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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Viss paiet, atskaitot to labo, ko tu esi darījis. Lai ar skaistiem un piepildītiem mirkļiem zied mūsu vasara!

Nākamo 
pašvaldības 

izdevumu Kokneses 
Novada Vēstis 
numuru gaidiet 

septembrī!

Esiet sveicināti jūlijā – vasaras 
pilnbrieda laikā, kad saule debesīs 
augstu, pats Dieviņš brien rudzu lau-
ku, un, Daugavas viļņu rāmajā plū-
dumā raugoties, gribas apstādināt šo 
skaisto ziedēšanas mirkli. 

Valsts mērogā nozīmīgākais no-
tikums jūlija sākumā ir jaunā Valsts 
prezidenta Egila Levita darbības sā-
kums. Savukārt Kokneses novadā 
noslēgusies publiskā apspriešana, 
noskaidrojot iedzīvotāju viedokli 
par gaidāmo teritoriālo reformu. Par 
aptaujas rezultātiem informējam arī 
Kokneses Novada Vēstis lasītājus šajā 
numurā.

Tikko esam nosvinējuši Kokneses 
novada svētkus, bet svētku noskaņa 
vēl virmo līdzās. Ir patīkami dzirdēt 
iedzīvotājus atsauksmes, ka svētki 
ir izdevušies, jo labie vārdi vairo vēl 
lielāku apņemšanos darboties sava 
novada labā. „Es novēlu strādāt šai 
vietai, vienalga, vai tas būtu 100 ki-
lometru no šejienes vai Latvijas otrā 
malā, bet dzīvot šeit, strādāt šeit, mī-
lēt šeit!” - to mums novēlēja Sarmīte 
Plūme, ilggadēja Vecbebru tehniku-
ma jauniešu deju kolektīva „Kāre” 
vadītāja un televīzijas darbiniece, 
kurai svētku laikā – deju kolektīvu 
koncertā teicām paldies par saņemto 
augsto valsts apbalvojumu un tautas 
dejas tradīciju godā celšanu.

Vasaras vidus ir laiks, kad baudīt 
sauli un vēju, smelties spēku ziedu 
pļavā vai ūdens tuvumā. Bet varbūt 
ļauties piedzīvojumam, ko sauc par 
motociklistu vasaru?! Mūsu izdevu-
ma lappusēs atradīsiet mūsu novad-
nieku aicinājumu 13. jūlijā apmeklēt 
moto un mūzikas festivālu Krustpils 
estrādē. 

Šis ir arī laiks, kad vidusskolas 
absolventiem jāizvēlas turpmākais 
dzīves ceļš. Viens no šīs vasaras ab-
solventiem Rūdolfs Sprukulis arī 
ir izvēles priekšā. Bet maija nedēļā, 
kad 12. klases skolēni kārtoja latvie-
šu valodas un matemātikas eksāme-
nu, Rūdolfam satraucošāks par šiem 
abiem eksāmeniem bija kāds cits pār-
baudījums – pirmizrāde Dailes teātrī. 
Par izvēlēm un jaunām atklāsmēm 
lasiet intervijā ar Rūdolfu.

Lai ik diena sniedz prieku kā 
smaržīgs vasaras zieds!

Sarmīte Rode

No 27. līdz 30. jūnijam 

koknesieši bija gaidīti viesi 

39. Starptautiskajās Hanzas 

dienās Pleskavā, Krievijas 

Federācijā, kur starp citām 

pilsētām, svētku dalībniecēm, 

izskanēja arī Senās Hanzas 

pilsētas Kokneses vārds.

Anita Šmite, 

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja

Foto: Anita Šmite

Šogad delegācijas sastāvā bija 
Kokneses novada domes, tūris-
ma informācijas centra pārstāvji 
un deputāti. Ar vienotu kultūras 
programmu svētku skatītājus de-
vās priecēt vidējās paaudzes deju 
kolektīvs "Rats" un folkloras kopa 
"Urgas". Divās dienās ar četriem 
koncertuzvedumiem mūsu pašdar-
bības kolektīvi priecēja visus Han-
zas dienu apmeklētājus. Svētku no-
rises vietā, pašā Pleskavas pilsētas 
centrā, bija izvietotas vienpadsmit 
skatuves, uz kurām svētku dienās 
viesi no dažādām Hanzas pilsētām 
muzicēja, dejoja un izrādīja sagata-
votus priekšnesumus. 

Koknesiešu veidotā koncertprog-
ramma sniedza plašu ieskatu mūsu 
tautas tradīcijās. Dzīvespriecīgās un 

lustīgās latvie-
šu tautas dejas 
kolektīva “Rats” izpildījumā mijās ar 
mūzikas instrumentu skanējumu un 
latviešu tautas dziesmām. Folkloras 
kopas “Urgas” skanīgās balsis pava-
dīja dūdu, kokļu, bungu, akordeona 
un ermoņikas skaņas. Smaidi, mir-
dzoši acu skatieni un sirsnīgi aplausi 
pavadīja koknesiešu uzstāšanos uz 
Hanzas dienu skatuvēm. Esam gan-
darīti par koknesiešu lielisko sniegu-
mu koncertos un Kokneses vārda po-
pularizēšanu. Paldies visiem kolektī-
vu dalībniekiem, kā arī īpašs paldies 
kolektīvu vadītājām Laurai Freima-
nei un Ingunai Žogotai par ieguldīto 
darbu programmas sagatavošanā. Ar 
jaunu pieredzi, spilgtiem iespaidiem 
un radošām idejām kolektīvi mūs 
turpinās priecēt jau nākamajos kon-
certos. 

39. starptautisko Hanzas dienu 
Pleskavā raibu raibajā tirgū Kok-
nesi ar informatīvo stendu divu 
dienu garumā pārstāvēja Kokneses 
tūrisma informācijas centrs. Patei-
coties pagājušajā gadā realizētajiem 
projektiem, stenda iekārtojums bija 
lieliski izdevies. Hanzas dienu ap-
meklētāji ar interesi vēroja stenda 
noformējumā redzamo Koknesi 
un Kokneses viduslaiku pilsdru-

pas. Par skaistajiem 
skatiem bija daudz 
jautājumu, apmeklētāji ar aizrau-
tību aplūkoja Kokneses piedāvātos 
bukletus. Daudzi atcerējās, kā reiz 
apmeklējuši Latviju, citi plāno sa-
vus ceļojumus uz Latviju tuvākā 
vai tālākā nākotnē, bet liela daļa 
par Koknesi dzirdēja pirmo rei-
zi, jo, apmeklējot Latviju, līdz šim 
par galamērķiem bija izvēlējušies 
lielākās pilsētas, kā Rīgu, Daugav-
pili u.c. Daudzi atpazina Jūrmalu 
un Siguldu. Savukārt senā Hanzas 
pilsēta Koknese ar savu skaistumu 
un izdevīgo atrašanās vietu tiešā 
ceļu satiksmē no Krievijas, varētu 
būt tūristu galamērķis nākotnē, jo 
neviens vien stenda apmeklētājs 
atklāja, ka, dodoties Rīgas virzie-
nā, noteikti iegriezīsies Koknesē. 
Lai gūtu papildus sajūtas, Koknesi 
varēja iepazīt ar virtuālo briļļu pa-
līdzību. Daudziem apmeklētājiem 
tās bija spilgtas emocijas un viņi 
atkārtoti atgriezās Kokneses sten-
dā, lai arī paziņas un draugi izbau-
da košo mirkli, caur virtuālajām 
brillēm ielūkojoties Koknesē.   Kā 
ierasts Hanzas dienās, pie pilsētu 
stendiem uzstājās arī kolektīvi un 

mākslinieki, kas dodas līdzi dele-
gācijām. Folkloras kopas „Urgas” 
dziesmas, rotaļas un danči izsauca 
lielu jautrību pie Kokneses pilsētas 
stenda! Tika dejots un aplaudēts no 
sirds! Ceram, ka Koknesē nākotnē 
iegriezies ne viens vien tūrists, kurš 
saņēma informāciju Hanzas dienās 
Pleskavā. 

Hanzas dienu laikā notika arī 
Latvijas Hanzas pilsētu delegā-
tu tikšanās, kur piedalījās mūsu 
pašvaldības deputāti, lai kopīgi 
pārrunātu Latvijas Hanzas pilsētu 
darbošanos nākotnē un apspriestu 
ideju par nacionālās komitejas iz-
veidošanu. Ceram, ka, laikam ritot, 
Hanzas dienu nozīmību novērtē-
sim aizvien vairāk un dalība starp-
tautiskajā Hanzas savienībā sniegs 
plašas iespējas realizēt starptautis-
kos projektus un piedalīties īpašos 
pasākumos. 

Brauciena dalībnieki, piedaloties 
šajos svētkos, jutās lepni par Kok-
neses piederību Hanzas savienībai 
un atzinīgi novērtēja sniegto iespē-
ju būt daļai no kuplā svētku dalīb-
nieku pulka.

Dzīvespriecīgās un lustīgās latviešu tautas dejas 
kolektīva “Rats” izpildījumā mijās ar folkloras kopas 
„Urgas” mūzikas instrumentu skanējumu un latviešu 

tautas dziesmām. 

Koknesieši starptautiskajās Hanzas 
dienās Pleskavā

Hanzas dienu raibajā tirgū Koknesi ar informatīvo 
stendu divu dienu garumā pārstāvēja Kokneses tūrisma 

informācijas centrs. Greznajos viduslaiku tērpos Kokneses 
tūrisma un informācijas centra speciālistes Lauma Āre un 

Santa Midere.

Kokneses novada domes 
deputāti Valdis Silovs, 
Ziedonis Vilde un Jānis 

Krūmiņš aktīvi atbalstīja un 
palīdzēja Kokneses tūrisma 

un informācijas centra 
speciālistēm popularizēt mūsu 

novadu.

Ar latviešu tautasdziesmu uz Pleskavu! Dziesmas kā puķes 
vainagā ievija folkloras kopa „Urgas”.

Es mācēju danci vest! 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rats”.

Latviskās dzīvesziņas pasaulē nesēji – 
folkloras kopas „Urgas” dalībnieki.

Folkloras kopas „Urgas” dziesmas, rotaļas un 
danči izsauca lielu jautrību pie 

Kokneses pilsētas stenda!
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2019.gada 26.jūnijā 
Kokneses novada 
dome NOLĒMA:

1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Gada publisko pārskatu par 
2018.gadu (informācija pašvaldības 
mājaslapā www.koknese.lv).

2.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus Nr. 
4/2019 “Grozījumi Kokneses novada 
domes 2017.gada 25.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.13/2017 „Par 
Kokneses novada pašvaldības mate-
riālajiem pabalstiem””.

2.2. Noteikt, ka Kokneses novada 
domes saistošie noteikumi Nr.4/2019 
“Grozījumi Kokneses novada domes 
2017.gada 25.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.13/2017 „Par Kokneses 
novada pašvaldības materiālajiem pa-
balstiem”” stājas spēkā ar 2019.gada 
1.oktobri.

3.1. Piedalīties Interreg V-A Lat-
vijas - Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014.-2020.gadam 
3.projektu konkursā, 1.1.tematiskajā 
aktivitātē “Apmeklētāju skaita palieli-
nāšana programmas teritorijā uzlabo-
jot un attīstot kultūras un dabas man-
tojuma objektus, pakalpojumus un 
produktus”, iesniedzot projekta pie-
teikumu par senajiem un moderna-
jiem baltiem pie upēm. Projekta ko-
pējā summa plānota līdz 800  000,00 
euro, no kuras programmas fi nansē-
jums ir 85%. 

3.2. Kokneses novada domes kā 
vadošā partnera budžets projektā ir 
līdz 320  000,00 euro, no tā 85% jeb 
272000,00 euro ir programmas fi nan-
sējums, 5% jeb 16000,00 euro ir valsts 

dotācija un 10% jeb 32 000,00 euro ir 
Kokneses novada domes līdzfi nansē-
jums. (Projekta budžets tā izstrādes 
laikā var tikt samazināts).

3.3. Projekta atbalstīšanas gadīju-
mā no Kokneses novada domes bu-
džeta nodrošināt priekšfi nansējumu 
nepieciešamajā apmērā.

3.4. Projekta apstiprināšanas un 
veiksmīgas realizācijas gadījumā, 
Kokneses novada dome garantē pro-
jekta rezultātu uzturēšanu, apsaim-
niekošanu un pieeju sabiedrībai 5 ga-
dus pēc projekta īstenošanas.

3.5.Atbildīgais par lēmuma izpildi 
Kokneses novada domes izpilddirek-
tors Ilmārs Klaužs.

5.1. Apstiprināt  Kokneses pamat-
skolas - attīstības centra Nolikumu 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

5.2. Noteikt Kokneses pamatsko-
las - attīstības  centra juridisko adre-
si: Kokneses pamatskola, Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
LV-5113.

5.3. Nolikums stājas spēkā ar 2019. 
gada 26. Jūniju. 

5.4. Ar Nolikuma spēkā stāšanos 
spēku zaudē Kokneses novada domes 
2013. gada 27. februāra sēdes lēmuma 
Nr. 8.14 (protokols Nr.2) apstiprinā-
tais Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra Nolikums. 

2019.gada 10.jūlijā 
Kokneses novada 
dome NOLĒMA:

1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par p/a “Kokneses Sporta centrs” 
informāciju par aģentūras fi nansiālo 

darbību 2019. Gada pirmajā pusgadā 
(informācija mājaslapā www.koknese.
lv).

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālās palīdzības pabalstiem 
plānoto līdzekļu izlietojumu Kokne-
ses novadā 2019. gada 1. pusgadā (in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv).

3.   Apstiprināt publiskās apsprieša-
nas jautājumā “Vai Jūs atbalstāt Kok-
neses novada kā patstāvīgas Latvijas 
Republikas administratīvās teritorijas 
saglabāšanu?” rezultātus (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv).

4. Piešķirt fi nansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
1060,40 euro (viens tūkstotis sešdes-
mit euro un 40 centi) apmērā četru 
informatīvo stendu izgatavošanai 
Kokneses novada kapsētās.

5. Apstiprināt Grozījumus Kokne-
ses novada pašvaldības amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikumā 
(informācija mājaslapā www.koknese.
lv).

6.1. Apstiprināt noteikumus “Atpū-
tas vietai pie Daugavas” (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv).

6.2. Noteikumi “Atpūtas vietai pie 
Daugavas” stājas spēkā ar 2019. gada 
11. jūliju, tie ir izliekami atpūtas vietā 
un publicējami Kokneses novada mā-
jas lapā www.koknese.lv.

7.1. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt līdzfi nan-
sējumu 3  000,00 euro apmērā un 
iztrūkstošo fi nansējumu 24 284,70 
euro apmērā, kas pārsniedz projekta 
attiecināmās izmaksas projekta īste-
nošanai.

7.2. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt fi nansēju-
mu būvuzraudzības veikšanai līdz 
1350,00 euro apmērā.

7.3. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta veikt nomas līguma 
reģistrāciju Zemesgrāmatā nepiecie-
šamības gadījumā.

8.1. Atstāt negrozītu iepriekš pie-
ņemto Lēmumu par Kokneses no-
vada domes kā vadošā partnera bu-
džetu projektā, kas ir līdz 320 000,00 
euro, un kas tiek plānots tikai projek-
ta attiecināmajām izmaksām, no tā 
85% jeb 272000,00 euro ir program-
mas fi nansējums, 5% jeb 16000,00 
euro ir valsts dotācija un 10% jeb 
32  000,00 euro ir Kokneses novada 
domes līdzfi nansējums. (Projekta 
budžets tā izstrādes laikā var tikt sa-
mazināts).

8.2. Atstāt negrozītu iepriekš pie-
ņemto Lēmumu par to, ka projekta 
atbalstīšanas gadījumā Kokneses no-
vada dome nodrošina nepieciešamo 
priekšfi nansējumu šī lēmuma 1.pun-
ktā noteiktajā apjomā, ja nepiecie-
šams, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 
tikai projekta attiecināmajām izmak-
sām.

8.3. Ja projekta īstenošanas laikā 
rodas neattiecināmās izmaksas, Kok-
neses novada dome apliecina, ka tās 
tiks segtas no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem un tās nav plānots segt no 
valsts budžetā ņemta aizņēmuma.

8.4. Projekta apstiprināšanas un 
veiksmīgas realizācijas gadījumā, 
Kokneses novada dome garantē pro-

jekta rezultātu uzturēšanu, apsaim-
niekošanu un pieeju sabiedrībai 5 ga-
dus pēc projekta īstenošanas.

9. Ņemot vērā, ka pašvaldības 
2019. gada budžets jau ir apstiprināts 
un tajā šādi līdzekļi nav ieplānoti, fi -
nansiāli neatbalstīt Latvijas nacionā-
lās bibliotēkas Atbalsta biedrību 2020. 
gada mākslas sienas kalendāra ar vāc-
baltiešu mākslinieka Vilhelma Zigfrī-
da Štafenhāgena 19. gadsmita Latvijas 
pilsētu ainavu gravīrām izdošanā.

10.1. Piešķirt Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam Dainim Vin-
grim ikgadējo atvaļinājumu - četras 
kalendāra nedēļas no 2019. gada 22. 
jūlija līdz 2019. gada 18. augustam 
(ieskaitot).

10.2. D.Vingra atvaļinājuma lai-
kā no 2019. gada 22. jūlija līdz 2019. 
gada 18. augustam (ieskaitot) domes 
priekšsēdētāja pienākumus veikt do-
mes priekšsēdētāja vietniekam Mā-
rim Reinbergam.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2019. gada 28.augustā 
plkst.14.00  un tajā tiks izskatīti šādi 
pamatjautājumi:

1.Par pašvaldības budžeta izpildes 
gaitu

2.Par vides aizsardzības jautājumu 
risināšanu novadā

3.Par 2019.gada 1.pusgadā domes 
pieņemto lēmumu izpildi

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšanas gaitu

5. Par kultūras darbu novadā

Sagatavoja novada domes sekretāre 
Dz.Krišāne

26. jūnija Kokneses novada domes 
sēdē apstiprināja Kokneses  novada 
domes trauksmes celšanas sistēmas 
noteikumus, kas stājās spēkā ar 2019.
gada 1.jūliju. Noteikumiem noteikts 
iekšējo noteikumu un ierobežotas 

pieejamības dokumentu statuss, tāpēc 
tie netiek publicēti pašvaldības mājas-
lapā, bet ar šiem noteikumiem ir iepa-
zīstināti Kokneses novada domes, tās 
struktūrvienību,  iestāžu, aģentūras 
un kapitālsabiedrības darbinieki. 

Apstiprināti trauksmes 
celšanas sistēmas noteikumi

Kokneses novada pašvaldība, pa-
matojoties uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 2019. 
gada 17. jūnijā saņemto apstiprinājuma 
vēstuli, dara zināmu iedzīvotājiem, ka 

Kokneses ciemam pilsētas statuss tiks 
piešķirts vienlaicīgi ar Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 
jaunā redakcijā, kurš Saeimā tiks ie-
sniegts līdz 2019.gada 1.decembrim.

Kokneses ciemam tiks 
piešķirts pilsētas statuss

Zemgales Plānošanas reģions 
23.augustā kopā ar Rīgas Centrāl-
tirgu un Zemgales reģiona pašval-
dībām organizē "Zemgales novadu 
dienas Rīgas Centrāltirgū".  Mājra-
žotājiem un amatniekiem ir iespēju 
tirgoties Zemgales stendā.

Mājražotājiem un amatniekiem 

par vietu nav jāmaksā, bet jāpie-
dalās ar savu produkciju un, ja var, 
būtu jauki piedāvāt kādu atrakciju 
vai degustāciju.  Ja nepieciešamas 
speciālas iekārtas vai aprīkojums, 
to var jautāt e-pastā.  Pieteikšanās 
uz e- pastu:  nauris.paulins@zpr.
gov.lv   

Zemgales novadu dienas 
Rīgas Centrāltirgū

Līdz 4. augustam Kokneses tūris-
ma un  informācijas centrā  apskatā-
ma foto izstāde "Pasaule ir tik viegli 
pieejama".   Savā sešu gadu ceļošanas 

piedzīvojumā dalās koknesieši Irēna 
un Raivis. Laipni aicināti ieskatīties 
dažādās pasaules malās un atklāt jau-
nus ceļojumu galamērķus!

Foto izstāde "Pasaule ir tik 
viegli pieejama"

Kokneses novada domē

Kokneses novada svētki jau 

sesto vasaru iesākās ar sirsnīgu 

sarīkojumu – jaundzimušo no-

vadnieku sumināšanas pasāku-

mu „Man blakus tava sirsniņa”. 

5. jūlijā vakarā Kokneses nova-

da domes zālē uz savu pirmo 

svinīgo pasākumu bija aicināti 

bērniņi, kuri dzimuši 2018. gada 

otrajā pusgadā un vecāku lolotās 

atvasītes, kas nākušas pasaulē 

līdz šī gada 30. jūnijam. 

Sarmīte Rode

Foto: Ingus Pugačovs

Šajā laika posmā mūsu novads kļu-
vis bagātāks par 39 bērniņiem – 15 
meitenēm un 24 zēniem. Kokneses no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Anita Ozola, sveicot 
smaidošās māmiņas 
un tētus, uzsvēra, 

ka viņu bērniņi dzimuši īpašā laikā 
– Latvijas valsts simtgadē, bet šī gada 
bērniņi pēc gadiem varēs sacīt: „Mūsu 
dzimšanas gadā Koknese atkal kļuva 
par pilsētu!” Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris novēlēja 
vecākiem un vecvecākiem daudz mī-
lestības, sirds gudrības un pacietības, 
audzinot savus bērniņus, kas ir mūsu 
visskaistākā nākotne. Priekšsēdētāja 
sacīto turpināja šī pasākuma brīnišķī-
gie mākslinieki Dina Bitēna-Sirmā un 
Atvars Sirmais, kuri vislabāk pazīstami 
kā Čučumuižas rūķu krustmāmiņa un 
rūķītis Taustiņš. „Jūsu bērniņš ir vis-
lielākais brīnums, un viņš jums ir uzti-
cēts, lai izaugtu laimīgs jūsu mīlestības 
saulītē!” – sacīja rūķu krustmāmiņa, 

kura tikpat sirsnīgus vārdus veltīja arī 
vecvecākiem un krustvecākiem. Rūķu 
dziedātās dziesmas un saulainie vēlē-
jumi sasildīja mazas un lielas sirsniņas. 
Zāles vienā stūrītī kā vēl viens jauks 
pārsteigums bija zaķīšu pirtiņa, kurā 
gozējās divi omulīgi zaķēni Amanda 
un Daniels. Bet par atmiņu no šī pa-
sākuma mazajiem novadniekiem tika 
dāvināti čaklu roku darināti – uzņē-
muma TPM zaķēni ar zaļo Kokneses 
sirsniņu, kas iespējams kļūs par mīļāko 
bērnības rotaļlietu. Apdāvinātos bēr-
niņus un vecākus Ingus Pugačovs ai-
cināja fotografēties pie zaķīšu pirtiņas.

Audziet lieli un laimīgi, mazie no-
vadnieki!

Vecāki, kuri nevarēja ierasties pasā-
kumā, ir laipni gaidīti Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai saņemtu dā-
vaniņas.

Audziet laimīgi, mazie novadnieki!
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Biedrība "Baltaine" sadarbībā ar 

Kokneses novada domes Attīs-

tības nodaļu īstenojusi projektu 

"Latviešu gadskārtu svētku svi-

nēšanas tradīcijas Koknesē", kura 

ietvaros tika iegādāti mūzikas 

instrumenti (2 kokles, 2 akustis-

kās ģitāras,3 mandolīnas, dūdas, 

zvanga, bungas, akordeons), 

tautas tērpi, mēbeles, videoka-

mera, projektors un ekrāns.

Inguna Žogota, 

Biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja 

Projekta mērķis bija uzlabot biedrī-
bas "Baltaine" materiāli tehnisko bāzi, 
lai nodrošinātu plānotos pasākumus - 
tradicionālās kultūras ieražu iedzīvinā-
šanu, vērtību nostiprināšanu, populari-
zēšanu un tālāk nodošanu nākamajām 
paaudzēm. 

Projekta laikā tika noorganizēti īpa-
ši pasākumi, kuros tikāmies ar stāst-
nieci Anitu no Liepājas, iepazinām 
mūsu novadnieka Ernesta Skopāna ki-
nooperatora daiļradi, bija 2 pasākumi, 

kuru tēma bija "Piemiņas lieta", tie bija 
radoši uzdevumi, dizaineres Gitas Te-
nisas vadībā. Radošajā mājā ir notiku-
šas gandrīz 20 Atvērto durvju dienas, 
kad aicinām ciemos jebkuru interesen-
tu, iepazīstinām ar biedrības "Baltaine" 
darbu un ir iespējams arī darboties ra-
došajās darbnīcās. Rudens Saulgrieži, 
Veļu vakars, Bluķa vakars – tie ir tikai 
daži no mūsu tradicionālajiem gads-
kārtas svētkiem rudens laikā. Pasāku-
mos iesaistīti vismaz 350 dalībnieku. 
Radošajā mājā audzis arī ekskursantu 
skaits, kas iegriežas pie mums kā tū-
risma objektā. Bieži viesi tagad ir lie-
tuvieši. Bet ir ciemojušies arī japāņi, 
francūži, vācieši un meksikāņi. Eks-
kursantu grupas ir visdažādākās, pava-
sarī pie mums ir daudz skolēnu grupu. 
Pēdējais projektā iecerētais pasākums 
bija Muzikantu saspēle "Spēlēsim Kok-
nesē". Vienas dienas garumā pie mums 
radošajās meistarklasēs darbojās gan 

vijolnieki, gan ermoņiku spēlmaņi, 
gan mandolīnisti. Vakarpusē jau bija 
sagatavots koncerts. Tagad darbs tur-
pinās ar vēl lielāku jaudu un iespējām. 

Projekta izmaksas ir 6  883.62 eiro, 
tajā skaitā 6195.26 eiro - Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) atbalsts un   688.36 eiro 
- Kokneses novada domes līdzfi nan-
sējums. 

Projekts tiks īstenots laika posmā no 
20.06.2018. līdz 20.06.2019. 

Projekts Nr.18-04-AL08-A019.2201-
000020 "Latviešu gadskārtu svētku svi-
nēšanas tradīcijas Koknesē" tika īste-
nots "Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas LEADER 2015.-
2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. 
apakšpasākuma "Darbības īstenošana 
ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģi-
ju" 19.2.2. aktivitātes "Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas" ietvaros. 

Īstenots biedrības "Baltaine" projekts 
"Latviešu gadskārtu svētku svinēšanas 
tradīcijas Koknesē"

Pašā tūrisma sezonas plaukumā 

noslēdzas projekts "Attractive-

FORyou" jeb „Ilgtspējīgu tūrisma 

pakalpojumu attīstība un tūris-

ma infrastruktūras pieejamības 

uzlabošana” Nr.LLI-211, ko Kok-

neses novada pašvaldība īsteno-

ja sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas 

pašvaldību, Rokišķu tūrisma un 

tradicionālās amatniecības infor-

mācijas un koordinācijas centru 

un Pluņģes rajona pašvaldību 

laika posmā no 2017. gada 1.ap-

rīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Sandija Svarupa,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja 

Foto: Ingus Pugačovs un Māra 

Bitāne 

Projekts tika īstenots ar mērķi - attīs-
tīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcī-
bu un konkurētspēju, uzlabojot esošo 
tūrisma pakalpojumu un infrastruk-
tūras pieejamību, palielinot interesi 
potenciālo tūristu vidū un reklamējot 
vienotus tematisko pārrobežu tūrisma 
maršrutus. 

Projekta mērķis izpildīts ar uzviju un 
par projekta līdzekļiem uzlabota čet-
ru tūrisma informācijas centru infra-

struktūra un ieviesti jauni pakalpojumi 
tūristiem, kas ļauj labāk iepazīt Kok-
neses, Jēkabpils, Rokišķu un Pluņģes 
kultūrvēsturisko mantojumu. Koknesē, 
1905.gada ielā 7, pie jaunā Kokneses tū-
risma informācijas centra izbūvēts ērts 
stāvlaukums gan vieglajiem auto, gan 
autobusiem. Izveidota nobrauktuve per-
sonām ar kustību traucējumiem, gājēju 
ietves, ierīkoti soliņi, uzstādīts informa-
tīvais stends ar Kokneses novada karti. 

Kokneses viduslaiku pilsdrupās pie-
ejams audiogids, kas nodrošina infor-
māciju sešās valodās, turpat var spēlēt 
lielformāta puzli, domino un cirku, 
izmēģināt ķekatas. Jaunums tūrisma 
informācijas centrā ir virtuālās brilles, 
kur virtuāli 360 grādu panorāmas tūrē 
skatāmi 12 populārākie apskates objekti 
Kokneses novadā. 

Ar Kokneses novada tūrisma objek-
tiem var iepazīties virtuāli mājaslapā 
visitkoknese.lv/lv/tourism/360-gra-
du-tures-kokneses-novada-apskates-
objektos. Arī Jēkabpils, Rokišķu un 
Pluņģes ievērojamākie tūrisma objekti 
apskatāmi virtuāli 3D panorāmas tūrēs 
viņu mājas lapās. 

Labs papildinājums un informācijas 
avots ir projekta ietvaros sagatavotie 
ceļveži - "Garšu ceļvedis", kurā iekļau-
ta informācija par ēdināšanas vietām 

Latvijas-Lietuvas pierobežā un atklā-
tas interesantākās ēdienu receptes un 
"Aktīvais tūrisms Latvijas-Lietuvas 
pierobežā" četrās valodās, kas iezīmē 
interesantākās, aizraujošākās apskates 
vietas un aktīvā tūrisma galamērķus 
atraktīvajā Jēkabpils pilsētā, gleznainajā 
Kokneses novadā, Žemaitijas Versaļā – 
Pluņģes pilsētā, ainaviskajos Rokišķos 
un to apkārtnē. Abus minētos ceļvežus 
var izpētīt Kokneses novada mājas lapā 
http://visitkoknese.lv/lv/routes 

Arī projekta partnerpilsētas var le-
poties ar uzlabojumiem tūrisma jomā. 
Jēkabpils viesu ērtībām projekta laikā 
uzstādīti divi āra informācijas stendi, kā 
arī izvietotas norādes zīmes uz tūrisma 
centru un uzstādīts liels LED ekrāns ar 
noderīgu informāciju pilsētas viesiem. 

Lietuvas pilsētas Rokišķi un Pluņģe 
pazīstamas mazāk, bet to apmeklēšana 
var būt ideāls atpūtas maršruts brīv-
dienām. Rokišķos pārsteigs atjaunotā 
Gačionu muiža, krāšņā Rokišķu muiža, 
kurā ierīkots Rokišķu muzejs. Gard-
ēžiem noteikti jāiegriežas kafejnīcā "Se-
nas grafas" (latviski "Senais Grāfs"), kur 
iespējams izgaršot to, ko ražo vietējie 
uzņēmumi un saimniecības, sākot no 
vītinātas fi lejas un alkšņu dūmos auksti 
kūpinātas liellopa desas līdz Itālijā no-
gatavinātajam cietajam sieram "Rokiš-
kio Grand" un izcilas kvalitātes vīniem 
no saimniecības "Roksala". Ir vērts 

pabūt Ilzenbergas muižas kompleksā, 
kur tiek attīstīta biodinamiskā saim-
niecība. Projekta laikā Rokišķu tūrisma 
informācijas centrā uzstādīts tūristu 
skaitītājs, āra interaktīvais informācijas 
stends, iekštelpu informācijas stends ar 
izglītojošām spēlēm, iegādāts gadatir-
gus aprīkojums un uzstādītas norādes 
zīmes pilsētā. 

Tikpat pārsteidzošiem   atklājumiem 
bagāta ir otra Lietuvas pilsēta Pluņģe, ar 
tās apkaimē esošo Plateļu ezeru. Ar savu 
piedāvājumu vilina viesu nams "Prie 
Žiedelio", kur var nobaudīt žemaišu 
tradicionālo virtuvi. Aktīvās atpūtas cie-
nītājiem iespēja paviesoties enerģētisko 
piramīdu un ģeometrisko fi gūru parkā. 
Toties "Medaus kletele" saimniecībā var 
izmēģināt bišu gultas omulīgi iekārtotā 
bišu namiņā, caur logu vērot lidoņu dzī-
vi un sajust, kā pazūd saspringums un 
nemiers. Īpaša uzmanība jāvelta "Žemai-
tijas Versaļai" – kņaza Nikolaja Ogins-
ka pilij Pluņģē, kurā iekārtots Žemaišu 
muzejs un apskatāmi priekšmeti, kas 
ir saistīti ar žemaišu kultūru un mākslu 
visā pasaulē. Plašajā pils parkā tiek rīkoti 
klasiskās mūzikas koncerti. No projekta 
līdzekļiem ir restaurētas Pluņģes tūrisma 
centra telpas, uzstādīts interaktīvais in-
formācijas stends, iegādātas mēbeles un 
aprīkojums gadatirgiem. 

Projekta laikā ir uzlaboti un dažādoti 
tūrisma pakalpojumi, pilnveidota infra-

struktūras pieejamība, izveidoti ceļveži, 
iegādāts tūrisma izstāžu aprīkojums un 
rīkotas pieredzes apmaiņas vizītes un 
lekcijas. Noslēdzoties projektam, cie-
mos gaida atraktīvās Latvijas un Lietu-
vas pilsētas Koknese, Jēkabpils, Rokišķi 
un Pluņģe! 

Projekts tika īstenots ar mērķi - attīs-
tīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcī-
bu un konkurētspēju, uzlabojot esošo 
tūrisma pakalpojumu un infrastruk-
tūras pieejamību, palielinot interesi 
potenciālo tūristu vidū un reklamējot 
vienotus tematisko pārrobežu tūrisma 
maršrutus. 

Projektu fi nansēja Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonds Interreg V-A Lat-
vijas – Lietuvas programmas 2014. – 
2020.gadam ietvaros. Projekta kopējās 
izmaksas: EUR 471 234,46,  ERAF fi -
nansējums EUR 400 549,29, Kokneses 
novada domes projekta budžets EUR 
139  323,22, Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums EUR 13 932,51. 

ŠĪ publikācija tapusi ar  Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda fi nansiālu at-
balstu.   Par publikācijas saturu pilnībā 
atbild Kokneses novada dome un tas 
nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības ofi ciālo nostāju. 

Uzlaboti tūrisma pakalpojumi Latvijas un Lietuvas 
partnerpilsētās. Noslēdzas projekts "AttractiveFORyou"28

Kokneses novada politiski repre-
sēto nodaļa 22. augustā organizē 
ekskursiju Kokneses novada repre-
sētajiem. Iecerēts apmeklēt Aizkr-
aukles Vēstures un mākslas muzeju 
„Kalna Ziedi”, ģimenes uzņēmumu 
SIA „Rozīne”, kurā gatavo „Skrīveru 

mājas saldējumu” un citas Skrīveros 
ievērojamas vieta, kā arī ceļš vedīs 
uz Andreja Pumpura Lielvārdes mu-
zeju. Pusdienas plānotas Skrīveros 
„Klidziņā”. Sīkāka informācija, zva-
not L.Zukulei (tālr. 26423431) vai M. 
Dzenei (26191982).

Ekskursija Kokneses 
novada represētajiem

Politiski represēto personu 21.sali-
dojums notiks 3.augustā, plkst. 12:00 
(nevis 13:00, kā citus gadus!) Ikšķiles 
estrādē. LPRA sekretāre Dagnija Lie-
piņa informē, ka danču pļaviņā notiek 
rekonstrukcijas darbi un to šogad iz-
mantot nevarēs, tādēļ arī saviesīgā daļa 
notiks estrādē. Par pasākumu viņa 
teic: „Esam nosūtījuši ielūgumu jau-
najam Valsts prezidentam Levita kun-
gam. Cerams, ka viņš pagodinās mūs 
ar savu klātbūtni. Šogad salidojumā 
piedalīsies arī starptautiskās asociāci-
jas INTER ASSO pārstāvji. Koncertu 

mums sniegs mūziķu apvienība TEV 
TUVUMĀ ( Marts Kristians Kalniņs, 
Artūrs Skrastiņš, Ilze Ķuzule – Skrasti-
ņa,  grupa PUTNU BALLE, Jānis Mil-
tiņš, Valters Sprūdžs, Krišjānis Bremšs 
). Saviesīgā daļā spēlēs grupa OPUS C 
no Jelgavas, kur solists būs mūsu  lik-
teņbiedrs Vitālijs Upenieks. Kā visus 
gadus, pasākums ir apdrošināts, būs 
mediķu brigāde no medicīnas sabied-
rības ARS, būs bufete, starpbrīžos brī-
vais mikrofons un busiņš, kurš kursēs 
no dzelzceļa stacijas līdz estrādei un 
atpakaļ. Uz tikšanos!”

3. augustā Ikšķilē 
gadskārtējais salidojums 
politiski represētajiem

Figūru parks Plunģē.

Viesu nams Prie Žiedelio. Kokneses pilsdrupas.
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Kokneses pilsdrupās pabeigti apjomīgi konservācijas darbi un 
ieviests jauns pakalpojums

Lai sakārtotu kapsētu do-

kumentāciju,  apglabāto 

personu uzskaiti un pada-

rītu iedzīvotājiem infor-

māciju viegli pieejamu, 

Kokneses novada kapsē-

tās pēdējā gada laikā ir 

veikta kapu digitalizācija. 

Kapsētu digitalizācijas 

mērķis ir sakārtot kapu 

uzskaites sistēmu, at-

vieglojot iedzīvotājiem 

informācijas ieguvi un 

informācijas nodošanu 

nākamajām paaudzēm. 

Anda Mikāla,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas 

vadītāja

Kapsētu digitalizāciju vei-
ca uzņēmums SIA "Cemety", 
kas Atradzes kapos, Baznīcas 
kapos, Zutēnu kapos un Iršu 
kapos veica digitālos uzmērī-
jumus, kapu kopiņu uzskaiti, 
reģistrēšanu un apbedījuma 
foto fi ksāciju, izveidojot pub-
lisku datu bāzi interneta vietnē 

www.cemety.lv , kur ir pieeja-
ma kapsētu karte ar informāci-
ju par apbedītajām personām 
(par kurām informācija bija 
pieejama) un apbedījumu atra-
šanās vietu.

  Pie katras kapsētas tuvāka-
jā laikā tiks uzstādīts stends ar 
kapu izvietojuma plānu.

Turpinās darbs pie informā-
cijas precizēšanas un papildinā-
šanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aici-
nāti iepazīties ar digitālajā kar-
tē www.cemety.lv  pieejamajiem 
datiem un neprecizitāšu gadīju-
mā informēt datu uzturētājus, 
atstājot ziņojumu mājaslapā vai 
sazinoties ar Komunālās noda-
ļas vadītāju Benitu Peciņu, tālru-
nis: 65133641 vai 29421728, e-
pasts: benita.pecina@koknese.lv.

Darbi tika veikti projekta 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana Kokneses novadā” 
Nr.18-04-AL08-A019.2201-
000009 ietvaros. 

Kopējās izmaksas ir 9 885,70 
eiro, tajā skaitā 5 128,46 eiro 
- Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalsts un 4 757,24 eiro - Kok-
neses novada domes līdzfi nan-
sējums.

Projekts īstenots ”Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
LEADER 2015.-2020. gadam 
pieejas īstenošanai 19.2. apakš-
pasākuma "Darbības īstenošana 
ar sabiedrības vietējās attīstības 
stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes 
"Vie tas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas" ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzī-
votāju dzīves kvalitātes uzlabo-
šanos un nodrošina Kokneses 
novada attīstības programmā 
izvirzīto mērķu sasniegšanu.

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

Projekta ietvaros veikta Kokneses 
novada kapsētu digitalizācija, iedzīvotāji 
aicināti iepazīties ar digitālajā kartē 
pieejamajiem datiem Šī gada 11. jūnijā Jēkab-

pilī uz vadības un kon-

troles darba grupas sēdi 

jau trešo reizi pulcējās 

projekta "Kultūras man-

tojuma saglabāšana un 

attīstība Daugavas ceļā" 

partneri. Darba kārtībā 

tika izskatīti jautājumi 

par projekta īstenošanu, 

ar to saistītiem  iespē-

jamiem  riskiem  un kā 

labāk sasniegt projekta 

mērķi un rezultātus. 

Inese Vītola, 

Attīstības un investīciju 

nodaļas projektu 

vadītāja 

Sanāksmē aicināti piedalī-
ties bija visu projekta partne-
ru vadība un par projekta īs-
tenošanu atbildīgie speciālisti. 
Sanāksmē no Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības puses pieda-
lījās Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Aivars Kraps, 
domes priekšsēdētāja vietnie-
ce Kristīne Ozola, Juridiskā 
departamenta direktore Dace 
Gluha, Grāmatvedības noda-

ļas vecākā grāmatvede Līga 
Līvzeniece, Jēkabpils Vēstures 
muzeja direktore Inese Berķe, 
Attīstības un investīciju no-
daļas projektu vadītāja Inese 
Vītola, no Kokneses novada 
pašvaldības puses Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un Attīstības 
nodaļas vadītāja Anda Mikā-
la, Ogres novada pašvaldību 
pārstāvēja Infrastruktūras vei-
cināšanas nodaļas galvenais 
speciālists pielāgošanas kli-
mata pārmaiņām jautājumos 
Edgars Pārpucis.

Tā kā Jēkabpils pilsētas paš-
valdība kā vadošais partneris 
šo projektu īsteno sadarbībā 
ar Kokneses novada domi un 
Ogres novada pašvaldību, šā-
das sēdes pēc rotācijas princi-
pa notiek pie katra partnera, 
Jēkabpilī šī bija jau trešā tik-
šanās reize. 

Kā katru sēdi arī šoreiz iz-
vērtās diskusija par kopīgā 
sadarbības projekta "Kultūras 
mantojuma saglabāšana un 
attīstība Daugavas ceļā" Stra-
tēģijas 2017.- 2025. gadam 

īstenošanu. Tika apspriesti 
kopīgi mārketinga pasākumi 
projektā sakārtoto objektu un 
ar tiem saistīto jauno tūrisma 
pakalpojumu popularizēšanai 
starptautiskās tūrisma izstā-
dēs, pilsētu svētkos un Mu-
zeja nakts pasākumos. Līdz 
nākošai sēdei, kas plānota 
Koknesē, paredzēts sagatavot 
priekšlikumus kopēja tūrisma 
maršruta Daugavas ceļš popu-
larizēšanai un Muzeju nakts 
kopīgās akcijas "100 km Dau-
gavas ceļā" organizēšanai. 

Projekts tiek īstenots ar 
ES Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda atbalstu. Uz 
11.06.2019. projekta kopējās 
izmaksas- 4  198  599,66 euro; 
tsk. Jēkabpils pilsētas paš-
valdībai 3  112  054,53 euro, 
Kokneses novada pašvaldībai 
294  117,65 euro, Ogres no-
vada pašvaldībai 792  427,48 
euro. Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonda fi nansējums ir 
78,9% no projekta attiecinā-
majām izmaksām.

Jēkabpilī jau trešo reizi tiekas projekta 
“Kultūras mantojuma saglabāšana un 
attīstība Daugavas ceļā” partneri

Kokneses pilsdrupas ir 

Valsts nozīmes arhitek-

tūras piemineklis un 

atrodas Valsts nozīmes 

arheoloģijas pieminekļa 

Kokneses viduslaiku pils 

un senpilsēta teritorijā. 

Kultūras pieminekļa sa-

glabājamās vērtības ir tā 

telpiskais veidojums aina-

vā, pils korpusu un telpu 

plānojums, fasādes un 

būvformas.

Anda Mikāla,

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas 

vadītāja 

Vērienīgie konservācijas dar-
bi norisinājās pilsdrupu mūra 
sienām Pērses upes pusē. Zie-
meļu korpusa austrumu stūra 
telpā izbūvēta ekspozīcijas telpa 

– moku kambaris, kas ir aprīkots 
ar moku rīkiem. (Moku kamba-
ris dod iespēju ielūkoties Vidus-
laiku spīdzināšanas metodēs). 
Telpa atrodas pagraba līmenī. 
Uz to ved akmens kāpnes. Kā 
telpas pārsegums izbūvēta skatu 
platforma. Pagalma centrā atbil-
stoši izpētes rezultātiem un vēs-
turiskajiem aprakstiem atsegta 
vēsturiskā akas vieta. 

Darbi noritēja saskaņā ar 
SIA "Arhitektoniskās izpētes 

grupas" izstrādāto tehnisko 
projektu. Būvdarbus Kokneses 
pilsdrupās  veica SIA "Warss +", 
kas tika izvēlēts iepirkumu pro-
cedūras rezultātā. 

Konservācijas darbu  mērķis - 
nodrošināt  virszemes konstruk-
ciju konstruktīvo stiprību un 
mūra konstrukciju un atsevišķu 
būvelementu noturību. Projek-
ta rezultātā konservētās mūra 
plaknes un korpusi ir droši pie-
ejami apmeklētājiem. 

Darbi Kokneses pilsdrupās 
norisinās projekta "Kultūras 
mantojuma saglabāšana un 
attīstība Daugavas ceļā" ietvaros, 
projekta vadītāja – Anda Mikā-
la. Projektu Kokneses novada 
dome īsteno sadarbībā ar   Jē-
kabpils pilsētas pašvaldību un 
Ogres novada pašvaldību, Eiro-
pas reģionālās attīstības fonda 
specifi skā atbalsta mērķa 5.5.1. 
projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/005) 
ietvaros. 

Projekta mērķis ir saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt Daugavas 
krasta pašvaldību nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu – 
Krustpils pili, Kokneses vidus-
laiku pilsdrupas un sanatoriju 
"Ogre", attīstot esošās funkcijas, 
piedāvāt jaunradītus pakalpoju-
mus kultūras un dabas manto-
juma objektos. 

Projekta kopējās izmaksas ir 

4 246 679.80 eiro, t.sk. attieci-
nāmās izmaksas ir 1 764 705,89 
eiro, no tām 78,9% jeb 1 392 
352,96 EUR ir Eiropas Reģio-
nālā fonda fi nansējums. Valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām 
66 176,44 EUR, pašvaldību līdz-
fi nansējums 198 529,46 EUR. 

Projekta īstenošanas laiks: 
2018.gada 6.aprīlis līdz 2020.
gada 30. septembris. 

Ziemeļu korpusa austrumu stūra telpā izbūvēta ekspozīcijas telpa – 
moku kambaris, kas ir aprīkots ar moku rīkiem.

Vērienīgie konservācijas darbi norisinājās pilsdrupu mūra sienām Pērses upes pusē.

Vasaras diennakts nometne 
augustā "Active scientists"  ir 
angļu valodas nometne, kuras 
mērķis ir stiprināt angļu sa-
runvalodu un angļu valodas 
zināšanas, apvienojot ar izzino-
šām, eksperimentus ietverošām 
nodarbībām un piedzīvojumu 
bagātām, kustīgām aktivitātēm 
angļu valodā gleznainajā no-
metnes norises apkārtnē. No-
metni vada zinoši, aizrautīgi, 
azartiski pedagogi, kuri rūpēsies 
par katra dalībnieka socializēša-

nos, izglītošanos, aizrautību un 
acu mirdzumu. Nometni orga-
nizējam bērniem no 8 līdz 13 
gadiem, laika posmā no 18. līdz 
25. augustam, nakšņošana lab-
iekārtotās Vecbebru tehnikuma 
kopmītnes telpās, istabiņās pa 4 
bērniem.

Dalībniekiem būs arī iespēja 
iesaistīties apkārtni izzinošās ak-
tivitātēs, izmantojot IT, mācoties 
tās jēgpilni lietot. Izmantosim 
lietotni Actionbound.  

Nometnes kodols ir sava lat-

viskuma un piederības dabai 
apzināšanās, iepazīstot simbo-
lus, dabas elementus, dodoties 
ekspedīcijās, nakts trasēs, dodo-
ties izbraukuma ekskursijās. No-
metni noslēdz  Bezgalīgo sajūtu 
stāstu "Zilā" izrāde izbraukumā.  
Nometnes vērtības ietver drau-
dzīgu, izzinošu, radošu un aktī-
vu kopā būšanu - atklāt, apgūt, 
radīt un rādīt! Lai pieteiktu bēr-
nu nometnei, zvanīt 20200628. 

 Nometnes vadītāja Daiga 
Igaune, Bezgalīgie sajūtu stāsti

Angļu valodas nometne Vecbebros 
"Active scientists" Aicinām jaunus skolēnus!

Bebru pamatskola aicina vecākus pieteikt 
1. klases skolēnus 2019./2020. 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.
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Jau ceturto gadu vasaras 

vidū Likteņdārzā norisi-

nāsies Sajūtu diena. 13. 

jūlijā no plkst. 12.00 līdz 

15.00 lieli un mazi būs 

mīļi gaidīti uz aizraujo-

šām aktivitātēm Likteņ-

dārzā, Koknesē. Apgūsim 

burbuļu pūšanas prasmes 

kopā ar “Mārtiņa burbu-

ļiem”, būs iespēja izmēģi-

nāt roku mālu veidošanas 

mākslā, iesim ekspedīcijā 

“Izzini Likteņdārzu”, su-

posim pa Daugavu un 

vienkārši labi pavadīsim 

laiku kopā ar ģimeni un 

draugiem.

Likteņdārza informācija

Sajūtu diena ir īpašs laiks, 
ko nesteidzīgi kopā ar ģimeni 
pavadīt skaistajā Likteņdārza 
ainavā – izjust vēja plūsmu, 
saules vilinošo siltumu, Dau-
gavas ūdeņu mierīgo ritumu, 
ieklausīties dabā un būt kopā 

radošā un pozitīvā gaisotnē iz-
glītojošās un jautrās nodarbēs. 

  Sākot no plkst. 12.00 ra-
doši izglītojošajā bērnu lau-
kumā pie apmeklētāju stāv-
vietas notiks burbuļu pūšanas 
prasmju apgūšana ar “Mārti-
ņa burbuļiem”, kuru vadīs 
Zane Voitkeviča. Gan lieli, 
gan mazi varēs mācīties pūst, 
laist pa vējam un citos iespē-
jamos veidos radīt gan super 
lielus, gan daudz mazus ziep-
ju burbuļus.

Bērniem un radoši noska-
ņotiem cilvēkiem būs iespēja 
izpaust savas idejas māla vei-
došanas mākslas apgūšanas 
nodarbībā. Katram būs iespē-
ja iemēģināt roku un izveidot 
kaut ko skaistu no māla.

  Tie, kuri vēlēsies iepazīt 
visu Likteņdārza teritoriju, 
varēs draugu vai ģimenes 
komandā piedalīties piedzī-
vojumu ekspedīcijā “Izzini 
Likteņdārzu”, kuru vadīs Jā-

nis Karalis. Atrakcijas dalīb-
niekiem būs nepieciešams 
piemērots apģērbs un gata-
vība aktīvākai nodarbei, jo, 
sekojot norādēm, sniegtajiem 
attēliem vai simboliem, būs 
jāiziet 12 punktu maršruts un 
jāatrisina uzdevumi, savācot 
visus “puzles” gabaliņus.

Savukārt laivu piestātnē 
pretī baznīcai būs iespējams 
iemācīties supot – airējot 
braukt ar platu un stabilu 
sērfa dēli pa ūdens virsmu. 
Dalībniekiem būs pieejams 
arī nepieciešamais drošības 
inventārs.

Visas nodarbības notiks 
vienlaicīgi dažādās Likteņ-
dārza vietās, tā lai ikvienam 
būtu iespēja izbaudīt visas 
atrakcijas.

Dalība pasākumā ir bez-
maksas, bet ieeja Likteņdārzā 
– par ziedojumiem. Informā-
cija par pasākumu arī Likteņ-
dārza sociālo tīklu profilos 
(Facebook, draugiem.lv, In-
stagram un Twitter).

Aicinām iesūtīt 
ģimenes foto!

Gatavojoties Sajūtu dienai, 
aicinām pāršķirstīt savus foto 
albumus un iesūtīt bildes ar 
ģimenes foto no Likteņdārza 
apmeklējuma. Pasākuma die-
nā tās būs iespējams aplūkot 
Likteņdārzā, kā arī, protams, 
uzņemt jaunas fotogrāfijas 
ainaviskākajās dārza vietās. 
Sirsnīgāko un interesantāko 
bilžu autorus sagaida pārstei-
guma balvas!

Fotogrāfijas aicinām iesū-

tīt līdz 5.jūlijam uz e-pastu: 
liktendarzs@koknesesfonds.
lv, pievienojot nelielu apraks-
tu par fotogrāfijās redzama-
jiem cilvēkiem un to uzņem-
šanas laiku.

Likteņdārzs ir unikāla, par 
Latvijas tautas ziedojumiem 
veidota piemiņas vieta un 
simbols Latvijas tautas iz-
augsmei. Līdzīgi kā Brīvības 
piemineklis, Likteņdārzs jau 
desmit gadus top Latvijas sir-
dī – Koknesē, uz salas Dau-
gavā ar tūkstošiem Latvijā un 
ārvalstīs dzīvojošo tautiešu 
un uzņēmumu atbalstu. Te 
apvienojas izcila vides arhi-
tektūra, ar Kokneses pussalas 
dabas un Daugavas plūduma 
krāšņumu, veidojot draugu 
aleju, ozolu sardzes ieskauto 
amfi teātri, daudzfunkcionālo 
sabiedrisko ēku, digitālo eks-
pozīciju “Liktens gāte”, Lielo 
kalnu un skatu terasi. Likteņ-
dārzā tiek fi ksēta tautas dzīvā 
atmiņa – katrs iestādītais koks, 
atvestais akmens ir ar kon-
krēta cilvēka, cilvēku grupas 
stāstu par Latvijas cilvēkiem 
un vēsturi.   Kopš 2005. gada, 
kad tika sākts Likteņdārza 
projekts, ar tūkstošiem Latvi-
jā un ārvalstīs dzīvojošo tau-
tiešu un uzņēmumu atbalstu 
Likteņdārza izveidē ir iegul-
dīti gandrīz 2,5 miljoni eiro. 
Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 
70 000 – 100 000 apmeklētāju, 
no kuriem aptuveni 30% vie-
su ir bērni un jaunieši,  un tas 
rosina un nostiprina latviskās 
kopības un nacionālās piede-
rības sajūtu.

Aicinot ģimenes pavadīt aizraujošu laiku 
dabā, Likteņdārzā notiks Sajūtu diena

 Piedzīvojumi ar burbuļiem pagājušā gada Sajūtu dienā.

Koknesiete Dzidra Žmui-

dene piedalījās konfe-

rencē „1941. gada 14. 

jūnija piemiņai”. Publicē-

jam viņas pārdomas par 

pasākumu, kas vienoja 

visus, kuru ģimenes cie-

tušas represiju vējos. Ir 

jūnija vidus un šodien 

lielā vasaras svelme ir 

atkāpusies – pelēkas, 

drūmas debesis, kas liek 

piestāt, pārdomāt, atce-

rēties... Sirdī skumjas, 

bezspēcība un liels jautā-

jums "KĀPĒC?"

Dzidra Žmuidene 

Dodos uz Rīgu uz prezi-
denta pili, lai piedalītos kon-
ferencē "1941.gada 14.jūnija 
piemiņai", kas veltīta uz Si-
bīriju aizvestajiem gandrīz 
četriem tūkstošiem Latvijas 
bērnu. Manai mammai Ainai 
Bluzmanei arī šeit vajadzēja 
būt, bet lielā gadu nasta liek 
sevi manīt, ka nav vairs tā 
spēka un izturības, lai satiktos 
ar saviem Sibīrijas draugiem. 
Mammas lūgums – aizbrauc 
un esi kopā ar viņiem šajā 
atceres dienā, kad izsūtīja un 

izpostīja visu mūsu ģimeni. 
Un tā es nonācu vidē, kur at-
miņu stāsti plosīja katra sirdi 
par zudušajiem dzīves ga-
diem, par izdzīvošanu Sibīri-
jas plašumos, par pārdzīvoto. 
Ikviens atceres mirklis bija kā 
sāpīgu ciešanu nasta, kuras 
smagums gūlās visu klātesošo 
sirdīs. 

Konferenci atklāja fon-
da “Sibīrijas bērni” vadītāja 
Dzintra Geka, kam sekoja 
Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa un LR Saeimas priekš-
sēdētājas Ināras Mūrnieces 
uzrunas. Neizdzēšamas liecī-
bas par 1941.gada 14.jūnija 
izsūtīto dzīves apstākļiem Si-
bīrijā bija katrā atmiņu   stās-
tījumā, kuros klausījāmies: tā 
bija gan Ilze Viņķele un viņas 
tēvs Juris Vidiņš, gan arī Pē-
teris Briedis, kuri ar asarām 
acīs atcerējās pārciestās sāpes 
un nesadzijušās brūces. Mā-
cītāja Gunta Kalmes lūgšana 
par tiem, kas neatgriezās savā 
dzimtenē, savā Latvijā, bija kā 
svēts solījums un aicinājums 
– atceries un neaizmirsti tos, 
kas nevainīgi cieta. 

Visapkārt pils zālei bija iz-

vietoti bērnu zīmējumi par 
politiski represēto dzīvi iz-
sūtījumā. Labāko zīmējumu 
autori arī atradās zālē kopā 
ar izsūtītajiem. Tādi paši bēr-
ni, kādi pirms 78 gadiem tika 
sadzīti lopu vagonos un aizsū-
tīti uz tālo Sibīriju. Te satikās 
dažādas paaudzes, bet doma 
bija viena – tas nekad nedrīkst 
atkārtoties, par to ir jārunā, 
par to ir jāvāc vēsturiskās 
liecības. Ar dziļu smeldzi un 
pārdzīvojumu ikviens klausī-
jās bērnu stāstījumos par savu 
ģimenes locekļu pārciestajām 
šausmām izsūtījumā. Notika 
bērnu zīmējumu un sacerē-
jumu - likteņstāstu   konkursa 
uzvarētāju apbalvošana. 

Klausoties Ritvara Jansona 
referātu "Vēsturiskā atmiņa" 
un vēsturnieka Aināra Bam-
bala stāstījumu par piemiņas 
vietām Krievijā un nomet-
ni pie Lamas ezera, domās 
sasaistīju daudzos traģiskos 
notikumus un ar asarām acīs 
domāju, KĀPĒC tas viss no-
tika arī ar mūsu ģimeni, KĀ-
PĒC man nebija lemts satikt 
savu vectēvu, kas tagad atdu-
sas kaut kur Kirovas apgabalā, 

kapa vieta nezināma. 
Uz konferenci bija ieradu-

šies arī viesi no Krasnojarskas, 
kas pēta un vāc liecības par 
tur nometinātajiem latvie-
šiem izsūtījuma laikā. Izpētes 
materiālu atainojums ļāva vēl 
dziļāk apjaust to skaudro dzī-
ves realitāti, ar kuru bija jāsa-
stopas ikvienam deportācijā 
cietušajam. 

Man līdzi paņemti zie-
di – kuplās pujenes no mūsu 
dārza. Aizejot pie pieminekļa 
“Bārenīte” Pils laukumā mani 
pārņem neizsakāmas skum-
jas un nespēcība, jo nevaru 
rast atbildi uz savu jautājumu 
“KĀPĒC?”. Nolieku ziedus kā 
sveicienu savam vectēvam un   
pieminot mūsu ģimeni. Un 
tad - visu konferences dalīb-
nieku kopīgs gājiens uz Brī-
vības pieminekli un ziedu no-
likšana, pieminot 1941.gada 
14.jūniju. 

Konferencē piedalījās arī 
Kokneses novada represēto 
nodaļas biedre Ilga Tiltiņa un 
viņas mazmeita Marta Užule. 

Marta Užule stāsta: "14. 
jūnijā es ar savu vecmammu, 
kas ir politiski represētā, bi-

jām Rīgā – Prezidenta pilī 
uz represēto konferenci. Mēs 
apskatījām bērnu izstādi, kas 
bija veltīta Sibīrijas tēmai. 
Bērnu zīmējumi bija dažādi 
un ļoti skaisti. Pēc tam klau-
sījāmies stāstu fragmentus par 
Sibīriju no iesūtītajiem skolē-
nu domrakstiem. 

Es pirmo reizi savā mūžā 

biju Prezidenta pilī un sasvei-
cinājos ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni. Es nolēmu, 
ka nākošgad arī es piedalīšos 
šādā konkursā, jo vēlos sava 
vecuma bērniem ar zīmējumu 
parādīt, kā bērni dzīvo Sibī-
rijā, jo daudzi pat nezina par 
šādiem notikumiem Latvijas 
vēsturē."

Konference 1941. gada 14. jūnija piemiņai

Dzidra Žmuidene konferencē Rīgas pilī.

15. jūnijā smaržoja 

bērzu meijas pie Bebru 

pamatskolas ārdurvīm 

un iekštelpās. Vāzēs 

rudzupuķu un margrietiņu 

skaistums. Skalbes, 

peonijas, madaras, 

sarkanais āboliņš – visa 

ziedošā daba sanākusi 

sveikt skolas 2019. gada 

absolventus, kuriem pēc 

veiksmīgi nokārtotiem 

eksāmeniem nu sācies 

ceļš pretī jauniem 

izaicinājumiem. 

Bebru pamatskolas

informācija,

Dz. Sniedzes foto

Šī ir skolotāja Aivara Ber-
nāna audzināmā klase, no 
kuras grūti šķirties, jo kopā 
pavadītais laiks aizritējis 
zem labas saprašanās zīmes. 
To, cik tuvu un precīzi katra 
absolventa patiesajai būtībai 

piekļuvis audzinātājs (mate-
mātiķis), liecināja viņa radī-
tās un absolventiem uzdāvi-
nātās dzejas rindas. 

Svinīgais pasākums, kas 
organizēts apliecību par vis-
pārējo pamatizglītību izsnieg-
šanai, izvērtās par emocio-
nālu aizkustinājumu mirkļu 
sēriju. Tos radīja neviltotie 
apsveikumu vārdi, pateicības 
vecākiem un skolai, vien-
kāršība, sirsnība un jo īpaši 
– Skuju ģimenes muzikālais 
sniegums. Duets, solo, vijoles 
spēle, trio, īpaši piemeklēts 
dziesmu repertuārs – skaists 
un emocionāls baudījums. 
Īsti svētki dvēselei. Gandarī-
jums par paveikto. Acīm re-
dzama jauniešu izaugsme un 
sasniegtais rezultāts. 

Uz tikšanos Bebru pamat-
skolā nākamgad – skolas 5. 
salidojumā 2020. gada 20. 
jūnijā!

Svinīgi un sirsnīgi 
skolas izlaidumā. 
Uz tikšanos skolas 
salidojumā!

Lai mūsu absolventiem pietiek gribasspēka jaunu virsotņu 
sasniegšanai! Vienmēr atcerēties, ka cilvēka griba ir viņa debesis!
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Iršu pagasta iedzīvotāji 
vēlas dzīvot veselīgi un aktī-
vi piedalījās projektā no   27. 
maija līdz 2. jūnijam   – Lat-
vijas Veselības nedēļā 2019 
jeb MOVE Week. Latvijā ve-
selības nedēļa notika jau 8. 
reizi – starptautiskā projekta 
"NowWeMOVE" ietvaros. 
Galvenie   pasākuma mērķi – 
popularizēt veselīgu dzīves 
veidu, iesaistīt pēc iespējas 
vairāk cilvēku sportiskās, 
veselīgās un fiziskās aktivitā-
tēs, veicināt starpinstitūciju 
sadarbību, atbalstīt amatieru 
sporta aktivitātes un lietderī-
gi pavadīt laiku. 

Iršos Starptautiskā Vese-
lības nedēļa tika organizē-
ta sadarbībā ar Iršu pagasta 
pārvaldi, Pērses sākumskolu, 
ĢAC "Dzeguzīte", Iršu pa-
gasta bibliotēku, sporta halli 
"Irši" un NBS Gaisa spēkiem. 
Sporta aktivitāšu organizēša-
nā piedalījās 29 brīvprātīgie. 

Pasākuma organizatori vi-
sas nedēļas garumā, sportot 

gribētājiem, piedāvāja aktivi-
tāšu programmu: 

27.05. – "Izspēlējies pasa-
kā!", Pērses sākumskolas sko-
lēniem. 

28.05. – Sporta pasākums- 
"Mēs ejam uz uzvarām!", Pēr-
ses sākumskolas  skolēniem. 

29.05. – Velobrauciens "Es 
tik minos!". Aicināti visi inte-
resenti. 

30.05. – Pasākums "Daba 
pieder visiem". Pārgājiens 
skolēniem un viņu vecākiem. 

31.05. – "Starp debesīm un 
zemi – esam mēs." Uz pasā-
kumu visus aicina NBS Gaisa 
spēki. 

01.06. – "Mēs katrs sirdī 
esam bērns." Sportiskas ak-
tivitātes pieaugušajiem un 
bērniem. 

Iršu pagasta bibliotēkas 
aktivitātēs "Izspēlējies pa-
sakā!" Pērses sākumskolas 
skolēni iejutās latviešu tautas 
pasakas "Zaķis un ezis" un 
M. Stārastes daiļdarba "Lai-
mes sēkliņa" varoņu lomās. 

Rezultātā tika noieti 3672 
soļi, veikti 276 palēcieni 
un iegūtas pozitīvas emo-
cijas 36 bērniem. 

Sporta pasākumā "Mēs 
ejam uz uzvarām", Pēr-
ses sākumskolas   20 skolēni 
ar dažādām fiziskām aktivi-
tātēm attīstīja koordināciju, 
veiklību, spēku un ātrumu. 
Rezultātā tika veikti 785 lē-
cieni ar lecamauklu un 1386 
piespēles ar pildbumbu, 1 
stundu un 23 minūtes apļots 
riņķis  un  noskrieti vairāk kā 
800 metri.   

Velobrauciens "Es tik mi-
nos!" dalībniekiem paliks 
atmiņā ar nobrauktajiem ki-
lometriem un redzēto. Velo-
brauciena galamērķī, vācbal-
tu zemnieku sētā "Nomaļi", 
bija iespēja apskatīt kā otru 
atdzimšanu ir piedzīvojusi 
vācu kolonijas laikā celtā dzī-
vojamā māja, klēts un pag-
rabs. Dalībnieku skaits 10 un 
nobraukti 150 km.

Aktivitātē "Daba pieder vi-

siem" Pērses 44 sākumskolas 
skolēni  devās pārgājienā, lai 
iepazītu pagasta apkārtni un 
gūtu priekšstatu par pārgā-
jienu - kā lielisku un veselīgu 
laika pavadīšanas laiku - lie-
lākā vai mazākā dalībnieku 
grupā. 1-4. klašu grupas 19 
dalībnieki. nogāja 234 tūk-
stoši 840 soļus un 5.-6. kl. 11 
skolēni kopā pievarēja 196 
km. Pirmsskolas grupiņas 14   
bērnu un vecāku rezultāts 21 
km.

Kopā ar sadarbības partne-
riem – NBS Gaisa spēki, no-
risinājās pasākums "Starp de-
besīm un zemi -   esam mēs".   
Apskatot, izmēģinot, izbau-
dot un piedaloties lielstafetē 
127 dalībnieki nogāja 26 km, 
izkāpelēja 762 pakāpienus un 
64 bērni, piedaloties stafetēs, 
noskrēja 2000 metrus. 

Pasākums izvērsās ļoti 
grandiozs. Klātesošiem radās 
priekšstats par to, cik   fizis-
ki sagatavotiem ir jābūt   ka-
ravīriem un   kādu atbildīgu 
darbu veic NBS Gaisa spēki. 
Jāpiekrīt teicienam: "Veselā 
miesā  vesels gars!" 

1. jūnijā – Starptautiska-
jā bērnu aizsardzības dienā 
notika pasākums "Mēs katrs 
sirdī esam bērns". Pozitīvu 
emociju piesātinātā dienā 25 
lieli un mazi dalībnieki pie-
dalījās 2 stundu un 2 minūšu 
ilgā vieglā skrējienā. Iršēnie-
ši, trenējot izturību, pieveica 
4174 nepārtrauktos lēcienus 
ar lecamauklu, 1724 vēdera 
presītes un 14,2 km  vienmē-
rīga skrējiena. Mazāko da-
lībnieku solīšus un lēcienus 
piepūšamajās atrakcijās ne-
spējām uzskaitīt. 

Latvijas veselības nedēļas 
organizatori Iršos ir priecīgi 
ar sasniegtajiem rezultātiem 
– tika izpildīti 5235 lēcieni ar 
lecamauklu, noieti 238 tūk-
stoši 512 soļi, noapļots vin-
grošanas riņķis ap vidukli 1 
stundu un 23 min., noskrieti 
17 km, veiktas 1386 piespē-
les ar 1kg smagu pildbumbu, 
velobraucienā nobraukti 150 
km, noieti 243 km, uztaisītas 
1724 vēdera presītes, 2 stun-
das un 2 minūtes pavadītas 
vieglā skrējienā, nokāpti 762 
pakāpieni. Iepriekšminētās 
aktivitātes kopīgi veica 324 
dalībnieki. 

  Latvijas veselības nedēļas 
2019. galvenie organizatori 
Iršos:

 Olita Ruža, Dace Grele, 
Valda Kalniņa, Inita 

Bērzkane, Santa Kalniņa

Latvijas veselības nedēļa Iršos

Daba pieder visiem!

Iršos dzīvo veselīgi!

22. jūnijā Iršos norisi-

nājās ielīgošanas pasā-

kums "Īsa pamācība mī-

lēšanā". Neskatoties uz 

darba pilnajām rokām, 

Iršu pašdarbnieki vie-

nojās kopējā uzvedumā, 

kurā piedalījās pašdarb-

nieku teātris, Iršu vo-

kālais ansamblis, VPDK 

"Irši" un brīvmākslinie-

ces dejotājas. Vietējie 

aktieri izspēlēja 1982. 

gadā uzņemto latvie-

šu spēlfilmu - muzikālo 

komēdiju "Īsa pamācība 

mīlēšanā". 

Ilze Kaša, 

Iršu pagasta pasākumu 

organizatore   

Filmas sižets: Viļņu Jānim 
pienācis laiks ņemt sievu, bet 
kā lai atrod vislabāko? Jā-
nis izliekas, ka palicis kurls, 
klausīdamies zvanu baznīcas 
tornī, un apbraukā apkārtnes 
mājas, dzirdēdams arī to, kas 
viņam nemaz nebūtu jādzird. 
Tikai kalēja māsa Ilze uztrau-
cas, kā nabaga slimnieku va-
rētu izārstēt. 

Mūsu teātra izrādē  "Īsa 

pamācība mīlēšanā" piedalī-
jās aktieri: Guntars Igaunis, 
Ilona Ūdre, Dzintars Meijers, 
Līga Purkalne, Kristīne Jirge-
na, Ilona Petrovska, Ritvars 
Jirgens,  Marija Vilcāne, Olita 
Ruža,  Kristaps Savickis, Juris 
Savickis, Monta Bergmane 
(Režisore: Ilze Kaša). 

Vasaras saulgrieži ir laiks, 
kad zeme ir pilnziedā un 
nakts nu īsāka par dienu. 
Mēs varam būt patiesi lepni, 
ka vēl līdz šodienai turam 
godā tēvu, tēvu tradīcijas. Jo 
tradīciju sargāts cilvēks var 

droši spert soli pasaulē. Pēc 
teātra izrādes Iršu pagasta 
pārvaldes vadītāja Lāsma Ru-
ža-Riekstiņa godināja Līgas 
un Jāņus, kas ieradušies pa-
sākumā. 

  Pēc izsludinātā konkursa 
"Mīlestības gardā liesma" pa-
sākuma laikā noskaidrojām 
arī prasmīgākās saimnieces. 
Saimnieču konkursu vadīja 
atraktīvā Iršu pagasta biblio-
tekāre Dace Grele. Saimnieču 
uzdevums bija izcept pīrāgus.  
Tautas izvēlēta žūrija noteica, 
ka prasmīgākā saimniece ir 

Ilze Bergmane. Ilze 
jau izsenis ir priecē-
jusi ciemata garšas 
kārpiņas, strādājot 
par prasmīgu saim-
nieci ĢKC Dzeguzī-
te. Konkursā piedalījās: Ilze 
Bergmane, Kristīne Jirge-
na, Līga Purkalne, Kristīne 
Babre. 

Pasākuma laikā norisinā-
jās vainagu pīšana Daigas 
Igaunes pavadībā, kur varēja 
uzzināt maģisko zālīšu nozī-
mi cilvēka dzīvē un pīt goda 
kroni. Kopīgi tika  aizdegta 

burvestības un attīrīšanās 
liesma. Ar maģisku rituālu 
brīvmākslinieces atbrīvoja 
garu un dvēseli, izpildot deju 
pie dziesmas "Tautu meitas - 
raganu nakts". 

Pasākuma laikā norisinājās 
kafejnīcas "Zemītes" bufete ar 
izlejamo miestiņu un kvasu 
un citiem gardumiem, kā arī 

bija pieejamas gardas paš-
māju kūpinātas vistiņas un 
Jāņu siers. 

Galu galā šī bija tā die-
na, kad varējām uz brīdi 
apstāties šajā straujajā dzī-
ves ritumā, atvilkt elpu, 
priecāties, ieklausīties, pa-

raudzīties uz saviem mīļa-
jiem un vienkārši būt kopā. 
Vēlreiz milzīgs paldies visiem 
darba rūķiem, kuru dēļ pasā-
kums varēja norisināties. Pal-
dies Iršu iedzīvotājiem, viņu 
draugiem, radiem un kaimi-
ņiem. Tikai patiesi esot kopā, 
mēs apjaušam, cik gan stipri 
esam!  

Vasaras saulgrieži Iršos

Skats no izrādes.

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Irši” deju raksti skaisti ievijās uzveduma ritējumā.



7 NR. 110 397 2019. gada 12. JŪLIJĀ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

29. jūnijā, Pēterdienā, 

Bebru pagasta "Galdiņos" 

svinēja tēlnieka un skolo-

tāja Voldemāra Jākobsona 

120. dzimšanas dienu. 

Mākslinieka domu un dar-

bu paradīzē sirsnīgi gaidīti 

bija viņa bijušie skolnieki, 

kuri visai dzīvei paņēmuši 

līdzi sava skolotāja dzīves 

dotās atziņas, kā arī daudzi 

citi pagasta iedzīvotāji, 

kuriem ir svarīgi atcerēties 

mūsu dižā novadnieka 

vārdu. 

Sarmīte Rode 

Lidijas Degtjarevas foto 

Lai arī tēlnieks dzimis ziemas 
vidū – 27. janvārī, šis gads  aizrit 
viņa jubilejas zīmē, un vasaras 
vidus bija īstais brīdis, lai "Gal-
diņu" pakalnā pieminētu skar-
bo patiesības kalēju un akmens 
modinātāju.

Atceres pasākums iesākās 
ar piemiņas brīdi Voldemāra 
Jākobsona mūža atdusas vietā 
Zutēnu kapsētā, kur viņam – vī-
ram, kurš reiz uzkāpa augstāka-
jās kalnu virsotnēs, pieder savs 
kalns, no kura noraudzīties uz 
savu skanošo kalvi. Visskaistā-
kie vasaras ziedu pušķīši bija kā 
gaišs sveiciens sirmajam meista-
ram, kurš jau 45 vasaras zvaig-
žņu akmeņus kaļ debesīs. 

Ilglaicīgs 
ieguldījums 
nākotnē

Ir piepildījies mākslinieka 
sapnis, un jau 43 gadus viņa 

mājas ir atvērtas mākslas cie-
nītājiem. Gaidot mākslinieka 
dzimšanas dienas pasākumu, 
SIA "Trīs muskatrieksti" tika iz-
gatavotas sešas foto planšetes, 
izmantojot memoriālās mājas 
krājumā esošās fotogrāfi jas, kas 
vēsta par „Galdiņu” saimnieka 
- mākslinieka, skolotāja, spor-
tista un tūrista gaitām. "Jaunās 
planšetes ir vērtīgs un ilglaicīgs 
ieguldījums nākotnē," teic me-
moriālās mājas vadītāja Jolanta 
Pīķe. Pasākuma laikā memori-
ālajā mājā vēl bija skatāma pļa-
viņieša Linarda Skudras gleznu 
izstāde.  Zīmīgi, ka izstādes au-
tors savos skolas gados  Pļaviņu 
ģimnāzijā zīmēšanu mācījies pie 
Voldemāra Jākobsona. 

Mūsu dižais jubilārs savu at-
dzimšanu ir piedzīvojis 2015. 
gadā   izdotajā rakstnieces Lin-
das Šmites romānā "Āmurbrālis, 
akmens cietais". Svinību brīdī 
„Galdiņos” skanēja fragmen-
ti no grāmatas lappusēm, bet 
Bebru pagasta vokālā ansambļa 
"Nianse" un senioru jauktā kora 
"Alaine" dziesmotajos priekšne-
sumos dzirdējām Andra Kris-
tona komponētās dziesmas, gan 
dziedājām līdzi latviešu tautas 
dziesmai "Upe nesa ozoliņu", kas 
bebrēniešiem ir kļuvusi gluži kā 
himna no laikiem, kad šeit tika 
godā celtas biškopības tradīcijas. 

Atmiņas par 
skolotāju nezūd

"Viss vienkāršais un nevil-
totais ir liels un skaists," bija 
pārliecināts Latvijas Māks-

las akadēmijas absolvents, 
boksa čempions, aizrautīgs 
tūrists un jaunās paaudzes 
audzinātājs. „Viņš visu 
mūžu centās noskaidrot, vai 
cilvēkam pietiek ar vienkār-
šo dzīvi vien vai tomēr vajag 
ko vairāk. Visu mūžu viņš 
vairījās no izlikšanās, teāt-
ra spēlēšanas. Tāpēc nevil-
ka mugurā lepnus svārkus, 
nesēja kaklasaiti. "Atmetī-
sim visu nevajadzīgo, lieko, 
māksloto, būsim vienkārši, 
patiesi! Mēģināsim saskatīt 
skaistumu dabiskumā!” – 
Voldemārs Jākobsons novē-
lēja saviem skolniekiem un 
laikabiedriem," lasām Lindas 
Šmites grāmatas lappusēs. 

 Arī Voldemāra Jākobsona 
skolnieki ar siltiem pateicības 
vārdiem atminējās savu sko-
lotāju. Uldis Filipsons pastās-
tīja, kā Voldemārs Jākobsons 
savu audzināmo klasi aizve-
dis uz Rīgu pie Brīvības pie-
minekļa, kur pirmo reizi lau-
ku bērni izdzirdējuši tēlnieka 
Kārļa Zāles vārdu. Padomju 
gados tā bija liela uzdrīkstē-
šanās. Jānis Midegs, atsau-
coties uz iepriekš lasītajiem 
Lindas Šmites grāmatas frag-
mentiem, kuros tika minēts 
kā studiju laikā Voldemārs 
Jākobsons savā darbnīcā uz 
valsi uzlūdza negaidītu vieš-
ņu un, kā dejā griezies ar Pļa-
viņu ģimnāzistēm, atcerējās 
skolotāja sacītos vārdus: "Bei-
dzot skolu, ikvienam jāprot 
dejot valsis!" Jānis Liepiņš, 

gadu ziņā dižākais no bijuša-
jiem Jākobsona skolniekiem, 
atminējās, ka viņa klasē mā-
cījušies četri Jāņi Liepiņi. 
"Lai skolotājam būtu vieglāk 
tikt ar mums galā, viņš mūs 
sauca pēc māju vārdiem. Es 
biju Jānis no "Smiltainēm". 
Paldies viņam par to, ka ie-
mācīja mūs nebaidīties no 
dzīves grūtībām un vienmēr 
turēt doto vārdu!" Savukārt 
Ainārs Krēsliņš pastāstīja, 
kā klases puikām skolotājs 
mājturības stundā iemācīja 
gatavot putnu būrīšus. Ainā-
ra gatavotais putnu būris vēl 
tagad redzams pie "Galdiņu" 
mājas sienas, kas simboliski 
apliecina, ka skolotāja mūžs 
turpinās viņa audzēkņos.

Kā pasākuma kopdziesma 
izskanēja šo rindu autores 
un Andra Kristona radītais 
veltījums atmodinātajiem 
akmens tēliem "Galdiņos". 

Arī skulptūrai ar nosaukumu 
"Salst": "Saki, ka tev nesalst 
vairs, mana Pērses meitene. 
Tur, kur Pērses viļņi plūst, 
reiz biji zelta pienene."

Draudzīgi aplīgo 
Jākobsona 
skolniekus

Mūsu senči līgoja no Jāņiem 
līdz Pēteriem. Pasākuma no-
slēgumā draudzīgi aplīgoti un 
pie kupliem ozollapu vaina-
giem tika kora "Alaine" ilgga-
dējais dziedātājs – šīs dienas 
gaviļnieks Pēteris Stuburs un 
Voldemāra Jākobsona audzi-
nātās klases zēni, kuri vienmēr 
atbalsta "Galdiņu" pasākumus: 
Uldis Filipsons, Andris Kris-
tons, Jānis Birkāns un Uldis 
Straume. No sava izcilā skolo-
tāja brašie kungi ir mantojuši 
staltu, vīrišķīgu stāju un stipru 
garu. Lai arī turpmāk viņiem 
piemīt latviešu ozola spēks un 

izturība! Sirsnīgs paldies an-
sambļa "Nianse" dalībniecēm 
un vadītājai Liānai Haritono-
vai, senioru jauktā kora "Alai-
ne" dziedātājiem un diriģentei 
Silvijai Cīrulei par brīnišķīgo 
sniegumu, godinot mūsu no-
vadnieka bagāto mūžu. 

Paldies visām čaklajām ro-
kām, kas rūpējās, lai "Galdi-
ņu" mājās notiktu svētki, īpašs 
paldies Inesei Osma par glīti 
saposto mākslinieka atdusas 
vietu! Paldies par atbalstu 
Andrim Kristonam, kā arī Ag-
itai Eglītei par skaisti uzklāto 
un gardo svētku cienastu gal-
du! 

  "Svētku pasākumā divi 
cilvēki no saviem personis-
kajiem arhīviem uzdāvināja 
memoriālās mājas krājumam 
unikālas fotogrāfi jas, kurās 
reiz iemūžināts Voldemārs 
Jākobsons skolotāja gaitās," 
teic Jolanta Pīķe. Tātad, Vol-
demāra Jākobsona vārds skan 
šodienā. 

Kalti, āmuri, slēpes, vīzes 
un varenie slēpotāju zābaki, 
grāmatas, vairāk kā piecdes-
mit skulptūras, starp viņiem 
sirmā, mīļā "Kukažiņa", "Ma-
zais gans", "Tautumeita", 
"Saimniece", "Lācis kārum-
nieks" dzīvo savu dzīvi "Galdi-
ņu" mājās. Liekas, ka meistars 
ir tikai uz brītiņu izgājis tēva 
ābeļdārzā… Tūlīt viņš pārkāps 
slieksni, cels plecos mugurso-
mu un dosies pasaules ceļos.

Atmiņas par „Galdiņu” saimnieku nezūd

 Senioru jauktais koris „Alaine” pirmo reizi dziedāja „Galdiņos”.

Jubilejas pasākuma vadītājas: memoriālās mājas 
vadītāja Jolanta Pīķe un sabiedrisko attiecību 

speciāliste Sarmīte Rode.

Jaunās foto planšetes - papildinājums 
muzeja krājumā.

Lai ozola spēks Voldemāra Jākobsona audzināmās klases 
zēniem! Jānis Birkāns (no kreisās), Uldis Straume, Uldis 

Filipsons, Andris Kristons.

 Starptautiskajai bērnu 

aizsardzības dienai vel-

tītā pasākuma ietvaros 

Vecbebros notika reno-

vētās stadiona mājas 

atklāšana. Simboliski 

biedrības “Bites” projekta 

vadītāja pārgrieza lentu 

un tās posmus pasniedza 

sporta darba organiza-

toram, kultūras darba 

organizatorei un Bebru 

pamatskolas pārstāvim 

ar vēlējumu, lai stadionā 

notiktu daudz sportisku, 

atraktīvu pagasta iedzī-

votājiem un viesiem sais-

tošu pasākumu.  

Ilze Pabērza,

projekta koordinatore

Biedrība “Bites” 2017. 
gadā Lauku atbalsta dienes-
tam iesniedza projekta ie-
sniegumu Nr. 17-04-AL08-
A019.2201-000003 “Laukiem 
būt – dzīvojam aktīvi”. Projek-
ta Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam apakšpa-
sākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ie-
tvaros īstenošanas laiks – 2019. 
gada 5.oktobris. 

Projekta kopējās izmaksas 
47313.78 (četrdesmit septiņi 

tūkstoši trīs simti trīspadsmit 
euro un 78 eurocenti) EUR, 
no tām attiecināmās 20000.00 
(divdesmit tūkstoši euro) 
EUR.  Publiskais fi nansējums 
18000.00 (astoņpadsmit tūk-
stoši euro),  Kokneses nova-
da domes līdzfi nansējums 
29313.78 (divdesmit deviņi 
tūkstoši trīs simti trīspadsmit 
euro un 78 eurocenti) EUR. 

Projektā veica Stadiona ēkas 
fasāžu vienkāršotu atjauno-
šanu, kas ietver logu, durvju, 
jumta seguma nomaiņu un 
ēkas siltināšanu. Būvniecības 
darbus veica SIA “OMega J”, 

būvuzraudzību SIA “TRAN-
ZIT ASK”, autoruzraudzību 
SIA “Jēkabpils PMK”.

Projektā paredzētās darbības: 
Nodrošināt iespēju izmantot ēku 
sporta nodarbībām, nodrošināt 
dušu un labierīcību pieejamību 
sporta pasākumu apmeklētā-
jiem, kā arī nodrošināt stadiona 
apmeklētāju drošību un uzlabot 
sporta skolotāju, treneru un ties-
nešu darba apstākļus ikdienā un 
sacensību laikā.

2018. gadā noritēja darbi pie 
fasādes sakārtošanas, šogad 
par pašvaldības līdzekļiem tika 
veikts iekštelpu remonts. Darbi 
tuvojas noslēgumam.

Projekta realizācijas laikā ir 
sasniegti plānotie rezultāti.

Renovētās stadiona mājas atklāšana Vecbebros
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Viņš nāk no stipras dzim-

tas Bebru pagasta „Vecsil-

jāņos” un ar lepnumu teic, 

ka jūtas piederīgs savai 

dzimtajai vietai. Tikko ab-

solvējis Aizkraukles nova-

da vidusskolu un tāpat kā 

citi šīs vasaras absolventi 

ir izvēles priekšā – ceļu 

paveras daudz, kuru izvē-

lēties? 

Sarmīte Rode

Šis gads Rūdolfam Spruku-
lim iesācies ar jauniem, ne-
gaidītiem pavērsieniem, kas 
noteikti aizvedīs līdz pareiza-
jai izvēlei. Maija nedēļā, kad 
vidusskolēniem bija jākārto 
eksāmeni matemātikā un lat-
viešu valodā, Rūdolfam bija 
vēl trešais eksāmens – viena no 
galvenajām lomām pirmizrādē 
Dailes teātrī, režisora Intara 
Rešetina iestudējumā „Dēls” 
pēc Floriana Zellera lugas mo-
tīviem.

Intara Rešetina 
skolnieks

Novada jaunieši gan labāk 
viņu un dvīņubrāli Reinholdu 
pazīst kā grupas „Netīšām bli-
ce” dalībniekus. Aizkraukles 
mūzikas skolā Rūdolfs pabeidzi 
vijoles klasi, bet brālis apguvis 
trombona spēli. Mūzika un te-
ātris šobrīd Rūdolfa dzīvē aiz-
ņem galveno vietu. Tiekoties ar 
viņu, jāpiekrīt Intara Rešetina 
sacītajam, ka Rūdolfs un pārējie 
puiši, kas atsaucās režisora aici-
nājumam pieteikties uz atlases 
konkursu Dēla lomai izrādē 
„Dēls” ir pilnīgi cita paaudze, ar 
citu brīvības pakāpi un zināša-
nu apjomu. „Rūdolfs ir tīrrad-
nis,” mūsu novadnieku raksturo 
izrādes režisors. Tam piekrīt arī 
tie, kas ir bijuši izrādes skatītāji 
kādā no četrām jau nospēlēta-
jām „Dēla” izrādēm. 

Protams, pirms gada Rūdolfs 
vēl nespēja iedomāties, ka 19 
gadu vecumā spēlēs uz Dailes 

teātra skatuves, lai arī savas pir-
mās lomas ņiprie dvīņupuikas 
nospēlēja jau bērnudārzā „Bitī-
te” pirmajā grupiņā. Kā zināms, 
arī Reinholdam šis gads aizrit 
teātra zīmē. Viņš saņēma balvu 
„Gada jaunais skatuves māks-
linieks” Latvijas amatierteātru 
skatē par Zēna lomu Kokneses 
amaatierteātra izrādē „Vectēva 
māja”. Starp citu, šo izrādi kā 
vienu labākajām amatierteātru 
izrādēm  nospēlējot arī Dailes 
teātrī . 

Dvīņubrāļi, mācoties Aiz-
kraukles novada vidusskolā, 
aizvadītajos skolas gados vadī-
juši gan mazākus, gan lielākus 
pasākumus, kā arī iejutušies 
aktieru lomās dažādos skolas 
teatrālos uzvedumos. Pagāju-
šā gada rudenī Rūdolfs sāka 
apmeklēt solo dziedāšanas un 
aktiermeistarības studiju Rīgā. 
Viņš stāsta: „Šī gada sākumā 
nejauši feisbukā izlasīju Intara 
Rešetina aicinājumu pieteikties 
lomai topošajā izrādē. Pirmajā 
atlases kārtā bija jānosūta video 
par savu ģimeni. Biju pārsteigts, 
ka no 104 zēniem tiku uz otro 
kārtu un tā pamazām nonācu 
līdz fi nišam. Uzzinot, ka man 
ar jauno talantīgo aktieri Tomu 
Veličko būs jādublē Dēla loma, 
milzīgs prieks mijās ar nezi-
ņu: vai es to spēšu? Bet Intars 
Rešetins man noticēja. Viņš ir 
lielisks pedagogs un režisors, 
jo pats ir arī aktieris. Mēģināju-
mos piedalījāmies abi ar Tomu 
un vērojām viens otra spēli. 

Esmu no viņa ļoti daudz mā-
cījies. Arī pārējie lomu tēlotāji: 
Ģirts Ķesteris, Vita Vārpiņa, Ju-
ris Bartkevičs, Inita Sondore un 
Aldis Siliņš mani neuzņēma  kā 
autsaideru, bet ar uzticēšanos. 
Apzinos, ka man ir dota vien-
reizēja iespēja gūt šādu piere-
dzi. Izrāde stāsta par izvēlēm, 
un kā tās ietekmē visu turpmā-
ko dzīvi. Tā ir ģimenes drāma, 
kas neatstāj vienaldzīgu.”

Vēl izvēles 
priekšā

Aprīlī un maijā Rūdolfs bie-
žāk bija sastopams izrādes mē-
ģinājumos nevis skolas solā, 
laiks bijis saplānots rūpīgi pa 
minūtēm, lai visu pagūtu. Kad 
pienākusi eksāmenu nedēļa, 
Rūdolfs teic, ka nav spējis no-
ticēt, ka tuvojas pirmizrāde – 
lielākais eksāmens no visiem 
pārējiem. „Pirmizrāde noteica, 
vai es turpināšu spēlēt šo lomu. 
Pēc izrādes Intara Rešetina 
vārdi, ka es spēlēšu, man bija 
vislabākā eksāmena atzīme,” 
atceras Rūdolfs. Zellera lugā 
viņš ar savu varoni ir vienau-
dži, kaut gan Rūdolfs atzīst, ka 
viņam būtu interesanti šo lomu 
nospēlēt vēl pēc pāris gadiem, 
kad būs lielāka dzīves pieredze. 
Bet šobrīd jāspēlē ar šī brīža 
pasaules izpratni. Izrāde „Dēls” 
savu sezonu iesāks 23. augustā 
Cēsu mākslas festivālā, kurā 
savu lomu spēlēs arī Rūdolfs. 
Tā ir iekļauta nākamās sezonas 
repertuārā Dailes teātrī, tāpēc 

ikviens vēl var pagūt to noska-
tīties. 

Līdz sezonas sākumam Rū-
dolfs būs izvēlējies augstskolu, 
kurā uzsāks studijas, jo  viņš ir 
iesniedzis dokumentus divās 
izglītības iestādēs. Neviena no 
tām nav Kultūras akadēmija, jo 
šogad aktieru kurss netiek uz-
ņemts. Taču bez teātra viņš neiz-
tiks, būs atkal jauni projekti.

Pavisam noteikti, ka vēl lie-
lāku mērķtiecību un patstāvību 
Rūdolfs ieguva gadu mācoties 
Nīderlandē, Zwollē, izmanto-
jot studentu apmaiņas prog-
rammas YFV piedāvāto iespē-
ju. „Jā,  vidusskolas 11. klasi 
pabeidzu tālumā no Latvijas,” 
stāsta jaunietis. Dzīvojot kris-
tīgā ģimenē, pats neesot īpaši 
ticīgs, sapratis daudz jauna par 
pasauli. Katru skolas rītu 15 ki-
lometrus līdz skolai braucis ar 
velosipēdu. Mācījies tāpat kā 
citi nīderlandiešu valodā, ko 
nebijis viegli apgūt. Patīkami 
pārsteigusi vietējo iedzīvotāju 
atvērtība. „Ejot pa ielu, cilvē-
ki uzsmaida un sasveicinās ar 
nepazīstamajiem. Pie mums 
tā nenotiek, mēs esam vairāk 
uz iekšu vērsti. Gads Holandē 
man bija ļoti svētīgs dzīves vēr-
tību izpratnē,” atklāj Rūdolfs. 

Netīšām sanāk 
blice

Vienalga ko tu dari, visam 
jāpieiet ar maksimālu atdevi. 
To abiem brāļiem iemācīju-
ši gan vecāki, gan vecvecā-

ki. Tā noticis arī ar grupas 
„Netīšam blice” pēkšņo ra-
šanos un tagadējo pastāvē-
šanu. „Vidusskolā pēc kāda 
pasākuma gribējām sarīkot 
ballīti, daudz nedomājot sa-
pulcējāmies tie, kuri prot 
spēlēt kādu instrumentu. Tā 
jau spēlējam pāris gadus. 
Iepriekšējās vasarās bija aiz-
ņemtas visas nedēļas noga-
les. No pirmā sastāva spēlē-
jam mēs ar Reinholdu, vēl 
mūsu vidū ir Ģirts Lasmanis, 
Dāvis Derkačs un Ričards 
Saulevičs. Vijoli neesmu pa-
ņēmis rokās kopš mūzikas 
skolas beigšanas. Mani saista 
vairāk dziedāšana.,” teic Rū-
dolfs. 

Arī šovasar vēl būs daudz 
jādzied. Vairāk nekā kā divu 
nedēļu garumā Dundagā no-
tiks Rūdolfa apmeklētās stu-
dijas vasaras prakse, kurā stu-
dijas dalībnieki sagatavos trīs 
muzikālus projektus: iestudēs 
mūziklu „Mūzikas skaņas”, 
operu „Pūt, vējiņi” un garīgās 
mūzikas koncertu, šos iestu-
dējumus vienu reizi varēs re-
dzēt Dundagā.

Pats galvenais – atšķirībā 
no jauniešiem, kuri sūkstās 
par garlaicību, Rūdolfs tādu 
lietu nepazīst, jo dienas aiz-
rit piepildītas. „Vecāki un 
vecvecāki mūs no mazotnes 
radināja pie darba, kas bija 
noteikts, tas bija jāizdara. Ne-
kādas garlaicības!” – nosmej 
Rūdolfs. 

Pirmizrāde kā eksāmens

Skats no izrādes „Dēls” kopā ar Ģirtu Ķesteri.

No 22. jūlija līdz 28. jū-

lijam Kokneses novada 

Bebru pagastā notiks 

Valsts aizsardzības 

un patriotisma fonda 

„Namejs” un biedrības 

„Latvijas skautu un gaidu 

centrālā organizācija” 

rīkotā nometne starptau-

tisko militāro misiju ve-

terānu bērniem „Mazais 

Namejs 2019”. Nometnes 

laikā viņi iepazīs vecāku 

profesiju un karavīru 

ikdienu, skautu un gaidu 

darbību, kā arī veltīs laiku 

mūsu novada kultūrvēs-

turisko vietu apskatei.

Sarmīte Rode,

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

5. jūlijā Kokneses novada 
domē viesojās fonda „Namejs” 
valdes priekšsēdētājs,  ģenerāl-
leitnants Raimonds Graube un 
viceadmirālis Gaidis Andrejs 
Zeibots. Tiekoties ar pašval-
dības vadītāju Daini Vingri, 
viņi pārrunāja nometnes or-
ganizēšanas jautājumus, jo arī 
Kokneses novada pašvaldība 
sniegs savu atbalstu nometnes 
norisē.

2015. gada vasarā „Latvijas 
ģenerāļu klubs”, kurā darbojas 

arī Gaidis Andrejs Zeibots, iz-
veidoja Valsts aizsardzības un 
patriotisma fondu „Namejs”. 
Fonda dibinātājus un biedrus 
vieno vēlme modināt un stip-
rināt sabiedrībā pašapziņu, 
kopības izjūtu un cieņu pret 
karavīriem, kas šo valsti ir sar-
gājuši un sargā. Fonds mudina 
sabiedrību ziedot līdzekļus un 
novirza  šo naudu karavīriem 
vai to ģimenēm, kam nepiecie-
šams sociāls atbalsts. „Ja mūsu 
darbību salīdzinām ar piramī-
du, tad pati smaile ir palīdzības 
sniegšana bojā gājušo karavīru 
tuviniekiem, otrā grupa ir ve-
terāni, kuri piedalījušies starp-
tautiskajās misijās Bosnijā un 
Hercegovinā, Irākā, Afganis-
tānā, Āfrikā, bet piramīdas 
pamats ir palīdzēt tiem, kas 
veidojuši Nacionālos bruņotos 
spēkus. Pagājušajā gadā pirmā 
nometne „Mazais Namejs” 
bērniem un jauniešiem no-
tika Kuldīgā. Tās veiksmīgā 
norise apliecināja - iesāktais 
ir jāturpina. Nometnes mērķis 
ir sniegt karavīru bērniem ie-
spēju aktīvi un jēgpilni pavadīt 
vasaras brīvlaiku, attīstīt savu 
pilsoniskumu un patriotismu, 
uzzināt par Latvijas Nacionālo 
Bruņoto spēku ikdienu, iepazīt 
skautu un gaidu organizāciju. 

Nometni vadīs Agnija Janso-
ne, Latvijas skautu un gaidu 
centrālās organizācijas valdes 
priekšsēdētāja,” sarunā pastās-
tīja Raimonds Graube.

Nometnē piedalīsies līdz 
100 bērniem un jauniešiem 
vecumā no 11 līdz 15 gadiem. 
Nedēļas garumā „Mazā Name-
ja” dalībniekiem naktsmīt-
ne būs Vecbebru tehnikuma 
kompleksa dienesta viesnīcas 
mājīgajās telpās, bet dienas 
paies radoši un aktīvi darbo-
joties, apmeklējot Nacionālo 
bruņoto spēku Aviācijas bāzi, 
piedaloties izturības gājienā, 

nakts spēlēs un citās aktivitā-
tēs. Daudzi no viņiem pirmo 
reizi ciemosies Likteņdārzā 
un Kokneses viduslaiku pils-
drupās, nometnes dalībnie-
kus laipni uzņems Biškopības 
muzejā, tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālajā mājā 
Bebros, kā arī ceļš aizvedīs uz 
Iršiem.

„Priecājāmies, ka nometnes 
„Mazais Namejs 2019” mājvie-
ta būs mūsu novadā. Novēlam 
aizraujošiem notikumiem ba-
gātu nedēļu,” novēlēja Kokne-
ses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris.

Tikšanās reizē Kokneses novada domē. No kreisās: Gaidis Andrejs 
Zeibots, Dainis Vingris un Raimonds Graube.

Nometne „Mazais Namejs 2019” 
Vecbebros

1.Izdarīt Kokneses nova-
da domes 2017.gada 25.ok-
tobra saistošajos noteikumos 
Nr.13/2017 „Par Kokneses 
novada pašvaldības materiāla-
jiem pabalstiem” šādus grozī-
jumus:

1.1.Izteikt  14.punktu  šādā 
redakcijā :

“14. Pabalstu 30,00 euro ap-
mērā piešķir pensijas vecuma 
personām, kurām nav laulātā, 
nav bērnu, nav citu likumīgo 

apgādnieku, un pilngadīgām 
personām ar invaliditāti, ku-
rām nav laulātā, nav bērnu, 
nav citu likumīgo apgādnieku. 
Pabalstu piešķir, pamatojo-
ties uz iedzīvotāju reģistra un 
pašvaldības sociālā dienesta 
sniegtajām ziņām, nepieprasot 
personas iesniegumu.”

2.Saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 2019.gada 1.oktobri.

Sēdes vadītājs (personiskais 
paraksts) J.Miezītis

Kokneses novada domes 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2019 

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes  2019.gada 
26.jūnija  sēdes lēmumu Nr.6.1(prot.Nr.9) 

Grozījumi  Kokneses novada 
domes 2017.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos 
Nr.13/2017„Par Kokneses novada 

pašvaldības materiālajiem 
pabalstiem”  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

31. augustā 
Vecbebros 

57. SPORTA SVĒTKI
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Esam nosvinējuši Kokne-

ses novada svētkus, bet 

daudzi šīs vasaras gran-

diozie pasākumi vēl ir 

priekšā. Šo sestdien, 13. 

jūlijā, Krustpils brīvdabas 

estrādē notiks vasaras ska-

ļākais un karstākais mo-

tokluba "Brīvības gari MC"  

rīkotais moto un mūzikas 

pasākums "Moto Festivāls 

2019". Organizētāju vidū 

ir arī motokluba biedri – 

koknesietis Aigars Zelčs un 

Jānis Krūmiņš no Bebriem.  

Sarmīte Rode

Foto no Aigara Zelča 

personiskā arhīva

Ar daudzveidīgu pasākumu 
programmu šajā dienā mo-
toklubs atzīmēs savu 20 gadu 
jubileju.   "Aicinām Kokneses 
novada iedzīvotājus apmeklēt 
festivālu, kurā lielisku atpūtu va-
rēs baudīt ģimenes ar bērniem, 
ikviens, kurš vēlas ļauties aiz-
raujošam piedzīvojumam! Moto 
orientēšanās, parādes brauciens, 
atrakcijas, konkursi, bērnu vi-
zināšana, "Lazer tag sacensības, 
koncerts, salūts, nakts šovs – to 
visu piedāvāsim pasākuma ap-
meklētājiem mūsu motokluba 
dzimšanas dienas svinībās!" - 
teic Aigars Zelčs.

Festivāla programmas pir-
mais pasākums  iesāksies pulk-
sten 10 ar moto orientēšanos - 
šādu aktivitāti motoklubs "Brīvī-
bas gari MC" organizē trešo reizi 
pēc tam, kad tika secināts, ka 
dalībniekiem šī aktivitāte patīk 
un aizrauj. Aigars stāsta: "Ņemt 
dalību var jebkurš motocikla, 

mopēda, motorollera, kvadra-
cikla īpašnieks. Jānoorganizē 
2-6 cilvēku komanda, jāņem lī-
dzi fotoaparāts vai viedtālrunis   
ar fotografēšanas funkciju un 
kontrolpunktu medības varēs 
sākties. Pieteikties ir nepiecie-
šams "Brīvības Garu" mājaslapā 
– www.mcbg.lv, kur atrodams 
arī sīkāks sacensību nolikums 
utt. Motoorientēšanās paredzēta 
laikā no pulksten 10 - 14, bet uz-
varētāji tiks apbalvoti pulksten 
20 uz lielās skatuves."

Pasākuma rīkotāji atzīst, ka 
neatņemama moto festivāla sa-
stāvdaļa ir parādes brauciens 
pa pilsētu, kas ir interesants 
gan pašiem braucējiem, gan 
skatītājiem. Pulcēšanās parādes 
braucienam sāksies pulksten 14 
"Virši – A" degvielas uzpildes 
stacijā Varoņu ielā 10, kur arī ir 
brauciena sākums, savukārt tā 
noslēgums paredzēts Krustpils 
saliņā. Festivāls ir īstā reize, kad 
varēs nofotografēties ar baike-
riem, aprunāties ar viņiem par 
šo vīrišķīgo vaļasprieku. 

Pasākuma dienas daļā pa-
redzētas arī dažādas atrakcijas 
gan ar motocikliem, gan bez 
tiem. Mazākajiem pasākuma 
apmeklētājiem būs iespēja tikt 
izvizinātiem ar īstiem motocik-
liem. Viens no festivāla pārstei-
gumiem būs K9 suņu paraugde-
monstrējumi. 

Piesātinātajai dienas daļai 
sekos tikpat interesanta vakara 

daļa ar dažādu grupu koncer-
tiem. Vakara koncertu iesāks in-
teresanta un daudzsološa grupa 
no Jēkabpils "Arhīvs". Koncertu 
turpinās roka un klasiskās mū-
zikas apvienojums grupā no Lie-
tuvas "Th e Voiceless, kuri izpilda 
dažādus populārus roka hītus. 
Pēc tam sekos hārdroka grupa 
"Bloody Heels", vieglākiem deju 
ritmiem priecēs apvienība "Ras-
sell, Sabīne Berezina un Aivo 
Oskis" un kā vakara nagla pulk-
sten 00:00 uzstāsies Latvijas roka 
leģendas – grupa "Opus Pro". 
Pēc leģendārās grupas uzstāša-
nās līdz rīta gaismai spēlēs DJ 
Balodis. Pasākuma kulminācija 
būs krāšņs salūts. 

Festivāla ieejas maksa ir 10 
eiro, bet lētāk biļetes iepriekš-
pārdošanā var iegādāties www.
bezrindas.lv 

Mūsu novadnieki ir pieredzē-
juši moto braucēji un jau piecus 
gadus ir motokluba "Brīvības 
gari MC" biedri. Jānis Krūmiņš 
saimnieko savā zemnieku saim-
niecībā "Lejas Vēži", veic deputā-
ta pienākumus Kokneses nova-
da pašvaldībā. Aigaram ikdienas 
darbs saistīts ar televīzijas iekār-
tu uzstādīšanu. Viņi ir draugi 
un domubiedri, tāpat kā pārējos 
motokluba "Brīvības gari MC" 
biedrus, abus  vieno vēlēšanās 
savu brīvo laiku pavadīt jēgpilni 
un aktīvi.  Zēnu gados radusies 
patika uz močiem Jānim un 
Aigaram ir kļuvusi par visnotaļ 

svarīgu dzīves daļu.
Jānim pirmās motocikla 

braukšanas prasmes ierādīja 
tēvs, nosaucot dēlam trīs mo-
tocikla apgūšanas soļus: stum, 
skrūvē, brauc! No sava pirmā 
moča Jānis ir ticis jau pie sava 
sestā spēkrata "Honda CBR". Ai-
gara bērnība pagāja laukos Balvu 
pusē. "Mans pirmais braucam-
rīks bija tēva motocikls "Mins-
ka", ar kuru gribēju braukt, kad 
vēl bija grūti aizsniegt motocikla 
stūri," stāsta koknesietis. 

"Brīvības garu MC" mājasla-
pā teikts, ka par kluba biedru 
vai kandidātu var kļūt jebkurš 
motobraucējs, kas ir ieintere-
sēts un gatavs ar savu darbību 
un līdzekļiem ietekmēt kluba 
mērķu un uzdevumu sasnieg-
šanu, atzīst un ievēro Kluba 
Statūtus.  Topošajam kluba 
biedram ir jāiesniedz rakst-
veida pieteikums Kluba valdē 
un aizpildīta Kluba pieteiku-
ma anketa, kurai jāpievieno 
kluba biedra rekomendācija. 
Vispirms tiek piešķirts bied-
ra kandidāta statuss, un tikai 
pēc laika, parādot sevi no vis-
labākās puses, moto braucēju 
apstiprina par kluba biedru. 
Aigars šo procesu raksturo īsi: 
"Viņam vienkārši ir jābūt lāga 
čalim, jāspēj pielāgoties ko-
mandai. Meitenes mēs klubā 
neuzņemam, bet mūsu sievas 
vai draudzenes piedalās kluba 
rīkotajos pasākumos."

Šopavasar, Sama modinā-

šanas svētkos, Aigars ar sievu 
Sanitu svētku svinētājiem pre-
zentēja motoklubu "Brīvības 
gari MC", izrādot gan baiku, 
gan izgatavotos krekliņus ar 
kluba simboliku, kas uzreiz 
piesaista uzmanību un rada 
interesi uzzināt par kluba akti-
vitātēm. Īstenu moto braucēju 
var atpazīt pēc ekipējuma: ķi-
veres, zābakiem, ādas jakas un 
biksēm. "Baikerim būt nav lēts 
prieks, bet pakāpeniski visu 
sagādāt ir iespējams," atzīst 
Aigars. 

Klubam ir savs prezidents un 
viceprezidents. Arī Jānim un Ai-
garam ir savi amati. Jānis ir ceļa 
kapteinis, kas nozīmē, ka tieši vi-
ņam ir uzticēts veidot brauciena 
maršrutus, bet Aigars ir atbildīgs 
par kluba fi nansēm. 

Motoklubs šogad   svin savu 
20. gadskārtu, bet moto festivāls 
notiks desmito reizi, jo tiek rīkots 
ik pēc diviem gadiem un prasa 
lielu sagatavošanās darbu. Fes-
tivāls ir vērienīgākais pasākums 
šajā vasarā, bet gandrīz katra 
nedēļas nogale motobraucējiem 
ir aizņemta ar kādu interesantu 
aktivitāti. "Latvijā ir vairāki moto 
klubi, mēs savstarpēji sadarboja-
mies, organizējam kopīgus tusi-
ņus. Tās nav sacensības, bet patī-
kama kopā būšana. Mums ir arī 
sava kluba māja, kurā uzņemam 
viesus un organizējam dažādus 
pasākumus. Ikdienā mums kat-
ram ir sava nodarbošanās. Mūsu 
vidū ir dažādu profesiju pārstāvji. 

Darbošanās klubā veido arī rak-
sturu un garīgo izaugsmi, jo laiks 
aizrit interesantās sarunās, kas 
liek pārdomāt, ko savā dzīvē mēs 
katrs varētu mainīt vai uzlabot," 
stāsta Aigars. 

Gadu gaitā ir izveidojusies 
draudzība ar motoklubiem Lie-
tuvā un Polijā. Nevar saskaitīt, 
cik jūdžu ar baikiem šajos gados 
nobraukts, ceļojot pa Latviju un 
ārzemēm, bet vissvarīgākās ir 
gūtās emocijas un neaizmirs-
tamie ceļojumu iespaidi. Jānis 
un Aigars ar pārliecību teic, ka 
ceļot ar baiku ir daudz aizrau-
jošāk, nekā vadot auto stūri. Tā 
vislabāk var sajust gan sauli, gan 
vēju. Par gadskārtēju notikumu 
viņiem ir kļuvis brauciens uz 
Ventspili, starptautisko moto-
braucēju saietu "Kurland Bike 
Meet". 

Savukārt visiem motokluba 
biedriem ar ģimenēm ir izveido-
jusies tradīcija satikties 25. de-
cembrī Ziemassvētku skrējienā 
ap Radžu ūdenskrātuvi. Pēc tam 
seko kopīga karstvīna baudīšana 
pie ugunskura turpat ūdenskrā-
tuves tuvumā. "Ikviens arī šajā 
pasākumā ir aicināts mums pie-
biedroties,” teic Aigars. 

Motokluba "Brīvības gari 
MC" notikumiem var sekot lī-
dzi mājaslapā www.mcbg.lv  un 
feisbuka lapā. 

Vasaras vidū, 13. jūlijā, būsiet 
gaidīti šīs vasaras skaļākajā un 
karstākajā moto un mūzikas pa-
sākumā "Moto Festivāls 2019"!

Laiks doties uz motociklistu vasaras 
vērienīgāko pasākumu!

Motokluba biedri Aigars 
Zelčs un Jānis Krūmiņš.

Mēs esam „Brīvības gari MC”!
Tikpat lieliskā noskaņojumā tiksimies 13. jūlijā!

Šovasar no 1. līdz 11. au-

gustam AS "Latvenergo" 

Pļaviņu  hidroelektrostaci-

jas ūdenskrātuvē uzturēs 

pazeminātu ūdens līmeni 

ar tālāku pakāpenisku 

ūdens līmeņa atjaunoša-

nu.

Ivita Bidere

AS "Latvenergo" 

Preses sekretāre 

Rūpējoties par Daugavas 
hidroelektrostaciju hidroteh-

nisko būvju drošumu*, 2019. 
gadā     no 1. augusta līdz 11. 
augustam plānota ūdenslīme-
ņa pazemināšana Pļaviņu HES 
ūdenskrātuvē. Šajā periodā 
veiks Pļaviņu HES augšbjefa 
balstu un atbalstsienu apseko-
šanu ūdens līmeņa mainīgajā 
zonā, kas nepieciešama atjau-
nošanas darbu būvprojekta iz-
strādei.

Šajā periodā plānota ūdens 
līmeņa pazemināšana ūdens-
krātuvē augstuma atzīmju ro-

bežās no 69.14 metriem līdz 
69.70 metriem LAS-2000,5 
(Latvijas normālo augstumu 
sistēmā), kas būs par 2.44 met-
riem līdz 3.00 metriem zemāk 
par ūdenskrātuves normālo 
uzstādinājuma līmeni, taču tas 
nebūs zemāks par Pļaviņu HES 
ūdens resursu lietošanas atļaujā 
noteikto minimālo pieļaujamo 
ūdenskrātuves ūdens līmeni at-
tiecīgajā periodā. Minēto darbu 
izpildei ir saņemti visu uzrau-
gošo institūciju saskaņojumi. 

Ūdenslīmeņa pazemināša-
nas periodā veiks Pļaviņu HES 
augšbjefa balstu un atbalstsie-
nu apsekošanu ūdens līmeņa 
mainīgajā zonā, lai nodrošinātu 
projekta "Pļaviņu HES AB bals-
tu betona virsmu apsekošana 
un atjaunošanas darbu būvpro-
jekta izstrāde" izpildi. 

Ūdens līmeņa pazemināšana 
un atjaunošana Pļaviņu HES 
ūdenskrātuvē notiks pakāpe-
niski. 

Pļaviņu HES ūdenskrātuves 

ietekmes zonā esošajiem iedzī-
votājiem un strādājošiem uz-
ņēmējiem, kuru nodarbošanās 
saistīta ar ūdens izmantošanu, 
jārēķinās ar ūdenslīmeņa pa-
zemināšanos un jāņem vērā, 
ka ūdenslīmeņa atkāpšanās ir 
atkarīga no krastu reljefa, stā-
vuma vai lēzenuma pakāpes. 

Aktuālais ūdenslīmeņa iz-
maiņu statuss Daugavas HES 
ūdenskrātuvēs atrodams AS 
"Latvenergo" mājaslapā sadaļā 
Jaunumi / Aktualitātes. 

AS "Latvenergo" iedzīvotā-
jiem sniegs informāciju reģio-
nālajos laikrakstos, pašvaldību 
izdevumos un to mājaslapās, kā 
arī konkrētu Daugavas krastu 
novadu AS "Latvenergo" juri-
diskajiem klientiem tiks nosū-
tītas informatīvas vēstules un 
SMS. 

  * Likums "Par hidroelek-
trostaciju hidrotehnisko būvju 
drošumu";  citi Latvijas Repub-
likā spēkā esošie normatīvie 
dokumenti.

Augustā Pļaviņu HES ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu 
ūdens līmeni
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Katrā pilsētā, katrā novadā, katrā 
dzimtā ir cilvēki, kurus varam godāt 
kā savas valsts vienaudžus, jo viņi 
auguši kopā ar Latvijas valsti un 
piedzīvojuši mūsu valsts pastāvēša-
nu 100 gados. Novērtējot Latvijas 
valsts vienaudžu devumu mūsu ko-
pīgās vēsturiskās un sociālās atmi-
ņas stiprināšanā, aicinām pieteikt 
trešajam valsts vienaudžu salidoju-
mam 100 un vairāk gadus sasniegu-

šus vai šim gadu skaitam pietuvoju-
šos iedzīvotājus! Salidojums notiks 
24. augustā Rīgā, VEF Kultūras pilī. 
Valsts simtgadnieku salidojums ir 
viena no pilsoniskajām iniciatīvām, 
kas veltīta Latvijas valsts simt-gadei. 
Salidojums ir kopā būšanas iespēja 
Latvijas valsts vienaudžiem, tā ir 
iespēja valsts vecākajiem iedzīvotā-
jiem iziet sabiedrībā kopā ar savas 
pilsētas, novada un pagasta amat-
personām un satikt valsts augstākās 
amatpersonas.

Kaut arī aizvadītā sezona vēl 

arvien kā labi noturēta vīna spē-

cīgo pēcgaršu dāsni dāvāja Lat-

vijas simtgades Dziesmusvētku 

noskaņas, drosmīgi pieņēmām 

jaunu izaicinājumu – apgūt Kur-

zemes Dziesmusvētku repertu-

āru. Jāteic gan, viegli nebija, bet 

-  bija to vērts!

Anita Liepiņa,

Kora „Anima” dalībniece

Foto: Rolands Gagainis

Tas ļāva kļūt par vienu no 75-iem 
koriem, kas kopā ar 15 deju kolektī-
viem un sešiem pūtēju orķestriem no 
visiem Latvijas vēsturiskajiem nova-
diem 29. jūnijā Liepājas Olimpiskā 
centra Arēnā vienojās koncertā "Es 
esmu dzīvība". 

Ar šo pasākumu noslēdzās Latvijas 
simtgades pasākumu kopums “Kuģa 
“Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 100”. 
Svētku mērķis – ar mūzikas un dejas 
palīdzību pavēstīt par tautas gara spē-
ku un mīlestību, kas ļāvusi Latvijai būt 
dzīvai. Koncerts tika sadalīts četrās da-
ļās: “Dievzemīte”, “Latvija”, “Lūgšana”, 
“Mīlestība”, kas secīgi stāstīja par laiku 
no pirmo cilvēku ierašanās mūsu zemē 
līdz pat Latvijas valsts neatkarības at-
gūšanai. 

Kopā Kurzemes Dziesmu svētki 

pulcēja ap 2000 dalībnieku. Esam gan-
darītas, ka varējām būt šī vēsturiskā 
mirkļa liecinieces un dalībnieces.

 Ir vēl tikai vasaras vidus, bet, mūsu 
Dziesmu klēts durvīs stāvot, ar gan-
darījumu varam teikt: visi dziesmotie 
apcirkņi pilni un krājumu pietiks vēl 
ilgam laikam!

Kopš septembra ar savu skanējumu 
esam priecējušas klausītājus 11 kon-
certos, piedāvājot līdzpārdzīvot un ie-
justies kādas no šīs sezonas piecdesmit 
divu dziesmu noskaņās.

Ikreiz, gatavojot koncerta prog-
rammu, repertuārs tika rūpīgi atlasīts 
un piemērots tieši kādam konkrētam 
notikumam. Tas diriģentes Leldes ne-
atsveramais veikums. Nav jau tā, ka 
pilnīgi viss būtu līdz šim nedzirdēts, 
tomēr līdzās 37 jau zināmajām esam 
apguvušas arī 15 pilnīgi jaunas dzies-
mas.

Lai arī koru dzīvē vērojams tāds 
ieradums - laikā pēc Vislatvijas Dzies-
musvētkiem nedaudz “atslābt”un arī 
mēģinājumus apmeklēt kūtrāk, mūsu 
sieviešu koris pie šīs tradīcijas nepietu-
rējās: esam kļuvušas par divām jaunām 
dalībniecēm bagātākas. Atgriežas arī 
kādu laiku nedziedājušās meitenes. Un 
vēl pāris mūsu koristes šosezon ir ap-
ciemojis stārķis. Tā ka – augam! Kopā 
ar diriģenti Leldi Kamzoli-Gagaini šajā 

sezonā esam tieši 30 dziedošas novad-
nieces.

“Animas” balsis skanīgi sadziedā-
jušās arī ar citiem koriem Staburagā, 
Daudzevā, Aizkrauklē, Lendžos, Ir-
šos, Liepājā un, protams, pašu mājās 
– Koknesē. 

Ļoti neparasti un neaizmirstami bija 

dziedāt Daugavas vidū – vēsturiska-
jā Oliņkalna estrādē, kurp mūs laipni 
aizvizināja ar Vikingu liellaivu. Dzies-
ma pār rietā iekrāsotajiem Daugavas 
viļņiem vēl ilgi atbalsojās mūsu sirdīs.

Vēl tik daudziem neaizmirstamiem 
mirkļiem piepildīti mūsu apcirkņi! Un, 
pārlaidušas tiem īsu skatienu, it kā tos 

vēl gara acīm noglāstot, lēni pieveram 
mūsu Dziesmu klēts durvis.

Līdz rudenim.
Nē, atslēgas tām priekšā nebūs – ik-

viens var nākt un bagātināties: ieraks-
tos, fotogrāfi jās, kopīgu pārdzīvojumu 
stāstos.

Tiksimies atkal nākamajā sezonā!

PILNOS APCIRKŅUS PĀRLŪKOJOT

Ar tik daudziem neaizmirstamiem mirkļiem piepildīti mūsu apcirkņi!

Trešais Latvijas valsts 
vienaudžu salidojums

6. jūlijā Gulbenē norisinājās 5. Latvi-
jas čempionāts vieglatlētikā. Ar labiem 
panākumiem vērienīgajā sporta pasā-
kumā startēja Kokneses novada sporta 
veterānu komanda.

Lūk, teicamie rezultāti: Aijai Vītolai 
(S60) 1. vieta 100 m skrējienā (17,80 s), 
2. vieta tāllēkšanā (2,67 m); Antrai Vīto-
lai (S30) 1. vieta trīssoļlēkšanā (8,86 m), 
1. vieta augstlēkšanā (1,35 m), 3. vieta 

tāllēkšanā (4,15 m); Annai Lullei (S75) 
1. vieta trīssoļlēkšanā (5,07 m), 1. vieta 
tāllēkšanā (2,57 m);  Dacei Graudiņai 
(S30) 2. vieta augstlēkšanā (1,30 m), 2. 
vieta 3000 metru skrējienā (15:05,18), 3. 
vieta 100 metru skrējienā (16,81 s);  Ar-
vīdam Vītolam (V65) 1. vieta augstlēkša-
nā (1,25 m), 1. vieta tāllēkšanā (3,89 m). 

Apsveicam ar iegūtajām zelta un sud-
raba godalgām!

Par apbalvojumu prieks Arvīdam Vītolam. 

Kokneses novada komanda mirdz 
zeltā un sudrabā 5. Latvijas 
čempionātā vieglatlētikā
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Kokneses novada dome ar  

2019. gada 17. jūnija ārkārtas 

domes sēdes lēmumu Nr. 8 laikā 

no 2019. gada 18. jūnija līdz 8. 

jūlijam izsludināja publisko ap-

spriešanu iedzīvotāju viedokļa 

noskaidrošanai par iespējamo 

Kokneses novada pievienošanu 

citām administratīvajām terito-

rijām, lūdzot atbildēt uz jautāju-

mu: “Vai Jūs atbalstāt Kokneses 

novada kā patstāvīgas Latvijas 

Republikas administratīvās teri-

torijas saglabāšanu?” 

Iedzīvotāji savu viedokli varēja 
paust, aizpildot aptaujas anketu klā-
tienē Kokneses novada domē, Bebru 
un Iršu pagastu pārvaldēs, Kokneses 
pagasta un Ratnicēnu bibliotēkās  vai 
elektroniski (ar elektroniski parakstī-
tu dokumentu) pašvaldības mājaslapā 

www.koknese.lv.
Publiskajā apspriešanā piedalījās 

214 respondenti. Ar atbildi „Jā, atbal-
stu Kokneses novada kā patstāvīgas 
Latvijas Republikas administratīvās te-
ritorijas saglabāšanu” nobalsojuši 193 
iedzīvotāji jeb 90,2 %. 

Ar atbildi “Nē, atbalstu pievienoša-
nu Aizkraukles novadam” nobalsojuši 
12 respondenti jeb 5,6 %.  Par nederī-
gām tika atzītas  9 aptaujas  anketas jeb 
4,2 %.

Lielākā daļa respondentu ir pārlieci-
nāti, ka Kokneses novads sevi ir pierā-
dījis kā spēcīgs, uz attīstību vērsts pat-
stāvīgs novads. Iedzīvotāji vēlas dzīvot 
patstāvīgā, neatkarīgā novadā ar senu 
vēsturi un plaukstošu nākotni. Viņu-
prāt, pašreizējā Kokneses novada  ad-
ministratīvā teritorija ir optimāla, kas 
nodrošina Kokneses un Latvijas valsts 

attīstību. Novada pastāvēšanas desmit 
gados ir notikusi pozitīva izaugsme, 
veiksmīgi attīstās uzņēmējdarbība, ir 
aktīva un radoša kultūras un sporta 
dzīve. 

Respondenti atzinīgi novērtē paš-
valdības paveikto infrastruktūras sa-
kārtošanā, uzsverot, ka Kokneses no-
vads ir pašpietiekams, spējīgs īstenot 
iedzīvotāju intereses. 

„Apvienojoties Kokneses, Bebru un 
Iršu pagastiem, ir izveidojies kompakts 
“dzīvotspējīgs” Kokneses novads. Jū-
tam, ka ir izveidojusies sapratne un 
draudzīgas saites starp Kokneses, Beb-
ru un Iršu iedzīvotājiem,” teikts vienā 
no komentāriem. 

Pamatojot savu viedokli, iedzīvotā-
ji uzsver, ka neatbalsta jauna novada 
izveidi bijušā Aizkraukles rajona ro-
bežās. Daži aptaujas dalībnieki atzīst: 

„Kokneses novads ir Vidzemes no-
vads, mums nav jābūt Sēlijā.”

Pēc iedzīvotāju domām, teritoriāla-
jai reformai nav loģiska pamatojuma. 
„Uz šo brīdi VARAM nav sniedzis pār-
liecinošus argumentus, ka lielāki no-
vadi spēs veiksmīgāk veicināt attīstību 
reģionos,” norāda vairāki respondenti.  

Vairākkārt tiek izteikts viedoklis, ka 
Latvijā varētu būt divu līmeņu pašval-
dības – novadi un apriņķi. Kokneses 
novadam būtu jābūt kā patstāvīgam 
novadam iekļautam apriņķī.

Respondenti, kuri atbalsta Kokne-
ses novada pievienošanu Aizkraukles 
novadam, uzskata, ka Kokneses no-
vads kā atsevišķa administratīva teri-
torija nevar iedzīvotājiem nodrošināt 
visus nepieciešamos pakalpojumus - 
Medicīnas centrs, VID fi liāle un citas 
iestādes atrodas Aizkrauklē. Vēl daži 

aptaujas dalībnieki savu atbildi pamato 
ar nākotnē vēl paveicamajiem darbiem 
infrastruktūras uzlabošanā. 

Ļoti maz viedokļu izteica atbilžu 
sniedzēji, kuri  atbalsta Kokneses no-
vada pievienošanu Aizkraukles nova-
dam. Daži no respondentiem uzskata, 
ka Kokneses novads kā atsevišķa ad-
ministratīva teritorija nevar iedzīvo-
tājiem nodrošināt visus nepieciešamos 
pakalpojumus - Medicīnas centrs, VID 
fi liāle un citas iestādes atrodas Aizkr-
auklē. Vēl daži aptaujas dalībnieki savu 
atbildi pamato ar nākotnē vēl pavei-
camajiem darbiem infrastruktūras 
uzlabošanā. Paldies visiem aptaujas 
dalībniekiem par viedokļa izteikšanu 
un piedalīšanos aptaujā!

Kokneses novada domes 
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 

nodaļa

Publiskajā apspriešanā „Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada 
kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās 
teritorijas saglabāšanu?” pausto viedokļu apkopojums

6. jūlijā pēc koncerta Kokneses no-
vada svētkos senioru jauktais koris 
„Alaine” ir devies godam nopelnītā at-
vaļinājumā, lai 23. augustā atkal tiktos 
jaunās sezonas pirmajā mēģinājumā. 

Atskatoties uz nodziedāto gadu, izsa-
ku visdziļāko cieņu  un pateicību ko-
ristiem kā dziesmā ….”un, lai vai kādi 
vēji pūš, tie visi pūtīs pāri!” Paldies par 
izturību, par draudzību  un kolosālam 

darba spējām gada garumā. Paldies 
par jauko sezonas noslēguma pasāku-
mu „Divās upēs”! Ar prieku un jaunu 
programmu gaidīšu jūs augustā!

Jūsu diriģente Silvija Cīrule

Paldies par dziedāt prieku un 
draudzību!

„Alaines” dziedātāji kora jubilejas koncertā.

Kokneses seniori 3. jūlijā čakli 
talkoja Likteņdārzā. Talkas organi-
zatore Lība Zukule stāsta, ka talci-
nieki šajā dienā rosījās informācijas 
namiņa apkārtnē, ravējot apstādīju-

mus un veicot citus nepieciešamos 
teritorijas sakopšanas darbus. Katrs 
talcinieks pateicībā par paveikto sa-
ņēma Likteņdārza Pateicības aplie-
cinājumu.

Seniori talko Likteņdārzā

Līdz pat 17. augustam turpinās 
skolēnu elektroniskā reģistrācija 
dalībai Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) vasaras nodarbinātības 
pasākumā.  Strādāt gribošos jaunie-
šus patlaban visvairāk meklē darba 
devēji NVA Aizkraukles, Cēsu, Do-
beles, Jūrmalas, Ogres, Siguldas un 
Valmieras filiālēs.

Skolēni NVA piedāvātajos darbos 
šovasar strādā jau no 1. jūnija. Līdz 
18. jūnijam dalībai vasaras nodarbi-
nātības pasākumā bija reģistrējušies 
9232 skolēni visā Latvijā. Iespēju ar 
NVA atbalstu strādāt vasaras brīv-
laikā šogad varēs izmantot par ap-
mēram 2 tūkstošiem skolēnu vairāk 
nekā 2018. gada vasarā, jo ir palie-
lināts pasākuma finansējums, un 
NVA filiālēs šobrīd ir apstiprinātas 
7177 darba devēju piedāvātās darba 
vietas skolēniem. 

Salīdzinājumam: 2018. gadā 
skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā bija izveidotas 5080 dar-

ba vietas. Darba devēji skolēniem 
šovasar ir piedāvājuši izmēģināt 
savas spējas tādās profesijās kā, 
piemēram, animators, apstādīju-
mu kopējs, arhivārs, datu ievades 
operators, ekspozīciju uzraugs, 
ēkas dežurants, gadījuma darbu 
strādnieks, iesaiņotājs, istabenis, 
klientu apkalpošanas speciālists, 
kultūras pasākumu organizatora 
palīgs, labiekārtošanas strādnieks, 
laukstrādnieks, skolotāja palīgs, 
palīgstrādnieks, pasta operators, 
pastnieks, pavāra palīgs, pārdevēja 
palīgs, pārdevējs, sētnieks, trauku 
mazgātājs, viesmīlis, virtuves dar-
binieks u.c. Skolēniem piedāvāto 
darba vietu vidū ir arī tādi arodi kā 
arhivārs, bibliotekārs, ekskursiju 
vadītājs (gids), lidostas pasažieru 
apkalpošanas aģents, lietvedis, jau-
nākais programmētājs, metroloģi-
jas tehniķis, projekta vadītāja asis-
tents, sociālo mediju speciālists, 
viesnīcu administrators u.c. Infor-

mācija par skolēniem pieejamajām 
darba vietām NVA filiāļu apkal-
pošanas teritorijās atrodama NVA 
tīmekļvietnē (www.nva.gov.lv): ir 
jāuzklikšķina uz galvenās lapas la-
bajā pusē esoša banera Reģistrācija, 
Skolēnu vasaras darbs, atvēroties 
reģistrācijas lapai, tās apakšdaļā, 
NVA filiāļu sarakstā, ir jāsameklē 
attiecīgās filiāles nosaukums un jā-
uzklikšķina uz tā, atvērsies tabula, 
kurā būs izlasāms darba devēju un 
pieejamo darba vietu saraksts. 

 Skolēnam ir jāreģistrējas tajā re-
ģionā un novadā, kura teritorijā viņš 
vēlas strādāt! Lai skolēnam būtu 
vieglāk noskaidrot, kurā NVA filiālē 
viņam ir jāreģistrējas, NVA tīmekļ-
vietnē ir pieejama tabula ar reģionu, 
novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja 
skolēnam, reģistrējoties, rodas jau-
tājumi, ir jāsazinās ar darbinieku, 
kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild 
par skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumu, kontaktpersonu saraksts 

arī ir pieejams NVA tīmekļvietnē. 
Lai arī piedāvāto darba vietu skaits 
šovasar ir būtiski palielināts, skolē-
niem tomēr ir jāņem vērā, ka reģis-
trācija vēl negarantē visu reģistrēto 
jauniešu iesaisti pasākumā, jo valsts 
līdzfinansēto darba vietu skaits tik 
un tā ir ierobežots! Pasākuma orga-
nizēšanas noteikumi paredz, ka sko-
lēns pirms reģistrācijas var vienoties 
ar konkrētu darba devēju par darba 
vietu un nodarbināšanas periodu. 
Ja skolēns nav vienojies ar darba 
devēju, tad pieteikuma reģistrācijas 
secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta 
starpniecību saņems uzaicinājumu 
piedalīties konkursā uz brīvajām 
darba vietām. 

 Piedalīties pasākumā var jaunieši 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri 
mācās vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs. Strā-
dājot pie darba devējiem, skolēni 
gūs ļoti vērtīgu praktisku priekšsta-
tu par darba dzīvi, uzzinās, kas ir 

darba intervija, konkurētspēja, dar-
ba līguma noslēgšana, darba pienā-
kumi un darba tiesiskās attiecības. 
Gatavojoties darba pārrunām pie 
darba devēja, skolēnam var noderēt 
NVA tīmekļvietnē izlasāma darba 
meklētāja rokasgrāmata ”Ceļā uz 
darbu: soli pa solim”, kurā apkopoti 
noderīgi padomi, tostarp, kā veidot 
CV un rakstīt motivācijas vēstuli, kā 
ģērbties, dodoties uz darba inter-
viju, kā gatavoties darba pārrunām 
u.c. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 
16 darba lapas, kuru aizpildīšana 
palīdzēs jaunietim precīzāk izzināt 
sevi un sagatavoties rezultatīvai 
darba meklēšanai. Detalizētāka in-
formācija par NVA īstenoto aktīvo 
nodarbinātības pasākumu “Nodar-
binātības pasākumi vasaras brīvlai-
kā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs” izlasāma 
NVA mājaslapas sadaļā ”Skolēnu 
vasaras darbs”.

Skolēni joprojām var pieteikties darbam vasarā
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3.jūlijā Latvijas rietumos Pilte-

nē norisinājās šī gada pēdējais 

jaunatnes čempionāts vieglatlē-

tikā, kurā sacentās U14 grupas 

sportisti, kurā startēja 2006. un 

2007.gadā dzimuši zēni un mei-

tenes. Starp dalībniekiem bija 

arī septiņi jaunie sportisti no 

Kokneses, kuri aizvadīja veik-

smīgu čempionātu.

Kokneses sporta centrs

Vairāk nekā 300km garo ceļu uz 
Latvijas galējiem rietumiem jaunie 
sportisti iesāka jau plkst. 6:15, izbrau-
cot no Kokneses sporta centra. Ap 
plkst. 11:30 sportisti jau bija jaunajā 
Piltenes stadionā, kas pirmo reizi uz-
ņēma Latvijas čempionātu. Sacensību 
sākums bija plkst. 13:00. Trīs jaunie 
koknesieši Latvijas čempionāta mē-
rogā startēja pirmo reizi, bet četri 
sportisti jau bija ar vismaz viena LČ 
pieredzi.

Šoreiz pa visiem izdevās tikt pie di-
vām medaļām – abas bronzas krāsā un 

abas izcīnīja Henrijs Kalniņš. Talantī-
gais jaunietis, kurš ziemas sezonā atzī-
mējās ar divām 6. vietām augstlēkšanā 
un 60 metru barjerās, šoreiz startēja 
tāllēkšanā un augstlēkšanā. Vispirms 
tāllēkšanā starts netika aizvadīts pā-
rāk veiksmīgs un ar 4.58 metriem, ko 
izdevās sasniegt labākajā lēcienā, pie-
tika vien 15.vietai. Bet Henrijs spēja 
saņemties un aizvadīt fenomenālas 
augstlēkšanas sacensības. Henrijs sa-
censības iesāka piesardzīgi, pārāk ne-
piepūloties pirmajos augstumos līdz 
pat 1.51 metriem, kur nācās izmantot 
otro piegājienu, lai pārvarētu augstu-
mu. Nākamais augstums, kas bija 1.54 
metri, bija Henrija personīgā rekorda 
atkārtojums, ko viņš paveica ar pirmo 
piegājienu. Ar to viņš neapstājās un 
ar pirmo tika pievarēts arī 1.57 metru 
augstums, kas garantēja medaļu. 1.59 
metri Henrijam gan vairs nepadevās 
un Henrijs ieguva bronzu, piekāpjo-
ties vien ziemas čempionāta uzvarē-
tājam Edgaram Prūsim no Ventspils, 
kurš izcīnīja zeltu Piltenē ar 1.63 met-

riem un Ralfam Eglītim no Jēkabpils, 
kurš šosezon lecis pat 1.64 metrus, bet 
šoreiz tika pāri 1.61 metriem. Pērn 
uzvarai LČ U14 grupā pietika ar 1.54 
metriem. Vēlos vel atzīmēt, ka Henrija 
paša augums ir apmēram 1.58 metri, 
kas nozīmē, ka jaunais sportists spēja 
lekt, tā teikt, gandrīz virs savas galvas.

Pie otras bronzas medaļas Henrijs 
tika 4x100m stafetes skrējienā, kur 
kopā ar audzēkņiem no Aizkraukles 
novada sporta skolas, neskatoties uz 
ne visai perfektām stafetes maiņām, 
tika uzrādīts rezultāts 54.09 sekundes, 
kas bija pietiekami bronzas godal-
gām. Kopā ar Henriju startēja Latvijas 
čempions lodes grūšanā un Latvijas 
vicečempions daudzcīņā Gatis Kara-
banovs, Latvijas vicečempions tāllēk-
šanā Eduards Soroka un šķēpmetējs 
Adrians Veļčinskis.

Lielisku sezonu aizvadījusi arī Elza 
Lazdiņa, kas ne tikai ir ievērojami 
progresējusi savā pamatdisciplīnā šķē-
pa mešanā, bet arī pilnveidojusi savas 
augstlēkšanas prasmes, lai regulāri 

startētu arī augstlēkšanas sacensībās. 
Pērn Elza šķēpmešanā LČ ietvaros 
uzrādīja pieticīgu rezultātu, metot ne-
daudz tālāk par 22 metriem, bet šogad, 
cītīgi trenējoties, panākts ievērojams 
progress. Jau maijā Elza sasniedza 
jaunu personīgo rekordu 30.07 metri, 
kuru par metru laboja LČ pirmajā me-
tienā – 31.07 metri. Šis rezultāts Elzai 
deva 4.vietu pirms fi nālmetieniem, 
kur 3.vietas īpašniece Estere Lamberte 
bija priekšā par gandrīz 3 metriem. El-
zai bija saspringts fi nāls, jo sacensības 
pārklājās ar startu augstlēkšanā, bet 
meitene spēja ar to visu tikt galā un 
fi nāla pēdējā metienā uzlaboja savu 
personīgo rekordu uz 32.12m, kas vēl 
vairāk nostiprināja viņas 4.vietu.

Tā kā abas Elzas disciplīnas risi-
nājās gandrīz vienlaicīgi, viņai bija 
jāskraida vairāk kā 100 metri no vie-
na sektora uz otru, lai iesildītos un 
arī sāktu startēt augstlēkšanā. Elza 
ar pirmo piegājienu pārleca 1.25 
metrus, bet pēc tam bija nesekmīgs 
lēciens 1.30 metru augstumā un vel 
viens “X” par neierašanos uz lēcienu. 
Līdz ar to, lai paspētu vel lekt, atliku-
šais mēģinājums tika pārcelts uz 1.35 
metriem, uz kuru Elza paspēja ieras-
ties “uz karstām pēdām” pa taisno 
no šķēpa mešanas. Elza demonstrēja 
augstākā līmeņa koncentrēšanos un 
ar savu vienīgo piegājienu tika pāri 
latiņai. Arī 1.38 metri padevās ar pir-
mo reizi, bet tas šoreiz arī bija viss. 
Spēka priekš 1.41 metriem, kas būtu 
Elzai jauns personīgais rekords, bija 
nedaudz par maz un sacensības tika 
noslēgtas godpilnajā 8.vietā spēcīgā 
30 dalībnieču konkurencē.

Diska mešanā startēja Patrīcija 
Bērzkalna, kas šoreiz labākajā mēģi-
nājumā rīku spēja raidīt 21.27 metru 
tālumā, kas bija 6.vietas rezultāts. Šo-
reiz bija iespēja tikt arī pie medaļas, 
kurai būtu pieticis ar 22.39 metriem, 
bet diemžēl disks nepakļāvās tālākiem 
lidojumiem. Lodes grūšanā Patrīcijai 

21.vieta starp 34 startējušajām dalīb-
niecēm.

Pie personīgā rekorda 80 metros 
tika Estere Zavele, kura 75 (!) dalīb-
nieču konkurencē ierindojās 33.vietā 
ar rezultātu 11.79 sekundes. Pirms 
gada Esterei nedaudz pietrūka, lai 
kvalifi cētos Latvijas čempionātam, 
bet šogad normatīvs tika izpildīts jau 
ziemā, kad Estere diezgan pārsteidzoši 
pārvarēja kvalifi kācijas sacensības un 
iekļuva ziemas čempionāta fi nālsacen-
sībās. Iepriekšējā gada labāko sasnie-
gumu Estere uzlaboja par vairāk kā 
pussekundi.

Ļoti cītīgi čempionātam gatavojās 
arī šķēpmetēja Aiga Kondrate, kura 
maijā uzstādīja jaunu personīgo re-
kordu, 24.83 metri, ar ko bija pietie-
kami, lai kvalifi cētos LČ. Diemžēl uz-
traukums darīja savu un Aiga nespēja 
pietuvoties vēlamajam rezultātam, 
lai pacīnītos par vietu fi nālā. Labāka-
jā mēģinājumā Aigai 22.40 metri un 
23.vieta no 29.dalībniecēm.

Aiga un Estere, kopā ar savām kolē-
ģēm no ANSS Kristu Lapiņu un Lauru 
Lielo startēja arī 4×100 metru stafetē 
un ierindojās 19.vietā.

Sacensībās startēja arī divi 2007.
gadā dzimušie sportisti. Kristija Rot-
kāja izgāja uz starta 1000 metru dis-
tancē un ar rezultātu 6:26.56 fi nišēja 
10.vietā, bet Oskars Saulītis 1000 met-
ru skrējienā fi nišēja 27.vietā ar rezul-
tātu 3:53.22. Šiem sportistiem ir vesels 
gads priekšā, lai uzlabotu savus rezul-
tātus uz šo pašu čempionātu.

Paldies sportistiem par pacietīgo 
gatavošanās darbu, vecākiem par at-
balstu bērnu motivēšanā treniņiem, 
paldies treneriem Viktoram Ņuhtiļi-
nam un Dāvim Kalniņam par visas se-
zonas darbu ar jaunajiem sportistiem! 
Tagad laiks nelielai pauzei un vasaras 
atpūtai, bet pēc dažām nedēļām jau at-
sāksies gatavošanās process 2019/2020 
gada sezonai. Veselību un veiksmi 
turpmākajos startos!

Kalniņam divas bronzas, Lazdiņa ar personīgo rekordu 
4.vietā LČ U14 vieglatlētikā Piltenē

Henrijs ar saviem apbalvojumiem 
augstlēkšanā.Kokneses jaunās vieglatlētes visā krāšņumā.

Noslēgušās mednieku kluba "Ķe-

painis" Kauss 2019 trīs posmu sa-

censības šaušanā uz lidojošiem 

šķīvīšiem Sportingā un Amerikā-

ņu trapā, ir noskaidroti labākie 

šāvēji sacensību uzvarētāji. 

Lauma Zīle,

Sacensību dalībniece

Kopvērtējumā, apkopojot trīs pos-
mu kopējos rezultātus, 1.vietu ir iegu-
vis  Einārs Lapiņš,  2.vieta  Uldim La-
piņam, bet 3.vieta Guntim Upmalim.
1. posmā aprīļa beigās piedalījās 29 da-
lībnieki: 

Šķīvīšu šaušanā A Finālā 1.vieta 
Eināram Lapiņam, 2.vieta   Krista-
pam  Lapiņam, 3.vieta Uldis Lapiņam. 
B Finālā  1.vietu ieguva Dāvis Zaube, 
2.vieta Renāram Strazdiņam, 3.vieta 
Raivim Bērziņam.

2. posmā jūnija 
sākumā bija 
44 dalībnieki:

Šķīvīšu šaušanā  A Finālā 1.vieta 
Kristapam Lapiņam, 2.vieta Eināram 
Lapiņam, 3.vietā Aivars Dronka. B Fi-

nālā 1.vietā Juris Kļaviņš, 2.vieta Emī-
lam Kļaviņam, 3.vieta Aināram Rozem.

3.posmā šķīvīšus šāva 
32 dalībnieki:

Šķīvīšu šaušanā  A Finālā   1.vieta 
Eināram Lapiņam,   2. vieta Ralfam 
Vingrim,   3.  vieta Uldim Lapiņam, B 
Finālā  1. vieta Guntim  Upmalim, 2. 
vieta Elvim Rubenim, 3. vieta Agrim 
Mežmalim.    

Papildus šķīvīšu šaušanai notika sa-
censības ar pneimatiku stāvošā mērķī 
10 m un skrejošā mērķī 10m, lai izklai-
dētu līdzjutējus, medniekus un viņu 
ģimenes.

Papildus disciplīnās:
* Skrejošā meža cūka ar pneimatiku 

10m:
1.vietā Agris Mežmalis, 2.vietā Lau-

ma Zīle, 3.vietā Vitālijs Ozoliņš
* Pneimatika stāvošs mērķis 10m 

sieviešu un jauniešu konkurence:
  1.vieta Laumai Zīlei, 2.vieta Danai 

Lapiņai, 3.vieta Jānim Dikam.
  Galvenie sacensību atbalstītāji MK 

Ķepaiņa kausam bija Kokneses novada 

dome, "Ievas siers" un "Bursh" alus da-
rītava.

Vienlaicīgi ar šīm sacensībām 6.jū-
lijā notika Kokneses novada svētki. 
Bija tik jauki redzēt medniekus svētku 
drānās! Mednieki, skaisti uzpucējušies, 
piedalījās Kokneses svētku gājienā un 
pēc gājiena iegriezās šautuvē, lai satiktu 
savus kluba biedrus un labus draugus. 
Mednieku kluba "Ķepainis" sacensību 
organizatori Normunds Bērziņš, Raivis 
Bērziņš, Jānis Bērziņš, Guntis Upmalis, 

Arvīds Baltcers un citi MK "Ķepainis" 
mednieki ir ieguldījuši lielu darbu, lai 
popularizētu medības un sporta šauša-
nu! Šis ir nozīmīgs ieguldījums mednie-
cībā - uzlabot mednieku prasmes šau-
šanā un piesaistot jaunus interesentus!
Papildus sacensībām notika arī medī-
bu trofeju novērtēšana, ko profesionāli, 
izsniedzot sertifi kātu, veica mednie-
ce un C.I.C. eksperte  Līga Jansone. 
Visgaršīgākā medījuma soļanka ir ar 

mednieces rokām vārīta! Zupa tapa no 
žāvēta bebra un aļņa kaulu buljona ar 
medījuma žāvēto desu un meža cūkas 
konserviem! Iveta Pumpuras izpildīju-
mā, 30 litru katls MK Ķepainis kausa 
3.etapā pazuda dalībnieku vēderos ne-
manot!

Sacensību  organizatori ir pateicīgi 
visiem, gan sponsoriem, gan mednie-
kiem un sporta šāvējiem un viņu ģime-
nēm par dalību sacensībās un atbalstu!  

Veiksmīgi aizvadītas mednieku kluba 
„Ķepainis” Kausa 2019 sacensības

Sveicam uzvarētājus!

Katra mednieka goda lieta – medībās 
iegūta trofeja!
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20. jūlijā pulksten 10 Bebru pagasta 
stadiona zālienā sāksies 6. Jāņa Krievā-
ra piemiņas kausa sacensības volejbolā 
4X4. Pieteikumus sacensībām pieņem 
elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: 
libazukule@inbox.lv, vai zvanot uz tāl-
ruņa nr. 26423431, kā arī varēs pieteik-
ties sacensību dienā līdz pulksten 9:30. 
Sacensību organizatore ir Lība Zuku-
le, galvenais tiesnesis Dzintars Greļs. 
Ar sacensību nolikumu var iepazīties 

pašvaldības mājasla- pā 
www.koknese.lv Da-
lības maksa vīriešu 
komandai – 20 eiro, 
skolēni un jaunieši 
no Kokneses novada var startēt atse-
višķi tautas klasē – dalības maksa no 
komandas 10 eiro. Balvu fondu veido 
Ulda Krievāra ziedojums 300 eiro un 
komandu dalības maksas (atskaitot sa-
censību organizēšanas izdevumus).

6. Jāņa Krievāra piemiņas 
kausa sacensības volejbolā

Ar spraigām cīņām smilšu lau-

kumos Iršos 29. jūnijā noslēdzās 

KNAČ (Kokneses novada atklā-

tais čempionāts) pludmales vo-

lejbolā.

Dzintars Greļs,

Sporta darba organizators Iršu 

pagastā 

Rīts – pelēks un vējains, kā uz raudā-
šanu sataisījies, bet pamazām diena uz-
plauka un sacensību noslēgumā smai-
dīja arī saule! Nemīlīgais rīta cēliens, 
iespējams, izbiedēja dažu labu sieviešu 
komandu, jo tikai divi pāri dalīja vietas 
Iršu posmā. Stiprāks šoreiz bija Annas 
Bluzgas un Evas Tomaševskas pāris. 
Otrās – Daila Jansone - Ieviņa un Laila 
Riekstiņa. Čempionāta kopvērtējumā 
pirmās  - L. Sudāre/ S. Šreibere (11. pun-
kti), otrās – A. Bluzga/ E. Tomaševska 
(10 punkti), trešās D. Jansone – Ieviņa/  
L. Riekstiņa (8 punkti).

Savukārt puišiem kupls dalībnieku 
skaits – 16 komandas. Aizraujošas spē-
les jau grupās, jo tikai divas labākās no 
katras iekļuva fi nālsešiniekā. Bez zaudē-
jumiem turnīru aizvadīja un par posmu 
uzvarētājiem kļuva Edgars Glāznieks 
un Zigurds Adamovičs (Latvijas izlases 
spēlētājs klasiskajā volejbolā). Otrie – 
Audris Arzovs un Niklāvs Vingris, tre-
šie – Edgars Līcītis un Vasilijs Trusovs 
no Madonas. Kopvērtējumā gan stabilu 
pārsvaru (17 punkti) noturēja un par 

KNAČ 2019 sezonas uzvarētājiem kļu-
va Niklāvs un Audris, kuri uzvarēja ie-
priekšējos 2 posmos Bebros un Kokne-
sē. Otrie kopvērtējumā – E. Glāznieks, 
Z. Adamovičs, L. Larionovs (11 punkti), 
trešie – V. Trusovs, E. Līcītis ar 9 punk-
tiem.

Paldies dalībniekiem par dalību tra-
dicionālajā turnīrā, Bebru un Iršu pa-
gasta pārvaldēm un Kokneses SC par 
sacensības vietas medaļu un balvu klās-
tu nodrošināšanu.

Turpinājumā novada volejbols pārce-
ļas uz zālāju laukumiem- 13. jūlijā plkst 
11:00 Iršos tradicionālais turnīrs „Irši 
zied” un 20. jūlijā J. Krievāra piemiņas 
kauss Bebros. Sacensību formāts 4:4.

 Uz tikšanos Iršos un Bebros!

Aizvadīts Kokneses novada 
atklātais čempionāts 
pludmales volejbolā

 
Par uzvarētājiem kļuva Edgars 

Glāznieks un Zigurds Adamovičs.

2019.gada 15. un 16. jūnijā 

Salaspilī norisinājās Latvijas 

pašvaldību sporta veterānu 

– senioru (LSVS) 56. spēļu fi nāl-

posms vieglatlētikā. Kā ierasts, 

LSVS sacensībās vieglatlētikā 

koknesieši startēja apvienotās 

Kokneses/Aizkraukles koman-

das sastāvā un tās pārstāvji 

izcīnīja 27 godalgas, 14 no tām 

zelta, un 34 novadu/komandu 

konkurencē ieguva 9. vietu.

Didzis Bērziņš, 

Kokneses sporta centrs

Individuāli ražīgākais sniegums 
(pa četrām godalgām) Annai Lul-
lei un Jānim Gusevam. Anna Lulle, 
ilggadēja komandas pārstāve un or-
ganizatore, 75+ grupā izcīnīja četras 
zelta godalgas – pārliecinošas uzvaras 
tāllēkšanā (2.79 metri), trīssoļlēkša-
nā (5.38 metri), 100 metrus sprintā 
(22.79 sekundes) un augstlēkšanā (95 
centimetri). Savukārt Jānis Gusevs 
izcīnīja četras godalgas 60+ vecuma 

grupā, Jānim uzvara trīssoļlēkšanas 
sacensībās (10.52 metri), sudraba 
godalga tāllēkšanā (4.64 metri), kā 
arī divas bronzas medaļas – 100 met-
ru (13.94 sekundes) un 200 metru 
(30.05 sekundes) skrējienos.

Ierasti lieliskus rezultātus uzrādīja 
Vītolu ģimene. Antra Vītola triumfē-
ja divās lēkšanas disciplīnās 30+ ve-
cuma grupā – ar rezultātu 8.38 metri 
trīssoļlēkšanā un 1.40 metri augst-
lēkšanā. Aija Vītola izcīnīja medaļas 
abās sprinta distancēs 60+ grupā – 
bronza 100 metru (18.00 sekundes) 
un sudrabs 200 metru (41.09 sekun-
des) skrējienos, kā arī sudraba godal-
gu vesera mešanā (17.03 metri). Bet 
ilggadējais veterānu sporta enztu-
ziasts un vadītājs Arvīds Vītols 65+ 
grupā ieguva divas sudraba medaļas 
– ar rezultātu 9.59 metri trīssoļlēk-
šanas sacensībās un ar rezultātu 1.30 
metri augstlēkšanas sacensībās, kā arī 
4. vietu vesera mešanā (29.31 metri).

Lieliski startēja vidējo un garo 
distanču skrējēji. Ainārs Kvedarāvi-

čs izcīnīja pārliecinošu uzvaru 5000 
metru skējienā 45+ vecuma grupā 
(17:18 minūtes). Gunārs Ķeģis tikpat 
pārliecinoši uzvarēja šajā pašā dis-
tancē 50+ grupā (17:40.18 minūtes). 
Abi Aizkraukles/Kokneses komandas 
pārstāvju rezultāti šajā distancē bija 
ātrākie arī visu vecuma grupu da-
lībnieku vērtējumā! Savukārt Aigars 
Rublis triumfēja 1500 metru skrējie-
nā 50+ vecuma grupā (4:57 minūtes).

Gunārs Krastiņš 85+ grupā uzva-
rēja lodes grūšanā (7.59 metri) un 
diska mešanā (19.09), kā arī izcīnī-
ja sudraba medaļu vesera mešanā 
(22,64). Māris Eglītis (55+ grupa), 
kurš veiksmīgi startē arī starptau-
tiskajā līmenī, izcīnīja pārliecinošu 
uzvaru savā pamatdisciplīnā – trīs-
soļlēkšanā. Māra sasniegais rezul-
tāts (11.27) bija trešais labākais visu 
trīssoļlēkšanas sacensību dalībnieku 
konkurencē. Tāllēkšanā Mārim sīvā 
cīņā iegūta sudraba godalga (5.24 
metri).

Jānis Podnieks izcēlās ar pārlieci-

noši tālāko raidījumu vesera meša-
nā starp visiem dalībniekiem (52.29 
metri) un ieguva zelta godalgu 40+ 
vecuma grupā. Mārtiņš Lielups, de-
bitējot veterānu vieglatlētikas sa-
censībās, 35+ grupā izcīnīja sudraba 
medaļu 100 metru sprintā (13.15), 
bronzu tāllēkšanā (4.36 metri), kā arī 
ceturto vietu diska mešanā (16.08). 
65+ vecuma grupā Andris Verjov-

kins ieguva 4. vietu 100 metru sprintā 
(16.89) un 6. vietu 5000 metru skrē-
jienā (24:27,63).

Visbeidzot, Kokneses/Aizkrauk-
les veterānu vieglatlēti ar rezultā-
tu 4:53.57 izcīnīja bronzas godalgu 
zviedru stafetē kungiem (100 metri 
Jānis Gusevs + 200 metri Didzis Bēr-
ziņš + 400 metri Mārtiņš Lielups + 
800 metri Uldis Bērziņš).

Kokneses/Aizkraukles komanda izcīna 
27 medaļas LSVS 56. senioru sporta spēlēs vieglatlētikā

Sveicam Kokneses/Aizkraukles veterānu vieglatlētikas komandu ar 
panākumiem!

15. jūnijā noslēdzās LSVS (Lat-

vijas Sporta veterānu – Senioru 

Savienība) 56. sporta spēles. Jau 

ierasts, ka sezonas garumā aktīvi 

tajās startē Kokneses novada 

volejbola veterāni, kuru treniņu 

bāze – pludmales laukumi un 

sporta halle Iršos. 6. aprīlī starts 

V 50+ grupā nebija sevišķi sek-

mīgs, jo par 4. vietu komanda 

nepriecājas.

Dzintars Greļs,

Sporta darba organizators 

Neparasti agri – 1. jūnijā, tika aiz-
vadītas fi nālsacensības pludmales 
volejbolā. Arī vide neierasta – slēgtie 
smilšu laukumi   Rīgā, "Beach Arena". 
7 komandu konkurencē tika izcīnītas 
sudraba medaļas! Pieveiktas Valkas, 
Valmieras un Daugavpils komandas, ti-
kai fi nālspēlē atzīts rīdzinieku pārsvars. 
Komandā spēlēja – Modris Vilcāns, 
Andris Stalīdzāns, Dzintars Greļs.

Kā minēju, LSVS sporta spēles no-
slēdzās 15. jūnijā, Salaspils sporta kom-

pleksā. Volejbolisti startēja V 55+ grupā 
un, parādot savu labāko sniegumu, tika 
pieveikti visi pretinieki ar 2:0 Rīgas, 
Madonas un Daugavpils vienības, ar 2:1 
Valmieras komanda.

Rezultatīvi uzbrukumā darbojās Jā-
nis Feodorovs, precīzas piespēles dalīja 
Modris Vilcāns, allaž vietā bloks bija Iv-
aram Māliņam, aizsardzību "cementē-

ja" tās dienas jubilārs Andris Stalīdzāns, 
komandā veiksmīgi iespēlējās Gundars 
Ziemelis, droši libero pienākumus pil-
dīja Ainārs Ratnieks, servju uzņemšanu 
nodrošināja Dzintars Greļs.

Paldies par lielisko komandas darbu! 
Iršu volejbola devīze "Kauju uzvar tas, 
kas stingri nolēmis to uzvarēt." (Ļ. Tol-
stojs) ir palīdzējusi šai panākumā.

Veterāniem – zelts un sudrabs!

Paldies par lielisku komandas darbu.

2019.gada 20.-22. jūnijā Val-

mierā norisinājās Latvijas 

čempionāts peldēšanā īsajā jeb 

25 metru baseinā. Spēcīgajā 

konkurencē Jolantas Grugules 

audzēknis un Kokneses sporta 

centra pārstāvis Atis Āre pie-

cās distancēs iekļuva A vai B 

fi nālos, bet divās no tām – 50 

un 100 metru peldējumos uz 

muguras – ieguva vietu labāko 

astotniekā.

Didzis Bērziņš, 

Kokneses sporta centrs

Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas šā gada absolvents Atis Āre 
Latvijas čempionātā   startēja piecās 
distancēs un visās spēja iekļūt A vai 
B fi nālos. Sacensību pirmajā dienā 
50 metru brīvā stila distancē Atis ie-
kļuva B fi nālā un ar rezultātu 24.27 
sekundes kopvērtējumā ieguva 14. 

vietu. Arī dienas otrajā startā – 100 
metru kompleksajā peldējumā – Atis 
iekļuva B fi nālā un izcīnīja 10. vietu 
(1:01.17).

Sacensību otrajā dienā Atis Āre 
startēja savā relatīvi spēcīgākajā dis-
ciplīnā – 100 metru peldējumā uz 
muguras, izcīnīja vietu A fi nālā un ar 
rezultātu 58.29 sekundes ieguva sep-
tīto vietu. Arī divreiz īsākajā (50 m) 
peldējumā uz muguras, kas norisinā-
jās sacensību trešajā dienā, Atis iekļu-

va fi nālpeldējumā un izcīnīja septīto 
vietu (26,86 sekundes). Savukārt sa-
censību noslēdzošajā distancē – 100 
metru brīvā stila peldējumā – 99 
Latvijas labāko peldētāju konkurencē 
Atis divreiz laboja personīgo rekordu 
un iekļuva B fi nālā, kurā izcīnīja 12. 
vietu (53.44 sekundes).

Pēc sacensībām Atis Āre atzina, 
ka izdevies veiksmīgs sagatavošanās 
periods, ieskaitot nometni Lietuvā, 
tomēr sacensību pirmajās dienās ne 
viss izdevies, kā cerēts. Savukārt tre-
šajā dienā, neraugoties uz nogurumu, 
prestižajā 100 metru distancē brīvajā 
stilā izdevies parādīt labu sniegumu 
un rezultātu. Atis arī uzsvēra, ka šāda 
līmeņa sacensības ir īpašs notikums: 
“Vienmēr ir vērtīgi un interesanti sa-
tikties un sacensties ar valsts labāka-
jiem peldētājiem.”

Sveicam Ati Āri un treneri Jolantu 
Gruguli ar panākumiem!

Atis Āre Latvijas čempionātā peldēšanā 
piecās distancēs iekļūst fi nāla peldējumos

Atim Ārem veiksmīga vasara.
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Kokneses senioru klubiņš 

„Pīlādzītis” 7. augustā 

organizē vasaras ekskursiju 

uz Kurzemes muižām, 

izbraukšana plkst. 7:10 

(kultūras nams); plkst. 7:15 

(autostāvvieta pie veikala 

Elvi); atgriešanās mājup ap 

plkst. 21:15.

Ekskursijas moto: “KURZEMES 
SKAISTĀS MUIŽAS”. Ceļotāji tu-
vāk iepazīs: LESTENES BAZNĪ-
CU; KUKŠU MUIŽU; KANDAVAS 

VECPILSĒTU (pusdienas, maksa: 5 
eiro); JAUNMOKU PILI; ŠLOKEN-
BEKAS MUIŽU.

Gide Daiga Dūniņa pārbraucienu 
laikā informēs par apskatāmo objek-
tu izcelsmi, īpašniekiem, pastāvēša-
nas un attīstības vēsturi, bet vietējie 
gidi vadīs ceļotājus konkrētā vietā un 
laikā.

Ekskursijas tēriņi: 16 eiro ar pus-
dienām; 11 eiro bez pusdienām. Šīs 
izmaksas sastāda maksa par objektu 
apskati un gidu pakalpojumiem.

Konkrēta informācija pie senioru 

klubiņa “Pīlādzītis” ekskursantu ko-
ordinatores Dzintras Liepiņas tel. nr. 
26022730.

Ieteikums visiem, kas jau ir pietei-
kuši dalību ekskursijā vai gatavojas 
to darīt, katru dienu trenēties pastai-
gās, jo katrs izbrauciens ir citādāks. 

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” sa-
nāksmes notiks 17.; 31. jūlijā; 14.; 
28. augustā plkst. 12:00 Vērenes iela 
Nr.1-4.

Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa „Pīlādzītis” 

vadītāja

Seniori vasaras ekskursijā apceļos 
Kurzemes muižas

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2019. gada jūnijā 
reģistrēti: 
*Reģistrētas 5 laulības:
•  Dzimtsarakstu nod. – 3
•  Ev. lut. draudze – 2

*Reģistrēti 5 jaundzi-
mušie: Oskars, Elza 
Elizabete, Toms, Matīss, 
Rodrigo

* Reģistrēti 3 mirušie:
Veneranda Milta (1935.)
Anna Serpovska (1922.)
Rasma Bumbiša (1954.)

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

Pašvaldības 
darbinieku 

apmeklētāju 
pieņemšanas laiks:

Pirmdienās 
no plkst. 9.00 – 13.00; 

14.00 – 18.00
Ceturtdienās 

no plkst. 8.00 – 13.00; 
14.00 – 17.00

KAPUSVĒTKI KOKNESES NOVADA 
KAPSĒTĀS 2019. GADĀ 

KAPSĒTA KATOĻU LUTERĀŅU

Baznīcas kapi - 13.jūlijs 
pl.14:00

Ūsiņu kapi 3. augusts
 pl.14:00

3.augusts 
pl.14:00

Atradzes kapi 10.augusts
pl.14:00

10.augusts
pl.14:00

Kaplavas kapi 17.augusts
pl.14:00

17.augusts
pl.14:00

Iršu kapi 17.augusts 
pl.17:00

17.augusts
pl.17:00

Zutēnu kapi 17.augusts
pl.15:30

18.augusts
pl.12:00

Aktuālie kultūras pasākumi
25.jūlijs 

plkst.12:00 Saimnieču dienas svinības.
Bebri, tēlnieka Vol-
demāra Jākobsona 
memoriālā māja

31.augusts 
plkst. 22:00

Sporta svētku balle. Spēlē grupa „Pēc pusnakts”. 
Ieejas maksa: 4 eiro

Vecbebru 
Mežaparka estrāde

Līdz 
31.jūlijam

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra bērnu radošās 
nedēļas darbiņu izstāde.

Kokneses novada So-
ciālā dienesta zāle

Līdz 
4. augustam Foto izstāde „Pasaule ir tik viegli pieejama”. Kokneses tūrisma un 

informācijas centrs

3.augusts 
plkst.18:00

PUTU PARADĪZES BĒRNU BALLĪTE ar SMURFETI. Dejas, kon-
kursi, balvas,uzpūšamās atrakcijas, popkorns, cukurvate, kartupeļu 
virtuļi… Ieejas maksa: 2,50 eiro, bērniem līdz 5 gadu vecumam brī-

va, bet tikai kopā ar vecākiem, kuriem ieejas maksa 2,50 eiro.

Kokneses estrāde

24.augusts „Saule. Pērkons. Daugava” atmodas laika sirsnīgākās 
dziesmas. Likteņdārzs

Līdz 
2.septembrim Lailas Krūmiņas gleznu personālizstāde Kokneses pagasta 

bibliotēka

2.septembris 
plkst.13:00

PIRMĀS SKOLAS DIENAS BURZIŅŠ kopā ar Liepājas 
ceļojošo cirku „BEZTEMATA”.

Cirka darbnīcas ar līdzdarbošanos, burvju triki,
iespēja iejusties cirka mākslinieka ādā un citas aktivitātes. 

Ieeja brīva.

Koknese kultūras 
nams

7.septembris Ābolu balle. Likteņdārzs

27.septembris 
plkst.19:00

Starptautiskajai senioru dienai veltīts Starptautisko konkursu un 
festivālu laureāta MĀRA BALAŠKO AKORDEONA ŠOVS.

Skanēs melodijas no klasikas līdz mūsdienām.
Varēsiet dzirdēt kā skan elektroniskais akordeons. Ieeja brīva.

Kokneses kultūras 
nams

Kokneses novada donori un LSK 
brīvprātīgie! LSK Viduslatvijas ko-
mitejas Kokneses novada nodaļa 
aicina pieteikties uz brīvdabas izrā-
di – muzikālu vīziju „Čikāgas Piecī-
ši. Leģendu atgriešanās”, kas notiks 
13. jūlijā Madonas estrādē. Trans-
portu apmaksās LSK Viduslatvijas 

komiteja. Biļetes cena ar atlaidi - 6 
eiro. Lūgums pieteikties pie Lības 
Zukules, tālruņa nr. 26423431. Iz-
rādes sākums pulksten 18. Izbrauk-
šana no Vecbebriem pulksten 15:45 
no centra autobusu pieturas, Kok-
nesē pie veikala „Elvi” stāvlaukuma 
pulksten 16.

Vēl var pieteikties 
braucienam uz izrādi! 

Ar sacensību nolikumu varēs iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.koknese.lv

Kokneses novada mednieku 
sporta svētki 

17. augustā

Kokneses pagasta 
„Ozolkalnos”

2019Kokneses kaussKokneses kaussOrganizē Kokneses tūrisma informācijas centrs. 
Pasākumā dalība par maksu. 
Sīkāka informācija pa tālruni: 65161296 vai 
e-pastu: turisms@koknese.lv

14.SEPTEMBRĪ

Rudens velobrauciensRudens velobrauciens
Maršruts: Koknese – Aizkraukle – Sece – Koknese 

TRADICIONĀLAIS 
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Vasaras pilnbrieda laikā, kad 

saule rotā augstu debesīs, 

skaisti un ar saules labvēlī-

bu,  nosvinēti Kokneses no-

vada svētki “Rotā Kokneses 

novads”. Krāšņā svētku gājie-

na dalībnieki rotāja Kokneses 

ielās, novada pašdarbnieki 

ar savu brīnišķīgo sniegumu 

rotāja svētku koncertos Kok-

neses estrādē un luterāņu 

baznīcā, bet pusnaktī debesīs 

rotāja krāsainas uguns puķes. 

Kokneses novada pašvaldība 

pateicas novada uzņēmējiem 

par nesavtīgo atbalstu, jo ko-

pīgiem spēkiem tika sarūpēti 

lieliski svētki novada iedzīvo-

tājiem un viesiem.

Sarmīte Rode

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Kokneses novada svētkus un svēt-
ku loteriju atbalstīja novada uzņē-
mēji, iestādes un biedrības, kā arī 
bija individuāli atbalstītāji.

Kokneses novada 
pašvaldība izsaka 
pateicību:

SIA “Kūdras enerģija”, SIA “Bau-
mit”, SIA “Hanza-elektro”, z/s “Vec-
siljāņi”, SIA “EIDZ transports”, 
ADB “Gjensidige” Latvijas fi liāle, 
SIA “Pallogs”, SIA “Grasis G”, AAS 
“BALTA”, SIA “RL Būves”, Kokneses 
miesnieka gardumi SIA “Jaunzemi-
tāni”, Brīvdienu piestātne “Pērsejas”, 
“Orinoko”, z/s “Kalnavoti”, z/s “Sie-
tiņi”, Kempings “Daugavas radzes”, 
Kokneses DUS SIA “Astarte   Naft a”, 
SIA “Ataudze”, Krodziņš “Rūdolfs”, 
SIA “Pērles Būve”, Veikals “Metā-
lists”, Amatu centrs “Mazā kāpa”, 
“LIL autoserviss”, SIA “Baltpal”, SIA 
“J & E Īpašumi”, SIA “Pelava”, Valsts 
akciju sabiedrība “Latvijas valsts 
meži”, SIA “KZ Rogas”, z/s “Zemī-
tes”, z/s “Janavas”, z/s “Druvas”, SIA 
“Vējkalni MIKI”, “Oga Powder”, SIA 
“Bormaņi”, Bebru pirts, Biedrība “SB 
Koknesis”, Kokneses tūrisma infor-
mācijas centrs, PA “Kokneses sporta 
centrs”, SIA “Impreso”, AAS “BTA 
Baltic Insurance Company”, SIA 
“Raibbalts”, “NORKĀRKLI”, Bied-
rība “Baltaine” Radošā māja, “Rūķu 
našķi”, SIA “Kokneses galdniecība”, 
SIA “A.A. Mežmalas”, z/s “Pakuļi”, 
SIA “Kūpiņsala”, SIA “MAXIMA Lat-
vija”, Ligita Grunšteina, Olalā! Pai-
palu olu gardumi, Ģimenes viesnīca 
“Divas upes”, SIA “VV Būvnieks”, AS 
“BTA Baltic Insurance Company”, 
SIA “Melita” veikals “LATS”, “Panna 

cafe”, Rihards Štrauss, Eva Višķere, 
fotogrāfs Ingus Pugačovs, keramiķis 
Haralds Mārcēns Ancāns un Kokne-
ses senioru klubiņš “Pīlādzītis”. 

5. jūlijā svētkus atklāja tradicio-
nālais jaundzimušo novadnieku su-
mināšanas pasākums “Man blakus 
tava sirsniņa”. Savukārt Kokneses 
kultūras namā uz “Balli Vīnē” ielū-
dza Latvian Sound Quartet – četras 
talantīgas un burvīgas mūziķes: Jana 
Zeļenska (oboja), Līva Plociņa-Jano-
va (vijole), Māra Botmane (čells) un 
Roksana Tarvide (klavieres). Baudot 
mūzikas valdzinājumu, koncerta 
klausītāji nokļuva laikā, kad ģeniā-
lie nošu meistari Volfgangs Amadejs 
Mocarts, Jozefs Haidns, Ludvigs van 
Bēthovens un valšu karalis Johans 
Štrauss radīja savus nemirstīgos 
skaņdarbus. 

Svētku gājienā 
katram sava „odziņa”

6. jūlija rīts iesākās ar vienmēr 
gaidīto svētku gājienu, kurā pašval-
dības iestādes, uzņēmumi, pašdar-
bības kolektīvi, biedrības un domu-
biedru grupas ar izdomu un rado-
šumu apliecina, ka, dzīvojot vienā 
novadā, mēs katrs ar savu ikdienas 
darbu ejam pretī svētku brīdim, kad 
atvilkt elpu un rotāties priekā par 
kopīgi paveikto. Gājiena priekšgalā 
soļoja Kokneses kultūras nama or-
ķestris, dāvājot gan gājiena dalībnie-
kiem, gan skatītājiem uz ielām dzī-
vespriecīgas melodijas. Svinot Kok-
neses novada desmitgadi, lepojoties 
ar Senās Hanzas pilsētas Kokneses 
ziedu laikiem, Kokneses novada do-
mes dāmas greznojās viduslaiku tēr-
pos, bet domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris un domes izpilddirektors Il-
mārs Klaužs bija kļuvuši par dižcil-
tīgiem Hanzas laika kungiem, braši 
nesot Kokenhusenas karogu un pil-
sētas simbolu - atslēgu. Katrs gājie-
na kolektīvs bija ar savu “odziņu”, 
ikviens bija padomājis par savu vi-
zuālo ietērpu. No Livonijas laikiem 
līdz mūsdienu šarmam un elegancei  
- tādi bija svētku dalībnieki, kurus 
ar ovācijām uzņēma gājiena vērotāji. 
“Tāpēc vien ir vērts doties gājienā, 
lai piedzīvoto šo fantastisko sajūtu, 
būt par daļiņu no krāsainās un prie-
kā plūstošās straumes,” atzina vairā-
ki gājiena dalībnieki. 

Kokneses estrādē gājiena dalīb-
niekus sveica un cildinošus vārdus 
veltīja Inguna Strazdiņa, Kokneses 
kultūras nama direktore, kā arī uz-
gavilēja pārējie sagaidītāji. 

Pēc kopīgi nodziedātās Kokneses 
himnas svētkus atklāja Kokneses 

novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris, sakot paldies visiem novad-
niekiem par ieguldījumu Kokneses 
novada izaugsmē desmit gadu garu-
mā. 

Svētkos bija īpaši padomāts par 
mūsu jauno paaudzi. Jauka dāva-
na bērniem un viņu vecākiem bija 
gan “Kašera sapņu fabrikas” izrāde 
“Supermeitenes”, gan daudzveidīgās 
atrakcijas, sarūpētas ar vietējo uz-
ņēmēju atbalstu. Kokneses novada 
amatnieki un mājražotāji prezen-
tēja savu veikumu vietējo labumu 
tirdziņā, kurā kārtējo reizi varēja 
pārliecināties, ka mūsu novadnieku 
radošums patiesi ir apbrīnas vērts, 
jo ar čaklām rokām un mīlestību top 
skaistas lietas un veselīgi produk-
ti. Paldies par piedalīšanos tirdziņā 
keramiķim Haraldam Mārcēnam-
Ancānam, Ģirtam Ločmelim, “Rūķu 
našķiem”, z/s “Janavas saimniecei 
Antai Kučerei, kā arī Kokneses tū-
risma un informācijas centram par 
daudzveidīgo tūrisma pakalpojumu 
popularizēšanu. 

Svētku koncertā 
sumina Sarmīti 
Plūmi

Pašdarbības kolektīvu koncer-
tā “Rotā puiši, rotā meitas” atklāja 
Kokneses pūtēju orķestris, kuru šo-
reiz vadīja Elza Lācīte. Savu dejot 
prieku latviskos deju rakstos kā zie-
došā vasaras vainagā ievija vidējās 
paaudzes deju kolektīvi “Liepavots” 
un “Irši” (vad. Inta Balode), vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Rats” (vad. 
Laura Freimane), Kokneses kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs (vad. 
Kornēlija Reisnere, Agra Bērziņa). 
Ar mūsdienīgiem deju ritmiem 
priecēja līnijdeju grupa (vad. Inguna 
Ozoliņa). Skanīgus svētku sveicie-
nus dāvāja latviskās dzīvesziņas ko-
pēji – folkloras kopa “Urgas” (vad. 
Inguna Žogota) un novadnieku ie-
mīļotā kapela “Aizezeres muzikanti” 
(vad. Inese Skuja). 

Negaidītu pārsteigumu koncerta 
noslēgumā piedzīvoja ilggadējā Vec-
bebru tehnikuma jauniešu deju ko-
lektīva “Kāre” vadītāja Sarmīte Plū-
me. Viņas vadītais kolektīvs visos ie-
priekšējos novada svētku koncertos 
bija kopā ar citiem deju kolektīviem. 
Bet tieši pirms gada šajā dienā “Kā-
res” dejotāji kopā ar pārējiem nova-
da dejotājiem bija Latvijas simtgades 
Dziesmu un Deju svētkos. “Kāres” 
vārds mums vienmēr saistīsies ar 
Sarmītes Plūmes mīlestības darbu 
vairāk kā 40 gadu garumā. Šis deju 
koncerts bija īstais brīdis, lai novada 

ļaudis varētu pasacīt paldies izcila-
jai deju skolotājai par   tautas dejas 
tradīciju godā celšanu un saņemot 
augsto valsts apbalvojumu –   Triju 
Zvaigžņu V šķiras ordeni. Kopā sa-
nākot visiem koncerta dalībniekiem, 
skanot dejas “Es mācēju danci vest” 
mūzikai, “Liepavota” un “Iršu” bra-
šie dejotāji uz skatuves uzveda “Kā-
res” vadītāju Sarmīti Plūmi. “Paldies 
par lielo ieguldījumu, lai latviešu 
tautas deja mirdzētu zeltā un sud-
rabā!” visu klātesošo vārdā sacīja 
Inguna Strazdiņa. Mūsu novadnieci 
sirsnīgi sveica domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris, izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs, Bebru pagasta pār-
valdes vadītāja Ilze Pabērza, bijušie 
“Kāres” dejotāji, kolēģes Kornēlija 
Reisnere un Inta Balode ar saviem 
dejotājiem, kapela “Aizezeres mu-
zikanti”, Kokneses kultūras nams 
un daudzu bebrēniešu vārdā Lība 
Zukule.   Sarmīte Plūme pateicībā 
sacīja: “Viena no trijām zvaigznēm, 
kas virs galvas mirdz, man vienmēr 
piederēs Vecbebriem. Es pateicos 
par šodienas brīnišķīgo koncertu! 
Īpaši par “Liepavota” dejoto “Veco 
zvejnieku” deju. Kamēr mums būs 
prasme saglabāt senās vērtības, mēs 
būsim stipri! Es novēlu strādāt šai 
vietai, vienalga, vai tas būtu 100 ki-
lometru no šejienes vai Latvijas otrā 
malā, bet dzīvot šeit, strādāt šeit, mī-
lēt šeit!” 

Kokneses luterāņu baznīcā izska-
nējušais koncerts “Rotā saule, rotā” 
bija dvēseles baudījums kora mūzi-
kas cienītājiem. Klausītāju piepildī-
tajā dievnamā līdz sirds dziļumiem 
saviļņoja Kokneses kultūras nama 
sieviešu kora “Anima” (vad. Lelde 
Kamzole-Gagaine, koncertmeistare 
Ilona Makareni) un senioru jauktā 
kora “Alaine” (vad. Silvija Cīrule) 
dziedājums. Kora “Anima” priekš-
nesumā skanēja gan kristīgās dzies-
mas, gan latviešu tautasdziesmas, 
bet koris “Alaine” savā dziesmotajā 
priekšnesumā dāvāja komponista 
Andra Kristona melodijas. 

Par virves sacensībām stāsta viens 
no sacensību rīkotājiem Didzis Bēr-
ziņš: “Virves vilkšanas sacensības 
šoreiz tika organizētas pēc jauna 
principa - visām komandām bija 
noteikts nevis cilvēku skaita, bet ko-
pējā svara ierobežojums (500 kg), 
savukārt izvēle, kā tas tiek sasniegts, 
atstāta komandu veidotāju ziņā. Sa-
censībās piedalījās trīs komandas, 
divas no tām bija nokomplektētas ar 
sešiem cilvēkiem, bet vienai 500 ki-
logramu robežās izdevās iekļaut pat 
septiņus dalībniekus. Pēc līdzvērtī-

gas un aizraujošas spēkošanās Kok-
neses novada svētku virves vilkšanas 
sacensībās trešajā vietā ierindojās 
“Sinepe”, otrajā vietā “Kokneses 
meži”, bet pirmo vietu ieguva “Kok-
neses dienests”. Uzvarētāju sastāvā 
startēja Ilmārs Kalniņš, Ritvars Kļa-
viņš, Niklāvs Vingris, Dāvis Briedis, 
Reinis Kuzmas, Didzis Bērziņš. Ko-
mandu nosaukumu iespējamā līdzī-
ba ar ofi ciāli reģistrētām organizāci-
jām esot sagadīšanās.”

Loterijā pieaug balvu 
skaits

Par ilggadēju tradīciju ir kļuvusi 
loterija, kuras dalībnieki ar māju vai 
biroju logos izliktajiem akcijas pla-
kātiem “Svētki manā novadā” pauž 
savu atbalstu novada svētkiem. Ar 
katru gadu loterijai pieaug balvu 
skaits, pateicoties novada uzņēmē-
ju, iestāžu un biedrību atsaucībai. 
Atraktīvi iepazīstinot ar balvu dāvi-
nātājiem, lielo svētku loteriju vadīja 
pašvaldības izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs. Šoreiz vairāk kā 80 vērtīgas 
balvas nonāca pie laimīgo loterijas 
anketu īpašniekiem. Galveno lote-
rijas laimestu – televizoru no SIA 
“Hanza - elektro” ieguva koknesiete 
Santa Midere.

Ja svētku dienā lietus mākoņi 
bija atkāpušies, vakara koncertā rī-
bināja leģendārā latviešu rokgrupa 
“Pērkons”. Jau ar pirmo mākslinie-
ku izpildīto dziesmu publika bija uz 
viena viļņa, lai visu koncerta laiku 
dziedātu līdzi talantīgā komponista 
Jura Kulakova dziesmām, kuras no 
80. gadiem ir bijušas kā latviskās 
pašapziņas iedvesmotājas. Juris Ku-
lakovs, Ieva Akurātere, Raimonds 
Bartaševics, Juris un Leons Sējāni, 
Ikars Ruņģis ir grupas kodols, kuru 
dziesmās ir izaugusi Atmodas laika 
paaudze, bet šajā koncertā ik dzies-
mai aizrautīgi līdzi dejoja un dziedā-
ja jau šīs paaudzes bērni. 

Lielisks svētku noslēgums bija 
zaļumballe kopā ar Ati Zviedri un 
grupu “Th e Rolltons” un Dj MadVip. 
“Laba mūzika un labs izpildījums!” 
– par izdevušos balli sacīja tās ap-
meklētāji. 

“Rotā Kokneses novads!” – tā, at-
saucoties uz svētku moto, pusnaktī 
debesīs rotāja svētku salūts. Pal-
dies par sarūpēto svētku prieku SIA 
“Kūdras enerģija”! 

2019. gada Kokneses novada svēt-
ki aizvadīti, bet lai šī vasara dāvā vēl 
daudz priecīgu notikumu! 

Svētku foto 16.lpp 
Plaša foto galerija apskatāma 

www.koknese.lv

Svētkos rotā Kokneses novads

PIEDĀVĀ DARBU SOCIĀLAJAM DARBINIEKAM
Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte”
piedāvā darbu SOCIĀLAM DARBINIEKAM Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļā
uz pilnu darba laiku, uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Iršu pagasts
DARBA ALGA sākot no 638.00 euro mēnesī
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
• piektais kvalifi kācijas līmenis sociālā jomā; 
• spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
• teicamas saskarsmes spējas, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt  līdz 1.augustam.
Sūtīt uz e-pastu:dzeguzite1@inbox.lv Papildus informācija pa tālr. 65163510, 26175385

Šī gada 28.septembrī Bebru pensionāru padome 
“Mārtiņroze” rīko ekskursiju.

Būs iespēja iepazīt Latgales sakrālās tradīcijas Aglonas 
novadā, apskatīt koku skulptūru kompleksu Kristus 
Karaļa kalnā, amatnieku un vīndaru meistarstiķus 
Preiļu novadā.

Pieteikties Bebru pagasta pārvaldē pie sekretāres;

Lības Zukules, t. 26423431 vai Mārītes Andersones, 
t.28767663

Ekskursija uz 
Aglonas novadu
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Svētkos rotā Kokneses novads
 Foto: Anita Šmite, Irēna Čīma

Darbīgi un radoši: SIA „Baumit” komanda. Kokneses novada domes darbinieki bija atgriezušies 
Hanzas laika noskaņās.

Svētku rotā Iršu pagasta pārvalde.

Viens no svētku sirsnīgākajiem brīžiem: 
Sarmītes Plūmes sumināšana.

Pēc kopīgi nodziedātās Kokneses himnas svētkus atklāja Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, sakot paldies visiem novadniekiem 

par ieguldījumu Kokneses novada izaugsmē desmit gadu garumā. 

 Ar savu pagasta simbolu lepojas Bebru pagasta 
pārvaldes darbinieki.

Kokneses novada amatnieki un mājražotāji prezentēja savu veikumu vietējo labumu tirdziņā. Virves vilkšanas sacensībās sacentās stiprākie vīri.

Atraktīvi iepazīstinot ar balvu dāvinātājiem, lielo svētku loteriju 
vadīja pašvaldības izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Galveno 

loterijas laimestu – televizoru no SIA “Hanza - elektro” ieguva 
koknesiete Santa Midere. 

Uz “Balli Vīnē” ielūdza Latvian Sound Quartet – četras talantīgas un 
burvīgas mūziķes: Jana Zeļenska (oboja), Līva Plociņa-Janova (vijole), 

Māra Botmane (čells) un Roksana Tarvide (klavieres). 

“Rotā Kokneses novads!” – tā, atsaucoties uz 
svētku moto, pusnaktī debesīs rotāja svētku 

salūts. Paldies par sarūpēto svētku prieku SIA 
“Kūdras enerģija”! 


