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Laipni gaidīti 
jaundzimušo 
sumināšanas 
svētkos!

2016.gada 1.jūlijā plkst. 18:00 Kok-
neses novada svētku ietvaros, Kokne-
ses kultūras namā notiks jaundzimušo 
sumināšanas svētki „Man blakus tava 
sirsniņa”.

Lūdzam apstiprināt dalību svētkos 
bērniņiem (deklarēti Kokneses nova-
dā), kuri dzimuši laika periodā no 2015.
gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.maijam 
zvanot/rakstot dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai Anitai Ozolai, tālr. 24403188, 
e-pasts dzimtsaraksti@koknese.lv

Jau sesto reizi Kokneses novada dome 

aicina novadniekus un ciemiņus vasa-

ras vidū Daugavas un Pērses krastos 

smelt prieku, ko dāvā sirsnīga kopības 

sajūta. Gaidāmo svētku moto “Te, kur 

Pērse ar Daugavu tiekas”, jo tieši pie 

mūsu senatnes lepnuma – Kokneses 

pilsdrupām dziesmām apvītā Pērse 

savienojas ar likteņupi Daugavu. 

1. jūlijā
Koknesē svētki sāksies ar brī-

nišķīgu un mīļu tradīciju - jauno 
novadnieku sumināšanu. 1. jūli-
jā pulksten 18 Kokneses kultūras 
namā svinīgā sarīkojumā “Man bla-
kus tava sirsniņa” tiks sveikti bērni-
ņi, kuri dzimuši laikā no 2015. gada 
jūnija līdz 2016. gada 31. maijam.

Pulksten 20 Svētku noskaņa tur-

pināsies ar Kokneses un Vitingenas 
20 gadu sadraudzības jubilejai veltī-
tas koka skulptūras atklāšanu Zaļā 
tirgus laukumā. 

Pulksten 21 Kokneses pilsdru-
pās - vietā, kur Pērse ar Daugavu 
tiekas, īpašu svētku atmosfēru radīs 
Rīgas saksofonu kvarteta koncerts 
“No Kuivižiem līdz Kasablankai”. 
Pēc koncerta, romantiskā gaisotnē, 
visi tiek aicināti noskatīties Jāņa 
Streiča kino filmu “Rūdolfa manto-
jums”.

2. jūlijā
2. jūlijā pulksten 11 Kokneses 

novada svētku svinības tradicionāli 
iesāksies ar svētku dalībnieku gājie-
nu no I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
vārtiem uz pasākumu norises vietu 

- Kokneses estrādi. Aicinām iestā-
des, uzņēmumus, biedrības, draugu 
kopas, pašdarbības kolektīvus gā-
jienam pieteikties līdz 28.jūnijam, 
padomājot par vizuālo noformēju-
mu, kas sasauktos ar svētku moto: 
„Te, kur Pērse un Daugava tiekas”. 
Gājiena noslēgumā, uzejot uz es-
trādes, katram kolektīvam būs jāiz-
veido savdabīgs „stopkadrs”, lai šo 
svētku mirkli iemūžinātu fotogrāfi-
jā. Lūdzam interesanto „stopkadru” 
izdomāt savlaicīgi! Pieteikums gā-
jienam jānosūta Kokneses kultūras 
nama direktorei Ingunai Strazdiņai, 
e-pasts: inguna.strazdina@koknese.
lv. Izziņas un sīkāka informācija pa 
tālruni 26574538. 

Svētku tirdziņā pie estrādes 
vietējie uzņēmēji, organizācijas un 

biedrības izrādīs savu veikumu, 
savu radīto vietējo produkciju. Da-
lību NOVADA UZŅĒMĒJU PRO-
DUKCIJAS IZSTĀDĒ - TIRGŪ jā-
piesaka pie Inetas Sproģes, e-pasts: 
ineta.sproge@koknese.lv vai pa tāl-
runi 65133642.

No pulksten 12 Kokneses estrā-
dē novada pašdarbnieki un viesi no 
Vecumnieku novada ar deju kolek-
tīviem un pūtēju orķestriem vieno-
sies svētku koncertā “Te, kur Pērse 
ar Daugavu tiekas”.

Azartiskākos svētku dalībniekus 
aicinām gūt adrenalīnu, uzspēlējot 
BURBUĻFUTBOLU vai LĀZER-
PEINTBOLU.

Novada spēcīgākie vīri pulksten 
14 būs aicināti piedalīties virves 
vilkšanas sacensībās. Sacensību no-
likumā norādīts - sacensībās varēs 
piedalīties ne vairāk kā sešas ko-
mandas. 

Dalībnieku pieteikšanās vir-
ves vilkšanas sacensībām iepriekš: 
līdz 1.jūlijam plkst. 12:00 pa e-
pastu sportacentrs@koknese.lv 
vai 29360940. Ar virves vilkšanas 
sacensību nolikumu var iepazīties 
www. koknese.lv

Mazos novadniekus dienas ri-
tumā gaidīs piepūšamās atrakcijas, 
karuseļi, radošās darbnīcas un izjā-
des ar zirgiem, bet pulksten 15 izrā-
de bērniem “Sunītis un kaķīte”. 

Kokneses luterāņu dievnamā 
pulksten 16 Kokneses un Vecum-
nieku dziedošo kolektīvu koncerts 
izskanēs kā gaišs sveiciens visiem, 
kas dzīvo Pērses un Daugavas kras-
tos.

Svētku vakara koncertā pulk-
sten 19 muzicēs aktieri Marija Bēr-
ziņa, Ainārs Ančevskis, dziedātāji 
Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs no gru-
pas “Sound Poets”, bet zaļumballi 
spēlēs pūtēju orķestri, grupa “AP-
VEDCEĻŠ” un DJ Madvip. 

Pulksten 24 Kokneses estrādē, 
pāri Pērses un Daugavas tikšanās 
vietai, debesīs zaigos svētku salūts.

Kā Pērse ar Daugavu tiekas,
Mums Koknesē ir jāsatiekas!

1. un 2. jūlijā būsim kopā Kokneses novada 
svētkos - Latvijas sirds vietā Koknesē! 

Jūnijs, iebridis margrietiņu 
pļavā, sauc svinēt vasaras saul-
griežus. Šis ir laiks, kad mēs vēl 
vairāk apzināmies, ka esam Sau-
les tauta un mūsu dzīves ritējums 
sasaucas ar Saules ritu. Mums, 
Daugavas un Pērses krastos dzī-
vojošajiem, spēku dod arī likte-
ņupes tuvums. Gaidāmo Kokne-
ses novada svētku moto „Te, kur 
Pērse ar Daugavu tiekas”  aicina 
mūs lepoties ar vietu, kurā dzīvo-
jam un aužam savas dzīves raks-
tu. Būsim kopā svētkos un aplie-
cināsim, cik mēs esam bagāti savā 
radīt priekā un kopības sajūtā!

Svētki atnāk pēc labi padarīta 
darba. Mūsu novada skolu absol-
venti jau nopelnījuši savu svētku 
brīdi – skolās smaržo izlaidumu 
meijas un lielās dzīves sācēji do-
mās jau ir ceļā pretī jaunam ap-
vārsnim. Lai viņus ceļā pavada 
Imanta Ziedoņa vārdi: „Finiša 
nav un nebūs, ir tikai starts!”

Līgo dienā Iršu pagastā atce-
rēsies laiku pirms 250 gadiem, 
kad Baltijā tika izveidota lielākā 
vācbaltu kolonija. Paldies vietē-
jiem kultūras un vēstures liecību 
glabātājiem, kuri neļauj zust aiz-
mirstībā senatnes mantojumam. 
Iršos, kur ļaudis ir kā viena liela 
ģimene, prot skaisti svētkus svi-
nēt. Par to pārliecinājāmies arī 
21. maijā, kad savu 25. gadskār-
tu izdejoja vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Irši”. Tikpat daudz 
gadus nosvinēja arī mūsu nova-
da lepnums – Kokneses mūzikas 
skola. Bet katru svētku notikumu 
veido cilvēki, kuri klusi un paš-
aizliedzīgi, negaidot pateicību, 
dara sirdij tuvu darbu. 

Jūnijs sauc iebrist ziedu pļavā 
un nopīt vainagu no trejdeviņām 
jāņu zālēm, lai mūsu domām un 
darbiem vasaras saulgriežu svē-
tība!

Sarmīte Rode
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1.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada svētku organizē-
šanu 2016.gada 1.līdz 3.jūlijam (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.).

1.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par viesu uzņemšanu no sadraudzības 
pilsētas Vitingenas (Vācija) no 2016.
gada 29.jūnija līdz 5.jūlijam (informā-
cija pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv.).

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par kultūras nama darbu Kokneses pa-
gastā (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv.).

2.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par kultūras darbu Bebru pagastā (in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.).

2.3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par kultūras darbu Iršu pagastā ((in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.).

3.1.Pieņemt zināšanai informāciju 
par bibliotēku darbu Kokneses pagas-
tā (informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv.).

3.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Bebru pagasta bibliotēkas darbu 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv.).

3.3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Iršu pagasta bibliotēkas darbu (in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.).

4.1.Pieņemt zināšanai informāci-
ju par tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālās mājas – muzeja „Galdiņi” 
darbu (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv.).

5.1. Apstiprināt tēlnieka Voldemā-
ra Jākobsona memoriālās mājas- mu-
zeja krājuma komisiju sekojošā sastā-
vā:

5.1.1. Komisijas priekšsēdētāja: 
Justīne Pastore – V. Jākobsona memo-
riālās mājas – muzeja krājuma glabā-
tāja;

5.1.2.Komisijas locekļi: 
Ausma Rode – Bebru pagasta bib-

liotēkas vadītāja;
Dzidra Karlsone – Bebru pamat-

skolas skolotāja;
Sarmīte Rode – Kokneses novada 

domes sabiedrisko attiecību speciālis-
te.

5.2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.
gada 1.jūniju.

5.3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, 
atzīt par spēku zaudējušu 2012. gada 
29.februāra lēmuma Nr..5.16 otro 
punktu par tēlnieka Voldemāra Jākob-
sona memoriālās mājas – muzeja krā-
juma komisiju.

6.1. Apstiprināt tēlnieka Voldemā-
ra Jākobsona memoriālās mājas – mu-

zeja komunikācijas darba politiku (in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.).

6.2. Apstiprināt tēlnieka Volde-
māra Jākobsona memoriālās mājas 
– muzeja krājuma darba politiku (in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.).

6.3. Apstiprināt tēlnieka Volde-
māra Jākobsona memoriālās mājas 
– muzeja krājuma darba politiku (in-
formācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv.).

6.4. Apstiprināt Noteikumus par 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memo-
riālās mājas – muzeja krājumu 2016.- 
2020.gadam (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv.).

6.5. Lēmumi stājas spēkā ar 2016.
gada 1.jūniju.

6.6. Atbildīgā par lēmumu izpildi - 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memo-
riālās mājas- muzeja krājuma glabātāja 
Justīne Pastore.

7.1. Lūgt atļauju ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē sekojošam investīciju pro-
jektam:

7.1.1. Pašvaldības noteiktais prio-
ritārais projekts „Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi pašvaldī-
bas ēkā 1905.gada ielā 7” ietvaros” 88 
308.26 EUR (astoņdesmit astoņi tūk-
stoši trīs simti astoņi euro 26 centi) 
apmērā,

Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā 
aizdevumu gada procentu likme aizņē-
mumam euro ar fi ksēšanas periodu ik 
pēc 12 mēnešiem. Aizņēmuma pamat-
summas atmaksu uzsākt ar 2018.gadu 
un atmaksāt līdz 2036.gadam atbilstoši 
aizņēmuma atmaksas grafi kam .

7.2. Aizņēmuma atmaksu garantēt 
ar Kokneses novada pašvaldības bu-
džetu.

8.1. Apstiprināt grozījumus Kok-
neses novada domes 30.03.2016.lē-
muma Nr.5.10 “Par pašvaldības ceļu 
klasēm 2016.gada vasaras periodam” 
3.pielikumā un izteikt tā 40.punktu un 
kopējo ceļa garumu šādā redakcijā: 

40. Vilkāres – Beņķi – 
Vecsiljāņi 3,89 D

…
Kopā:
t.sk. ar melno 
segumu

62,41
2,15

8.2. Grozījumi Kokneses novada 
domes 30.03.2016. lēmuma Nr.5.10 
“Par pašvaldības ceļu klasēm 2016.
gada vasaras periodam” 3.pielikumā 
stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūniju.

9.1. Iesniegt projekta konceptu 
„Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi Kokneses internātpamat-
skolā – attīstības centrā Kokneses no-

vada Kokneses pagastā” Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības minis-
trijas organizētajā otrās atlases kārtas 
projektu ideju konceptu priekšatlasē.

9.2. Projekta kopējā summa ir 
EUR 371  934,20 (trīs simti septiņ-
desmit viens tūkstotis deviņi simti 
trīsdesmit četri euro un 20 centi), no 
kuras EUR 371 934,20 ir attiecināmās 
izmaksas un EUR 0 ir neattiecināmās 
izmaksas. 

9.3. No attiecināmajām izmak-
sām 85% jeb EUR 316  144,07 (trīs 
simti sešpadsmit tūkstoši viens simts 
četrdesmit četri euro un 07 centi) ir 
ERAF fi nansējums un 15% jeb EUR 
55  790,13 (piecdesmit pieci tūkstoši 
septiņi simti deviņdesmit euro un 13 
centi) - Kokneses novada domes līdz-
fi nansējums.

9.4. Projekta iesnieguma apstip-
rināšanas gadījumā līdzfi nansējumu 
EUR 55 790,13 (piecdesmit pieci tūk-
stoši septiņi simti deviņdesmit euro un 
13 centi) apmērā nodrošinās Kokneses 
novada dome, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.

9.5. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja p.i. Māru Bitāni, 
T.65133636, mob. 20499940, e-pasts: 
mara.bitane@koknese.lv. 

10.1. Piedalīties Izglītības un zi-
nātnes ministrijas organizētajā atklā-
tā projektu konkursā „Sporta inven-
tāra iegāde akreditētajās vispārējās 
un profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs”, iesniedzot Kokneses nova-
da domes projektu „Sporta inventāra 
iegāde Kokneses novada izglītības 
iestādēs” par kopējo prognozēto at-
tiecināmo izmaksu summu EUR 
7000,00, t.sk. valsts budžeta apakš-
programmas fi nansējums ir 50% no 
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 
3500,00 un Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums – EUR 3500,00. Pro-
jekta apstiprināšanas gadījumā sum-
mas tiks precizētas pēc iepirkuma 
procedūras veikšanas.

10.2. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt līdzfi nansēju-
mu EUR 3500,00 apmērā.

11.1. Iesniegt projekta konceptu 
„Energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumi Ģimenes krīzes centra 
„Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu 
pagastā” Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas organizētajā 
otrās atlases kārtas projektu ideju kon-
ceptu priekšatlasē.

11.2. Projekta kopējā summa ir 
EUR 183 000,00 (viens simts astoņdes-
mit trīs tūkstoši euro un 00 centi), no 
kuras EUR 183 000,00 ir attiecināmās 

izmaksas un EUR 0 ir neattiecināmās 
izmaksas. 

11.3. No attiecināmajām izmak-
sām 85% jeb EUR 155  550,00 (viens 
simts piecdesmit pieci tūkstoši pieci 
simti piecdesmit euro un 00 centi) ir 
ERAF fi nansējums un 15% jeb EUR 
27  450,00 (divdesmit septiņi tūkstoši 
četri simti piecdesmit euro un 00 cen-
ti) - Kokneses novada domes līdzfi -
nansējums.

11.4. Projekta iesnieguma apstip-
rināšanas gadījumā līdzfi nansējumu 
EUR 27  450,00 (divdesmit septiņi 
tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 
00 centi) apmērā nodrošinās Kokne-
ses novada dome, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.

11.5. Projekta idejas koncepta ap-
stiprināšanas gadījumā iesniegt pilno 
projekta iesniegumu Centrālajā fi nan-
šu un līguma aģentūrā projektu atlases 
kārtas uzsaukuma norādītajā termiņā. 

11.6. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas projektu vadītāju Martu Vīli-
Bērziņu, T.65133636, mob. 27298666, 
e-pasts: marta.vile.berzina@koknese.
lv. 

12.1. Iesniegt projekta „Uzņēmēj-
darbības veicināšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Kokneses cie-
mā” iesniegumu Centrālajā fi nanšu un 
līgumu aģentūrā.

12.2. Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 800 000,00 (astoņi simti tūksto-
ši euro un 0 centi), no kurām 100% ir 
attiecināmās izmaksas. No attiecinā-
majām izmaksām ERAF fi nansējums 
ir 85% jeb EUR 680 000,00 (seši simti 
astoņdesmit tūkstoši euro un 0 centi) 
un Kokneses novada domes līdzfi -
nansējums ir 15% jeb EUR 120 000,00 
(viens simts divdesmit tūkstoši euro 
un 0 centi).

12.3. Projekta līdzfi nansējumu 
EUR 120  000,00 (viens simts divdes-
mit tūkstoši euro un 0 centi) apmērā 
nodrošinās Kokneses novada dome, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

12.4. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja p.i. Māru Bitāni, 
T.65133636, mob. 20499940, e-pasts: 
mara.bitane@koknese.lv. 

13.1. Iesniegt projekta „Kokneses 
novada grants ceļu pārbūve un izbūve” 
iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.

13.2. Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 880 000,00 (astoņi simti as-
toņdesmit tūkstoši euro un 0 centi), 
no kurām 100% ir attiecināmās iz-
maksas. No attiecināmajām izmak-
sām ELFLA fi nansējums ir 90% jeb 
EUR 800  000,00 (astoņi simti tūk-
stošu euro un 0 centi) un Kokneses 

novada domes līdzfi nansējums ir 
10% jeb EUR 80  000,00 (astoņdes-
mit tūkstoši euro un 0 centi).

13.3. Projekta līdzfi nansējumu 
EUR 80  000,00 (astoņdesmit tūkstoši 
euro un 0 centi) apmērā nodrošinās 
Kokneses novada dome, ņemot aizņē-
mumu Valsts kasē.

13.4. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja p.i. Māru Bitāni, 
T.65133636, mob. 20499940, e-pasts: 
mara.bitane@koknese.lv. 

14. No pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem pie-
šķirt līdz 53120,00 euro (piecdesmit 
trīs tūkstošiem viens simts divdesmit 
euro) frēzētā asfalta no rekonstruē-
jamā autoceļa A6 posma Aizkraukle 
– Klintaine iegādei un ieklāšanai ielu 
seguma izveidei Kokneses, Bebru un 
Iršu pagastos.

15.1. Uzsākt ģimenes asistenta pa-
kalpojuma sniegšanas ieviešanu Kok-
neses novada Sociālajā dienestā no 
2016.gada 1.jūnija.

15.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi 
Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālma-
ne.

16.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.7/2016 „Par grozījumiem Kokneses 
novada domes 27.01.2016. saistošajos 
noteikumos Nr.2/2016 ”Par Kokneses 
novada pašvaldības budžetiem 2016.
gadam” (informācija pašvaldības mā-
jas lapā www.koknese.lv.). 

17. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 3260 900 0541 
dzīvoklis Nr.19 “Liepās”, Bormaņos, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 
2016.gada 24.maija izsoles rezultātus. 

Nākošā Kokneses novada do-
mes sēde notiks 2016.gada 29.jūnijā 
plkst.14.00, novada domē.

Finanšu un attīstības pastāvī-
gās komitejas sēde notiks 22. jūnijā 
plkst.13.00, novada domē, Meliorato-
ru ielā Nr.1, Kokneses pagastā.

Sēdes 2016.gada jūlija 
mēnesī:

Sociālo jautājumu un veselības 
aprūpes pastāvīgās komitejas sēde no-
tiks– 6.jūlijā plkst.10.00, novada domē;

Kultūras, izglītības, sporta un sa-
biedrisko lietu pastāvīgās komitejas 
sēde notiks - 6.jūlijā plkst.11.00, nova-
da domē;

Finanšu un attīstības pastāvīgās 
komitejas sēde- 6.jūlijā plkst.12.00, 
novada domē;

Novada domes sēde – 6.jūlijā 
plkst.14.00, novada domē.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2016.gada 25.maijā Kokneses novada dome NOLĒMA:

Kokneses novada Komunā-
lās nodaļas vadītāja Benita Peciņa 
informē: „Gaidot Kokneses nova-
da svētkus, aicinām iedzīvotājus 
sakopt savus īpašumus un tiem 
pieguļošās teritorijas. Īpašumam 
piegulošā publiskā lietošanā esošā 
teritorija ir  visa īpašuma zemes 
gabala garumā publiskā lietošanā 
esošā teritorija – gājēju ietves, grāv-
ji, caurtekas, zālāji, līdz brauktuves 
malai vai braucamā daļa 1 metra 
platumā, ja nav ierīkota atsevišķa 
ietve.

Atgādinām, ka saskaņā ar 2010.

gada 29.septembra Saistošajiem no-
teikumiem Nr.19 „Kokneses novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi” 
punktu 3.8.1.: par fi ziskai personai 
piederošo vai valdījumā esošo ēku, 
to teritorijas un tai pieguļošās joslas 
nesakopšanu, aizaudzēšanu ar krū-
miem un nezālēm, celtniecības ma-
teriālu, malkas u.c. priekšmetu gla-
bāšanu ārpus lietošanā vai īpašumā 
esoša zemes gabala, īpašniekam vai 
valdītājam izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu.” 

Saposīsim savu novadu svēt-
kiem!

Sakopsim savus īpašumus!

Kokneses no-
vads ar Veselības 
ministrijas apstipri-

nājumu ir uzņemts Nacionālajā veselī-
go pašvaldību tīklā. Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās 
prakses piemēru, pieredzes un ideju 
apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt 
pašvaldības un sniegt tām metodo-
loģisku atbalstu dažādu sabiedrības 
veselības un veselības veicināšanas 
jautājumu risināšanā lokālā līmenī un 
paaugstināt pašvaldību darbinieku iz-

glītotību sabiedrības veselības un ve-
selības veicināšanas jautājumos, tādē-
jādi atbalstot veselības, labklājības un 
vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā 
līmenī. Dalība Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bez-
maksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistī-
ties visas pašvaldības, kas vēlas darbo-
ties veselības veicināšanas jomā, izpilda 
noteiktus kritērijus saistībā ar veselības 
veicināšanu un aizpilda pieteikuma do-
kumentus.

Līdz ar novada iesaistīšanos Veselī-

go pašvaldību tīklā, tiks realizēti dažādi 
projekti, kuru ietvaros plānotas lekci-
jas, par veselīgu un sabalansētu uzturu, 
aktīvu dzīvesveidu, vielu un procesu 
atkarībām, garīgo un fi zisko veselību. 
Paredzētas arī dažādas nodarbības un 
pasākumi, kas veicinātu vispārējo sa-
biedrības veselības uzlabošanos.

Detalizētāku informāciju var mek-
lēt: http://www.spkc.gov.lv/naciona-
lais-veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija/

Marta Vīle-Bērziņa, NVPT 
koordinators Kokneses novadā

Kokneses novads uzņemts Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā
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Kokneses novada Kokneses pa-
gasta zemnieku saimniecība „Jana-
vas”, piedaloties Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai  ((ELFLA) Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam  6.3. pasākuma 
"Atbalsts uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības" izsludinātajā projektu 
konkursā no 2015. gada 4.septembra 
līdz 2015. gada 4.oktobrim, ieguva 
fi nansējumu 15  000 eiro projekta 
„Z/S'' Janavas'' saimniecības ēkas 
vienkāršotā atjaunošana par tēju, 
garšaugu, dārzeņu fasētavu  un gla-
bātuvi” īstenošanai. Projekta realizā-
cija paveikta 2016. gada maijā. Bijusī 
saimniecības ēka pārtapusi par mo-
dernām telpām, kur fasēt un glabāt 
zemnieku saimniecībā ražoto pro-
dukciju – tējas, garšaugus un dārze-
ņus. Projekta vadītājs ir Mārtiņš Ku-
čers, bet Anta Kučere  -  bioloģiskās 
saimniecības „Janavas” dibinātāja un 
daudzo piepildīto ideju autore. Par 
projekta nepieciešamību pastāstīja 
Anta Kučere: „Zemnieku saimnie-
cība „Janavas” nodarbojas ar ārst-
niecības augu, garšaugu, ogu, augļu 
un  lauka un siltumnīcu dārzeņu 
audzēšanu, vākšanu, fasēšanu, rea-
lizāciju un bioloģiskās kosmētikas 
ražošanu. Tāpat tiek audzēti lauka 
un siltumnīcu dārzeņi, kā arī augļi 
un ogas, kas galvenokārt tiek reali-
zēti caur Tiešās pirkšanas pulciņiem 
Rīgā. Līdz projekta realizācijai lai 
nodrošinātu esošo klientu pasūtīju-
mus, fasēšana notika krēmu ražotnē, 
savukārt sausā tēju droga tika glabā-
ta maisos mājas bēniņos. Tieši tāpēc 

pieteicāmies uz ES atbalstu mazajām 
saimniecībām, lai varētu celt „Jana-
vu” ražošanas apjomu un padarīt to 
konkurētspējīgāku Latvijas tirgū.”

Pirms projekta iesniegšanas tika 
izstrādāts būvniecības projekts, kā 
tukšo neizmantoto saimniecības ēkas 
daļu pārvērst par gatavās produkcijas  
fasētavu un glabātavu. 

2016. gada 19.februārī SIA „Latsis-
tem” uzsāka ēkas iekštelpu atjaunoša-
nu un paredzētos darbus paveica divu 
mēnešu laikā labā kvalitātē. Dārzeņu 

un garšaugu fasēšanas process paredz 
to skalošanu un attīrīšanu, šim nolū-
kam ierīkots ūdens vads un kanalizā-
cijas nosēdaka ārpus telpām.

„Esam iecerējuši paplašināt dār-
zeņu stādījumus, kā arī sākt nodarbo-
ties ar aveņu audzēšanu,” atklāj Anta 
Kučere. Ar šī projekta īstenošanu 
divu gadu laikā plānots paaugstināt 
z/s „Janavas” ieņēmumus un iegūt at-
zītas  ražotnes sertifi kātu.  

Anta Kučere teic: „Pateicamies 
par sadarbību Lielrīgas reģionālajai 
lauksaimniecības pārvaldei. No 2004. 
gada,  piedaloties projektu konkursos 
un saņemot Eiropas Savienības fon-
du fi nansējumu, mūsu bioloģiskā z/s 
„Janavas” ir spējusi veiksmīgi attīs-
tīties. Šis ir mūsu astotais realizētais 
projekts. Arī devītais jau ir iesniegts 
un gaida atzinumu. Laukos savādāk 
nevar – ir jārosās!

Īstenots projekts „Z/S'' Janavas'' saimniecības 
ēkas vienkāršotā atjaunošana par tēju, 
garšaugu, dārzeņu fasētavu  un glabātuvi”

Prieks par paveikto! Enerģiskā 
„Janavu” saimniece Anta Kučere.

 Jaunās telpas gatavas darbam!

Jaunu zināšanu gūšana, dalīšanās savā 

pieredzē un pārdzīvojumos- tas viss 

iekustina mūs un liek aktīvi darboties, 

un tas ir ceļš uz panākumiem un atzi-

nību. Jebkuras jaunas zināšanas nāk 

par labu katram no mums. Ko mēs kā 

vecāki gribam redzēt savos bērnos? 

Lai viņi būtu dzīvespriecīgi, elastīgi 

un spētu tikt galā ar stresu, adekvāti 

rīkoties sarežģītos apstākļos un justies 

droši. Šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no 

paša bērna, bet arī no viņa emocionā-

lās attīstības, kurā liels ieguldījums ir 

jādod vecākiem.

Baiba Tālmane,

Sociālā dienesta vadītāja

No 11.marta līdz 20.maijam 
Kokneses sociālā dienesta telpās 
katru piektdienu pulcējās vecāku 

grupa, kas apguva zināšanas par 
bērnu emocionālo audzināšanu no 
bērna dzimšanas līdz 7 gadu ve-
cumam. Pavisam kopā tās bija 11 
nodarbības, kuru laikā vecākiem 
bija iespēja gan klausīties, gan dis-
kutēt par tādām tēmām kā bērna 
temperamentu, drošu piesaisti, par 
spēlēšanās un fantāzijas attīstību, 
dažādām disciplinēšanas metodēm, 
bērna emocijām, koncentrēšanās 
un problēmu risināšanas spēju at-
tīstību. Nodarbību cikla noslēgumā 
vecāki atzina, ka noderīgas ir ne ti-
kai iegūtās zināšanas, bet arī grupas 
kopā būšana un dalīšanās pieredzē. 
Reizēm ir tik svarīgi sajust, ka ap-

kārt ir saprotoši cilvēki, un šāda vei-
da atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Iegūtās 
zināšanas palīdz labāk izprast savu 
bērnu un viņa vajadzības, kā arī iz-
pratni, kā mazināt bērna uzvedības 
problēmas. Programmas nodarbību 
noslēgumā visas grupas dalībnieces 
saņēma apliecības par grupas ap-
meklēšanu un programmas tēmu 
noklausīšanos.

Savukārt 16.maijā savu darbību 
uzsāka vecāku, kuri audzina pusau-
džus, atbalsta grupa. Šo grupu vada 
sociālā dienesta psiholoģe Kristīne 
Karlsone. Vecāki tiekas pirmdienu 
pēcpusdienās, kad kopīgi tiek izru-
nātas tādas tēmas kā pašvērtējums, 
motivācija, dzimtas vērtības, tempe-
raments un raksturs, reakcijas krī-
zes situācijās un citas. Piedalīšanās 

grupas nodarbībās ir daudz vairāk 
par informācijas izlasīšanu žurnālā 
vai grāmatā. Būtisks ieguvums ir ve-
cāku savstarpējā domu apmaiņa un 
psiholoģes atbalsts katram grupas 
dalībniekam. Kopējās nodarbībās ir 
dota iespēja izprast saikni starp pašu 
vecāku bērnības un skolas gadu pie-
redzi un tagad viņu pašu izmantota-
jām audzināšanas metodēm.

Vecāku atbalsta grupas ir slēgtas 
grupas. Tajās dalību uzsāk un katru 
nodarbību turpina tie paši dalībnie-
ki. Atkārtoti vecāku atbalsta grupas 
tiks organizētas rudenī, tad arī ai-
cināsim pieteikties jaunus dalībnie-
kus. Pie mums visi tiek laipni gaidīti!

Atbalsta grupas 
vecākiem, kuriem 
bērns ir vērtība

Programmas nodarbību noslēgumā visas grupas dalībnieces saņēma apliecības 
par grupas apmeklēšanu un programmas tēmu noklausīšanos.

19.maijā Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma 

departaments un LIAA mārketinga 

partneris Japānā – uzņēmums “Fore-

sight Marketing” sadarbībā ar Somi-

jas lidsabiedrību “Finnair” organizēja 

japāņu tūroperatoru vizīti uz Latgali. 

Vizītes laikā Japānas tūrisma profe-

sionāļi viesojās Koknesē un apmeklē-

ja Kokneses pilsdrupas. Programmu 

Koknesē sagatavoja Kokneses tūrisma 

centrs.

Daina Liepiņa,

KNDA „Kokneses tūrisma centrs”

Folkloras kopas „Urgas” vadībā 
viesi iepazinās ar senlatviešu kāzu 
tradīcijām, labprāt iejutās kāzi-
nieku lomā, izrādot interesi par 
iespēju pilsdrupās svinēt kāzas un 
nomāt tautas tērpus. Ikviens vēlē-
jās izmēģināt naudas kalšanas pie-
dzīvojumu un savā īpašumā iegūt 
Kokneses piemiņas monētu. 

Iemūžinot foto mirkļos Kok-
neses pilsdrupas no Daugavas un 
Pērses, japāņu grupa vikingu laivā 
tālāk  devās uz Likteņdārzu, kur 

iepazinās ar sava tautieša - japā-
ņu ainavu arhitekta projektu un 
Japānas vēstniecības ieguldījumu. 
Dzirdot daudzās ieceres, kuras 
plānots paveikt līdz Latvijas valsts 
100. dzimšanas dienai, japāņi, at-
balstot un vēlot sasniegt iecerēto, 
aktīvi iesaistījās bruģakmeņu akci-
jā. Plānotā vizīte ābeļu ziedēšanas 

laikā viņus pārsteidza ar krāšņo 
dabu, smaržu un latviešu tautas 
ieguldīto darbu Likteņdārza tap-
šanā.

Priecāsimies, ja japāņu tūrope-
ratori, meklējot jaunus ceļojuma 
galamērķus Latgalē, savos maršru-
tos iekļaus arī Koknesi un Likteņ-
dārzu.

Japāņu tūroperatori meklē 
jaunus tūrisma galamērķus

Folkloras kopa „Urgas” iepazīstina ar senlatviešu kāzu tradīcijām.

Latvijas Sarkanā krusta Kokne-
ses nodaļas brīvprātīgie piedalījās 
Madonas Rimi “Glābējpaku” akcijā. 
Tika saziedotas 306 pārtikas pakas 
no kurām sakomplektētas 160 palī-
dzības pakas Kokneses novada ļau-
dīm.

Ja esi:
 maznodrošināta ģimene ar 

bērniem;
 maznodrošināts seniors;
cilvēks ar invaliditāti;
represētais;
bārenis;
grūtībās nonācis un nevari sa-

ņemt Sociālā dienesta palīdzību;
Nāc uz LSK Kokneses nodaļām 

– Koknesē - Vērenes ielā 1, Bebros 
- “Sociālās palīdzības istabā” un Ir-

šos pie Sociālā darbinieka – aizpildi 
anketu un saņem Pārtikas bankas 
palīdzību.

Personām / ģimenēm ar trūcī-
gām izziņām no 1.jūnija Pārtikas 
pakas jaunā sortimentā - pieejamas 
Koknesē LSK “Palīdzības rokas” 
telpās, Bebros “Sociālās palīdzības 
istabā” un Iršos pie sociālā darbi-
nieka.

Joprojām LSK sadarbojas ar Val-
mieras fondu un tā ir iespēja ģime-
nēm ar bērniem (no dzimšanas līdz 
2g.v.) rakstīt iesniegumu projektā 
“Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem” 
un saņemt putras, pamperu atbalstu. 

Paldies Kokneses iedzīvotājiem 
par aktīvu līdzdalību LSK Kokneses 
nodaļas darbībā! 

Latvijas Sarkanā krusta 
aktualitātes
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Katrai vietai ir sava identitāte, ar ko tad 

arī veidojas priekšstats par to. Vērtējot 

tūristu aptaujas, jāatzīst, ka Koknese 

viņiem asociējas ar ainavisku vidi, 

ko pašreiz mēs cenšamies parādīt ar 

Kokneses pilsdrupu un Likteņdārza fo-

togrāfi jām un suvenīŗiem; ar Lāčplēsi un 

Koknesi, ar Staburagu un visbeidzot ar 

Sama modināšanas svētkiem. Nedaudz 

asociējas ar Hanzas vārdu un dziesmām 

par upi Pērsi.

Kokneses tūrisma centra direktore 

Daina Liepiņa

Tūristi, vienalga, vai brauc uz 
laukiem, vai apmeklē pilsētas, meklē 
emocijas. Aizvien vairāk pārliecinā-
mies, ka tieši stāsts ir tas, kas palīdz 
gūt šīs emocijas. Vietējiem iedzīvotā-
jiem savukārt stāsts par savas vietas 
identitāti palīdz apzināties savas vie-
tas nozīmību un atšķirību no citām 
vietām un novadiem. 

Kādas leģendas, teikas un no-
stāstus glabā Koknese? Grāmatās 
atrodamas teikas par Kokneses pils 
celtniecību, par muižkunga meitas 
nelaimīgo mīlas stāstu, par mantkā-
rīgo vecīti un lielo melno suni, kurš 
sargājis Kokneses pils pagrabā nau-
das lādi u.c. Koknesei attīstoties un 
laikam ejot, veidojas jauni stāsti un 
leģendas: Leģenda par Lielo Samu un 
Mīlas akmens leģenda Likteņdārzā. 

Lai Kokneses vārda atpazīstamī-
bu papildinātu asociācijas ar tās rak-

sturīgākajiem tēliem un lai rosinātu 
atklāt tās daudzveidību, Kokneses 
tūrisma centrs aicina gan vietējos 
iedzīvotājus, gan visas Latvijas iedzī-
votājus piedalīties Jaunu leģendu un 
stāstu konkursā „Koknese, kas esi? 
Kas būsi? 

Konkursa dalībnieku piedalīšanās 
noteikumi:

1. Dalībnieku darbi tiks pieņemti 
2.07.2016. novada svētku laikā info-
teltī pie estrādes, vai arī pirms svēt-
kiem Kokneses tūrisma centrā, Meli-
oratoru ielā 1, Koknesē, darba dienās 
un darba laikā. 

2. Konkursa dalībnieks drīkst ie-
sniegt darbu rakstiskā veidā vai no-
sūtot uz e-pastu: turisms@koknese.lv. 

3. Sūtot darbus uz e-pastu, jāno-
rāda dalībnieka /uzvārds, uzvārds, 
tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja 
dalībnieks ir skolnieks, nepieciešams 
norādīt arī skolu un klasi. E-pasta ad-
rese un tālruņa numurs nekur netiks 
publicēti, bet tiks izmantoti, lai sazi-
nātos ar dalībniekiem.

4. Darbi, kas tiks iesūtīti pēc no-
rādītā termiņa, tiks izlasīti, bet netiks 
vērtēti.

5. Konkursā piedalās neierobe-
žots skaits Latvijas iedzīvotāju vecu-
mā no 16 gadiem.

6. Viens konkursa dalībnieks 
drīkst iesniegt vairākus darbus.

7. Konkursam iesniegto darbu 
vērtēšanu veiks Tūrisma centra iz-

veidota žūrija, kurā būs pārstāvji no 
tūrisma centra, bibliotēkas un sabied-
risko attiecību nodaļas.

8. Konkursa rezultāti tiks pazi-
ņoti 2016. gada. 1.augustā, publicējot 
konkursa uzvarētāju www.koknese.lv 
mājas lapā un laikrakstā „Kokneses 
Novada Vēstis”.

9. Konkursa uzvarētājs saņems 
pārsteiguma balvu no Kokneses tū-
risma centra un Kokneses novada 
domes.

10. Ar konkursa uzvarētāju un 
veicināšanas balvu ieguvējiem tūris-
ma centra pārstāvis sazināsies perso-
niski.

 Jautājumu vai neskaidrību gadī-
jumos sazinieties ar konkursa organi-
zatoriem pa e-pastu turisms@kokne-
se.lv vai pa tālr. 29275412, 65161296. 

Attīstot Koknesē tūrisma tēlu, 
esam iecerējuši, leģendas un stāstus 
atainot suvenīros, prezentācijas ma-
teriālos. Vienotajam skatījumam uz 
Kokneses vizuālo identitāti būtu pie-
lāgota arī Kokneses novada tūrisma 
centra mājaslapa, kā arī ar tūrisma 
centru saistītie sociālie tīkli.

Plānojot jaunā tūrisma centra tel-
pas kā tūristu piesaistes vietu un Kok-
neses atpazīstamības veidošanai, ir ie-
cere iekļaut apkārtējā vidē interaktivi-
tāti veicinošus elementus, piemēram, 
uzrakstu ar zīmējumu, vai izveidotu 
tēlu , kas raksturīgs tikai Koknesei, 
pie kura cilvēki fotografētos.

Jaunu leģendu un  stāstu konkurss  
„Koknese, kas esi? Kas būsi?”  

1.jūnijā, Starptautiskajā Bērnu aizsardzī-

bas dienā, pie Kokneses kultūras nama 

notika bērnu svētki „Mūsu sarkanā istabā”. 

Šāds pasākums ir kļuvis par skaistu tradīci-

ju, jo jau trešo reizi noteiktas krāsas tērpos 

bērni pulcējas un nepacietībā gaida viņiem 

sarūpētos pārsteigumus.

Anitas Šmites teksts un foto

Arī šajā dienā bērnu prieks un sa-
jūsma valdīja radošajās darbnīcās, kur 
bērni zīmēja, līmēja, veidoja krāsainas 
balonu lelles un dažādas piespraudes. 
Visdažādākie mākslas darbi uz bērnu 
sejām tapa seju apgleznošanas darb-
nīcā. Sajūsmas saucieni un neviltots 
prieks raisījās kopā ar pelīti Minniju, 
kas rādīja pārsteidzošo lielo ziepju bur-
buļu parādi. Pelīte Minnija pārsteidza 

ar izrādi no sīkiem burbulīšiem līdz 
pat dūmu ziepju burbuļu bumbām, bet 
vislielākais prieks bija par lielu un mazu 
burbuļu ķeršanu un to spridzināšanu!

Mazie svētku dalībnieki šogad bija 
īpaši centušies, ierodoties sarkanas krā-
sas tērpos. Vissarkanāk tērptie bērni 
ieguva arī saldas pārsteigumu balvas, 

bet visi svētku dalībnieki noslēgumā 
priecājās par jauko pasākumu ar sarka-
no balonu salūtu. Gaisā aizlidoja simts 
sarkani vēlējumi un labas domas, lai 
arī nākošajā gadā mēs pulcētos tikpat 
skaistā pasākumā un teiktu: „Esiet svei-
cināti mūsu zilajā istabā!”

Tas jau ir skaidrs – nākošgad pie-
meklēsim zilās krāsas tērpus un svinē-
sim svētkus kopā!

Bērnu svētki kopā ar 
pelīti Minniju

Kokneses parkā šopavasar izvei-
dots jauns tūrisma objekts - Velniņa 
pagrabiņš. Pagājušajā gadā ar biedrī-
bas „Daugavas Savienība” fi nansiālu 
atbalstu un Kokneses novada domes 
līdzfi nansējumu tika īstenots projekts 
„Kokneses muižas Jauno pilsdrupu 
pagrabiņa un apkārtnes labiekārto-
šana” ar mērķi labiekārtot pagrabiņa 
un apkārtnes teritoriju, nodrošinot 
apmeklētājiem sakoptu, drošu vidi, 
kur pavadīt brīvo laiku un doties pa-
staigās, kā arī padarīt Kokneses parka 
ainavu vizuāli pievilcīgāku.

Šopavasar, turpinot iesākto, ar 
biedrības „Daugavas Savienība” fi nan-
siālu atbalstu pabeigts darbs pie pro-
jekta “Slepeno eju meklējot” īstenoša-
nas. Kopējais projektu fi nansējums ir 
EUR 1190, Kokneses novada domes 
ieguldītais fi nansējums ir EUR 273 un 
Komunālās nodaļas darbinieku darbs.

Kokneses novada domes Komu-
nālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa 
stāsta: „Komunālās nodaļas strādnieki 
pagājušajā gadā ieguldīja lielu darbu 
pagrabiņa labiekārtošanā un teritori-
jas sakārtošanā. 2015.gadā atjaunota 

pagrabiņa arka un šopavasar uzstādī-
tas Komunālās nodaļas saimniecības 
pārziņa Alda Neijas izgatavotās veclai-
cīga izskata metāla režģa durvis, radot 
iespaidu par slepeno eju. Savukārt ar 
dārznieces Margitas Krūzes radošu-
mu un, smeļot idejas no teikas par 
velniņu, kas sargā savu naudas lādi, arī 
mūsu jaunizveidotajā pagrabiņā 14. 
maijā  - Sama modināšanas svētkos 
ikviens varēja pārliecināties, kā pama-
tīgo naudas lādi sargā omulīgs velniņš. 
Diemžēl naktī uz 15. maiju, kad Kok-
neses estrādē notika zaļumballe, nezi-

nāmas personas izdemolēja pagrabiņu 
-  norāva  Margitas Krūzes tamborē-
to zirnekļa tīklu un sabojāja darināto 
velniņu, mēģināja sabojāt durvis un 
izpostīt taciņu un stādījumus.” 

 Kokneses novada pašvaldības 
policija ir noskaidrojusi vainīgās per-
sonas, lieta ir nodota Valsts policijai. 
Paldies Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas skolēniem, kuri palīdzēja atrast 
pagrabiņa postītājus. Tuvākajā laikā 
Velniņa pagrabiņš tiks atjaunots un 
no jauna pārsteigs Kokneses parka ap-
meklētājus.

Kokneses parkā jauns tūrisma objekts - Velniņa pagrabiņš 

Biedrības "Baltaine" Radošajā mājā tiek 

piedāvātas visdažādākās nodarbības. Vēl 

nesen kuplā pulkā gatavojām smukziepī-

tes, mācījāmies komplektēt savu tautas 

tērpu, zīmējām... nu jau vairākas nodarbī-

bas nākam kopā, lai mācītos spēlēt kokles.

Inguna Žogota, 

kokles spēles skolotāja

Katrs instruments prasa laiku un 
darbu, bet kokles spēle ļoti ātri "ierauj 
tevi" savā skaņu burvībā, ka liekas, ka 
TU JAU VARI! Un tiešām - ja spēlē 
kopā vairāki, tad arī tas, kurš vēl bikls 
koklētājs, tomēr izjūt gandarījumu - es 
jau spēlēju!

Koklēt var iemācīties katrs! Ne jau 
katrs būs Valdis Muktupāvels (mans 
pirmais skolotājs) vai Laima Jansone... 

Bet spēlēt sev - to var katrs. Koklēt var 
dažādi - meditēt vai spēlēt dančus. 
Kuru izvēlies tu? Mūsdienās ļoti bieži 
koklēšanu pavada ar dziedāšanu. Var 
arī tā. Esi radošs un tev izdosies!

Vēl interesanti - agrāk lielākie 
koklētāji bija vīrieši, tagad - sievietes. 
Vecuma ierobežojumu nav. Spēlēt var 
gan pirmsskolnieks, gan seniors. Vajag 
tikai gribēt! Un, ja nav instrumenta, to 
var izīrēt. Bet vislabāk - gatavot pašam! 
Tagad ir vairākas iespējas, kur to darīt. 
Šovasar būs tāda iespēja arī Aizkrauk-
lē, diemžēl gribētāji jau pieteikušies... 
Bet, ja būs pieprasījums, gan jau varēs 
vēl!

Ja arī tev gribas pamēģināt, piesa-
kies! Nākamā nodarbība pēc Jāņiem, 
25.jūnijā plkst.11.00!!!

Radošajā mājā mācās 
spēlēt kokles

Koknesē, 1905. gada ielā 7 notiek 
ēkas siltināšanas darbi, kurus plānots 
pabeigt oktobrī. Kokneses novada 
dome, īstenojot vairākus projektus, 
atjaunos šo ēku, lai uz jaunām telpām 
no Melioratoru ielas 1 pārceltos Kok-
neses tūrisma centrs. 

Kokneses novada domes izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs informē, ka ēkā 
uzsākti energoefektivitāti paaugstino-
ši darbi – tiek siltināti pamati, sienas  
un jumts, kā arī tika nomainīti logi. 
Atjaunošanas darbus veic iepirkumā 

uzvarējošais uzņēmums „RRKP būve” 
par apmēram 90 tūkstošiem eiro (bez 
PVN), šo summu novada dome aizņē-
musies Valsts kasē.

Šajā ēkā pirmajā stāvā ir „Latvijas 
pasta” fi liāle, otrajā Kokneses pagasta 
bibliotēka, bet trešajā stāvā darbojas 
SIA „Kokneses komunālie pakalpoju-
mi”. Tā ir viena no pirmajām Koknesē 
uzbūvētajām daudzdzīvokļu mājām, 
kurai remonts ir ļoti nepieciešams. 
Uzsāktie remontdarbi netraucē iedzī-
votāju piekļuvi kādā no iestādēm. Plā-

noto darbu īstenošanai novada dome 
piedalīsies vēl trīs projektos. Izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs stāsta: „ Gada 
nogalē piedalīsimies Lauku atbalsta 
dienesta rīkotajā projektu konkursā, 
lai iegūtu atbalstu LEADER projek-
tā un piesaistītu līdzekļus TIC telpu 
izveidei, bet piedaloties Hanzas pro-
jektā, būtu nepieciešams iegūt fi nan-
sējumu  moderna aprīkojuma iegādei 
TIC vajadzībām, kā arī pašvaldība ie-
saistīsies Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmā.” 

Siltina ēku 1905. gada ielā 7

Kokneses novada domes Komu-
nālās nodaļas darbinieki jau domā, 
kā atkal novada svētkos pārsteigt 
novadniekus un ciemiņus.  Kultūras 
pasākumu apmeklētāji ir noteikti ie-
vērojuši, ka, ejot pa Kokneses parku 
uz estrādi, labajā pusē ir neliels aiz-
audzis grāvis. Pagājušajā rudenī ko-
munālās nodaļas strādnieki izzāģēja 
krūmus, šopavasar atveda melnzemi, 

lai sāktu stādīt parka videi atbilsto-
šas daudzgadīgas puķes un krūmus, 
veidojot puķu laivu, sasaucoties ar 
Kokneses novada moto „Te, kur Pērse 
ar Daugavu tiekas”.  Iecerēts savdabī-
gajā puķu laivas tapšanā iesaistīt arī 
iedzīvotājus, tāpat kā pagājušajā gadā 
Kokneses parkā tapa kopīgi veido-
tās rododendru dobes.  Komunālās 
nodaļas vadītāja Benita Peciņa teic 

paldies jau par pirmajiem sarūpēta-
jiem puķu stādiem Dacei Stankevičai 
un Dacei Zariņai. Ikvienam novada 
iedzīvotājam, kurš vēlas dāvāt puķu 
stādus kopīgajai puķu laivai, lūgums 
iepriekš piezvanīt komunālās nodaļas 
vadītājai Benitai Peciņai, T. 29421728. 
Vajadzības gadījumā stādu atvešanai 
tiks piedāvāts transports. Nākotnē 
tiks domāts par tiltiņa uzstādīšanu.

Palīdzēsim uzplaukt puķu upei!
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Kokneses novada domes Sociā-
lais dienests, iesaistoties Zemgales 
plānošanas reģiona deinstitucionali-
zācijas projektā „Atver sirdi Zemga-
lē”, uzsāk sociālo pakalpojumu orga-
nizēšanu bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

Projekta ietvaros tiek atbalstīts 
aprūpes pakalpojums bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, ku-
riem ir izsniegts Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komi-
sijas atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem līdz 4 
gadu vecumam (ieskaitot). Pakalpo-
jums ietver bērna aprūpi un uzrau-
dzību, pašaprūpes spēju attīstību un 
brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Pakalpojuma saņemšanai bērna 
likumiskajam pārstāvim, ņemot lī-
dzi personu apliecinošus dokumen-
tus, jāvēršas pašvaldības sociālajā 
dienestā, kuras teritorijā reģistrēta 
personas dzīves vieta, un jāiesniedz 
šādi dokumenti:

• iesniegums par nepieciešamību 
nodrošināt aprūpes pakalpojumu 
(iesniegumā norāda bērna vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, dzīves-
vietas adresi, kur būs nepieciešams 
sniegt pakalpojumu, bērna likumis-
kā pārstāvja kontaktinformāciju, 

vēlamo aprūpes pakalpojuma sa-
ņemšanas apjomu (norādot kopējo 
stundu skaitu nedēļā un konkrētu 
dienu vai dienas, kad tas būs nepie-
ciešams), vēlamā aprūpes pakalpo-
juma sniedzēja vārdu un uzvārdu,);

• bērna likumiskā pārstāvja tiesī-
bas apliecinošs dokuments (kopija);

• VDEĀVK atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību bērnam 
sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem;

• Darba devēja apliecinājums, 
norādot darba stundas nedēļā, kad 
bērna likumiskais pārstāvis veic dar-
ba pienākumus. Ja bērna likumiskais 
pārstāvis ir pašnodarbināta persona 
vai individuālais komersants, jāno-
rāda informācija par stundām nedē-
ļā, kad veic saimniecisko darbību;

• Izglītības iestādes apliecinā-
jums, ja bērna likumiskais pārstāvis 
apgūst attiecīgu izglītības program-
mu konkrētajā izglītības iestādē. Ja 
izglītības programmu apgūst neklā-
tienē, tad pakalpojumu piešķir tikai 
studiju dienās mācību gada laikā un 
sesijas laikā;

• Nodarbinātības valsts aģentū-
ras apliecinājums, ja bērna likumis-
kais pārstāvis piedalās NVA organi-
zētajos pasākumos, norādot pasāku-
mā pavadāmās stundas nedēļā;

• Dienas aprūpes centra vai cita 
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzē-
ja apliecinājums, ja bērna likumis-
kais pārstāvis izmanto attiecīgās ies-
tādes pakalpojumus, norādot tajos 
pavadāmās stundas nedēļā.

Sociālais dienests:
• Reģistrē iesniegtos dokumen-

tus;
• Pārbauda sniegtās informā-

cijas patiesumu, ja nepieciešams, 
pieprasa papildu informāciju no 
citām institūcijām, izvērtē bērna 
likumiskā pārstāvja iesaisti pasā-
kumos atbilstoši 15.06.2015. MK 
noteikumu Nr.313 „Darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.2.specifi skā atbalsta mērķa 
“Palielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakal-
pojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu pie-
ejamību personām ar invaliditāti un 
bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Dein-
stitucionalizācija” īstenošanas notei-
kumi” 43.punkta kritērijiem;

• Mēneša laikā pieņem lēmumu 
par aprūpes pakalpojuma piešķirša-
nu, nosakot pakalpojuma apjomu un 
ilgumu, vai par atteikumu piešķirt 
aprūpes pakalpojumu, ja konstatētas 
neatbilstība pakalpojuma saņemša-
nas nosacījumiem;

• 10 dienu laikā pēc lēmuma pie-
ņemšanas par to informē aprūpes 
pakalpojuma pieprasītāju;

• Sagatavo un slēdz pakalpojuma 
līgumu ar aprūpes pakalpojuma pie-
prasītāju un aprūpes pakalpojuma 
sniedzēju;

• Kontrolē aprūpes pakalpojuma 
apjomu.

Aprūpes pakalpojuma pieprasī-
tājam ir pienākums triju darbdienu 
laikā informēt sociālo dienestu par:

• Pakalpojuma saņēmēja dzīves-
vietas maiņu;

• Bērna ievietošanu stacionārā 
ārstniecības iestādē, sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas insti-
tūcijā;

• Izmaiņām bērna likumiskā 
pārstāvja dalībā pasākumos vai ci-
tiem apstākļiem, kas varētu būt par 
pamatu izmaiņām aprūpes pakalpo-
juma apjomā vai aprūpētāja maiņai. 

Aprūpes pakalpojuma sniegšana 
tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pa-
kalpojuma saņēmējs atrodas stacio-
nārā ārstniecības iestādē.

Aprūpes pakalpojuma sniegšana 
tiek izbeigta:

• ja pakalpojuma saņēmējs ir 
mainījis dzīvesvietu;

• ja bērna likumiskais pārstāvis 
iesniedz sociālajā dienestā iesniegu-

mu par atteikšanos no aprūpes pa-
kalpojuma;

• ja ir beidzies VDEĀVK atzinu-
ma derīguma termiņš;

• ja sociālais dienests konstatē 
neatbilstību kritērijiem, kuri nosaka 
aprūpes pakalpojuma saņemšanas 
nepieciešamību.

Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga 
sniegt fi ziska persona, kurai ir darba 
vai personīgā pieredze saskarsmē ar 
personu ar invaliditāti. Aprūpes pa-
kalpojuma pieprasītājs iesniegumā 
var norādīt vēlamo aprūpes pakal-
pojuma sniedzēju (izņemot bērna 
pirmās pakāpes radiniekus un vie-
nas mājsaimniecības locekļus).

Sociālais dienests var noteikt 
sniedzamā aprūpes pakalpojuma 
apjomu līdz 50 h nedēļā atkarībā no 
bērna likumiskā pārstāvja sociāla-
jām aktivitātēm. To dara, izvērtējot 
katra klienta vajadzības un vēlmes. 
Sociālais dienests slēdz līgumu ar 
pakalpojuma pieprasītāju un aprū-
pes pakalpojuma sniedzēju, līgumā 
nosakot aprūpes pakalpojuma apjo-
mu, tā sniegšanas ilgumu un kārtī-
bu, atbildību pakalpojuma sniedzē-
jam, pakalpojuma pieprasītājam un 
pašvaldībai, norēķinu kārtību un ci-
tus būtiskus jautājumus, kuri saistīti 
ar aprūpes pakalpojuma sniegšanu.

Aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir 
izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums 
par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot)

Kokneses novada domes Sociālais 
dienests, iesaistoties Zemgales plāno-
šanas reģiona deinstitucionalizācijas 
projektā „Atver sirdi Zemgalē”, uzsāk 
sociālo pakalpojumu organizēšanu 
bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem. 

Projekta ietvaros tiek atbalstīts 
„atelpas brīža” pakalpojums bērnu ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuriem 
ir izsniegts Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas at-
zinums par īpašas kopšanas nepiecie-
šamību sakarā ar smagiem funkcio-

nāliem traucējumiem, līdz 18 gadu 
vecumam likumiskajiem pārstāvjiem. 
Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, 
pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu 
konsultācijas un ēdināšanu četras rei-
zes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu. Pakalpojumu var sa-
ņemt līdz 30 diennaktīm gadā.

Pakalpojuma saņemšanai bērna 
likumiskajam pārstāvim, ņemot līdzi 
personu apliecinošus dokumentus, jā-
vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, 
kuras teritorijā reģistrēta personas dzī-
ves vieta, un jāiesniedz šādi dokumenti:

 iesniegums par nepieciešamību 
nodrošināt „atelpas brīža” pakalpoju-
mu (iesniegumā norāda bērna vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, bērna liku-
miskā pārstāvja kontaktinformāciju); 

bērna likumiskā pārstāvja tiesības 
apliecinošs dokuments (kopija);

 VDEĀVK atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību bērnam sa-
karā ar smagiem funkcionāliem trau-
cējumiem;

Ģimenes ārsta izsniegta izraksta 
kopija no bērna medicīniskās ambula-
torās kartes vai izraksts no ārstniecības 

iestādes „Izraksts no stacionārā pacien-
ta/ambulatorā pacienta medicīniskās 
kartes” (veidlapa Nr.027/u) par bērna 
veselības stāvokli (izraksta derīguma 
termiņš seši mēneši);

Sociālais dienests:
Reģistrē iesniegtos dokumentus;
 Izvērtē sniegtās informācijas 

patiesumu, ja nepieciešams, pieprasa 
papildu informāciju no citām institū-
cijām;

 Mēneša laikā pieņem lēmumu 
par „atelpas brīža” pakalpojuma pie-
šķiršanu vai par atteikumu piešķirt 

„atelpas brīža” pakalpojumu, ja konsta-
tēta neatbilstība pakalpojuma saņem-
šanas nosacījumiem;

10 dienu laikā pēc lēmuma pie-
ņemšanas par to informē aprūpes pa-
kalpojuma pieprasītāju;

 Ja nepieciešams, palīdz bērnu 
nogādāt līdz pakalpojuma saņemšanas 
vietai.

„Atelpas brīža” pakalpojumu ir 
tiesīgi sniegt normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā reģistrētie sociālo 
pakalpojumu sniedzēji. 

„Atelpas brīža” pakalpojums bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir 
izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums 
par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, līdz 18 gadu vecumam likumiskajiem pārstāvjiem

„Kokneses fonds” sadarbībā ar Kokneses 

kultūras nama folkloras kopu „Urgas” un 

citām lielākajām Latvijas folkloras kopām 

18. jūnijā pirmo reizi Likteņdārzā rīko 

Saulgriežu pasākumu „Piedzīvo Jāņus!”. 

Pasākums plānots kā Jāņu mācības. Rado-

šu darbnīcu formā Likteņdārza viesi varēs 

iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai apgūtu 

maģiskos Jāņu sagaidīšanas darbus un 

rituālus.

Linda Peciņa

„Kokneses fonda” Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga speciāliste

Jāņos ir visgarākā diena un visīsā-
kā nakts. Latviešu kultūrā Jāņi ir vieni 
no gadskārtu svētkiem, kur spilgti jau-
šamas senās tradīcijas. Tas ir maģisks 
laiks. „Kokneses fonds” kopā ar folklo-

ras kopām, kā „Urgas, „Budēļi”, „Dim-
zēns”, „Aizezeres muzikanti” un citām 
šo maģiskā atklāšanu vēlas iemācīt arī 
Likteņdārza viesiem, tāpēc 18. jūnijā 
no pulksten 12 līdz 18 gaidīsim jūs Lik-
teņdārzā, Koknesē. 

Ikvienam Likteņdārza apmeklētā-
jam būs iespēja iepazīt latvisko dzīves-
ziņu Saulgriežu laikā. No pulksten 12 
līdz 16 Jāņu mācības noritēs radošajās 
darbnīcas, kur aktīvi darboties aicinā-
tas ir tieši ģimenes ar bērniem. Dienas 
gaitā parādīsim svarīgākās no Jāņu sa-
gaidīšanas nodarbēm: vainagu pīšanu, 
Saulgriežu laika ticējumus, rituālus, lī-
gotnes un dančus. Sievas varēs mācīties 
siet sieru, vīri varēs apgūt, kā darināt lā-
pas, ugunsplostus un pūdeli. Bērniem 
tiks mācītas rotaļas. Tiks darināti Jāņu 

vārti, apgūtas Saulgriežu laika pirts un 
skaistuma zinības. Noslēgumā, apvie-
nojoties visām folkloras kopām, pulk-
sten 16 tiks iedegta Jāņu uguns un viesi 
tiks aicināti uz sadancošanu. 

Pasākuma dienā Likteņdārzā dar-
bosies mājražotāju un amatnieku tir-
dziņš, kur ikviens varēs iegādāties kādu 
garšīgu darinājumu vai suvenīru.

Lai rosīgi varētu iesaistīties vainagu 
pīšanā, dalībnieki aicināti līdzi ņemt 
savas Jāņu zāles vai ozolzaru pušķi vai-
nagu darināšanai, kā arī linu vai kādu 
citu izturīgu diegu vainagu pīšanai. Lī-
dzi ieteicams ņemt arī sedziņas, lai būtu 
ērta sēdēšana pļavā. 

Likteņdārza īstenotāji priecāsies un 
novērtēs, ja Saulgriežu pasākuma da-
lībnieki padomās arī par kādu ziedoju-

mu dārzam: zemi Likteņdārza kalnam 
vai savu pelēko laukakmeni amfi teātra 
akmeņu krāvumam, kā arī ziedojumu 
par bruģakmeni sev un citiem drau-
giem. 

Pilna pasākuma programma pie-
ejama: liktendarzs.lv/lv/pasākumi-lik-
teņdārzā

No Rīgas Koknesē ērti nokļūt gan 
ar vilcienu un autobusu, gan ar perso-
nīgo auto, ceļā pavadot ne vairāk kā 
pusotru stundu.  Koknese atrodas 100 
km no Rīgas, šosejas A6 malā. Kokne-
ses pagastā, Daugavas pusē, ir ceļa no-
rāde uz brūnā fona „Likteņdārzs 1 km”. 

Likteņdārza projekta īstenošanu 
vada nodibinājums „Kokneses fonds”, 
un pirmie dārza darbi sākti 2008. gadā. 
Šogad plānots darbs pie autobusu, teh-

niskā transporta stāvvietas un amfi teāt-
ra. Likteņdārzs tiek veidots kā dāvana 
Latvijai tās 100 dzimšanas dienā, un 
katrs ir aicināts piedalīties tā tapšanā.

Likteņdārzā pirmo reizi notiks Jāņu mācības
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Sporta pasākumu plāns 
17.jūnijs Kokneses novada sporta 

svētki Strītbols Kokneses 
stadions 18:00

18.jūnijs
Kokneses novada sporta 
svētki, KNAČ pludmales 
volejbolā 1.posms

Pludmales 
volejbols

Kokneses 
stadions 10:00

25.jūnijs Futbola diena Futbols Vecbebru 
stadions  

Kokneses mūzikas skola jau 25 gadus ir kā 

gaiša saliņa, kur mūsu jaunā paaudze sāk 

savu ceļojumu mūzikas skaņu pasaulē. Šis 

gads Kokneses mūzikas skolā jau iesākās 

jubilejas zīmē – piecu mēnešu garumā mēs 

varējām būt aculiecinieki iedvesmojošiem 

skolas audzēkņu un absolventu koncer-

tiem. 4.jūnija vakarā Kokneses kultūras 

namā Kokneses mūzikas skolas kolektīvs 

kopā ar savējiem – audzēkņu vecākiem, 

absolventiem, draugiem un atbalstītā-

jiem, visiem mīļi gaidītiem ciemiņiem 

svinēja savus svētkus.

Sarmīte Rode

Kādi ir bijuši Kokneses mūzikas 
skolas 25 gadi? Gatavojoties skolas 
dzimšanas dienai izdots buklets – kā īss 
atskats svarīgākajos skolas notikumos 
un tajā arī rodama atbilde: „Ir padarī-
tais uz ko atskatīties un daudz darāmā 
ko vēl jāpaveic. Skolu absolvējuši 200 
audzēkņi, sasniegti spoži panākumi, 
uzvaras, piedzīvotas arī neveiksmes! 
Viss kā dzīvē!”

Neliela valstiņa zem 
sava karoga

Dzimšanas dienas svinības sākās 
ar kopīgi nodziedātu Valsts himnu un 
arī Kokneses Mūzikas skolas himnu 
(J.Bumbiša mūzika, S.Cīrules vārdi), 
kurā vārdi: „Bet mazo skoliņu, Šo ska-
ņu saliņu, Es vienmēr sirdī glabāšu.” – 
daudziem šajā vakarā sasaucās ar sko-
las karogā attainoto melnbalto taustiņu 
ceļu, kas lai arī ved kalnā, atgādina par 
ceļa sākumu.

Kokneses mūzikas skolas direkto-
re Silvija Cīrule, kura visus šos gadus  
veltījusi skolas izaugsmei, vadot jubi-
lejas pasākumu, aicināja doties atmi-
ņu pastaigā, ieskatoties fotogrāfi jās un   
video ierakstos, ieklausoties  skolas ju-
bilejai veltītajās skolēnu rakstītajās ese-
jās, baudot muzikālus un dziesmotus 
priekšnesumus.

„Tālajā 1991. gada 1.septembrī 
bērnudārza „Gundega” brīvajās telpās 
ienāca Kokneses mūzikas skola. Ar 
mīlestību un lielu izdomu skolas dar-
bam piemērojām telpas, sagādājām 
nepieciešamo mūzikas instrumentu 
minimumu un mūzikas studijas varēja 
sākties! Gadiem ejot un skolēnu skai-
tam pieaugot, telpas kļuva par šaurām 
un skolu pārcēla uz ēkas kreiso spārnu, 
kur tā ir joprojām. 

Pēc Voldemāra Reisnera skices un 
ar Aizkraukles mākslas skolas skolotā-
jas Ineses Dembovskas palīdzību tapa 
skolas karogs, nu jutāmies kā neliela 
valstiņa zem kuras karoga būs dzīvot 

un strādāt. Pirms piecpadsmit gadiem, 
izsludinot konkursu, tika apstiprināta 
arī skolas himna.” – tā pirmos skolas 
gadus raksturoja Silvija Cīrule.

Dzied visi  - no 
pirmklasnieka līdz 
absolventam

Kora klases dziedātajā  „Dziesmā 
par pasaules skaistumu” izskanēja vē-
lējums: „ „Lai katram ir sava gaita, lai 
katram pa laimītei tiek.”

„Visiecienītākais muzicēšanas veids 
skolā ir dziedāšana. Dziedam visi, ne-
atkarīgi no izvēlētās specialitātes – no 
pirmklasnieka līdz absolventam. Kopš 
1995. gada esam katru Latvijas skolu 
un  jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
dalībnieki. Šajā gadā Dziesmu svētku 
laikā iepazināmies ar Berlīnes jaunie-
šu kori un sniedzām kopīgu koncertu 
Rīgā Anglikāņu baznīcā,” – pastāstīja 
skolas direktore. Par šo neaizmirstamo 
notikumu vēstīja arī video kadri uz lielā 
ekrāna. Kokneses Mūzikas skolas kora 
ceļi ne reizi vien krustojušies ar dziedā-
tājiem no Vācijas. Četrus gadus koris 
viesojies viesmīlīgajā Kokneses sadrau-
dzības pilsētā Vitingenā. Bet pēc Vācu 
Samariešu biedrības lūguma dziedāts 
pat Rundāles pilī! Silvijas Cīrules iesāk-
tās kora tradīcijas turpināja kopt Aija 
Liepiņa (kora vadītāja 2002.-2013.), bet 
2015. gadā Dziesmu un deju svētkos 
koris jau dziedāja Leldes Kamzoles-
Gagaines vadībā.

90. gados Latvijas mūzikas skolās 
sākās kokles ziedu laiki – tos piedzīvoja 
arī Koknese. Skolotāja Eva Gardievīte 
īsā laikā spēja saliedēt lielisku koklē-
tāju ansambli. 1992. gadā koklētāju 
ansamblis pārstāvēja Koknesi Hanzas 
dienās Tallinā.  No skatuves uz skatu-
vi meitenes pavadīja vieni un tie paši 
igauņu puiši, kuriem bija iepatikusies 
kokles skaņa un šķelmīgās koknesietes! 
Pamazām kokļu vilnis noplaka, kokles 
klases meitenes absolvēja skolu un at-
stāja jaukas atmiņas par sevi un šo tau-
tisko mūzikas instrumentu.

Savs vijolnieču 
ansamblis un 
saksofonu kvartets

Skatītāju aplausu pavadīti uz skatu-
ves uznāca Vijoļspēles klases meitenes 
un viņu skolotājs Jānis Atslēga, savā 
priekšnesumā atklājot, cik krāsains un 
saulains ir vijoles skanējums.

Par šo klasi Silvija Cīrule atgādinā-
ja: „2008. gadā skolā sāka darboties Vi-
joļspēles klase jaunās skolotājas Marijas 
Vildes vadībā.  No 2012. gada  vijoles 

spēli māca Jānis Atslēga, kurš uz vijo-
les spēli atslēdza meiteņu sirdis! Tagad 
mums ir savs vijolnieču ansamblis!”  
Kopā ar akordeona klasi ir izveidots 
jauns kolektīvs – akordeona un vijoles  
klases orķestris, kuru vada pedagoģe 
Iveta Bērziņa.  

Savs ilgais ceļš 25 gadu garumā 
Kokneses Mūzikas skolā ir Pūšamins-
trumentu klasei. Interesants un noti-
kumiem bagāts laiks sākās 2000. gadā, 
kad fl autas spēli sāk mācīt Gundega 

Ermiča. Divus gadus skolotājai bija pa-
līgi – Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmi-
jas studentes Egija Veldre un Katarina 
Ignatoviča. Jubilejas koncertā sava vieta 
bija arī fl autas skanējumam.

2000.gads  skolas vēsturē paliks 
ar skolotāju Puķīšu maiņu – stafeti no 
Gunta Puķīša pārņēma Ziedonis Puķī-
tis. „Līdzīgi kokļu vilnim šajā laikā Lat-
vijai pāri vēlās saksofonu vilnis, kurš par 
laimi Koknesē vēl nav beidzies! Nenolie-
dzami, ka skolēnu panākumi konkursos 
un festivālos pēdējos 16 gados ir izcilā 
pedagoga Ziedoņa Puķīša nopelns. Pal-
dies par ieguldījumu Pūšaminstrumen-
tu nodaļas popularizēšanā skolotājam 
Guntim Puķītim,  Ziedonim Puķītim 
un  koncertmeistarei Allai Puķītei!” – ar 
gandarījumu sacīja Silvija Cīrule. Skolā 
ir nomainījušās vairāku saksofonu kvar-
tetu paaudzes, vienu no tiem dzirdējām 
iemūžinātajā ierakstā, bet koncertā ska-
tītājus priecēja saksofonu kvintets.

Ar uzticību 
kamerorķestrim

„Ja bērnu aizrauj mūzikas pasaule, 
tad liels ieguvums ir mācības mūzi-
kas skolā. Esmu priecīga, ka Koknesē 
ir šāda iespēja. Mūzikas skolā valda 
miers, mūzika, siltas sajūtas un harmo-
nija. Ieejot skolā ir sajūta, ka esi iegā-
jis pilnīgi citā pasaulē,” -  tā savā esejā 
raksta fl autas spēles klases audzēkne 
Lilija Ozoliņa un līdzīgi domā arī citi, 
kuri dodas cauri mūzikas skaņu burvī-
bai.

Runājot par Akordeona klasi, Sil-

vija Cīrule atsauca atmiņā laiku, kad 
skola darbojās kā Pļaviņu Mūzikas sko-
las fi liāle. 1988. gadā no Rīgas bērniem 
mācīt visnotaļ sarežģīto mūzikas ins-
trumentu – akordeonu, brauca skolo-
tāja Jeļena Bahvalova. Gadu vēlāk skolā 
sāka strādāt Zigmunds Zīlītis, lieliski 
saprototies ar audzēkņiem, izveidojot 
akordeonistu ansambli. 1994. gadā viņa 
iesākto turpināja Aivars Miķelsons, bet 
1997. gadā akordeona spēles apmācību 
uzsāka Iveta Bērziņa. Ar degsmi un lie-

lu pacietību viņa ir  izveidojusi skolas 
kamerorķestri, kurš gadu gaitā kļuvis 
ļoti populārs audzēkņu vidū un muzi-
cējis Rīgas ievērojamākās koncertzālēs. 
„Mūs iepriecina absolventu uzticība 
orķestrim, jo kamēr viņi ir Koknesē, 
ar prieku muzicē iemīļotajā kolektīvā,” 
atzina skolas direktore. 

Par to pārliecinājāmies arī šajā va-
karā, jo kamerorķestris, kura sastāvā 
spēlē gan pavisam mazi ķipari, gan sko-
las beidzēji, apliecināja, cik ļoti viņiem 
patīk spēlēt akordeonu! Skatītāji uzga-
vilēja itāliešu tā dēvētajām „mīļdzies-
miņām”, kā arī latviešu tautasdziesmu 
melodijām. 

Bijušie absolventi 
pārsteidz un iedvesmo

Klavierspēles klase darbojas no 
skolas pirmsākumiem un ir viena no 
lielākajām. Tajā savas radošus centienus 
kā nedzēšamas pēdas atstājuši pedago-
gi: Silvija Cīrule, Māra Kalniņa, Iveta 
Ugaine, Iveta Biķerniece, Regīna Rez-
ņikova, Evija Gīle. Savu sirds darbu ar 
mīlestību turpina Oksana Smelnaka un 
Alla Puķīte, kā arī  Ilona Makareni un 
Jānis Bumbišs – abi kādreizējie Silvijas 
Cīrules audzēkņi, veidojot amatu pēc-
tecību. Pēctecība vērojama arī ģimenes 
saitēs. Skolotāja Jāņa Bumbiša iemīto 
taku par plašu ceļu mūzikas pasaulē iz-
veidojis dēls Kaspars Bumbišs, kurš pa-
visam nesen ir pabeidzis maģistra stu-
dijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. 
Šajos Kokneses mūzikas skolas svēt-
kos Kaspara Bumbiša spēlētais F.Lista 

skaņdarbs bija augstākās meistarības 
parāde un skaists apliecinājums vietai, 
kur sācies viņa ceļš mūzikā. Kaspars 
Bumbišs ir talantīgās pedagoģes Oksa-
nas Smelnakas bijušais audzēknis. Otrs 
brīnišķīgais pārsteigums bija vēl divu 
skolotājas Smelnakas audzēkņu Gitas 
Tarasovas un Raita Kveska uzstāšanās, 
izpildot Dvoržāka „Slāvu deju”. 

Ja šajās jubilejas svinībās būtu iera-
dušies un muzicējuši visi bijušie absol-
venti, daudzos konkursos un festivālos 

godalgoto vietu ieguvēji, dzimšanas 
dienas svinēšana ilgtu vairākas dienas!

Spēkus atjauno kopā 
muzicējot

Kā spēkus atjauno sava darba entu-
ziasti – Kokneses mūzikas skolas peda-
gogi un arī pārējie kolektīva darbinieki? 
Izrādās, ka enerģija vislabāk atgūstama 
kolēģes Rutas pirtiņā un kopā muzicē-
jot! Dzimšanas dienas svinības bija īstā 
reize visiem klātesošajiem dāvāt savu 
nerimstošu dzīves un mūzikas mīlestī-
bu, apvienojoties vienā līksmā jubilejas 
orķestrī.

Kokneses mūzikas skolu 25 gadu 
jubilejā sirsnīgi sveica novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, atzinīgi 
novērtējot skolas direktores Silvijas Cī-
rules milzīgo ieguldījumu skolas attīs-
tībā un izaugsmē un pasniedzot Kok-
neses novada domes Atzinības rakstus 
vairākiem ilggadējiem pedagogiem un 
tehniskajiem darbiniekiem.

 Skolas radošajam kolektīvam 
daudz laimes vēlēja kolēģi no Pļaviņu, 
Aizkraukles, Skrīveru, Lielvārdes mū-
zikas skolām, Kokneses novada izglī-
tības iestāžu pārstāvji, audzēkņi, viņu 
vecāki un absolventi. 

Izdotajā jubilejas bukletā sasilda 
Silvijas Cīrules vārdi: „Tā ar Dieva pa-
līdzību un pašu centieniem turpinām 
strādāt. No sirds pateicos visiem biju-
šajiem un esošajiem skolas skolotājiem, 
audzēkņiem un audzēkņu vecākiem 
par laimi kopā dzīvot šajā brīnišķīgajā 
pasaulē – Mūzikā.”

Laime būt kopā brīnišķīgajā mūzikas pasaulē

Sagaidot gadskārtējos Kokneses 
novada svētkus, aicinām piedalīties jau 
par ikgadēju tradīciju kļuvušajā akcijā 
“Svētki manā Kokneses novadā”. Pieda-
loties akcijā -  ievietojot plakātu mājas 
vai darbavietas logā jūs kļūsiet par lie-
lās loterijas izlozes dalībnieku ar iespēju 
laimēt kādu no Kokneses novada uzņē-
mēju sarūpētām vairāk kā 60 vērtīgām 
balvām: dāvanu kartēm, vietējo ražotā-
ju izstrādājumiem un gardumiem, kā 
arī dažādām darbam un atpūtai node-
rīgām lietām.

“Svētki manā Kokneses novadā” 
plakāti atrodami Kokneses novada 

domē, tās iestādēs, Bebru un Iršu pa-
gastu pārvaldēs un tirdzniecības vietās. 
Izliktie plakāti māju namu logos apstip-
rinās jūsu dalību svētku loterijā. Akcijas 
plakātus būs iespējams saņemt un aiz-
pildītās anketas nodot no 06.06.2016. 
– 30.06.2016. Loterijas izloze notiks 
2. jūlijā Kokneses parka estrādē plkst. 
18.00.  Loterijas dalībnieks varēs pre-
tendēt tikai uz vienu – pirmo laimēto 
balvu! Pārtikas labumu grozs loterijas 
dalībnieka neierašanās gadījumā pāries 
nākamajam izlozētajam dalībniekam, 
citas balvas būs iespēja saņemt Kokne-
ses novada domē.

Uzsākta novada svētku “Te, kur Pērse 
ar Daugavu tiekas” sagaidīšanas akcija 
“Svētki manā novadā”

Nav Tevī sīkā,
Tāpēc viss kļūst liels.
Ir tevī Saule,
Tāpēc viss kļūst gaišs.
/O.Vācietis/

Sirsnīgi sveicieni Dzīves svētkos
Margaritai Dindonei
Valdim Pumpem

Kokneses novada represēto 
nodaļas biedri
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21. maijā vakarā Iršos, muižas klēts (Ma-

gazina) laukumā, vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „Irši” 25 gadu jubilejas koncerts 

bija draugiem, atbalstītājiem un sirsnī-

gajiem Iršu pagasta ļaudīm dāvāja brīniš-

ķīgus svētkus. Zīmīgi, ka šajā dzimšanas 

dienas koncertā piedalījās 25 dejotāji! 

Kolektīva vadītājai Intai Balodei pieder 

pats skaistākais – 25 gados iemantotā 

dejotāju cieņa un mīlestība.

Sarmīte Rode

„Mums patīk dejot!” – izsakot 
šos jubilejas koncerta moto vārdus, 
katrs dejotāju pāris iesēja smaržīgajos 
bērzu meiju zaros krāsainas lentītes, 
tā apliecinot savu nerimstošo dejot 
prieku. 

Pašiem savs zelta 
fonds

Astrīda Saimena koncerta iesā-
kumā atgādināja: „1991. gadā uz pir-
mo mēģinājumu sanāca Iršu pagasta 
iedzīvotāji, kuri jau sen vēlējās dejot. 
Viņus uzaicināja tā laika kluba vadītā-
ja Māra Upenieks. Dejotājus atbalstīja 
gan Māra, gan pagasta vadība. Bija pat 
tādi brīži, ka kāds no dejotājiem neva-
rēja apmeklēt mēģinājumus, jo nebija, 
kas pieskata bērnus. Tad Māra to darī-
ja ar lielu prieku, lai tikai dejotāji varē-
tu apmeklēt mēģinājumus. Tā jau pir-
majā tikšanās reizē Intas Balodes va-
dībā jaunā kolektīva dalībnieki iemā-
cījās latviešu tautas deju „Zemnieks 
darbā”, kas kā „zelta fonds” saglabājies 
repertuārā. Jau 25 gadu garumā ko-
lektīvs veido aktīvu kultūras dzīvi un 
iesaistās gan vietējā gan starptautiska 
līmeņa pašvaldībai nozīmīgos projek-
tos. Visā pastāvēšanas laikā kolektīvu 
atbalstījusi Iršu pagasta pašvaldība un 
Kokneses novada dome. Vislielākais 
paldies dejotāju vārdā Andrim Balo-
dim, kurš visus šos gadus ik nedēļu 
ir rūpējies par vadītājas nokļūšanu 
mēģinājumos un koncertos, kā arī 
morāli un ar savu līdzdalību dejotāju 
vidū vienmēr ir bijis klāt! Mūsu zelts 
ir mūsu kolektīva prezidents Dzintars 
Meiers, kurš 25 gadu garumā ir uzņē-
mies rūpes par kolektīva saliedēšanu.” 

Savukārt visi deju kolektīva „Irši” 
dejotāji atzīst: „Mums ir pati labākā 
kolektīva vadītāja!” Gadiem ejot, ko-

lektīva sastāvs mainās, tikai mīlestība 
uz deju ir palikusi. Pašreiz kolektīvā 
dejo dalībnieki no Iršiem, Bebriem, 
Odzienas un Kokneses. 

Jubilejas koncertā deju kolektīvs 
„Irši” izdejoja desmit skaistas un sir-
dij tuvas dejas, to vidū arī  kolektīva 
pirmo iemācīto latviešu tautas deju 
„Zemnieks darbā”. 

Dejo kopā ar bērniem 
un mazbērniem

Deja „Pie Dieviņa gari galdi” ar 
Intas Balodes horeogrāfi ju bija īpašs 
veltījums gan dejotājiem, gan dzimša-
nas dienas ciemiņiem. Tas bija emo-
cionāls un neaizmirstams brīdis, kad 
uz skatuves uznāca dejotāju bērni un 
mazbērni, un viņu mazie solīši ievijās 
kopīgajā dejas rakstā. Divas pašas ma-
zākās meitenītes dancoja mammu un 
tētu rokās.

Inta Balode atklāja: „Šajā dejā 
piedalījās 19 dejotāju bērni, bet kopā 
mums ir 33 bērni un 8 mazbērni. Mēs 
esam viena liela, skaista un dejiska ģi-
mene!

Deju kolektīvam „Irši” ir daudz 
draugu. Vieni no tiem – kapela „Aiz-
ezeres muzikanti” šajā vakarā klāt-
esošos aicināja dziedāt līdzi Zigfrīds 
Putniņa dziesmām par Pērsi un citām 
saulainām melodijām.

Ar Iršu pagasta vokālo ansambli 
kopā koncertēts visos pagasta pasāku-
mos. R.Paula dziesma „Dejo ar mani” 
bija veltīta draudzībai ar „Iršu” dejo-
tājiem.

Inta Balode ir arī Iršu pagasta 
Pērses sākumskolas deju kolektīva 
vadītāja. Koncertā viņas mazie dejo-
tāji dāvāja savu dejot prieku „Latviešu 
pāru deju svītā”. Bērni pastāstīja, ka ir 
daudz mācījušies no lielajiem „Iršu” 
dejotājiem, kā stalti vest dejas soli un 
nēsāt tautas tērpu.

Deja „Ciganovskis” R.Spalvas 
horeogrāfi jā arī ir kolektīva zelta re-
pertuārā. Arī šoreiz, skatītāju aplau-
su pavadīts, Ciganovska solo dejoja 
Dzintars Meiers. Vērīgākie noteikti 
pamanīja - kad uz skatuves raisījās 
„Līgo danči”, virs dejotāju galvām 
pārlaidās svētelis. Tātad svētības un 
daudz skaistu deju viņiem netrūks!

Mīlestība uz deju 
nebeidzas

Kad „Iršu” dejotāji aicināja uz ska-
tuves piebiedroties bijušos dejotājus, 
bija prieks vērot, cik daudzus novada 
iedzīvotājus ir vienojusi mīlestība uz 
deju. Skanot „Es mācēju danci vest” 
viņi visi kopā uz mirkli atcerējās kopā 
pavadītos gadus.

Svētku brīdī kopā ar Iršu ļaudīm 
bija arī Māra Upenieks, kuras devums 
kādreizējā pagasta kultūras dzīvē un 
deju kolektīva „Irši” izveidē ir neno-
vērtējams. 

Dāvinot katrs pa krāšņai rozei, 
„Iršu” dejotāji mīļi sveica savu vadītā-
ju Intu Balodi, bet visi izteiktie labie 
vēlējumi kopā ar krāsainiem balo-
niem pacēlās debesīs. 

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 

Raina Līcīte, sveicot jubilārus, sacī-
ja: „Jūs mīlat deju un savā mīlestībā 
dalāties ar mums!” Svētku brīdī viņa 
pasniedza Intai Balodei Kokneses 
novada domes Atzinības rakstu par 
ilggadēju radošu ieguldījumu tautas 
dejas tradīcijas saglabāšanā un attīs-
tībā. Kokneses novada domes Atzinī-
bas rakstu par tautas mākslas tradīciju 
godā turēšanu un dejotāju saliedēša-
nu saņēma arī kolektīva prezidents 
Dzintars Meiers.

Kokneses novada domes depu-
tāts un bijušais Iršu pagasta padomes 
priekšsēdētājs Pēteris Keišs, suminot 
jubilārus, atzina: „Jūs kā pirms 25 ga-
diem bijāt, tā joprojām esiet vidējās 
paaudzes deju kolektīvs!”

Svētku reizē ceļu uz Iršiem bija 
mērojis Ogres kultūras centra vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Aija” un va-
dītāja Aija Zepa. Saviem draugiem un 
visiem svētku svinētājiem ogrēnieši 
dāvāja deju priekšnesumus un sirsnī-
gus sveicienus jubilejā.

Skatītāji uzgavilēja Iršu pagasta 
vokālais ansambļa dalībnieču dzies-
motajam veltījumam, kurā draudzīgi 
tika apdziedāti „Iršu” dancotāji.   

Ar Laimas atslēdziņu 
rokās

Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
jauniešu deju kolektīva „Kāre” vadītā-
ja Sarmīte Plūme jubilārus sveikt bija 
ieradusies kopā ar vienu čaklu darba 
„bitīti” un otru, kurai patīk svētkus 

svinēt. Abu meiteņu priekšnesums ie-
līksmoja visus dejas draugus. Sarmīte 
Plūme atklāja, cik ļoti viņu saviļņojusi 
Intas Balodes radītā deja „Pie Dieviņa 
gari galdi”. „Inta, Tu vari būt laimīga, 
jo Tavās rokās pašas Laimas atslēdzi-
ņa ir 25 gadus un, vēl jo laimīgāka, jo 
šī deja ar mazajiem ķipariem aplieci-
nāja, ka viņi – jaunie dejotāji Tev būs 
ne tikai uz Dziesmu un deju svētku 
simtgadi, bet arī vēl pēc 25 gadiem!”

Savukārt vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots” savā apsveiku-
mā uzsvēra, ka Inta Balode ir viņu 
kopīgā vadītāja un viņus visus ciešā 
pavedienā saista kaislība uz deju. „25 
gadu vecumā cilvēks zina ko grib un 
kas patīk,” teica „Liepavots” dejotājas,  
dāvinot īpaši jubilāriem darinātu pār-
steigumu un izdancinot „Iršu” puišus.

Jubilāriem daudz laimes vēlēja arī 
Pērses sākumskolas dejotāji, Bebru 
pagasta vokālais ansamblis „Nianse”, 
Dace un Dzintars Greļi, kapela „Aiz-
ezeres muzikanti”, Kokneses kultūras 
nams, Iršu senioru klubiņš „Vālodzī-
te” un atsaucīgie koncerta skatītāji.

Savukārt „Iršu” dejotāji pateicās 
visiem, kuri palīdzējuši un atbalstījuši 
piepildīt viņu radošās ieceres.

Svētku bukletiņā, ko jubilāri dāvi-
nāja koncerta skatītājiem, ir pateikts 
galvenais: „Nozīmīgs ir ikviena dalīb-
nieka personīgais ieguldījums kolek-
tīva pastāvēšanā! Cauri laiku lokiem 
pastāvēs  mīlestība uz latviešu tau-
tas deju, radošums un kopā būšanas 
prieks!”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” nosvinējis 
25. dzimšanas dienu!

Mēs  esam viena liela, skaista un dejiska ģimene! Jubilāri – vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”

Vecbebru profesionālās un vispār-

izglītojošās vidusskolas tautas deju 

kolektīvs “Kāre” ar labi padarīta darba 

apziņu noslēdzis sezonu. 28.maijā 

jaunieši pārstāvēja Kokneses novadu 

4. Vecumnieku novada Dziesmu un 

deju svētkos “Mana zeme “, bet 4.jūnijā 

kopā ar visiem Aizkraukles deju apriņķa 

dejotājiem veidoja košus rakstus Aizkr-

aukles stadionā lielkoncertā “Es mācēju 

danci vest”.

Vecbebru profesionālās un 

vispārizglītojošās internātvidusskolas 

informācija

Sezonas noslēgums “Kārei” devis 
gandarījumu par ieguldītā darba no-
vērtējumu. Jau 16.aprīlī Aizkraukles 
deju apriņķa kolektīvu skatē jauniešu 
deju kolektīvu C grupā “Kāre” ieguva 
1.pakāpi ( vērtējums – 41,42 punkti).

11.maijā Jelgavā notika Valsts 
izglītības satura centra rīkotais ra-

došais pasākums profesionālās iz-
glītības iestāžu jauniešiem “Radi, 
rādi, raidi 2016”. Tas ir centrālais 
un nozīmīgākais notikums visiem 
pašdarbības kolektīviem un interešu 
pulciņiem mūsu izglītības sistēmā. 
Jelgavā savas prasmes rādīja gan de-
jotāji, dziedātāji mūziķi, gan indivi-
duālie izpildītāji un pat modes un 
frizūru demonstrētāji. “Kāre” šajā 
kopkoncertā – skatē izpildīja trīs de-
jas: cēli lirisko “Viņpus upes ozoliņi “ 
Jāņa Purviņa horeogrāfi jā, latgaliski 
azartisko “Sēju savas jaunas dienas” 
Artas Melnalksnes horeogrāfi jā un 
Ulda Žagatas seno, iemīļoto solo 
deju “Raibie cimdi”, kas no solistiem 
pieprasa ne tikai tehniskās prasmes, 
bet lielu aktiermeistarību. “Kāres “ 
sniegums šajā skatē tika novērtēts 
ar visaugstākajiem punktiem starp 
Zemgales novada profesionālo sko-
lu dejotājiem – “Kāre” saņēma 48 

punktus! Savukārt “Raibo cimdu” 
solisti Renāte Jaudzema un Elvis 

Bērzkalns kā individuālie izpildītāji 
tika novērtēti ar 48, 5 punktiem (no 

50 iespējamiem). Sezona ir izdejota 
godam!

„Kāre” ar augstu atzinību noslēdz sezonu
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Folkloras kopa "Tīne" 21.un 22.maijā 

piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu fol-

kloras kopu nacionālajā sarīkojumā "Pul-

kā eimu, pulkā teku", kas notika Saldū. 

Vairāk nekā 1000 dalībnieku vienuviet 

priecājās un rādīja savu māku gan dziedā-

šanā, gan muzicēšanā un dejošanā.

Inguna Žogota,

folkloras kopas "Tīne" vadītāja

Svētki notika reizē ar Saldus 
pilsētas svētkiem. Piedalījāmies arī 
lielajā gājienā, dažādos koncertos, 
kuros bijām gan tie, kas koncertē, 
gan arī klausītāji. Bija dažādas ra-
došās darbnīcas, rotaļu sarīkojums, 
danči, stāstu vakars un lielais nova-
du koncerts Kalnsētas parka estrā-
dē. Šogad tēma - ZIRGS un ZIR-

GOŠANĀS.
Šajā mācību gadā "Tīnē" dar-

bojās 15 dalībnieku no 1.- 4.klasei. 
Aicinām nākamgad atkal jaunus 
dalībniekus, kas papildinās mūsu 
rindas! Nākamais PEPT festivāls 
būs Dzērbenē. Bet līdz tam vēl apaļš 
gads, ko pavadīsim mēģinājumos, 
koncertos, pasākumos, konkursos.

„Tīne” svētkos

23. jūnijā Iršu pagastā notiks atceres 

pasākums veltīts lielākajai vācbaltu 

kolonijas izveidei Baltijā pirms 250 ga-

diem. Atbalstot jaunās tūrisma sezonas 

atklāšanu novadā un gatavojoties vāc-

baltu kolonijas ievērojamās gadskārtas 

atcerei, 19.maijā Iršu pagasta bibliotēka 

sadarbībā ar Iršu pagasta pārvaldi un 

skolotāju – Iršu pagasta vēstures pēt-

nieci Valdu Kalniņu organizēja velobrau-

cienu pa bijušās Iršu kolonijas dienvidu 

daļu. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Iršēnieši jau iepriekšējos velobrau-
cienos aizvadītājā gadā ir apliecinājuši, 
ka ar lielu interesi iepazīst sava pagas-
ta un tuvākās apkaimes vēsturi. Pēc 
Valdas Kalniņas izveidotā maršruta 
saulainajā dienā velobrauciens sākās 
no Magazīnas laukuma. Ābeļziedu 
un ceriņu smaržas pavadīti, 23 brau-
ciena dalībnieki – viņu vidū arī Pērses 

sākumskolas skolēni, devās izzinošā 
ceļojumā, apskatot mājas vai māju vie-
tas, kur reiz dzīvojuši vācbaltu kolo-
nisti. Braucējiem lieti noderēja Valdas 
Kalniņas sagatavotā un katram dalīb-
niekam izsniegtā informatīvā karte 
ar ēkām, kas tika uzceltas vācbaltu 
kolonijas dienvidu daļā. „No senajām 
ēkām – to bijušās godības maz palicis 
pāri. Brauciena laikā apskatījām mā-
jas, kuras joprojām dzīvo savu dzīvi, 
jo tagadējie saimnieki tās kopj ar lielu 
mīlestību. Bērniem bija interesanti uz-
zināt, ka vācbalti savām mājām deva 
numurus, piemēram, māja ar numuru 
51 bija kolonistu skola. Apskatījām arī 
māju „Stūrīši”, kura savu nosaukumu 
ieguvusi no saimnieku uzvārda. Ar 
lielu sirsnību mūs uzņēma arī kād-
reizējā kolonistu mājā „Vārpas”, kur 
jau vairākās paaudzēs dzīvo Platpīru 
ģimene,” pastāstīja Valda Kalniņa. Pēc 
apmēram nobrauktajiem 6 kilomet-
riem velobraucēji iebrauca mājas „Il-

gas” pagalmā, kur viņus laipni sagai-
dīja mājas saimniece Anita Igaune un 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina 
Līcīte ar brauciena dalībniekiem klātu 
cienastu galdu zem kupla un ziedoša 
kastaņkoka. Anita Igaune pastāstīja, 
ka šī māja, kur sākotnēji dzīvojusi vāc-
baltu ģimene, uzcelta 1932. gadā. Kad 
1939. gadā vācbalti atstāja Latviju,  
māju nopirka viņas vecvecāki un deva 
vārdu „Ilgas”. 

Mazi un lieli velobraucēji atzina, 
ka ar prieku piedalās velobraucienā, 
jo tā ir lieliska iespēja vēl vairāk uzzi-
nāt par sava pagasta senatni. Daži gan 
smaidot bilda, ka grib pamodināt sa-
miņus, kas pa Pērsi peld uz Daugavu! 
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja Dace 
Grele visiem atsaucīgajiem velobrau-
cējiem dāvāja īpašas velo pasākuma 
medaļas, bet pārvaldes vadītāja Raina 
Līcīte, kura iepriekšējās reizēs arī bija 
velobrauciena dalībniece, šajā reizē 
savējos atbalstīja ar laba vēlējumiem.

Gardi pamielojušies un atpūtu-
šies, velobrauciena dalībnieki, dodo-
ties mājupceļā, uzkavējās pie dzirna-
vām, aplūkoja māju „Krustupji”, kur  
dzīvo vācbaltu advokāta Konrāda 
Dekerta dzimta, bet atgriežoties Iršu 

centrā uzzināja mājas „Doktorāts” 
vēsturi. 

Šogad pirmais velobrauciens 
noteikti devis ierosmi nākamajam 
braucienam, jo aizsāktā tradīcija jā-
turpina!

Velobrauciens pa bijušās Iršu kolonijas dienvidu daļu

Velobrauciena dalībnieki „Ilgu” sētā.

21.maijā Kokneses novada pirmsskolas 

izglītības iestādē "Gundega" tēti un 

lielie brāļi tika aicināti uz teritorijas 

sakopšanas talku. 

Rita Gabaliņa,

pirmsskolas izglītības iestādes 

"Gundega" vadītāja

Vecāki bija ļoti atsaucīgi. Uz lie-
lo darbošanos ieradās bērnu mam-
mas, tēti, brāļi un tika piesaistīti 
pat radinieki – krusttēvi un onku-
ļi. Kopīgiem spēkiem tika sakoptas 
teritorijā esošās puķu dobes, līdzi-

nātas smiltis veco nojumīšu vietā, 
bērta un līdzināta zeme, atjaunotas 
smiltis smilšu kastēs. Grupas “Vāve-
rīte” vecāki Iestādei dāvināja rotaļu 
ierīces – mašīnu ar piekabi un au-
tobusu.

Paldies Ervīnam Sproģim par 
nojumīšu demontēšanu un būvgru-
žu aizvešanu. Mūsu aktīvo darboša-
nos novērtēja arī Kokneses Luterāņu 
baznīcas mācītājs Valdis Baltruks.

Paldies visiem aktīvajiem talkas 
dalībniekiem, kas darbojās mūsu te-
ritorijas uzkopšanā!

Talka pirmsskolas izglītības 
iestādē „Gundega”

Jaunieši izvēlas teikt “Jē!” šodienai 

aizraujošā gaisotnē. Jēkabpils Jau-

niešu diena - pasākums, kuru neviens 

nedrīkst un negrib palaist garām - šī 

gada 18. jūnijā Jēkabpils stadionā 

“Vārpa”, sadarbībā ar lielāko ielu 

sporta un kultūras organizāciju “Ghet-

to Games”. Pasākums pulcēs vairāk 

nekā 3000 jauniešu no Jēkabpils un 

citām Latvijas pilsētām. 

Informāciju sagatavoja:

Anete Patrīcija Pavlova

Jēkabpils Jauniešu domes

Komunikāciju speciāliste

Jēkabpils Jauniešu dome sadar-
bībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bu un lielāko ielu sporta un kultū-
ras organizāciju “Ghetto Games” 
organizē vasaras karstāko pasāku-
mu, solot sagādāt ne mazums jaunu 
pārsteigumu.

Turnīri norisināsies 12 dažādos 
sporta veidos: ielu basketbolā, ielu 
futbolā, ielu florbolā, ielu vingro-
šanā, pludmales handbolā un volej-
bolā, kā arī ekstrēmās skrituļslido-
šanas (inline) un BMX sacensībās. 
Pasākuma apmeklētājiem būs ie-
spēja izcīnīt balvas arī galda tenisa, 
galda hokeja, dambretes un novusa 
turnīros, savukārt, novitāte šogad- 
Bumbumba.lv piedāvāta atrakcija 
un iespēja spēlēt futbolu neierastā 
veidā - burbuļfutbols. 

Par vasarīga festivāla atmos-
fēru rūpēsies mākslas zona, kā arī 
karstumu pasākumam piešķils zi-
nātnes eksperimentu telts, kurā 
ķīmiskie un fizikālie procesi tiks 
demonstrēti jauniešiem interesē-
jošā veidā. Īpašs pārsteigums- jau-
nā skeitparka siena, kur ar krāsas 
triepieniem izpausties būs iespēja 

ikvienam Jauniešu dienas apmek-
lētājam. 

Nav aizmirsts arī par elpas at-
vilkšanu un latviešu filmu noska-
tīšanos kino teltī, kura būs atvērta 
apmeklētājiem jau no plkst. 11:00, 
kā arī jau atkāroti Jēkabpils Jaunie-
šu dome būs parūpējusies par ierī-
kotām atpūtas zonām ar īpaši dizai-
nētiem JJD atpūtas krēsliem.

Pasākumu vadīs Ghetto līderis 
Raimonds Elbakjans, pārsteigs mu-
zikālie priekšnesumi Ghetto Fakto-
ra dalībnieces Melitas Rozentāles 
izpildījumā, hip-hop deju grupas 
“InterBeatles” dejotāju performan-
ce, un par muzikālo noformējumu 
rūpēsies Ghetto galvenais DJ – 
GetDizzy.

Reģistrēšanās turnīriem- plkst. 
11:00, savukārt Jauniešu dienas at-
klāšana gaidāma plkst. 12:00.

Jauniešu diena Jēkabpilī
25. maijā, Kokneses novada domes lielajā 

zālē, Kokneses novada mednieku klubu 

biedri, apskatei un ekspertu vērtējumam 

bija izstādījuši pēdējos divos trijos gados 

nomedīto staltbriežu ragus. No Sēlijas 

virsmežniecības ciemos bija uzaicināti 

lietpratīgi eksperti – Māris Bondars Sēlijas 

virsmežniecības virsmežzinis un Guntis 

Baumanis Sēlijas virsmežniecības Jēkab-

pils nodaļas mežzinis. 

Dace Svētiņa

Ekspertu uzdevums bija apskatīt 
kādi ragi ir samedīti Kokneses novadā 
un novērtēt to vai staltbrieži ir tikuši 
nomedīti laikā vai nelaikā, pareizi vai 
nepareizi. Paši eksperti atzina, ka tā ir 
īsta zinātne, kurā tikai pēc dzīvnieka 
ragiem ir iespējams noteikt cik vecs, 
perspektīvs vai slims tas ir bijis.

Kokneses mednieku klubu biedri 
stāsta, ka jau daudzus gadus medībās 
pielieto selektīvo medību principu 

(medības uz gaidi, ar dzīvnieku novē-
rošanu), kas atļauj izšaut neperspek-
tīvus, slimus vai vājus dzīvniekus. Tas 
tiek darīts, lai atjaunotu staltbriežu 
populāciju, kas tika izjaukta 90tajos ga-
dos, kad, nepareizi medījot, bojā aizgā-
ja daudzi perspektīvi dzīvnieki.

Pēc nopietnas apskates mežziņi 
deva savu vērtējumu un ieteikumus 
vietējiem mednieku kolektīviem - 
potenciāls ir, staltbriežu populācija 
Kokneses novadā kopumā ir laba un 
nostabilizējusies, un ja mednieki būs 
pietiekami saliedēti, darbosies kopā, arī 
turpmāk pielietojot selektīvo medību 
principu - rezultāts būs.

Staltbrieža bullis ir izcilākais Latvi-
jas medījums un ir nepieļaujami, ja tas 
tiek medīts uz labu laimi, nezinot un 
neievērojot pareizus medību principus, 
likumsakarības un patiesības. Būt med-
niekam nozīmē dzīvot citādu dzīves 
veidu. Ir jāizjūt daba, jāmīl dzīvnieki.

Staltbriežu ragu vērtēšana
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Kokneses un Vitingenas 
sadraudzībai - 20
Mūsdienās pilsētu un pašvaldību sa-

draudzība ir sadarbības forma dažādu 

sociālo, kultūras un ekonomisko saišu 

veicināšanai, lai stiprinātu sapratni 

starp dažādām kultūrām un veicinātu 

starptautisko biznesa un tūrisma saišu 

veidošanos. Pirms 20 gadiem parakstī-

tais pilsētu draudzības un sadarbības 

līgums starp Koknesi un Vitingenu 

(Vācija) nav tikai dokuments, tas ir 

paliecinājums divdesmit gadus ilgai 

draudzībai. Draudzībai, kas dibināta 

uz brīvu izvēli, savstarpēju sapratni, 

uzticēšanos un abpusēji patiesu ieinte-

resētību. 

Lauma Āre

1993. gadā Koknesē ieradās Zigf-
rīds Ešerts, lai atgūtu savas vectēva 
mājas. Sarunu laikā radās iecere di-
bināt kontaktus starp Vitingenas un 
Kokneses pašvaldībām. Vitingenas 
pilsētas direktors Johannes Plumei-
jers atbalstīja izteikto piedāvājumu. 
Pamatojoties uz Koknese pagasta 
padomes pilnvarojumu, padomes 
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis, Kok-
neses vidusskolas direktors Māris 
Reinbergs un vācu valodas skolotā-
ja Rasma Novika  1994. gada vasarā 
devās uz Vitingenu, kur pirmo reizi 
klātienē tikās ar vitingeniešiem. 

Pēc diviem gadiem, 1996. gadā 
gan Koknesē, gan Vitingenā tika 
parakstīts savstarpējais sadarbības 
līgums. Sākas draudzība, kas bals-
tās uz savstarpēju sapratni, kultūru 

daudzveidības iepazīšanu un privātu 
draudzīgu kontaktu dibināšanu. 

Daudziem koknesiešiem ir bijusi 
iespēja doties lauksaimniecības prak-
sē, iepazīt Eiropas savienības valsti vēl 
tajā laikā, kad Latvija nebija pārstāvēta 
savienībā. 

Abas pašvaldības realizēja kopē-
jus projektus, no kuriem lielākais bija 
1999. gadā ar Eiropas savienības at-
balstu realizētais pārrobežu sadarbības 
projekts PHARE-TACIS, kur vairāk 
nekā 60 Kokneses un apkārtnes zem-
nieki varēja divas nedēļas praktizēties 
Vitingenas zemnieku saimniecībās un 
gūt pieredzi semināros. 

Kokneses māksliniekiem ir bijusi 
lieliska iespēja sevi pilnveidot Vitingen-
gas mākslinieku nedēļu laikā. Novada 
pedagogiem bija iespēja iepazīt izglītī-
bas iestādes Vitingenā. 

Līdztekus projektu realizācijai div-
desmit gados ir notikušas delegāciju 
apmaiņas, gūta pieredze pašvaldību 
darbā, ir notikusi savstarpējas piere-
dzes nodošana, intensīvi personiski 
kontakti ģimeņu starpā. Un arī šovasar, 
novada svētku laikā, tiksimies ar vie-
siem no sadraudzības pilsētas Vitinge-
nas,  lai kopīgi atcerētos sadraudzības 
divdesmit gadus, jo tik ilggadēji un uz-
ticami partneri ir retums.

Kokneses novada iedzīvotāji aici-
nāti būt kopā 1. jūlija vakarā Zaļajā tir-
gus laukumā Koknesē, kad svinīgi tiks 
atklāta koka skulptūra veltīta Kokneses 
un Vitingenas 20 gadu sadraudzībai!

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija (turpmāk 
- VARAM) saskaņā ar Ministru 
kabineta 2004.gada 23.marta notei-
kumiem Nr.157 “Kārtība, kādā vei-
cams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” nodod sabiedriskai 
apspriešanai stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma ietvaros izstrādā-
to Vides pārskata (turpmāk – Vides 
pārskats) projektu Daugavas upju 
baseinu apgabala apsaimniekošanas 
plānam 2016.-2021.gadam (turp-
māk – apsaimniekošanas plāns) un 
Daugavas upju baseinu apgabala 
plūdu riska pārvaldības plānam 
2016.-2021.gadam (turpmāk – plū-
du riska plāns). 

Apsaimniekošanas plānu un plū-
du riska plānu ir izstrādājis Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs, bet Vides pārskata projektu 
VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-
1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-
pasts: pasts@varam.gov.lv; tīmekļa 
vietne www.varam.gov.lv).

Vides pārskata projekts attiecas 
uz vides politikas jomu. 

Vides pārskata projekta izstrā-
de tika uzsākta 2015.gada novem-
brī. Apsaimniekošanas plānu un 
plūdu riska plānu atbilstoši Ūdens 
apsaimniekošanas likuma 9.panta 

ceturtajai daļai sagatavoja Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs (turpmāk – LVĢMC). Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Daugavas upju baseinu ap-
gabala apsaimniekošanas plānu un 
plūdu riska plānu apstiprināja ar 
2015.gada 17.novembra rīkojumu 
Nr. 335. Lai arī apsaimniekošanas 
plāns un plūdu riska plāns 2016.-
2021.gadam ir apstiprināti, tajos 
var tikt izdarīti grozījumi, ja Vides 
pārskata apspriešanas laikā šāda 
nepieciešamība tiks konstatēta. 
Apsaimniekošanas plāns un plūdu 
riska plāns tiek realizēti laikā no 
2016.gada sākuma līdz 2021.gada 
beigām. 

Apsaimniekošanas plāna un 
plūdu riska plāna īstenošana ietek-
mēs visu Daugavas upju baseinu ap-
gabala teritoriju.

Vides pārskata projekta sabied-
riskā apspriešana notiek no 2016.
gada 6.jūnija līdz 2016.gada 4.jūli-
jam. Ar apsaimniekošanas plānu, 
plūdu riska plānu un Vides pārska-
ta projektu ir iespējams iepazīties 
VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-
1494, Rīga), iepriekš saskaņojot pa 
tālruni: 67026574. VARAM darba 
laiks: no pirmdienas līdz ceturtdie-
nai no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, 

piektdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 
16:00 ar pusdienas pārtraukumu no 
plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00; brīv-
dienas - sestdiena un svētdiena. 

Vides pārskata projekts pieej-
ams VARAM tīmekļa vietnē: http://
www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_
aps/?doc=22063. Apsaimniekošanas 
plāns un plūdu riska plāns pieejams 
LVĢMC tīmekļa vietnē: http://www.
meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-
apsaimniekosana-/upju-baseinu-
apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/
upju-baseinu-apgabalu-apsaimnie-
kosanas-plani?id=1107&nid=424.

Rakstiskus priekšlikumus ar 
norādi „Priekšlikumi Daugavas ba-
seina apsaimniekošanas un plūdu 
riska pārvaldības plānam un vides 
pārskatam projektam” līdz 2016.
gada 4.jūlijam sūtīt pa pastu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai (adrese: Peldu iela 
25, LV-1494, Rīga) vai arī elektro-
niski uz e-pasta adresi: pasts@va-
ram.gov.lv. Juridiskām personām 
nepieciešams norādīt institūcijas 
nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
priekšlikumu sniegšanas datumu 
un kontaktinformāciju, bet fi ziskām 
personām – vārdu, uzvārdu, adresi 
un datumu. Anonīmi iesniegumi 
netiks ņemti vērā.

Paziņojums par Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāna 2016.-2021.gadam un Daugavas 
upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-
2021.gadam ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides 
pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Līgo dienā Iršu pagastā kā smaržīgā 

jāņuzāļu vainagā ievīsies  atmiņu puķes. 

Katrai vietai pieder savs senatnes stāsts. 

Iršu vārds vēstures lappusēs vienmēr atklā-

sies ar lielākās vācbaltu kolonijas izveidi 

Baltijā. Vasaras saulgriežos ciemos būs 

gaidīti kolonistu dzimtu pēcteči un ikviens 

vēstures izzinātājs. Šī laika aculiecinieki  

-  vairākas kolonistu celtās mājas joprojām 

dzīvo savu dzīvi un priecājas par cilvēkiem, 

kuri tām ir uzticīgi.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Sešus kilometrus no Iršu pagasta 
centra vienā no kādreizējām vācbaltu 
kolonistu mājām savu dzīves lielāko 
daļu pavadījusi Anita Igaune.   No matu 
galiņiem līdz papēžiem viņa ir Iršu pa-
gasta patriote un savu dzīvi citur nespēj 
iedomāties. Tikšanās reizē ābeļu ziedē-
šanas laikā baudījām „Ilgu” saimnieces 
viesmīlību un pārliecinājāmies, kāda ir 
laimes sajūta, ik rītu sasveicinoties ar 
savu bērzu birzīti, ar divām dižām kļa-
vām, kuras iespējams iestādījuši mājas 
cēlāji. Sēžot zem kupla kastaņu koka, 
pie saimes galda sarunā atritinājās laiks 
pirms teju sešiem gadu desmitiem. 

Savu stūrīti zemes 
atrod Iršos

Labi saglabājušos koka ēku uzcēlu-
si kāda vācbaltu ģimene 1932. gadā, bet 
pēc septiņiem gadiem, sākoties repat-
riācijai, māja ar numuru 34A palikusi 
bez saimniekiem. 

„1939. gadā tēva vecāki Andrejs 
un Minna Ormaņi no Bērzaunes ar 
dēliem Alfrēdu un Arvīdu pārcēlās uz 
dzīvi šeit, pakāpeniski māju izpērkot. 
Manam tēvam Alfrēdam toreiz bija 

17 gadi, bet viņa brālis bija pāris ga-
dus vecāks. Kad bija jādod mājai vārds, 
tēvs izvēlējies „Ilgas”, jo Bērzaunē, esot 
rentniekam, bija noskatījis savu sapņu 
māju ar nosaukumu „Ilgas” Tajā pašā 
gadā arī manas mātes vecāki, Fricis un 
Zelma Kvanti no Limbažu puses, Alo-
jas, ilgodamies pēc sava stūrīša zemes 
un mājas, tepat netālu nopirka māju, 
kurai deva vārdu „Silarāji”. Mana mam-
ma Austra tolaik bija trīspadsmit gadus 
veca. Ar laiku taciņa caur bērzu birzij 
no „Ilgām” līdz „Silarājiem” tika cieši 
iestaigāta,” – par abu dzimtu ienākšanu 
Iršos stāsta Anita.

„Ilgu” pagalmā augošam bērzam 
arī savs atmiņu stāsts. Kad abiem brā-
ļiem bijis jādodas karā, mājinieki ie-
stādījuši sētā divus bērziņus, nodomā-
jot, ja kociņi augs, dēli pārnāks mājās. 
Viens bērziņš iznīcis, it kā zirgs esot 
nokodis galotnīti.  Dēli atgriezās, tikai 
Arvīds bija izcietis smagu ievainojumu, 
bet Alfrēds novārdzis fi ltrācijas nomet-
nē.

Mežābele uzzied 
atmiņās

1956. gadā Alfrēds un Austra ap-
precas, un par jaunās ģimenes mājvietu 
kļūst „Ilgas”, bet viņu vienīgajai mei-
tai Anitai bērnībā vienlīdz mīļas abas 
mājas, jo katrā no tām pavadīti neaiz-
mirstami brīži. No 70. gadiem, kad 
sākās meliorācija, „Silarāju” vairs nav, 
tāpat kā lielā ābeļdārza. Arī „Ilgās” vi-
ņas vecāki iestādījuši ābeles, kas tagad 
dāvā bagātīgu ražu, gan sakuplojušo 
kastaņkoku. Bet pirmo mājas saimnie-
ku stādītā mežābele, ko Anita atminas 
no bērnības dienām, tagad uzzied tikai 
atmiņās.

„Uz skolu devos cauri „Silarājiem”, 
tad cauri mežam uz autobusu pietu-
ru „Siljāņi”. Tāda īsta ceļa nebija, tikai 
zirgu iebraukts. Atminos, kā 1.klasītē 
mamma mani uzlika uz mazām paš-
taisītām slēpītēm un mēs abas slēpo-
jām līdz pieturai. Sniega sega bija tik 
pamatīga, ka izbrist nevarēja. No skolas 
mājupceļā „Silarāju” vecmāmiņa, mani 
– mazo skolnieciņu, vienmēr sagaidīja 
ar kaut ko garšīgu,” atminas Anita.

Pēc Pērses pamatskolas beigšanas, 
mācības turpinot Saulaines tehnikumā, 
1978. gadā viņa ieguvusi agronomes 
diplomu un atgriezusies dzimtajā pusē, 
kur jaunajai speciālistei piešķirts lab-
iekārtots dzīvoklis pagasta centrā. Pēc 
diviem gadiem apprecējusies, kad ģi-
menē piedzimušas atvasītes -  meita un 
dēls, Igauņi pārcēlušies uz Līvānu māju. 

Palīdz pleca sajūta
90. gadu sākumā, kad kolonistu 

pēcteči sākuši braukt uz Iršiem un in-
teresēties par savām senču mājām, arī 
„Ilgās” bijuši ciemiņi. „Ar vīru bijām 
darbā, bet bērni „Ilgās” pie vecvecā-
kiem. Izrādās, karstās vasaras pusdien-
laikā sētā iebraukuši divi vācu kungi un 
lūguši atļauju apskatīt māju, no kuras 
aizbraukuši agros jaunības gados. Vec-
māmiņai bijis liels pārdzīvojums, ka 
vācieši ar aizrautību fotografējuši māju 
un apkārtni, arī bērneļus, kuri, kā jau 
lauku sētā, skraidījuši mazliet nosmu-
lējušies,” stāsta Anita.

Kad dzīvē pārpildīts sāpju kauss, 
liela nozīmē ir tuvu cilvēku sniegtai ple-
ca sajūtai. „1992. gads manā dzīvē bija 
traģisks, es dažu mēnešu laikā zaudēju 
tēvu, mātes brāli – manu krusttēvu un 
vīru. Dzīve sagriezās neaptveramā vir-

pulī – bērni mazi, māte palikusi viena. 
Tajā gadā atgriezos „Ilgās” un,  palīdzot 
labiem kaimiņiem, atsaucīgajiem Iršu 
ļaudīm, tikām ar visu pamazām galā,” 
par šo grūto pārbaudījumu laiku teic 
Anita. 

Viņas sirmā māte noraugās uz savu 
mīļo sētu no mākoņa maliņas. Bērni, lai 
arī katrs savā dzīvē, bieži ciemojas savās 
bērnības mājās. Dēlam Guntaram, kurš 
strādā „Latvijas valsts mežos”, dzīvoklis 
ir tepat Iršos, tāpēc viņš ir vislielākais 
palīgs ikdienas darbos. Lopiņu saime 
vairs netiek turēta, bet darāmā sētā, 
ko uzrauga mājas sargi Renda un Šēra, 
vienmēr pietiek.  Par dēla lielāko vaļas-
prieku Anita smej: „Guntars bez meža 
un medībām nevar iztikt, tas viņam ie-
dzimts no tēva un vectēva.” 

„Ilgām” ilgu mūžu!
Jau daudzus gadus viņa strādā par 

sekretāri Iršu pagasta pārvaldē. Uz 

darbu visbiežāk dodas ar satiksmes 
autobusu līdz pieturai nepilnus divus 
kilometrus ejot kājām. „Radi no Bēr-
zaunes kādā tikšanās reizē man vaicāja: 
„Vasarā tev ir labi, bet kā tu izdzīvo zie-
mā, kā vari tikt uz darbu? Viņiem bija 
pārsteigums, ka mūsu pusē ziemā ceļi 
tiek tīrīti arī viensētās,” – teic Anita. 

Ēka, pateicoties gādīgām rokām, 
nav daudz mainījusies no saviem 
pirmsākumiem.  „Esam tikai ievilkuši 
ūdensvadu un kanalizāciju. Par vēstu-
risku vērtību ir kļuvusi maizes krāsns, 
kurā vēl noteikti varētu cept maizes 
kukulīšus, tikai neesmu no mātes šo 
māku mantojusi,” – stāsta Anita. Bet 
„Ilgu” pagalma vidū „peld” puķu laiva, 
pie kuras apstājoties, var noreibt smar-
žu mākonī.

Katrai mājai ir savs starojums un to 
ar savu darbu un sirds siltumu rada cil-
vēki, kas tajā dzīvo. Lai „Ilgām” ilgs un 
saulains mūžs!

Ar uzticību dzimtajām mājām

Anita Igaune savā dzimtajā sētā.
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Mākslu virkne turpinās Somijā
Kad pavasaris vēl īsti nebija sācies, 8 Il-

māra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni 

kopā ar projekta koordinatorēm Ingunu 

Kalniņu un Līviju Reinbergu posās ceļā 

uz ERASMUS+ projekta „Teach” jeb „Eiro-

pas mākslu virkne” tikšanos Somijā Hel-

sinku piepilsētā Vantā Vaskivuori skolā. 

Braucienam gatavojāmies laikus: meklē-

jām un spriedām, ko vajadzētu apskatīt 

Tallinā un Helsinkos, kā arī, pateicoties 

Otto, visiem bija iespēja apgūt pa-

matfrāzes somu valodā. Protams, veido-

jām arī tradicionālo prezentāciju, kurā 

jāiepazīstina ar sevi, ar skolu un Latviju.

Kad uzzinājām, ka šoreiz mākslas te-

matu virknei pievienosies ielu māksla, 

nolēmām to izpētīt sīkāk. Katrs poten-

ciālais brauciena dalībnieks sagatavoja 

pamatīgu lekciju par street art jeb ielu 

mākslu. Uzzinājām daudz jauna un pat 

pārsteidzoša. Pēc tam skolēni vadīja 

nodarbības par ielu mākslu pamatsko-

las skolēniem un izveidoja izstādi ar 

pamatskolas audzēkņu skicēm grafi ti 

tehnikā. Projekta dalībnieki apzināja 

gan labos, gan neizdevušos ielu mākslas 

darbus Koknesē un uzņēma par tiem 

videofi lmu. 

Tā, cītīgi darbojoties, pienāca maija 

sākums, un bija laiks doties ilgā ceļā, 

izmantojot autobusu un prāmi. Somija 

mūs sagaidīja ar siltumu – gan dabā, 

gan cilvēciskajā saskarsmē. Projekta 

vizītes dalībnieki stāsta par pieredzēto 

un projektā iegūto.

Līvija Reinberga,

I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāja

Mūsu ceļš līdz Somijai bija garš. 
Tas sākās piektdienas rītā ar braucie-
nu uz Rīgu. Tad ar autobusu Rīga-
Tallina devāmies uz Tallinu. Auto-
busā pavadījām nedaudz vairāk par 
4 stundām. Autobusā bija iespējams 
skatīties fi lmas, klausīties mūziku, 
izklaidēties, spēlējot spēles, vai vien-
kārši atpūsties. Pēc garā brauciena 
nonācām Tallinas autoostā, un, tā kā 
prāmis bija tikai no rīta, devāmies 
uzmeklēt mūsu viesnīcu. Tad sekoja 
Tallinas vecpilsētas apskate. Apskatī-
jām Tallinas panorāmu, rātslaukumu 
un rātsnamu, Tallinas Doma baznīcu, 
aizsargmūri un guvām priekšstatu 
par dzīvi Tallinā. 

Man Tallinā vislabāk patika ie-
spaidīgais mūris, kuru varējām ap-
skatīt ļoti tuvu. Nākamais rīts sākās 
ar gājienu uz ostu, no kuras ar prāmi 
devāmies uz Helsinkiem. Dažiem no 
mums šis bija pirmais brauciens ar 
prāmi. 2 stundu laikā, ko pavadījām 
jūrā, varējām izstaigāt visu prāmi, 
apmeklēt dažādus veikalus un baudīt 
jūras gaisu. No ostas atkal sekoja gā-
jiens līdz Helsinku dzelzceļa stacijai. 
Tad ieturējām maltīti un apskatījām 
Helsinkus. 

Devāmies uz Veco tirgus lauku-
mu un apskatījām Villes strūklaku un 
Esplanādi. Paviesojāmies slavenākajā 
laukumā Helsinkos: Senāta laukumā. 
Šis Senāta laukums tiešām ir brīniš-
ķīgs, tas no Helsinkiem man paliks 
prātā visspilgtāk. 

Kad atgriezāmies stacijā, ar vilcie-
nu devāmies tālāk uz Vantā. Tad mūsu 
ceļš veda uz skolu, un tur jau varējām 
sastapt mūsu uzņēmējģimenes. 

Elīza Matušonoka, 7. Klases 
skolniece

Viss projekta darbs norisinājās 
Vantā, kas ir Helsinku piepilsēta. 
Vaskivuori skola ir ar mākslas no-

virzienu. Skolā mācās aptuveni 1000 
skolēnu vecumā no 16 līdz 20 ga-
diem. Skola ir ļoti plaša, moderna, 
mūsdienīga, tās sienas rotā dažādi 
skolēnu gleznojumi. Skolā ir milzīga 
skatuve, uz kuras norisinās grupu 
koncerti, kora uzstāšanās un dažādi 
uzvedumi. Skolā ir 7 dažādas mūzi-
kas grupas, kuras sniedza koncertu 
arī projekta Erasmus+ dalībniekiem. 
Ir arī sava radio studija, kura ir ap-
rīkota ar modernām tehnoloģijām, 
un šajā studijā dažādās radio prog-
rammās piedalās skolēni. Somijā šīs 
radiopārraides atskaņo 102,0 viļņos, 
bet interesenti no citām valstīm tās 
var klausīties internetā. Vēl jāatzīmē, 
ka šīs skolas skolēni var izvēlēties sev 
tīkamākos mācību priekšmetus un ka 
viena mācību stunda ilgst 75 minūtes. 
Piedaloties Erasmus+ projektā, kat-
ras valsts pārstāvji sagatavo dažādus 
darbus – prezentācijas, video mate-
riālus, mājasdarbu, un viens no tiem 
ir valsts nacionālā prezentācija. Ik 
reizi, dodoties uz citu valsti, Latvijas 
pārstāvji sagatavo atšķirīgus, intere-
santus priekšnesumus. Priekšnesumi 
ir bijuši dažādi – ir gan dziedāts, gan 
dejots, gan stāstīti stāsti. Taču šoreiz, 
dodoties uz Somiju, divi dalībnieki 
– Ralfs un Otto – bija iemācījušies 
anekdoti somu valodā. Somi bija pār-
steigti par puišu somu valodas pras-
mēm! Vēl latvieši bija sagatavojuši 
video, kurā parādīja savus hobijus 
un stāstīja, kādēļ vēlas nokļūt Somijā, 
un uzstāšanās beigās nodejoja somu 
deju „Letkiss”, kas 60.- 70. Gados bija 
populāra visā Eiropā. Citiem projekta 
dalībniekiem ļoti patika šī prezentā-
cija. Arī pārējo skolu pārstāvji bija 
izveidojuši jaukas prezentācijas.

Līga Ancāne, 11. Klases skolniece

Viesojoties vienu nedēļu Somi-
jā, pamanīju dažas atšķirības cilvēku 
dzīvē, kas pie mums nav tik zināmas 
un ierastas. 

Pavadot šo nedēļu ļoti jaukā vies-
ģimenē, ieguvu iespēju nobaudīt da-
žus somu iecienītākos un ierastākos 
ēdienus un saldumus. Pats izplatītā-
kais no saldumiem bija lakrica. Tā 
tika piedāvāta visdažādākajos veidos: 
šokolādēs, saldējumos, konfektēs, le-
denēs un pat tējās un cepumos. La-
krica ir gaumes lieta – viens ir stāvā 
sajūsmā par to, kamēr otrs jau pa ga-
balu vaibstās. 

Vieni no populārākajiem kondi-
torejas izstrādājumiem bija „karja-
lanpiirakat” – pīrādziņi ar rīsiem. 
Īpatnēji pēc garšas, bet man pat ļoti 
patika. „Pulla”, saldās rauga mīklas 
bulciņas ar vaniļu un kanēli, gatavo-
jām arī skolā. Tās man likās ļoti līdzī-
gas kanēļmaizītēm, ko var nopirkt te-
pat Latvijā, tomēr garšas ziņā patika 
vairāk. 

Somijā cilvēkiem ļoti patīk pirtis, 
tāpēc gandrīz ikvienam mājās atro-
das sauna. Pati gan neizmēģināju, 
taču dzirdēju ļoti labas atsauksmes 
par tām gan no pašiem somiem, gan 
no cittautu cilvēkiem.

 Vēl viena raksturīga iezīme somu 
cilvēkiem ir to atturīgais komunikā-
cijas stils. Tie sarunājas nosvērtāk un 
atturīgāk nekā latvieši, bet tajā pašā 
laikā ir ļoti jauki un laipni cilvēki. 

Gandrīz katrā mājā var sastapt 
kādu četrkājaino mīluli vai pat vai-
rākus, lielus un mazus ar sarežģītiem 
un interesantiem vārdiem. 

Un pēdējais, kas mani pārsteidza, 
bija saulainais un siltais laiks, kas mūs 
lutināja visu nedēļu, jo, ņemot vērā 
šīs valsts ierastos laikapstākļus, biju 
gatava patiešām vējainam, lietainam 
un vēsam laikam, nevis tik siltam un 
skaistam pavasarim. 

Dana Grunda, 
9.klases skolniece

Viens no diviem lielajiem dar-
biem, kas šīs nedēļas laikā bija jāpa-
veic projekta dalībniekiem, bija sie-
nas krāsošana. Siena atradās turpat 
netālu no skolas. Tā veidoja pamat-
skolas sporta laukuma nožogojumu 
aptuveni 250 metrus garumā un bija 
jau sagatavota krāsošanai – nokrāso-
ta skaistā dzeltenā tonī, lai mēs varētu 
veidot melnbaltus zīmējumus.

Sākumā šķita, ka nav iespējams 
divu dienu laikā kaut ko tik lielu 
nokrāsot, bet, kad visi projekta da-
lībnieki sāka darbu, šķita, ka siena ir 
īsāka, nekā tā bija patiesībā.

 Vantā pilsētā ir ļoti attīstīta ielu 
māksla, un pirms veicamā darba vi-
siem dalībniekiem bija tūre ar gidu 
un darba vadītāju, lai vērotu piemē-
rus, kā grafi ti stilā krāsotas sienas. 
Vantā ir ļoti īpaša, jo ir vienīgā Somi-
jā, kas ir tik ļoti „izkrāsota’’ un kurā 
ir tik ļoti attīstīta ielu māksla, ko var 
vērot gan uz ielām, gan skolās, gan 
dzelzceļa stacijā, gan veikalos.

Vēl pirms sienas krāsošanas vi-
siem projekta dalībniekiem bija jāno-
klausās lekcija ar interesantu vizuālo 
materiālu par to, kā pareizi veidot 
zīmējumus uz sienas. Pēc lekcijas 
katram dalībniekam bija jārada sava 
skice objektam, ko vēlētos krāsot uz 
sienas, un visai komandai kopā jāvei-
do arī grupu darba skice. Kad skices 
bija gatavas, apģērbāmies drēbēs, 
kuras nebūtu žēl sabojāt ar krāsu, un 
devāmies pie sienas, kur mūs sagai-
dīja darba vadītājs ar otām un krāsu 
spainīšiem. 

Pirmajā dienā četru stundu laikā 
uz sienas ar baltu krāsu jāizveido vei-
camā darba kontūras. Tad nu jautrā 
noskaņā visi ķērāmies pie darba ar 
uzmundrinošu mūziku fonā. Viss 
bija jādara ļoti precīzi, bet, ja kļūdies, 
kļūda jālabo. 

Otrajā dienā uz baltās kontūras 
ar melnu krāsu jāzīmē viss, kas bija 
paredzēts pašu izveidotajās skicēs. 

Darbs kopumā bija ļoti interesants, 
jo lielākā daļa projekta dalībnieku 
nebija ar otām zīmējuši uz sienām 
un ieguva jaunu pieredzi. Komandas 
darbs veicās ļoti raiti un tika pabeigts 
ātri, jo pie darba „roku pielika’’ katrs 
grupas dalībnieks. Piemēram, viena 
starptautiskā komanda zīmēja fan-
tastisku dzīvnieku, kas bija radīts, 
apvienojot labāko no visu grupas 
dalībnieku skicēm, un katrs izvēlē-
jās, vai gleznos dzīvnieka galvu, asti 
vai spārnus. Savukārt individuālais 
darbs bija paša izvēle, un varēja zīmēt 
jebko, tādā tehnikā, kā autors bija pa-
redzējis. Es izdomāju, ka vēlos atstāt 
uz sienas kaut ko latvisku. Tad nu uz-
zīmēju dzīvnieciņu, kurš sasveicinās 
ar garāmgājējiem, sakot ‘’Labrīt!’’

Bija prieks par paveikto, jo visi zi-
nāja, ka šos zīmējumus vēl ilgi varēs 
redzēt daudzie garāmgājēji, varbūt 
pat nākamajās paaudzēs. Prieks par 
paveikto bija vērojams visu acīs, un 
darbi tiešām bija izdevušies. 

Atis Āre, 9.klases skolnieks

Kopā ar sienas apgleznošanu 
mums bija vēl viens uzdevums So-
mijā – uzstāties skolas radio stacijā. 
Mums bija jāsadalās grupās, katrā pa 
3 cilvēkiem: viens Somijas pārstāvis 
un divi viesi no dažādām valstīm. Es 
biju kopā ar vienu meiteni no Spāni-
jas.

Mūsu uzdevums bija vienkārši 
pasniegts – dotas 15 minūtes radio 
ēterā, un tas, ko mēs šajās 15 minū-
tēs darām, ir mūsu pašu izvēle, taču 
mūzika drīkstēja skanēt ne vairāk 
kā 5 minūtes. Katrai grupai bija ori-
ģinālas idejas – vai tā bija spēles iz-
spēlēšana savā starpā, vai visdažādā-
ko tēmu pārrunāšana. Mūsu grupa 
izvēlējās sākumā iepazīstināt ar sevi 
radio klausītājus un tad runāt par 
pašu ERASMUS+ projektu, tā norisi 
Somijā, Nīderlandē un Spānijā, kā arī 
par projekta nākotni, izsakot vēlmes, 
kur katrs vēlētos vēl projekta ietvaros 
nokļūt. 

Mūsu grupai doto 15 minūšu bei-
gās mēs atskaņojām arī vienu dziesmu, 
kas, manuprāt, perfekti atbilda grupas 
kompozīcijai, jo izvēlējāmies Katalo-
nijas neatkarības himnu, kurā tiek iz-
mantota, manuprāt, visiem latviešiem 
zināmā Mārtiņa Brauna komponētā 
„Saule, Pērkons, Daugava” melodija. 

Visu grupu uzstāšanās tika ie-
rakstīta, un ierakstus somu skolotāji 
apsolījās aizsūtīt katrai valstij, kad 
varēs; tā kā pat tie, kas nedzirdēja to 
visu tiešraidē (bija iespējams klausī-
ties tiešraidi internetā, ko arī daudzi 
Latvijā darīja), varēs noklausīties 
mūsu 15 slavas minūtes.

Man personīgi šis uzdevums ļoti 
patika. Kaut arī no sākuma jutos 
krietni uztraucies, bet, ieejot radio 
studijā un sākoties tiešraidei, ātri ie-
jutos un varēju brīvi runāt. Izejot no 
studijas, redzami trīcēju, tomēr gri-
bējās iet atpakaļ un turpināt runāt. 

Otto Asmuss, 10.klases skolnieks

Diena iesākās brīnišķīgi, kā visas 
projekta nedēļas dienas – neraksturī-
gi Somijai, siltas un saulainas.

No rīta devāmies uz skolas radio, 
kur uzstājāmies ēterā, tas bija aizrau-
joši! 

Taču mans stāsts ir par dienas 
otro daļu, kas sākās turpat skolai 
blakus esošajā sporta hallē, kurā bija 
paredzēts fl orbola turnīrs. Paēduši 
pusdienas, visi projektā iesaistītie de-
vās uz sporta halli. Tālāk mēs tikām 
sadalīti divās grupās, katrā grupā pa 3 
valstīm. Mums bija jāspēlē ar Vāciju, 
Itāliju un fi nālā ar Spāniju. 

Atmosfēra visu spēļu laikā bija 
pacilājoša un tajā pašā laikā satrau-
coša. Spēlē pret Spāniju mums tiešām 
bija jāpacenšas, jo spāņi izrādīja lielu 
vēlmi cīnīties par uzvaru līdz pēdējai 
sekundei. Mēs netaisījāmies atslābt, 
spēlējām ar pilnu atdevi. Mums līdzi 
juta lielākā daļa citu valstu draugu. 
Mēs uzvarējām! Spēļu rezultāti – 4:2 
pret Itāliju, 9:1 pret Vāciju, 4:3 fi nālā 
pret Spāniju.

Balvā ieguvām karaļa cienīgus 
kroņus, žēl tikai, ka papīra, un saldu-
mus. Pārējiem projekta dalībniekiem 
likās, ka mēs fl orbolā trenējamies re-
gulāri, kaut arī tā nemaz nav.

Manuprāt, mēs visi šo nedēļu 
izbaudījām, kā nākas, liels paldies 
mūsu komandai un arī Erasmus+ 
projekta draugiem! 

Tomass Miglāns, 10. Klases 
skolnieks

Piektajā projekta dienā mēs de-
vāmies uz ezeru Kūsijervi (Kuusijär-
vi jeb latviski – Egļezers). Vieta, kur 
atradās ezers, bija ļoti skaista. Tā bija 

Beidzot esam Helsinkos!



11  NR. 76 363 2016. GADA 10. JŪNIJS      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

meža vidū, apmēram divdesmit sep-
tiņu kilometru attālumā no Helsin-
kiem. Ezers ir neliels, un tam apkārt 
var apiet pa īpaši izveidotu taku.

Cepām desas, atklājām peldē-
šanas sezonu un izbaudījām sau-
nu. Šajā atpūtas kompleksā bija gan 
elektriskās saunas, gan tvaika sau-
nas. Man personīgi nepatika elek-
triskā sauna, jo atšķirībā no tvaika 
saunas elektriskajā saunā nebija tās 
pašas izjūtas, nebija tik liels kar-
stums, kā gribētos, un arī gaiss bija 
pavisam citādāks nekā tvaika pirtī. 
Tvaika sauna bija ļoti patīkama, un 
ezera ūdens bija diezgan auksts (tas 
taču bija maija sākums!)

Bija arī iespēja spēlēt futbolu, kā 
arī mētāt lidojošo šķīvīti. Tā atpūšo-
ties un baudot saunu un ezeru, laiks 
paskrēja nemanot. Bija žēl, ka jāat-

griežas viesmājās, bet prieks, ka bi-
jām gan izkustējušies, gan vēl vairāk 
sadraudzējušies.

 Ja ir iespēja, es stipri ieteiktu ik-
vienam skolēnam pieteikties ERAS-
MUS+ projektam, jo tā ir brīnišķīga 

izdevība iepazīt citas kultūras, jaunus 
cilvēkus un vienkārši lieliski pavadīt 
laiku! 

Ralfs Eihentāls, 
10.klases skolnieks

Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
la piedalās Eiropas Savienības atbal-
stītas skolu sadraudzības programmā 
ERASMUS+. Šīs skolu sadraudzības 
projekta nosaukums ir „Teach”, kam 
arī ir savs skaidrojums: „Th e Europe-
an Art Chain” jeb „Eiropas mākslas 
virkne”. Projektā piedalās Eiropas 
Savienības valstu skolas, kuras ir no 
Latvijas, Somijas, Nīderlandes, Vāci-
jas, Spānijas un Itālijas. 3 reizes gadā 
8 skolēni (vecumā no 14 gadiem) no 
katras valsts tiekas kādā no šīm 6 sko-
lām.

Saziņa šajā projektā, protams, 

notiek angļu valodā. Vieni to pieprot 
labāk, citi sliktāk, bet tas nerada prob-
lēmas, ja vien ir vēlme runāt. Ir pat 
bijuši gadījumi, kad skolēns gandrīz 
nemaz neprot angļu valodu, bet, kad ir 
jādara kāds darbs, tad paveic ļoti labi.

Spēja sazināties palīdz arī orien-
tēties svešās vietās. Ja nezina, kā no-
nākt vajadzīgajā vietā, tad vienmēr 
var pajautāt ceļu kādam garāmgājē-
jam. Bet ja nu garāmgājēju nav? Ša-
jos gadījumos jāizmanto kartes un 
orientēšanās. Kartes arī mēdz sagādāt 
problēmas, bet man šķiet, ka kartes 
lasīt nav nemaz tik sarežģīti, kā arī, ja 
kaut vienu reizi esi gājis pa kādu ielu, 
ir iespējams atcerēties, kur tas ir.

Reizēm arī, lai kaut kur nonāktu, 
vajag uzdrīkstēties. Uzdrīkstēties da-
rīt. Pirms piedalīšanās projektā es do-
māju, ka es neko nespēšu izdarīt labi. 
Taču man izdevās viss krietni labāk, 
nekā biju domājusi. Ir jāuzdrīkstas 
pārvarēt savu uztraukumu, uzstājo-
ties publiski, uzrunājot kādu… So-
mijas projekta tikšanās laikā viens no 
darba uzdevumiem bija uzstāšanās 

radio. Šī aktivitāte savā ziņā mainīja 
mazu daļu no domām par uzdrīk-
stēšanos, jo pārraidē nevarēja zināt, 
vai kāds mani klausās vai ne. Tātad 
nezinu, vai bija vērts uztraukties. Es 
apzinos, ka ne visi jutās tāpat kā es. 

Kādam varbūt uztraukums bija lie-
lāks, citam mazāks, bet to var pārva-
rēt, ir tikai jāuzdrīkstas ticēt sev, ka 
viss sanāks.

Projekta vizīšu laikā mēs, pro-
tams, nedzīvojam skolā. Mēs dzīvo-
jam ģimenēs, kuras ar prieku mūs 
uzņem pie sevis. Attiecīgajā ģimenē 
ir jābūt konkrētās valsts skolas sko-

lēnam vai pasniedzējam, kas uzņem 
ārzemju skolēnu pie sevis un vaja-
dzības gadījumā nogādā skolēnu 
uz vietu, kur tam jānonāk. Sākumā 
pirms tikšanās viesuzņēmējs sazinās 
ar uzņemamo skolēnu, lai nerastos 
pārpratumi, piemēram, ar ēšanas 
paradumiem. Savā ziņā pirms no-
kļūšanas pie viesģimenes rodas kāds 
priekšstats par to, kā gan viss varētu 
būt, bet to nevar izjust, tikai domājot 
par viesģimeni. Visas domas mainās, 
kad viņus satiek. Cik man zināms, tad 
nav bijuši gadījumi, kad kādam būtu 
nepatikusi sava uzņēmējģimene. Šīs 
vienas nedēļas laikā var ļoti pieķer-
ties cilvēkiem, kurus iepriekš neesi 
saticis.

Dzīvojot viesģimenē, ir jārēķinās 
ar to, ka vecāki varētu nemācēt angļu 
valodu. Ir gadījumi, kad skolēnam ir 
jādzīvo tālu no skolas un ir grūti no-
kļūt uz vakara pasākumiem. Projekta 
vizītes laikā ir jāsamierinās ar to, ka 
skan daudzas valodas vienuviet, kā 
arī jāsadzīvo ar to, ka grupu darbos 

mēdz neuzklausīt cits cita viedokli. 
Bet tas nav nekas tāds, kas projektā 
būtu nepārvarams.

Jebkurā gadījumā, labākais šajā 
projektā ir tas ko mēs iegūstam. 
Pirmkārt, tie ir jauni draugi. Tos 
mēs iegūstam, dzīvojot ģimenēs, kā 
arī strādājot grupās kopā ar citiem 
ārzemju skolēniem. Šīs nedēļas lai-

kā mēs arī iegūstam jaunu pieredzi, 
kuru mēs, iespējams, nevaram iegūt, 
atrodoties tepat mājās. Mainās valo-
das izpratne, to pielietojot un dzirdot, 
kā to lieto apkārtējie. 

Laiks, ko mēs pavadām kādā no 
valstīm, nav palaists pa vējam. Mēs 
iepazīstam pilsētu, lai zinātu, kur iet, 
kad atkal atgriezīsimies citreiz, kopā 
ar ģimeni vai draugiem. Mēs iemācā-
mies saprasties ar pilnīgi svešiem cil-
vēkiem, strādājot grupu darbos. Mēs 
gūstam prieku, kad tos paveicam. 
Smejamies, kad esam iejutušies savā 
jaunajā kompānijā un runājam par 
jebko, kas ienāk prātā. 

Es, protams, nevaru spriest par 
projektu visu dalībnieku vārdā, bet 
šis laiks, ko es pavadu, piedaloties 
projektā, – tas ir brīnišķīgs. Jaunie 
draugi, kultūras saskarsme… Var jau 
būt, ka viss izklausās pārāk labi, bet 
tas tik tiešām tā ir, un es nenožēloju, 
ka pieteicos piedalīties šajā projektā. 

Māra Jēkabsone, 11. Klases 
skolniece

Skaisti un draudzīgi! Visi projekta dalībnieki somu skolēnu organizētajā ekskursijā

Mūsējie uzvarēja!

4. jūnijā Cēsīs Pils parka estrādē izskanēja 

Latvijas sieviešu un vīru koru salidojuma 

lielkoncerts, ar svaigiem iespaidiem 

atgriezās arī mūsu novada sieviešu koris 

“Anima”.

Koriste Anita Liepiņa

Rolanda Gagaiņa foto

Tā tik bija dziesmota tikšanās! 79 
Latvijas sieviešu un 24 vīru kori, kop-
skaitā ap 2600 dziedātāju.   Koncertā 
piedalījās Valta Pūces Etnogrāfi skais 
orķestris, kā arī solisti Kristīne Za-
dovska, Ivars Cinkuss,  Andris Ērglis, 
Elizabete Lukaševiča un Aleksandra 
Špicberga. Latvijas sieviešu un vīru 
koru salidojums ir tradīcija, kas reizi 
piecos gados kopā pulcina visus Lat-
vijas sieviešu un vīru korus. Tradīcija 
aizsākās ar pirmo sieviešu koru salido-
jumu 1959. gadā Smiltenē un vīru koru 
salidojumu 1960. gadā Jelgavā. Šīs va-
saras Latvijas sieviešu un vīru koru sa-
lidojums izskan ceļā uz Latvijas valsts 
simtgades Dziesmu un deju svētkiem 
2018. gadā.

 Šogad svētkos pirmatskaņojumu 
piedzīvoja arī komponista Raimonda 
Tiguļa  dziesma ar Rasas Bugavičutes-

Pēces vārdiem “Mana rīta un vakara 
dziesma”. 

Svētku repertuāru diriģentes Lel-
des Kamzoles-Gagaines vadībā cītīgi 
apguvām jau sākot ar oktobri. Dažas 
no dziesmām dziedājām skatē, pārējas 
– mēģinājumos un apriņķa koru kop-
mēģinājumos.

Pošoties uz svētkiem, gan pinām 
vainagus, gan gludinājām tautastērpus, 
gan sarūpējām visu nepieciešamo auk-
stās zupas pagatavošanai pusdienām 
uz vietas. Kad zupa bija nobaudīta, at-
skanēja jautājums: “ vai saldā nebūs?”. 
Atbilde sekoja zibenīgi: “ saldajā šo-
dien 18. rinda”!(Mūsu koristēm vietas 
bija ierādītas 19. rindā – tieši aiz pēdē-
jās rindas, ko aizpildīja vīri).

Un tiešām! Baudīt vīru balsu ska-
nējumu un sadziedāties ar viņiem 
gan jestrajā “Meita sēdēj’ kuražās”, 
gan dziļi izjustajās “ Mīla ir kā uguns”, 
“ Tautas acis”, gan jau par svētku ne-
atņemamu vērtību kļuvušajās ” Mazs 
bij’ tēva novadiņis” un “ Pūt, vējiņi”, 
bija īsts saldais ēdiens mūsu dvēse-
lēm. Ikdienas mēģinājumos, apgūstot 
tikai sieviešu balsīm paredzēto ska-
nējumu, visai grūti iedomāties, kā tas 

izklausīsies kopkorī. 
Diriģente Lelde, kura pirmo reizi 

koru lielkoncertu klausījās, atrodoties 
skatītāju vidū, apgalvo, ka baudījums 
nav salīdzināms ar to, ko gūst dziedātā-
ji, apkārt dzirdot pārsvarā vienas balss 
skanējumu. Alti – altus, soprāni – sop-
rānus. Tāpat ar tenoriem un basiem. 

Skanējis vareni, brīžiem tik saviļņojoši, 
ka pat “ skudriņas pārskrējušas”. Tagad 
viņa saprotot, kādēļ daudzi diriģenti 
Dziesmusvētkos izvēlas papildināt ska-
tītāju, ne dziedātaju rindas. 

Mums par to prieks, tāpat kā par 
Cēsu pūtēju orķestra spēlētajām im-
provizācijām ballē, kas turpat estrādē 

sākās tūlīt pēc koncerta. Lieliska oma 
bija katram,- ne tikai dancotājiem, jo 
bija pavadīta skaista, saulaina diena, 
parkā pierimis vējš, un pūtēju orķestra 
skanējums bija lielisks.

Atliek novēlēt, lai arī turpmāk  
mums ikvienam katrai dienai pa ska-
nīgai dziesmai!

SALDAJĀ – 18. RINDA!

"Animas" smaids!
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Atcerēsimies 
notikumus pirms 
250 gadiem
Šogad Līgodienā - 23.jūnijā, Iršos atkal 

tiek gaidīti tāli un tuvi viesi, lai kopīgi at-

cerētos notikumu pirms 250 gadiem, kas 

ietekmēja ne tikai mūsu pagasta vēsturi, 

bet ir bijis arī kultūrvēsturiski nozīmīgs.

Valda Kalniņa

1766. gadā, tieši pirms 250 ga-
diem, ar Krievijas valdnieces Katrīnas 
II pavēli tagadējā Kokneses novada 
Iršu pagasta teritorijā tika nodibināta 
vācu zemnieku kolonija. Pēc doku-
mentiem kolonistu skaits bija 321. 

Kolonija pastāvēja līdz 1939. gada 
rudenim, kad vācu tautības iedzīvo-
tāji, atsaucoties Hitlera aicinājumam, 
repatriējās.

173 gadus Iršu kolonija (Hirsc-
henhof) bija samērā noslēgta vāciski 
runājošo “sala”. Kolonisti nodarbojās 
ar lauksaimniecību un amatniecību.

Kolonijas vēsture ir savdabīga un 
bezgala interesanta. To ir pētījuši vēs-
turnieki Verners Konce un Gustavs 
Gangnuss, mums  pieejami viņu darbi.

19.gs.sākumā iedzīvotāju skaits 
kolonijā   palielinājies. Kolonistiem 
radusies iespēja pamest koloniju, lai 
meklētu iztikšanu citur. 

Ļoti piemērota šādam nolūkam 
bijusi Rīga, kur varēja runāt vāciski un 
pavērušās labas izglītības iespējas. 

Šie izbraucēji tomēr bija Iršu ko-
lonijas pasu turētāji (Hirschenhoefer 
Passinhaber). 20.gs. sākumā tādu bija 
jau vairāk kā 10 tūkstoši. Aizsākās 
viņu sociālā un sava veida nacionālā 
integrācija, jo vāciešu un latviešu laulī-
bas kļuva par arvien biežāku parādību. 

Tiek uzskatīts, ka, 1939. gadā līdz 
pat 55% jaukto ģimeņu palika dzim-
tenē, nevis repatriējās. Tāpēc daudzi 
Latvijas iedzīvotāji nav aizmirsuši, ka 
cēlušies no vācu kolonistiem.

Kopumā pašlaik ir ap 20 000 Iršu 
kolonistu pēcteču, kas izkaisīti vi-
sos kontinentos, visvairāk viņu ir ap 
Volfsburgu un Gifh ornu Lejassaksijā 
Vācijā.

Kolonijas dibinātājģimenes bija: 
Asmusi, Beki, Bērmaņi, Berši, Bī-
dermaņi, Bitenbinderi,  Bloki, Bēmi, 
Brēzi, Būhenroti, Cilkes, Danevaldi, 
Dekerti, Erhardi, Erikseni, Fišeri, 
Franci, Fūrmaņi, Gangnusi, Gasti, 
Gempferi, Gnēdleri, Hānebuti, Hau-
ki, Hāzenfūsi, Hermaņi, Heiseli, Hesi, 
Horsti, Jenseni, Kisti, Kleini, Klīri, 
Knērceri, Knospi, Kristmaņi, Kum-
leri, Lavrenci, Līderi, Litkes, Luci, 
Mateusi, Meieri, Merci, Mihelsoni, 
Milleri, Niklāsi, Nilsoni, Pfeifi , Popi, 
Rātfelderi, Riteri, Ritmaņi, Riceļi, 
Rokenfūsi, Roti, Rotveileri, Sanvaldi, 
Simoni, Šilingi, Šmiti, Špaci, Špengeli, 
Šrēderi, Štāli, Štahi, Šteinbreheri, Što-
lci, Štumpfi , Šici, Šuhi, Šulci, Šusteri, 
Švehheimeri, Tīli, Torsteri (Dorsteri), 
Veltes, Vestfāli. 

No Iršu kolonistiem ir cēlušās arī 

slavenas personības: agronoms- bak-
terologs Martins Štāls Šrēders, ķīmi-
ķis Oskars Lucs, ģeogrāfs Oto Šmits, 
dzejnieks Jevgeņijs Jevtušenko (dzi-
mis Gangnuss), Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieris Konrāds Dekerts u.c.

Padomju varas gados Iršu pagasta 
iedzīvotājiem nebija informācijas par 
vācu kolonistu dzīvi laikā no 1766. 
līdz 1939.gadam.

Trešās atmodas sākumā - 20.gs. 
80.gadu beigās, Iršos ieradās pirmie 
vācu tautības viesi, kurus interesēja at-
rast lauku mājas, apmeklēt Liepkalnes 
baznīcu un kapus.

Bija grūtības sazināties, arī ko ap-
skatīt bija pavisam maz: ēkas cietušas 
kara laikā, Liepkalnes baznīcā ierīkota 
kolhoza minerālmēslu noliktava, vecā 
kapsēta nekopta.

Pēc Latvijas valsts neatkarības at-
gūšanas, pamazām tika izzināta kolo-
nijas vēsture, iepazīti cilvēki, kuri paši 
vai viņu vecāki un vecvecāki cēlušies 
no Iršu vācu kolonijas. Iršu pagasta 
pašvaldībai un Pērses pamatskolai vei-
dojās ciešāka sadarbība ar Volfsbur-
gas- Gifh ornas vācbaltu biedrību (De-
utsch-Baltische Interessengemeinsc-
haft  Wolfsburg- Gifh orn e.V), tās va-
dītājiem Hardiju Kirilovu un Elmāru 
Štālu (Hardy Kirilow, Elmar Stahl).

Nozīmīgs notikums bija piemiņas 
akmens atklāšana pie bijušās Iršu ko-
lonijas pagastmājas 1992.gadā. Ieradās 
daudz viesu, aizsākās draudzība starp 
kolonistu un Iršu iedzīvotāju ģime-
nēm.

Vācbaltu biedrība sagādāja iespēju 
Iršu vidējās paaudzes deju kolektīvam 
vairākkārt viesoties Hannoverē, lai uz-
stātos kopā ar vietējo deju kopu, kā arī 
uzņemt tālos viesus pie sevis.

2001.gadā Iršu pašdarbnieki pie-
dalījās Volfsburgas- Gifh ornas vāc-
baltu biedrības 50 gadu pastāvēšanas 
jubilejas pasākumā.

Iršu pagasta iedzīvotāji, Pērses 
skola un ģimenes krīzes centrs „Dze-
guzīte” ir bezgala pateicīgi par humā-
nās palīdzības sūtījumiem un dāsna-
jiem ziedojumiem.

Pērses sākumskolā ir iekārtota tel-
pa, kurā var iepazīties ar savāktajiem 
novadpētniecības materiāliem. Tur ir 
arī dāvinātās grāmatas, fotogrāfi jas, 
atmiņu stāsti, lietas, kas saistītas ar 
pagātni.

Vasarās pie mums sirsnīgi gaidīti 
ir visi - gan ģimenes, kuras interesējas 
par saviem radiniekiem, vēlas apskatīt 
vietas, kur tie dzīvojuši, gan ekskur-
santu grupas. Par tradīciju ir kļuvusi 
kopīga līgošana.

Šogad Līgodienā - 23.jūnijā, Iršos 
atkal tiek gaidīti tāli un tuvi viesi, lai 
kopīgi atcerētos notikumu pirms 250 
gadiem, kas ietekmēja ne tikai mūsu 
pagasta vēsturi, bet ir bijis arī kultūr-
vēsturiski nozīmīgs.

20. maijā Vidzemes koncertzālē Cēsīs 

Borisa un Ināras Teterevu fonds at-

skatījās uz savas piecu gadu darbības 

rezultātiem. Pateicībā par ieguldījumu 

labdarības darbā fonds uz tikšanos 

ielūdza vairāk kā 800 pārstāvju no 250 

fonda atbalstītajām organizācijām. 

Biedrība „Irsis”

20. maijā Vidzemes koncertzā-
lē Cēsīs Borisa un Ināras Teterevu 
fonds atskatījās uz savas piecu gadu 
darbības rezultātiem. Pateicībā par 
ieguldījumu labdarības darbā fonds 
uz tikšanos ielūdza vairāk kā 800 
pārstāvju no 250 fonda atbalstītajām 
organizācijām. Fonda apbalvojumu 
saņēma 12 organizācijas. Fonds at-
balsta vairākas jomas, bet īpaši – so-
ciālo, rūpes par dzīvniekiem un arī 
kopienu attīstību. Boriss un Ināra 
Teterevi ir lielākie privātie mecenāti 
Latvijā, kuri fi nansiāli balsta labda-
rības iniciatīvas Latvijā un ārvalstīs.

2015. gadā arī biedrība “Irsis” 
uzsāka sekmīgu sadarbību ar fondu 
un šobrīd īsteno projektu “Iršos kus-
tos, lai labi justos”. Arī mums bied-
rības “Irsis” valdes loceklēm Ivetai 

Hveckovičai, Dacei Grelei, Rainai 
Līcītei un Olitai Ružai bija gods 
piedalīties fonda rīkotajā pasākumā 
Cēsīs “Ne adatai kur nokrist”, kur 
varēja uzskatāmi iepazīties ar fonda 
piecos pastāvēšanas gados paveikto. 
Tā bija lieliska iespēja uzzināt, kā 
strādā biedrības un nodibinājumi 
daudzās Latvijas pilsētās un pagas-

tos, cik daudz dažu gadu laikā var 
spēt izdarīt. Iepriecināja tikšanās 
vaigu vaigā ar mecenātiem Borisu 
un Ināru Tetereviem, ar biedrību 
un nodibinājumu aktīvajiem, ener-
ģiskajiem un uzņēmīgajiem ļaudīm, 
dvēseli veldzējām krāšņajā džeza 
maniere veidotajā koncertā. Neaiz-
mirstami jauka diena!

Ne adatai kur nokrist

Biedrības „Irsis” pārstāves Iveta Hveckoviča, Olita Ruža un mecenāti Ināra un 
Boriss Teterevi.

 Kas gan nav dzirdējis pieminam 
Iršu koloniju, šo svešas valodas salu 
pašā Latvijas sirdī starp Koknesi un 
Ērgļiem. Šī 60 kv. km plašā apgabala 
evakuācija apkārtnes zemkopjos sa-
cēlusi ārkārtīgi lielu interesi. Jau vil-
cienā, kad tas tuvojas Koknesei, dzird 
pieminam kolonistus: cik pasakaini 
lēti viņi izpārdot savu mantību! Viens 
braucējs zināja stāstīt, ka zirgi Iršos 
pirkti par 60 latiem gabalā, cits vēstīja, 
ka kāds uzpircējs samaksājis par di-
viem dučiem zosu tikai desmit latus, 
trešais apgalvoja, ka lauksaimniecības 
mašīnas atdodot lētāk nekā  dzelzs un 
čuguna lūžņus. Un, lūk, kad vilciens 
piestāj Koknesē, izrādās, ka dažs labs 
no teicējiem arī pats dodas izmēģināt 
roku.

Kokneses-Ērgļu autobuss iebrauc 
Iršos melnā naktī. Atbraucēji, kas 
šeit svešinieki, pastomījušies, sadalās 
pulciņos un dodas meklēt naktsmāju. 
Vienīgā tējnīca, kuras greizie loģe-
ļi laistās caur tumsu un lietu, stāv-
grūdām pilna gan uzpircējiem, gan 
pašiem iršiniekiem, kuriem tagad 
naudas pa pilnam. Par palikšanu šai 
ņudzoņā nav ko domāt, jādodas pie 
saimniekiem. Laikam gan kolonisti 
bija ļoti satraukti, citādi gan viņu ne-
viesmīlību nevar izskaidrot. Reizēm 
sirdīgas balsis strupi noprasīja “Wer 
ist da?” (Kas tur ir?). Tumši stāvi sve-
cēm rokās noslaistījās gar tukšu vai 
saiņiem piekrautu istabu logiem un 
atkal nozuda.

Tikai  labi pret pusnakti, kad jau 
taisījāmies līst kādā salmu kaudzē, 
laimējās uzstaigāt Iršu sešgadīgo pa-
matskolu, kur mācības, protams, vairs 
nenotika.

Otrā rītā gulētājus uzmodināja 
govju māvieni un sivēnu kviecieni: 
Iršu kolonijas “Centrs” ap pagast-
namu, dažiem veikaliem un tējnīcu 
atgādināja gadatirgu. Ļaudis brauca, 

nāca un gāja. Maisiem un darba rī-
kiem piekrauti vezumi, valgos piesie-
tu lopu ielenkti, brauca Kokneses un 
Ērgļu virzienā.

Gulētāji mudīgi vien lēca savos 
ūdenszābakos, iemaucās vamžos un 
steidzās ārā. Tur viņus tomēr sagai-
dīja liela vilšanās: cenas gan nebija 
augstas, bet tālu no cerētā pasakainā 
lētuma. Tikai pašos pirmos uztrau-
kuma brīžos, pagājušajā nedēļā, dažs 
labs kolonists tiešām bija šo to atdevis 
par pusvelti, bet tagad visi tirgojās jau 
gluži aukstasinīgi.

Kolonistu saimniecības  diezgan 
vidējas. Bieži ap tām nav ne koku, ne 
plašāku ābeļdārzu. Arī radio masti, 
kas latviešu daļā slējās vai pār katru 
jaunsaimniecību, Iršu pusē gluži reti. 
Piena lopus parasti audzē bez pārrau-
dzības.

Pakāpjoties pakalnēs, varēja vērot 
lielu rosību. Sētās redzēja dancinām 
kumeļus, no citām izbrauca salmu 
un siena vezumi, pa ceļiem un takām 
visos virzienos steidzās ļaudis. Šur tur 
redzēja braukājam smagos automo-
biļus, kuros krāva iekšā visraibākās 
mantas, acīmredzot tie bija uzpircē-
ji, kas pirka visu, kas tikai pagadījās. 
Dažā labā mājā bija pārdots jau galīgi 
viss. Kolonisti sēdēja uz kastēm un 
saiņiem klusi un paguruši. Aizbrauk-
šanai kavējoties, viņu stāvoklis kļuva 
arvien neērtāks. Pārliecīgā steigā pār-
devuši pēdējo zirgu un ratus, viņi pat 
nezināja kā aizkļūt līdz stacijai. Tāpēc 
pagasts bija ieteicis vismaz vienus ra-
tus un zirgu nepārdot.

Daži izmanīgākie iršinieki rīko-
jās kā īsti veikalnieki: uzpirka savu 
tautiešu mantas un tirgojās tālāk. To-
mēr daudzi, it sevišķi vecākie ļaudis, 
nespēja pārvarēt dīvainu nepatiku 
kaulēties. It kā fatālisma pārņem-
ti, viņi meta visam ar roku, Tā kāds 
sirms vīrs, kas mājas izremontējis, 

pats dzīvoja pilsētā un bija iebraucis 
tikai likvidēties, pārdeva visu man-
tību, izņemot kāda senča ģīmetni, 
par smiekla naudu kādam veiklākam 
rentniekam. Domās nogrimis, viņš 
lēnām apstaigāja visu, ilgi stāvēja pie 
katra koka un krūma, nemaz nevē-
rodams ļaudis, kas nāca un gāja un 
iznēsāja viņa mantas. Kaut gan aici-
nājumam  atgriezties Vācijā bez vilci-
nāšanās paklausījuši vai visi kolonisti, 
izņemot pārdesmit Odzienas pierobe-
žā, vecajie ļaudīm tas nācies ļoti grūti. 
Kādās mājās sastapām sirmgalvi, kas 
viens pats kūkoja uz mūrīša, pārējie 
mājinieki bija izgājuši. Kad pajautā-
jām, ko viņš domā par jauno maiņu, 
nabaga vīrs sāka raudāt. Vienā mūžā 
trīs reizes sākt dzīvi no jauna esot par 
daudz. 1916. gadā krievu valdība viņu  
no sūri  grūti iekoptām mājām  izsū-
tījusi uz Iekškrieviju. Atgriežoties va-
jadzējis visu sākt no gala. Tagad atkal.

Jaunie uzņēmīgāki, bet līksmu 
seju tomēr neredzējām nekur. Kādā 
galīgi iztukšotā namā, kad bija no-
slēgts pēdējais darījums, pie jau pār-
dota galda vēl kavējās jaunais  saim-
nieks ar pircējiem. Savādu skumju 
sejas izteiksmi, klusā balsī kolonists 
stāstīja, cik labi būšot, jaunajā dzīves 
vietā Poznaņas apgabalā. Visu koloni-
ju novietošot vienkopus – citādi gan 
neviens nebūtu braucis  - jo Vācijā 
viņiem neesot ne radu, ne pazīstamu.

Kolonijā skaitās 188 saimniecī-
bas apm. 1600 iedzīvotajiem. Kopā 
ar pilsētniekiem vācieši (pēc V. 
Konces) skaita ap 8000 irsiešu. No 
viņu vidus nācis Latvijas augstsko-
las ķīmijas prof. Lucs, bij. finanšu 
ministrs Erchards un c. Vācieši ar 
Baltijā populāriem uzvārdiem – 
Hāzenfūss, Švecheimers, Lucs, gan-
drīz visi irsieši. Ar kolonijas repat-
riāciju izbeidzās kāda ļoti īpatnēja 
Latvijas vēstures epizode.

Sagaidot Vācbaltu kolonijas atceres dienu Iršos, 
piedāvājām izcilā rakstnieka  Anšlava Eglīša  aprakstu 
par 1939. gada notikumiem Iršos.

IRŠU KOLONIJA CEĻA JŪTĪS 

14. jūnijā – komunistiskā genocī-
da un upuru piemiņas dienā pulksten 
17 pie Kokneses kultūras nama notiks 
šai dienai veltīts piemiņas brīdis, kā 
arī būs iespējams noskatīties latviešu 
mākslas fi lmu “MAESTRO” pēc Anš-
lava Eglīša stāsta motīviem. Galvenajā 
lomā Eduards Pāvuls, ieeja brīva.

14. jūnijā pulksten 15 pie Piemi-

ņas akmens pulcēsies arī Bebru pa-
gasta politiski represēto kopas bied-
ri, lai pēc tam dotos uz Likteņdārzu, 
kur skatu terasē notiks neliels atceres 
pasākums, kurā pieminēs pagājuša-
jā gadā mūžībā aizsauktos biedrus. 
Transporta nepieciešamības gadīju-
mā lūgums zvanīt Lībai Zukulei, T. 
26423431.

14.jūnijs sauc atcerēties un pieminēt
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Bebrēniešu Jurija un Evitas ģimenē 

fl orbols ir kļuvis par galveno sporta vei-

du – par savējo to sauc četras meitas un 

dēls. Tētis ir bijis viņu pirmais treneris, 

bet mammai joprojām ir atbildīgais 

pienākums vadīt automašīnas stūri, lai 

jaunākos – Juri un Evu vestu uz treniņiem 

un sacensībām. Šopavasar, noslēdzoties 

fl orbola sacensību sezonai, ģimenes 

jaunākie fl orbolisti var lepoties ar labāko 

spēlētāju tituliem Latvijā.

Sarmīte Rode

Jurijs, savulaik veicot pagasta 
sporta pasākumu organizēšanu, Beb-
ru pamatskolas sporta zālē uz fl orbo-
la treniņiem aicināja vietējos skolas 
bērnus, bet tagad ir Latvijas Florbola 
savienības licenzēts tiesnesis, kuram 
nedēļas nogales aizrit tiesājot fl orbola 
sacensības. Tomaševsku trim vecāka-
jām meitām Mārai, Mairai un Mairitai 
pirmos soļus fl orbolā ierādījis tēvs, bet 
vēlāk sportiskās jaunietes ar panāku-
miem spēlējušas fl orbola Pirmajā līgā, 
Virslīgā, galvaspilsētas fl orbola klubā 
„Rīgas Lauvas”. Ja sportam atdots ma-
zais pirkstiņš, tas paņem visu roku! 
Nevelti Māra savu nākotnes profesiju 
izraudzījusies tiešā saistībā ar spor-
tu – viņa jau trīs gadus studē Sporta 
akadēmijā, lai pēc gada to absolvētu 
kā sporta skolotāja un fl orbola trene-
re. Vecākiem par to ir liels prieks, tā-
pat kā par jaunāko atvašu Jura un Evas 

sasniegumiem. Divpadsmitgadīgā Eva 
mācās 6.klasē Bebru pamatskolā, bet 
par gadu vecākais Juris 7.klasē.

Pateicoties vecāku uzņēmībai jau 
piecus gadus Juris un Eva apmeklē 
Lielvārdes sporta centru - sporta sko-
lu ar fl orbola novirzienu un šo gadu 
laikā guvuši ievērojamus panākumus 
Latvijas mērogā. Kāpēc tieši fl orbols 
tā aizrāvis ņipros spēlētājus? Mamma 
Evita stāsta: „Jurītim bija trīs gadiņi, 
kad viņš Aizkraukles ledus hallē pir-
mo reizi nostājās uz slidām. Kādu lai-
ku viņš mācījās spēlēt hokeju, bet kad 
halle beidza savu darbību, gribējām 
piemeklēt kaut ko līdzīgu un izvēlējā-
mies fl orbolu. Jurim bija astoņi gadi - 
tieši tādā vecumā uzņem fl orbola spē-
lētājus Lielvārdes sporta centrā. Tā arī 
viss sākās. Zintis Bergmanis bija viņa 
pirmais treneris, kurš, redzot, kā ma-
zākā māsa sēž maliņā, aicināja arī Evu 
ņemt rokās fl orbola nūju.”

Var tikai apbrīnot Evitas neiz-
sīkstošo enerģiju, strādājot ar vīru 
savā zemnieku saimniecībā, trīs reizes 
nedēļā mērot ceļu uz Lielvārdi, bet 
bērnu lielo sapņu dēļ nekas nav par 
grūtu. Viņa teic: „Pirmdienas, otrdie-
nas un piektdienas pēcpusdienās do-
damies ceļā un pēc četrām stundām 
atgriežamies mājās, bet pavadītais 
laiks, nobrauktie 120 kilometri vienā 
dienā, neatsver to gandarījumu, ko 
redzu bērnu mirdzošajās acīs. Tā mēs 

cīnāmies – sporta tērpi, apavi, nūjas – 
tas viss maksā daudz, bet ieguldījums 
bērnu interesēs ir tā vērts. Reizēm, 
vēlu pārrodoties mājas, vēl visi kopā 
dodamies paveikt vakara darbus fer-
mā. Bērniem ir tāda enerģija! Man 
jāturas līdzi!”

7.maijā Latvijas fl orbola jaunat-
nes čempionāta sezonas noslēguma 
sacensībās starp 22 fl orbola koman-
dām Juris U14 grupā zēniem ieguva 
zelta medaļu, bet Eva, vienīgā meite-
ne, kas spēlē arī zēnu komandā, tika 
sveikta ar sudraba medaļu. Talantīgā 
meitene spēlē ne tikai Lielvārdes fl or-
bola komandā, bet arī fl orbola klubā 
„Rīgas Lauvas” M12, M14, M16 mei-
teņu komandās. Sezonas kopvērtēju-
mā „Rīgas Lauvu” M12 meiteņu ko-
mandai izcīnīta 3. vieta, M14 grupas 
meitenēm godpilnā pirmā vieta, bet 
M16 meiteņu komandai 2.vieta. Evai 
palīdzējusi plūkt laurus visām trim 
komandām un ir ieguvusi zelta, sud-
raba  un bronzas medaļas. 

26. maijā, kultūras pilī „Ziemeļ-
blāzma”, norisinājās Latvijas Florbo-
la savienības (LFS) rīkotais sezonas 
noslēguma pasākums, kurā sveica un 
godināja labākos spēlētājus, trenerus 
un tiesnešus. U12  vecuma meiteņu 
grupā Eva Tomaševska, kluba „Rīgas 
Lauvas” fl orboliste, ieguva nomināciju 
- rezultatīvākā  spēlētāja.

„Lai arī bērni spēlē Lielvārdes un 

Rīgas komandās, uzskatām, ka viņi 
pārstāv savu pagastu un novadu. Mēs 
sakām lielu paldies par sapratni un at-
balstu Bebru pamatskolas kolektīvam, 
jo itin bieži mācību gada laikā nākas 
kavēt stundas, dodoties uz sacensī-
bām pa visu Latviju. Katram fl orbola 
klubam sezonas laikā jāizspēlē divas 
spēles ar citiem klubiem. Liels paldies 
Lielvārdes sporta centra direktoram 
Aināram Puķītim un trenerim Iļjam 
Nazarovam par vienmēr gādīgo attiek-
smi. 3.jūnijā arī Eva un Juris kopā ar 
citiem bērniem un  jauniešiem dosies 

Lielvārdes sporta centra apmaksātā 
braucienā uz Akvaparku Rīgā. Arī uz 
sacensībām varam izmantot bezmak-
sas transportu,” ar pateicību ģimenes 
vārdā teic Evita un turpina: „Mēs vē-
lētos, lai Eva un Juris varētu apmeklēt 
fl orbola vasaras nometnes, bet šobrīd 
to nevaram atļauties. Meita Maira pir-
mo gadu studē ekonomiku Latvijas 
Universitātē, arī viņai nepieciešams 
mūsu atbalsts. Bet nākotnē raugāmies 
optimistiski un iesākto turpināsim! 
Mums ir saimniecība, rokas un kājas 
kustās, tātad – viss mums būs!”

Labākie jaunie fl orbolisti dzīvo Bebros!

28. maijā pasākums notika iecerētā vietā 

un iecerētā laikā, ar pasākuma būtībai 

iecerētiem laika apstākļiem un spēlētā-

jiem. 

Artis Zvejnieks,

Bebru pagasta sporta organizators

Spēle notika 3 laukumos, kur katrā 
no tiem varēja cīnīties sava grupa - bēr-
ni (futbola laukuma zālienā), sievietes 
un vīrieši (volejbola smilšu laukumos) 
. Pa visām grupām kopā tika pieteiktas 
22 komandas (bērni - 7, sievietes - 5, 
vīri - 10 komandas).  Bija prieks redzēt 
tik aktīvu spēlētāju pulku. 

Komandu spēļu izlozes un sadali 
apakšgrupās operatīvi organizēja Ju-
rijs Tomaševskis. Paldies viņam! Pašas 
spēles pamatā tiesāja zaudētāju ko-
manda un viss raiti ritēja uz stiprāko 
komandu noskaidrošanas pusi. 

Diena bija izcili saulaina, pat kar-
sta. Spēlētāji bieži vien devās uz vietējo 
benzīntanku vai veikalu, lai iegādātos 
veldzējošus dzērienus. 

Spēļu laukumos tika vadītas aktī-

vas cīņas - lieti sviedri, precīzi servēts, 
skaisti uzcelts, veiksmīgi gremdēts vai 
uzlikts bloks, tāpat arī kaut kur kādreiz 
bumba aiztraucās ne tur kur saimnieks 
to sūtījis, arī izsaukti aktīvāki apzīmē-
jumu vārdi, krists pilnā augumā smil-
tīs un berzētas saulē apžilbušas acis. 
Kā jau spraigās un daudzskaitlīgās 
spēlēs pieklājas. Un viscaur komandas 
viens otru cienoši atsveicinājās pēc 
setu un spēļu izcīņām. Paldies visiem 
par labo SPĒLI!  

Turnīra izcīņā tika noskaidroti 
stiprākie.

Bērnu grupas 
izcīnītās vietas: 

1.v.  Edijs Eiduks un Juris Toma-
ševskis (komanda “Veči”), 

2.v.  Edijs Kosmačevskis un Da-
niels Riekstiņš (komanda “Mikasa”),

3. v. Krists Vīksne un Krišs Vīksne 
(komanda “Zeme”). 

Sacensībās aktīvi cīnījās arī citas 
komandas- “K+M” (Matīss Riekstiņš 
un Kristers Karlsons), Panda (Rinalds 

Kosmačevskis un Daniels Kristiāns 
Riekstiņš), “Go Girls!” (Eva Tomašev-
ska un Vanesa Knodeļa), “Bērni” (Juris 
Bitenbinders un Kristers Leķis).

Sieviešu grupas 
izcīnītās vietas:  

1.v. Ilze Andersone un Gunta An-
dersone (komanda “E-Džāres’),

2. v. Agita Šteinberga un Gerda Se-
doja (komanda “Agita un Gerda”)

3. v. Anete Sloka un Sintija Stivriņa 
(komanda “Vēl 1 vajag”). 

Paldies citām daiļā dzimuma gru-
pas dalībniecēm- Marikai Cegelei un 
Ellai Strazdai (komanda “Marika un 
Ella”), Evai Tomaševskai un Vanesai 
Knodeļai (komandā “Go Girls!”).

Vīru grupā izcīnītās 
vietas:

1. V. Dzintars Greļs un Kaspars 
Greļs (komandā “Greļi”)

2. 2.v. Krists Kučisnkis un Kaspars 
Arzovs (komandā “K2”)

3. 3. v. Vladislavs Laba un Edgars 

Riekstiņš (komandā “Irši”).
Spēle tika veikta divās apakšgru-

pās, tad tika spēlēts ‘krusts’, pusfi nāls 
un fi nāls.

Prieks par vīru grupā demonstrēto 
augsto meistarību!

Paldies visiem Pludmales volejbo-

la atklāšanas Vecbebru turnīra dalīb-
niekiem! Lai veiksmīgas turpmākās 
2016. gada sacensības, jo smiltis un 
saule tikko kā pa īstam sākušās!

Paldies visiem, kas palīdzēja pasā-
kuma tapšanā un norisē, gan ar pado-
miem, gan darbiem!

Pludmales volejbola atklāšanas turnīrs Vecbebros 

Smaidošās sieviešu grupas uzvarētājas.

Pagājušā gada rudenī biedrībai "Irsis" 

uzsmaidīja veiksme – "Borisa un Ināras 

Teterevu fonds" akceptēja biedrības ieceri 

iekārtot vietu aktīvai, sportiskai brīvā 

laika pavadīšanai tepat pagastā.

Olita Ruža,

projekta vadītāja

Projekta "Iršos kustos, lai labi jus-
tos" ietvaros bija paredzēts izremontēt 
60m² lielās, sen jau kā novārtā atstātās 
kino demonstrācijas telpas, pārveido-
jot tās par trenažieru un vingrošanas 
zāli. Lai aktivizētu Iršu iedzīvotāju 
interesi par jaunajām telpām un spor-
tošanas iespējām, pēc remonta pa-
beigšanas sākās projekta otrais posms 

pusgada garumā: tika piesaistīta spor-
ta trenere dažāda veida vingrošanas 
nodarbībām, konsultācijām un indivi-
duālo treniņprogrammu sastādīšanai. 
Lai zāle būtu apmeklētājiem pieejama 
arī izejamās dienās, nedēļas nogalēs 
tur dežūrēja zāles pārzine. Darba die-
nās Iršos līdz pulksten 17 bija iespējas 
izmantot trenažierus, bet brīvdienās 
tādas iespējas nebija. Ar biedrības rea-
lizēto projektu nu trenažieri un telpas 
sportam ir kļuvušas daudz pieejamā-
kas.

Organizējot sporta pasākumus Ir-
šos, bieži saskārāmies ar problēmu, ka 
ir grūti atrast vienu piemērotu laiku 
visiem. Tāpēc vingrošanas nodarbību 

laika izvēle nebija nejauša - tās notika 
sestdienu vai svētdienu rītos, iepriekš 
vienojoties, lai treni-ņus varētu ap-
meklēt pēc iespējas vairāk dalībnieču. 
Izvēle izrādījās veiksmīga, jo nodarbī-
bas tika labi apmeklētas. Paldies eru-
dītajai sporta trenerei Baibai Cielēnai 
par spēju aizraut ar vingrotprieku un 
prasmi to ilgstoši noturēt. Arī zālē iz-
vietotajiem trenažieriem ir savi pastā-
vīgie apmeklētāji, kurus tāpat nedēļas 
nogalēs sagaidīja dežurante Sarmīte 
Kuzņecova.

28.maijā plkst 12:00 notika pro-
jekta "Iršos kustos, lai labi justos" 
noslēguma pasākums "Nekas jau ne-
beidzas…". Tas sākās tūlīt pēc pēdējās 

jogas nodarbības šajā sezonā. Un pa-
sākuma moto -"Nekas jau nebeidzas! 
" bija izvēlēts trāpīgi, jo izrādījās, ka 
dalībnieces jau bija paspējušas aizru-
nāt treneri nākošajai sezonai. Iesāku-
mā tika parādīta projekta īstenoša-
nas gaitas video prezentācija, pēc tās 
skanēja pateicības vārdi. Iršu pagasta 
pārvaldes vadītāja Raina Līcīte patei-
cās par ieguldīto darbu projekta īste-
nošanā vadītājai Olitai Ružai, projekta 
grāmatvedei Gunai Gavarei, sporta 
trenerei Baibai Cielēnai un dežurantei 
Sarmītei Kuzņecovai un izteica prieku 
par projekta sabiedrisko nozīmīgumu 
– tas veicinās veselīga dzīvesveida po-
pularizēšanu iedzīvotāju vidū. Arī mēs 

projekta īstenotāji sakām lielu paldies 
"Borisa un Ināras Teterevu fondam", 
Kokneses novada domei, kā arī pār-
valdes vadītājai Rainai Līcītei par ie-
guldīto darbu un atbalstu, biedrības 
"Irsis" priekšsēdētājai Ivetai Hveckovi-
čai un valdes loceklei Dacei Grelei, kā 
arī remonta veicējiem.

Sapulcējušies dalībnieki pēc tam 
vadīja laiku, pārrunājot šī projekta 
laikā gūtos iespaidus un sasniegumus 
pie biedrības „Irsis” sarūpētā cienasta 
– kafi jas galda.

Katrs iesākums ir grūts, bet labi ie-
sāktais rod turpinājumu. Gandarījums 
par izdevušos veikumu ir impulss jau-
nām idejām un darbiem.

„Nekas jau nebeidzas” – viss turpinās!

Pēc apbalvošanas ceremonijas Lielvārdē.
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2016. GADA MAIJĀ: 
KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTA 1 LAULĪBA 
KOKNESES EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀ DRAUDZĒ  - 1 
LAULĪBA
KOKNESES ROMAS KATOĻU 
DRAUDZĒ  - 1LAULĪBA

Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –
brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas 
plaiksnīšanos. Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
/Pema Brauna/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
MAIJĀ REĢISTRĒTI 2 
JAUNDZIMUŠIE: 

Nils un Emīls.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus!

Sākoties vasaras sezonai, no 
30.maija, Kokneses sporta centrs 
vairs nepiedāvās pakalpojumus 
sauna un džakuzi, bet tvaika pirts 

joprojām būs pieejama. Tāpat ap-
meklētājiem jārēķinās ar neērtī-
bām baseina apmeklēšanā, jo va-
saras sezonā daļu peldēšanas laiku 

aizņems sporta nometnes. Aiz-
ņemto peldēšanas laiku grafiks tiks 
publicēts www.koknese.lv, kā arī ar 
to būs iespējams iepazīties Kokne-

ses sporta centrā. Trenažieru zāles 
darba laiks būs līdz plkst. 21:00.

Kokneses sporta 
centrs

SVEICIENS LATGALEI
Vēl ir iespējams 
pieteikties Kokneses 
senioru ekskursijai 
uz Latgali 19. jūlijā. 
Izbraukšana pulksten 7:30 
no veikala „Elvi” un Kokneses 
dzelzceļa stacijas. Ekskursijas 
dienā aplūkosim Lūznavas 
muižu, Andrupenes lauku 
sētu, Kristus Karaļa kalnu, 
Vīngliemežu audzētavu 
„Ošu” mājās. Varēsim baudīt 
kompleksās pusdienas – 
latgaliešu ēdienus (6 eiro) 
mūzikas pavadījumā (1.20 
eiro), apmeklējumu maksa 
un gidu pakalpojumi – 4 
eiro katram ekskursijas 
dalībniekam. Uz tikšanos!
Marita Radvila, 
senioru klubiņa „Pīlādzītis” 
vadītāja, T. 65161361; 
26173691

Pateicība
Bebru pamatskolas kolektīvs 
izsaka sirsnīgu pateicību 
Ērikai Stradei  un Uldim 
Krievāram par palīdzību skolas 
apkārtnes labiekārtošanā un 
apzaļumošanā.

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

… zaļajā Dieva namā 
Ar zvaigznēm dzied mana sirds.
/Fr.Bārda/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā maijā reģistrēti 3 mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

ĒRIKS IESALNIEKS (1949.G.)

OSKARS SAKOVIČS (1985.G.)

RŪTA BALODE (1938.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA
Saņem labā Zemes māte
Vienu sirmu māmulīti.
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Latv.t.dz.

Skumju brīdī izsakām visdziļāko 
līdzjūtību 
Kazimirinas Pļenkovas 
tuviniekiem, no viņas uz mūžu 
atvadoties.

Senioru klubiņš „Vālodzīte”

Kā jau ierasts, jūnijs Kokneses stadionā 

iesākās ar Kokneses atklāto čempionātu 

vieglatlētikā veterāniem, kam no šī gada 

ir mainīts nosaukums un turpmāk sacen-

sības sauksies “Viestura kauss”, par godu 

bijušajam ilggadējam Kokneses pagasta 

un Kokneses novada priekšsēdētājam 

Viestura Cīrulim.

Dāvis Kalniņš 

Kokneses sporta centra direktors

Uz sacensībām bija ieradušies ap 
100 vieglatlētu, kuri sacentās 23 dis-
ciplīnās. Sacensībās iesākās ar nelielu 
atklāšanas ceremoniju, kuras laikā da-
lībnieki tika iepazīstināti ar jauno sa-
censību nosaukumu “Viestura kauss”, 
kā arī tika prezentēti speciāli uzvarē-
tāju kausi, kurus savā īpašumā ieguva 
augstvērtīgāko rezultātu īpašnieki sie-
viešu konkurencē un vīriešu konkuren-
cē. Augstvērtīgāko rezultātu sieviešu 
konkurencē uzrādīja lodes grūdēja no 
Rīgas - Maija Jakobsone (73 gadi), kas 
lodi raidīja 9.54 metrus tālu (ar koefi -
cientu 19.04 m) un ar to pietika 1117 
IAAF punktiem. Savukārt otrs kauss 
aizceļoja uz Ventspili, ko ieguva Valdis 

Cela (68 gadi) par savu rezultātu augst-
lēkšanā – 1,50 metri (ar koefi cientu 
2,28 metri) un 1147 IAAF punkti. Sa-
censībās startēja arī Kokneses novada 
pārstāvji – šķēpa mešanā 1.vieta Lidijai 
Detgjarevai, lodes grūšanā 2.vieta Ai-
vim Orliņam, 3000m skrējienā 1.vieta 
Aināram Kvedaravičam. Ivars Māliņš 
izcīnīja 4.vietu lodes grūšanā un 11.vie-
tu diska mešanā, Aigaram Kalniņam 
9.vieta 100 metru skrējienā un 5.vieta 
200 metru skrējienā, Mārim Eglītim 
5.vieta tāllēkšanā un 4.vieta trīssoļ-
lēkšanā, Ņinai Rušmanei 10.vieta 100 
metru skrējienā, Annai Lullei 7.vieta 
tāllēkšanā, Lībai Zukulei 6.vieta diska 
mešanā un 9.vieta šķēpa mešanā.

Visus rezultātus iespējams aplū-
kot šeit: http://lvva.lv/kn16/show_
visi_kn16.php

Kokneses sporta centrs saka lielu 
paldies dalībniekiem par piedalīša-
nos, palīgiem par palīdzēšanu un liels 
paldies arī Tomasam un Bruno par 
skaistajiem un oriģinālajiem kausiem! 
Tiksimies nākamgad jūnija sākumā 
Kokneses stadionā, kad tiks izcīnīti 
“Viestura kausi 2017”.

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
 14.jūnijs

plkst.17:00
 Piemiņas brīdis politiski represētajiem un latviešu mākslas fi lma “MAESTRO” 

pēc Anšlava Eglīša stāsta motīviem. Galvenajā lomā Eduards Pāvuls, ieeja brīva.
Kokneses kultū-

ras nams

 19.jūnijs 
plkst.13:00 

 Daudzevas amatierteātra izrāde: Monika Zīle “Trīs košas dāmas”. Režisore 
Inguna Strazdiņa. Ieeja brīva.

Kokneses kultū-
ras nams

21.jūnijs 
plkst.22:00 Brīvdabas kino seanss - Jānim Streičam 80 kinofi lma “CILVĒKA BĒRNS” Pie Kokneses 

kultūras nama

 23.jūnijs
plkst.23:00  LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “NOVADNIEKI”, ieeja brīva. Kokneses es-

trāde

 23.jūnijs
plkst.23:00  LĪGO BALLE. Muzicēs Guntars no Vietalvas. Bebri, Mežapar-

ka estrāde

 23.jūnijs 
plkst.12:00
plkst.18:00

VĀCBALTU KOLONIJAS HIRSCHENHOF izveidošanas 250.gadadienas 
pasākums ATCERES BRĪDIS pie piemiņas akmens Vācbaltu kolonijai 

“Hirschenhof 1766-1939” LĪGO VAKARA IESKAŅAS KONCERTS

Iršu pagasts
Pie Iršu klēts 
(Magazina)

23.jūnijs 
plkst.21:00 LĪGO ZAĻUMBALLE. Spēlē: Marika un Druvis Pie Iršu klēts 

(Magazīna)

26.jūnijs 
plkst.11:00 

PLENĒRS KOKNESĒ. Mācīsimies gleznot dabā kopā ar 
Latvijas Mākslas akadēmijas absolventi Elīnu Māliņu. Radošā māja

 1.jūlijs
plkst.18:00

 Kokneses novada jaundzimušo sumināšanas pasākums 
“MAN BLAKUS TAVA SIRSNIŅA”

Kokneses kultū-
ras nams

 1.jūlijs
plkst.21:00  Rīgas saksofonu kvarteta koncerts “NO KUIVIŽIEM LĪDZ KASABLANKAI” Kokneses pils-

drupas

 1.jūlijs 
plkst.23:00  Nakts kino seanss - Jāņa Streiča kinofi lma “RŪDOLFA MANTOJUMS” Kokneses pils-

drupas

 2.jūlijs  KOKNESES NOVADA SVĒTKI 2016 
“TE, KUR PĒRSE UN DAUGAVA TIEKAS”

Kokneses es-
trāde

 2.jūlijs
plkst.15:00  IZRĀDE BĒRNIEM “SUNĪTIS UN KAĶĪTE” Kokneses es-

trāde

 2.jūlijs 
plkst.19:00

 SVĒTKU KONCERTS.Piedalās: aktieri Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis, 
dziedātāji Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs no grupas “Sound Poets”

 Kokneses es-
trāde

2.jūlijs 
plkst.22:00 ZAĻUMBALLE. Spēlē pūtēju orķestri, grupa “APVEDCEĻS”, DJ Madvip Kokneses es-

trāde

 22.jūlijs
plkst.22:00

 Brīvdabas kino seanss Jānim Streičam 80
kinofi lma “RUDENS ROZES”

Pie Kokneses 
kultūras nama

 13.augusts
plkst.18:00

Latvijas teātru aktieru dziesmu spēle “ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ”, 
dzīvespriecīgs, teatrāls, labdabīgi ironisks uzvedums pēc Rūdolfa Blaumaņa 

darba motīviem, Raimonda Paula mūzika

Kokneses es-
trāde

 

 19.augusts
plkst.22:00

 Brīvdabas kino seanss Jānim Streičam 80
kinofi lma “AIZAUGUŠĀ GRĀVĪ VIEGLI KRIST”

Pie Kokneses 
kultūras nama

„Viestura kausi 
2016” aizceļo uz 
Rīgu un Ventspili

Par Kokneses sporta centra pakalpojumiem

Ne no teikām,
ne no pasakām nācis,
ne sameklēts zemēs svešās.
Tas ir skanīgais līgo vakars-
jūnija zaļākā rota,
kurš katram mums
kā ziedoša dāvana
no sentēvu pūra dota.
Vakars atvērs mums
goda vārtus
ar meijām un ziediem
izrotātus.
Iesim tam pretim,
ar dejām un dziesmām,
šo ziedošo vakaru
pieskandināt.
/Ārija Āre/

Priecīgus vasaras saulgriežus un 
skaistu līgošanu!

Kokneses novada dome
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21.maijā Kokneses amatierteātris ar 

Sandijas Kalniņas lugas “METĀLA ZIEDI” 

iestudējumu piedalījās Starptautiskā 

amatierteātru festivālā Skapišķos, Lietu-

vā. Šogad tas svinēja savu divdesmitgadi 

un tika uzaicināti tie kolektīvi, kas jau 

reiz ir piedalījušies festivālā. 

Inguna Strazdiņa,

Kokneses amatierteātra režisore

Koknesieši Skapišķos ir paciemo-
jušies trīs reizes. Festivāls notiek trīs 
dienas pašā pieneņu ziedēšanas laikā, 
un katra no tām veltīta citai mērķau-
ditorijai. Piektdiena veltīta bērniem 

un jauniešiem un saucas “PIENEŅU 
MEDUS”, sestdiena pieaugušo ama-
tierteātriem ar nosaukumu “PIENE-
ŅU VĪNS”, bet svētdienā savu ak-
tierprasmi rāda senioru kolektīvi un 
dienai dots nosaukums “PIENEŅU 
PŪKAS”.

Bijām ļoti patīkami pārsteigtas par 
to, ar kādu uzmanību mūsu izrādei 
sekoja līdzi skatītāji un vēlreiz pārlie-
cinājāmies, ka ne jau vārdiem vienmēr 
ir nozīme, daudz ko var pateikt ar 
emocijām, pārdzīvojumu uz skatuves, 
jo izrādei beidzoties, saņēmām aplau-
sus, ko skatītāji mums veltīja pieceļo-
ties kājās. 

Pēc padarītā darba mūs cienāja ar 
īstu pieneņu vīnu, ko abas aktrises Lie-
ne un Aija godam bija pelnījušas.

Luga “METĀLA ZIEDI” teātra re-
pertuārā ir no 2012.gada un nospēlē-
tas ir 23 izrādes. Bet visam savs laiks 

un vēl palikušas divas - 9.jūlijā atkal 
dodamies uz Lietuvu, lai piedalītos 
festivālā ”PIE PILS” Taujēnos, bet sep-
tembrī būs ATVADU IZRĀDE Kok-
nesē. Sekojiet līdzi reklāmai un atnā-
ciet, gan tie, kas to nav redzējuši, gan 
tie kuri to grib redzēt vēlreiz.

KAPUSVĒTKI KOKNESES NOVADA KAPSĒTĀS 
2016. GADĀ
Kapsēta Katoļu Luterāņu
Baznīcas 9.jūlijā plkst. 14:00
Ūsiņu 6.augustā plkst. 14:00 6.augustā plkst. 14:00
Atradzes 13.augustā plkst. 14:00 13.augustā plkst. 14:00
Kaplavas 20.augustā plkst. 14:00 20.augustā plkst.14:00
Zutēnu 21.augustā plkst.12:00 21.augustā plkst.12:00
Iršu 20.augustā plkst.17:00 20.augustā plkst.17:00

Dzejas lappuseDzejas lappuse
JURIS SILIŅŠ
Svētceļojums
Tai mūžības pļavā, kur gundegas zied,
Kāds ceļinieks klīsdams par Dzimteni dzied,
Kur avoti debesu atspulgus skauj
Un aizmirstām atmiņām gavilēt ļauj.

Kad līksmainā vasarā ziedēja prieks,
Daļu no tā sev paņēma ceļinieks,
Lai laimi it visur kalt varētu pats – 
Tam ritēja trīsdesmit devītais gads.

Aiz līčloku upītes saulītes vaigs
Klausījās par ko dzied lolojums maigs:
Par ilgām un gaidām pēc laimes jo drīz
Tam gadiņu paliks jau trīsdesmit trīs…

Pret mākoni debesīs mākonis slīd,
Vēl mirklis… un saplūdīs viņi tūlīt,-
Bet cilvēks var pusi mūža pavadīt
Un tikai tad īsto draugu ieraudzīt!

Jau apvārsnis lēnām sāk saulīti slēpt,
Bet mūžības pļavā kāds miglājus vērpt.
Pār zemi no debesīm miers svinīgs plūst
Kā rekviēms, ko dvēseļu atvari gūst.

Slēpj miglas vāls… ko? – ceļinieku, protams,
Līčloku upi, kur lolojums rodams…
Dzied mīlestība, lai atļauju dotu
Sākt svētceļojumu tiem vienam uz otru!

*** 
Tas bija toreiz, kad Pērse šalca
Caur parka teiksmu steigdamās.
Man sirds bij jauna – tā tevi sveica
Ik rītu dienai celdamās.

Cik gada laiku, cik gadu pašu
Aiz laiku laikiem klīst varbūt…
Es centos elpot ar tavu dvašu,
Lai nejūt sirds, kā mīla zūd.

Mirdz vakarzvaigzne saulrieta pusē.
Sirds novecojot gausi sit.
Vairs nešalc Pērse – tā mēma klusē –
Tik laiks joprojām tālāk rit.

ANITA LIEPIŅA
Dzeja zem jūnija debesīm
Fonā klusināts Debisī...
Visapkārt pilnziedā elpo pļavas,-
Katrs zieds, katra smilga
No oktāvas savas.
 
Neuzkrītošiem skaņu glāstiem,
Skarot vējam, stāsta, stāsta...
Iekrīti ziedos – jau saulriets tvīkst,
Skan “ Mēnessgaisma”,
Pār upi – mēness tilts.
 
*** 
Citādas paaudzes citādi ceļi
Ceļamkrāni, nometušies ceļos,
Velk ārā celmus
Ar visām saknēm
No mūsu senču ciltskokiem..
 
Zeme krampjaini neļaujas
Kā māte, kam sargāt likts.
Citādas paaudzes citādos ceļos
Savāds fona troksnis-
Vaid veļi...

MAIJA STEPĒNA
*** 
Viens lūgums pirms manis
sen pasaulē nācis, 
viens lūgums pēc manis 
vēl tālāk ies -
neļauj, Dievs, apklust
saprāta zvaniem,
kas, sisti un slāpēti, 
pamazām dziest...
Neļauj sagraut, Dievs, 
gaismas templi,
ja vietā ko uzcelt
prāts nenobriest.
Viens lūgums pirms manis
sen pasaulē nācis 
un skanēs vēl ilgi,
kad aiziešu es -
Dievs, sargā no laimes,
kas laimei nav rada,
nedod iet ceļu,
kur ceļa nav...

*** 
Dzīvība – 
katram viensvienīgs
Dieva dots brīnums -
svēti glabājams, sargājams,
mīlams.
Tad kādā vērtē 
tā pie augstās kārtas 
tagad likta? 
Pie tās pašas,
kas nenosarkstot zvērē
nebūt slikta,
kas pūš, cik smagi
un cik grūti nākas KALPOT...
un, pie reizes 
sevi neaizmirstot, tautai liktu,
lai šitie “MOCEKLĪŠI”
brangi piebaroti tiktu.

Bet tev, 
kas nabags kailā dzīvībā,
Tev - Dieva dotam brīnumam
ar pliku grasi jāpietiek,
ko šamie piemet tukšumam...
Nu, teiksim tā...
Ak, Pasaulīt, tu varenā!

ĀRIJA ĀRE
*** 
Dzirkst šodien liktenis, 
kā dārzi skaistākie,
ar ziedu rakstiem vīti.
Zied vasaras, zied rudeņi,
zied gadi aizvadīti.
Skan šodien liktenis
kā gaismas melodija
ar dziesmām negaistošām.
Tu esi mums kā dzīves dziesma
ar gadu rakstu piepildītām skaņām.

*** 
Apvij ziedu vītni
savām mājām,
dzīves mirkļi 
ziedos rotāsies.
Durvis atvērsies,
logi lūkosies,
vasara piestās uz sliekšņa
un priecāsies.

Liene Dareiko-Sinkeviča un Aija Sproģe pie Skapišķu kultūras nama.

„Metāla ziedi” 
uzzied Lietuvā

Pateicība
Paldies Bebru pagasta pārvaldei un komunālās nodaļas vadītājam Jurim Bāram par piešķirto transportu 
uz Likteņdārzu divu akmeņu kravu aizvešanai. Paldies arī SIA "Hanza elektro" darbiniekiem  Nikolajam 
Bahromkinam, Jānim Piļevam, Armandam Knēģerim, Guntaram Paško, Viktoram Lobačam par viņu iestādes 
iekrāvēja izmantošanu un palīdzību akmeņu savākšanā.

Lība Zukule

Kokneses svetā Jāņa Kristītāja godam veltītās
 Romas katoļu baznīcas draudze 19. jūnijā

aicina visus novada iedzīvotajus uz
DĀRZA SVĒTKIEM

Sākums plkst.15.00 ar Svēto Misi, kurā mūs uzrunās arī 
 viesis no Spānijas – priesteris Hose Antonio Korrals.

Pēc dievkalpojuma priesteris Hose Antonio cienās ar spāņu 
gaumē gatavotu ēdienu. Svētkus kuplinās arī Kokneses dziedo-

šie kolektīvi. Būs skatāma neliela fotoizstāde.
Gaidīts ikviens, kuram ir brīvs mirklis, ko 

pavadīt kopā.
 Var līdzi ņemt groziņus un sagatavot kādu atraktīvu 

pārsteigumu klātesošajiem viesiem.
Sīkāka informācija:

28470721 – prāvests Peter Alusik,
28222929 – draudzes pārstāve Anita Liepiņa.
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Pagājušajā gadā „Nameisis” 
mājoja lielajā Zemgales ostā 

Jelgavā, bet šovasar būs pie 
mums Koknesē!” Lai būtu 

daudz tūristu un vienmēr labs 
ceļavējš, pils saimniece Arvīdam 

Apfelbaumam, galvenajam stūres 
turētājam, un viņa ekipāžai 

dāvāja rudzu maizes klaipus.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Kokneses Novada Vēstis" obligāta.
Iespiests SIA "Erante", www.erante.lv

Ar vikingu liellaivas „Nameisis” jaunā maršruta atklāšanu, krāšņo Tvīda braucienu, radošām un sportiskām 
aktivitātēm 14. maijā Koknesē nosvinēti Sama modināšanas svētki un atklāta jaunā tūrisma sezona.

Sams pamodināts! Vasarai vārti vaļā!

 „Lai jauki svētki un ražīga vasara! Sams ir pamodies, vasarai vārti vaļā!” – sagaidītājiem novēlēja 
Kokneses pilskungs, kāpjot uz piestātnes kopā ar savu svītu un svētku galveno varoni – Samu. 
Kokneses pils saimniece (Inguna Strazdiņa) klātesošajiem pavēstīja: „Šovasar Koknesē iepriecinās 
vēl viens tūrisma piedāvājums: Daugavas un Pērses ūdeņus šķeļot, vikingu laiva „Nameisis”, kurai 
dots pēdējā zemgaļu ķēniņa Nameiša vārds, jūs aizvedīs no Kokneses pilsdrupām uz Likteņdārzu .

Sasaucoties ar svētku vērotājiem ielās, zvaniņiem skanot un uzgavilējot saulainajai dienai, krāsainais 
brauciens aizvijās gar Daugavas krastu. „Tā patiesi bija retro tērpu un velosipēdu modes skate!” – 
priecājās braucēju sagaidītāji Kokneses pilsdrupās.

 „Tvīda dāmas 2016” titulu ieguva koknesiete Sanita Ērmane, par „Tvīda vīru” tika nosaukts Rihards 
Štrauss, bet par „Tvīda ģimeni” kļuva Juta un Edgars Miglāni ar dēliņu Miku. ŠarmantākaIS „Tvīda 

pāriS” – Ieva un Ilmārs Klauži. Lauma Āre tāpat kā pagājušajā gadā tika sveikta kā „Cakainākā 
rokdarbu velosipēda” īpašniece, bet nominācija „Rūsiņš Omega” tika piešķirta Kristapa Brieža 

velosipēdam. Koknesietes Inta Nagle un Līvija Briede - visu četru braucienu atbalstītājas tika sveiktas 
nominācija „Tvīda seniores”. „Tikko apprecējušies” – šo negaidīto nomināciju saņēma 

Ella Strazda un viņas ūsainais dzīvesdraugs – pašrocīgi darinātā lupatu lelle.

Jau ceturto gadu šo svētku viens no 
gaidītākajiem notikumiem ir Kokneses 
tūrisma centra un brīvdienu piestātnes 

„Pērsejas” rīkotais Tvīda brauciens, ko var 
dēvēt par krāšņu retro velosipēdu un tērpu 

parādi. Šoreiz Tvīda brauciena starta vieta 
bija brīvdienu piestātne „Pērsejas”, kur 

brauciena dalībnieki pirms došanās ceļā 
varēja pabrokastot, nofotografēties un baudīt 

patīkamu svētku gaisotni. 

Galveno balvu - AS „SEB banka” 
dāvanu karti 500 EUR vērtībā 

velosipēda iegādei ieguva Klinta 
Andžāne. Apsveicam mūsu 
svētku dalībnieci ar vērtīgo 

laimestu!

Radošajā teltī „Izzini Daugavas bagātības” darbojās 
biologs un žurnālists Māris Olte un Vides risinājumu 
institūta pārstāvji. Mazajiem vislielākais izbrīns bija 
par akvārijā peldošo samēnu silurus glaris. Ar nezināmo 
Daugavas ūdeņos, varējām iepazīties pateicoties Valts 
zivju fonda atbalstītā projekta “Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par Kokneses novada ūdenstilpņu zivju 
resursiem, to saglabāšanu un aizsardzību” ietvaros. Kā no „Atpūtas” vāka! Tvīda pāris 

– Ieva un Ilmārs Klauži

Vēl pirms apbalvošanas notika savdabīga zibakcija - Tvīda brauciena dalībnieki un skatītāji, nostājoties cits aiz cita, 
izveidoja vārdu SAMS, ko augstu debesīs nofotografēja bezpilota kamera – drons. Paldies Pēterim Bergmanim par šo 
iespēju iemūžināt Kokneses Sama modināšanas svētkus no putna lidojuma!

Dižā Daugavas iemītnieka modinātāji pie jaunās piestātnes 
„Gundegas” ar gavilēm un taures skaņām sagaidīja, kā no 

Kokneses pilsdrupām savā pirmajā braucienā „Nameisi” pavada viņa brālis 
„Lāčplēsis” no „Liepsalām”. 

Senā dzīves veida un cīņu kluba 
„Heiligenberg” vīri no Tērvetes 
rādīja seno un viduslaiku cīņu 
paraugdemonstrējumus un ļāva 
arī interesentiem izmēģināt 
savus spēkus. Šīs cīņas varējām 
baudīt pateicoties „Latvijas 
valsts mežu” atbalstītās 
Zemgales kultūras programmas 

2016 iesniegtā projekta 
“Sams modina 
viduslaiku Zemgali” 
ietvaros.


