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Līgosim
Koknesē!
Jau 22. un 23. jūnijā svinēsim
Kokneses novada svētkus “Līgo
Koknesē”! Tie sāksies ar Latvijas Bankas īpašās Likteņdārzam veltītās monētas atklāšanu
2018. gada 22. jūnijā pulksten
11 Kokneses tūrisma informācijas centrā.
Anita Šmite,
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
Kā atklāj nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja
Valda Auziņa, sudraba monētas
aversā attēlots amfiteātris, kas
laika gaitā kļuvis par Likteņdārza
simbolu. Tās grafiskā dizaina autore ir Frančeska Kirke, savukārt
plastisko dizainu veidojusi Ligita
Franckeviča. Monētas nominālvērtība ir 5 eiro. Tā tapusi Nīderlandes karaliskajā naudas kaltuvē
3000 eksemplāru tirāžā. Pasākumā laikā monētu būs iespējams
iegādāties par 50 EUR. Pēc tam tā
būs nopērkama Likteņdārzā. Monētas atklāšanā piedalīsies Latvijas
Bankas vadība, „Kokneses fonda”
padomes locekļi un dibinātāji un
monētas dizaina autores.
Bet 22. jūnija pēcpusdienā
Kokneses novada dome suminās
savus Jaunos novadniekus tradicionālajā pasākumā “Man blakus
tava sirsniņa”.
Pašā Līgo vakarā būsim kopā
lustīgā svētku svinēšanā ar novada pašdarbības kolektīvu piedalīšanos koncertā “Līgo jauni, līgo
veci…” Svētku norisē netrūks ne
apdziedāšanās un aplīgošanas,
ne lustīgu dziesmu un danču, bet
svētku kulminācija būs ugunszīmju un ugunskura iedegšana pie
parka dīķiem. Kad maģiskie uguns
rituāli būs veikti, lustēsimies svētku ballē līdz rīta gaismai!
Mūsu valsts simtgades gadā,
novada un Līgo svētku laikā, ciemos sagaidīsim arī Kokneses sadraudzības pilsētas Vitingenas
(Vācija) delegāciju, kuras sastāvā
būs gan Vitingenas pilsētas birģermeistars Karls Ridders, domes
deputāti, gan ilggadēji pilsētu sadarbības atbalstītāji, kuri pie sevis
viesmīlīgi uzņēmuši mūs – Kokneses pagasta un novada iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības
darbiniekus un kultūras grupas.
Vizītes ietvaros vācu draugiem būs
iespēja redzēt jaunākos realizētos
projektus Kokneses novadā, tikties
ar vietējiem uzņēmējiem, piedalīties novada svētku pasākumos,
bet galvaspilsētā Rīgā sajust gaidāmo Dziesmu un deju svētku, Līgo
svētku un Latvijas valsts simtgades
svinību noskaņu.
Lai mums visiem lustīgi līgot
Koknesē!

Ir jauna vasara un
atkal jūnijs klāt,
pilns jāņuzāļu
piebirušām pļavām.
Tas atnesis mums sen
jau sāktus vārdus –
ar līgo dainām,
dziesmām skanīgām.
Skaņas savīsies
kā lapas ozolzaros,
acīs mirdzēs svētku dzirkstelīte.
Dziesmās, dejās līdzās mirdzēs
Jāņu nakts dvēselīte.
/Ārija Āre/

Priecīgus
i
Līgo svētkus!
Kokneses novada dome

Esiet sveicināti vasaras
saulgriežu laikā! Latvijas daba
ir tikpat mainīga kā mūsu dzīve – karstā saules tveicē gaidām
veldzējošu lietu, pēc saspringta
ikdienas darba ilgojamies svētkus, kad dvēselei gavilēt jasmīnu ziedu vieglumā.
Jūnijs ir svētku mēnesis
mūsu jaunajai paaudzei, kad
smaržo izlaidumu meijas un
skan vēlējumi jaunam dzīves sākumam. Lai skolu absolventiem
veiksmīgs turpmākais ceļš un lai
pēc studijām un iegūtās profesijas vēlme atgriezties dzīvot un
strādāt Kokneses novadā.
Jaunā izdevuma lappusēs
stāstām par rosīgo projektu
laiku Kokneses novada domē,
par cilvēkiem, kuri spēj savas
idejas pārvērst radīt priekā.
Sākoties tūrisma sezonai, piestātnē „Gundegas” sākusi darboties laivu noma. Saruna ar
uzņēmīgajiem koknesiešiem
Jāni un Ingu Martinsoniem ir
ne tikai par biznesa idejas īstenošanu, bet par to, cik stipra ir viņu ģimene. Atminoties
1941. gada 14. jūnija notikumus, savu dzīvesstāstu atklāj
Andrejs Albats. Viņš uzskata,
ka tikai apzinoties savu pagātni, mēs varam piedzīvot Latvijas uzplaukumu.
1.jūnijs mūsu novadā iesākās ar svētku pasākumiem
jaunajai paaudzei, Koknesē, Bebros un Iršos projekta
„Koknese- veselīgākā vide visiem” ietvaros notika veselīgi,
sportiski, radošām aktivitātēm
piepildīti pasākumi.
Gaidot Latvijas simtgades
Dziesmu un Deju svētkus, savās pārdomās dalās mūsu pašdarbības kolektīvu vadītāji.
Pirmo reizi Kokneses novada svētkus svinēsim Līgo
vakarā 23. jūnijā. Līgosim
kopā Blaumaņa pagalmā, sadziedāsim un sadancosim ar
mūsu novada lieliskajiem pašdarbniekiem! Laiks posties
svētkiem - sapost savas mājas
un pagalmus, atvērt sirdis ziedēšanas priekam!
Sarmīte Rode
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2018.gada 30.maijā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada svētkiem “Līgo
Koknesē” 2018.gada 23.jūnijā (informācija mājas lapā www.koknese.lv)
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par viesu uzņemšanu no sadraudzības
pilsētas Vitingenas (Vācija) no 2018.
gada 21.jūnija līdz 25.jūnijam (informācija mājas lapā www.koknese.lv
2.2. Segt sadraudzības pilsētas Vitingenas (Vācija) delegācijas uzņemšanas izmaksas no budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
2.3. Atbildīgais par sadraudzības
pilsētas Vitingenas (Vācija) uzņemšanu
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite.
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses pagasta bibliotēkas darbu
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkas darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv
3.3. Pieņemt zināšanai informāciju
par Bebru pagasta bibliotēkas darbu
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv
3.4. Pieņemt zināšanai informāciju
par Iršu pagasta bibliotēkas darbu (informācija mājas lapā www.koknese.lv
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas “Galdiņi” darbu. (informācija mājas lapā www.koknese.lv
5.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.2
/2018 “Par grozījumiem 2018.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/ 2018 “Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2018.gadam” (informācija mājas lapā www.koknese.lv
5.2. Saistošos noteikumus triju
dienu laikā, pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
5.3. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un stājas spēkā nākošajā dienā pēc

to parakstīšanas.
6.1. Ņemt aizņēmumus Valsts kasē
ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu
gada procentu likmi un ar fiksēšanas
periodu ik pēc 12 mēnešiem šādiem
projektiem:
6.1.1. Prioritārajam investīciju projektam ”Parka ielas pārbūve posmā no
Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai, Koknesē” 163 690.78 EUR (simts sešdesmit
trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro
78 centi);
6.1.2. Izglītības iestāžu investīciju
projektam “Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jumta nesošo konstrukciju
pārbūve un pastiprināšana” 100 125.07
EUR (simts tūkstoši simts divdesmit
pieci euro 07 centi).
6.2. Aizņēmumu pamatsummu atmaksu uzsākt ar 2020.gada jūniju. Aizņēmumu atmaksu veikt 20 gadu laikā
no aizņēmuma saņemšanas brīža.
6.3. Aizņēmuma atmaksu garantēt
ar Kokneses novada pašvaldības budžetu.
7.1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/18 ”Grozījumi Kokneses
novada domes 2013. gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses novada
iedzīvotāju sportam un balvām par
Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem
sportā”” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv
7.2. Saistošie noteikumi triju dienu
laikā pēc parakstīšanas elektroniskā
veidā un papīra formātā nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
7.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Kokneses novada izdevumā “Kokneses
Novada Vēstis”.
7.4. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, ievietot tos Kokneses novada mājaslapā www koknese.lv.
8. No jau iegādātajām četrām biļetēm katram kolektīvam, vienu biļeti
dāvināt kolektīva vadītājam, bet parējās
trīs biļetes kolektīvu dalībniekiem pirkt

par savu naudu.
9.1. Atlikt jautājuma par papildus
pedagoģisko likmju piešķiršanu Kokneses novada domes pirmsskolas izglītības iestādei “Gundega” līdz 2019.
gada budžeta izskatīšanai.
9.2. Kokneses novada domes
pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” vadītājai Ritai Gabaliņai uz 2019.
gada budžeta pieprasījuma sagatavošanu pirmsskolas izglītības iestādei
“Gundega” iesniegt detalizētāku un
argumentētāku pieprasījuma pamatojumu.
10.1. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt līdz 2200 euro
(divi tūkstoši divi simti euro) stāvlaukuma pie Kokneses novada domes betona
apmaļu nomaiņai.
10.2. Lai turpinātu ielu un laukumu
labiekārtošanu Kokneses novadā, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
piešķirt līdz 4500 euro (četri tūkstoši
pieci simti euro) frēzētā asfalta iegādei
par cenu 6.80 euro/m3 + PVN
11.1. Uzdot novada domes administrācijai nodrošināt meliorācijas
sistēmu apsekošanu Kokneses pagasta
Kokneses ciemā.
11.2. Nodrošināt finansējumu, lai
slēgtu uzņēmuma līgumu ar darba veicēju.
12. Ar 2018.gada 1.jūliju noteikt
sociālās aprūpes pakalpojuma maksu
Ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte”
Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem
un Jauniešu mājā 25.00 euro (divdesmit
pieci euro) diennaktī.
13. Ar 2018.gada 2.jūliju atļaut paplašināt ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” Pieaugušo sociālās aprūpes
nodaļu adresē: “Madaras” – 14, Iršu
pagasts, Kokneses novads.
14. Ar 2018.gada 1.jūniju apstiprināt Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” transporta OPEL Vivaro Combi,
reģistrācijas Nr.KK3122 izmantošanas
maksu 0.25 euro/km.
15. Pamatojoties uz Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” Nolikuma

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību
nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam
Lauku atbalsta dienests (LAD) no
2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam
izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām
aktivitātēm:
• “Ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 11,99 miljonu eiro
apmērā;
• “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 10 miljonu eiro apmērā.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar
lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai
attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni
lauku reģionos.

bavietu (tikai, ja kopējo attiecināmo
izmaksu apmērs pārsniedz 200 000
euro apmēru);
2. saglabā esošās darbavietas;
3. attīsta saimniecisko darbību.

SASNIEDZAMIE
MĒRĶI:

o jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;

1. rada vismaz vienu jaunu dar-

ATBALSTA
INTENSITĀTE:
o 50% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām par
ieguldījumiem energoefektīvās ēkās;
o 40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;
o 35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un
vidējo uzņēmumu definīcijai (attiecas tikai uz lauksaimniekiem);
o 25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes gadījumā.

ATTIECINĀMĀS
IZMAKSAS:

o mobilas tehnikas (mehāniskā
vai velkamā transportlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģistrējama
Ceļu satiksmes drošības direkcijā
vai Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā;
o jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
o būvmateriālu iegādes izmaksas;
o vispārējās izmaksas, bet ne
vairāk kā 7% no būvniecības tāmē
iekļauto attiecināmo izmaksu
kopsummas, nepārsniedzot 5 000
euro.
Projekta iesnieguma veidlapas,
plašāka informācija par pieejamo
finansējumu katram reģionam, kā
arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.
lad.gov.lvsadaļā “Atbalsta veidi”
→ Projekti un investīcijas.
Projektu pieņemšanas kārta
izsludināta Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros.

6.nodaļas 19.punktu, atļaut piemērot
atlaidi par pakalpojuma sniegšanu,
gadījumos, kad iestādē ievietoti vienas
ģimenes bērni kopā ar vecāku, izvērtējot nepieciešamā pakalpojuma apjomu,
un vienojoties ar pakalpojuma ņēmēja
pašvaldībām.
16. Ieklāt bruģa segumu Kokneses
parka estrādes teritorijā.
17.1. Lai novērstu apdraudējumu
sabiedrības drošībai un bojājumus
Kokneses pagasta ainavai:
17.1.1. Uzlikt par pienākumu
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
32605140306 ēku(būvju) ar kadastra apzīmējumiem: 32600140306001,
32600140306002, 32600140306003un
32600140306005, kas atrodas adresē
«Krautuve» Vērenes iela 3b, Koknesē,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā,
īpašniekam:
17.1.1.1. līdz 2018. gada 30. sepembrim nojaukt nekustamajā īpašumā ar
kadastra Nr. 32605140306 ēkas(būves)
ar
kadastra
apzīmējumiem:
32600140306001, 32600140306002,
32600140306003 un 32600140306005;
17.1.1.2. pirms 2.1.1. punktā minēto ēku(būvju) nojaukšanas saņemt
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
17.1.1.3. segt 2.1.1. punktā minēto
ēku(būvju) ar nojaukšanu saistītos izdevumus;
17.1.1.4. pēc 2.1.1. punktā minēto ēku(būvju) nojaukšanas, iesniegt
Valsts zemes dienestā Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes aktu par
ēku(būvju) neesamību un akta kopiju
Kokneses novada domē.
17.2. Ja nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 32605140306
ēku(būvju) ar kadastra apzīmējumiem:
32600140306001, 32600140306002,
32600140306003 un 32600140306005,
kas atrodas adresē «Krautuve» Vērenes
iela 3b, Koknesē, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, īapašnieks nepilda
šā lēmuma 2.1. punkta apkšpunktos

norādīto līdz noteiktajam termiņam,
tad Kokneses novada dome organizē
minēto ēku (būvju) nojaukšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
17.3. Ja īpašnieka SIA «Ieguldījumu
fondi» nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 32605140306 ēku(būvju) ar kadastra apzīmējumiem : 32600140306001,
32600140306002, 32600140306003un
32600140306005, kas atrodas adresē
«Krautuve » Vērenes iela 3b, Koknesē,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā,
nojaukšanu organizē Kokneses novada
dome, tad visus ar to saistītos izdevumus sedz minēto ēku(būvju) īpašnieks.
17.4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.
gada 4.jūniju.
17.5. Informāciju par Kokneses
novada domes pieņemto lēmumu ievietot laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»
un Kokneses novada mājaslapā www.
koknese.lv.
18.1. Papildus piešķirt 9 393,90
euro projekta „Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma
„Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana” īstenošanai.
18.2. Projekta kopējā summa ir
57 603,82 euro, t.sk. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 70%
jeb 40 323,00 euro un Kokneses novada domes līdzfinansējums ir 30% jeb
17 280,82 euro.
Nākošā Kokneses novada domes sēde notiks 2018.gada 27. jūnijā
plkst.14.00 un tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par elektroenerģijas apgādi Kokneses novadā.
2. Par medību platību apsaimniekošanu.
3. Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā.
4. Par pašvaldības sadarbību ar
Valsts policiju.
5. Par pašvaldības Gada publisko
pārskatu.
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

Noslēgta vienošanās par
projekta “Dabas pieminekļa
aizsargājamā dendroloģiskā
stādījuma „Kokneses parks”
teritorijas labiekārtošana”,
Nr. 1-08/ 268 /2018 īstenošanu
Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācija un Kokneses novada
dome ir parakstījusi līgumu par projekta Nr. Nr. 1-08/ 268 /2018 "Dabas
pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks”
teritorijas labiekārtošana" īstenošanu.
Projekta mērķis - realizēt dabas
pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks”
dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot parka pievilcību, paaugstinot labiekārtotības
līmeni un nodrošinot labvēlīgus
apstākļus tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem parkā atrodamo dabas
bagātību, kultūrvēsturisko vērtību
un vides iepazīšanai.
Projekta ietvaros plānots ierīkot
apgaismojumu Kokneses parkā no

koka skulptūras „Mūžībai” līdz estrādei un Kokneses pilsdrupām 770
m garumā.
Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 57 603,82 EUR, no tām
Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējums ir 70% jeb 40 323,00
EUR un Kokneses novada domes līdzfinansējums ir 30 % jeb
17 280,82 EUR.
"PROJEKTU ATBALSTA VIDES AIZARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA"
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Koknesē atklāj novadā pirmo dalīto
atkritumu savākšanas laukumu

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ģimenes veselības
diena Bebros

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un "Clean R"
izpilddirektors Valerijs Stankevičs laukuma atklāšanas pasākumā.

5.jūnijā Koknesē atklāja Kokneses novada dalīto atkritumu savākšanas laukumu. Laukuma uzdevums ir nodrošināt Kokneses
un novada iedzīvotājiem iespēju
kvalitatīvā, videi un sabiedrībai
nekaitīgā veidā nodot tās sadzīves atkritumu frakcijas, kuras ir
iespējams pārstrādāt vai, kuras
nedrīkst likt parastajā sadzīves
atkritumu konteinerā. Laukumu
izveidoja Koknese novada pašvaldība, bet apsaimniekošanu un
uzturēšanu veiks vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R".
Kaspars Līcītis,
"Clean R" preses sekretārs
"Šis ir pirmais šāda veida dalīto atkritumu savākšanas laukums Koknesē
un to mēs veidojām, cerot, ka mūsu ie-

dzīvotāji būs ļoti ieinteresēti un aktīvi
paši savas dzīves vides uzlabošanā un
veidošanā. Ikdienā mums arvien vairāk
iedzīvotāju jautā un norāda par sadzīves
atkritumu šķirošanas iespējām novadā,
un man ir prieks, ka mēs visi apzināmies
šķirošanas nozīmīgumu un vēlamies to
ieviest savā ikdienā. Liela nozīme ir arī
tam, ka šķirojot iespējams ietaupīt, kā
arī tam, ka tagad ir nodrošināts kvalitatīvs punkts, kur šķiroto materiālu bez
maksas nodot,” norāda Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.
Laukums atrodas Paugu ielā 1d
un tajā Kokneses novada iedzīvotāji var nodot no sadzīves atkritumiem
nodalītu papīru, kartonu, plastmasas
iepakojumu, metāla iepakojumu, koksni, nolietoto elektroniku, baterijas un
akumulatorus, kā arī lielgabarīta atkritumus. Laukuma darba laiks otrdienā
un trešdienās ir no plkst. 10.00 līdz

plkst. 16.00, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00, bet
sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00
līdz plkst. 18.00. Pirmdienās laukums
nestrādās.
"Clean R pieredze dažādos Latvijas novados un pilsētās liecina, ka šādi
laukumi ir ļoti efektīvi un lieliski risina dabas un dzīves vides labklājības
jautājumus. Ir tikai viena nianse - iedzīvotājiem ir jāgrib šķirot atkritumus
un šis laukums ir jāizmanto. Viss pārējais ir nodrošināts. Latvijas iedzīvotāji
mums atklāj, ka šķirošana nemaz nav
tik sarežģīta. Sākumā ir daži jautājumi, un mēs ar prieku tos izskaidrosim,
bet tiklīdz lēmums par labu šķirošanai
savā mājvietā ir pieņemts, tā izrādās,
ka neatrisināmu šķēršļu nav," skaidro
laukuma apsaimniekotāja, vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Uztura speciāliste Ilze Začeste stāsta,
kā pagatavot garšīgus un veselīgus smūtijus.

1.jūnijā Bebru Mežaparka estrādē, projekta nr.
9.2.4.2/16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem" ietvaros,
notika pasākums "Ģimenes veselības diena".
Jolanta Pīķe,
kultūras darba organizatore
Dienu sākām ar ārstniecisko vingrošanu fizioterapeites Žanetes Vingres vadībā. Turpinājumā ikviens varēja pārbaudīt savas spējas, piedaloties dārza spēlēs un veiklības stafetēs.
Pieprasītākās bērnu vidū bija piepūšamās atrakcijas, kur arī organizējām vienu no stafetēm.
Pēc aktīvām kustībām kopā visus
aicināja uztura speciāliste Ilze Začes-

te, kura stāstīja, kā pagatavot garšīgus un veselīgus smūtijus no dabā
atrodamiem augiem "nezālēm", kā arī
no augļiem un kefīra.
Pasākuma izskaņā priekšnesumus sniedza Kokneses kultūras
nama deju grupa ''Kristāliņi'', vadītāja Inga Ozoliņa, kas arī iesaistīja
klātesošos zibakcijā un kopīgi apguva
deju kustības.
Uz priecīgas nots, noslēdzot ''Ģimenes veselības dienu'', pasākuma
dalībnieki mielojās ar kliņģeri un visi
kopā palaida debesīs krāsainus balonus, uzgavilējot sev par izturību un
skaisto, saulaino dienu!
Paldies visiem, kas piedalījās,
Bebru pagasta pārvaldei un Dailai
Riekstiņai.

Ārkārtas sēdē skata jautājumu par Kokneses
estrādes ēkas nojaukšanu
Šī gada aprīlī tika uzsākti Kokneses estrādes un pieguļošās
teritorijas (soliņu, deju laukuma)
pārbūves darbi par kopējo summu 181 173,53 eiro.
Kokneses novada domes
informācija
Anitas Šmites foto
Būvdarbu laikā veicot demontāžas
darbus būvobjektā “Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē” tika
atklātas problēmas, kas saistītas ar esošiem pamatiem un ēkas nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli.
2018.gada 12.jūnijā tika sasaukta
Kokneses novada domes ārkārtas sēde,
kurā tika pieņemts lēmums par estrādes ēkas nojaukšanu.
Deputāti kopā ar būvniecības procesā iesaistītajām personām pirms sēdes apsekoja objektu un pārliecinājās
par situāciju dabā. Būvdarbu laikā pēc
paneļu demontāžas un aiļu izbūves parādījās caurejošas deformācijas plaisas
būves nesošajā konstrukcijā, kas apdraud ēkas noturību. Parādoties pirmajām plaisām, tika veikta plaisu fiksācija,
lai pārliecinātos, ka plaisas nepletīsies,
bet tomēr plaisas šobrīd turpina plesties.
Būvnieks ir iesniedzis domei iesniegumu ar uzskaitītām problēmām,
kuras atklājušās būvdarbu laikā un
kuru dēļ turpināt ēkas pārbūves darbus
bez papildus risinājumiem un finansējuma nav iespējams. Kā piemēru
no būvnieku iesnieguma varam minēt: “Būves atsevišķās asīs nav pamatu
bloku, esošajā sienā nav pilnais ķieģeļu mūris, bet tā ir izbūvēta no atseviš-

Plaisas estrādes būves sienā labi
redzamas.

Kokneses novada domes deputāti un būvniecībā iesaistītās personas novērtē situāciju.

ķiem slāņiem: ķieģeļi - pamatu bloki
- ķieģeļi. Ķieģeļa slāņi nav saistīti savā
starpā. Esošo, projektā paliekošo būvkonstrukciju (sienas, pamati) stāvoklis
un to tehniskais izpildījums neatbilst
tehniskajā projektā uzrādītajam. Pastāv
reāla iespēja, ka turpinot būvdarbus,
ēkas nesošās konstrukcijas var sabrukt,
kas rada nopietnu apdraudējumu būvniekiem, kuri veic darbus objektā. Būvdarbi ir apturēti tikai estrādes ēkas daļā,
projektā paredzētie pārējie darbi norit
pēc plāna.”
Kā skaidro būvuzraugs Raimonds
Jansons: “Siena nav viendabīga, tā ir
salikta no 30 cm bieziem betona blokiem un apmūrēta no otras puses ar
caurumoto ķieģeli, pa vidu atstājot
gaisa spraugas. Savstarpēji sašūts kopā

šis mūris ir tikai pēc 14 ķieģeļu rindām,
kas neatbilst noteikumiem un būvnormatīviem. Šis ir trešās grupas objekts,
kas būs jānodod ekspluatācijā un kuru
kontrolē būvniecības birojs. Bažas rada
sienas turpmākā nestspējība. Jāpiemin,
ka projektētājs bija uzrādījis pamatus 2
bloku dziļumā, bet dabā ir tikai viens
bloks, kurš balstīts uz melnzemes augsnes kārtas, no kā izriet jautājums – vai
nesošās sienas pamati atbildīs uzrādītajiem faktiem dokumentos. Ir pamatotas aizdomas par ēkas tālāku deformāciju. Uz doto brīdi pie pēdējām divām
asīm ir kategoriski aizliegts turpināt
būvdarbus.”
Ārkārtas sēdes noslēgumā ar deputātu balsu vairākumu tika pieņemts
lēmums: Veikt grozījumus būvprojektā

“Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve
un soliņu novietošana Kokneses parka
estrādē”, risinot jautājumu par daļēju
būves (ēkas) demontāžu. Daļēju tāpēc,
ka deju laukums un soliņu izbūve turpināsies kā plānots, nojaukta tiks tikai
pati estrādes ēka.
Ņemot vērā visu augstāk minēto, kā arī to, ka ēka arhitektoniski nav
augstvērtīga, nebūtu finansiāli lietderīgi veikt papildus darbus ēkas esošo
konstrukciju saglabāšanai, jo tas būtu
tehnoloģiski sarežģīti, neadekvāti dārgi
un nav garantijas, ka stiprināšanas darbi novērsīs ēkas deformēšanos uz ilgu
laiku. Lai nostiprinātu esošo brūkošo
ēku, pirmkārt, būtu jāveic tehniskās
apsekošanas atzinuma izstrāde, būvkonstrukciju aprēķini, jāizstrādā stipri-

nāšanas darbu tehniskais projekts, pēc
tam būtu jāpasūta minētā tehniskā projekta ekspertīze, jo estrāde ir 3. grupas
būve. Vēl būtu jāveic ēkas konservācijas
darbi, kamēr norit dokumentu sakārtošana. Visas šīs darbības saistītas ar
nesamērīgi augstām izmaksām un ilgu
laika periodu.
Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs teic, ka pēc
estrādes ēkas demontāžas kopīgi tiks
risināts jautājums par mūsdienīgu estrādes ēkas veidolu, kas iekļautos kopējā ainavā. Īstenojot pašreizējo projektu,
līdz šī gada rudenim tiks izveidots jauns deju laukums un uzstādīti soliņi ar
bruģētu pamatni.
„Gribam informēt iedzīvotājus, ka
turpināsim darbu pie jaunas estrādes
izbūves. Meklēsim iespējas piesaistīt
Eiropas fondu finansējumu, lai Koknesē būtu jauna un mūsdienīga estrāde,
kurā notiks gan mūsu daudzo pašdarbības kolektīvu, gan viesmākslinieku
koncerti,” uzsver Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.
Lūdzam iedzīvotājus ņemt vērā, ka
ēka atrodas avārijas stāvoklī, kā arī aicinām vecākus brīdināt savus bērnus neuzturēties norobežotajā būvlaukumā,
jo tas ir bīstami dzīvībai.
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Ar krāšņu koncertu atzīmēs
Likteņdārza 10 gadu jubileju!
Atzīmējot 10 gadus, kopš uzsākts Likteņdārza projekts, un
īpašā veidā veltot to Latvijas
simtgadei, 11. augustā plkst.
19.00 skaistajā Likteņdārza
ainavā pašā Daugavas krastā
notiks krāšņs koncerts “Latvijas
Likteņdārzs. Atklāšana”.
Mārtiņš Pučka,
Likteņdārza sabiedrisko
attiecību speciālists
Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, pianistu Vestardu
Šimku, dziedātāju Daumantu Kalniņu un Rīgas Doma zēnu kori koncertā baudīsim krāšņu programmu –
Imanta Kalniņa un Raimonda Paula
tautā iemīļotos skaņdarbus, latviešu
simfoniskās mūzikas klasiku un īpaši
šim koncertam rakstītus jaundarbus,
ko komponē Vestards Šimkus un Raimonds Tiguls.
Pie diriģenta pults būs koncerta
idejas autors, LNSO mākslinieciskais
vadītājs un galvenais diriģents Andris
Poga: “Šīs programmas kodols ir simfoniska tautasdziesma – gan klasiska,
gan speciāli šim koncertam no jauna
radīta.”
Jau desmit gadus ar Likteņdārzu kopā ir Latvijas Televīzija, un arī
šogad ar LTV atbalstu Likteņdārzā
norisināsies koncerts “Latvijas Likteņdārzs. Atklāšana”. Koncertu vadīs
ilggadējie Likteņdārza draugi – Lat-

vijas Televīzijas žurnālisti Aija Kinca
un Jānis Geste.
Raimonda Paula daiļrades cienītājus koncertā priecēs Rīgas Doma
zēnu kora dzidrais skanējums tautasdziesmu apdarēs solistam, zēnu
korim, klavierēm un orķestrim.
Klavierpartiju šajā ciklā atskaņos
Vestards Šimkus, un solists būs Daumants Kalniņš.
Klasiskās mūzikas cienītāji novērtēs tādas latviešu simfoniskās mūzikas pērles kā “Skaisti dziedi, lakstīgala” no Jāzepa Vītola cikla “Septiņas
latviešu tautasdziesmas orķestrim”
un Tālivalda Ķeniņa simfonisko darbu orķestrim “Tautasdeja un fūga”
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sniegumā.
Vestarda Šimkus jaundarbs klavierēm un orķestrim “Liktens vārti”
un Raimonda Tigula jaundarbs orķestrim – simfoniskā poēma “Horizonts” – top kā veltījums Latvijas
simtgadei un Likteņdārzam.
Koncerts notiks brīvā dabā, Likteņdārza amfiteātrī. Biļetes pieejamas
visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības
vietās un internetā www.bilesuparadize.lv. Koncertu atbalsta AS “Latvijas Valsts Meži”, AS “Latvenergo”
un Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas tautas ziedojumiem veidota
piemiņas vieta un simbols Latvijas
tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības

piemineklis, Likteņdārzs jau desmit
gadus top Latvijas sirdī – Koknesē,
uz salas Daugavā ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un
uzņēmumu atbalstu. Te apvienojas
izcila vides arhitektūra, ar Kokneses
pussalas dabas un Daugavas plūduma krāšņumu, veidojot draugu aleju, ozolu sardzes ieskauto amfiteātri,
daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku,
digitālo ekspozīciju “Liktens gāte”,
Lielo kalnu un skatu terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta tautas dzīvā atmiņa
– katrs iestādītais koks, atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku
grupas stāstu par Latvijas cilvēkiem
un vēsturi. Kopš 2005. gada, kad tika
sākts Likteņdārza projekts, ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo
tautiešu un uzņēmumu atbalstu Likteņdārza izveidē ir ieguldīti gandrīz
2,5 miljoni eiro. Ik gadu Likteņdārzu
apmeklē 70 000 – 100 000 apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% viesu
ir bērni un jaunieši, un tas rosina un
nostiprina latviskās kopības un nacionālās piederības sajūtu.

PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU APMEKLĒTĀJU
PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00; 14.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00; 14.00 līdz 17.00

Viktors Valainis: attīstīti reģioni ir
attīstīta Latvija!

Viktors Valainis kopā ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini
un Vingru un Likteņdārza idejas autoru Vili Vītolu Likteņdārza
pastmarkas atklāšanas pasākumā.

Apmeklējot Koknesi un Kokneses novada centru, Saeimas
deputāts Viktors Valainis iepazinās ar esošo situāciju novadā un
novērtēja padarītos darbus.
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību
nodaļa
Tikšanās reizē Viktors Valainis atzina: „Ir izceļamas novada aktivitātes
tūrisma attīstībā, izmantojot vēsturiskos aktīvus, tādus kā Kokneses viduslaiku pilsdrupas, pastaigu parks, dabas
taka. Īpaši ievērību pelnījis par ziedojumiem radītais Likteņdārzs, kas tiek veidots kā simbols mūsu tautas nemitīgai
atjaunotnei un izaugsmei. Pateicoties
nesavtīgam darbam, ir radies burvīgām ainavām bagāts vides objekts, kas
sevī glabā daudzus vēsturiskus stāstus,

„Kokneses novads ir pievilcīgs arī industriālā līmeņa ražotājiem, ” uzskata Viktors
Valainis. SIA „Baumit” ir viens no šādiem uzņēmumiem.

tagadnes skaistumu un skatu uz attīstību nākotnē. Likteņdārzā ir ieviesti moderni risinājumi: dārza teritorijā ir pieejams bezvadu internets, ir iespēja īrēt
elektromobiļus, kas sniedz iespēju ērti
baudīt tā piedāvātās ainavas un parādīt
tās arī saviem draugiem, paziņām, kuriem nav iespējas to skatīt savām acīm,
kā arī nodrošina iespēju to apmeklēt
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Šis objekts ir nozīmīgs valsts mērogā,
ko apliecina pieaugošais ārzemju un
vietējo tūristu skaits, kā arī Latvijas
Pasta izdotā Likteņdārza pastmarka,
kas nesīs tā vēstījumu pasaulē. Nevar
nepieminēt arī Likteņdārza attīstības
rezultātā radītās darba vietas – gan pašā
Likteņdārzā, gan saistīti pie novada uzņēmējiem, kuri pateicoties tūrisma izaugsmei var attīstīt gan ēdināšanas pakalpojumus, gan piedāvāt naktsmītnes

un citas aktivitātes.”
Tāpēc Viktors Valainis ir atbalstījis
Likteņdārza likumu, lai nodrošinātu šīs
unikālās vietas attīstību nākotnē un izveidotāju izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Kā apliecinājums iepriekš minētajam ir arvien straujāka mājražotāju
un zemnieku saimniecību attīstība,
kas nodrošina suvenīrus, pārtikas
preces un saistītus meistardarbnīcu
pakalpojumus, sniedzot tūristiem iespēju pašiem savām rokām izmēģināt
pagatavot kādu ādas, koka izstrādājumu vai noskaidrot, kā tiek radīts kāds
gardums. Piemēram, paipalu ferma
„Ola”, Z/S „Vecsiljāņi”, Z/S „Janavas” ir
uzņēmumi, kuri ar saviem produktiem
ir pazīstami tālu aiz Kokneses novada
robežām.
Viesošanās laikā Viktors Valainis
pārliecinājās, ka Kokneses novads ir

pievilcīgs arī industriālā līmeņa ražotājiem - Kokneses industriālajā zonā atrodas SIA „Baumit” minerālmateriālu
ražotne, vairāki kokapstrādes uzņēmumi, šķeldas ražotne, kā arī celtniecības
uzņēmumi. Tomēr elektrojaudu nepietiekamība šobrīd traucē iespēju Koknesē attīstīt jaunas ražotnes vairākiem
ieinteresētiem, lieliem uzņēmumiem.
Tā kā infrastruktūras nodrošināšana
uzņēmējdarbībai ir valstiski risināms
jautājums, tad Viktors Valainis, piesaistot fondu līdzekļus, ir apņēmies to
sekmēt. Minētā jautājums sakārtošana
nodrošinātu ilgtermiņa ieguvumus novadam nodokļu veidā, veicinātu jaunu
darbavietu radīšanu un sabiedrības
labklājību.
Kā izaicinājums ir apzināts kvalificētu darbinieku trūkums, kas ir aktuāls
visā Latvijā. Jau tagad cilvēkiem tiek

piedāvātas apmācības kvalifikācijas celšanai projekta „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide”
ietvaros un tiek izstrādāti arvien jauni
atbalsta mehānismi, lai veicinātu nodarbinātību reģionos.
Saeimas deputāts uzsvēra: „Kā izcilu piemēru reģionālai infrastruktūrai var minēt Kokneses Sporta centru,
kas ir izveidots blakus Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolai, kur, izmantojot
izglītībai paredzēto pamatinfrastruktūru, tiek piedāvāts plašs pakalpojumu
klāsts, kas ir pieejams visiem novada
iedzīvotājiem un Latvijas sportistiem.
Sporta centrs, pateicoties tā kvalitātei
un plašajam piedāvājumam (divi baseini, pirtis, sporta halle, vieglatlētikas
stadions, pludmales volejbola laukumi,
vingrošanas rīki, skeitparks, trenežieru
zāle), tiek noslogots arī visu vasaras
periodu, kad tajā treniņnometnes aizvada dažādu sporta veidu pārstāvji no
visas valsts. Kokneses infrastruktūra
nodrošina lielisku vidi arī jaunajām
ģimenēm, rada iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, kā arī nodrošina vietu
dažādām sabiedriskajām aktivitātēm,
piemēram, novada sporta sacīkstēm.
Koknese rada patīkamas, sakoptas
vietas iespaidu, kur ir prieks atrasties.
Es esmu pārliecināts, ka arvien vairāk cilvēki to sauks par savām mājām.
Mums ir kopīgi jāstrādā, lai radītu jaunas, augstvērtīgas darbavietas, vēl kvalitatīvāku dzīves vidi!
Lai nodrošinātu Kokneses novada
un citu reģionu ērtu sasniedzamību,
paaugstinātu iedzīvotāju mobilitāti un
augtu labklājības līmenis, tiks turpināts
intensīvi strādāt pie infrastruktūras attīstības!”
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Iepazīsti 9 HANSA pilsētas ar jaunajām
mobilajām lietotnēm ceļotājiem
HANSA pilsētas ir izstrādājušas
mobilās lietotnes “Explore HANSA”, lai ērti un nesteidzīgi varētu
viesoties 9 apburošās Hanzas
pilsētās: 6 Latvijas Hanzas pilsētās – Cēsīs, Koknesē, Kuldīgā,
Limbažos, Straupē un Valmierā,
kaimiņos Igaunijas pilsētās Pērnavā un Vīlandē, kā arī Visbijā
Zviedrijā.
Māra Sproģe,
projekta HANSA sabiedrisko
attiecību speciāliste
Pilsētu apceļošana ir aizraujoša, bet
reizēm var būt arī piņķerīga – jāatrod
mājīgākā kafejnīca un piemērotākā
naktsmītne, jāizveido svarīgāko apskates objektu saraksts un jāuzzina arī būtiskākie vēstures fakti. Mobilās lietotnes “Explore Hansa” sniedz vienuviet
visu viesim nepieciešamo informāciju
par pilsētu – vietas, pasākumi, maršruti, kafejnīcas, vietējo ražotāju veikaliņi
un cita praktiska informācija. Mobilais
ceļvedis piedāvā ceļotājiem uzzināt arī
interesantus faktus par visu 9 pilsētu
Hanzas laiku vēsturi.
Katrai pilsētai ir atsevišķa mobilā
lietotne, kas pieejama vairākās valodās
un piemērota gan Android, gan iOS
ierīcēm. Ar izstrādāto lietotņu palīdzību var apciemot 6 Latvijas HANSA
pilsētas, kas sniedz daudzveidīgus iespaidus, – Cēsis apbur ar iespaidīgo pils

kompleksu, Koknesē var izstaigāt parku un piedalīties aizraujošā ekspedīcijā
„Hanzas ceļi”, Kuldīgā var nogaršot pēc
Hanzas laiku receptes ceptās magoņmaizītes, savukārt Straupes dabu un
kultūrvēstures šarmu var izbaudīt velo
maršrutā “Apkārt Straupei”. Turpat netālu esošā Valmiera aicina apmeklēt Gaujas stāvo krastu Sajūtu parku, bet Limbaži pārsteidz ar Dzīvā sudraba muzeja
lielformāta sudraba skulptūrām, kas ir
unikālas visā Eiropā. Ja plānota ciemošanās pie ziemeļu kaimiņiem igauņiem,
tad mobilais palīgs “Explore Hansa” palīdzēs plānot festivālu pilsētas Vīlandes
un piejūras brīvdienu paradīzes Pērnavas apmeklējumu. Arī viduslaiku Man-

hetenu – Visbiju Zviedrijā, kuras vecpilsēta neticami labi saglabājusi savu viduslaiku veidolu, – var iepazīt ar šīs lietotnes
palīdzību. Pēc tam, kad mobilais palīgs
lejupielādēts no atbilstošā lietotņu veikala, tas darbojas bezsaistē, tādējādi var
plānot viesošanos un izstaigāt pilsētu,
neizmantojot mobilos datus.
Lietotnes izstrādātas projektā Hanzas vērtības ilgtspējīqai sadarbībai”
(HANSA), kurš tiek īstenots ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda Centrālās
Baltijas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu un kura mērķis ir stiprināt
vēsturiskās Hanzas savienības vērtības.
Projekts vieno 11 projekta partnerus
no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Par grants ceļu pārbūves
darbiem Kokneses novadā
Šogad plānots pabeigt visus
pašvaldības grants ceļu pārbūves
būvdarbus saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu. Jūnijā ir uzsākti būvdarbi pēdējā, noslēdzošajā kārtā
„Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 3.kārta”, kas tiek īstenota Lauku attīstības programmas
pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros.
Pēdējā – trešajā kārtā plānoti
šādu ceļa posmu pārbūves darbi: Jirjeni – Melderi Iršu pagastā (2 km),
Blankas – Mucenieki Bebru pagastā
(0,68 km), Mazvecsviļi – Aizelkšņi
Kokneses pagastā (0,8 km). Darbus
līdz 2018.gada 30.septembrim īstenos SIA “Mikor” un SIA “Biostoker”.
Autoruzraudzību veiks SIA “K-RDB”,
būvuzraudzību – SIA “IR & VS”.
Tiks veikta ceļu virskārtas pastiprināšana, grāvju rakšana un tīrīšana,
caurteku izbūve, esošā grants seguma

planēšana u.c. saistītie darbi.
Projekta mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā,
prioritāri nodrošinot piekļuvi ar
lauksaimniecisko ražošanu saistītām
darbībām.
Ceļu pārbūves 3.kārtas kopējās
izmaksas ir 144 606,25 eiro, ko veido Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
125 025,23 eiro apmērā un Kokneses novada domes līdzfinansējums –
19 581,02 eiro.
Par ELFLA:
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/
index_lv.htm.
Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa, T.65133636.

Vakarvējā sapņi
dzimst

Ekskursijā pie Glika ozoliem

6. jūnija rīts Koknesē uzausa
saulains un skaists. Šajā agrajā
rītā Kokneses pensionāri pulcējās centrā, lai dotos ekskursijā
uz Alūksni un tās apkārtni.
Zaiga Dzene
Jau pašā ceļa sākumā brīnišķīgā
gide Daiga Dūniņa mūs iepazīstināja ar interesantiem nostāstiem,
vēsturiskiem faktiem par redzamo
apkārtni. Nelielajā pauzītē Gulbenē
varējām apskatīt Gulbenes simbolu
gulbi metāla veidolā. Nonākot Jaunlaicenes muižā, gide pastāstīja par
Vidzemes muižu apsaimniekošanu
un sadzīvi, baronu fon Volfu dzimtu. Interesanti bija dzirdēt „malēniešu valodu”. Jāpiezīmē, ka gide bija
tērpusies tā laikmeta tērpā. Senatnē
kungi arī domāja par nākotni. Ja ģimenē piedzima dēls, tad stādīja ozolu. Mēs redzējām 7 ozolus! Ja agrāk
malēnieši kaunējās par sevi, tad ta-

gad viņi ceļ godā visu, ko vara atrast
par savām dzimtām. Arī mūsu Valsts
prezidents Raimonds Vējonis nekaunas no tā, ka ir no tās puses. Jaunlaicenes ciems atrodas 16 km ziemeļrietumos no Alūksnes un 3 km no Pleskavas šosejas. Tālāk mūsu ceļš veda
uz Alūksni, kur apskatījām Alūksnes
evaņģēliski luterisko baznīcu, celtu
vācu barona Otto Hermaņa fon Fītinghofa laikā 1781. – 1788. gados
Rīgas arhitekta Kristofa Hāberlanda
vadībā. Tā ir viena no skaistākajām
Latvijā. Torņa augstums ir 55,5 metri. Raksturīga iezīme ir krāsainais
kalto laukakmeņu raksts. Baznīcas
altārglezna „Kristus kristīšana” restaurēta 2000. gadā. Ērģeles ir būvējis slavenais Augusts Martins. 1683.
gadā uz dzīvi Alūksnē pārcēlās vācu
mācītājs Ernsts Gliks un uzsāka arī
sava mūža lielāko darbu – Bībeles
tulkošanu latviešu valodā, 1685. gadā
viņš pārtulkoja Jauno Derību, bet

1689. gadā Veco Derību. Par piemiņu paveiktajam darbam Gliks mācītājmuižas parkā iestādīja divus ozolus, kurus arī mēs vēl šodien varējām
apskaut. Bībeles dažādos formātos
arī apskatījām. Pusdienās baudījām
šai pusei raksturīgo ēdienu Profitroļu zupu. Tā ir kā mūsu buljons ar
zirņa lieluma mīklas bumbiņām iekšā. Nedaudz izstaigājām pilsētu un
daudzi gribēja nopirkt Alūksnes garšīgo svaigi cepto maizīti. Apskatījām
Alūksnes Jauno pili, bet Vecā pils ir
viena no Alūksnes muižas ēku kompleksa daļām būvēta klasicisma stilā
no 1793. līdz 1794. gadam un tā ir
līdz mūsdienām saglabāta, vismazāk
pārbūvēta. Zināms, ka 1342. gadā
lielākajā no Alūksnes ezera salām Pilssalā, Livonijas ordenis pabeidza
mūra pils celtniecību. To iesvētīja
Marijas pasludināšanas dienā, tāpēc
nosauca par Marienburgu. Alūksnes
Pilssalu un Tempļa kalna parku savieno gājēju tilts. Katrā apaļajā stundā no pulksten 12 līdz pat pusnaktij
pirmās 15 minūtes tilts priecē ar mūziku. Tempļa kalns ir aizsargājams
kultūras piemineklis, sens latgaļu
pilskalns. Tempļa kalns ir saistīts
ar Ziemeļu kara notikumiem, kur
vienā pusē bija krievu karavadonis
grāfs Šeremetjevs un zviedru armija
kapteinis Vulfs otrā pusē. Vēl aplūkojām un daži arī iekaroja Alūksnes
skatu torni Tempļa kalna parkā blakus Alūksnes ezeram. Tornis ir 37,8
m augsts, uz kuru ved 153 pakāpieni. Tā ir augstākā vieta Alūksnē, jo
ir 216,7 m virs jūras līmeņa. Tornis
apmeklētājiem ir pieejams no 2015.
gadā. Tā nopirkuši vēl suvenīrus devāmies uz māju pusi. Bijām bezgala
laimīgi par izdevušos ekskursiju!

Inesi Apsāni svētkos sveic grāmatas zīmējumu autore Elga Svilo.

Mēdz teikt, ka acis ir dvēseles
spogulis! Manuprāt, tas ir tas
redzamais citiem spogulis! Bet
neredzamais dvēseles spogulis noteikti ir sapņi! Par to
mēs pārliecinājāmies 2.jūnija
karstajā pēcpusdienā, kad Kokneses pagasta bibliotēkā savu
pirmo autorgrāmatiņu "Vakarvējā sapņi dzimst" plašajā pasaulē palaida Inese Apsāne.
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
Inese jau iepriekš iepriecināja
mūsu lasītājus ar dāvanām - dažādu autoru kopkrājumiem, kuros ir
arī viņas vārsmas, pārdomas dzejā.
Prieks, ka ciemos kuplā pulkā bija
ieradušies koknesieši un arī tālāki
Ineses domubiedri un sveicēji - visiem paldies, bet īpašu pārsteigumu
Inesei sagatavoja Gunita Sergunta
savā video sveicienā no Īrijas. Gunita
uzsvēra, ka Inese ir īpaša un arī viņas
grāmata tapa lēnām un īpaši. Paldies
izdevniecībai "Domu Pērles", Jānim
Geseltiņam par vāka noformējumu,

Elgai Svilo par zīmējumiem. Un,
protams, daudziem citiem, kuri palīdzējuši tapt šai Ineses īpašajai grāmatiņai.
Ineses izjustie dzejas lasījumi mijās ar viesu dzejas lasījumiem, piešķirot tiem īpašu skanējumu, visu pasākumu dziesmās iekrāsoja Kaspara
Krastiņa sirsnīgā muzicēšana.
Man bija milzīgs prieks atkal
satikt senos paziņas un iepazīties ar
jauniem Inesei tuviem cilvēkiem, sajust viņu sapņus! Pēc šī pasākuma ir
palikusi brīnišķīga pēcgarša un grāmatiņa bibliotēkā.
Neviltots prieks un gandarījums
par Inesi, viņas apņēmību, uzdrošināšanos un izaugsmi.
Lai mums visiem nezūd spēja sapņot un vēlme ar saviem sapņiem arī
dalīties!
Ja es būtu putns, es izplestu spārnus
un lidotu…
Aplidojot un apskatot pasauli, es atgrieztos dzimtajā ligzdā.
Bet es esmu cilvēks, un es izplešu
savu domu spārnus.
/Ineses Apsāne/
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Mazie koknesieši
Lazdonā
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Dažādais piens” ietvaros 30. maijā I. Gaiša Kokneses
vidusskolas 2.a un 2.b klases
skolēni apmeklēja uzņēmumu
“Lazdonas piensaimnieks”.
Olita Ruža,
Pedagoģe karjeras konsultante
Uzņēmuma “Lazdonas piensaimnieks” kvalitatīvos piena produktus ir
nobaudījis vai ikviens Latvijas iedzīvotājs, taču skolēniem bija iespēja vērot piena pārstrādes procesu, klausoties “piena meistara“ stāstā par piena
ceļu līdz gardajiem produktiem.
Lai piedzīvojums varētu sākties,
skolēniem lika atstāt savas personīgās
mantas skapīšos, un tad tika ietērpti speciālos tērpos- halātos, cepurēs
bahilās, jo ir taču svarīgas higiēnas
prasības. Pēc tam skolēni vēroja piena ceļu no milzīgajām piena cisternām līdz produktu safasēšanai pirms
nogādāšanas veikalos. Sākotnēji tika
stāstīts par to, kā pienu pārbauda
un kāpēc tas ir nepieciešams. Tad
pēc pārbaudes tas nonāk uzglabāša-

nas tvertnēs un no tām piens tālāk
tiek vadīt uz apstrādi - dzesēšanu,
seperēšanu. Seperešanas laikā rodas
krējums un vājpiens. Piens tiek pasterilizēts un vēlāk tiek iegūts piens
ar dažādu tauku saturu. Tad tas tiek
iepildīt pudelēs vai pakās. Taču no
krējuma ražo tālāk skābo krējumu,
sviestu. Un no vājpiena – to raudzējot iegūst biezpienu. Varēja vērot arī
to kā darbinieces strādāja pie siera
ražošanas. Skolēni bija vienprātis par
to, ka šis ir fiziski smags darbs. Noslēguma skolēniem bija iespēja degustēt
dažādos produktus, kuri radās šajā
pārstrādes procesā: garšīgos biezpiena sieriņus, debessmannu, rīsu krēmu un ķimeņu sieru.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Dažādais piens", notika ESF
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs"
ietvaros.
Paldies “Piena meistaram” un pedagogiem par sadarbību.

Es, profesiju pētnieks
Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es, profesiju pētnieks”
norisinājās laika posmā no šī
gada 3. līdz 29.maijam. Šī pasākuma laikā skolēni no Bebru
pamatskolas, Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra un I. G. Kokneses vidusskolas varēja apmeklēt dažādas
nodarbības Interešu izglītības
centrā “Lielvārdi”.
Olita Ruža,
Pedagoģe karjeras konsultante
Interešu izglītības centrā “Lielvārdi” skolēniem piedalījās ar dabaszinībām un inženierzinātnēm
saistītās nodarbībās, kas var palīdzēt
jauniešiem izvēlēties savu nākotnes
profesiju un karjeru.
Tās bija:
Eksperimenti ar Elektrību;
Eksperimenti ar skaņu
 Iepazīstam zobratus darbībā ar
LEGO;
 Apgūstam elektronikas pamatus;
 3D modelēšana un 3D printēšanas pamati.
Šajās nodarbībās skolēni uzzināja par to, kas ir elektrība, kur tā rodas un ar ko nodarbojas elektriķis.
Noskaidroja, kas vispār ir skaņa, no
kurienes tā “nāk”, kā rodas augstāks

Mācību ekskursijas projekta ietvaros
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Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Bebru
pamatskolas skolēni mācību vizītē apmeklē zinātkāres
centru ZINOO un Latvijas Nacionālo bibliotēku

2018.gada 23.maijā Bebru pamatskolas un 31.maijā Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas
skolēni apmeklēja zinātkāres
centru “ZINOO” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Anda Mikāla,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
Zinātkāres centrā “ZINOO” skolēniem tika dota iespēja apmeklēt interaktīvas un izglītojošas nodarbības.
Nodarbību mērķis bija praktiski atspoguļot inženierzinātņu spektru un
ieinteresēt jauniešus apgūt kādu no
inženierzinātņu nozarēm.
Nodarbības tēma – Zemestrīce.
Mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, tiek ļoti
rūpīgi analizētas to konstrukcijas, lai
tās spētu izturēt dažādus laika apstākļus, ugunsgrēkus un dabas katastrofas. Nodarbības laikā tika uzbūvēti
torņi pēc dotajiem parametriem un
pārbaudīta to izturība, simulējot zemestrīces sākšanos, kā arī tika rādīt
interaktīvs priekšnesums ar ūdeni,

„ZINOO” centrā brīnumi un pārsteigumi!

gaisu un uguni. Bija iespēja pārliecināties par zināmu vielu neparastajām
īpašībām un veikti eksperimenti ar
aukstām gāzēm.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
skolēni izgāja ekskursijā pa bibliotēkas ēku un piedalījās izglītojošā nodarbībā “Grafiskā darbnīca”.
Darbnīcas laikā dalībnieki iepazīnās ar bostonpreses vēsturi un darbības principiem. Attīstot radošumu,
trenējot precizitāti un pacietību, katrs
skolēns izveidoja savu augstspieduma
iespiedformu jeb klišeju, kuru nodarbības beigās varēja nodrukāt.

Brauciens tika finansēts
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr
.8.3.32.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Brauciens tika piedāvāts
4 – 9 klašu skolēniem, kuri apmeklē
vienu no projektā izveidotajiem pulciņiem.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu
daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs,
tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mēs katrs varam radīt brīnumus
un zemāks tonis, kā arī par mūziķa
profesiju. Darbojoties ar LEGO skolēni iejutās inženieru un konstruktoru lomās un izprata zobratu darbību
un to pielietojumu mūsu ikdienā.
Apgūstot elektronikas pamatus, skolēni uzzināja par elektronikas nozari un ar ko nodarbojas elektronikas
inženieris. Nodarbībā par “3D modelēšanu un 3D printēšanu” skolēni
guva priekšstatu par to, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto. Skolēni paši iemēģināja roku
telpiskajā modelēšanā, lai saprastu,
ka izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts un, galvenais, tas ir aizraujošs
un mūsdienās ļoti nepieciešams. Šīs
nodarbības vadīja zinoši un pieredzējuši centra pedagogi Jānis Lūsis
un Edgars Gribusts.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es, profesiju pētnieks”, notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.
Lielu paldies saku vadītājiem un
pedagogiem par veiksmīgu sadarbību.

Koknesieši „Kurzemes Democentrā”

22. maijā Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā un
23.maijā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika karjeras
attīstības atbalsta pasākums
“Mēs katrs varam radīt brīnumus”, kura ietvaros tika novadītas 10 nodarbības no kurām
četras notika KIAC un sešas
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, tajās tika ieinteresēti
vismaz 299 Kokneses novada
skolu skolēni vecumā no 1.-9.
klasei.
Olita Ruža
Pedagoģe karjeras konsultante
Šo pasākumu nodrošināja zinātnes un tehnoloģiju muzejs „Kurzemes Democentrs”. Tas ir interaktīvs
centrs Ventspilī, kas bērniem, jau-

niešiem un ikvienam interesentam
piedāvā aktīvu, aizraujošu, izzinošu
un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli. Šajā reizē
nevis mēs braucām uz Ventspili, taču
Ventspils atbrauca pie mums.
Nodarbības sākumā Informatīvas
prezentācijas laikā skolēni iepazinās
ar uzņēmējdarbības vides ikdienu,
uzzināja, kādas profesijas ir pārstāvētas augsto tehnoloģiju nozares uzņēmumos Ventspilī, kā arī skolēni varēja apskatīt augsto tehnoloģiju nozares
Ventspils reģiona uzņēmumu ražotās
produkcijas paraugus (Pirmo Latvijas
dronu, Igaunijas satelītu, ķimikāliju
caurules un citus veiksmīgu projektu produktus, kuri ražoti tepat pie
mums Latvijā.)
Tālāk jau tika organizēta aktīva un izglītojoša spēle “klimata (iz)

aicinājums”. Sadaloties komandās
skolēni varēja piedalīties izglītojošā
spēlē, kura attīsta stratēģisko domāšanu un ātru lēmumu pieņemšanu,
trenē uzmanību, veicina komandas
darba prasmes un izglīto par klimata
pārmaiņām, energoefektivitāti un zaļajām tehnoloģijām. Aktivitātes laikā
skolēni iepazina dažādas IKT nozares
tehnoloģijas (produktus), “Kurzemes
Democentra” interaktīvos eksponātus, ļaujot skolēniem iejusties ne tikai
vides pētnieku un pasaules glābēju
ādās, bet arī attīstīs valsts pārvaldnieka, uzņēmuma vadītāja prasmes
un kompetences, žurnālista gandarījumu, turot rokās pašu radītu avīzi,
kā arī sportista ikdienas adrenalīnu,
tiecoties pēc labākā rezultāta.
Katras nodarbības beigās izglītojamie varēja uzdot jautājumus un
saņemt atbildes, kuri radušies pasākuma laikā. Jautājumu bija nedaudz,
taču skolēnu gribēšana nepārtraukti
darboties bija neizsīkstoša. Noslēgumā tika apbalvota veiksmīgākā un
labākā komanda spēlē “Klimata (iz)
aicinājums”.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Mēs katrs varam radīt
brīnumus", notika ESF projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Kokneses tūrisma centrā
Pāvila Karpa gleznu izstāde

Top eksperimenti!

Kokneses tūrisma centra izstāžu zālē līdz septembrim skatāma
koknesieša Pāvila Karpa gleznu
izstāde.
Savos darbos mākslinieks at-

ainojis Kokneses zudušos dārgumus, ir arī klusās dabas un ievērojamu cilvēku portreti.
Šī izstāde ilgu laiku bija vērojama Kokneses novada domes

ēkas pirmajā stāvā. Kokneses tūrisma centra darbinieces teic, ka
Pāvila Karpa izstāde būs lielisks
vēstījums tūristiem par Kokneses
senatnes bagāto mantojumu.
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Pērses sākumskola apmeklē
modernāko sukāžu ražotni Baltijā
Karjeras attīstības atbalsta
pasākuma „Iepazīsti sukādes
ražošanas procesu” ietvaros
28. maijā Pērses sākumskolas
skolēni vecumā no 1.-6.klasei
mācību ekskursijas ietvaros
apmeklēja “Rāmkalnu” sukādes
ražotni.
Olita Ruža,
Pedagoģe karjeras konsultante
“Rāmkalnu” ražotnei pieder 40 ha
lielas platības, kurās audzē ražošanas
procesam nepieciešamās izejvielas, kā
arī strādā 60 darbinieki. Šobrīd tiek
saražotas sukādes, sīrupi, pastilas no
cidonijā, lielogu dzērvenēm, ķirbjiem,
aronijā, upenēm, rabarberiem, āboliem, avenēm, mellenēm, pīlādžiem
un burkāniem. Lielākais eksporta
partneris ir no Japānas, jo viņi Latviju
uzskata par zaļāko valsti pasaulē. Iepazīstināšanu ar ražošanas procesu vada
viszinoši ražotnes darbinieki.
Skolēnu ceļojums “Iepazīsti sukādes ražošanas procesu” sākās ar to, ka

skolēniem uzvilkt aizsargtērpu- halātu, cepures, bahilas, dezinficēt rokas
un tikai tad gides pavadībā devās pa
ražotnes telpām. Pirmā no telpām
bija izejvielu pieņemšanas noliktava.
Tālāk nonāca saldētavās, kurās tiek
glabātas izejvielas pirms žāvēšanas
procesa. Parādīja arī šķirošanas procesu, kurā darbinieki ar roku darbu
šķiroja produktus pēc kvalitātes. Tas
ir produktu mizošana, sēkliņu izgriešana, dalīšana daiviņās u.c. Tad
nonāk telpā, kurā notiek žāvēšanas
procesi, un kurās no ogu masas gatavo garšīgas pastilas. Skolēniem bija
iespēja pašiem piedalīties pastilu gatavošanā. Nonākot fasēšanas telpā
skolēni tika iepazīstināti ar fasētāja
darbinieka darba ikdienu un aprīkojuma specifiku, kā arī skolēniem bija
iespēja ieskatīties, kā notiek fasēšana
ar rokām. Stāstīja arī par iepakojumu,
kurš ir speciāli radīts priekš tā, lai neizzustu produktu kvalitāte atrodoties
veikalu plauktos. Līdz beidzot skolēni nonāca līdz pašam garšīgākajam-

Katram savs darbiņā

produktu degustācijai.
Liels paldies ceļojuma vadītājai
Sigrijai.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Iepazīsti sukādes ražošanas procesu", notika ESF projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

"TehnoBuss" pietur Kokneses novadā
No 17. līdz 21. maijam norisinājās karjeras attīstības atbalsta
pasākums "TehnoBuss Latvija". Jau agri norīta 18 m garais
ar tehnoloģijām aprīkotais
autobuss, piestāja pie Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas,
kurā 3 dienu garumā viesojās
Kokneses novada skolu skolēni
no Pērses sākumskolas 5.un
6.klases , no Bebru pamatskolas
5.-9.klases un protams no I. G.
Kokneses vidusskolas 5.-10.
klases.
Olita Ruža,
Pedagogs karjeras konsultants
"TehnoBusa" mērķis ir skolēnu
profesionālās orientācijas un izglītības veicināšana inženierzinātnēs,
īpaši mašīnbūvē un metālapstrādē,
jo statistikas dati liecina, ka Latvijā
trūkst profesionāļu šajā nozarē.
Pieredzējušie instruktori iepa-

zīstina skolēnus ar inženierzinātņu
pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās
un ražošanas procesos; informē par
nozaru daudzveidību un to produktiem; konsultē par darba un karjeras
iespējām.
Nodarbība sākas pie automatizācijas mini-rūpnīcas "Festo" mezgla,
kas parāda, kā mūsdienās norit ražošanas process rūpnīcās. Faktiski tā
ir mini rūpnīca autobusā. Nākamā
vieta – pneimatikas eksperimentu
"Festo" stends, tālāk dodamies pie
3D printera, kur informējam par šīm
tehnoloģijām un cik tālu pasaulē tā ir
attīstījusies. Pēc tam skolēnus iepazīstina ar programmējamiem CNC metāla apstrādes darba galdiem – frēzi
un virpu. Vēl ir zobratu mehānikas
un dinamo stends, kur rāda un stāsta par zobratiem. Tur ir pārvietojami
zobrati uz magnētiem, kurus skolēni
var mēģināt likt ķēdē un mēģināt veidot kaut kādus slēgumus. Kā pēdējais

šajā izziņas ceļā ir metināšanas izmēģinājumu stends, kurā ar metināšanas
pusautomātu ļaujam padarboties arī
pašiem bērniem. Kā arī ir stends, kas
parāda apkures katla darbību, izmantojot šķeldu.
Skolēniem bija pieejami izdales
materiāli par šīs nozares speciālistu
apmācības vietām, kurus brīvi skolēni
varēja ņemt sev līdzi.
Mobilā demonstrāciju laboratorija "TehnoBuss" ir Latvijas mašīnbūves
un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) īstenots projekts.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Tehnobuss Latvija", notika ESF
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras
atbalsts izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.
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Latvijas Pasts izdod
Likteņdārzam veltītu
pastmarku

ilgtermiņa uzdevums:
“Prieks par to, ka Latvijas Pasts ir izlēmis atbalstīt Likteņdārzu. Bez
plaša sabiedrības atbalsta šāds liels projekts nav
uzceļams. Likteņdārzs
ir arī apliecinājums
mūsu tautas milzīgajam
sīkstumam un izturīJaunā Likteņdārza vēstnese. Kokneses novada
bai. Tas ir mudinājums
pašvaldības vadītājs Dainis Vingris, „Kokneses
fonda” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa un
mums būt tādiem paLikteņdārza mecenāts Vilis Vītols.
šiem šodien un nākotnē.
Sirsnīgs paldies Latvijas
18. maijā Likteņdārzā, Kokne- Pastam par skaisto pastmarku, kas
sē, notika jaunās Latvijas Pas- tapusi ar vairāku talantīgu cilvēta pastmarkas Likteņdārzs –
ku palīdzību. Pastmarka būs izcils
tautas dāvana Latvijai svinīgā Likteņdārza vēstnesis!”
prezentācija un pirmās dienas
Likteņdārza pastmarka izdota
zīmogošana, kurā piedalījās
80 000 eksemplāru tirāžā, un tās
„Kokneses fonda” padomes
nominālvērtība ir € 0,61, kas atbilst
priekšsēdētājs Vilis Vītols,
vienkāršas A klases vēstules nosūKokneses domes priekšsēdētīšanas izmaksām Latvijas teritotājs Dainis Vingris un Latvijas
rijā. Pastmarkas dizainu veidojis
Pasta pārstāvji.
Arvils Feldmanis, un tās vizuālajā
Valda Auziņa
noformējumā izmantots fotogrāfa
„Kokneses fonda” valdes
Gata Baloža fotouzņēmums. Līdz
priekšsēdētāja
ar pastmarku izdota arī īpaša aploksne 1000 eksemplāru tirāžā, kuAtklājot jauno pastmarku, ras dizaina autors ir mākslinieks
Latvijas Pasta Pasta vērtszīmju Ģirts Grīva.
un filatēlijas departamenta vadīUz pastmarkas attēlota Liktājs Edmunds Bebrišs sacīja, ka ir teņdārza sirds – amfiteātris, – kas
pārliecināts, ka jaunais filatēlijas simboliski nodala dārza pagātnes
izdevums būs lielisks ziņnesis pa- daļu no nākotnes daļas. Amfiteātsaules sabiedrībai: “Latvijas Pasta ri apvij pelēko akmeņu krāvums
veltījums mūsu valsts simtgadē ce- Sirmais saulriets, ko veido vairāk
ļos uz tuvām un tālām zemēm visā nekā 50 000 laukakmeņu, kurus
pasaulē, popularizējot unikālo pie- savu tuvinieku un dzimtas piemimiņas vietu – Likteņdārzu, – vietu, ņai atveduši Latvijas iedzīvotāji.
kur satiekas pagātne, tagadne un Savukārt ūdens kanāls, kas apvij
nākotne!”
amfiteātri, simbolizē cietušo cilSavukārt Likteņdārza idejas vēku izlietās asaras un ticību, ka
autors Vilis Vītols uzsvēra, ka Lik- pagātnē notikušais vairs nekad neteņdārza īstenošana ir vērienīgs atkārtosies.

Viduslaiku vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubs
“Rodenpoys” Sama modināšanas svētkos
Pateicoties Hanzas projektam,
Kokneses novada domei šogad
bija iespēja bagātināt Sama modināšanas svētku programmu un
uzaicināt piedalīties viduslaiku
vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” no Ropažiem.
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
“Rodenpoys” pastāv jau desmit
gadus, taču aktīvās darbības laiks ir
vēl ilgāks, jo sākotnēji kluba dalībnieki
darbojās tautas mūzikas sfērā folkloras
kopā “Trejasmens”. Par atbilstošāku
kluba vārdu tika izvēlēts “Rodenpoys”,
jo tas ir pirmais rakstītajos avotos minētais Ropažu nosaukums, kas tulkojumā no līvu valodas nozīmē “Dzelzs
dēls”.
Kokneses tūrisma sezonas atklāšanas svētkos, uz jauno pilsdrupu mūru

un ainaviskā Kokneses parka fona “Rodenpoys” viduslaiku drānās tērptie aktīvisti piedāvāja apmeklētājiem dažādas
viduslaiku atmosfēru rosinošas nodarbes. Katram bija iespēja iemēģināt roku
lokšaušanā un škēpa mešanā, saņemot
īsu apmācību un ieklausoties norādījumos. Turpat līdzās bija aplūkojama ar
roku darināta, mēbelēta 14.gs. karavīra
telts un ikviens varēja paklausīties stāstus par aizgājušos gadsimtos dzīvojošo
karavīru ikdienu, apģērbu un sadzīvi.
Viduslaiku virtuves noslēpumus
varēja iepazīt pie ierīkotās ugunskura
vietas, kur dienas garumā omulīgi vārījās pēc īstas, mūsdienu Vācijas teritorijā
atrastas viduslaiku receptes tapusi zupa
un pie koka galdiņa ar mūsdienām tik
neraksturīgu nesteidzību un mieru rosījās pavārs. Ik pēc stundas kluba “Rodenpoys” dalībnieki rīkoja uzsaukumu,
kura laikā klātesošajiem vispirms pastāstīja par 14.gs.karavīra bruņojumu,
ļāva piemērīt īstas bruņas, bruņucepu-

ri, cimdus un elkoņu sargus, pataustīt
ieročus – cirvjus, zobenus, šķēpus. Pēc
tam no brīvprātīgajiem apmeklētājiem
tika izveidota atraktīva kaujas ierinda,
kuras uzdevums bija braši soļot vienā
ritmā un noturēt ierindu kaujas gatavībā.
Kauliņu spēles, mielošanās ar zupu,
aktīva līdzdalība viduslaiku aktivitātēs,
zobeņcīņas paņēmienu demonstrācija
un pārējās aktivitātes sniedza priekšstatu par viduslaiku cilvēka ikdienu,
kas mūsdienu ļaudīm šķiet tik tāla un
miglā tīta, tāpēc vēl jo vairāk ir īpašs
prieks par tādiem entuziastiem kā
“Rodenpoys”, kuri kaut nedaudz paver
skatu uz aizgājušiem gadsimtiem un ir
uzkrājuši vērā ņemamas zināšanu daudzumu. Visās aktivitātēs bija jūtams,
ka “Rodenpoys” dalībnieki ar sirdi un
dvēseli ir nodevušies vēstures izpētei

Sama svētku dalībnieki izrādīja lielu interesi par viduslaiku karavīru
bruņojumu.

un ar lielu prieku, entuziasmu un aizrautību dalās ar gadu gaitā iegūtajām
zināšanām un prasmēm.
“Rodenpoys” nodarbojas ar Ropažu viduslaiku vēstures atveidošanu 14.
gadsimtā. Tiek pētīti un atveidoti vietējie Ropažu līvu un vācu ordeņa pils garnizona tērpi, rotas, ieroči, bruņas, sa-

dzīves priekšmeti u.c. Par pamatu tiek
ņemti arheoloģiskie raksti un attēli no
Latvijas, Igaunijas un Rietumeiropas.
Aktivitāte īstenota pateicoties Centrālbaltijas programmas 2014-2020
projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai
sadarbībai” un Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam.
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Gūst pieredzi "Erasmus+ Jaunatne Darbībā"
rīkotajā apmācībā
Kokneses Ģimenes atbalsta
dienas centra vadītājai un jaunatnes lietu speciālistei Ievai
Ūtēnai bija iespēja piedalīties
SALTO Resursu centra un programmas "Erasmus+: Jaunatne
Darbībā" rīkotajās apmācībās,
kas tiek īstenotas sadarbībā ar
nacionālo aģentūru, tostarp
Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru.
Ieva Ūtēna,
Kokneses Ģimenes atbalsta
dienas centra vadītāja un
jaunatnes lietu speciāliste
Tās bija nedēļu ilgas apmācības,
no 21. – 27.maijam, kurās piedalījās
18 pārstāvji no 11 valstīm: Spānijas,
Turcijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Horvātijas, Portugāles, Slovākijas,
Vācijas, Nīderlandes un Latvijas. Pārstāvētas tika dažādākās darba jomas –
formālās izglītības iestādes, Nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes,
jauniešu centri un skautu un gaidu
apvienību pārstāvji. Arī pieredzes bagātībā atšķīrāmies diezgan daudz, daži
bija jau realizējuši vairākus projektus,
daži vispār nenojauta, kas “Erasmus+:
jaunatne darbībā” ir un ar ko tā atšķiras no “Erasmus+”. No katras valsts
tiek nosūtīts 1 – 2 dalībnieki, kurus

konkursa kārtībā apstiprina SALTO
Resursu centrs un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.
Apmācības bija ļoti intensīvas, no
pulksten 9:30 –19:30 vakarā, ietverot
gan prezentācijas, gan praktiskus uzdevumus grupās un individuāli, gan
arī reāla projekta izveides uzdevumu,
kurā mācījāmies sadarboties starptautiskā līmenī, 3 – 4 cilvēku grupās,
vienoties par kopējo redzējumu un
izvirzīt kopējus mērķus. Šī semināra
papildus ieguvums ir sadarbības partneri ārvalstīs, ar kuriem realizēt jau
radušās sadarbības projektu idejas.
Kas ir Erasmus+: jaunatne darbībā? Programma "Erasmus+: Jaunatne
darbībā" ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem vecumā no
13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un
citām personām, kas iesaistītas darbā
ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu
partneriem, ir iespēja iegūt jaunas
kompetences un pieredzi, pašiem
veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti,
izmantojot neformālās izglītības metodes, tā tiek īstenota no 2014. gada 1.
janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim
ar kopējo budžetu 1,4 miljardi eiro,
kas sastāda 10% no kopējā programmas "Erasmus+" finansējuma jaunat-

nes jomai.
Galvenokārt ir trīs lieli segmenti,
kuros var pieteikt projektus: Personu
mobilitāte mācību nolūkos, kas ietver
Brīvprātīgo darbu, jaunatnes darbinieku apmācības un jauniešu apmaiņas projektus; Stratēģiskās partnerības
projekti jaunatnes jomā, saistībā ar
inovāciju vai labās prakses apmaiņas
aktivitātēm. Trešais lielais segments,
kurā var piesaistīt finansējumu, ir
Strukturētais dialogs starp jauniešiem
un jaunatnes politikas lēmējinstitūcijām, kas vienīgais no visiem projektiem var būt realizējams arī nacionālā
līmenī.
Viens no iemesliem, piedalīties
jaunatnes darbinieku semināros un
vadītāju treniņos, bija pārliecība, ka
ikvienam meistaram, lai cik pieredzējis viņš būtu, laiku pa laikam ir jāuzasina savi darba instrumenti, jāapzinās savas iespējas un vēl neizmantotos
resursus. Pievienotā vērtība ir starptautiskais tīklojums, kas ir labs pamats internacionālajai partnerībai, kā
arī dalība ārvalstu apmācībās vienmēr
ir interesants ceļojums telpā, laikā,
kultūrās un arī personiskajās vērtībās.
Lai pieteiktos apmācībām, vispirms ir jāreģistrējas www.salto-youth.net, tad jāizvēlas sev piemērotākās
apmācības pēc tēmas un apraksta, un

jāiesniedz pieteikums. Tad pacietīgi
jāgaida atbilde par pieteikumu rezultātiem, un ja tiec apstiprināts, tad
jāsedz tikai 28,42 eiro liels līdzmaksājums. Protams, pēc atgriešanās iegūtās
zināšanas un darba metodes ir jāpielieto praktiski un informācija par tām
jāizplata pēc iespējas plašākai mērķa
auditorijai, lai ieguvējs no apmācībām
būtu ne tikai viens jaunatnes līderis
vai speciālists, bet visa sabiedrība kopumā.
Arī es, šī gada 21.jūnijā plkst. 10:00
Kokneses Tūrisma centra izstāžu zālē,

aicinu visus, kuriem ir radusies interese uzzināt ko vairāk par Erasmus+:
jaunatne darbībā projektiem, to pieteikumu kārtību, SALTO apmācībām,
vai vienkārši paklausīties par maniem
gūtajiem iespaidiem, uz tikšanos klātienē.
Īpaši aicināti jaunieši līdz 30 gadiem, kā arī visi tie, kuriem darbs ir
vairāk vai mazāk saistīts ar jaunatni.
Pie mums ciemosies arī jauniešu biedrības pārstāvji no Jēkabpils, kuri dalīsies ar savu pieredzi brīvprātīgā darba
veikšanā.

Baskāju taku un paciemotos pie “burkāngraužiem”.
Darba (kalpotāju) grupiņa šajā
kursā bija neliela, tādēļ katra ieguldījums bija ļoti nozīmīgs. Četratā, saskaņoti sadarbojoties, visu
izdevās paveikt raiti. Priesteris
Pēteris, protams, vienmēr “turēja roku
uz pulsa“, lai vajadzības gadījumā
sniegtu atbalstu.
Par kursu veiksmīgu norisi esam
lielu pateicību parādā visiem mūsu
ģimenes locekļiem, kuri ziedoja savu
laiku, aizstājot mūs mājās. Marija Vilde, četru bērnu māmiņa, gādāja par
muzikālo ietērpu, viesu uzņemšanu un
naktsmītnēm. Dace Baumgartena kopā
ar vienu no saviem pieciem bērniem –
meitu Terēzi ikreiz ceļu mēroja no Skrīveriem. Būdama Dominikāņu trešā

ordeņa māsa, labprāt dāvāja savu laiku,
zināšanas un pieredzi koknesiešiem.
Pateicoties kursa administratorei Guntai Ziemelei mums bija iespēja tikties
ar vieslektoriem - beļģu evaņģelizētāju
Žozefu Bastēnu, Radio Marija skaņu
režisoru – mūziķi Māri Veliku, priesteri
Jāni Meļņikovu SJ un muzikālo Mikuļu ģimeni, kuri, starp citu, arī audzina
četrus bērnus. Vairākas lekcijas nolasīja
arī priesteris Pēters Alusiks un Gunta
Ziemele.
Kopā ar skolotāju Mariju ansamblī
ģitāru spēlēja Paula Lukašova no Aizkraukles, Aldis Vikšers piespēlēja ritmu uz džambām, Terēze Baumgartena
radīja īpašu noskaņu ar savu izjusto
dziedājumu. Paldies jauniešiem, kas
nesavtīgi dalījās ar saviem talantiem!
“Pirmā Kokneses Alfa” – tāds

draugu grupas nosaukums nu vieno
mūs Watsap-ā. Jau gaisā virmo idejas
par mūsu kopā sanākšanu jūlijā kādā
lauku saimniecībā, kur atkal tiksimies,
lai turpinātu viens otra, sevis un Dieva
dziļāku iepazīšanu. Mūsu jaunās ģimenes salidojumā. Bet par to citreiz!
Lai Mīlestība, Miers un Prieks ir arī
jūsu sabiedrotie!
Alfa kursu dalībnieku vārdā –
Anita Liepiņa

Ieva Ūtēna ar domubiedriem.

Atbildes meklējot
“Beidzot ir piepildījies mans
senlolotais sapnis – arī Koknesē
11 nedēļu garumā notika ekumēnskie ALFA kursu vakari” - 14.
maijā kursu noslēguma uzrunā
teica Kokneses katoļu draudzes
priesteris Pēteris Alusiks, piebilstot, ka līdz šim neesot bijis aktīvs
Alfas entuziasts. Tikai 2016. gada
rudenī, kad pats palīdzējis šos
kursus rīkot Pļaviņās, pārliecinājies, cik vērtīgus augļus tie nes.
Tad arī radusies iecere uzrunāt
koknesiešus.
Tagad, kad atskatāmies uz notikušo ar nelielu laika atkāpi, varam
noteikti apgalvot – bija vērts! Vērojot
dalībnieku iesaistīšanos un savstarpējo uzticēšanos, varam būt gandarīti, jo

redzam pārmaiņas. Gūtās atziņas gan
katram sevis pilnveidošanā, gan kristīgās kopienas dzīvē pamazām tiek iedzīvinātas. Šeit esam piedzīvojuši patiesu
tuvākmīlestību un guvuši personīgu
pieredzi dzīvās un atvērtās attiecībās ar
Dievu.
Jau pati norises vieta ļāva katru no
vakariem izbaudīt mājīgā gaisotnē, kas
steidzīgajā ikdienā bija kā atelpas oāze,
par ko īpašs paldies uzņēmējai Annai
Čīmai un viņas kolektīvam.
Neaizmirstamiem notikumiem un
sajūtām caurvīta bija saulainā nedēļas
nogale Lēdmanes viesu namā “Trušu
karaliste”. Valdīja tik ģimeniska gaisotne! Lekciju un pārdomu tēmas mijās ar dalīšanos personīgajā pieredzē,
pastaigām, atraktīviem uzdevumiem.
Daži pat atlicināja laiku, lai izstaigātu

Kokneses novada atklātais čempionāts
vieglatlētikā veterāniem
"Viestura kauss 2018"
2.jūnijā Kokneses stadionā
norisinājās tradicionālās sacensības vieglatlētikā veterāniem
“Viestura kauss”, kurās, kā ierasts, piedalījās sportisti no visas Latvijas. Sacensību galvenie
piemiņas kausi šoreiz aizceļoja
uz Ventspili un Līvāniem.
Kokneses sporta
veterānu klubs
No 2016.gada Kokneses novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
veterāniem ir nosaukts bijušā sporta
trenera un ilggadēja Kokneses pagasta pārvaldes priekšsēdētāja Viestura
Cīruļa vārdā, lai pateiktos par viņa

sniegto ieguldījumu Kokneses sporta
dzīves attīstībā.
Vīriešu konkurencē augstvērtīgāko rezultātu uzrādīja Valdis Cela no
Ventspils, kurš, būdams 70 gadus vecs,
trīssolī aizlēca 10.01 metru, kas izrādījās augstvērtīgākais rezultāts starp
visiem dienas dalībniekiem kungu
konkurencē. No Kokneses sportistiem
kungu konkurencē startēja Aivis Orliņš, kurš lodes grūšanā ar 13.86 metriem bija piektais. Vēl varam atzīmēt
bijušā Kokneses vidusskolas audzēkņa
Jāna Podnieka 2.vietu vesera mešanā
(44.05 m) un aizkrauklieša Jāņa Guseva, kurš pārstāv Kokneses novada
komandu, rezultātus – 3.vieta tāllēk-

šanā un 400 metru skrējienā, kā arī
4.vieta 100 metros.
Dāmu konkurencē augstvērtīgākais dienas rezultāts 80 gadus jaunajai
dāmai, kas pārstāv Līvānu komandu
– Leontīnei Vītolai, kas 400 metrus
veica 1:36,73, kas deva 1263 IAAF
punktus. No Kokneses pārstāvēm
šoreiz sacensībās startēja vien Lidija
Degtjareva, kas izcīnīja augsto 2.vietu
šķēpa mešanā – 32.15 metri.
Sacensību organizatori saka lielu
paldies visiem dalībniekiem un arī
tiesnešu brigādēm, bez kuriem sacensības nebūtu izdevušās tik raitas un
patīkamas. Tiksimies nākamajās sacensībās Koknesē!

Saulainā sporta diena

Neskatoties uz to, ka šī gada maijs
mūsu izturību pārbaudīja ar lielu karstumu, Bebru pamatskolas skolēni
pirmspēdējā mācību priekšpusdienā
sportoja stadionā. Kā katru gadu, arī
šo Sporta dienu organizēja vecāku padome. Skolēnu māmiņas - A. Leķe,
S. Vite, S. Naudiņa, L. Rūne un K.
Krišāne – bija domājušas gan par
veiklības stafetēm, gan par atjautības

pārbaudi, gan to, kā saules svelmē
atspirdzināties. Ūdens atrakcijas bija
vienas no jautrākajām un negaidītākajām izdarībām. Paldies sponsoriem
par saldajiem pārsteigumiem, ko pasākuma noslēgumā saņēma katra klase: Mārim Riekstiņam, Valdim Lazdiņam un Arvim Unguram!
Bebru pamatskolas informācija,
Dz. Sniedzes foto
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Dziesmai un Dejai liela diena
Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada
30. jūnija līdz 8. jūlijam. Dziesmu un Deju
svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. No Pirmajiem svētkiem 1873. gadā ar 1000 dziedātājiem tie izauguši par varenu kustību – XXVI
Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkos
gatavojas piedalīties ap 40 000 dalībnieku
(3421 amatiermākslas kolektīvs).
Kokneses novada svētku koordinatore Inguna
Strazdiņa teic, ka pirmo reizi no Kokneses novada
uz Dziesmu un Deju svētkiem dosies 13 amatierkolektīvi, kopumā 345 dalībnieki.
2 kori: sieviešu koris „Anima” (vad. Lelde
Kamzole-Gagaine), senioru jauktais koris „Alaine” (vad. Silvija Cīrule).
7 deju kolektīvi: vidējās paaudzes deju kolektīvi „Liepavots” (vad. Inta Balode), „Irši” (vad. Inta
Balode), „Kokna” (vad. Kornēlija Reisnere, Jolanta Pīķe), „Rats” (vad. Laura Freimane), Kokneses
kultūras nama jauniešu kolektīvs (vad. Kornēlija
Reisnere, Agra Bērziņa), Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas deju kolektīvs „Kāpēc” (Laima Antoneviča), Bebru pagasta jauniešu deju kolektīvs
„Kāre” (vad. Sarmīte Plūme).
Kokneses kultūras nama orķestris (vad. Ziedonis Puķītis), folkloras kopa „Urgas” (vad. Inguna
Žogota), kapela „Aizezeres muzikanti” (vad. Inese
Skuja), Kokneses amatierteātris (režisore Inguna
Strazdiņa).
Mēs lepojamies ar mūsu amatierkolektīviem
un viņu talantīgajiem vadītājiem. Gaidot šīs vasaras dižākos svētkus, Kokneses Novada Vēstis tikās
ar vairāku kolektīvu vadītājiem.

viņu „mūžīgais dzinējs” un vadītāja ir tā diriģente
Silvija Cīrule, kas reizē ir gan galvenais administrators, koncertmeistars, gan modes konsultants.
Atminoties aizvadītos dziesmotos gadus, Silvija
Cīrule atzīst, ka viņiem ir laimējies dziedāt skaistākajās baznīcās un labākajās estrādēs, jo svētki
katru vasaru notiek citā Latvijas pilsētā. Diriģente smej: „Laikam ir jānodzīvo līdz vecumam, lai
saprastu, ko nozīmē dziedāt! Uz mēģinājumiem
atnākam katrs ar savu pašsajūtu, bet mēģinājuma
laikā mēs sākam elpot sinhroni, mūsu sirdis pukst
vienā ritmā. Iedomājaties, ka pusotram tūkstotim
dziedātāju svētku koncertā sirdis būs vienā ritmā!
Dziesmai ir neiedomājams spēks! Arī „Alaines”
koris dosies svētku gājienā, bet 2. jūlijā piedalīsies
senioru koru koncertā „Margodama saule lēca”
Esplanādē.

būtu, lai tas notiktu, ir vajadzīgs process. Un tā ir
otra daļa latviešu, kura nepārtraukti darbojas un
dzīvo šajā procesā,” teic Dziesmu svētku vēstnese
Kokneses novadā Kornēlija Reisnere, deju pedagoģe ar 50 gadu pieredzi un Atzinības krusta kavaliere. Uz šiem svētkiem Kornēlija Reisnere dosies
ar vidējās paaudzes deju kolektīvu „Kokna” un
Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvu,
bet arī vidējās paaudzes deju kolektīvu „Rats” ir
gluži kā savējais, jo brašie dejotāji ir viņas bijušie
audzēkņi. Kornēlijas Reisneres 80 gadu jubileja
kopā sasauca vairāku sastāvu dancotājus, un no
šīs satikšanās notika iepriekš necerētais - radās
divi jauni kolektīvi „Kokna” un „Rats”.
Atskatoties uz bagātajiem darba gadiem, pieredzējusī deju pedagoģe teic: „Mans mūža lielākais
gandarījums ir sešas manas bijušās audzēknes, kuras ir kļuvušas par deju kolektīvu vadītājām, un viņas visas piedalās šajos svētkos! Kornēlija Reisnere
ar savu personību iedvesmojusi un īsto ceļu dzīvē
atrast palīdzējusi Marutai Mīlīgai, Baibai Miķelsonei, Aigai Jermakai. Koknesē savu aicinājumu
piepilda trīs deju kolektīvu vadītājas - Laura Freimane vada vidējās paaudzes deju kolektīvu „Rats”,
Jolanta Pīķe palīdz vadīt deju kolektīvu „Kokna”,
bet Agra Bērziņa Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvu. „Kad atnācu strādāt uz Koknesi,
mani darbā pieņēma direktors Ilmārs Gaišs, tagad
man ir iespēja nodot stafeti viņa mazmeitai Agrai
Bērziņai,” teic Kornēlija Reisnere. Deja nekad nebeidzas, tā plūst kā upe cauri paaudzēm.

No vieniem svētkiem
līdz nākamajiem

„Kāre” vienmēr jauna!
Dailes teātrī „Gredzens
gredzenā”
Kokneses amatierteātris skatītāju iemīļoto
un skatēs augsti novērtēto izrādi - Māras Svīres
leģendu “GREDZENS GREDZENĀ” 6. jūlijā pulksten 17:30 rādīs Dailes teātra Mazajā zālē. Režisore
Inguna Strazdiņa teic, ka vispirms šo 2015. gadā
iestudēto izrādi vēl pēdējo reizi būs iespējams
redzēt mājiniekiem Kokneses kultūras namā 30.
jūnijā pulksten 19. Izrāde būs kā labs ģenerālmēģinājums pirms došanās uz Rīgu. „Latvijas amatierteātriem Dziesmu un Deju svētkos ir liels gods
spēlēt savās labākās izrādes uz lielo teātru skatuvēm” teic Inguna Strazdiņa.

Vedīs uz Rīgu dziesmas par
Koknesi
Kapela „Aizezeres muzikanti” otro reizi būs
svētku dalībnieki un joprojām ar lielu saviļņojumu atceras pagājušos svētkus pirms pieciem
gadiem. Kapelas vadītāja Inese Skuja stāsta, ka
gaidītajam šīs vasaras notikumam par godu tapis
kapelas karogs, ar kuru viņi dosies svētku gājienā. „Aizezeres muzikantu” dziesmas par Pērsi un
Daugavu skanēs 4. jūlijā atpūtas centrā LIDO un
6. jūlijā Vērmanes dārzā, kur varēs izbaudīt krāšņo un daudzveidīgo tautas mūzikas skanējumu.

Senioriem svētki
katru gadu
Senioru jauktais koris „Alaine”, kurš sākotnēji
nesa nosaukumu „Labākie gadi” no 2000. gada ik
vasaru piedalās valsts senioru koru Dziesmu svētkos. Šoreiz senioru koru svētki iekļaujas lielajos
Dziesmu un Deju svētkos. Kora dziedātāji teic, ka

Jauniešu deju kolektīvs „Kāre” savu dejas ceļu
sāka 1976. gadā kopā ar vadītāju Sarmīti Plūmi, bet
no 1980. gada kolektīvs ir piedalījies visos skolēnu
un pieaugušo Dziesmu un Deju svētkos, vairāk kā
40 gadus lepni nesot karogu ar Vecbebru tehnikuma vārdu. Kopš pagājušā gada „Kāre” kļuvusi par
Bebru pagasta jauniešu deju kolektīvu, kurā dejo
Vecbebru Profesionālās vidusskolas absolventi,
Ogres tehnikuma audzēkņi un pagasta jaunieši.
Daudzi no dejotājiem pirmo reizi dejos Daugavas
stadionā. „Katri svētki ir īpaši un neaizmirstami.
Bet manā atmiņā ar vislielāko emocionālo pacēlumu paliks Dziesmu un Deju svētki 1990. gadā, jo
šajā Atmodas laikā pirmo reizi mūsu lielajos svētkos piedalījās ārzemju latviešu kori un deju kolektīvi. Dziesmā un dejā satikās divi atšķelti zari.
Tolaik svētkos piedalījos ar diviem kolektīviem, jo
vadīju arī Vecbebru vidējās paaudzes deju kolektīvu.” Atskatoties uz aizvadītajiem svētkiem daudzo gadu garumā, „Kāres” vadītāja atzīst, ka mūsu
izcilajiem horeogrāfiem – svētku virsvadītājiem
vienmēr izdodas svētku lielkoncerta noslēgumā
uzburt to vārdos neizsakāmo maģiju, kas iespējama tikai dejā. Un tā noteikti būs arī šajos svētkos
deju uzvedumā „Māras zeme”.

Dziesmu svētku vēstnese

Arī mazbērni iet pa dejas ceļu.
No labās: Elvijs, Anda, Aleksandrs.

Gaidot Latvijas simtgades svētkus, katrā novadā ir godā celts savs Dziesmu svētku vēstnesis.
Dziesmusvētku mājaslapā skatāmi uzfi lmētie 118
Latvijas Dziesmu un Deju svētku vēstnešu stāsti.
“Jebkuram latvietim Dziesmusvētki ir lielākais notikums viņa dzīvē, Bet, lai šis notikums

Deju kolektīvu vadītāja Intai Balode ar savu
pirmo 1986. gadā nodibināto kolektīvu „Liepavots” savu dziesmu svētku stāstu iesāka 1990.
gadā, piedaloties XX Vispārējos un X Deju svētkos. „Tie bija ļoti emocionāli svētki, jo bija sācies
Atmodas laiks,” teic pieredzējusī vadītāja. Nākamajos, Dziesmu un Deju simtgades svētkos, „Liepavotam” piebiedrojās otrs vadītājas nodibinātais
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”. Abi kolektīvi ir piedalījušies visos nākamajos Dziesmu un
Deju svētkos, un tā šis deju maratons atvedis līdz
Latvijas simtgades svētkiem.
„Mūsu dzīve rit no vieniem svētkiem līdz
nākamajiem, bet pa vidu vēl ir Zemgales un Vidzemes novadu svētki, kuros vijušies mūsu deju
raksti,” teic Inta Balode. Viņa pati pirmo reizi kā
dziesmu svētku dalībniece ir piedalījusies 3. Padomju Latvijas Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos
1972. gadā, mācoties toreizējā Stučkas vidusskolā.
Interesanti, ka toreiz dejotas nevis tautiskās, bet
sarīkojumu dejas valsis un fokstrots. Ar deju pa
dzīvi - tāds varētu būt Intas Balodes dzīves un
darba moto, jo mīlestība uz deju tiek mācīta arī
skolas bērniem. Skolēnu dziesmu un deju svētkos
2015. gadā Intas Balodes vadītais Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas deju kolektīvs „Mutulītis” tika atzīts par otru labāko republikā. „Priecājos, ja jaunieši turpina dejot citos
kolektīvos, bet, kad satiekoties viņi vēlreiz pasaka
paldies par iemācīto – jūtos laimīga!” Savukārt
pati vadītāja teic paldies saviem uzticīgajiem dejotājiem, ar kuriem kopā atkal no jauna varēs izjust
vienojošo svētku sajūtu.
„Mainās laiks, bet latviešu tautas deju zelta fonds nekad nezudīs. Deju uzvedumu „Māras
zeme” veidojuši talantīgie horeogrāfi Jānis Purviņš
un Jānis Ērglis, bet koncertā „Vēl simts gadu dejai”
arēnā „Rīga” deju mīļotāji varēs atsaukt mūsu vecmeistaru radītās dejas,” teic Inta Balode.

Kokneses
pilsdrupās
uzsākti apjomīgi
konservācijas
darbi

Šovasar Kokneses pilsdrupās notiek konservācijas darbi
projekta “Kultūras mantojuma
saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros. Iepirkuma rezultātā darbus veic SIA
“Warss+”. Papildus pilsdrupu
mūru ārējās sienas konservācijas un nostiprināšanas darbiem
tiks izveidots arī jauns pakalpojums - viduslaiku moku kambaris. Šīm aktivitātēm kopējā
summa plānota 294 117,65
EUR, no tiem ERAF finansējums plānots 232 058,84 EUR
apmērā un valsts budžeta finansējums 11 029,39 EUR.
Pārējās izmaksas tiks segtas
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitātes
plānots pabeigt līdz 2020.gada
1.ceturksnim.
Projekta mērķis ir saglabāt,
aizsargāt un attīstīt Daugavas
krasta pašvaldību nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses
viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, attīstot esošās
funkcijas, piedāvāt jaunradītus
pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.
Projekta kopējās izmaksas visām trim pašvaldībām
ir 3 411 909,06 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums
1 392 352,96 EUR. Projekta
Nr.5.5.1.0/17/I/005.

Informācija
dzejas cienītājiem
Pagājušā gadā
izdoto Kokneses
novada dzejas
autoru kopkrājumu
„Mazā taka” var
iegādāties Kokneses
tūrisma centrā un
Kokneses pilsdrupās
informācijas namiņā.

Mednieku kluba
„Ķepainis” kausa
2. posma un
„Jāņu buka”
sacensības
notiks 16. jūnijā
„Ozolkalnos”
Koknesē.
Dalībnieku reģistrācija
no pulksten 8.00
Informācija pa tālruni:
29253546

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Sporto un atpūties

Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses
novada bērni

Šā gada 2. jūnijā Iršos notika
ģimenes veselības dienas pasākums “Sporto un atpūties”.
Rīts iesākās ar mierīgi, aktīvu
sportisko aktivitāti- nūjošana fizioterapeites Žanetes vadībā. Uz šo
aktivitāti bija sanākuši vairāki nūjot
gribētāji. Skaistajā saulainajā rītā
nūjot bija ļoti patīkami un dalībnieki bija sajūsmināti un gandarīti par
paveikto. Tālāk pasākuma interesentiem bija iespēja satikties ar uztura
speciālisti Ilzi. Ilze stāstīja par veselīgajām “nezālēm”, kuras mūsu organismam ir tik nepieciešamas. Tika
pagatavoti un nobaudīti smultiji, kā
arī varējām nobaudīt pesto, kura
tika pasniegta uz pilngraudu rupjmaizītes. Interesenti bija izbrīnīti pat
to, ka mums apkārt ir tik daudz vitamīnu, ka aptieku uztura bagātinātāji
nemaz nav nepieciešami.
Nemanot jau bija pienācis pusdienu laiks, un klāt jau bija Pēteris
ar lokiem, kara cirvjiem un šķēpiem.
Visiem pasākuma dalībniekiem lieliem vai maziem bija iespēja izmēģināt savu roku senākajos sporta
veidos. Paralēli notika arī sacensības
vīriešiem un sievietēm ar pneimatisko šauteni un orientēšanās sacensības “Īsts iršēnietis.” Vēlāk ieradās
karikatūrists Aleksandrs, kurš dalībniekiem ļāva izbaudīt “Treniņu
bez piepūles.” Aleksandrs piedāvāja
interesentiem pasmieties par sevi.
Mēs jau visi zinām, katrs mirklis, ko
mēs smaidām ir zelta vērts priekš
mūsu veselības. No uzzīmētajiem
darbiem tika veidota neliela izstādīte
interesentu apskatei. Kā noslēdzošai
šai veselības dienā notika aktivitāte

Sporto lieli un mazi!

“greizie spoguļi”, kurā dalībniekiem
bija uz ātrumu, jānobauda vitamīnu
banka- citrons un volejbols “Ģimenīte”, kurā piedalījās 3 dalībnieki no
2 ģimenēm.
Dienas beigās sagaidījām arī
apbalvošanu. Kā pirmos apbalvoja volejbolistus: 1. vieta “Dizondi”,
2.vieta – „Blondie”, 3.vieta - “Vecbebru radinieki”. Šaušanas disciplīnā
vīriešiem 1.vietu ieguva Gatis Bergmanis, 2.vieta Kasparam Liepiņam,
3.vietā Laimonis Bogdanovs. Sievietēm: 1.vietā Lāsma Rutkovska, 2.vieta Ligitai Leiskinai, 3.vieta Lāsmai
Ružai-Riekstiņai. Par „Īstu iršēnieti”
kļuva komanda “Žubītes”, taču atpa-

liekot tikai ar vienu punktu, otro vietu ieguva komanda “Kate rullē”, kur
sastāvā bija divas māmiņas ar savām
mazajām atvasēm Kati Riekstiņu (1
mēn.) un Augustu Ruža-Riekstiņu
(10 mēn.), kā trešie palika komanda “Cukuriņi.” Aktivitātē “Greizie
spoguļi” uzvarētāja bija Kristīne no
Zaubes, kura vitamīnu banku pieveica 33 sekundēs.
Paldies visiem interesentiem un
dalībniekiem un tiekamies nākamgad.
Pasākums notika projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/019 “Koknese – veselīgākā vide visiem” ietvaros.
Kokneses sporta veterānu klubs

Meža dienā stāda liepiņas

Stāda liepiņas Latvijas nākotnei.

11. maijā senioru klubiņa "Pīlādzītis" 17 dalībnieki pulcējās Blaumaņa
pagalmā. Senioru klubiņa vadītāja:
Zenta Bērziņa stāsta: „Konferenču zālē
Vidusdaugavas reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis
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Belickis mūs iepazīstināja ar produktīvo meža koku selekciju, sēklas koku
plantācijām un stādu audzēšanas tehnoloģijām VAS Latvijas valsts meži.
Koku stādu audzēšanā tiek ieviestas
jaunākās tehnoloģijas sākot no sēklu

ieguves, uzglabāšanas līdz stādu izaudzēšanai un sagatavošanai izstādīšanai
dabas vidē. Katru gadu stādu audzētavās izaudzē 50,5 miljonus meža koku
stādus. Stāstījums bija interesants,
klausītāji interesējās par stādu cenām,
meža stādīšanas darbu izmaksām. Pēc
lekcijas speciālistu vadībā devāmies uz
Kokneses parku stādīt Holandes liepas
Tilia x vulgaris dižstādu no Steņču stādu audzētavas. Liepu iestādījām īpaši
sagatavotā vietā, lai aug un zaļo. Tad
ceļojām uz Paugu silu praktisko iemaņu atsvaidzināšanai priežu ietvarstādu stādīšanā ar stādīšanas stobru. Pēc
dažām praktiskām instrukcijas reizēm
stādīšanas darbi ritēja raiti. Meža koku
stādītāju darbs nav viegls, bet visiem sajūta bija lieliska, jo katrs iestādītais koks
ir esoša, paliekoša, dzīvi augoša vērtība.
Meža ieaudzēšanā un izaudzēšanā ir
jāiegulda lieli resursi. Turpmāk vēlamies uzzināt un iepazīt ko jaunu par
Latvijas mežu apsaimniekošanu.”

1.jūnijā Iršos notika Starptautiskajai Bērnu
aizsardzības dienai veltīts pasākums “Aktīvi, zinoši
un veseli Kokneses novada bērni”.
Pasākums tiek rīkots projekta nr.
9.2.4.2/16/I/019 „Koknese-veselīgākā
vide visiem!” ietvaros.
Lai saliedētu bērnus un radītu kopības sajūtu atnākušajiem, pasākumu
iesākām kopīgā deju solī.
Pasākuma laikā bērni varēja aktīvi
darboties viņiem paredzētajās netradicionālās zīmēšanas un veidošanas,
veselīga uztura un atkarību darbnīcās. Dziedošajā darbnīcā, bērni varēja izdziedāt savas iemīļotākās dziesmas. Ļoti iecienīta pasākuma laikā
bija sapņu ķērāju darbnīca. Tur savas
radošās dotības atklāja ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Tautas bumbā
notika sīva cīņa starp četrām komandām: “Tumšie vilki”, “Mikimausis”,
“Šreki”, “Uzbrucēji.” Lai spēlētājus
saliedētu vēl vairāk, komandām bija
jāizveido devīzes. Tās bija: “Galvenais
nav uzvarēt, bet piedalīties!” ;
“ Viens par visiem, visi par vienu!”, “ Mūsējie ir malači, pārējie ir
kabači!” un “Avanti!”
Pasākumu noslēdzām ar kopdziesmām M.Brauna dziesmu “Saule.
Pērkons. Daugava.” un tautasdziesmu

Prieks darboties un būt kopā!

“Pie Dieviņa gari galdi”, kā arī svētku
cienastu un gardu saldējumu.
Bērni uz mājām devās ar pašu radītajiem mākslas darbiem un gandarījuma sajūtu par aktīvi pavadītu dienu.
Informāciju sagatavoja:
ĢAC “ Dzeguzīte” direktores p.i.
Gaļina Kraukle,
Iršu kultūras darba organizatore
Aija Martuzāne,
Pērses sākumskolas direktores p.i.
Santa Kalniņa

Muzeju nakts Galdiņos
19. maijā Bebru pagastā tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājā "Galdiņi"
jau vienpadsmito gadu notika
gadskārtējais Muzeju nakts
pasākums. Šā gada tēma bija
"Šūpulis", tādējādi iekļaujoties
valsts simtgades stāstā, kas sākās 2017. gadā un turpināsies
līdz 2021. gadam. Nākamgad
Muzeju nakts vadmotīvs būs
"Dzimšana".
Jolanta Pīķe,
memoriālās mājas vadītāja
Jau par tradīciju kļuvis, ka šis
pasākums "Galdiņos" sākas ar kādu
amatierteātra izrādi. Šoreiz pasākuma

apmeklētājiem bija iespēja noskatīties Taurupes amatierteātra "Maska"
situāciju komēdiju "Dāvana tantei".
Pēc dzīvespriecīgās izrādes klātesošie, piedaloties viktorīnā, radošā un
sirsnīgā atmosfērā varēja uzzināt tēlnieka Voldemāra Jākobsona dzīves un
Bebru pagasta vēstures faktus. Bērni
labprāt atsaucās aicinājumam uzzīmēt
savas mājas - vietu, kur šūpulis kārts,
kā arī pārbaudīt savas zināšanas par
latviešu tautas šūpuļdziesmām.
Vakara turpinājumā Ināras Mačuļskas muzikālajā pavadījumā tika
dziedātas dziesmas, iets rotaļās un
iemēğināts arī kāds balles deju solis.
Paldies visiem, kas atnācāt un uz
tikšanos nākamreiz!

Slēgts bērnudārzs
Informējam, ka Kokneses
novada pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega" no
10.07.2018. līdz 03.08.2018.
būs slēgta.
Jūnijā un augustā darbosies apvienotās grupas, kurās strādās tie
pedagogi, kuri nebūs atvaļinājumā.
Tos audzēkņus, kuri ar iesniegumu

vadītājai pieteikti jūlija apmeklējumam, uzņems Kokneses novada
pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”.
Atgriežoties Iestādē, jābūt nomaksātiem parādiem par ēdināšanu
par 2017./2018.m.g.
Pieteikties apmeklēt Iestādi augustā pa tālruni 26363672.
PII "Gundega" administrācija

Lielgabarīta atkritumiem un būvgružiem
atsevišķi konteineri
Svinēs draudzes
Kokneses novada pašvaldība in- dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritu- kumā lielgabarīta atkritumus var noformē iedzīvotājus, ka lielgabarītu
konteiners vairs nebūs pieejams pie
Kokneses katlu mājas, jo jaunatklātajā dalīto atkritumu savākšanas laukumā ir uzstādīts lielgabarīta atkritumiem paredzēts konteiners. Lielgabarīta atkritumi ir tādi, kurus to izmēru

mu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.).
„Ja lielgabarīta atkritumi tiks
nolikti pie kopējiem konteineriem,
sadzīves atkritumu apsaimniekotājs
piemēros papildus maksu visiem
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem,
bet dalīto atkritumu savākšanas lau-

dot bez maksas,” stāsta domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.
Dalīto atkritumu šķirošanas laukumā ir uzstādīts arī bezmaksas konteiners būvgružiem. Fiziska persona
vienā reizē var nodot būvgružus līdz
100 kilogramiem.

aizbildņa svētkus
24. jūnijā Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīca
svinēs sava aizbildņa svētkus. Pulksten 12 sāksies Sv. Mise, kuru vadīs
priesteris Māris Ozoliņš. Sv. Mises

laikā būs iespējams aiziet pie grēksūdzes, tās uzklausīs priesteris Pēteris
Alusiks. Gaidāmi muzikāli pārsteigumi. Pēc Sv. Mises kopīga agape baznīcas dārzā. Esiet laipni gaidīti!
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Apbalvoti represēto
Izstāde “Latvijas lauki gadsimtu
griežos” uzsāk ceļojumu pa Latviju nodaļas rīkotā konkursa
Biedrības “Latvijas Zemnieku
federācijas” konkursa “Latvijas lauki gadsimtu griežos”
kopīgi sagatavotā dāvana Latvijai - skaistāko darbu izstāde
ir uzsākusi savu ceļojumu pa
Latviju.
Agita Hauka
Latvijas Zemnieku federācijas
Valdes priekšsēdētāja
Līdz 3. jūnijam izstādes darbi - fotogrāfiju salikumi “Zemnieka
darbs cauri gadsimtiem” un “Lauku
sēta cauri gadsimtiem”, un zīmējumi
„Latvijas lauku ainava” būs apskatāmi Kokneses Tūrisma informācijas
centrā, 1905. gada ielā 7, Koknesē.
Pēc tam tā ceļos uz Rīgu - Latvijas
Nacionālo bibliotēku un Zemkopības ministriju.
Konkursa labāko darbu autoru
apbalvošana un izstādes atklāšana un notika 4. maijā Likteņdārzā.
Konkursantus bija ieradušies sveikt
gan draugi un radi, gan skolotāji un

pašvaldību pārstāvji, kopā pulcējot
vairāk nekā 160 apmeklētāju.
Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas tautas ziedojumiem veidota
piemiņas vieta un simbols Latvijas
tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības
piemineklis, Likteņdārzs jau desmit
gadus top Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā ar tūkstošiem
Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu atbalstu. Te
apvienojas izcila vides arhitektūra
ar Kokneses pussalas dabas un Daugavas plūduma krāšņumu, veidojot
draugu aleju, ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, digitālo ekspozīciju
Liktens gāte, Lielo kalnu un skatu
terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta tautas
dzīvā atmiņa – katrs iestādītais koks,
atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Ik gadu
Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 100
000 apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% viesu ir bērni un jaunieši, ro-

sinot un nostiprinot latviskās kopības un nacionālās piederības sajūtu.
Konkursa “Latvijas lauki gadsimtu griežos” uzvarētāji nominācijā
“Zemnieka darbs cauri gadsimtiem”
ir Māra Jansone (Brocēnu nov.),
Mārīte Dreimane (Brocēnu nov.)
un Andris Pučko (Brocēnu nov.),
nominācijā “Lauku sēta cauri gadsimtiem”- Marija Petrovska (Daugavpils), Ārija Leonoviča (Krāslavas
nov.) un Arvīds Kļavinskis (Rīga),
bet nominācijā “Latvijas lauku ainava” -Lidija Kudapa (Iecava), Irina
Adeļeviča (Zilupe) un Adele Smiltiņa (Ropaži).
Biedrība “Latvijas Zemnieku
federācija” izsaka pateicību draugiem un atbalstītājiem: Zemkopības ministrijai, Eiropas Parlamenta
deputātei Sandrai Kalnietei, nodibinājumam „Kokneses fonds”, Latvijas Medijiem, žurnālam AgroTops,
izdevniecībai “Saimnieks LV”, zemnieku saimniecībai “Medīgas” un
SIA “Aizlīči”.

Koknesē viesojas mediju un
tūroperatoru pārstāvji no Lietuvas

Tikšanas brīdī Kokneses tūrisma centrā.

Saulainā 31.maija dienā projekta "AttractiveFORyou" ietvaros Koknesē viesojās mediju
un tūroperatoru pārstāvji no
Lietuvas, lai iepazītu Kokneses
aktīvās atpūtas un kulinārijas tūrisma piedāvājumu, kā
arī sniegtu novērtējumu par
apmeklētajām vietām. Pārstāvētie mediji - "Kupiškėnų
mintys", "15 min LT", tūroperatori – KIVEDA no Viļņas, EURA
no Viļņas, INGRIDA TOURS no
Klaipēdas.
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
Grupu pavadīja projekta partneru pārstāvji – Pluņģes pašvaldības
tūrisma speciāliste Sandra Kasmauskiene un Rokišķu tūrisma centra direktore - Jandra Kovaļevska.
Pirmais apskates vietu sarakstā
bija 2017.gadā atjaunotais Kokneses tūrisma centrs, kur ciemiņus
sagaidīja Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļas darbinieces, kuras
sniedza ieskatu Kokneses vēsturē
un attīstībā. Tālāk sekoja ekskursija
Likteņdārzā un Kokneses pilsdrupu

apmeklējums. Pusdienojot viesmīlīgajā krodziņā "Rūdolfs", lietuviešu
ciemiņi atzinīgi izteicās par mājīgo
interjeru un patīkamo atmosfēru.
Nozīmīga tūrisma sezonas aktivitāte Koknesē ir brauciens ar vikingu
liellaivu "Nameisis" pa Daugavu un
Pērsi, tāpēc lietuviešu mediju un
tūrooperatoru pārstāvjiem tika piedāvāts izbaudīt šo braucienu. Laivas kapteinis aizraujošā stāstījumā
iepazīstināja braucējus ar pilsdrupu
vēsturi, Pļaviņu ūdenskrātuves rašanos, ar blakus esošajiem apskates
un dabas objektiem un citiem interesantiem faktiem. Pēc tam viesi
devās baudīt kulināro mantojumu
biedrības "Baltaine" Radošajā mājā,
kur saimnieces visus iesaistīja jautrās spēlēs, kliju pīrāgu cepšanā un
košu glezniņu darināšanā, kā arī cienāja ar neparastiem, tradicionāliem
latviešu ēdieniem – zirņu pikām,
kļockām latgaliešu gaumē un pīrāgiem. Pēcpusdienā viesi apmeklēja
amatu centru "Mazā Kāpa" sirsnīgās
amatnieces Ineses Kāpiņas un pārējo
amata meistaru vadībā, kur paši savām rokām gatavoja ādas piekariņus,
vienlaikus klausoties aizraujošajā
Ineses stāstījumā par ādas apstrādes

īpatnībām.
Mediju vizītes mērķis ir iepazīstināt Lietuvas medijus, tūroperatorus, vietējos žurnālistus ar Latvijas
pilsētu – Jēkabpils un Kokneses tūrisma piedāvājumu aktīvā tūrisma
un kulinārijas mantojuma jomā, kā
arī ar mediju un tūroperatoru starpniecību popularizēt šos galamērķus
Lietuvas iedzīvotāju vidū, tādējādi
ilgtermiņā veicinot tūristu skaita palielināšanos projekta partneru pilsētās un reģionā.
Pēc vizītes dalībnieki sagatavo
atskaites ziņojumu, izvērtējot apmeklētās apskates vietas un piedāvātos tūrisma pakalpojumus.
Projekta "AttractiveFORyou" jeb
"Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu
attīstība un tūrisma infrastruktūras
pieejamības uzlabošana" Nr.LLI-211,
mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas
pilsētu pievilcību un konkurētspēju,
uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību,
palielinot interesi potenciālo tūristu
vidū, reklamējot vienotus tematisko
pārrobežu tūrisma maršrutus.
Projekta vadošais partneris ir
Kokneses novada dome, partneri Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas
centrs un Pluņģes rajona pašvaldība.
Projekta īstenošanas ilgums ir
no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada
31.decembrim. To finansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.
Šī publikācija ir sagatavota ar
Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā
atbild Kokneses novada dome un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

dalībnieki

Konkursa dalībnieki apbalvošanas dienā.

10. maijā Vecbebru tehnikumā
profesionālās izglītības iestādes pulcējās kopīgos svētkos
ar radošām aktivitātēm "Radi.
Rādi. Raidi". Pasākuma laikā notika Kokneses novada politiski
represēto nodaļas skolēniem
rīkotā konkursa „Vēstures notikumi Kokneses novadā 100”
labāko darbu autoru apbalvošana.
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto
Lība Zukule, konkursa žūrijas
pārstāve, informē, ka šajā konkursā
piedalījās 9 skolēni, kuri pētīja savas
dzimtas, novada un Latvijas vēsturi.
Kokneses novada politiski represēto
nodaļas un nodibinājuma „Kokneses fonds” balvas saņēma Patrīcija
Ozoliņa, Marija Černova un Markuss
Ūtēns no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas, Ramona Bičenko, Elīna

Deņisova, Viktoria Calane, Viktorija
Augule un Dāvids Makārovs–Plātiņš
no Bebru pamatskolas, kā arī Pērses
sākumskolas skolnieks Matīss Šutka.
Konkursa organizētāji pateicās
skolotājām Annai Romanovskai un
Valdai Kalniņai, Ģimenes atbalsta
dienas centra vadītājai Ievai Ūtēnai
par palīdzību skolēniem konkursa
darbu sagatavošanā. Darbu autoriem
un viņu palīgiem kopīga dāvana bija
ekskursija 28. maijā uz Ogres tehnikumu.
Garšīgas balvas skolēniem ziedoja vietējo zemnieku saimniecību
pārstāvji un mājražotāji, kuri šajā
dienā piedalījās lauku labumu tirdziņā. Konkursa organizētāji pateicas
par atsaucību: z/s "Lejasgravas", z/s
"Vecsiljāņi" ražotnei "Ievas siers", z/s
Dravas”, z/s „Zemītes", IK "Ķeipenieši", Ņinai Rušmanei, Maijai Pumpucei, Viktorijai Arcimovičai un Rutai
Hmeļņikai.

Centra AURA nodomi
vasaras cēlienam
Vasara ir laiks, kad cilvēkam
būt dabā, kontaktā ar ūdeņiem,
dārziem, mežiem un pļavām,
sauli un vēju, tas ir laiks uzņemt
spēkus un stiprināt veselību.
To mēs varam paši, apzināti
izvēloties pēc iespējas vairāk
uzturēties dabā un baudīt dabas dāvanas – zaļumus, ogas,
uzkrāt spēku un enerģiju nākošajam ziemas periodam.
Iveta Hveckoviča,
Centra AURA vadītāja
Vasarā neplānojam lekcijas un seminārus, bet piedāvājam iespēju interesentiem piedalīties dziedinošajās
meditācijās – Lielajā meditāciju aplī
(vada Oļegs Demidovs) un mantru
meditācijās (vada Dmitrijs Guļajevs).
Tās notiek reizi mēnesī. Meditācija
ir sava veida “restarts” cilvēka psihei
un ķermenim, lieliska atjaunošanās
pēc pārslodzes un stresiem, tā sakārto visas organisma sistēmas kopumā,
atjauno enerģijas plūsmu. Par meditāciju norises laiku varat uzzināt AURAS darba plānā, Kokneses novada
mājaslapā, sadaļā: Sabiedrība. Aicinām piebiedroties!
Tāpat kā iepriekš, AURAS telpās
var griezties pie dziedniekiem un
speciālistiem pēc palīdzības. Nesen

esam uzsākuši sadarbību ar ārstu vertebrologu-traumatologu Egilu Strausu, ar kinestezioloģi (kustību problēmu speciālisti) Liliju Bērziņu.
Pēc iepriekšēja pieraksta pieņem
dziedniece bioenerģētiķe Līga Lazdāne, dziednieks Dmitrijs Guļajevs –
dziedina ar mantru vibrācijām (īpaši
labi palīdz atkarību ārstēšanā). Iespējams uzaicināt pie mums uz pieņemšanām dziedniekus Raiti Jokumu,
Birutu Fedotovu, pašdziedināšanās
speciālistu Oļegu Demidovu, vēdisko astrologu Jāni Riežnieku. Bet, lai
Rīgas speciālisti pie mums brauktu,
ir vajadzīgs vairāku cilvēku pieraksts,
un arī nopietna attieksme no klientu
puses, lai speciālistam nebūtu izniekota diena, tad sadarbība arī var kļūt
ilgstoša. (Pieteikšanās pa t. 22319558)
Esam pateicīgi “Sidrabu” saimniecei Inetai Sproģei par jaukajām
plašajām telpām gongu meditāciju
organizēšanai, un iespējām piedalīties dažādos vasaras ezotēriskajos pasākumos un nometnēs. Tur tiešām ir
interesanti!
Informācija par mūsu pasākumiem atrodama: Kokneses novada
mājaslapā www.koknese.lv sadaļā:
Sabiedrība un mūsu centra AURA
mājaslapā:
http://centrsaura.wix.
com/aura
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Mediju vizīte uz Lietuvu: Ziemeļlietuvas pārsteigumi un
neaizmirstamā Žemaitija
Lietuvas pilsētu – Rokišķu un
Pluņģes – apmeklējums var būt
ideāls atpūtas maršruts nelielām
brīvdienām, nedēļas nogales izbraucienam vai apvienojot ar ceļojumu uz Palangu, Klaipēdu vai
Kuršu kāpām, to pierāda Kokneses novada domes organizētā
latviešu mediju un tūroperatoru
pārstāvju vizīte 6.-7.jūnijā uz
pilsētām – Rokišķiem un Pluņģi,
ar kurām Kokneses novads kopīgi sadarbojas Latvijas-Lietuvas
programmas projektā Nr.LLI-211
“AttractiveFORyou” (“Ilgtspējīgu
tūrisma pakalpojumu attīstība
un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”).
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
Mediju vizītes mērķis bija iepazīstināt Latvijas medijus, tūroperatorus,
vietējos žurnālistus ar Lietuvas pilsētu
– Pluņģes un Rokišķu tūrisma piedāvājumu aktīvā tūrisma un kulinārijas
mantojuma jomā, kā arī ar mediju
starpniecību popularizēt šos galamērķus Latvijas iedzīvotāju vidū.
Ceļā iepazīt Lietuvas līdz šim mazzināmās apskates vietas devās Kokneses novada domes pārstāvji – projekta
vadītāja Māra Bitāne un Sarmīte Rode
no Tūrisma un sabiedrisko attiecību
nodaļas (“Kokneses Novada Vēstis”),
fotogrāfs Ingus Pugačovs, kā arī pārstāvji no laikrakstiem “Staburags”,
“Latvijas Avīze”, tūroperatora “REMIRO Travel”, SIA “Autooga”.
Pirmā diena tika veltīta Rokišķu
apkārtnes apskatei. Mūs sagaida un
visu dienu ceļā pavada Jandra Kovaļevska – Rokišķu Tūrisma informācijas un amatniecības centra vadītāja.
Dabas miera, klusuma un zaļojošu
koku ieskauta, mantinieku lolota, Rokišķu lauku teritorijā ieslēpusies īsta
“pērle” – klasicisma stilā atjaunotā
Gačionu muiža, ko trīs simtus gadus
pārvaldījusi Rozenu dzimta. Nu šeit
saimnieko īsts barons Pjotrs Rozens,
enerģisks kungs, kurš atstājis Parīzi, lai
apmestos uz dzīvi šajā lauku nostūrī,
atjaunotu muižu tās kādreizējā elegancē un laipni uzņemtu pie sevis tūristus.
Pats saimnieks uzsver, ka šeit ir jābrauc
neko nedarīt, vien baudīt autentiskas
lauku muižas gaisotni, nesteidzīgas
un klusuma apdvestas dzīves ritmu un
brīnišķīgus ēdienus no itāļu un franču
virtuves, ko pats saimnieks arī reizēm
gatavo viesiem. Par ļoti pieņemamu
samaksu muižas ciemiņam ir iespēja
nakšņot senatnīgā stilā iekārtotā nu-

muriņā, izmantot sporta zāli, plašo
bibliotēku, laivot tuvējā ezerā, baudīt
trīs maltītes dienā gaumīgajā un mājīgajā muižas ēdamistabā, kas apvienota ar atvērtā tipa virtuvi vai brokastot
uz terases, klausīties Rozenu dzimtas
stāstus pie vīna glāzes un līdz pirkstu
galiem sajust muižas dzīves burvību. Caur fotoattēliem grūti notvert to
šarmanto un sena klusuma apdvesto
atmosfēru, kas valda barona Rozena
atjaunotajā Gačionu muižiņā. To var
izdarīt tikai aizbraucot turp un sajūtot
to sirsnību, ar kādu saimnieki kādreizējā godībā atjaunojuši ikvienu telpu.
Uz šo vietu nebrauc tūkstoši, tāpēc
saimnieks ikvienu ciemiņu sagaida kā
mīļu viesi. Un rodas vēlme šeit atgriezties un atvest savējos. Parādīt viņiem
šo pasaules stūrīti, šo šarmanto muižu,
īstu baronu, kurš pats gatavo viesiem
pusdienas un iemieso to, ko sauc par
dzīves jēgpilnu eksistenci.
Tālāk ceļš ved uz skaisto un plašo
Rokišķu muižas ansambli, kurā ierīkots Rokišķu muzejs. Muižā var apskatīt Rokišķu lepnuma – koktēlnieka
Ļongina Šepkas visas dzīves laikā radīto unikālo un savdabīgo kokgriezumu
kolekciju, uzzināt divu varenu dzimtu – Tīzenhauzenu un Pšezdziezku
likteņus, kā arī gremdēties aizgājušo
gadsimtu noskaņā krāšņi izdekorētajās muižas istabās un apskatīt dažādas
izstādes. Vizītes dalībnieki noklausījās
izsmeļošu vietējā zinošā gida Ēvalda
Masteiķa stāstījumu par muižas vēsturi, dzimtām un autentisko trauku,
tērpu un sadzīves priekšmetu ekspozīcijām. Rokišķu muižu var ērti izstaigāt
ar audiogidu latviešu, angļu, krievu vai
lietuviešu valodā. 2013.gadā muzejs
atzīts par ģimenei draudzīgu vietu, tas
ir arī viens no EDEN (Eiropas izcilākie
tūrisma galamērķi) galamērķiem.
Rokišķu apkārtnes delikatešu piedāvājumu jādodas baudīt uz eleganti
melnbaltā stilā ieturēto kafejnīcu „Senas grafas” (latviski „Senais Grāfs”),
kur iespējams izgaršot to, ko ražo vietējie uzņēmumi un saimniecības, sākot
no vītinātas filejas un alkšņu dūmos
auksti kūpinātas liellopa desas līdz Itālijā nogatavinātajam cietajam sieram
„Rokiškio Grand” ar kraukšķīguma
notīm un izcilas kvalitātes vīniem no
saimniecības „Roksala”, kas lepojas ar
daudziem piešķirtajiem tituliem. Interesants, latviešiem mazzināms produkts ir skilandis, ko gatavo no cūkgaļas, pievienojot sīpolus, ķiplokus,
piparus.
Deserta vietā latviešiem bija iespēja
nogaršot Laimutes Sadauskienes cepto
šakoti un nu jau gandrīz par Lietuvas

Paziņojums
Pamatojoties uz Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes
lēmumu un Civillikuma 1084.pantu, Kokneses novada dome
ar 2018.gada 30.maija lēmumu Nr.5.11. uzliek par pienākumu
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 32605140306 “Krautuve”
Vērenes ielā 3b, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā,
īpašniekam līdz 2018.gada 30.septembrim nojaukt šajā adresē
esošās ēkas(būves) ar kadastra apzīmējumiem 32600140306001,
32600140306002, 32600140306003 un 32600140306005. Ja
īpašnieks līdz 2018.gada 30.septembrim minētās ēkas (būves)
nenojauc, tad to organizē Kokneses novada dome un ar to
saistītos izdevumus pēc tam apmaksā īpašnieks Kokneses novada
domei. Ar minētā lēmuma redakciju var iepazīties Kokneses
novada mājaslapā www.koknese.lv

simbolu kļuvušās baraviciņas. Papildus
degustācijai kafejnīcas īpašnieks Aļģimants Šablinskis iepazīstināja viesus
ar gaļas un siera delikatešu gatavošanas
tradīciju vēsturi un pastāstīja par saimniecībām, kurās top vietējie gardumi.
Dienas nobeigumā ciemiņus sagaidīja atdzimusī Ilzenbergas muiža ar
plašo un angļu stilā iekopto 15 ha plašo
parku ar skulptūrām, ar leģendām apvīto Mīlestības salu, graciozi izliekto
tiltiņu, ezeru un stāstiem par šīs saimniecības attīstīšanu pašreizējā veidolā.
Muiža celta 1515.gadā, tā nomainījusi
vairākus īpašniekus. Šobrīd Ilzenbergas muižas kompleksā tiek attīstīta biodinamiskā saimniecība. Tas nozīmē,
ka saimniecībā uz vietas tiek īstenots
pilns cikls no sēšanas līdz gatavai produkcijai, turklāt lauku darbos, kaitēkļu
apkarošanā un produkcijas gatavošanā
izmantojot tikai bioloģiskas metodes,
dabiskus līdzekļus, netiek izmantoti
pesticīdi, mākslīgie minerālmēsli utml.
Muižas komplekss sastāv no muižas
ēkas, klēts, siltumnīcām, pirts, ledus
pagraba, siernīcas, kūpinātavas, maizes
ceptuves, staļļiem un kūtīm. Interesentiem tiek piedāvātas ekskursijas muižā un parkā „iepazīstot muižas dzīvi”,
„Bioloģiskās saimniecības gudrības”,
„Gaidot pēcpusdienas tēju”, kā arī piedāvātas saimniecībā tapušo produktu –
maizes, siera, gaļas izstrādājumu, piena
produktu - degustācijas.
Otrā diena Lietuvā aizveda mūs
uz pavisam citu reģionu – Žemaitiju,
kur atrodas nākamais galamērķis –
Pluņģes pilsēta un tās apkaimē esošais
Plateļu ezers – centrālais Žemaitijas
nacionālā parka objekts. Latviešu grupu sagaida Sandra Kasmauskiene –
Pluņģes ūrisma centra vadītāja. Pirmā
pieturvieta ir bijušajā zirgu stallī izveidotais Meteņu muzejs, kurā apskatāmi
vairāki simti visdažādāko Meteņu svinību tradicionālo masku, ko pazīstam
arī mēs, latvieši.
Tālāk dodamies uz Aukstā kara
muzeju, kas iekārtots bijušajā PSRS
Plokštines kara bāzē kodolraķešu uzglabāšanai. Tā bija pirmā PSRS karabāze, kurā Aukstā kara laikā tika izvietotas kodolraķetes. Tas ir unikāls šāda
veida muzejs Eiropā. Muzeja ekspozīcija vēsta par piecām desmitgadēm,
kad norisinājās Aukstais karš, viens
no slavenākajiem un bīstamākajiem
militārajiem konfliktiem pasaulē. Uzskates vizuālie un grafiskie materiāli
atspoguļo sevišķi slepenu informāciju
par kodolieročiem padomju savienībā
un to darbības principiem. Šeit ir apskatāmi arī citi kara ieroči un dažādi
maketi, kas liecina par šī laikaposma
vēsturi.
Ceļš turpinās ainaviskajā saimniecībā – viesu namā «Prie Žiedelio»,
kur ciemiņus sirsnīgi (patiešām no
sirds!) ar dziesmu un dāsniem cienastiem uzņem enerģiskā un smaidīgā
saimniece Janīna Rumšiene, mudinot
sēsties pie saimes galda un nobaudīt
žemaišu tradicionālo virtuvi – vārītus
kartupeļus maisiņā, auksto zivju zupu
ar siļķi (cibulynė), kāpostu zupu, kartupeļu un žāvētas gaļas kuģeļus, sierus
un tradicionālā mantojuma sarakstā
iekļauto kastini (Kąstinys), ko pati

Rokišķu lauku teritorijā ieslēpusies īsta “pērle” – klasicisma stilā atjaunotā
Gačionu muiža. Ingus Pugačova foto

saimniece arī pagatavo uz vietas no
krējuma, sviesta, sāls un zaļumiem.
Šeit arī pierādās vecā patiesība, ka vietu īpašu padara cilvēks, šajā gadījumā
atraktīvā namamāte Janīna, kura dzied
vietējā ansamblī “Platele”, iesaista ciemiņus rotaļās, izrāda saimniecību un
demonstrē īstas lietuviešu saimnieces
prasmes un dzīvesprieku. Galds novietots uz terases ezera krastā un šķiet,
ka nav patīkamākas vietas, kur baudīt
sauli, vasaru, dabu un lauku labumus.
Viesu nams piedāvā iespēju ne tikai
atrast jaunas garšas, bet arī nakšņot,
īrēt telpas pasākumiem, laivot pa ezeru, izmantot pirti, sporta laukumus un
baudīt lauku dabu un mieru.
Nākamā apskates vieta ir enerģētisko piramīdu un ģeometrisko figūru
parks, senā lauku sētā pie gleznainā
Plateļa ezera. Šobrīd šeit izveidoti pieci
interesanti labirinti (ziedi, akmens) un
ģeometriskas formas-kupoli, kuros var
nostaigāt kilometriem garas takas, līdz
aizmirstas visas pasaules rūpes un raizes. Šī ir ideāla vieta, kur ļaut izskrieties
bērniem un pavadīt daudzas stundas,
baudot dabas skaistumu, piknikojot un
aktīvi pavadot laiku.
Savukārt “Medaus kletele” saimniecība piedāvā izmēģināt bišu gultas
omulīgi iekārtotā bišu namiņā, caur
logu vērot lidoņu dzīvi un sajust, kā
pazūd saspringums un nemiers. Bišu
gultām esot ārstniecisks efekts, ko
sniedz bišu zumēšana, vaska un medus
smarža un bišu radītais magnētiskais
lauks. Lai arī te nevar redzēt visas 100
bišu saimes vienuviet, jo saimnieks tās
izlicis tuvējos mežos, saimniecībā iespējams izbaudīt dažādas medus garšas, tajā skaitā medu, kas 2017.gadā
ieguvis balvu kā gardākais – liepu lapu
izsvīdumu medus.
Pēdējais Lietuvas pieturpunkts lepojas ar nosaukumu “Žemaitijas Versaļa” – tā ir greznā neoklasicisma stilā
būvētā kņaza Nikolaja Oginska pils
Pluņģē, kurā iekārtots Žemaišu muzejs
un apskatāmi priekšmeti, kas ir saistīti ar žemaišu kultūru un mākslu visā
pasaulē. Piecdesmit astoņus hektārus
aizņem Oginska parks, kurš tika izveidots jau 18. gadsimtā. Parkā uz krāšņās
pils fona vasaras sezonā vairāku dienu
garumā tiek rīkoti klasiskās mūzikas
koncerti, kas pulcē mūzikas mīļotājus

ne tikai no Lietuvas, bet arī no kaimiņvalstīm.
Mediju vizītes noslēgumā secinājums ir viens – Rokišķu un Pluņģes
apmeklējums noteikti ir tā vērts, jo šeit
gaumīgi iekārtotas pilis un senlaicīgas
muižas mijas ar ainaviskiem ezeriem,
mežiem un tradicionālām lauku saimniecībām, piedāvājot neaizmirstamas
sajūtas, lielisku atpūtu un ievedot citā
pasaulē – prom no ikdienas trauksmainās steigas, rūpēm un raizēm.
Pēc vizītes dažādos medijos taps
publikācijas par pieredzētajiem iespaidiem. Lai tuvāk izpētītu Pluņģes
un Rokišķu tūrisma piedāvājumu, aicinām apmeklēt mūsu partneru mājaslapas https://www.visitplunge.com/
un
https://www.rokiskiotic.lt/lv/.
Kokneses Tūrisma centrā ir pieejami
latviski izdotie bukleti “Garšu ceļvedis”
un “Aktīvā atpūta” ar informāciju par
Pluņģē un Rokišķos pieejamām aktivitātēm.

Dodieties ceļā
un piedzīvojiet
neaizmirstamo!
Projekta “AttractiveFORyou” jeb
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu
attīstība un tūrisma infrastruktūras
pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211,
mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas
pilsētu pievilcību un konkurētspēju,
uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu
un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū,
reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.
Projekta vadošais partneris ir
Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu
tūrisma un tradicionālās amatniecības
informācijas un koordinācijas centrs
un Pluņģes rajona pašvaldība.
Projekta īstenošanas ilgums ir
no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada
31.decembrim. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
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Vienā laivā pa dzīvi
Ja vēlaties ieraudzīt Kokneses
senatnīgo skaistumu braucienā
ar laivu pa Daugavu un Pērsi,
laiks ļauties brīnišķīgam piedzīvojumam!
Sarmīte Rode
Foto no Martinsonu ģimenes
arhīva
19. maijā, atklājot jauno tūrisma
sezonu un svinot Sama modināšanas
svētkus, Daugavas dižais iemītnieks
varēja priecīgi pabužināt ūsas, jo no
šīs dienas piestātnē „Gundegas” sākusi darboties laivu noma – jauns
tūrisma piedāvājums aktīvās atpūtas cienītājiem. Divas no egles koka
darinātās laivas ir koknesieša Jāņa
Martinsona meistardarbs, bet ideju
par laivu nomu atpūtas braucieniem
ierosinājusi viņa sieva Inga. 2016.
gadā, piedaloties Kokneses novada
domes izsludinātajā biznesa ideju
konkursā „Esi uzņēmējs”, Jānis Martinsons ar šo ideju ieguva trešo vietu
un naudas balvu 700 eiro, par kuru
iegādāts laivas motors.

Ideja, kā parādīt
Kokneses skaistumu
Jūnija sākumā ciemojos Jāņa un
Ingas mājās Paugu ielā, kur pagalma
vidū goda vietā stāvēja jauna, gandrīz
pabeigta laiva, kura vēl gaidīja, ka
saimnieks to nokrāsos un nodarvos,
izgatavos airus. Tiku laipni aicināta
mūsu sarunas laikā pasēdēt laivā, un
tagad varu droši apgalvot – nav labāka soliņa par laivu ziedoša pagalma
vidū! Bet pati galvenā atklāsme – arī
tad, ja dzīve uzliek negaidītus pārbaudījumus, ar stipru raksturu un
tuvu cilvēku atbalstu, var atrast sevī
neticami daudz spēka un darboties
prieka.
Pirms četriem gadiem Jānis cieta avārijā un no tā brīža viņam liegta spēja staigāt. Par to, kas sasniegts
šodien, Inga teic: „Viss sākās ar to,
ka pēc šī smagā notikuma, kas pārmainīja mūsu dzīvi, Jānis, lai nekristu depresijā, gribēja sevi apliecināt
kaut ko darot. Būdams galdnieks ar
zelta rokām un aizrautīgs makšķernieks, viņš jau agrāk bija izgatavojis
sev laivu. Kādā vasaras vakarā pirms

diviem gadiem, kad Kokneses pilsdrupās skanēja saksofonistu koncerts, mēs, saulei rietot, muzikālo
pasākumu baudījām braucot laivā.
Un es sacīju vīram: man ir ideja – vajag šo skaistumu parādīt arī citiem!
Tajā gadā startējām biznesa ideju
konkursā un bijām priecīgi par panākumiem. Tika noslēgts līgums un
atpakaļceļa vairs nebija – bija jāveido sava uzņēmējdarbība. Vīram šī
jau ir trešā izgatavotā laiva slimības
laikā. Ar šī brīža iespējām paveikts ir
daudz.”

Laimējies izvēlēties
īsto amatu
Jānim ir laimējies izvēlēties sev
īsto profesiju, jo darbs ar koku ir
viņa sirds darbs, vaļasprieks un peļņas avots. Viņš nav no runātājiem,
bet Jāņa acis iemirdzas stāstot par
to, kā top jauna laiva. „Vislabāk laivai der eglīte, var arī no apses koka
taisīt, bet apse ir smagāka, egle šai
lietai ir praktiskāka. Dēļus ir jāizzāģē
no svaiga koka, tad tie vieglāk liecas,
jo laivai vajadzīga forma. Pirmo laivu pirms daudziem gadiem gatavoju
mācoties no viena kolēģa,” atklāj laivu meistars.
Viņš ir dzimis zemgalietis. Bērnības laiks pagājis Dobeles pusē Bērzes
pagastā, bet galdnieka amatu apguvis
Ogres arodvidusskolā, jo tolaik viņa
mammu darba gaitas atvedušas uz
Tīnūžiem. „Mazajā Juglā ar pirmajiem no lazdas koka gatavotajiem
makšķerkātiem sāku savu makšķernieka karjeru,” smaidot atceras Jānis.
1986. gadā Kokneses kolhozs no
dienesta pārnākušajam jaunajam
galdniekam – namdarim kļūst par
pirmo darbavietu. Un ilgi nebija jāgaida, kad koknesiete Inga iekrita
acīs brašajam Zemgales puisim. Inga
smej, ka viņu kopīgā dzīves ceļa sākuma hronoloģija ir šāda: vispirms,
dzīvojot „Teiksmās”, lai kāzām sarūpētu gredzenus un tērpus, audzējuši
bulli. Kad Inta Balode nodibinājusi
vidējās paaudzes deju kolektīvu „Liepavots”, abi bijuši pirmo dancotāju
pulkā. Jānis tautiskās dejas jau bija
dejojis skolas gados. Kad bullis bijis
nobarots, deju raksts kopā saskanē-

Jānis Martinsons novēl visiem līgotājiem priecīgus svētkus!

tur pavadīti kopā ar
„Liepavota” kolektīvu! Pa šiem gadiem
veikts mājas remonts
un siltināšana, nomainīts jumts. SaimInga un Jānis savā ziedošajā sētā.
niece stāsta: „Kur
vien skaties, redzam
jis, nosvinētas arī kāzas. Un, lai saim- Jāņa paveikto: durvis, logi, grīda,
niekošanas prieks nerimtu, Inga no virtuves iekārta ir viņa roku darbs.
vecākiem pūrā saņēmusi aitiņu un Viņa dāvana man ir arī no oša koka
telīti. Bet Jānim savs stāsts: „Es ap- tapis oriģināls galds. Kādreiz noprecējos ar īsto meiteni, jo sievastēvs domāju, ka ar augstpapēžu kurpēm
ir kaislīgs zemledus makšķernieks grēks staigāt pa koka grīdu, bet Jānis
un uz to „pavilka” arī mani. Kopā mierina: kam tad tā grīda domāta,
makšķerēts Daugavā, Pērsē, Lobes kad vajadzēs, no jauna noslīpēsim un
un Kāla ezeros.” Dzīvojot „Teiksmās”, nolakosim!” Pirms nelaimes gadījutapusi pirmā laiva un noķerts vislie- ma Jānis strādājis nelielā galdniecīlākais loms - 45 kilogramus smagais bā, kur pasūtījums bija jāpaveic no
sams. Jānis atzīst, ka nav žāvētu zivju sākuma līdz beigām. Viņš atklāj, ka
piekritējs, jo vislabāk iet pie dūšas nekad nevarētu strādāt darbu, kur kā
pie konveijera jāgatavo viena noteiktās, ko cepusi Inga.
ta detaļa. Galdnieka darbs ir radošs,
Ar radošumu un
tajā vajadzīgs arī mākslinieka talants.
mākslinieka talantu
Un Jānim piemīt visas šīs dotības,
Martinsoni ir bagāti vecāki: mei- turklāt, viņam labi padodas matemātas Agnese un Baiba jau ir savā dzīvē, tika. Inga, pēc profesijas grāmatvede,
trešā meita Kristīne tūlīt absolvēs Il- atzīst: „Es saprotu sistēmu, strādāju
māra Gaiša Kokneses vidusskolu, bet ar datorprogrammām, bet man nav
divpadsmitgadīgais Artūrs šobrīd ir tādas matemātiskas domāšanas kā
liels palīgs visos mājas darbos. No Jānim.”
2000. gada Martinsonu ģimene dzīvo
Paugu ielā. Inga smej, ka nopērkot Prieks par laivot
savu māju, beidzies viņu lopu turē- gribētājiem
Sēžot laivā pagalma vidū un sašanas laiks, un kūtiņai paredzētās
telpas Jānis pārvērtis par viņu saieta runājoties ar mājas saimniekiem,
namu, kur uzņemt draugus un izkar- mums ir vēl viens sarunu biedrs –
sēties pirtiņā. Cik daudz jauki brīži mājas sargs Bingo, kurš atvests no

suņu patversmes. Inga stāsta: „Mūsu
ģimenes vīrieši gribēja sunīti, viens
no pēdējiem – mazliet bailīgs vilciņš,
ko redzējām patversmē, Jānim iepatikās visvairāk. Lai pareizi rūpētos un
skolotu mūsu jauno draugu, Jēkabpilī apmeklēju suņu instruktoru skolu.
Bingo mani klausa no pusvārda, un
es puišiem lepni saku: tagad tas ir
mans suns!”
Būs pagājis pirmais mēnesis, kopš
sākusi darboties laivu noma, un Jānis
ar gandarījumu teic, ka laivot gribētāju netrūkst. Piestātnē „Gundegas”
ir norāde ar tālruņa numuru, lai vienotos pa konkrēto laivošanas laiku,
cenas ir runājamas. Pirms braukšanas tiek izsniegtas drošības vestes un
noslēgts līgums, ka braucēji paši atbild par savu drošību. Vienā laivā var
vizināties četri vai pieci cilvēki. Inga
stāsta, ka sāk jau veidoties pastāvīgu
klientu loks: „Vienā vakarā pazvanīja
daži puiši, ka vēlas izbraukt ar laivu.
Nākamajos vakaros viņi atkal zvanīja
un nu jau vizināja meitenes, bet tagad līdzi ņem ne tikai meitenes, bet
arī makšķeres!”
Tuvojas vasaras saulgrieži, un
Martinsonu sētā var just svētku rosīšanās noskaņu. Saimnieces lepnums
ir glīti izravētais dārzs un puķu dobes. Jāņu svinības ģimenē ir gaidīti
svētki, kad ciemos tiek gaidīti lustīgi
līgotāji. Arī šajā reizē Līgo vakarā Jānim būs Ingas nopītais ozolzaru vainags, degs jāņu ugunskurs ap kuru
pulcēsies mazi un lieli jāņu bērni.

Koknesiešu panākumi ISF Pasaules skolu čempionātā Čehijā
No 2.-10.jūnijam Čehijas pilsētā Brno notika Pasaules čempionāts volejbolā skolām. Latvijas skolu volejbolu šajā gadā
pārstāvēja Āgenskalna Valsts
ģimnāzijas meiteņu komanda
un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas zēnu komanda.
Ivars Māliņš,
komandas treneris
Zēnu komanda savus pirmos
pretiniekus "D" apakšgrupā uzzināja jau ziemā un nopietni gatavojās tam. Uz čempionātu ieradās
divdesmit septiņas dažādu valstu
zēnu komandas. Pirmajā spēle tiekoties ar Sportovni gymnazium
Ludvika Danka komandu netikām
pāri starta drudzim un tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 0:2
(21:25;19:25). Otrajā apakšgrupas
spēlē, ļoti saspringtā spēlē, izcīnījām uzvaru 2:0 (25:23;27:25) pret
Shanghai Shibei High School au-

gumā raženo Ķīnas zēnu komandu.
Uzskatu, ka uzvara šajā spēlē bija
pati svarīgākā visā turnīrā Latvijas zēnu komandai. Trešajā apakšgrupas spēlē tikāmies ar kaimiņu
zemes Igaunijas zēniem no Kiili
Gimnasium un uzvarējām ar 2:0
(25:20;25:19). Mūsu apakšgrupā
komandas sarindojās šādi 1.v. CZE,
2.v. LAT, 3.v. CHN, 4.v. EST. Tālāk
notika cīņas par iekļūšanu labāko
astoņu komandu grupā. Kā nākošie
pretinieki mums bija bulgāri no SU
P.Slaveikov-Kurdjali skolas. Diemžēl piedzīvojām zaudējumu 0:2
(19:25;17:25). Līdz ar to iekļuvām
grupā, kas cīnās par 9.-16.čempionāta vietu. Pirmajā spēlē ar Grieķijas MORAITIS SCHOOL zēnu
komandu piedzīvojām zaudējumu
ar 0:2 (19:25;21:25). Nākošajā dienā
mums pretī stājās Gruzijas 1 Public
School of Maglaki skolas zēnu komanda. Koknesieši uzvarēja ar 2:0
(25:20;25:17). Turnīra pēdējā spēlē

Lepojamies ar savējiem!

tikāmies atkal ar mājiniekiem - čehiem. Latvijas meiteņu komandas
atbalstīti, zēni izcīnīja skaistu uzvaru 2:0 (27:25;25:23). Līdz ar to Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas zēnu
komanda izcīnot četras uzvaras un
piedzīvojot trīs zaudējumus ierin-

dojās 11.vietā. Tā ir augstākā vieta
ko jebkad Pasaules skolu čempionātos izcīnījusi Latvijas komanda!
Tas bija skaists, sportisks piedzīvojums gan sportistiem, gan viņu
treneriem - skolotājiem! Ļoti patika
mājinieku draudzīgā attieksme pret

dalībniekiem un precīzā sacensību
organizācija. Paldies Kokneses novada domei par lēmumu - finansiāli
atbalstīt volejbola komandu! Paldies visiem kas palīdzēja mums tur
nokļūt, paldies faniem, kas vēroja
spēles tiešraidēs!
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ERASMUS+ projektā jaunieši domā par nākotni

Ejot pa purva taku

Maizes cepšana Cēsu pils pagalmā

Jau mēnesis aizritējis, kopš
Koknesē daudzviet skanēja ne
tikai latviešu, bet arī itāļu, vācu,
zviedru, spāņu un holandiešu
valoda, taču visvairāk dažādu
valstu jauniešu sarunas risinājās
angļu valodā, jo tā ir darba valoda ERASMUS+ starptautiskajiem
projektiem un maija vidū viens
projekta „WISE” posms notika
mūsu novadā.
Līvija Reinberga,
Projekta koordinatore
Šīs nedēļas darba moto bija „Upe
mums – mēs upei”, bet apakšvirsraksts
„Notver atšķirību!” Tā kā dzīvojam tik
skaistā vietā, kuras vēsture un notikumi tajā būtu jāzina ne tikai vecākajai
paaudzei, bet arī jauniešiem, kuriem
būs jāuzņemas atbildība par nākotni,
tad projekta darbs tika veltīts Pērsei
un Daugavai. Tādēļ jau ziemā jaunieši
Rīgā Latvijas Vēstures muzejā iepazinās ar izstādi „ Daugavai būt”, lai saprastu, cik dramatiski mūsu likteņupi
izmainīja HES celtniecība. Skolēni
pētīja senas fotogrāfijas, cenzdamies
saprast, kur tās uzņemtas, un salīdzinādami pagātni un šodienu. Projektā
veicamais lika domāt par to, ka ainava
mūžam būs mainīga, taču cilvēka varā
ir veikt saprātīgas izmaņas, kas nes labumu ļaudīm, bet nenodara pāri dabai. Tādēļ darba grupas ne tikai pētīja
krastu eroziju, bet arī iepazina Likteņdārzu, apmeklēja Enerģētikas muzeju
un Ķeguma HES, veidoja skaistu puķudobi, brauca uz Siguldu, Turaidu un
Cēsīm, lai redzētu Gauju, kas atšķirībā
no Daugavas saglabājusi savu dabisko
plūdumu, gāja pa purva taku un vēroja upes izteku, pētīja ūdens sastāvu,
uzzināja par tā attīrīšanu un no ūdeņu
tuvumā augošiem kārkliem izveidoja
bezgala jaukas skulptūras.
Darītā un piedzīvotā šai nedēļā
bija daudz, un viens no mazajiem, bet
svarīgajiem uzdevumiem bija katram
no projekta dalībniekiem uzrakstīt par
daļu no projekta nedēļas norisēm. Tālāk lasiet skolēnu stāstīto!

P

ats projekta nedēļas sākums
notika pilsdrupās. Svētdienas
vakarā visa projekta dalībnieku grupa

No dabas materiāliem tapuši mākslas darbi

Kad visi darbi padarīti

Darbs veicas!

citu valstu pārstāvjus sagaidīja pie pilsdrupu ieejas.
Kad viesi bijuši sanākuši, viņiem
tika izskaidrots, ka senos laikos parasti
cilvēki pilīs tāpat vien nevarēja iekļūt.
Dažreiz cilvēki gaidīja vairāk par divdesmit dienām, lai iekļūtu pilīs, jo viņus
pārbaudīja, vai viņi nepārnēsā kādas
bīstamas slimības. Bet, tā kā viesiem
nav atvēlēts tik daudz laika, viņiem pils
pagalmā uzdos pārbaudījumus.
Katras valsts pārstāvji tika sadalīti mazākās grupiņās, un divi devās uz
loka šaušanu un cirvja mešanu, vēl divi
gāja uz pārģērbšanos seno laiku tērpos
un staigāšanu ar koka kājām, bet vēl diviem bija jāpārģērbjas mūku drēbēs un
savstarpēji jācīnās, izmantojot maisus.
Pēc šiem pārbaudījumiem viesiem
bija atlicis izslēpot ar koka slēpēm, uz
kurām vienlaikus atradās vairāki „slēpotāji”, un tad visi devās iekšā pilsdrupās, lai nodziedātu savas valsts izvēlēto
dziesmu par ūdeni.
Pēc dziedāšanas viesiem tika dota
atļauja nedēļu uzturēties Koknesē un
piešķirta kartīte ar vārdu, ko vajadzēja
piespraust pie apģērba. Pēc atgriešanās
pils pagalmā visus gaidīja garda zupa
un rupjmaize.
Kad kopīgā maltīte bija beigusies,
viesuzņēmēji veda ārzemju skolēnus
uz savām mājām.
Kalvis Grudulis, 10.klase

P

irmdienas rītā mēs visi satikāmies pie domes plkst. 8.20. Tad
devāmies uz domes zāli, kur projekta
dalībniekus uzrunāja domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Pēc tam sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita
Šmite rādīja prezentāciju par Kokneses
novadu. Savukārt vairāki mūsu skolas
ERASMUS+ projekta dalībnieki iepazīstināja pārējos ar projekta tēmas izvēli, kā arī pastāstīja par nedēļas plāniem.
Pēc tam mēs visi devāmies ekskursijā
uz Siguldu, Turaidu un Cēsīm
Estere Vingre, 7.klase

C

ēsu viduslaiku pils apskate
sākās uzreiz pēc pusdienām
Siguldā. Pilī sadalījāmies 2 grupās un

gājām cept maizi pils pagalmā vai vērot
pili no iekšpuses. Maizes cepšanas beigās viduslaiku tērpos ģērbtās sievietes
ļāva spēlēt spēles pils pagalmā, kur varēja izmēģināt savas sportiskās spējas
un piemērīt viduslaiku tērpus.
Grupai kas devās iekšā pilī, izsniedza lukturus, un tad bija jāiet telpās, kur
agrāk bijuši pagrabi. Vēlāk ceļš veda uz
pils torni, kur dzīvojis pils priesteris.
Mums stāstīja, ka tornis no iekšpuses ir
ļoti mainījies salīdzinājumā ar to, kāds
tas bijis pirms vairākiem gadsimtiem.
Agrāk tas bijis apsildāms no iekšpuses,
taču mūsdienās šāda iespēja zudusi.
Beidzoties ekskursijai pa torni,
mūs aizveda uz vietu, kur agrāk ieslodzīja cilvēkus, kas neprata uzvesties un
radīja problēmas apkārtējiem. Manuprāt, šī vieta arī bija visinteresantākā.
Atis Āre, 11.klase

A

pmeklējot Cēsu pili, mums
bija iespēja piedalīties maizes

cepšanā.
Mūs sagaidīja viduslaikiem atbilstoši ģērbta sieviete, kura pastāstīja
interesantas lietas par maizes cepšanu
viduslaikos. Mums pastāstīja, no kā
un kādā veidā gatavoja mīklu, un tad
mums bija iespēja pašiem izmēģināt
šo procesu. Kāds smalcināja graudus,
kāds mīcīja mīklu, kāds veidoja no
mīklas maizes kukulīšus, kurus vēlāk
likām cepties viduslaiku āra krāsnī.
Kamēr maize cepās, mums bija
sagatavotas stafetes, kur visi varēja
pārbaudīt savu veiklību un sacensties
komandās. Izskrējušies un laimīgi mēs
visi tikām pie gardās, izceptās karašas.
Natālija Zeica, 9.klase

O

trdien, 15. maijā, skolā notika
atklāšanas pasākums, kurā
katras valsts pārstāvji rādīja sagatavotos mājasdarbus. Kaut gan iepriekšējā
dienā no ekskursijas atgriezāmies pavēlu un bija jāsāk strādāt diezgan agri
no rīta, visi izskatījās priecīgi un ieinteresēti.
Pirms prezentācijām uzstājās vidusskolas koris ar mums tuvām dziesmām, kuras iepazīstināja mūsu viesus

ar latviešu mūziku.
Prezentācijas bija dažādas un aizraujošas. Bija arī jautājumi, uz kuriem
pareizi atbildot, varēja iegūt citu valstu saldumus. Viens no mājas darba
uzdevumiem bija apkopot visvairāk
izmantotos ārstniecības augus. Izrādījās, ka visās valstīs populāra ir lavanda.
Citā mājasdarbā bija uzdots ne tikai
atvest ūdeni no kādas pašu izvēlētas
ūdenskrātuves, bet arī nofilmēt ūdens
ņemšanas procesu. Prezentācijās bija
ievietots video materiāls, kurā skolēni
parādīja, no kādas ūdenskrātuves viņi
ir ņēmuši līdzatvesto ūdeni. Šos ūdens
paraugus skolēni vēlāk pētīja un analizēja ķīmijas un fizikas laboratorijās.
Prezentācijās bija arī informācija par
katrā valstī augošajām kārklu sugām
un to augšanas īpatnībām. Vēl viens
mājas darba uzdevums bija izplānot
salas iekārtojumu, lai cilvēku dzīve uz
salas būtu videi draudzīga un pakārtota
ilgtspējīgas attīstības principiem. Katra
valsts arī bija sagatavojusi informāciju
par populārām gleznām, kurās ir attēlotas viņu valstī raksturīgās ainavas.
Pēc mājasdarbu parādīšanas visi
skolēni sadalījās starptautiskās darba
grupās un sekoja grupu darbi.
Elīna Ancāne, 10.klase

O

trdienas vakarā notika latvju danči, kurus dejoja visi
ERASMUS+ projekta dalībnieki. Pasākums ilga apmēram pusotru stundu.
Tika dancotas ļoti dažādas dejas (vismaz 7), bet tās visas bija jaukas. Kad
prasīju ārzemju skolēniem viņu domas
par dančiem, visi kā viens sacīja, ka
pasākums viņiem ļoti patika, tas bija
jautrs un aizraujošs.
Manuprāt, var droši apgalvot, ka
latvju danču vakars bija viens no projekta nedēļas jaukākajiem brīžiem.
Ary Cardoso Peixoto, 11.klase

T

rešdien pusdienlaikā devāmies ceļā uz Ķeguma hidroelektrostaciju, kur tikām sadalīti divās
grupās. Kamēr viena grupa apskatīja
Enerģētikas muzeju, tikmēr otra grupa
devās aplūkot hidroelektrostacijas iek-

šieni. Varēja redzēt hidroelektrostacijas
turbīnas un dzirdēt gida stāstīto par
HES vēsturi un tehnisko stāvokli. No
ekskursijā redzētā un dzirdētā varēja
daudz uzzināt.
Francis Aišpurs, 8.klase

P

ēc Ķeguma HES un Enerģētikas muzeja apmeklējuma mēs
devāmies uz Aklo purvu Jaunjelgavas
novadā.
Braucām ar autobusu diezgan ilgi,
pēc tam bija jāiet kājām. Ceļš uz purvu
bija smilšains un garš, bet, kad nonācām pie takas sākuma, tas bija tā vērts!
Pati taka, kas ved caur purvu, veidota
no koka laipām un ir nedaudz pašaura,
bet takai ir arī nelielas apstāšanās vietas, kur var visapkārt aplūkot skaisto
skatu.
Purva sastāvā ietilpst dažādi ķērpji,
vaivariņi, nelielas priedes, tobrīd ziedošas dzērvenes, lācenes, brūklenes un
citi augi.
Taka aizved līdz ezeram un tad pagriežas atpakaļ, lai varētu iet gar Ģirupīti, kas iztek no ezera, tātad mums bija
iespēja redzēt gan purvu, gan ezeru,
gan upes izteku. Purva taka ir apmēram 2 km gara.
Es visiem ieteiktu aizbraukt uz šo
purvu, jo patiesībā skaista daba nekur
tālu nav jāmeklē.
Paula Sārta, 8.klase

R

ogaininga pasākums bija
jautrs. Mana komanda zaudēja, taču es dabūju parunāties ar ārzemniekiem. Ieguvu mazu ieskatu kultūru
atšķirībās. Pat ja zaudējām, dabūjām
labi pastaigāties!
Kārlis Freimanis, 10.klase

E

RASMUS+ nedēļas ceturtdienā mēs ar ārzemju viesiem
piedalījāmies stafetēs. Mūs sadalīja komandās, un tad sākās dažādās stafetes
- piemēram, jānes uz karotes uzlikta
pingponga bumbiņa, tad tenisa bumbiņa, bet beigās basketbola bumba, un
bumbas nedrīkst nokrist zemē. Bija arī
pāru stafetes - skrienot bumbiņa jātur
starp krūtīm un starp pierēm. Beigās
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bija ķēdes veida stafete, kurā ar katru
atgriešanos ierindā vajadzēja sadoties
ar nākamo cilvēku rokās.
Atpūtai noslēgumā bija spēle, kurā
katram pie kājas bija piesiets balons
un vajadzēja censties to pārspridzināt
citam, bet neļaut to izdarīt ar savu balonu.
Visiem ārzemniekiem patika šis
sporta sarīkojums. Visi centās būt pirmie, bet beigās uzvarēja draudzība!
Dominiks Teodors Liopa, 9.klase

P

iektdienas rīts iesākās ar pēdējo darba grupu sesiju, kurā
gatavojāmies prezentācijām. Katra darba grupa parādīja, ko ir paveikusi šinī
nedēļā. Pirmās trīs prezentācijas tika
rādītas skolas aktu zālē, divas nākamās
- skolas pagalmā, bet pēdējā - Likteņdārzā.
Pirmā grupa, kas prezentēja savu
paveikto, bija „Ūdens” grupa, kas bija
noskaidrojusi ūdens cietību un elektrovadītspēju no projekta dalībvalstīm
atvestajam ūdenim. Lai prezentāciju
padarītu interesantāku, tika veikta arī
eksperimentu demonstrēšana, kurā
piedalījās arī auditorija. Tika izveidots
arī mazs, bet iespaidīgs mākslas darbs
no „Skittles” konfektēm un ūdens.
Nākamā bija „Ainavas” grupa, kas
rādīja savus uzgleznotos darbus, kuros atainoti Daugavas un Pērses krastu
skati. Jaunos māksliniekus bija iedvesmojis tas, ko viņi redzēja braucienā ar
kuģīti pa Daugavu un Pērsi.
„Krastu” grupa, kas salīdzināja
Kokneses ainavu pirms un pēc Pļaviņu
HES celtniecības un Kokneses senlejas
appludināšanas, bija izveidojusi mākslas darbus no dabas materiāliem, kurus
atrada Pērses un Daugavas krastos. Šos
darbus vēl īpašākus padarīja autoru
emocionālais stāstījums par savu ieceri.
„Dārza” grupa prezentēja savu lavandas dārzu skolas pagalmā. Prezentācijas laikā visi grupas dalībnieki veica
jogas vingrojumus, daļa vingrojumu
bija jāizpilda arī tiem cilvēkiem, kuri
prezentāciju skatījās.
„Kārklu” grupa no kārkliem izveidoja trīs skulptūras, kuras simbolizē
šo projektu, jo varbūt nemanāmi, bet
tāpat kā projekta dalībvalstis, arī šīs
skulptūras ir savstarpēji saistītas.
„Salas” grupa Likteņdārza teritorijā
izveidoja mini rogaininga spēli, no kuras var uzzināt arī ko jaunu, piemēram,
Pirmā pasaules kara ierakumu atrašanās vietu un ko Japāna ir uzdāvinājusi
Likteņdārzam.
Kristaps Spīdāns, 11.klase

B

rauciens ar kuğīti notika piektdien, pēc grupu prezentācijām
un pēdējā zvana pasākuma. Pirms
brauciena visi tika sadalīti divās grupās,
jo tiem, kas jau iepriekš bija braukuši ar
kuğīti, šoreiz ceļojums bija īsāks.
Brauciena laikā kuģīša kapteinis
stāstīja par to, kā Daugava izskatījās
pirms HES uzbūvēšanas. Šajā braucienā, tāpat kā iepriekšējos, kāds no
latviešu skolniekiem stāstīto tulkoja
ārzemniekiem. Gan vietējie, gan viesi
varēja baudīt krāšņās Daugavas ainavas un apskatīt pilsdrupas no cita skatu
punkta.
Ceļojums beidzās Likteņdārzā, kur
visi varēja izbaudīt salas darba grupas
sagatavotās aktivitātes un prezentāciju.
Laura Putniņa, 10.klase

P

iektdienas pēcpusdienā kuģīša
brauciena galamērķis bija Likteņdārzs. Tur „Salas” darba grupa, kurā
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arī es darbojos, prezentēja nedēļas laikā
padarīto darbu.
Grupas uzdevums bija izveidot aktivitātes, kas piesaistītu Likteņdārzam
vēl vairāk apmeklētāju. Mēs izveidojām 2 spēles pēc orientēšanās principa.
Lai izveidotu šīs spēles, ar velosipēdiem
devāmies uz Likteņdārzu. Tas bija nepieciešams, lai mūsu grupā esošie ārzemnieki arī varētu redzēt, kāds Likteņdārzs izskatās dzīvē.
Vienai spēlei bija nepieciešams
uzņemt fotogrāfijas, ko paveicām, apmeklējot Likteņdārzu. Spēles uzdevums bija fotogrāfijās attēlotās vietas
atrast kartē, kuru izveidojām. Otras
spēles uzdevums bija sekot noteiktiem
punktiem kartē un atbildēt uz jautājumiem vai uzņemt fotogrāfijas, un šī
spēle bija domāta informācijas iegūšanai. Mēs arī izveidojām ieteikumu sarakstu Likteņdārza labiekārtošanai.
To visu paveicām līdz piektdienas
pēcpusdienai, kad pārējie projekta
dalībnieki praktiski izmēģināja mūsu
sagatavotos materiālus un atzinīgi novērtēja spēles.
Kad visi dalībnieki bija finišējuši,
pēc padarītā darba devāmies piknikā.
Kopā cepām desiņas, runājām un jautri pavadījām laiku kopā ar nedēļas laikā
iegūtajiem draugiem. Pēc tam, aizpildot anketas, dalījāmies iespaidos par
aizvadītajām dienām Koknesē.
Kad debesīs sāka parādīties lietus
mākoņi, devāmies mājās, lai sagatavotos atvadu vakaram. Bet pirms došanās prom savas izveidotās spēles, ko
iepriekš izmēģinājām, uzdāvinājām
Likteņdārzam - nodevām Likteņdārza
informācijas centra darbiniecēm.
Elīza Matušonoka, 9.klase

P

rojekta nedēļas pēdējā dienā,
18. maijā, pēc darba grupu
prezentācijām un brīvā laika notika
tradicionālā noslēguma balle, kurā
spēlēja fantastiskā Ģirta Lasmaņa grupa „Netīšām blice”. Balle bija ļoti laba,
jautra, un balles gaitā visu valstu pārstāvji dejoja kā vēl nekad.
Balle bija izdevusies un bija ideāls
noslēgums šim brīnišķīgajam projektam.
Jūlija Laurinaviča, 11.klase

P

ēc šīs īsās, bet nozīmīgās un
jautrās nedēļas pienāca laiks
atvadīties no viesiem, jo nekas neilgst
mūžīgi.
Pirmā atvadīšanās notika sestdien
pulksten četros no rīta. Pirmās delegācijas, kas aizbrauca no Kokneses,
bija vācieši, nīderlandieši un zviedri.
Neskatoties uz to, ka bija agrs, gan viesi, gan viesuzņēmēji izskatījās diezgan
dzīvelīgi, bet skumji, jo kā nekā atvadas
ir visas projekta nedēļas skumjākais pasākums.
Vēlāk, pulksten septiņos un četrdesmit minūtēs no rīta, mājās devās
nākamās delegācijas - spāņi un itāļi.
Arī šajā reizē sejās bija redzamas gan
skumjas, gan cerības kādu reizi vēl šeit
atgriezties. Līdz ar viņu iekāpšanu vilcienā projekts bija oficiāli noslēdzies.
Una Gadzāne, 8.klase

K

o dalībnieki stāsta par darbu
starptautiskajās grupās
Manā grupā –„Salas” grupā - darbi
jau sākās ilgi pirms ERASMUS+ projekta nedēļas sākuma. Pirmkārt, mums
vajadzēja sagatavot mājasdarbu - prezentāciju par savu grupu, kura ietilpa
lielajā valsts prezentācijā. Darbs nebija
viegls, bija daudz jādara, bet mēs ar to

tikām galā!
Otrkārt, kad pienāca projekta nedēļa, tad sākās īstais darbs! Lai sagatavotu divas spēles, mums vajadzēja
braukt uz Likteņdārzu ar velosipēdiem,
lai noskaidrotu un atrastu materiālus,
kas būs nepieciešami spēļu sagatavošanai. Finālā mums sanāca ļoti labas
spēles, un visiem tas patika!
Daniels Laurinavičs, 8.klase

G

rupas „Krasti” darbu iesākām
ar pāris vārdiem, lai nedaudz
iepazītu cits citu. Otrdienā pēc pusdienu pārtraukuma devāmies ar kuģi
ekskursijā pa Daugavu un Pērsi, lai no
šāda skatupunkta iepazītu abas upes,
saprastu, kā tās ietekmējusi hidroelektrostacija. Trešdien ņēmām sagatavotās
lapas un gājām gar Daugavas krastiem,
skatīdamies un pildīdami darba lapas.
Darba lapas bija sagatavojusi sk. Ozoliņa, un tajās bija vairāki uzdevumi.
Lai izpildītu tos, mums nācās meklēt
iežus, augus un kokus, kas atrodas pie
krastiem, kā arī vākt dabas materiālus
kreatīvajam mākslas darbam. Ceturtdiena palika rezultātu apkopošanai un
prezentācijas izveidei, kā arī ģeogrāfiskas galda spēles veidošanai. Piektdien,
pirms prezentācijām, galda spēli pabeidzām.
Otto Asmuss, 12. klase

M

ūsu – „Ūdens” - grupas
mājasdarbs bija atvest ūdeni no savas zemes saldūdens ūdenstilpnes un nofilmēt to, kā ūdens tika
paņemts. Mēs, latvieši, uzfilmējām
video, kā paņemam ūdeni no Daugavas.
Katra dalībvalsts arī bija atvedusi
no savām mājām ūdens pudeli. Itāļi
atveda veselu litru ūdens, turklāt rokas bagāžā, kur lielākais pieļaujamais
šķidruma tilpums ir tikai 100 ml. Tā
nu itāļi bija salējuši ūdeni 10 mazās
pudelītēs un sadalījuši katram bagāžā.. Spāņi nebija sapratuši uzdevumu, tāpēc atveda nevis saldūdeni, bet
ūdeni no Vidusjūras.
Nedēļas garumā mēs ar ķīmijas
skolotājām Maiju Ancāni un Ludmilu Čudarāni, kā arī fizikas skolotāju
Valdi Silovu noteicām atvestā ūdens
cietību, siltumietilpību, kā arī elektrības vadīšanu tajā. Mūsu darbošanās
rezultātā secinājām, ka visu valstu
atvestajā ūdenī trūkst kādas no uzturā nepieciešamām vielām. (Protams,
spāņu atvestā ūdens sastāvs un tātad
arī īpašības stipri atšķīrās no pārējiem paraugiem.)
Fizikas skolotājs mūs aizveda ekskursijā uz ūdens attīrīšanas iekārtām,
kā arī ūdens torni. Šajās abās vietās
mums sniedza nelielu ieskatu un
stāstījumu. Tie, kas nezināja, kā attīra
vai iegūst ūdeni, tagad to noteikti zinās, jo grupā strādājošie latvieši ļoti
labi prata izskaidrot gida un skolotāja
teikto.
Stundās, kas bija ķīmijas kabinetā, mēs paspējām veikt dažādus eksperimentus, kas ir saistīti ar ūdeni.
Beigās mēs sapratām, ka ūdens ir maģisks, un tas veidoja mākslu eksperimentos. Sadarbība ar pusaudžiem,
kas bija atbraukuši no citām valstīm,
bija ļoti laba, jo mēs gandrīz katru
dienu strādājām pāros.
Strādājot ūdens darba grupā,
mums katram bija iespēja iepazīt fiziku un ķīmiju no cita skatupunkta,
kā arī sadarboties ar dažādu valstu
pusaudžiem.
Paula Užule, 8. klase

M

ūsu grupas nosaukums „Kārkli”. Mūsu mājasdarbs
bija izpētīt, kur Latvijā (ciemiņiem savukārt savās zemēs) aug kārkli, vītoli
un kur tie tiek izmantoti. Kārklus latvieši ir izmantojuši saimniecībā jau no
senseniem laikiem, pinuši grozus, un
citas noderīgas lietas, veidojuši dekorus. Kārkli noder gan kurināšanai, gan
krastu nostiprināšanai.
Mēs gribējām savus ārzemju
viesus iepazīstināt ar mūsu zemē
augošiem kārkliem un to radošu izmantošanu. Kopā bijām 8 cilvēki, sadalījāmies trijās mazākās grupiņās.
Katrai bija uzdevums izveidot kādu
izdomātu skulptūru no kārkliem, bet
drīkstēja izmantot arī citus dabas materiālus. Šis process bija darbietilpīgs,
bet ļoti interesants, un mums visiem
tas patika.
Projekta nedēļas nobeigumā parādījām 3 lielas skulptūras, kurām devām vārdus – Līga, Jānis un Ieva. Mūsu
darbi tika novērtēti atzinīgi un visiem
patika. Skulptūras var apskatīt skolas
pagalmā.
Beāte Beatrise Brūvere, 11.klase

B

iju grupas „Dārzs” dalībniece.
Protams, arī mēs neiztikām
bez darbiņa.
Ja līdz tam bijām pētījuši katrai
valstij raksturīgos ārstniecības augus,
tad tagad mūsu grupas galvenais uzdevums šīs nedēļas laikā bija iestādīt
lavandu dārzu blakus skolai. Tomēr tas
nebija vienīgais, ko mēs darījām.
Pirmajā dienā mēs izplānojām, kā
tieši varētu izskatīties mūsu dārzs, neiztikām arī bez fantāzijas. Otrajā dienā
devāmies uz parku, kur izstaigājām
visu parka teritoriju un izvērtējām parka ietekmi uz cilvēkiem, augiem u.c.
Trešajā dienā, rīta pusē, apmeklējam
Kalsnavas arborētumu. Tā ir ļoti skaista vieta! Bet ārzemniekiem visvairāk
šajā izbraucienā patika veidot māla figūriņas.
Dienas otrajā pusē mēs atgriezāmies skolā un ķērāmies pie galvenā
uzdevuma, proti, dārza stādīšanas.
Katram bija savs pienākums: kāds
raka bedrītes, kāds aplaistīja stādiņus
ar ūdeni un cits apbēra ar substrātu.
Bijām ļoti gandarīti ar paveikto darbu.
Pēdējā dienā atlika tikai to atrādīt
citiem. Darījām mēs to ļoti interesanti – tā kā lavandām ir nomierinoša iedarbība, mēs rādījām, kā to varētu vēl
pastiprināt, tādēļ meditējām un nodarbojāmies ar jogu. Citu grupu dalībniekiem un skolotājiem arī ļoti patika. Tā
nu gāja mūsu grupai.
Līva Liāna Liepiņa, 8.klase

E

RASMUS+ nedēļā bija dažādas darba grupas - viena no
tām bija „Ainava”.
Kā jau parasti šajā projektā, katrai
valstij ir jāsagatavo mājasdarbi. Mūsu
grupas dalībniekiem mājās bija jāizveido prezentācija, kurā iekļauti attēli
vai gleznu reprodukcijas no svarīgām
vai interesantām vietām viņu pilsētāskā šīs vietas izskatījās agrāk un kā tās
izskatās tagad. Tas lika padomāt par
cilvēka izraisītajām pārmaiņām ainavā.
Grupai projekta nedēļas mērķis
bija uzgleznot kādu no Kokneses ainavām, jo mūsu Koknesē 20. gs. otrajā
pusē cilvēka radītās pārmaiņas ainavā
ir būtiskas.
Lai labāk iepazītu Kokneses parka
teritoriju un Daugavas skatus, mēs devāmies braucienā ar kuģīti, kas visiem
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patika, jo varēja apskatīt vēl neizzinātas
vietas. Katrs varēja nofotografēt ainavu, kuru gleznos, un tad to parādīt savā
interpretācijā- gleznojām Kokneses
pilsdrupas, Kokneses luterāņu baznīcu,
Daugavu un Pērsi.
Piektdien bija gala izstāde un prezentācija, kura notika Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas aktu zālē. Kopš
jūnija šo izstādi var apskatīt Kokneses
pagasta bibliotēkā. Ikvienam mūsu
grupas dalībniekam bija interesanti
gan iepazīt Koknesi, gan gleznot tās
ainavas!
Asnate Višķere, 11.klase

P

rojekta norise nebūtu iespējama bez atsaucīgiem koknesiešiem, kas atvēra savas durvis un arī
sirdis ārzemju jauniešiem. Vēlreiz liels
paldies visiem viesvecākiem!
Tā kā Otto māte Lita Grāve ir bijusi
viesu māte veselas 3 reizes (vienu reizi
meitas Kristas viesim, divas reizes dēla
viesiem), tad Otto uzdeva viņai dažus
jautājumus par viesu uzņemšanu.
Kas, tavuprāt, ir grūtākais viesu uzņemšanā? Kāpēc?
Manuprāt, grūtākais varētu būt
viesbērnu ēdināšana. Ir bērni, kas neēd
noteiktus produktus, un tad ir grūti
sastādīt ēdienkarti. Šogad gan man paveicās - puiši ēda visu.
Vai ir kaut kas, ko tu esi ieguvusi no viesu uzņemšanas ERASMUS+
projekta ietvaros?
Ļoti pozitīvas emocijas, jaukas atmiņas par kopā pavadīto laiku.
Vai valodu atšķirība ir liels šķērslis
ikdienā un savstarpējā komunikācijā?
Noteikti nē! Pie mums šogad bija
divi puiši no Itālijas. Angliski runāju
tikai nedaudz, bet sarunāties tāpat sanāca kolosāli.
Vai uzņemt viesus projekta ietvaros
ir pozitīvs piedzīvojums? Kāpēc?
Jā, ļoti pozitīvs! Iepazīti jauni cilvēki, sekoju līdzi jauniešu aktivitātēm visas nedēļas garumā. Viss ir interesanti
un ļoti aizraujoši. Iesaku visiem izbaudīt šādu piedzīvojumu. Tas ir kolosāls
projekts!
Otto Asmuss, 12.klase

S

avas domas par ERASMUS+
projektu un iespēju tajā iesaistīties uzrakstīja divi jaunieši – jaunpienācējs un veterāns.
Sveiki, es vēlējos pastāstīt jums par
to, kā man gāja šajā projektā, par savām
emocijām un pieredzi, ko es ieguvu, un
par to, kāpēc es turpināšu piedalīties
ERASMUS+ projektā.
Sākumā es vēlos pateikties savai
latviešu valodas skolotājai Līvijai Reinbergai par to, ka viņa iesaistīja mani
šajā projektā.
Es šogad pirmo reizi iesaistījos
šajā projektā. Sākumā biju nobijies
par to, kā spēšu sarunāties ar savu
viesi, uztraucos, ka tik kaut ko neizdarīšu nepareizi. Tad, kad visi jaunieši no ārzemēm bija ieradušies uz
pirmo kopīgo pasākumu Kokneses
pilsdrupās, es pirmo reizi tik izteikti
varēju redzēt, kā dažādām tautībām
izpaužas atšķirīga kultūra, ģērbšanās
stils un raksturs. Šajā pasākumā es arī
iepazinos ar savu ciemiņu. Sākumā
bija nedaudz neērti runāt ar meiteni,
kura pie manis dzīvoja, bet, kad mēs
pēc pirmā pasākuma pavakariņojām
kopā, visas bailes un nedrošība pazuda, jo es sapratu, ka viņa ir tāds pats
cilvēks kā es, es centos dot visu to labāko.
Turpinājums 16.lpp. »»»
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Pēc vakariņām un pirmās dienas
beigām pārējā nedēļa paskrēja ļoti
ātri. Es piedalījos tikai trijos lielākajos
pasākumos: jau pieminētajā sagaidīšanas pasākumā, sporta pasākumā
un nobeiguma vakariņās, pēc kurām
sekoja balle. Par pirmo pasākumu es
varu pateikt to, ka man tas patika, jo
es beidzot satiku savu viesi un man
beidzās bailes. Pēc sporta pasākuma
man bija tas brīdis, kad es sapratu:
„Es turpināšu piedalīties projektā!”,
jo tajā pasākumā bija tik fantastiska
sajūta, kad visi bija tik priecīgi un
uzmundrināja savu komandu. Noslēguma pasākums man likās bēdīgs, jo
šis projekts bija beidzies un bija jāatvadās no sava ciemiņa.
Mans vislielākais ieguvums no
projekta bija tāds, ka es kļuvu atvērtāks un man tagad ir vieglāk runāt ar
cilvēkiem, jo sevišķi tiem, kurus es
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nemaz nepazīstu. Otrs un tikpat nozīmīgs ieguvums bija tas, ka es iemācījos daudz labāk runāt angliski.
Es noteikti iesaku iesaistīties projektā visiem, jo tas, ko es ieguvu projektā, ir ļoti nozīmīgi un svarīgi.
Paldies visiem tiem cilvēkiem,
kuri man projekta nedēļu padarīja
ļoti interesantu un neizmirstamu!
Ēriks Vilde, 8.klase

D

arbošanos projektā uzsāku
2015. gadā un aktīvi piedalījos projekta norisē līdz vidusskolas
beigām. Mana māsa Krista arī piedalījās šajā projektā, kad mācījās Kokneses vidusskolā, tāpēc tieši viņa mani
mudināja iesaistīties. Atceros, ka no
sākuma es negribēju iet un darīt kaut
ko, jo man bija bail no mājasdarbiem,
kas pirms katras projekta nedēļas tika
uzdoti. Uzskatīju, ka es nevarēšu tos
paveikt, un Krista man pat piedāvāja
palīdzēt tajos, jo viņa ļoti gribēja, lai

es piedalos šai projektā. Sapratu, ka
tāpat nav ko zaudēt, jo, ja man nepatiks, tad es vienkārši aiziešu prom.
Tā nu pieteicos dalībai projektā. Tad
es sapratu, ka es visu biju iedomājies
krietni sarežģītāk, nekā tas īstenībā
ir, un, kad ieguvu iespēju braukt savā
pirmajā braucienā uz Spāniju, es sapratu, ka šis projekts tik tiešām ir ļoti
laba iespēja.
ERASMUS+ projektu ietvaros
esmu piedalījies 6 projekta nedēļās
- esmu braucis uz Spāniju, Somiju,
Vāciju un Holandi, kā arī 2 reizes uzņēmis viesus Latvijā. Neiedziļināšos
katrā no šiem braucieniem, jo ikvienā
bija savi spilgtie mirkļi un notikumi,
tādēļ es uzskatu, ka nevaru salīdzināt
šīs nedēļas citu ar citu, jo katra šī nedēļa bija vislabākā savu iemeslu dēļ.
Katra nedēļa man paliks prātā savu
notikumu dēļ, un es noteikti nenožēloju ne reizi, kad piedalījos kādā no
projekta posmiem.

Šī projekta ietvaros var iepazīt
daudz jaunu cilvēku no dažādām Eiropas valstīm un veidot labas attiecības, pat ilgstošas draudzības, bet mani
ļoti iepriecina tas, kā šis projekts var
satuvināt arī cilvēkus no vienas valsts
un no vienas skolas. Caur šo projektu
esmu sadarbojies ar daudziem skolasbiedriem, kā arī skolotājiem, un
es šaubos, ka man būtu bijusi kāda
cita saskarsme ar tiem ārpus projekta
ietvariem. Atceros tikai vienu mājasdarbu, kuru esmu pildījis viens pats.
Vienmēr ir bijusi iespēja izstrādāt
uzdotos darbus kādai projekta sanāksmei kopā ar kādu citu cilvēku,
kas, protams, uzreiz veicina produktivitāti un satuvina cilvēkus vēl vairāk.
Arī, atskatoties uz neseno projekta
sanāksmi Latvijā, jāmin tas, ka es jutos kā vienotā grupā kopā ar pārējiem
viesuzņēmējiem, neskatoties uz to,
cik daudz vai maz es pirms projekta
būtu sazinājies ar tiem. Uzskatu, ka tā

arī ir pārējo valstu pārstāvjiem, kad
sanāksme notiek viņu valstīs, un tā
noteikti ir ļoti patīkama sajūta.
Šis laiks ar ERASMUS+, liekas,
paskrējis vēja spārniem, bet noteikti paliks manā atmiņā kā viena ļoti
laba lieta manā skolas laikā. Man šis
projekts ir palīdzējis kļūt pārliecinātākam un drošākam par sevi, kā arī,
protams, attīstīt manas angļu valodas
spējas.
Diemžēl man gadu gaitā ir radusies tāda sajūta, ka skolā starp skolēniem mazinās interese darboties šajā
projektā, un tas man liekas ļoti skumji, jo projekts neapšaubāmi ir kolosāla
iespēja, ko vajadzētu izmantot.
Paldies manai māsai Kristai, ka
virzīja mani uz šo projektu, bet vislielākais paldies skolotājām Līvijai Reinbergai un Ingunai Kalniņai par to, ka
šāds projekts vispār ir pieejams mūsu
skolā.
Otto Asmuss, 12.klase

Pašam sava paradīze Daugavas krastā

Kopā ar mammu Elzu Albati.

14. jūnijs – komunistiskā genocīda atceres diena pie Latvijas
laukakmeņiem, kas kļuvuši par
piemiņas zīmēm, kopā sasauca
represijās cietušos un viņu tuviniekus, ikvienu, kam svarīgi
apzināties notikumus, kas ir neizdzēšami mūsu tautas likteņgaitā.
Arī Kokneses novada politiski
represēto nodaļas biedri savās
piemiņas vietās Bebru pagastā
un Koknesē nolika ziedus mūžīgai piemiņai. Vairāki koknesieši,
viņu vidū arī Andrejs Albats, šajā
dienā piedalījās fonda „Sibīrijas
bērni” rīkotajā konferencē Rīgā,
kurā Sibīrijas bērnus uzrunāja
Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Sarmīte Rode
Foto no Andreja Albata arhīva
Vienā no jūnija saules tveicīgajām
dienām ciemojos Andreja Albata mājās
„Senči”, kuras 20.gs. 30. gados nopirka
un atjaunoja viņa vectēvs Hermanis Albats, bet 1941. gada 14. jūnijs pārvilka
svītru laimīgai nākotnei. No 1992. gada
„Senčos” – divstāvu koka mājā pašā
Daugavas krastā saimnieko viņa mazdēls. Tikšanās reizē sēžam pie upes, kur
gabaliņu tālāk spoguļojas Kokneses
pilsdrupas. Šķiet, te ir dievišķs miers
un klusums, mazs paradīzes stūrītis,
kur justies laimīgam. Sētā augošie di-

žie simtgadīgie ozoli glabā stāstus par
sendienām, bet pagalmā augošā egle,
ko 90. gados iestādījis Andrejs, ir viņa
dzīves gaitu lieciniece Koknesē vairāk
kā 25 gadus. „Mana dzīve ir bijusi raiba kā dzeņa vēders,” sarunās iesākumā
teic saulē iedegušais vīrs, kurš noteikti
izskatās jaunāks par saviem gadiem.
Dēkainis un brīvdomātājs, kurš ilgus
strādājis vulkanoloģijas institūtā Kamčatkā un savulaik kaislīgs sērfotājs – tik
dažāds tikšanās brīdī atklājas mans sarunas biedrs.

Lepojas ar savu dzimtu
Jūs nākat no ievērojamas dzimtas.
Pastāstiet par savu vectēvu Hermani
Albatu.
Andrejs Albats: Mans vectēvs
Hermanis Albats (23.08.1879. –
09.02.1942.) bija ieguvis labu izglītību,
pabeidzis Maskavas universitātes juridisko fakultāti, studējis tiesību zinātnes
Parīzes un Heidelbergas universitātēs.
Viņš ieņēma atbildīgus amatus Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Pēc
Z.A.Meirovica nāves no 1925. gada
rudens līdz 1926. gada pavasarim
Hermanis Albats bija ārlietu ministra
vietas izpildītājs. No 1921. gada Latvijas Universitātes tautsaimniecības un
tiesību zinātņu fakultātes starptautisko
un baznīcas tiesību mācībspēks. Pēc
1940. gada jūlija kļuva par Latvijas
Valsts Universitātes profesoru, bet jau

1940. gada oktobrī no šī amata
viņu atbrīvoja. Jaunības gados
nodarbojies ar literāro darbību.
Viņš ir vairāku darbu autors
starptautiskajās tiesībās, kurus
vēl šodien starptautisko tiesību
apguvei izmanto Latvijas Universitātes un citu universitāšu
juridisko fakultāšu studenti un pasniedzēji. Vectēva mūžs pāragri aprāvās
1942. gadā soda nometnē Vjatlagā.
Arī viņa dēliem katram bija lemts
savs liktenis.
Hermanim Albatam bija trīs dēli
Bruno, Huberts un Paulis. Mana ģimene tika represēta 1941. gada 14. jūnijā naktī no Rīgas, Antonijas ielas 4,
dzīvoklis 8. Mammu, mani, tēvu un
vectēvu vilcienā aizveda līdz Šķirotavai. Līdz Kirovai braucām vienā vagonā. Sīkāk, kā tas notika, nezinu - man
bija tikai septiņi mēneši. Pēc mammas
stāstiem, Kirovā vectēvu atdalīja no ģimenes, atstāja Vjatlagā, mūs veda tālāk
līdz Novosibirskai, pēc tam ar baržām
pa Obu uz ziemeļiem. Izsēdināja pašā
purvainākajā Sibīrijas vietā, Vasjuganu
purvos. Vectēvu tiesāja Vjatlagā. Kad
Latvijas prokuratūrai lūdzu parādīt
vectēva lietu, tur redzēju, ka kara laikā
viņu bija pratinājis seržants, kuram,
domāju, pat nebija juridiskās izglītības. Vectēvs bija atbildējis par dažādām konvencijām, ka viņš pat atradies
Maskavā laikā, kad tika parakstīts
miera līgums ar Krieviju. Neizglītotais
seržants pieraksta: sakarā ar to, ka viņš
tur un tur ir parakstījis miera līgumus,
ir pierādīts, ka viņš ir spiegs tādām un
tādām valstīm. Kad viņu jūnijā izsūtīja,
viņš bija vesels, normāls cilvēks, bet jau
februārī viņš bija miris. Tikai vienam
no dēliem - Bruno Albatam, kas bija
beidzis Latvijas Universitātes Juridisko
fakultāti, - paveicās. Viņš ar sievu un
meitu aizbēga uz Vāciju, tad Ameriku,
kur kļuva par Pasaules Brīvo latviešu
apvienības vadītāju. Paulis, kas bija stu-

Andrejs Albats savā Daugavas krastā.

dējis Grenoblē, tulkojis franču literatūru un, kā atceras Elza Stērste, gribējis
publicēt latviski arī Balzaka nepiedienīgos stāstus, krita pirmajās kara dienās
pie Līvbērzes. Mans tēvs Huberts, kurš
būvēja VEF radioaparātus, nomira Sibīrijā 1942. gadā. Par tēvu un vectēvu
zinu tikai no mammas stāstiem. Pirms
gadiem piecpadsmit satikos ar Vilni
Zirdziņu, kurš bija pazinis manu tēvu.
Viņš pastāstīja, ka tēvs viņu grupā bija
vienīgais, kurš pārvaldīja krievu valodu
un zināja likumus, Visi latvieši griezās
pie viņa, lai palīdzētu uzrakstīt sūdzības
par briesmīgajiem dzīves apstākļiem.
Tāpēc tēvam vienmēr deva visgrūtākos
darbus un tā viņš aizgāja.

Bērnības atmiņas
neizgaist
Kādas ir pirmās bērnības atmiņas
par Sibīriju?
Viena no pirmajām atmiņām apmēram četru gadu vecumā: esmu laukā, kur cilvēki lasa burkānus. Paņēmu
vienu burkānu un sāku ēst, bet mamma
nobāra, ka neko bez atļaujas nedrīkst
aiztikt. Vēl atminos, ka slīku, bet mani
kāds aiz rokas izstiepa laukā.
Vienu brīdi dzīvojām kopā ar vēl
vienu ģimeni mazā būdiņā. Otrajā ģimenē auga dēls un meita. Viņiem no
Latvijas bija atsūtīta miltus paciņa. Kad
visi aizgāja uz darbu, paķēru šo paciņu, palīdu zem gultas un ar karoti ēdu
miltus. Negaidot ienāca saimniece, aiz
kauna biju pietvīcis kā biete un nevarēju miltus ne izspļaut, ne norīt. Vēl atceros gadījumu, ka sādžā nolaidās „kukuruzņiks” ar diviem spārniem. Lielākie

puikas ap to ložņāja un kad lidmašīnu
sāka iedarbināt, pieķērās pie pakaļējā
spārna un tā nevarēja pacelties. Piloti
izkāpa no kabīnes, sadeva puikām pa
dibenu, bet viņi vēl pāris reizes šo triku atkārtoja. Tāpat atceros, ka esmu
atstāts piepīpētā istabiņā pie krievu
sievietēm. Viņas, gribēdamas mani
izjokot, pateica: tavu mammu aizveda fašisti. Līdz 1. klasei biju dievticīgs,
sāku raudāt un skaitīt lūgšanu: Dieviņ,
izdari tā, lai mamma atgriežas. Viņām
par to bija vareni smiekli. Es saprotu,
ka tas nebija ļauni domāts, bet man bija
liels pārdzīvojums. Mamma diezgan
ilgi strādāja tādus pašus darbus kā visi:
lauza celmus, veda tos ar buļļiem. 1953.
gadā viņai piedāvāja labāku - naftas bāzes pārzines darbu, kur jau kaut ko bija
iespējams nopelnīt.
Bērnībā kādu laiku dzīvojāt Latvijā. Kā tas izdevās un kāpēc atgriezāties
atpakaļ?
Pēc Staļina nāves nepilngadīgos
bērnus noņēma no uzskaites. Lai es nepārkrievotos, mamma nolēma, ka man
jābrauc dzīvot uz Latviju pie viņas brāļa Viļa Ziemeļa. Negribēju braukt, bet
onkulis atsūtīja foto ar vilku sugas suni,
vēstulē sakot, ja atbraukšu, tas suns būs
mans, kā arī varēšu iepazīties ar savām
māsīcām. Tā es uzķēros. Man bija 13
gadi. Kad atbraucu, no tā visa neko nedabūju, jo viņš bija izšķīries no sievas.
Mēs ar Vili dzīvojām Jelgavas dzelzceļa
stacijā vagonā. Gāju krievu skolā blakus
stacijai. Vilis bija jau kādu laiku krietni
lietojis alkoholu un tad pazuda. Man
viņš bija atstājis nedaudz naudas, lai
nopirktu mencu, bet es nopirku cigare-
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nos spēkos, tik darīju. Mēģināju nodarboties ar lauksaimniecību un tūrismu,
bet tas laiks ir pagājis. Zemi iznomāju,
rūpējos tikai par sētas sakoptību, kas arī
prasa savu laiku.
Vai esat vēl kādreiz aizbraucis uz
Kamčatku?
2005. gadā biju aizbraucis ar domu
varbūt atgriezties. Satiku kādreizējos
draugus, kuriem es savulaik biju autoritāte, bet kuri tagad staigā zelta ķēdēs un
brauc džipos. Viņi man toreiz teica: redzi, ko tu esi pazaudējis. Savukārt es atbildēju: jūs nesaprotat, ko esmu ieguvis.
Atbraucot dzīvot uz Koknesi, vietējie
ļaudis jūs ievēlēja par deputātu Kokneses
pagasta padomē.
Tas bija 1994. gads, biju apņēmības pilns darboties. Nostrādāju pirmo
sasaukumu, bet kad tiku ievēlēts atkārtoti, pēc neilga laika noliku deputāta
mandātu. Man bieži cilvēki zvanīja un
lūdza palīdzību atrisināt kāda sasāpējušu problēmu. Kad jautāju, lai zvanītājs
nosauc savu vārdu, atbilde bija noraidoša. Jautāju: „No kā jūs baidāties,
Staļina taču sen vairs nav. Zvaniet, kad
bailes pāries.” Tādu zvanu bija diezgan
daudz. Pat anonīmas vēstules bija atnākušas. Domāju, ka tā nedrīkst darīt.
Cilvēku taču neviens nevelk aiz mēles.
Ja baidies, tad sēdi klusi un tevi neviens
neaiztiks. Ja esi pārdzīvojis problēmu
tik ļoti, ka jūti, ka kaut ko vajag mainīt,
tad vajag būt atklātam, vajag būt drosmīgam!

No Medicīnas institūta uz
Kamčatku

Sāku strādāt vulkanoloģijas institūtā,
braucu ar kāpurķēžu visurgājēju. Vadāju pa kalniem izcilus krievu un ārzemju
zinātniekus. Tas bija skaistākais laiks
manā dzīvē. Kamčatkas dabas varenība nav vārdos izstāstāma. Labi pelnīju,
viens no pirmajiem nopirku videokameru, kas bija mašīnas tirgus cenā.
Sieva teica, ka vajag pirkt mašīnu, bet es
ar videokameru aizbraucu uz Ameriku,
bet mašīnu nopirku nākamajā gadā.
Par Kamčatkā nodzīvotiem 30 gadiem
man ir saglabājušās uzņemtās videofilmas, tagad mans mērķis pārlikt tās
mūsdienīgā formātā.
Vai jūsu māte atgriezās Latvijā un
piedzīvoja Atmodas laiku?
Mamma atgriezās pirmā par mani.
1986. gadā nopirku viņai māju Skrīveros Lakstīgalas ielā. Kad viņai kļuva
grūtāk saimniekot, pie viņas pēc diviem
gadiem atbrauca mana meita Baiba. Te
arī viņa sāka pirmās skolas gaitas. Man
ir vēl viena vecāka meita, kas dzīvo Gomeļā. Vēl pēc pāris gadiem, atbraucu
arī es, atstājot Kamčatkā plaukstošu
biznesu, tolaik audzēju tomātus, gurķus, ziedus. Tas bija 1992. gads, kad arī
uzzināju, ka sākas īpašumu atgriešana un mums ir iespēja atgūt „Senčus”.
Mamma „Senčos” nodzīvoja tikai vienu ziemu. Viņa gaidīja atbraucam brālēnu no Austrālijas, ļoti uztraucās. Bija
karsta maija diena, un viņa neizturēja.
Kad māte aizgāja mūžībā, daudz domāju par to, ka nepaguvu pateikt viņai paldies par visu, ko manā labā ir darījusi.

Nesaprot, ko esmu ieguvis

Vajag zināt savu pagātni

Vai ir zināma tēva kapavieta? Tagad
daudzi latvieši, Dzintras Gekas rosināti,
dodas ekspedīcijās, lai atrastu savu tuvinieku atdusas vietas.
Jā, es esmu meklējis tēva atdusas
vietu. 1962. gadā iestājos darbā par
matrozi un kasieri uz upes tramvaja, lai
varētu aizbraukt uz vietu, kur reiz dzīvojām. Nokļūstot sādža, pārliecinājos,
ka tur viss aizaudzis ar mežu un neko
atrast vairs nav iespējams.
Ilgus gadus esat dzīvojis Kamčatkā.
Kā turp aizveda dzīves ceļš un vai joprojām ilgojaties pēc šīs tālās zemes?
Pēc vidusskolas beigšanas sāku
studēt medicīnu, bet nepabeidzu: apprecējos un aizbraucu uz Kamčatku.

Kāds bija sākums „Senčos”? Vai bija
viegli iejusties daudz mierīgākā dzīves
ritējumā kā Kamčatkā?
Ilgu laiku nevarēju saprast, par ko
te cilvēki ir sajūsmā. Kamčatkas daba
man bija tuvāka, tur dzīvoju dienvidu
daļā, otrajā vietā aiz Horna raga pēc negaisu stipruma. Man tiešām vajadzēja
pierast, ka varu mierīgi sēdēt Daugavas
krastā. Reizēm aizdomājos, varbūt upei
pāri ieraudzīšu lāci, bet nekā. Ir tikai
atmiņas par laikiem, kad satikšanās ar
ķepaini bija ierasta lieta.
Sākums „Senčos” bija grūts, daudz
līdzekļu nācās ieguldīt mājas un pārējo
ēku atjaunošanā. Saimniecības ēka bija
bez jumta, koki auga iekšā, cik bija ma-

Vēl dzīvojot Kamčatkā, ciemojoties
Latvijā, iemācījāties sērfot? Vai turpināt
ar to nodarboties?
Nē, pašreiz vairs nē. Buras ir vecas
un saplēstas, bet no Kanādas atvestie
dēļi teicamā lietošanā. 1984. gadā ar
sievu un divgadīgo Baibu bijām atbraukuši atpūsties uz Jūrmalu. Dubultos
īrējām dzīvokli, lai padzīvotu pie jūras.
Skatos, kā viens brauc ar sērfdēli. Kamčatkā tā pieņemts, ja ko gribi, ej un prasi. Pieeju pie viņa un saku: dod pamēģināt. Viņš atrauca, ka dēlis pārāk dārgs,
lai eju uz nomas punktu. Nākamajā rītā
pirmais rindā biju klāt. Pie manis pienāk skaista meitene un jautā vai es sērfošot, esot no Maskavas televīzijas, gri-

šu paciņu. Kādu mēnesi nakšņoju stacijā zem soliem. Vienreiz veikalā mani
noķēra ar maizes kukuli rokā, aizveda
uz miliciju. Noskaidroja, ka mamma ir
Sibīrijā, tuvāku radinieku vairs nav, un
pierunāja dzīvot pie skolas apkopējas,
lai pabeigtu 6. klasi. Onkuli ieraudzīju
tikai gada beigās. Viņš aicināja mani pie
sevis, bet es teicu, ka neiešu. Tā mani
aizsūtīja atpakaļ uz Sibīriju - pat nezinu,
kas par to maksāja, bet man bija iedota
biļete un ceļam 100 rubļi. Nakšņojot
Maskavas stacijā, no rīta pamodos ar
atpogātu krekla kabatiņu, kurā naudas
vairs nebija. Vairs neatminos, kā iztiku sešu dienu garajā ceļā. Atgriežoties
Sibīrijā mammai pateicu, ka uz Latviju
vairs nekad nebraukšu.
Vai bija aizvainojums, ka Latvija
jūs nepieņēma?
Pret Latviju kopumā man aizvainojuma nebija. Biju meklējis ceļu, lai
saprastos ar latviešiem, jo apzinājos, ka
arī pats esmu latvietis. Vai nu pārāk atšķīros, vai nepratu spert pirmo soli, bet
neatradu ar viņiem kopīgu valodu. Mēs
no krievu skolas gājām uz latviešu skolu ar viņiem kauties, un man bija žēl, ka
latvieši mums nekad neizrāda pretestību... Redzēju viņu bailes no krieviem,
starp kuriem biju arī es, un man tas likās nožēlojami. Man gribējās redzēt, ka
viņi pretojas - varbūt tajā brīdī es varētu
viņiem palīdzēt, bet viņi negribēja pretoties pat tad, ja pārsvars bija liels.

bot uzfilmēt sižetu. Kā tiku uz dēļa, tā
aizmirsu par jauko žurnālisti. Pēc laika,
kad bijām atgriezušies mājās, pa televīziju ieraudzīju satikto skaistuli. Jautāju
sievai, vai viņa mani filmēja, bet atskanēja sirsnīgi smiekli. Es esot nemitīgi
kritis, ka žurnāliste atmetusi ar roku un
devusies meklēt citu sižeta varoni. Taču
sērfot es iemācījos! Dzīvojot šeit, esmu
bijis daudziem instruktors. Atceros, kā
pagalmā ieripoja lepns limuzīns un izkāpusī kundze uzreiz pateica brauciena
iemeslu: gribu iemācīties sērfot!
Koknesē uz salas Daugavā top Likteņdārzs. Arī jūs esat ziedojis akmeņus
Amfiteātrim.
Pirms pāris gadiem Likteņdārzam
uzdāvināju 160 tonnas pelēko laukakmeņu. Mana dzimta ir daudz cietusi no
totalitārā režīma, un šī ir vieta arī man
tuvu cilvēku piemiņai.
Sabiedrībā izskan dažādi viedokļi
par čekas maisu atvēršanu. Piemēram,
Māra Zālīte uzskata, ka ir jāatver. Kāda
ir jūsu nostāja šajā gadījumā?
Uzskatu, ka čekas maisi ir jāatver.
Mūsu tauta ir tik daudz ko pārdzīvojusi,
un to, kas atklāsies, pārdzīvos. Kamēr to
neizdarīs, Latvijā nekas spožs nenotiks.
Vajag zināt skaidri savu pagātni.
Kā pavadāt savu laiku, kad darbs
sētā padarīts?
Es nezinu, ko nozīmē būt garlaicīgi. Mana dzīve ir bijusi aizraujoša
un piesātināta, vārds garlaicība man ir
svešs. Bet, ja ir nācies būt kompānijā,
kurā man nav par ko runāt, es tāpat kā
no neinteresantas filmas kinoteātrī ceļos un dodos projām. Diezgan daudz
laika pavadu internetā, kur sazinos ar
domubiedriem un paziņām daudzās
pasaules malās. Nejūtos vientuļš, vasarā
pie manis bieži laiku pavada meita ar
mazmeitu, ciemos atbrauc bijusī sieva
un draugi. Ar makšķerēšanu gan vairs
neaizraujos, spinings jau 16 gadus stāv
nolikts malā. Tāpat kā dzīvojot Kamčatkā, man patīk satikties ar cilvēkiem,
ar kuriem ir interesanti aprunāties, pasēdēt pie ugunskura.
Šo vietu Daugavas krastā esmu pieņēmis par savu. Re, kā aizpeld gaura,
vairākus gadus vienā no lielajiem ozoliem mitinājās gauru ģimene. Man ir ko
sargāt un par ko priecāties!

Šogad sacensībām savu dalību
bija pieteikuši 100 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām, piepulcinot arī vairākus makšķerēšanas entuziastus no kaimiņzemes Lietuvas. Sacensībās startēja četras daiļa dzimuma pārstāves, diemžēl
krastā atgriežoties bez loma. Uz cīņu
par lielo lomu devās dažādu paaudžu
makšķernieki, vecākais dalībnieks
bija sasniedzis 65 gadu slieksni, bet
jaunākajam bija vēl tikai 10 gadi.
Sacensību starts tika dots 2.jūnijā

plkst. 6.00 pēc galvenā tiesneša Jāņa
Bergmaņa komandas. Apbruņojušies
ar izturību un saules aizsargkrēmiem,
dalībnieki devās Daugavas mierīgajos
ūdeņos, lai krastā atgrieztos ar veiksmīgu lomu.
Svēršanai tika pieņemtas tikai noteikumiem atbilstoša izmēra un skaita zivis. Uz lomu svēršanu ieradās 34
makšķernieki, kuri varēja lepoties ar
karaliskiem samiem, milzīgām līdakām un jauniņiem zandartiem.
Šogad vērtēta tika katras sugas
lielākā zivs, kopsvaram nebija nozīmes. Rīkotāji ar piemiņas balvām,
kausiem un diplomiem apbalvoja 1.
- 3. vietu ieguvējus trīs kategorijās individuālā vērtējumā - lielākais zandarts, lielākā līdaka, lielākais asaris.
Atsevišķi tika vērtēts viens lielākais
sams, lielākais sapals un lielākā salate
(meža vimba).
Kategorijā lielākais asaris balvas
ieguva: 1.vieta Artjoms Mironovs
(0.600kg); 2.vieta Dmitrijs Samuilovs
(0.410kg); 3.vieta Andrejs Vocehovičs (0.400kg).

Kategorijā lielākā līdaka balvas
ieguva: 1.vieta Aleksandrs Cukanovs
(9.460kg); 2.vieta Andrejs Maksimovs (6.320kg); 3.vieta Edgars Deičmanis (3.500kg).
Lielāko, 8 kilogramus smago
samu, šogad noķēra dalībnieks no Rīgas Jānis Masļikovs. Jāatzīmē arī četrpadsmitgadīgā Daniela Maksimova
veikums, jo šajās sacensībās jaunais
makšķernieks izvilka otru lielāko
samu (2.2kg).
Lielāko meža vimbu šogad pievarēja makšķernieks no Lietuvas Nerujus Gružauskas (3.420kg). Izveicīgais
lietuvietis svēršanai atnesa arī asarus
un līdaku.
Kategorijā lielākais zandarts:
3.vieta Elvis Pleite no Aizkraukles
(1.580 kg); 2.vieta Andris Gerķis
(1.720kg), bet galveno balvu - televizoru ieguva un par "Zandartu karali"
tika kronēts dalībnieks – Juris Fjodorovs no Aizkraukles, kurš 2018.gada
sacensības noķēra vislielāko zandartu
(1.800kg).
"Kokneses Zandarta" sacensības

Vasaras
sezona
atklāta

Deji Bebru pagasta jauniešu deju
kolektīvs „Kāre”.

26.maijā Vecbebru Mežaparka
estrādē notika vasaras sezonas atklāšanas koncerts "Silmala trīcēja dancojot". Koncertā piedalījās SDK "Sumulda" no Meņģeles, VPDK "Irši, "Liepavots", JDK "Kāre", Bebru pamatskolas
1.- 4. un 5.- 9. klašu grupu dejotāji un
kapela "Aizezeres muzikanti".
Mīļš paldies kuplajam apmeklētāju pulkam, kolektīviem un to vadītājiem, īpašs paldies Inesei un Normundam Skujām.
Deju kolektīviem novēlam izturību un raitu soli Dziesmu un Deju
svētkos Rīgā!
Jolanta Pīķe,
kultūras darba organizatore
Dzintras Sniedzes foto

24. JŪLIJĀ
10.00 – 17.00
Koknesē,
Zaļā tirgus laukumā

IZMEKLĒJUMI
Rentgens

"Kokneses zandartā" pārsteidzoši
lomi un meistarīgi makšķernieki!
No 1. līdz 2. jūnijam Daugavas
ūdenskrātuvē pie atpūtas bāzes "Daugavas radzes" notika
spiningošanas sacensības
"Kokneses Zandarts 2018". Sacensību mērķis ir popularizēt
spiningošanu, lai noskaidrotu
labākos spiningotājus. Cīņā
par balvām varēja piedalīties
visi makšķerēšanas sporta entuziasti, neatkarīgi no vecuma,
dzimuma un dzīves vietas.
Daces Svētiņas teksts un foto

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

(RTG, plaušām, locītavām
u.c.):

• 1 projekcija 6,50 EUR,
(ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams)
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības
dienesta uzaicinājuma
vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta
nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma –
20,00 EUR
Jaunums!
• rīs dimensiju (3D)
automātiskā krūšu
ultrasonogrāfija
– 19.00 EUR)

Sacensību tiesnesis Jānis Bergmanis
priecājas par milzīgo lomu.

ir veiksmīgi noslēgušās. Prieks par
saulaino pasākumu, pārsteidzošajiem
lomiem un meistarīgajiem makšķerniekiem. Ne asakas!

PACIENTU
PIEŅEMŠANA
PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA TĀLR:
25431313
Ārstniecības iestādes reģistrācijas
kods 0100–64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA:

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Atjaunots ceļa posms

Uz Spruļu – Birznieku ceļa atjaunots ceļa posms, izveidoti notekgrāvji un
uzbērta jauna virskārta. Darbu paveica Kokneses novada pašvaldības ceļu
apsaimniekotājs SIA „Roplaiņi”. Kokneses pagasta Komunālā nodaļa atgādina
lauksaimniekiem, ka braukšanai ar lauksaimniecības tehniku jāizmanto tikai
ceļu nobrauktuves.

21. jūnijā pulksten 13 Koknesē,
tirdzniecības centrā Maxim,

Atradzes kapos jauna aka

SIA „Kāpiņa” ielūdz uz
dāvanu veikala atklāšanu!
KAPUSVĒTKI
KOKNESES NOVADA KAPSĒTĀS
KAPSĒTA

KATOĻU

LUTERĀŅU

Baznīcas kapi

-

7.jūlijā
pl. 14.00

Ūsiņu kapsēta

4.augustā
pl.14.00

4.augustā
pl.14.00

Atradzes kapsēta

11.augustā 11.augustā
pl.14.00
pl.14.00

Kaplavas kapsēta

18.augustā 18.augustā
pl.14.00
pl.14.00

Iršu kapsēta

18.augustā 18. augustā
pl.17.00
pl.17.00

Zutēnu kapsēta

18. augustā 19. augustā
pl. 18.30
pl.12.00

Līdz
20. jūlijam
Līdz
31. jūlijam
15.jūnijs
plkst.19.00
22.jūnijs
plkst.19.00
22.jūnijs
plkst. 11.00
22.jūnijs
plkst. 18.00
23.jūnijs
plkst.19.00
23.jūnijs
plkst.23.30
30.jūnijs
plkst.19.00
11.augusts
plkst.22.00

Kokneses novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
2018. gada maijā:
• reģistrētas 3 laulības
• reģistrēti 3
jaundzimušie: Olivers,
Kima un Dārta
• reģistrēti 6 mirušie
Aizsaulē pavadīti:
Pēteris Krasko (1952.)
Antonija Igaune (1932.)
Jānis Lauskis (1931.)
Marija Jakubenoka (1932.)
Jāzeps Vaivods (1937.)
Ilmārs Magons (1958.)

Kokneses pagasta Atradzes kapos Komunālās nodaļas strādnieki Alda Neijas
vadībā izgatavoja un uzstādīja jaunu akas virsmu, jo esošā savu laiku bija
nokalpojusi.

Arī kapos jāievēro
atkritumu šķirošana

Aktuālie kultūras pasākumi
Fotokluba „Kokneses kadrs” fotoizstāde „Tepat, pie dabas”.
Projekta „Erasmus+” dalībnieku gleznu izstāde.
Krustpils pagasta amatierteātra „Savējie”
komēdija trīs cēlienos: F.Arnolds un E.Bahs
„Spāniešu muša”. Ieejas maksa: 1 eiro.
Jāņu dienas ielīgošanas koncerts.
Piedalās: Pērses sākumskolas skolēni, vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Irši”, Iršu pagasta vokālais ansamblis,
Vietalvas folkloras kopa „Āre”.
Latvijas Bankas Likteņdārzam veltītas monētas
prezentācijas pasākums. Monētas varēs arī iegādāties.
Jauno novadnieku sumināšana
“MAN BLAKUS TAVA SIRSNIŅA”.
Novada svētki „Līgo Koknesē”.
Zaļumballe. Spēlē grupa „Deficīts”.

Kokneses pagasta
bibliotēka
Kokneses pagasta
bibliotēka

Bebri, Mežaparka
estrāde
Irši, Magazina
laukums
Kokneses tūrisma
centra
Kokneses novada
domes zāle
Blaumaņa
pagalms
Blaumaņa
pagalms
Kokneses kultūras
nams

PĒDĒJO REIZI - Kokneses amatierteātra izrāde. Māras
Svīres leģenda “GREDZENS GREDZENĀ” . Ieeja. brīva.
VISLATVIJAS ZAĻUMBALLE. Spēlē: grupa "DVINSKAS
Pie Kokneses kultūras
MUZIKANTI" (nelabvēlīgos laika apstākļos kultūras
nama
namā). Ieeja: brīva.

Kokneses pagasta Komunālā nodaļa lūdz kapu kopējus ievērot kārtību Atradzes
kapos. Atkritumu konteineri ir paredzēti papīram, plastmasai, stiklam.
Savukārt komposta kaudzē drīkst izmest bioloģiskus atkritumus, kuri sadalās
un kurus var izmantot kompostēšanai. Šobrīd komposta kaudzē tiek mesti arī
atkritumi, kuri jāievieto konteineros.

Īpašniekiem jāsakopj
piegulošās teritorijas
Paldies iedzīvotājiem, kuri sakopj savu īpašumu piegulošajās teritorijās. Kokneses pagasta Komunālā
nodaļa lūdz privātmāju iedzīvotājus
un uzņēmumus rūpēties, lai piegu-

lošajās teritorijās vasaras sezonā regulāri tiktu nopļauta zāle. Tuvojas
vasaras saulgrieži un Kokneses novada svētki, sagaidīsim tos sapostā
vidē!
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Dzejas lappuse

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Kā gan lai netic...
Jūnijs ietinies jasmīnu ziedos,
Šķiet no smaržas ir noreibis pats,
Mīl tas vasaru bezgala maigi,
Ziedus, kuros grimst vasaras skats.

MAIJA STEPĒNA
***
Pavasaris, kalngalā ticis,
no jāņzālēm vasarai vainagu vij viss ir tāpat kā gadusimteņiem bijis laiks piestāj un mirkļi nesteidzas zust.

Vēl jau dzeguze lazdājā kūko,
Skaitot jūnija mirkļus, kas gaist,
Apklusīs dzeguzes balss un nāksies
Vasaru jūlija pilnbriedā laist.

Šovakar zieds pie zieda kļaujas,
smilga skauj smilgu un ilgās tvīkst,
pati Daba Auglības Dievam ļaujas laiks piestāj un jautā – vai palikt te
drīkst?

Jūnija acīs mirdz atvadu asaras,
Zinot, ka vasaru apskaus kāds cits,
Jūlijs, augusts un dienvidu vēji,
Tomēr joprojām tas brīnumam tic.
Kā lai netic, ja vasara sola
Jasmīnu ziedos reiz satikties vēl,
Uzdejot ziedlapu jautrāko valsi,
Skaistais jau nezūd, tas atmiņās
kvēl....
Sarkst papardes...
Man šodien atnes zilās rudzu puķes
Kā cerību, kas manai mīlai tic,
Lai kopā ietu meklēt papardziedu,
Mums jāsteidzas, lai nenoplūc to cits!
Es lūgšu naktij iedegt visas zvaigznes,
Pār papardēm lai viņu lietus līst.
Tā izgaismojot taciņu līdz ziedam,
Bet kam nu pajautāt, vai noplūkt
drīkst?
Sarkst papardes, varbūt par mani
smejas,
Vai mīlēt drīkst, vai to kāds kādam
lūdz?
Pēc zieda stiepjas divas mīļas rokas,
Un skaidri zina, kāpēc šo ziedu plūc....
OLGA KĻAVIŅA
Mākoņu buras...
Vasarīgs rīta vējš
pelēkus mākoņus dzenā.
Mākoņu galotnēs
saulīte priecīgi peras.
Aizceļo mākonītis.
Nolaižas būvētās buras.
Stabili redzēt var,
viņas pie saulītes turas!
Esi stiprs...
Esi kā ozols varens un stiprs,
Esi kā agrs rīts,
Esi veselīgs, esi ņiprs,
Esi laimes un prieka piepildīts!
Man jautāt gribas...
Kad naktīs apaļš mēness peld kā
bumba
ir lauki izgaismoti no tā vien,
man jautāt gribas, vai tās nakšu
stundas,
kas cauri aizkarspraugām mājā lien?
Ko tu padarīsi dabas spēkam,
kā grib tā savas dienas, naktis griež,
ne parādības šīs par naudu pērkam,
ne kāds gaiņāt projām viņas liek.
Tāpat kā gadalaiki, naktīs mēness
spēj sevi četrās daļās parādīt,
katru reizi savādāku spozmi ienes,
pat brīžam lieks mēness nav tur viens.
Un koku ēnas naktīs smej aiz loga,
kad mēness viņām savu gaismu lej,
pat brīžam viņas izskatās pēc spoka,
kad vējš ar viņām savu danci dej.
Kad naktīs apaļš mēness
peld kā bumba
ir lauki izgaismoti no tā vien,
man jautāt gribas, vai tās nakšu
stundas,
kas cauri aizkarspraugām
mājā lien!

Viss ir tāpat – kalni pielīgo lejas...
šai vienīgai naktij plaucis papardes
zieds...
meijas un jāņzāles... jasmīns baltais....
ozollapu vainags un... Jānītis pats!
***
Meldros iebridis ezers,
tīrums atmatā,
piekusis bezdarbā...
glezna manā logā
un attēls spogulī...
Pirmais kliedziens
un pēdējais gājiens...
prieks, kura viducī
saulīte dejo,
asaras,
kas nežūst vējos garām skrejošu mirkļu
acumirklīgais lielajā nezūdošas pēdas
zūdošajā...
***
Tagad vēji tur lauza smilgas,
zālē slēpti,
mazos perēklīšos
putnu bērni dzimst...
tās vecās takas neizdzēsīs
laiks, kas nāk un aiziet,
es nāku te joprojām,
un pulsa straujos soļos
steiga lēnām rimst.
Virs madarām
un dzegužpuķu zvaniem
spāres, gaisā sastingušas,
spārnos sauli krāj.
Lai nebiedētu to jauno pasauli,
kas drošas mājas
šeit, uz vecās takas,
atradušas ir,
manas rokas katram solim
saudzējoši
smilgās ceļu šķir.
ANITA LIEPIŅA
Akvarelis
Tvīkst Jāņu ugunskuri –
Skroderdienu laiks...
Ir alus norūdzis, jau pārzied jāņuzāles
Un košam siera ritulim
Balts linu dvielis pāri.
Visapkārt “līgo” skan,
Kāds laimi dodas meklēt
paparžlapās...
Tik mirkli pieklustam –
Jau vasara uz rudens pusi skatās...
Pēclietus blūzs
Lāses izčūkst uz dakstiņiem Pirmā vasaras lietus lāses...
Apraudas putekļiem klātie logi,
Varavīksne ieslīd caur plakstiņiem,
Uzelpo margrietiņas pie žoga...
Sasteigti nozūd vēsā veldze,
Dzeltē saulē gurušās smilgas...
Izplēnot var’vīksnei, piezogas smeldze,
Auglīga lietus gaidību ilgas...
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ĀRIJA ĀRE
***
Skanīgais ziedošais jūnijs
pie mums visiem atlidojis.
Tas piebēris ziediem pļavas
un atnesis līgo dziesmas.
Apstājies mirkli un klausies kā upē Pērsē trauc viļņi,
kā saules staros dzirkst sili,
skan putnu dziesmas ozolu vainagos
un pāri visam - mākoņi zili.
Mums pati daba dāvina vārdus
skanīgām līgo dziesmām.
Meklēsim viņus jūnija ziedos
un košajos jāņzāļu vainagos.
***
Es raugos ziedošā dabā un jūtu mana jaunība apkārt staigā.
Vasara vērusi vaļā logu
aiz kura saulainas atmiņas zaigo.
Es ticu - gadi atlidot spēj,
tie sazied kā ziedi pļavās un dārzos.
Ir tik viegli - ieklausos ziedu vējā
kā savas jaunības skaistākos rakstos.
***
Jāņu vakara ugunskurs aizdegts,
siltām liesmām dzirkstī un kvēl.
Tas ir laiks, kad ozolu vainagos
uzvirmo sentēvu lepnums un gods.
Atvērsim senās pūra lādes,
kurās no senčiem daudz mums dots.
Līgo vakars iemirdzēs rotās
un senās skanīgās līgo dziesmās.
Sentēvu gaismu šai vakarā jūtam,
alus kausos un siera ripās,
tautas tērpos, linu kreklos
un jāņzāļu košajos vainagos.
Jāņu vakara gaišais ugunskurs
paaudžu paaudzes kopā sauks.
Tajā sentēvu lūgšanas dzīvo,
kuras dāvātas visiem mums.
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Mazā Taka ceļa jūtīs
Mazā Taka joprojām ir ceļa jūtīs,
arvien ko jaunu meklējot un krājot ik
pārmēneša tikšanās reizei. Atkārtošanās rada pelēku apnikumu, bet Mazā
Taka nevēlas ne pelēka, ne apnicīga
kļūt. Tādēļ ir tie meklējumi un ir tā
krāšana, lai ik viens, pabijis vienā pasākumā, bez domāšanas nāktu arī uz
nākamiem.
Martā Mazo Taku un sevi prezentēja Sarmīte Rode, jā, un, lai pasākums izvērstos jestrāks, Jānis Dzenis
kā allaž bija priecīgs līdzdarbnieks ar
savu ģitāru, savām dziesmām un savu
dzeju. Man patika! Un, es nekļūdīšos, teikdama, ka arī pārējiem patika.
Paldies abiem! Jūs godam pārstāvējāt
to, kas patiesībā bija jāpārstāv – savu
talantu! Un paldies visiem atnākušajiem!
Otrā kopābūšana notika maijā.

Ārija Āre un Olga Kļaviņa. Ļoti labs
tandēms! Par fonu Ārijas saulainajai
un Olgas gleznainajai dzejai šoreiz
skanēja Ināras Mačuļskas akordeons,
viņas līdzraujošā balss un mūsu visu
daudzbalsīgs pavadījums. Tā tik bija
sadziedāšanās! Un bez kādiem iepriekšmēģinājumiem skanēja vareni!
Dziedājām visi – arī es piedūcu, reizēm gan ar savām notīm. Bet to neviens ļaunā neņēma. Paldies, paldies
un vēlreiz paldies visiem dziedāt gribošajiem un dzeju mīlošajiem. Paldies Inārai, paldies Ārijai un Olgai,
šis pasākums nav aizmirstams.
Tātad, esat lūgti visi uz dalību nākošajās kopābūšanās. Arī tad būs savi
pārsteigumi, jo kas gan cits, ja ne patīkams pārsteigums var priecēt sirdi.
Mazās Takas vārdā
Maija Stepēna

Ar mobilās lietotnes
eVeselībasPunkts palīdzību, zvanot
uz ārkārtas tālruni 113, iespējams
nodot Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta dispečeriem
atrašanās vietas koordinātes

JURIS SILIŅŠ
Fragmentu kopa
Man mūžam neaizmirst to
Vasarsvētku rītu,
Kas dvesmoja nakts vēsmu klēpī nests.
Un tavas dailes vaigu ieraudzītu
Kā likteni, kas dvēselē man mests.
Bij diena saulaina nu necerēti silta,
Gaiss upes krastā vibrēja un sīca.
Kā krāšņa vīgrieze tu stāvēji uz tilta,
Zvans aicināja, kur bija baznīca.
Es pļavā iebridu ar ilgām un ar
smaidu
Kā jaunībā, kad kaut ko
meklē ziedā zilā
Ar cerībām vēl satikt, kuru gaidu…
gaidu, Vīgriezēs un bijušajā mīlā.
Es zemu noliecos un ieelpoju kāri
To smaržu dievišķo, kas
dārgāka kā mūžs.
Skats tomēr pārslīdēja pļavai pāri
Pie vīgriezes, kuras matos vēji pūš.
Ja tu varētu man to gaismu ziedot,
Ko saule Daugavai norietot,
Es varētu tev nejaucības piedot
Neprasot par to no tevis it neko!
Kur Hiršenhofas pļavās
divas takas mīsies,
Tur kādreiz manas domas apstāsies,
Un tevī divas acis ieskatīsies
Un pasacīs: „Lai sargā tevi Die`s!”
Ja pēkšņā atskārsmē tev
drūvēs vaigs? –
Sev nepārmet neko – man
steidzas laiks!

Ņemot vērā to, ka Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
(NMPD) dispečeri izsaukumu pieņemšanas brīdī neredz zvanītāja atrašanās vietu, aicinām iedzīvotājus
savos tālruņos lejupielādēt un mediķu
izsaukšanai izmantot Latvijā izstrādāto
mobilo lietotni eVeselībasPunkts.
Šī lietotne dod iespēju līdz ar zvanu
uz ārkārtas tālruni 113 nosūtīt uz dispečercentru zvanītāja atrašanās vietas
datus jeb GPS koordinātes*. Lietotni
šobrīd jau lejupielādējuši vairāk nekā
20 000 iedzīvotāji.
Lai mediķu brigādes varētu ātrāk
nokļūt pie cietušā, dispečeram ir svarīgi saņemt pēc iespējas precīzāku informāciju par notikuma vietu. Ja negadījums notiek, piemēram, uz šosejas vai
vietā, kuru cilvēks nepārzina, zvanot
caur lietotni eVeselībasPunkts, dispečers saņems precīzas atrašanās vietas
koordinātes. Jāuzsver gan, ka nosūtītie
dati ir tikai palīgs atrašanās vietas precizēšanai un neaizstāj sarunu ar dispečeru. Kā rāda NMPD dati, tad 2017.
gadā NMPD no eVeselībasPunkts lietotnes pieņēma 212 izsaukumus.
Atgādinām – uz ārkārtas tālruni
113 jāzvana veselībai vai dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bezsamaņa, apstājas elpošana vai rodas pēkšņi

elpošanas traucējumi, ir gūta smaga
trauma, ir spēcīga asiņošana, pēkšņa
un dzīvību apraudoša saslimšana – infarkts, insults u.c.).
Ne vienmēr, lai saņemtu medicīnisko palīdzību, ir nepieciešams zvanīt
NMPD, tādēļ lietotnē ir iestrādāta iespēja piezvanīt savam ģimenes ārstam
vai ārpus viņa darba laika uz ģimenes
ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
Lietotnē ir arī “Medpunktu karte”,
kurā pēc lietotāja atrašanās vietas ir
redzamas tuvākie steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un slimnīcu
uzņemšanas nodaļas, kā arī sīkāka
informācija par katru tām (sniegtie
pakalpojumi, darba laiki, adreses) un
kontaktinformācija. Vadoties pēc navigācijas kartes, ir iespēja arī sekot norādēm un nokļūt tuvākajā medicīnas
iestādē.
Šī aplikācija ir pieejama iOS un
Android viedtālruņu lietotājiem un
to bezmaksas iespējams lejupielādēt: Google Play veikalā: http://bit.
ly/297SBdc vai Apple Appstore: http://
bit.ly/1Cjri5Z.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Jurēvica
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta
Galvenā komunikācijas speciāliste
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Ar Sama modināšanas svētkiem atklāta
tūrisma sezona!
19. maijā Kokneses parkā pirmo reizi notika tradicionālie Sama
modināšanas svētki. Sams, pamodināts ar Tvīda braucēju velosipēdu zvaniņu skaņām, aicināja svinēt arī Kokneses parka svētkus,
jo katrā parka stūrītī apmeklētājus gaidīja kāds svētku pārsteigums un plīvoja Hanzas svētku karodziņi.
Anitas Šmites, Lienes Miezītes, Ingus Pugačova foto

Šoreiz Tvīda braucienu bija uzņēmusies organizēt Lauma Āre, Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas tūrisma informācijas
speciāliste un ilggadēja Tvīda brauciena dalībniece. Viņa stāsta, ka šajā reizē sasniegts rekordliels dalībnieku skaits. "Krāsainajā tērpu un velosipēdu parādē devās 121 dalībnieks, no kuriem daudzi bija pavisam mazi ķipari! Prieks, ka cilvēki šim notikumam gatavojas: šuj tērpus vai meklē tos savās pūra lādēs, domā, kā "ietērpt" savus velosipēdus," – teic Tvīda organizētāja.

Pēteris Kirilovs ir labi pazīstams
Tvīda brauciena dalībnieks, šoreiz
atraktīvais kungs saņēma titulu:
"Tvīda oriģinālākā velosipēda
īpašnieks", bet viņa meita Signe
Muceniece kļuva par „Tvīda
karalieni”.

Ar priecīgu satraukumu tika gaidīta
lielā Tvīda loterija, kurā piedalījās
visi braucienam reģistrējušies dalībnieki. Ļoti daudzi Tvīda dalībnieki
kļuva par vērtīgu un noderīgu balvu
īpašniekiem. Galveno loterijas balvu - sporta preču veikala Aizkrauklē
"Fans" dāvanu karti 550 eiro vērtībā
velosipēda iegādei laimēja divgadīgais Ralfs Broks, kurš jau otro
reizi kopā ar māmiņu devās Tvīda
braucienā. Tas noteikti apliecina, ka
Tvīdam ir nākotne!

Nominācijā "Tvīda līdzbraucējs" uzvarēja Anete Sloka, par kuru var sacīt:
jaunkundze ar sunīti! Nominācijā Tvīda
pāris balvu saņēma Zane Vīle-Bērziņa
un Rolands Dārziņš, Par "Tvīda ģimeni" kļuva draudzīgā un kupli pārstāvētā
Broku ģimene. Ar īpašu žūrijas pateicība par mūža ieguldījumu Tvīda braucienā tika sumināta Ņina Rušmane.
Savos 79 gados kundze Ņinas kundze ir
aizrautīga šī pasākuma atbalstītāja.

Titula "Tvīda odziņa" saņēmēja Inta
Nagle. Viņa kopā ar draudzeni Līviju
Briedi Tvīda braucienam ir uzticīga
no pirmās reizes. Intas kundze teic:
"Mums nav svarīgas balvas, bet mēs ļoti
gribam šajā braucienā piedalīties! Sev
apsolījām: brauksim, kamēr varēsim!”

Pluņģes folkgrupa "Platele" aizrāva skatītājus ar dzīvespriecīgu sniegumu, godā
ceļot savas tautasdziesmas.

Atpūtas vietā, kur ikvienam nācējam šķelmīgi uzsmaida tēlnieka Voldemāra
Jākobsona veidotais "Fauns", ar līksmām melodijām svētku gaviļnieku Samu
modināja brašo "Kokneses zēnu", Rokišķu folkloras kopa "Gastauta", kapelas
"Aizezeres muzikanti", Kokneses pūtēju orķestra saksofonistu ansambļa un
muzikālas apvienības "Druvis un Co" priekšnesumi.

Tūrisma informācijas teltī svētku svinētāji varēja iegūt informāciju par Kokneses
novada pašvaldības, Jēkabpils, Pluņģes un Rokišķu pašvaldību kopīgā projektā "Attractive FORyou" izveidotajiem diviem interesantiem tūrisma ceļvežiem, kā arī ar
katras pašvaldības tūrisma izdevumiem un mūsu Likteņdārza šī gada pasākumiem
un jaunumiem.

Uz radoša
darbošanos
rosināja dabas
pētnieks
Māris Olte,
stāstot par Kāla
ezerā mītošajām
zivīm.

Par Sama svētku neatņemamu tradīciju ir kļuvis mūku futbols, arī šajā reizē
notika mūku futbola spēle ar dedzīgiem līdzjutējiem.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kokneses novadā
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Eiropas Savienības projekts
"Koknese-veselīgākā vide visiem!"
(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)
19
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Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses novada bērni,
Pie Ornicānu dīķa, Vecbebri, 15:00
21

22

Vieglatlētika, Kokneses stadions/Kokneses
sporta centrs, 18:00

Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas
projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros,
ar mērķi uzlabot Kokneses novada
iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un

garīgo veselību, aktualizējot un risinot
vietējās sabiedrības veselības problēmas, un izglītojot jautājumos, kuri ir
pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves
kvalitātes, drošas vides un veselības
uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas ir
bez maksas, jo projekts tiek finansēts

no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Nodarbības vada sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas
izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc
aktuālo informāciju aicinām skatīt
www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība -

Projekti), Facebook lapā: https://www.
facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties Kokneses novada
domes Attīstības nodaļā, Tālr.65133636
vai 27298666, ieva.rusina@koknese.
lv. Pieteikšanās uz nodarbībām notiek
individuāli, sekojot norādītajai infor-
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mācijai afišās.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta: zaļā krāsā - Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un dzeltenā
krāsā - Irši.
Ieva Rusiņa, Kokneses novada
domes Projektu vadītāja

