčos norisināsies starptau-
tiskā mediju nometne Young Media 
Sharks, kur spējīgākie jaunieši no 
Baltijas nedēļas garumā gūs unikālas 
zināšanas un praktiskas iemaņas me-
diju jomā. Kā viens no jaudīgākajiem 
pasniedzējiem būs Somijas YLE TV 
populārā jauniešu portāla Kioski re-
daktors Antti Hirvonens, kas novadīs 
meistarklasi jauniešu medija izveidē. 

Nometnes dalībniekiem būs uni-
kāla iespēja praktiski apgūt zināšanas 
spilgtāko Latvijas un ārzemju profesio-
nāļu vadībā, uzzināt viņu pieredzi un 
gūt ieskatu nozares aizkulisēs. Šogad 
Young Media Sharks nometnes pa-
sniedzēji būs ASV reklāmas aģentūras 
Backyard Productions izpildprodu-
cents Kris Mathurs, Somijas YLE TV 
jauniešu portāla Kioski redaktors Antti 
Hirvonens, radio ētera personība Toms 
Grēviņš, karikatūrists Gatis Šļūka, mū-
zikas producents DJ Rudd, IR žurnālis-
te Ieva Alberte, video operators Dāvis 
Doršs, radio personība Justīne Savitska, 
Re:Baltica žurnāliste Lote Lārmane, re-
žisore Madara Dišlere, izaugsmes kou-
čs Niks Matusevičs, fi lmas Kriminālās 
ekselences fonds komandas pārstāvis 
Sergejs Timoņins, un daudzi citi. Šo-
gad, lielajā Latvijas jubilejas gadā, īpa-
šajā vakarā ar jauniešiem tiksies Latvi-
jas mediju leģenda - žurnālists Dainis 
Īvāns. 

Pateicoties galvenajam projekta at-
balstītājam – Vācijas Federālajai ārlietu 
ministrijai un Kuldīgas domei –jaunie-
šiem dalība nometnē būs bez maksas. 

Tiks nodrošināts arī transports no Rī-
gas un atpakaļ, dzīvošana un ēdināšana 
nometnes norises vietā, kā arī fi lmēša-
nas un montāžas tehnika praktiskajiem 
darbiem. 

Pieteikties nometnei varēs līdz 22. 
jūlijam projekta mājaslapā  YoungMe-
diaSharks.eu Jauniešus izvērtēs pēc 
radošā uzdevuma un motivācijas vēs-
tules.

Young Media Sharks ir organizā-
cijas Avantis izglītojoša iniciatīva un 
šogad notiks sesto reizi. Jaunieši pēc 
nometnes iegūst plašas prakses un dar-
ba iespējas, jaunus draugus ar kopīgām 
interesēm gan Latvijā, gan Baltijā. Ie-
gūtās zināšanas vairākiem jauniešiem 
palīdzējušas iekļūt augstskolās Latvijā 
un ārzemēs. Starptautiskās nometnes 
rezultātā ir izveidojies jauno mediju 
tīkls, kas sastāv nu jau no 300 jaunie-
šiem, kā arī realizēts jauniešu mediju 
centra Young Media House projekts, 
kas šogad nominēts Emerging Europe 
Awards 2018.

Young Media Sharks 2018 organi-
zatori ir Avantis radošā direktore Ilona 
Bičevska un Pieci.lv izveidotājs Kārlis 
Dagilis, nometnes galvenais fi nansētājs 
– Vācijas Federālā ārlietu ministrija, 
atbalsta Kuldīgas pilsēta, JC Decaux, 
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augst-
skolas RISEBA Audiovizuālās mediju 
mākslas katedra, mediju portals Pil-
seta24.lv un Latvijas pašvaldību izpild-
direktoru asociācija. 

Informāciju sagatavoja
Laura Lauziniece, T.: 27794058

info@avantis.lv

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS 
STARPTAUTISKAJAI 
MEDIJU NOMETNEI 
YOUNG MEDIA SHARKS 2018
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Starptautiskais folkloras fes-

tivāls „Baltica” ir lielākais un 

starptautiski pazīstamākais 

tradicionālās kultūras festivāls 

Baltijas valstīs. Māra Mellēna, 

festivāla „Baltica 2018” māks-

linieciskā vadītāja, teic: „No 

maza idejas graudiņa pirms 30 

gadiem dzima „Baltica” iecere 

un tā tika iedzīvināta vēl pa-

domju varas norieta ietvarā. Nu 

grauds sakuplojis vārpā, jauni 

graudi vairākkārt iesēti un nu 

jau saulē līgo „Baltica” rudzu 

lauks.” 

Sarmīte Rode

Foto no folkloras kopas „Urgas” 

arhīva

No 16. līdz 21. jūnijam festivāls 
„Baltica 2018” sasauca kopā folkloras 
kopas no Latvijas, Igaunijas, Lietu-
vas, Polijas, Baltkrievijas, Gruzijas, 
ASV un Dienvidkorejas. Arī Kokne-
ses folkloras kopa „Urgas” bija festi-
vāla dalībnieku pulkā, verot vaļā savu 
dziesmu pūru un atklājot Jāņu svinē-
šanas tradīcijas, jo šajā jubilejas gadā 
festivāla tēma bija „Jāņi. Ziedēšana.” 

Sadziedāšanās abās 
kanāla malās

Folkloras kopas „Urgas” savu ceļu 
iesāka 2005. gadā, bet festivāla „Balti-
ca” vēstures lappusēs tās vārds ierak-
stīts no 2006. gada, un šī bija piektā 
reize, kad koknesieši devās uz šo vē-
rienīgo pasākumu.

Folkloras kopas „Ur-
gas” vadītāja Inguna Žo-
gota stāsta: „Vasaras saul-
griežu laikā esam kopā ar 
labi zināmiem un no jauna 
iepazītiem draugiem iz-
baudījuši brīnišķīgo vieno-
tības sajūtu, ievijot garajā 
dziesmu virtenē arī mūsu līgotnes. 
16. jūnijā Rīgā ieradās tās folkloras 
kopas, kas skatēs bija ieguvušas kādu 
no pirmajām trim pakāpēm, lai svēt-
kus iesāktu ar novadu sadziedāšanos 
Rīgas kanāla malās. Mūsu kopai, 
kas pārstāvēja Vidzemi, no pulksten 
15 līdz 16 bija jādzied līgotnes pie 
Latvijas Nacionālā teātra. Pateico-
ties apskaņošanai, līgo dziesmas no 
teātra skanēja pāri visam kanālam. 
Nonākot pie Nacionālās operas un 
baleta teātra, mums bija dots savs 
brīdis aicināt uz sadziedāšanos. Fes-
tivāla dalībniekiem bija sagatavota 
līgotņu grāmata, kurā savāktas lī-
gotnes no dažādām vietām. Tajā ir 
arī Koknesē pierakstīta lustīga un 
skaista līgotne: „Es piedzimu māmi-
ņai”, kuru arī šajā reizē cēlām godā. 
Tā patiesi bija varena sadziedāšanās 
kanāla abās malās un arī laivās, kas 
brauca pa kanālu – viena folkloras 
kopa nodzied – otra līgo pretī un tā 
arvien uz priekšu ritinājās līgotņu 
ceļš. Jāteic, ka mēs, folkloras kopas, 
no citiem atšķiramies, ka mums vi-
sas dziesmas ir galvā un mēs varam 
jebkurā situācijā improvizēt un sace-
rēt jaunas dziesmu vijas.”

Lielkoncertā pārstāv 
Vidzemes novadu

Pēc sadziedāšanās varenā dzies-
mu straume virzījās svētku gājienā 
ap Brīvības pieminekli, lai pulcētos 
uz festivāla lielkoncertu „Šurp, Jāņa 
bērni!” Brīvības laukumā.

Mūsu folkloras kopas „Urgas” 
dziedātājiem cēlajos Lielvārdes tau-
tastērpos bija uzticēts gods pārstāvēt 
Vidzemi un vieniem no pirmajiem, 
pēc Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa svētku uzrunas, uzsākt savu 
dziesmu. Šopavasar koknesieši pie-
dalījās „Senās klēts” rīkotajā tautas-
tērpu skatē, kur tika atzinīgi novērtēti 
viņu tērpi. Inguna Žogota teic: „Kok-
nese ir tas noslēdzošais punkts, kur 
nēsā Lielvārdes tautastērpu. Kas zina, 
varbūt skaisto tērpu dēļ mums krita 
tā laimīgā loze dziedāt dižkoncertā! 
Arī mūsu dziedātāju saimes trīs bra-
šajiem vīriem: Andrim Balodim, Ri-
hardam Limanānam un Edmundam 
Trenko, kuri jau gadu dzied kopā ar 
mums, šogad tika uzšūtas greznas 
vestes. Mēs ļoti lepojamies ar mūsu 
vīriem, un ja vēl kādreiz mums pie-
vienojas bērni un mazbērni, kļūstam 

ģimeniskāki un košāki!”
16. jūnija vakarā folklo-

ras kopu vadītājiem bija svi-
nīga pieņemšana pie Valsts 
prezidenta Rīgas pils Svētku 
zālē, un kamēr Inguna Žogo-

ta satikās ar domubiedriem, 
pārējie „Urgu” dziedātāji jau devās uz 
Mazo Ģildi, kur, ārpusē gaidot savu 
vadītāju, sadziedājās ar garāmgājē-
jiem un citiem svētku svinētājiem. 
Pirmās dienas vakara noslēgumā 
koknesieši vienas stundas garumā 
Mazajā Ģildē uzturēja sadziedāšanās 
garu.

Baltijas vakarā 
emocionālākais 
festivāla brīdis

Nākamā diena aizveda uz Latvi-
jas Etnogrāfi sko brīvdabas muzeju, 
kur „Urgas” turpināja sadziedāties 
ar citām folkloras kopām, kas pieda-
lījās pasākumā „Jāņi Latvijas nova-
dos”, bet vakarā gaidīja vēl viens sa-
viļņojošs notikums - Baltijas vakars 
„Ziedi, ziedi, rudzu vārpa” Latvijas 
Mūzikas akadēmijā. Šajā dziesmota-
jā pasākumā uzstājās Baltijas valstu 
folkloras kopas, un mūsu koknesie-
šiem atkal bija gods vienīgajiem no 
Vidzemes novada ritināt savu dzies-
mu kamolu. „Pasākumu vadīja Hel-
mī Stalta un Māra Mellēna. Tas bija 
akustiskais koncerts ar fantastisku 
skanējumu. Mūsuprāt, tas bija pats 
emocionālākais festivāla brīdis,” at-

zīst „Urgu” vadītāja. 
18. jūnijā koknesieši mēroja ceļu 

uz Novada dienu Kocēnos un Dikļos. 
Un arī par šo dienu Ingunai Žogotai 
savs stāsts: „Pēc ciemošanās Kocēnos 
devāmies uz Dziesmu svētku šūpuļa 
vietu Dikļiem, kur skaistajā un atjau-
notajā estrādē Pasaules koklētāju sali-
dojumā gavilēja mūsu latviskā kokle. 
Akustiskajā koncertā varēja izbaudīt 
kokles vienreizējo un ne ar ko nesalī-
dzināmo skanējumu.”

Festivāla noslēguma dienā 21. 
jūnijā, Vasaras saulgriežos, vispirms 
folkloras kopa „Urgas” ielīgoja svēt-
kus koncertā, kas notika Siguldas 
dzelzceļa stacijā, lai pēc tam dotos 
uz Turaidas muzeja rezervātu, kur uz 
līgošanu ieradās 36 folkloras kopas. 
Pie muzeja lielā bērza, kur līgotāji 
pina vainagus, mūsu dziesmu zinātāji 
aicināja uz līgošanu un rotaļās iešanu, 
kā arī bija klāt ar savām dziesmām, 
kad svinētāji devās apsveicināties ar 
Jāņa māti – Turaidas muzeja rezer-
vāta direktori Annu Jurkāni un Jāņa 
tēvu – Siguldas domes priekšsēdē-
tāju, bet tautasdziesma „Jānīts sēdēj 
ozolā, zelta kokles koklēdams” un vēl 
citas līgotnes skanēja brīdī, kad tika 
iedegts dievišķās uguns simbols – 
Jāņu pūdele.

Starptautiskais folkloras festivāls 
„Baltica 2018” izskanējis, bet dzies-
mas ceļš nebeidzas, un tā nerimstošo 
tecējumu turpinās arī mūsu Kokne-
ses dziesmu teicēji.

Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas pro-
jekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselī-
gākā vide visiem!" ietvaros, ar mērķi uzlabot 
Kokneses novada iedzīvotāju pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fi zisko un 
garīgo veselību, aktualizējot un risinot vietē-
jās sabiedrības veselības problēmas, un izglī-
tojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas vides un 
veselības uzlabošanai. Nodarbības un lekci-
jas ir bez maksas, jo projekts tiek fi nansēts 
no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta 
līdzekļiem.

Nodarbības vada sertifi cēti speciālisti.   

Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un 
papildus pasākumi, tāpēc aktuālo informā-
ciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: 
Pašvaldība - Projekti), Facebook lapā: htt-
ps://www.facebook.com/veseligikokneses-
novada/ vai interesēties Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļā, Tālr.65133636 vai 

27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteik-
šanās uz nodarbībām notiek individuāli, se-
kojot norādītajai informācijai afi šās. 

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

Attīstības nodaļa
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JŪLIJS

Sestdiena 14. jūlijs

Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses novada bērni - Ūdens 
diena Vecbebros, Pie Ornicānu dīķa, Vecbebri, 13:00

Pirmdiena 16. jūlijs

Vieglatlētika/ septiņcīņa, Kokneses stadions, 18:00

Sestdiena 28. jūlijs

Pasākums "Domā. Elpo. Kusties.", Mežaparka estrāde, 
Vecbebri, 10:00

AUGUSTS

Pirmdiena 6. augusts

Vasaras biatlons, Kokneses stadions, 18:00

Veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumi Kokneses novadā

Eiropas Savienības projekts 

"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 

(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

Festivāla atklāšanas dienā pie Latvijas Nacionālā teātra.

„Urgās” skan 
vīru balsis! Baltijas vakarā Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Sadziedāšanās pie Rīgas kanāla.

Jura Neikena Dabas koncertzālē Dikļos.

Koknesieši folkloras festivālā „Baltica 2018” Koknesieši folkloras festivālā „Baltica 2018” 


