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Par Kokneses novada domes priekšsēdētāju
atkārtoti ievēlēts Dainis Vingris

Lai Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim izdodas
veiksmīgi vadīt pašvaldību nākamos četrus gadus!

15. jūnijā Kokneses novada domes
jaunievēlētie deputāti pirmajā domes
sēdē ievēlēja Kokneses novada domes
priekšsēdētāju un domes priekšsēdētāja vietnieku. Sēdi vadīja Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Silvija Vēze. Vēlēšanu komisijas vārdā
viņa sveica jaunos deputātus: „Paldies
par vēlmi darboties un uzņemties atbildību! Lai domājot par Kokneses
novada attīstību, jūs vienmēr atcerētos
vēlētājiem dotos solījumus. Novēlam

par komiteju izveidi.
Aizvadītājās pašvaldību vēlēšanās 3. jūnijā no 4291 balsstiesīgajiem
novada iedzīvotājiem nobalsojuši
2089 jeb 48,68% vēlētāji. Vēlēšanu
komisija konstatēja 2088 derīgās
aploksnes un 2047 derīgās zīmes.
Lielākā daļa vēlētāju apliecināja uzticību domes priekšsēdētāja Daiņa
Vingra sarakstam - Zaļo un Zemnieku savienība ieguvusi desmit deputātu vietas. Pirmo reizi pašvaldības
Pirmajā domes sēdē Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vēlēšanās piedalījās jauns politiskais
Silvija Vēze un deputāti: Gita Rūtiņa, Rihards Krauklis un Ziedonis Vilde. spēks - “Latvijas Reģionu Apvienība”,
iegūstot divas deputātu vietas Kokneprieku, veselību, izturību un prasmi
Domes priekšsēdētāja amatam at- ses novada domē. Nacionālajai apviestrādāt komandā!”
klātai balsošanai tika izvirzīti divi kan- nībai “Visu Latvijai”—“Tēvzemei un
Balsu skaitīšanas komisijā, kas tika didāti - domes deputāts Dainis Vingris Brīvībai/LNNK”, kuras saraksta priekšizveidota no Kokneses novada vēlēša- (Zaļo un Zemnieku savienība) un do- galā ir Jānis Krūmiņš, arī iegūtas divas
nu komisijas locekļiem, darbojās Inga mes deputāte Gita Rūtiņa (Vienotība). deputātu vietas. Partija “Vienotība”
Martinsone, Iveta Straume un Andrejs Gita Rūtiņa savu kandidatūru domes saraksts 2013. gadā ieguva četras dePastars.
priekšsēdētāja vēlēšanām atsauca. Citi putātu vietas, šoreiz tikai viena — ievēpriekšlikumi vēlēšanu komisijai netika lēta saraksta līdere Gita Rūtiņa. Ar jau
izteikti, tāpēc balsošana notika par Dai- zināmu pieredzi deputāta darbā šajā
ņa Vingra kandidatūru. Atklāti balso- sasaukumā darbosies Aigars Kalniņš,
jot, ar 11 balsīm par, 1 - pret, 2 - atturas, bet pirmo reizi šo vēlētāju uzticēto piepar domes priekšsēdētāju atkārtoti ie- nākumu veiks Ziedonis Vilde, Rihards
vēlēja Daini Vingri.
Krauklis, Valdis Silovs, Dāvis Kalniņš,
Sēdes gaitā notika arī domes Ilgonis Grunšteins. Deviņi no ievēlētāpriekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. At- jiem deputātiem darbojās iepriekšējā
klāti balsojot, ar 12 balsīm par, 2 – pret, sasaukumā.
par domes priekšsēdētāja vietnieku arī
Lai jaunajai domei nākamajos četatkārtoti ievēlēts Māris Reinbergs.
ros gados izdodas paveikt daudz labu
Kokneses novada domē ievēlēti darbu sava novada labā!
15 deputāti. Domes sēdē piedalījās
Kokneses novada domes Sabiedrisko
14, deputāts Ivars Māliņš šajā dienā
attiecību nodaļas sagatavotā
atradās ārpus Latvijas. Pirmās doinformācija
mes sēdes kārtībā bija arī jautājumi
Anitas Šmites foto
Esiet sveicināti jūnijā! Klāt laiks,
kad iebrienot pļavā, šķiet tā ir ziedošu puķu draudze, kas pateicībā saulei
ļaujas ziedēšanas brīnumam. Balto
madaru vieglumu, margrietiņu uzticību, katru vissīkāko āboliņa ziedu
un ozollapu zaļumu vasara sev iepinusi vainagā. Tikpat krāsu bagāta kā
vasaras ziedu pļava ir arī pats jūnija
mēnesis mūsu novada dzīvē.
Jūnijs iesākās ar nozīmīgu notikumu – pašvaldību vēlēšanām.
Paldies novada iedzīvotājiem, kuri
pauda savu attieksmi balsojot, nevis
noraugoties no malas, kādās rokās
noritēs pašvaldības darbs turpmākos
četrus gadus. Tikai šis pagājušais saspringtais laiks nemitīgi rosina domāt par mūžsenām vērtībām: sirdsapziņu, godaprātu, cilvēcību.
Šajā izdevumā stāstām par jaunākajām īstenoto projektu aktualitātēm
un iesāktajiem darbiem. Kokneses
novadā ir labvēlīga vide uzņēmējdarbības attīstībai – ir pārliecināti divi
jauni uzņēmīgi cilvēki Līga un Intars
Zauli, kuri no Rīgas ir atgriezušies
Koknesē un nodibinājuši savu uzņēmumu „Kūpiņsala”. Līgo svētkus gaidot, klāt īstais brīdis apraudzīt viņu
veikaliņu!

Ja mums ir stāsts par Līgu, tad jābūt arī stāstam par Jāni! Koknesietis
Jānis Priede ar lepnumu nes savu vārdu, kuru vecāki viņam iedevuši piedzimstot svešumā no Latvijas. Viņš ir
viens no aktīvākajiem Kokneses novada represēto nodaļas biedriem un
savā ikdienā spēj paveikt tik daudz!
Mēs dzīvojam no vieniem svētkiem līdz nākamajiem. Pēc veiksmīgi
pavadītas Sama modināšanas jau sparīgi gatavojamies novada svētkiem.
Svinēsim visi kopā Kokneses 740.
dzimšanas dienu! Lai svētki izdotos,
jāiegulda liels darbs, bet, ja visu darām ar prieku, svētki atnāk saulainā
noskaņā.
Bet vēl priekšā ir gada īsākā nakts.
Iemācīsimies līgot skaisti, kā to darīja
mūsu senči!
Ielūkosimies mūsu bagātajā Līgo
dziesmu pūrā un izdziedāsim kaut
daļiņu no tā! Lai piepildās vēlējums:
Jauni puiši, jaunas meitas, Jāņu nakti
neguliet, tad rītā redzēsiet, kā saulīte
rotājas!”
Priecīgu līgošanu lieliem un maziem jāņu bērniem!
Sarmīte Rode
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2017.gada 31.maijā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Ņemt aizņēmumus Valsts kasē
ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada
procentu likmi un ar fiksēšanas periodu
ik pēc 12 mēnešiem šādam projektam:
1.1.1. Prioritārajam investīciju projektam “Šķiroto atkritumu savākšanas
laukuma izveide Paugu ielā 1d, Koknesē” 77 511.32 euro (septiņdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti vienpasmit euro 32
centi).
1.1.2. Aizņēmuma pamatsummas
atmaksu uzsākt ar 2019.gada jūniju.
Aizņēmuma atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.
1.2. Aizņēmumu atmaksu garantēt
ar Kokneses Novada pašvaldības budžetu.
2.1. Apstiprināt Kokneses novada
domes saistošos noteikumus Nr.6 /2017
“Par grozījumiem Kokneses novada domes 25.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.1”Par Kokneses novada pašvaldības
budžetiem 2017.gadam” (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
2.2. Saistošos noteikumus
triju dienu laikā, pēc to parakstīšanas
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
2.3. Saistošie noteikumi publicējami
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada svētkiem” (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses kultūras nama darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
4.2. Pieņemt zināšanai informāciju
par kultūras darbu Irši pagastā (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
4.3. Pieņemt zināšanai informāciju
par kultūras darbu Bebru pagastā (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses pagasta bibliotēkas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
5.2. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkas darbu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
5.3. Pieņemt zināšanai informāciju
par Iršu pagasta bibliotēkas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
5.4. Pieņemt zināšanai informāciju
par Bebru pagasta bibliotēkas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
6. Pieņemt zināšanai informāciju
par tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas- muzeja “Galdiņi” darbu (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
7.1. Piedalīties ES struktūrfondu
projektā Nr.8.3.2.2/16/I001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un noslēgt sadarbības līgumu starp
Kokneses novada domi, Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolu, Bebru pamatskolu
un Valsts izglītības satura centru.
7.2. Par projekta kontaktpersonu
Kokneses novada domē noteikt izglītības speciālisti Laumu Āri.
7.3. Par projekta kontaktpersonu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā noteikt
skolas direktoru Māri Reinbergu, Bebru pamatskolā - skolas direktori Lidiju
Degtjarevu.
8.1. Piešķirt finansējumu no lī-

dzekļiem neparedzētajiem gadījumiem
3620,43 euro (trīs tūkstoši seši simti divdesmit euro 43 centu) apmērā teritorijas
sakārtošanai pie Kokneses Tūrisma centra 1905.gada ielā 7, Koknesē , Kokneses
pagastā, Kokneses novadā.
8.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi
Kokneses novada domes izpilddirektors
Ilmārs Klaužs .
9.1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem
6900,00 euro. (seši tūkstoši deviņi simti
euro) apmērā, lai izstrādātu būvprojektu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
jumta nesošo konstrukciju pārbūvei un
pastiprināšanai.
9.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi
Kokneses novada domes izpilddirektors
Ilmārs Klaužs.
10.1. Slēgt jaunu līgumu par zemesgabalu ar adresi “Sala”, Kokneses
pagasts, Kokneses novads, iznomāšanu
nodibinājumam “Kokneses fonds” uz
30 (trīsdesmit) gadiem, ar tiesībām to
reģistrēt zemesgrāmatā
10.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi
Kokneses novada domes nekustamā
īpašuma speciāliste Indra Zilgalve.
11.1. Veikt Kokneses parka dīķu tīrīšanu un meniķa remontu;
11.2. Darbu izmaksas līdz 3400,00
euro (trīs tūkstoši četri simti euro ) apmērā segt no Kokneses novada domes
budžeta līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
11.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.
12.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Bērnu rotaļa laukuma izveide pie
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas
centra” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas LEADER
2015.-2020.gadam pieejas īstenošanai
19.2. apakšpasākuma ”Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības
stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.rīcībā
“Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem”. Projekta kopējās
izmaksas ir līdz 20 000,00 EUR no kurām 18 000,00 EUR jeb 90 % ir ELFLA
finansējums un 2 000,00 EUR jeb 10
% ir Kokneses novada domes finansējums. Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma veikšanas.
12.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 20 000,00 EUR apmērā.
12.3. Par projekta vadītāju nozīmēt
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Andu Mikālu, pilnvarojot
veikt darbības Lauku atbalsta dienestā,
kas saistītas ar projekta realizāciju un
uzraudzību, kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas formalitātes.
13.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Latviešu tautas tērpu un kora tērpu
iegāde Kokneses novada kolektīviem”
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2015.2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2.
apakšpasākuma ”Darbības īstenošana
ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” 2.rīcībā “Atbalsts
sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas
ir līdz 20 000,00 EUR no kurām 18
000,00 EUR jeb 90 % ir ELFLA finansējums un 2 000,00 EUR jeb 10 % ir
Kokneses novada domes finansējums.

Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma
veikšanas.
13.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 20 000,00 EUR apmērā.
13.3. Par projekta vadītāju nozīmēt
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Andu Mikālu, pilnvarojot
veikt darbības Lauku atbalsta dienestā,
kas saistītas ar projekta realizāciju un
uzraudzību, kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas formalitātes.
14.1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Kokneses novada Bebru pagasta
sniegtajiem maksas pakalpojumiem (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
14.2. Lēmums stājas spēkā no 2017.
gada 1. Jūnija.
15.1. Iznomāt Kokneses novada,
Bebru pagasta valsts nozīmes arhitektūras pieminekli vēsturisko apbūves
kompleksu „Vecbebru Muižu” (turpmāk
tekstā - Objekts Muižas komplekss).
Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli 2017. gada 16. augustā plkst. 10.00. Pieteikšanās izsolei līdz
2017. gada 15. augusta plkst. 10.00.
15.2. Noteikt Objekta Muižas kompleksa izsoles sākuma cenu - gada nomas maksu 1620,94 euro (viens tūkstotis
seši simti divdesmit euro 94 centi) plus
nosolītos euro par gada nomu , plus
PVN 21% . Noteikt gada nomas maksai
izsoles soli –200,00 euro (divi simti euro
00 centi).
15.3. Noteikt, ka papildus nomas
maksai Nomnieks maksā ēku uzturēšanas faktiskās izmaksas gada izdevumus,
kas uz izsoles brīdi ir 757,20 euro (septiņi simti piecdesmit septiņi euro 20 centi)
plus PVN 21%, kā arī nekustamā īpašuma nodokli 83,28 euro (astoņdesmit trīs
euro 28 centus).
15.4. Noteikt nomas Objekta Muižas kompleksa lietošanas mērķi: Muižas
kompleksa attīstība ar mērķi saglabāt sabiedrisko pieejamību kompleksam, veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un
nodarbinātību, izmantojot kompleksa
kā kultūrvēsturiska pieminekļa potenciālu un vērtības.
16.1. Apstiprināt šādas izmaiņas
Kokneses novada domes 2017. gada 22.
februāra domes sēdes lēmumā Nr.6 ”Par
Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu”:
“ 1.punktā aizstāt vārdu “ realizācija”
ar vārdiem “ilgtspējas nodrošināšana”;
Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu
šādā redakcijā:
“1.1. Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (turpmāk - ERAF) finansēto projektu:
1.11.“Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0309/3DP
/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564) iegādāto
tehniku izmantot atbilstoši noteiktajam
projekta mērķim, un to nodot lietošanā
Kokneses novada domes Bebru pamatskolai, Vecbebri, Bebru pagasta, Kokneses novads, LV-5135, nosakot, ka šī
iestāde ir līgumā noteikto pienākumu
pārņēmēja un nodrošina projekta pēcuzraudzības periodu līdz 2018.gada
15.martam. Pārvietoto tehniku pieslēgt
izglītības iestādē esošajiem, funkcionāli
līdzvērtīgiem projektā radītajiem tīkliem.
1.12.“Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo izglītības
iestāžu informatizācija” (vienošanās
Nr.2010/0105/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/

VIAA/500) tehniku izmantot atbilstoši
noteiktajam projekta mērķim, to nodot lietošanā Kokneses novada Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolai, Parka iela
27, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, nosakot, ka šī iestāde ir
līgumā noteikto pienākumu pārņēmēja
un nodrošina projekta pēcuzraudzības
periodu līdz 2018.gada 6. jūnijam. Pārvietoto tehniku pieslēgt izglītības iestādē esošajiem, funkcionāli līdzvērtīgiem
projektā radītajiem tīkliem.
1.13. Kokneses novada domei “Vecbebru Profesionālās vidusskolas un
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” (vienošanās
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/
VIAA/001) nodrošināt ERAF ieguldījumu izglītības iestāžu infrastruktūrā izmantošanu saskaņā ar attiecīgā
projekta būtību un izvirzīto mērķi līdz
2019.gada 13. februārim.
2. Lēmuma 1.11. punktu un 1.12.
punktu rakstiski saskaņot ar Patapinātāju - Izglītības un zinātnes ministriju.
3. Nodrošināt vispārējās izglītības
jomā veikto investīciju ilgtspēju un noteikt, ka Bebru pamatskolas atsevišķas
interešu izglītības programmas tiek realizētas sekojošā adresē Vecbebru tehnikums, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135
4. Pārējie 2017.gada 22. februāra
domes sēdes lēmuma Nr. 6 “Par Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo
internātvidusskolu” punkti paliek nemainīgi.
5. Lēmumu nosūtīt Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijai.”
17.1. Apstiprināt aktualizēto Kokneses novada attīstības programmas 2013.2019.gadam II daļas 2.2.nodaļu „Rīcības
plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai
turpmākajiem 7 gadiem” un III daļu
„Investīciju plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai turpmākajiem 3 gadiem”.
17.2. Publicēt paziņojumu „Par
Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plāna un
investīciju plāna aktualizāciju” Kokneses novada domes tīmekļa vietnē www.
koknese.lv un vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
17.3. Publicēt aktualizēto Kokneses
novada attīstības programmas 2013.2019.gadam II daļu „Rīcības plāns” un
III daļu „Investīciju plāns” Kokneses
novada domes tīmekļa vietnē www.koknese.lv.
17.4. Piecu darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas iesniegt domes
sēdes protokola izrakstu un aktualizētās
Kokneses novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam daļas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam.
17.5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāja vietniece
Māra Bitāne.
18. Neslēgt sadarbības līgumu ar
Izglītības kvalitātes valsts dienestu par
Kokneses novada domes dalību ES
struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 īstenošanā
un nepiedalīties projekta īstenošanā sākot ar 2017./2018.mācību gadu.
19.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Skaņu aparatūras iegāde Kokneses
kultūras namam” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas
LEADER 2015.-2020.gadam pieejas
īstenošanai 19.2. apakšpasākuma ”Dar-

bības īstenošana ar sabiedrības vietējās
attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
2.rīcībā “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem”. Projekta
kopējās izmaksas ir līdz 12 100,00 EUR
no kurām 10 890,00 EUR jeb 90 % ir
ELFLA finansējums un 1 210,00 EUR
jeb 10 % ir Kokneses novada domes
finansējums. Izmaksas tiks precizētas
pēc cenu aptaujas veikšanas.
19.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 12 100,00 EUR apmērā.
19.3. Par projekta vadītāju nozīmēt
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Andu Mikālu, pilnvarojot
veikt darbības Lauku atbalsta dienestā,
kas saistītas ar projekta realizāciju un
uzraudzību, kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas formalitātes.
20. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt Bebru pagasta pārvaldei līdz 4000,00 euro (četri tūkstoši
euro 00 centu) ūdensvada rekonstrukcijas tehniskā projekta apmaksai.
20.1. Piešķirt no neparedzētiem
līdzekļiem 958,44 euro (deviņi simti
piecdesmit astoņi euro 44 centi) Bebru
pagasta pārvaldei video novērošanas
tehnikas iekārtu iegādei.
20.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze
Pabērza.
21.1. Nepiešķirt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem 750,02euro
(septiņi simti piecdesmit euro 02 centi)
apmērā reģionālā autoceļa posma P79
Koknese – Ērgļi virsmas apstrādei ar
pretputekļu materiālu posmā – pikets
16.050 -16.435 ar kopējo apstrādājamo
virsmu 2695 m².
21.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze
Pabērza.
21.3. Jautājumu par valsts ceļu virsmas apstrādi ar pretputekļu apstrādi
Domei risināt Latvijas Pašvaldību savienībā.
22. Ar 2017.gada 2.jūniju izbeigt
darba tiesiskās attiecības ar Kokneses
novada Pērses sākumskolas direktori
Gaļinu Kraukli.
23. Apstiprināt Gaļinu Kraukli par
Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte”
direktora pienākumu izpildītāju direktores Lāsmas Ružas-Riekstiņas grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un
bērna kopšanas atvaļinājuma laikā ar
2017.gada 5.jūniju.
24. Ar 2017.gada 5.jūniju par Pērses
sākumskolas direktora pienākumu izpildītāju apstiprināt Pērses sākumskolas
skolotāju Santu Kalniņu.
25. Biedrība “Baltaine” plāno uzlabot grīdas segumu un veikt remontu virtuvē sabiedrībai piederošā ēkā
“Radošā māja”, lai nodrošinātu iespēju
uzņemt Kokneses viesus, kā arī koknesiešus. Projekta aptuvenās izmaksas
ir 2000,00 euro. Projekta izmaksas tiks
precizētas pēc cenu aptaujas veikšanas.
Biedrība “Baltaine” lūdz Kokneses novada domi rast iespēju atbalstīt projekta
realizāciju un sniegt nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
projekta izmaksām. Kokneses novada
dome nolēma projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt līdzfinansējumu 10% jeb 200,00 euro apmērā.
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne
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APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 31.05.2017.
sēdes lēmumu Nr.7.8

Maksa par Kokneses novada domes Bebru
pagasta pārvaldei piederošu telpu un
stadiona izmantošanu
1.Apstiprināt maksu par Kokneses novada domes Bebru pagasta pārvaldei piederošu telpu un
stadiona izmantošanu:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

1.

Bebru pamatskolas
sporta zāles izmantošana
sporta pasākumiem
Stadiona izmantošana
pasākumiem, t.sk. palīglaukumi un stadiona
māja
Stadiona sporta infrastruktūras noma

2.

3.

4.

iestādes un struktūrvienības;
2.2. labdarības pasākumi, ja tie
ir saskaņoti ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju ;

IzcenoMērvie- jums bez
nība
PVN
EUR

PVN
21%
EUR

EUR/h

5,00

1,05

Maksa
EUR
t.sk.
PVN
21%
6,05

EUR/ 1
reize

80,00

16,80

96,80

0,50

0,10

0,60

0,50

0,10

0,60

EUR/
1 cilv.
diennaktī
Bebru pamatskolas sporEUR/
ta zāles noma
1 cilv.
diennaktī

2.No telpu un stadiona nomas
maksas tiek atbrīvoti:
2.1. Kokneses novada dome, tās

2.3. novada pašdarbības kolektīvi, ja telpās notiek kolektīvu mēģinājumi.

Vecbebru Muižas nomas
tiesību Izsole
Kokneses novada dome izsola
nomas tiesības ar augšupejošu soli
nekustamajam īpašumam Kokneses
novada, Bebru pagasta vēsturiskam
apbūves kompleksam „Vecbebru Muiža”. Pieteikšanās izsolei līdz
2017.gada 15.augusta plkst.10.00.
Izsoles sākuma cena - gada nomas
maksa 1620,94 euro plus PVN 21% .
Izsoles solis –200,00 euro (divi simti
eiro 00 centi). Objekta nomas izsole

notiks 2017.gada 16.augustā plkst.
10.00 Kokneses novada domes ēkā
Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva
1. Telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv
un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā
1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš
saskaņot ar Bebru pagasta pārvaldes
vadītāju pa tālruni 20016603.

Iespēja jauniešiem apgūt
jaunas prasmes un zināšanas
Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem,
kurš nestrādā, nemācās un
neapgūst arodu, piesakies
projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Kokneses novada dome
sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru.
Mērķa grupa: jaunieši vecumā
no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri
nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus
un pēdējo četru mēnešu laikā nav
iesaistījušies NVA piedāvātajos pakalpojumos. Mērķa grupā ietilpst arī
jaunās māmiņas, kuras nav darba attiecībās, un jaunieši, kuri neturpina
mācības 10.klasē (nestrādā un neapgūst arodu).
Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu
garumā iespēja iegūt darba praksi,
individuāla mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, mācīties valodas,
saņemt speciālistu konsultācijas, apmeklēt kursus, interesantas lekcijas
par sev interesējošām tēmām utml.
Kāda izskatīsies jaunieša individuālā pasākumu programma?
Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu
programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā
periodā, nodrošinot tajā paredzētos

pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
- speciālistu konsultācijas,
- dalība pasākumos (nometnes,
semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi),
- ekskursija uz uzņēmumiem vai
īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo
kvalifikāciju vai apgūt arodu pie
amata meistara),
- iesaistīšanās vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju raksti uz
e-pastu dienascentrs@koknese.lv vai
zvani 26525901, 65161740, vai piesakies Ģimenes atbalsta dienas centrā Vērenes ielā 1, Koknesē.
Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu (NEET)
un veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā NVO vai jauniešu
centru darbībā.
Papildus informācija par projektu: http://koknese.lv/?s=467
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Koknesē viesojas projekta partneri no
Lietuvas un Jēkabpils
Aprīlī sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas ir uzsākts
jauns Latvijas - Lietuvas programmas
2014-2020 finansēts projekts Nr.LLI-211
“Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou).
Projekta vadošais partneris ir Kokneses
novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un
tradicionālās amatniecības informācijas
un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldības administrācija. 17.maijā
Koknesē notika pirmā projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika plānotas kopīgās projekta aktivitātes, dalība projekta
partneru pasākumos, maršrutu izveide,
projekta budžeta plānošana, publicitātes
nosacījumi u.c.
Projekta ietvaros no aprīļa vidus
līdz jūnija beigām notiek stāvlaukuma
izveides un teritorijas labiekārtošanas
darbi pie jaunajām Kokneses tūrisma
centra telpām 1905.gada ielā 7, Koknesē. Vēl projektā paredzēts izveidot di-

vus visiem partneriem kopīgus
aktīvās atpūtas un gastronomiskā tūrisma maršrutus, izdot gidu
rokasgrāmatu, izstrādāt katra partnera
populārāko apskates objektu virtuālās
tūres (360o), piedalīties tūrisma izstādēs Balttour (Rīga) un Adventur (Viļņa), popularizēt savu tūrisma piedāvājumu Kokneses, Jēkabpils, Pluņģēs un
Rokišķu lielākajos novada pasākumos
un žurnālistu vizītēs, uzlabot tūrisma
centru infrastruktūru un pakalpojumus. Vērienīgi infrastruktūras darbi
projekta ietvaros plānoti arī projekta
partnera - Pluņģes rajona pašvaldības
Tūrisma informācijas centrā. Jēkabpils
pilsētā tiks uzstādītas norādes zīmes
uz Tūrisma informācijas centru, kā arī
ierīkoti divi āra interaktīvie ekrāni. Rokišķu tūrisma un amatniecības centrs
uzstādīs tūrisma skaitītāju pie TIC,
ierīkos āra interaktīvo stendu un iegādāsies teltis gadatirgiem un pasākumu
īstenošanai.
Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas

un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma
pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo
tūristu vidū un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.
Kopējās visu projekta aktivitāšu izmaksas ir 471 234,46 EUR, tajā skaitā
400 549,29 EUR Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums.
Projekta īstenošanas ilgums ir 21
mēnesis, no 2017.gada 1.aprīļa līdz
2018.gada 31.decembrim.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par publikācijas saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja Māra Bitāne,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa, T.65133636,
mara.bitane@koknese.lv

Kokneses Hanzas stāsts
2016.gadā Hanzas projekta ietvaros
vēstures zinātņu doktora grāda pretendents Edgars Plētiens izstrādāja vēsturisku pētījumu par Koknesi Hanzas
savienības laikos “Kokneses mazpilsētas veidošanās un attīstība Livonijā
13.- 16. gs.”. Pilns veiktā pētījuma teksts
pieejams pašvaldības mājaslapā http://
koknese.lv/?s=542.
Piedāvājam nelielu stāstījumu par
to, kāda gaisotne valdīja viduslaikos
Kokneses vietā.
Maza vieta pie Daugavas upes, kura
izauga un attīstījās tieši viduslaiku periodā. Šis nelielais stāsts būs par Kokneses vietu, kurai Rīgas arhibīskaps samērā agri, jau 1277. gadā, piešķīra pilsētas
tiesības. Visticamāk Rīgas arhibīskaps
šajā vietā saredzēja potenciālu, un viņš
nebija kļūdījies, jo jau 13. gs. beigās vieta
piesaistīja tāltirgotājus no vācu zemēm
Eiropā. Un tas šo mazo pilsētu, kas bija
tikai 3,6 ha liela, piesaistīja tā laika lielākajai tirdzniecības sistēmai – Hanzas
savienībai. Iedomājies tirgotājus, kas
dodas augšup vai lejup pa Daugavu un
tālumā ierauga augstā pakalnā uzbūvētu mūra pili. Piebraucot tuvāk, kļūst
skaidrs, ka vieta izvietota uz zemes raga,
kuru no divām pusēm ietver divas upes –
Daugava un Pērse. Piestājot krastā, vieta šķiet vēl nesasniedzamāka – to ieskauj
mūri, kurā izvietoti torņi ar vārtiem. Ieejot pa vārtiem, tirgotāji nokļuva pilsētā,
kuras izskats šķita pazīstams – tāds pats
kā vācu zemēs ar šaurām, bruģētām ieliņām un jauktu akmens-koka apbūvi.
Tur namos darbojas gan amatnieki, kuri
gatavoja kaula un māla izstrādājumus,
gan tirgotāji, kuri pirka un pārdeva preces. Pirkšana un pārdošana bija galvenie

pilsētas ienākumi, kas
tika izlietoti dažādām
vajadzībām. Daļa tika
tērēta sūtņu vajadzībām, kuri devās uz kopīgajām pilsētu
sanāksmēm Valmierā vai Valkā. Daļa
tika iztērēti kā maksājumi konkrētiem
mērķiem, ko īstenoja Hanzas sistēmā
esošie tirgotāji. Dažādus darījumus pilsētā kārtoja arī svešzemnieki – krievi un
lietuvieši.
Minētie tirgotāji pilsētā ieraudzīja
ne tikai šaurās ielas un apbūvi, bet arī
klostera ēku, kur darbojās franciskāņu
ordenis. Tāpat netālu no pilsētas mūra
skatam pavērās pilsētas centrālā baznīca, kuras svētais aizgādnis bija Sv. Pāvils. Turpat blakus atradās kapsēta, kur
vietas trūkuma dēļ kristieši tika apbedīti
vairākās kārtās. Un netālu no baznīcas
tirgotāji ieraudzīja vietas dominanti –
mūra pili. No pilsētas tā bija atdalīta ar
grāvi un mūri. Neskatoties uz to, pilsēta
atradās pils ēnā un bija savienota ar to
vienotā aizsardzības sistēmā. Pili par
savu mītnes vietu nereti izmantoja Rīgas
arhibīskaps – tas pats cilvēks, kas pilsētai
savulaik bija devis tās lielāko lepnumu
– tiesības. Tās paredzēja gan pilsētas iedzīvotāju pienākumus pret arhibīskapu,
gan arī tirgošanās noteikumus. Tirgotāji
ar šiem noteikumiem bija labi pazīstami, jo tie regulēja viņu iztikas avotu.
Tirgotāji devās atpakaļ uz pilsētas rātsnamu netālu no baznīcas, lai vienotos
par tirdzniecības darījumiem. Ar tirgotāju acīm tika apskatīta maza vieta pie
Daugavas, kura ikdienā dzīvoja savu
nesteidzīgo dzīvi, taču varēja justies droši, jo to sargāja pils un pilsētas mūri. Un
notikumi varēja norisināties tālāk.

Lai gan attīstība nereti maz tiek
saistīta ar viduslaikiem, tomēr Koknesei
viduslaiku periods bija laiks, kad pilsēta
ieguva savu nozīmi Livonijas administratīvajā sistēmā, gan arī atpazīstamību
plašākā reģionā. Tirgotāji šo vietu piesaistīja Hanzas reģionam un pilsēta no
tā tikai ieguva.
Autors: Mg.hist., vēstures zinātņu
doktora grāda pretendents
Edgars Plētiens

Par Hanzas projektu:
Sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, no 2015.
gada oktobra līdz 2018. gada decembrim tiek ieviests projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”. Projekts
tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 2014-2020. gadam atbalstu, un tā
mērķis ir stiprināt vēsturiskās Hanzas
savienības vērtības. No Latvijas projektā piedalās Cēsu Kultūras un tūrisma
centrs, Kokneses, Limbažu, Pārgaujas
un Kuldīgas novadu pašvaldības, kā
arī Valmieras pilsētas pašvaldība un
Vidzemes plānošanas reģions, savukārt
no Igaunijas projekta partneri ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet
no Zviedrijas – Gotlandes reģions un
Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra
“Inspiration Gotland”, kas ir arī projekta vadošais partneris.
Informācija par projektu: Māra
Bitāne, Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa, T.65133636,
mara.bitane@koknese.lv

Kokneses novada domē ievēlētie deputāti
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”
– „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
1. Jānis Krūmiņš – 110 plusi, 16 svītrojumi, 322 balsis
2. Ilgonis Grunšteins – 46 plusi, 33 svītrojumi, 241 balsis
Zaļo un Zemnieku savienība
1. Dainis Vingris – 865 plusi, 55 svītrojumi, 2137 balsis
2. Dāvis Kalniņš – 272 plusi, 196 svītrojumi, 1403 balsis
3. Pēteris Keišs – 238 plusi, 257 svītrojumi, 1308 balsis

4. Jānis Miezītis – 182 plusi, 203 svītrojumi, 1306 balsis
5. Henriks Ločmelis – 159 plusi, 216
svītrojumi, 1270 balsis
6. Ivars Māliņš – 160 plusi, 224 svītrojumi, 1263 balsis
7. Aigars Kalniņš – 172 plusi, 250 svītrojumi, 1249 balsis
8. Māris Reinbergs – 253 plusi, 335 svītrojumi, 1245 balsis
9. Valdis Silovs – 107 plusi, 236 svītrojumi, 1198 balsis
10. Edgars Mikāls – 103 plusi, 248 svīt-

rojumi, 1182 balsis
Partija “Vienotība”
1. Gita Rūtiņa – 100 plusi, 18 svītrojumi, 291 balsis
Latvijas Reģionu Apvienība
1. Ziedonis Vilde – 117 plusi, 37 svītrojumi, 363 balsis
2. Rihards Krauklis – 48 plusi, 44 svītrojumi, 287 balsis
Plašāki dati par vēlēšanu rezultātiem
skatāmi Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā: www.cvk.lv
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Apstiprināts Valsts zivju
fondā iesniegtais projekts
Zemkopības ministrija apstiprinājusi Kokneses novada domes
iesniegto projektu „Zivju resursu
aizsardzības pasākumu efektivitātes
uzlabošana Kokneses novada publiskajos ūdeņos” Valsts zivju fonda
finansējuma saņemšanai. Projekta
mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības pasākumu kvalitāti Kokneses
novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot efektīvākus makšķernieku kontroles veikšanas apstākļus, ilgtermiņā
vecinot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Pašvaldība arvien lielāku uzmanību pievērš zivju resursu aizsardzībai, tamdēļ nepieciešams nodrošināt
regulāru un efektīvu kontroli. 2015.
gadā par VZF piešķirtajiem finanšu
līdzekļiem iegādāts aprīkojums - motorlaiva, piekabe un dzinējs (50 Zs),
kā arī piecas meža/medību kameras,
ar kuru palīdzību pašvaldības policijas darbinieki veic regulāru makšķernieku kontroli- 2016.gadā kontroļu
laikā izvilkti nelegālie tīkli vairāk
kā 2km garumā (no tiem Daugavā

1600m). Pašvaldības policija reidus
veic 2-3 reizes mēnesī no maija –
oktobrim/novembrim, kā arī pēc
saņemtas informācijas par nelegālām darbībām. Pašvaldības policijas
darbinieki ,veicot kontroles, regulāri
sadarbojas ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem. Tomēr, lai sekmīgāk
veiktu kontroli visos laika apstākļos
un diennakts stundās projekta ietvaros tiks papildināta materiāltehniskā
bāze, iegādājoties digitālo nakts redzamības ierīci, LED tālās gaismas
lukturi, kā arī specializētu ūdens aizsargapģērbu.
Projekta kopējās izmaksas ir
1270.00 EUR, t.sk, Kokneses novada domes finansējums 180.00 EUR
un Valsts zivju fonda finansējums ir
1090.00 EUR. Projekts tiks īstenots
līdz 31.augustam.
Marta Utāne,
Kokneses novada domes Projektu
vadītāja

Koknesē būs šķiroto
atkritumu savākšanas
laukums
Pēc Kokneses pašvaldības iniciatīvas un sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju „Cleaner R”, Koknesē,
Paugu ielā 1d, šomēnes uzsāka šķiroto atkritumu savākšanas laukuma
būvniecību. Iepirkuma procedūras
rezultātā laukuma būvniecības darbus
veic SIA „VV būvnieks”, kopējās darba
izmaksas ir aptuveni 80 tūkstoši eiro.
Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs informē:
„Izbūvētājā laukumā novada iedzīvotāji varēs nodot sadzīves elektroniku,
sašķirotu papīru, stiklu, PET pudeles, kā arī daļu bīstamo atkritumu.
Laukums tiek izbūvēts uz pašvaldī-
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bai piederoša līdz šim neapbūvēta
zemesgabala, atbilstoši visām vides
un higiēnas prasībām. Paredzēts, ka
laukums būs asfaltēts un nožogots,
ar izbūvētu notekūdeņu savākšanas
sistēmu un piebraucamajiem ceļiem.
Šķiroto atkritumu savākšanas jaunizveidotajā vietā būs tipveida konteinera ēka sargam un operatoram,
konteineri stiklam, papīram, iesaiņojumam, plastmasai un citiem atkritumiem, kurus pieņems jau sašķirotus.
Varēs nodot arī noteikta veida bīstamos atkritumus, kuru novietošanai
būs slēdzams konteiners ar atsevišķām tilpnēm.”

Atklās bērnu rotaļu laukumu Iršos

Ar jaunām idejas bagātas vienmēr ir
Raina Līcīte un Iveta Hveckoviča.

Pēc mācību gada beigām Iršu
bērni saņems sengaidītu dāvanu –
jaunu, krāšņu rotaļu, vingrošanas un
atpūtas laukumu pagasta centrā . Vieta atrasta īsti piemērota – abās pusēs
laukumam ir Ģimenes krīzes centra
„Dzeguzīte” ēkas, blakus gājēju celiņi
– būs ērti piekļūt. Līdz šim laukums
bija neizmantots, tukšs, uz tā tikai
vienmuļš zāliens. Pirms gada, biedrības „Irsis” biedru pilnsapulcē, pārrunājot pagasta sadzīves vajadzības,
izskanēja doma – pagasta centrā brīvā dabā nav piemērotas vietas aktīvai,
sportiskai brīvā laika pavadīšanai
bērniem kopā ar vecākiem. Un visi
vienbalsīgi nolēma – jāraksta projekts, lai šī iecere varētu tikt īstenota.
Biedrība
„Irsis”
piedalījās
ELFLA Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. -2020. gadam
izsludinātajā konkursā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” ar projektu
„Dosimies dabā, tur vingrot vieglāk!” (Projekta iesniegums Nr. 16-

Rotaļu laukuma tapšanas sākums.

04-AL08–A019.2201-000004). Projekta mērķis bija izveidot rotaļu un
atpūtas laukumu, dodot iespēju pagasta iedzīvotājiem – īpaši jau bērniem - nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā. Biedrības „Irsis”
projekts tika atbalstīts un virzīts īstenošanai. Tā kopējās izmaksas ir 16
939,66 EUR (no tām LAD finansējums ir 15 245,69 EUR un Kokneses
novada pašvaldības līdzfinansējums
- 1693,97 EUR). Tika veikta iepirkuma procedūra un, piemērotāko
pretendentu izvērtējot, tika noslēgts
līgums ar SIA „KSIL BALTIC” par
rotaļu laukuma aprīkojuma izgatavošanu un uzstādīšanu. Aktīvās
atpūtas laukumā paredzēts uzstādīt
bērnu rotaļu kompleksu, trīs dažādu veidu šūpoles, līdzsvara dēli,
vingrošanas kompleksu, divus āra
trenažierus pieaugušajiem un divus
solus ar atzveltnēm atpūtai. Maija
vidū celtniecības darbi tika uzsākti

un rit ļoti raiti. Iedzīvotāju interese
par notiekošajiem darbiem ir neviltota, bērni, maliņā sastājušies, vēro
un ar nepacietību gaida, kad varēs
jaunās sporta ierīces iemēģināt. Jau
pavisam drīz – jūnija sākumā celtnieki solās darbus pabeigt.
Realizētais projekts „Dosimies
dabā, tur vingrot vieglāk! ir daļa no
biedrības „Irsis” ilgtermiņa mērķa
– radīt pagasta iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vidi, lai iršēnieši justos
labi tepat un nedotos pasaulē labākas
dzīvesvietas meklējumos. Biedrības
nepilnu 10 pastāvēšanas gadu laikā
(Tā nodibināta 2007. gada rudenī) tai
ir krietns realizēto projektu saraksts,
un arī tās biedru skaits aug. Jaunie
nāk biedrībā ar labām, drosmīgām
iecerēm, un visi kopā mēs - biedrība
„Irsis” – esam liels spēks.
Iveta Hveckoviča,
Biedrības „Irsis” valdes
priekšsēdētāja

ASV vēstnieces Latvijā vizīte Koknesē

Bebrēnieši svin
Muzeju nakti
20. maija vakarā Bebru pagastā tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja „Galdiņi” durvis bija plaši
atvērtas visiem, kuri vēlējās kopā svinēt
Muzeju nakti.
Sarmīte Rode
Justīnes Pastores foto
Šogad pasākuma tēma bija
„Laiks”, pieminot „mūžīgi jauno”
dzejnieku Eduardu Veidenbaumu,
kam šogad apritētu 150 gadu. „Pa
laukiem jau ziedonis dvašo” – šie
dzejnieka vārdi bija izvēlēti par moto
„Galdiņu” Muzeju nakts pasākumam,
jo ziedonis bija ienācis arī muzeja
dārzā, kur ziedēšanas priekā staro
mākslinieka vecāku stādītās ābeles.
Muzeju nakts tradīcija sākusies
1999. gadā Francijā ar mērķi iepazīstināt ar muzejiem arī tos iedzīvotājus,
kas ikdienā muzejus neapmeklē, lai
nākamajā reizē ceļš uz muzeju jau
būtu vieglāks un pazīstamāks. Latvijā
Muzeju nakts sākta svinēt no 2005.
gada, bet no 2008. gada šajā starptautiskajā pasākumā iesaistījies arī tēl-

nieka Voldemāra Jākobsona muzejs.
Pavasarīgi siltajā vakarā Muzeju
nakts pasākums iesākās ar Vietalvas
amatierteātra izrādi „Pilsētnieki” Agitas Lindenbergas režijā. Divu stundu
garā joku luga lielisko aktieru izpildījumā pagāja nemanot, dāvājot skatītājiem daudz prieka un līksmības.
Līdz 6. jūlijam muzejā aplūkojama
koknesietes Agitas Blauas fotogrāfiju
izstāde „Tvert mirkli”. Ar pasākuma
apmeklētājiem šajā vakarā tikās izstādes autore, pastāstot, ko viņai nozīmē
tvert mirkli, pārvēršot to par skaistu
vēstījumu mums visiem.
Par vakara muzikālo daļu rūpējās Kalvis Žogots, un Muzeju nakts
svinētāji labprāt arī uzdancoja. Par
tradīciju jau ir kļuvis, ka šajā vakarā
muzejā dārzā deg ugunskurs un top
gardā „Voldiņa” tēja, kuru baudot,
var piepildīties visas vēlēšanās!
Muzeja vadītāja Justīne Pastore
teic, ka Muzeju nakts pasākumā piedalījušies 92 apmeklētāji. Lai tikpat
kā veiksmīga kā noritējusī Muzeju
nakts, ir arī jaunā tūrisma sezona!

Tikšanās ar vecāko klašu skolēniem
I.Gaiša Kokneses vidusskolā.

24. maijā oficiālā vizītē Koknesē
un arī Likteņdārzā pirmo reizi viesojās ASV vēstniece Latvijā Nensija
Baikofa Petita un vēstniecības pārstāvji. Vizītes mērķis bija iepazīties
ar novada aktualitātēm un interesantākajām vietām, informēt jauniešus
par vēstniecības darbu un apmeklēt
uzņēmumu Jeld Wen Aizkrauklē.
Šajā dienā ASV vēstniece Kokneses novada domē tikās ar Kokneses novada pašvaldības pārstāvjiem.
Tikšanās laikā Kokneses novada
domes Attīstības nodaļas vadītājas
vietniece Māra Bitāne informēja par
pašvaldības aktualitātēm gan uzņēmējdarbības, gan izglītības, kultūras,
tūrisma un sporta jomā, kā arī stāstīja par pašvaldībā realizētajiem un
plānotajiem projektiem. Vēstniece atzinīgi novērtēja pašvaldības ieguldīto

Vēstnieces kundze kopā ar Valdu Auz
iņu un Daini Vingri pastaigā pa
Likteņdārzu.

darbu un
paveikto, lai vietējiem iedzīvotājiem
nodrošinātu kvalitatīvu un patīkamu
dzīves vidi, kurā strādāt, atpūsties un
rūpēties par novada jaunāko paaudzi.
Vizītes ietvaros vēstniece apmeklēja jaunatklātās Kokneses Tūrisma
centra telpas un Kokneses pilsdrupas,
tikās ar Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10. un 11. klašu audzēkņiem,
kā arī kopā ar Kokneses pašvaldības
vadītāju Daini Vingri un „Kokneses
fonda” pārstāvjiem apskatīja Likteņ-

dārzā paveikto.
"Mani patīkami pārsteidza viesošanās Koknesē. Šeit ir brīnišķīgi
dabas skati, kultūrvēsturiskais mantojums un uzņēmīgi cilvēki, daudz
enerģisku jauniešu, kuriem rūp sava
novada nākotne!" pēc pavadītās dienas Koknesē teica vēstniece Nensija
Baikofa Petita.
Kokneses novada domes
informācija
Foto: Anita Šmite
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Sākas devītā ziedojumu akcija
“Top Latvijas Likteņdārzs! Stāsti par vectēviem”
Likteņdārza īstenotāji jau devīto
reizi aicina piedalīties ziedojumu akcijā “Top Latvijas Likteņdārzs!”. Tā
šoreiz veltīta dzimtu stāstiem. Latvijas Televīzijas tiešraidē 17. jūnijā
varēs klausīties vectēvu un mazbērnu
stāstus, latviešu dziesmas un skatīties
Jaunā Rīgas teātra izrādi “Vectēvs”.
Akcijas mērķis ir atbalstīt Likteņdārza digitālās ekspozīcijas “Liktens
gāte” izveidošanu. Liktens gāti veidos
divpadsmit simboliskas pieturas, kas
stāstīs par nozīmīgākajiem Latvijas
vēstures notikumiem 20. gadsimtā.
Ekspozīcija būs izvietota vidē, taču
plašāka informācija skatāma mobilajās ierīcēs.
“Liktens gāte ir digitāls stāsts par
Latvijas cilvēku pieredzēto un pārdzīvoto aizvadītajā gadsimtā, kas
iepazīstinās apmeklētāju ar Latvijas
vēsturi un konkrētu cilvēku likteņiem skarbajos laikmeta griežos.
Notikumu personalizācija ļauj labāk
izprast vēsturisko notikumu sarežģītību un atklāj, kā tie ietekmēja cilvēku lēmumus, izvēles un redzējumu
par savu un Latvijas nākotni. Esmu
pārliecināta, ka, pateicoties vides un
jauno tehnoloģiju apvienojumam,
Liktens gāte būs aizraujošs ceļojums
vēsturē gan jauniešiem, gan arī vecākajai paaudzei,” stāsta “Kokneses
fonda” padomes locekle Sandra Kalniete.
Liktens gāte top sadarbībā ar filozofu Arti Sveci, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Informācijas pakalpojumu sektora vadītāju Gintu Zalcmani un SIA “Dd Studio”. Liktens gātes
tapšanu atbalsta AS “Latvijas Gāze”,
SIA “Lattelecom” un SIA “Samung
Electronics Baltics”.
17. jūnija akcija “Top Latvijas Likteņdārzs!” noris sadarbībā ar LTV1,
avīzi “Latvijas Avīze” un radio “Pieci.lv”. Tās laikā aicinām iesūtīt savu
dzimtu stāstus vai atmiņas par vectēviem un vecvecākiem. Stāsti tiks
publicēti “Latvija Avīzē” un akcijas
sociālajos tīklos.
17. jūnijā no pulksten 18 Likteņ-

Likteņdārzs draudzīgs ģimenēm
ar bērniem

Mīļākā vieta Likteņdārzā jaunākajiem
apmeklētājiem.

No 12. maija Likteņdārzs ir vēl
draudzīgāks ģimenēm ar bērniem atpūtas vietā netālu no ieejas atklāta
radoši izglītojoša vieta ar koka spēlēm jaunākajiem mūsu dārza apmeklētājiem. “Mani sirdsvārdi Latvijai”
- ar šādu devīzi Kuldīgas tehnoloģiju
un tūrisma tehnikumā aizvadīts koka
tēlniecības plenērs, tajā kopā darbojās skolu audzēkņi un kokapstrādes
pedagogi no Latvijas (Kuldīga, Liepā-

ja, Aizkraukle, Saldus, Rīga, Jelgava,
Garkalne) un Lietuvas (Paneveža).
Rotaļlaukums ir dāvinājums Koknesei un Likteņdārzam, gatavojoties
Latvijas simtgadei.
Atklāšanās dienā notikušajā
simpozijā tika lasīta rakstniekam
J.Jaunsudrabiņam veltītā literāro un
pētniecisko darbu konkursam iesniegtā Latvijas jauniešu daiļrade, kā
arī notika jaunlatviešu kustības aiz-

sācējam K.Valdemāram veltītās grāmatas “ProPatria-III” (“Par Tēvzemi”) atvēršanas svētki. Pasākumu
kuplināja rakstniece Māra Svīre un
bijusī LR vēstniece Somijā un Igaunijā, rakstniece un tulkotāja Anna
Žīgure.
Projektu atbalsta Valsts Izglītības
satura centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, UNESCO Latvija, Latvijas
Kokrūpniecības federācija.

25. maijā Kokneses
novada Likteņdārzā
kopprojekta „Latvijas
dziesma” ietvaros
notika speciālo
izglītības iestāžu
audzēkņu, dienas
centru un biedrību
festivāls „Šķīru gaisu
dziedādama”. Daudzi
dalībnieki uz Koknesi
devās jau sesto gadu pēc
kārtas.

dārza amfiteātrī notiks koncerts, un
par saviem vectēviem stāstīs Toms
Grēviņš, Auškāpu dzimtas pārstāvji,
Biruta Eglīte un citi. Būs iespēja baudīt Rīgas Tehniskās universitātes deju
kolektīva TDA “Vektors” un pūtēju
orķestra “SPO”, kā arī vīru kopas „Vilki” uzstāšanos. Koncertu Likteņdārzā
vadīs koknesietis Magnuss Eriņš no
“Pieci.lv”. Ieeja uz koncertu – par ziedojumiem Likteņdārzam.
Pulksten 19.35 LTV1 tiešraidē
notiks sarunas pie ugunskura ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, tostarp
rakstnieci Noru Ikstenu, mūziķi
Valteru Pūci un komponistu Jēkabu Nīmani. Videoklipos, kas tapuši
Likteņdārzā, būs skatāmas skaistākās Latvijas dziesmas grupu "Laimas
Muzykanti", "Klaidonis", "Colt" un
"Jauno Jāņu orķestris", kā arī dziedātāja Daumanta Kalniņa un ģitārista
Kaspara Zemīša izpildījumā.
Pulksten 21:30 pirms Jaunā Rīgas
teātra izrādes “Vectēvs” pārraides aktieris Vilis Daudziņš dalīsies ar savu
stāstu par vectēvu un atcerēsies izrādes tapšanu. Izrādes ieraksts tapis sadarbībā ar “Borisa un Ināras Teterevu
Fondu” un “Teātris.zip”.
“Top Latvijas Likteņdārzs!” akciju vadīs LTV žurnālisti Aija Kinca
un Jānis Geste. Tiešraide un izrāde
“Vectēvs” Likteņdārza amfiteātrī būs
skatāma uz lielā ekrāna.
Aicinām atbalstīt Likteņdārzu, zvanot pa ziedojumu tālruni
90006381 (maksa par zvanu 1.42
EUR), ziedojot uz „Kokneses fonda”
norēķinu kontu (reģistrācijas numurs: 40008092535, konts LV10UNLA0050006878844, AS „SEB banka”)
vai pasūtot bruģakmeni ar savu vārdu
www.draugiem.lv/liktendarzs.
Ziedot būs iespējams arī ar telefona
“Mobilly” aplikāciju.
UZ TIKŠANOS 17. JŪNIJĀ LIKTEŅDĀRZĀ!
Papildu informācija:
Valda Auziņa
Nodibinājuma „Kokneses fonds”
Valdes priekšsēdētāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Uzsākts īstenot projektu
“Koknese - veselīgākā vide visiem!”
Kokneses novada dome ir uzsākusi aktivitātes projektam “Koknese- veselīgākā vide visiem”, kas tiek
īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem,
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”

ietvaros.
Projekta
"Koknese-veselīgākā
vide visiem!" mērķis ir uzlabot Kokneses novada iedzīvotāju pieejamību
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumiem, veicinot
iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību, aktualizējot un risinot vietējās
sabiedrības veselības problēmas,
un izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves
kvalitātes, drošas vides un veselības
uzlabošanai. Projekta mērķa grupa

ir visi Kokneses novada iedzīvotāji.
Projekta pasākumos, trīs gadu laikā
Kokneses, Bebru un Iršu pagastos,
plānots iesaistīt 1130 iedzīvotājus,
organizējot vairāk kā 500 aktivitātes
(nodarbības, lekcijas, konsultācijas,
praktikumus u.c.).
Projekta ietvaros visi pasākumi
būs bezmaksas pieejami, tomēr jāņem vērā, ka daudzos no tiem tiks
organizēta iepriekšēja pieteikšanās,
kā arī gadījumos, kad dalībnieku
skaits būs liels, tiks komplektētas

grupas. Katram pasākuma dalībniekam būs jāizpilda neliela aptaujas
veidlapa, kas nepieciešama projekta
rezultatīvo rādītāju uzskaites nodrošināšanai (bērniem anketas tiks
dotas līdzi uz mājām, aizpildīšanai
vecākiem).
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 68 597,00, t.sk. ESF atbalsts ir
58 307,45 EUR (85%) un Valsts budžeta finansējums 10 289,55 (15%).
Projektu aktivitātes tiks īstenotas
no 2017.gada maija līdz 2019.gada

decembrim. Projekta aktivitāšu īstenošanai regulāri tiks izsludinātas
cenu aptaujas Kokneses novada domes mājas lapā www.koknese.lv.
Lūdzam sekot līdzi aktuālākajai
informācijai, kas regulāri tiks publicēta pasākumu plānā “Kokneses
Novada Vēstīs” un mājaslapā www.
koknese.lv, kā arī Kokneses novada
domes sociālajos tīklos.
Marta Utāne,
Kokneses novada domes
projektu vadītāja

Plānotie projekta pasākumi
Ārstu dienas

Gada laikā rīkotas 9 tikšanās ar ārstiem. ārstu lekcijas,
īsas konsultācijas jautājumu-atbilžu veidā, par konkrētu
tematu. Plānots piesaistīt šādus ārstus: kardiologs, psihiatrs, zobārsts vai sertificēts zobu higiēnists, dietologs, ginekologs, onkologs, pediatrs, rehabilitologs, ģimenes ārsts.
Skaidrības dienas Interaktīva informatīvi izglītojoša diena par vielu un
procesu atkarībām.
Apmācības par alkohola, narkotisko vielu, cigarešu,
Pieaugušo izglītošana par
datorspēļu, sociālo tīklu atkarību preventīvo pasākumu
atkarību izraisošo metodēm , par to kā runāt un strādāt ar bērniem, jauvielu ietekmi uz
niešiem.
bērnu/jauniešu
par šim tēmām.
veselību
Nāc un izmēģini Katrā no pagastiem plānotas 10 nodarbības (kopā 30
tipa nodarbības nodarbības). Nodarbības plānotas dažādas, lai ap- “Vingrošana
meklētājus iepazīstinātu ar pēc iespējas plašāku sporta
Enerģijai”
aktivitāšu klāstu (Body Art, joga, Zumba, Vingrošana
senioriem u.c.) Vienas nodarbības ilgums ~1h.
Peldēšanas
Peldēšana gan vecākiem , gan bērniem stiprina imuninodarbība
tāti, mugurkaulu, sirdi, labvēlīgi ietekmē elpošanas sisvecākiem kopā
tēmu, kā arī stiprina bērna un vecāka attiecības. Vienas
ar pirmsskolas
nodarbības ilgums ~1h.
vecuma bērniem
Ūdens vingrošana Ūdens vingrošanas laikā pastiprināta uzmanība tiek
grūtniecēm
pievērsta pareizai elpošanai, dzemdībās nodarbināto
muskuļu grupu attīstīšanai, fiziskās formas uzturēšanai,
saspringtās muskulatūras atbrīvošanai un stiepšanai.
Vienas nodarbības ilgums ~1h.
Vecāku fitness
Vecāku fitness ar bērnu ratiem ir īpaši izstrādāta sporar bērnu ratiem ta nodarbība jaunajiem vecākiem kopā ar mazuļiem.
- “Aktīvie
Nodarbībā ietverta iesildīšanās, kardiotreniņš, spēka
vingrinājumi un stiepšanās, pasniedzot un mācot katrā
Ratiņvecāki”
sezonā, atbilstoši laika apstākļiem, piemērotu treniņa
programmu. Viena pasākuma ilgums ~2h.
Pasākums tiek rīkots, jo nepieciešams sniegt zināšanas
Lekcijas
par mazuļu aprūpi un emocionālo atbalstu bērnu audzigrūtniecēm,
jaunajām novada nāšanā.
1) Trīs lekcijas par uzturu, kuru laikā apmeklētāji tiek
ģimenēm par
informēti par bērnam (0 - 5 gadi) atbilstošu un veselīgu
bērna veselīgu
uzturu.
dzīves sākumu
(uzturs un fiziskā 2) Trīs lekcijas par bērna motoro attīstību un stājas
traucējumu profilaksi (0-6 gadi). Lekciju laikā apmeklēattīstība)
tāji tiek informēti par bērna fizioloģisko attīstību, tajā
skaitā motoro attīstību,mazuļa pareizu nēsāšanu, biežāk
sastopamām muskuloskeletālās sistēmas problēmām bērna vecumā, tajā skaitā stājas traucējumiem, to profilaksi.
Vienas lekcijas ilgums ~ 2h
Koknese sporto
Katru pasākumu vada treneris. Plānots rīkot sporta
pasākumus , kur tiek pieaicināts kāda sporta veida speciālists (treneris, sportists, konsultants).
2017.gadā plānoti šādi sporta veidi:
o Vingrošana/sportošana pirmskolas vecuma bērniem
un jauniešiem;
o Vingrošana svaigā gaisā iedzīvotajiem, kas vecāki par
54 gadiem;
o Nūjošanas apmācības un kopīgs nūjošanas pārgājiens;
o Futbols/telpu futbols;
o Basketbols/strītbols;
o Volejbols;
o Florbols;
o Pludmales volejbols;
o Orientēšanās/rogainings;
o Vieglatlētika;
o Frīsbijs vai krosmintons.
Ārstnieciska
Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita pavadībā notiks
vingrošana
Kokneses, Bebru un Iršu pagastos
Pareiza ārstnieciskā vingrošana un iespēja uzdot jautāfizioterapeita
jumus speciālistam var būt noderīga jebkuram cilvēkam
pavadībā
profilakses nolūkos, kā arī tiem, kas vēlas uzsākt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm vai jaunu sporta veidu,
uzlabot stāju un stiprināt dažādas muskuļu grupas. Viena nodarbība ~ 2h gara.

 Koknese, Bebri, Irši
(Katrā pagastā 3x)
 Septembris-novembris

Ikdienas
aktivitāteveselības pamats

 Irši (1x)
 Oktobris
 Koknese (2x), Bebri
(1x), Irši (1x)
 Septembrisnovembris

Ēd Veselīgi un
Garšīgi

 Koknese, Bebri, Irši
(Katrā pagastā 10x)
 Septembris-Decembris

Psiholoģiskas
lekcijas

 Koknese (12x)
 Oktobris-decembris
 Iepriekšēja
pieteikšanās
 Koknese (24x)
 Augusts-decembris
 Iepriekšēja
pieteikšanās

Garīgās veselības
diena “SEV”

 Koknese (4x)
 Jūlijs- decembris

 Koknese (6x)
 Septembris-decembris

Smilšu terapija
bērniem

Aktīvi, zinoši un
veseli Kokneses
novada bērni
 Koknese (11
pasākumi)
 Maijs-decembris

Ģimenes veselības
diena

Ārstnieciskā
vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs
50 gadiem

 Koknesē, Bebros, Iršos
(katrā 8 nodarbības)
 Oktobris-decembris

Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības
jautājumiem
Jauniešu vecāku
izglītošana par
seksuālās un
reproduktīvās
veselības
jautājumiem

Pasākuma ietvaros paredzēti “atvērtā tipa” vakari zālē,
kurā pieejama nepieciešamā infrastruktūra, lai visu
vecumu iedzīvotājiem būtu brīvi bezmaksas pieejams
pakalpojums- halle, trenažieru zāle un svaru zāle. Plānots ka atvērtā tipa sporta zāle būs pieejama 1x nedēļā,
aukstās sezonas mēnešu periodā vakara stundās no
18:00-22:00.
Pasākumā stāstīs par veselīga uzturu - produktiem atbilstoši Latvijas sezonalitātei, pagatavošanas veidiem,
produktu uzturvērtību, sabalansētību, uzturu imūnsistēmas un veselības uzlabošanai, uztura sasaisti ar fizisko
aktivitāti. Pasākuma ilgums ~ 3h.
Psiholoģijas lekciju mērķis ir sekmēt informēt sabiedrību
par dažādam problemātiskām tēmām, kā arī veidot
radošu vidi pieredzes diskusijai. Pirmajā projekta realizēšanas gadā paredzētas šādi 6 lekciju temati:
1)Bērnu emocionālā audzināšana (no dzimšanas līdz
skolai)
2) Pusaudži un viņu krīzes
3) Ģimenē bērns ar īpašām vajadzībām
4) Tēva, vecvecāku loma ģimenē
5) Vecāka gadagājuma cilvēkiem lekcija par vientulības
depresijas pārvarēšanu, psiholoģiskiem traucējumiem
6) Pēc dzemdību depresija;
Garīgās veselības dienā tiks pieaicināti dažādi speciālisti:
mākslas terapeiti, deju un kustību terapeiti, lai vadītu
nodarbības visas dienas garumā. Katru reizi tiks pieaicināti dažādi speciālisti ar kuru palīdzību katrs apmeklētājs varēs iepazīt sevi, attīstīt fizisko un garīgo ķermeni,
strādāt pie garīgās izaugsmes, apgūt dažādus vingrojumus prāta un fiziskā ķermeņa sakārtošanai.
Smilšu krāsošanas process (attīrīšana, sijāšana) harmonizē, sniedz rāmumu. Smilšu maisīšana, lai panāktu
krāsas pilnīgu sajaukšanos ar smiltīm, ir ļoti aktīvs, piepūli un pacietību prasošs darbs , bet vienlaikus arī dziedinošs - smiltīm piemīt brīnumaina spēja transformēt
mūsu negatīvās domas un pastiprināt pozitīvās. Smilšu
spēļu terapiju var piedāvāt bērniem sākot no 4 gadu
vecuma. Smilšu terapijas nodarbības notiks grupās (no
4-10 bērniem) veicinot bērnu garīgās un fiziskās veselības attīstību. Nodarbības ilgums līdz 1h.
Interesanti un saistoši pasākumi bērniem par veselīgu
uzturu un pārtikas produktiem, par savstarpējo komunikāciju, atkarību izraisošajām vielām un to ietekmi, kā
arī iespēja apgūt vingrošanas prasmes. Pasākuma ilgums
~2h.
Notiek sporta sacensības komandās dažādās disciplīnās.
Pasākuma dienas ietvaros notiek dažādas stafetes orientēšanās sacensības ģimenēm, informatīvi izglītojošās
lekcijas – par fiziskās aktivitātes un uztura mijiedarbību
un ietekmi uz organismu dažādos vecuma posmos (aktivitāšu saraksts tiks papildināts).
Stiepšanās un atbrīvojošie vingrinājumi patīkami atslogos muguru un kājas, uzlabojot pašsajūtu un veselības
stāvokli. Viena nodarbība 1-1,5h gara.

 Koknese
 Septembris-decembris
 Kopā gada laikā
paredzēti 28 atvērtā
tipa vakari katrs 4h garš

 Bebros, Iršos, Koknesē
(katrā pagastā 1x)
 Jūlijs-novembris

 Koknese
 Septembris-decembris
 Kopā paredzētas 6
lekcijas

 Koknese (brīvdienā
kopā 3x)
 Augusts-oktobris

 Jūlijs- Decembris
 Kopā paredzētas 10
nodarbības
 Grupas tiks
komplektētas iepriekš
piesakoties.

 Koknesē, Bebros un
Iršos
 14. jūnijā 3 pasākumi

 Irši- septembris
 Bebri- augusts
 Koknese- septembris

 Koknese
 Septembris-decembris
 24 reizes
 Iepriekšēja
pieteikšanās
 Koknesē, Bebros, Iršos
 Septembris-novembris

Nodarbības tematiski sadalītas divām vecuma grupām:
12-14.g.v. jauniešiem, par tēmām- pubertāte, attiecības.
14-17 g.v. jauniešiem, par tēmām kontracepcija, seksuāli
transmisīvās infekcijas un HIV. Vienas lekcijas garums
~1h.
Semināri vecākiem par to, kā saprast un runāt ar saviem  Koknesē, Bebros, Iršos
bērniem par sarežģītām tēmām seksuālajā un reproduk-  Septembris-novembris
tīvajā veselībā. Par labāko pieeju, metodēm, veidiem un  Darba dienā pēc 17:00
komunikāciju. Vienas lekcijas ilgums ~1,5h.

7

NR. 87 374 2017. GADA 16. JŪNIJĀ

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

„Galdiņos” tiks veidota vēsturiska ekspozīcija
Bebru pagastā tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā „Galdiņi”
notiek nemitīga rosība, rūpējoties par
unikālās koka ēkas saglabāšanu, kā arī
meklējot jaunas idejas, ar ko pārsteigt un
ieinteresēt apmeklētājus.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
„Galdiņiem” ir bagāts mūžs, pirms
gandrīz 140 gadiem uzceltais Vecbebru
muižas šķūnis kļuvis par memoriālu
vērtību, pateicoties tēlnieka Jākobsona
personībai un atstātajam radošajam
mantojumam. Ar Bebru pagasta pārvaldes atbalstu un projektu konkursos
iegūtu finansējumu ik gadu tiek paveikts kāds nozīmīgs ieguldījums muzeja attīstībā.
Par paveikto stāsta Bebru pagasta
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza: „Muzeja pastāvīgā ekspozīcija skatāma piecās
telpās, bet iepriekš neizmantotā šķūņa
daļā ir veikti labiekārtošanas darbi, lai
tajā sāktu veidot Bebru pagasta vēstures
ekspozīciju. Tas nav viena gada veikums.
Vispirms lietderīgi izmantojām tur saglabājušos vecos ēkas vēsturiskos dēļus,
ar tiem nomainot bojātos grīdas dēļus
muzeja izstāžu zālē – pirmajā un lielākajā muzeja ekspozīcijas telpā. Savukārt
šķūņa daļā tika pamatīgi iebetonēti pamata stabi, saliktas sijas un ieklāta jauna
dēļu grīda. Veicot ūdensvada projekta izbūvi, ir pievadīts ūdensvads un pieslēgta
lokālā kanalizācija. Pagājušajā gadā šajā
ēkas daļā Komunālās nodaļas strādnieki

Atjaunotā ēkas daļa, kurā tiks izvietota
Apmeklētāji ar interesi aplūko informatīvo stendu, kas iepazīstina ar tēlnieka
Voldemāra Jākobsona svarīgākajiem dzīves faktiem un muzeja darbību.

Jura Bāra vadībā uzsāka trīs palīgtelpu
izbūvi. Pašvaldība šim nolūkam piešķīra papildu finansējumu 3 tūkstoši eiro.
Šopavasar, līdz muzeja jaunās sezonas
sākumam, iesāktie darbi tika pabeigti: ir
izveidota mājīga palīgtelpa muzeja vadītājai un ierīkotas divas tualetes. Sakārtotā šķūņa daļa tagad ir kā radīta ballēm,
kādas agrāk rīkoja siena šķūņos, kamēr
netika atvests jaunais vasaras pļāvums.
Bet mūsu iecere ir veidot vēsturisku ekspozīciju, kuras tapšanā aicinām piedalīties visus pagasta un novada iedzīvotājus, atnesot uz muzeju priekšmetus, kuri
vairs nav ikdienā izmantojami, bet tie
ir kāda konkrēta laika posma liecinieki
par cilvēku darbu, sadzīvi un tradīcijām.
Būtu jauki, ja šīm lietām nāktu līdzi savs
stāsts.” Tikšanās reizē uzzinājām, ka pir-

mie eksponāti iecerētajā ekspozīcijā jau
ir nokļuvuši muzejā – tas ir radio aparāts „Sakta”, atceļojis no Vecbebru pils,
un pārvaldes vadītājas savulaik atrastie
pieci zirga pakavi.
Pirms pāris gadiem ar projektu
konkursā piešķirto Valsts KultūrkaIlgi gaidītais ir noticis! Muzeja
pitāla fonda finansējumu atjaunoti vadītājai ir prieks par jauno un gaišo
un nostiprināti ēkas pamati, vienai darba telpu, kurā varēs uzņemt arī
ciemiņus.
ārsienai nomainīti bojātie dēļi, uzklāta jauna pape, veikta ēkas ārsienu im- ar tēlnieka Voldemāra Jākobsona svapregnēšana ilglaicīgai saglabāšanai un rīgākajiem dzīves faktiem un muzeja
aizsardzībai. Šogad novērstas kļūdas, darbību. Pasākumos iecienīta ir atpūtas
kas radušās būvniecības laikā, mainot un ugunskura vieta muzeja dārzā. Viejumta segumu, kā arī atjaunota no koka tējie iedzīvotāji labprāt apmeklē vasarās
veidotā norāde ar muzeja vārdu. „Gal- rīkotās amatierteātru izrādes, kas tiek
diņu” vizītkarte ir tā sakoptā apkārtne rādītas „Galdiņu” muzeja pagalmā.
un dārzs. Apmeklētāji ar interesi aplūMuzeja vadītāja Justīne Pastore stāsko informatīvo stendu, kas iepazīstina ta, ka piedaloties VKKF projektu kon-

kursā ar projektu „Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana tēlnieka V.Jākobsona
memoriālajā mājā – muzejā, kuru sagatavot palīdzēja domes Attīstības nodaļa,
ir iegūts finansējums 1700 eiro unikālās
muzeja mēbeles – sofas restaurēšanai.
Līdz 6. jūlijam muzejā aplūkojama koknesietes Agitas Blauas fotogrāfiju izstāde
„Tvert mirkli”. 15. jūlijā amatierteātru
festivāls „Pērses krasti” ar divām izrādēm būs jūtams arī „Galdiņu” muzejā,
bet 25. jūlijā tradicionāli notiks Annas
jeb Saimnieču dienas svinības.
Tie, kuri vēl nav pabijuši muzejā,
laiks doties ciemos! Tāpat gaidīti visi
tie, kuriem ceļš uz muzeju mīļš un pazīstams. Tikai atcerieties – ir jāatbalsta
pagasta vēstures ekspozīcijas veidošana! Ielūkojieties savās pūra lādēs, māju
bēniņos un foto albumos - ikviena lieta,
kas raksturo 20. gadsimta jebkuru laika
posmu, bagātinās topošo ekspozīciju.

Anitas Šmites foto

Pašiem sava Kūpiņsala!

Atliek tikai nogaršot!
„Veikaliņa ēka ir pašu celta, to cēla mans vīrs Intars, abi mūsu tēti Ingus un Ilgvars, mans brālis Uldis un palīdzēja arī draugi Raivis un
Ēriks,” stāsta Līga Zaula.

Koknesē, braucot pa Rīga - Daugavpils
šoseju, apmēram 200 metru aiz norādes
uz Likteņdārzu, ceļa malā pamanīsiet glītu
koka namiņu, kura durvis verot uzreiz var
sajust kārdinošo kūpinātu zivju smaržu.
Sarmīte Rode
Divi jauni un uzņēmīgi koknesieši Intars un Līga Zauli ir nodibinājuši
savu uzņēmumu SIA „Kūpiņsala” un
jau otro mēnesi nelielajā veikaliņā piedāvā iegādāties kūpinātas un svaigas
zivis. Jauno uzņēmēju gatavoto produkciju īsajā laika posmā jau atzinīgi
novērtējuši garāmbraucēji, tūristi un
vietējie iedzīvotāji. Ieintriģējošais vietas
nosaukums un skaistā apkārtne vilina
apstāties un uzzināt, kas tad ir tā Kūpiņsala?!
Tiekoties ar darbīgajiem jauniešiem, atbilde ir rokā. „Ilgi domājām, kā
nosaukt uzņēmumu, gribējām atrast
vārdu, kas derētu gan mūsu gardajam
piedāvājumam, gan topošajai viesu
mājai, kas atrodas pie salas Daugavā.
Intars šīs abas lietas salika kopā un iznāca Kūpiņsala! Savukārt pati ideja par

ražotnes un veikala atvēršanu pieder
manam tētim Ingum Spullem, pieredzējušam makšķerniekam un prasmīgam zivju ēdienu gatavotājam. Viņš
mums teica: „Mēs dzīvojam pie Daugavas, mēs varam piedāvāt plašu zivju
izvēli. Paldies tētim par ierosmi un atbalstu! Tikpat liels paldies Intara mammai, jo saimniekojam viņas īpašumā.
Mūsu pirmā darbadiena bija 26.
aprīlī. Apmeklētājus gaidām nedēļas nogalēs: piektdienās, sestdienās
un svētdienās no pulksten 12 līdz 21,
pieņemam arī pasūtījumus pa tālruni:
+371 27553304”, mūsu jaunumiem var
sekot līdzi www.facebook,” stāsta Līga.
Zivju cienītājiem omulīgajā veikaliņā patiešām ir ko izvēlēties, jo piedāvājumā ir gan jūras, gan upju un
ezeru kūpinātas un svaigas zivis: asari,
skumbrijas, laši, sviesta zivis, vilka zivis, mencas, vēdzeles, brekši, karpas.
„Iepērkam gan svaigu produkciju, gan
ir pašu nozvejotas zivis. Ļoti ceram, ka
varēsim veiksmīgi sadarboties ar vietējiem licenzētajiem zvejniekiem. Vairāk
pieprasīti ir kūpinājumi. Ražotnē notiek

viss
sagatavošanas
process: izgriešana, sālīšana,
marinēšana un kūpināšana.
Pircējiem atliek tikai izvēlēties sev tīkamāko!” – atklāj
sava biznesa iesācēji, kuri
vēl nesen bija rīdzinieki, bet
savu lēmumu atgriezties dzimtajā pusē
uzskata par pareizu un veiksmīgu.
Līga un Intars ir dzimuši koknesieši, abi ir Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas absolventi, kaut arī skolas
gados nav bijuši pazīstami. Studiju laiks Rīgā jauniešus savedis kopā.
„Viss gan sākās ar makšķerēšanu!”
smej Līga, jo no tēta ir mantojusi
makšķerēšanas azartu. „Pēc augstskolas mums abiem bija darbs Rīgā. Kad
vēl studēju LU ekonomikas fakultātē bakalaura programmā, strādāju
par iepirkuma speciālisti, vēlāk par
grāmatvedi, bet pagājušajā gadā, pabeidzot studijas maģistratūrā, uzreiz
atgriezāmies Koknesē, jo bijām noilgojušies pēc svaigā lauku gaisa, kā arī
domājām, lai mūsu gaidāmais bērniņš
varētu augt veselīgā vidē. Pagājusī vasarā mums bija skaistiem notikumiem
bagāta - nosvinējām kāzas, septembrī pasaulē nāca mūsu dēliņš Jēkabs.
Mums ir lieliska atbalsta komanda

Līga un Intars kāzu dienā pagājušajā vasarā.

– dēlēnu palīdz auklēt abas omītes ,”
ar prieku teic jaunā māmiņa. Līga un
Intars ir pārliecināti, ka Kokneses novadā ir labvēlīga vide uzņēmējdarbībai
un visas iespējas sekmīgai attīstībai.
Vajag tikai darboties un nebaidīties no
grūtībām!
Tikšanās reizē saruna raisījās arī
par vasaras saulgriežu sagaidīšanu un
svinēšanu ģimenē. Līgas vectēvs ir Jānis
un pašai dots vārds, ko daudzina Līgo
vakarā. Bet par skaisto un latvisko vārdu tā nēsātājai savs sakāmais: „Kad es
piedzimu, vecāki nevarēja izšķirties, kā
mani saukt. Tētis gribēja vārdu Daira,
bet mamma nepiekrita. Esmu priecīga
par savu skanīgo vārdu, lai gan bērnībā
tas nemaz nepatika. Visiem teicu, ka
mani sauc Doroteja, un ar to piedzīvoju dažādas komiskas situācijas – cilvēki
patiešām tam noticēja!”
Vasaras visgaidītākos svētkus Līga
vienmēr svinējusi vecāku mājās, bet
šovasar svinības būs viesu mājā pie

Daugavas. „Ciemos sabrauks radi un
draugi, jo esmu taču Līga, es nevaru
doties ciemos, ciemiņiem jānāk pie
manis! Tāpat kā vienmēr pušķosim
sētu, klāsim svētku galdu, uz kura, izņemot sieru un alu, pārējais būs pašu
rokām gatavots. Degs ugunskurs un
skanēs līgo dziesmas. Noteikti ar vīru
aiziesim arī uz zaļumballi,” teic latvisko
svētku gaviļniece.
Jautāta, vai ir bijis kāds ticējums, kas Līgo naktī piepildījies, Līga
atsmej, ka ir bijis kāds cits negaidīts
pārsteigums ziemas saulgriežu laikā
pirms diviem gadiem. Darbavietas
ballītē, piedaloties spēlē ar nākotnes
pareģojumiem, viņai ticis vēstījums,
ka gada otrajā pusē gaidāms pieaugums. Tas arī piepildījies! Mazajam
Jēkabam būs pirmie Līgo svētki, un
māmiņa nopīs puķu vainadziņu sev
un dēliņam.
Kūpiņsalas īpašnieki laikraksta lasītājiem novēl priecīgu līgošanu!
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Projekts „Eiropas mākslu virkne” Koknesē
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika
noslēgums starptautiskajam ERASMUS+
projektam “TEACH” jeb “Eiropas mākslu
virkne”. Laikā no 7. līdz 13. maijam mūsu
skolā viesojās 38 skolnieki un 10 skolotāji no Itālijas, Nīderlandes, Somijas, Spānijas un Vācijas. Tēma šoreiz bija ”Tautas
māksla – viens no mākslas veidiem”.
Bijām iecerējuši iepazīstināt viesus ar
vienu no UNESCO nemateriālā kultūras
mantojuma dārgumu - mūsu Dziesmu
un Deju svētku tradīcijām.
Viesiem un arī mums pašiem
pirms tikšanās bija jāpaveic mājasdarbi: bija jāsagatavo kāda savas nācijas dziesma un deja, lai projekta
nedēļas laikā varētu to parādīt citu
valstu skolēniem un visi kopīgi to iemācītos. Bija arī jāizpēta savas valsts
kora dziedāšanas tradīcijas, vismaz
viens nacionālais mūzikas instruments, jāintervē tautas amatnieki un
jāsagatavo prezentācija par kādiem
plaši svinamiem nacionāliem svētkiem.
Projekta laikā viesi dzīvoja viesģimenēs, kuras bija ļoti atsaucīgas un ar
prieku uzņēma jauniešus. Kā zināms,
komunikācija šajā projektā notiek
angļu valodā. Dažiem tā veicas labāk,
citiem vārgāk, bet kopumā sazināšanās neradīja problēmas.
Nedēļas ietvaros mēs parādījām
viesiem daļu no mūsu Latvijas, kā arī
iepazīstinājām ar mūsu kultūru, tāpat
iepazinām arī citu valstu tautas tradīcijas. Svētdienas vakarā satikāmies
Latvijas Nacionālās operas un baleta
namā, lai noskatītos baleta izrādi „Romeo un Džuljeta”, kas daudziem viesiem ļoti patika. Lai arī mūsu ciemiņi
no visām valstīm dzīvo lielu pilsētu
tuvumā, ne visi bija redzējuši baletu.
Pirmdienā notika lielais atklāšanas pasākums, kurā skolēni rādīja
prezentācijas par saviem nacionālajiem svētkiem. Līdz pulksten 16:00
jaunieši kopīgi mācījās gan mūsu,
gan cittautiešu dziesmas, dejas, spēlēja kokli un citus tautas instrumentus,
apguva rokdarbu un dizaina tradīcijas. Dienas nobeigumā atbraukušie
jaunieši varēja pavadīt vakaru kopā
ar viesģimenēm.
Otrdien devāmies ekskursijā uz
Latgali, jo Rīgu viesi jau bija iepazinuši savu skolotāju vadībā, bet Latgales reģions viņiem bija kaut kas
pilnīgi jauns. Mēs bijām Latgales
Amatniecības centrā, aplūkojām Līvānu stikla muzeju, kurā viesi bija ļoti
ieintriģēti skatīties, kā veido figūras
no stikla. Bijām Kristus Karaļa kalnā,
kurā izvietotās lielās koka skulptūras
ar apbrīnu vēroja jaunieši, apmeklējām Aglonas baziliku, Marka Rotko
mākslas centru, par kura darbiem
bija sajūsmināti daudzi, un Daugavpils cietoksni.
Trešdien mēs cītīgi turpinājām
mācīties dziesmas, dejas un attīstīt
mākslas iemaņas. Ap pusdienas laiku
devāmies uz Kokneses internātskolu – attīstības centru Bormaņos, kur
sniedzām koncertu šīs skolas audzēkņiem un darbiniekiem. Laipni gaidīti
bija arī citi Kokneses novada iedzīvotāji. Vakarā nodarbojāmies ar fiziskajām aktivitātēm mūsu skolā – ar jautrām sporta sacensībām un līksmām
latviešu tradicionālajām dejām un
rotaļām.
Ceturtdien mēs turpinājām strādāt grupās, bet pēcpusdienā braucām

Nīderlandes skolotāja Helēna dod
pēdējos norādījumus

Latviešu nacionālos mūzikas instrumentus spēlēt iemācījās
visi grupas dalībnieki.

uz Ērgļiem – Braku takām, mācījāmies pie podnieka un devāmies aust
balto galdautu uz audēju darbnīcu
Ērgļu novada domes ēkā, kur mīļi
gaidīts ir ikviens, kam gribas ieaust
kaut dažus diegus galdautā, kurš top
kopš pasākuma „Satiec savu meistaru!” un tiks pabeigts Ērgļu novada svētkos. Audēja, kas mūs mācīja,
stāstīja, ka galdauts būšot 9 metrus
garš. Tā kā bijām sadalījušies vairākās grupās, varējām sacensties, kurai
grupai aušana padevās vislabāk, t.i.,
kura grupa noauda vairāk. Ļoti patika aust itāļu zēniem, un viņiem arī
labi sanāca, par ko paši bija priecīgi.
Viens no viņiem viesu grāmatā ierakstīja: „Mana vecmāmiņa būtu lepna
par mani!”
Piektdien mēs visu dienu pavadījām mēģinājumos un pabeidzām gan
rokdarbus, gan kreklu dizainu, jo vakarā notika lielais pasākums – mūsu
Dziesmu un Deju svētki un arī gājiens, kuru varēja vērot visi. Koncerts,
kā arī tērpu parāde un rokdarbu izstāde patiešām izdevās! Turklāt jau
pirms koncerta varējām vērot mediju
grupas veidoto filmu par projekta nedēļas norisi.
Pēc svētkiem notika kopīgas vakariņas, kā arī atvadu balle. Sestdienas rīts bija vissmagākais, jo bija jāatvadās no jauniegūtajiem draugiem.
Skolēni strādāja čakli, centās apgūt dejas un dziesmas, mūzikas instrumentus un rokdarbu veidus, kreklu dizainā savienoja tradicionālo ar
moderno, un mediju grupas pārstāvji
čakli fiksēja visu notiekošo. Sajūta
bija kā jau īstos svētkos!
Atvadīties pēc kopā pavadītā laika nemaz nebija viegli, daudziem
noritēja pa asarai, bet galvenais ir
tas, ka viesi prom aizbrauca ar labām
atmiņām un aicinājumiem apciemot
mūsu zemīti vēlreiz!
Kad bijām jau atguvušies no
spraigās un piesātinātās nedēļas darbošanās, visiem projekta dalībniekiem bija iespēja atbildēt uz pieciem
jautājumiem. Te lasāmas atsūtītās
atbildes.

Ko tu paņemsi līdzi kā
vislielāko ieguvumu
no piedalīšanās
projektā?
Līva Liepiņa: Projekta laikā
es ieguvu pašapziņu un spēju komunicēt. Pirms projekta man bija bail par to,
ka man nekas nesanāks un neizdosies,
bet es pārvarēju savas bailes un sapratu,
ka nevajag būt tik ļoti negatīvi noskaņotai. Protams, svarīga arī sazināšanās
ar citiem un saprašanās. Cilvēki no
ārvalstīm bija ļoti atraisīti un spēja ļoti
labi sazināties ar citiem, tajā skaitā arī
ar mani, kas palielināja manu drosmi
vairāk kontaktēties ar cilvēkiem - ne
tikai no citām valstīm, bet arī ar pašiem
mājiniekiem. Šīs ir lietas, kuras dzīvē ir
ļoti vajadzīgas, un es tās ieguvu, pateicoties dalībai projektā “Erasmus +."
Asnate Višķere: Noteikti tie
būs draugi gan no Latvijas, gan citām
valstīm, jo šajā projektā esmu iepazinusi daudz cilvēku, kuri man tagad daudz
nozīmē.
Andris Belousovs: Vislielākais ieguvums no šī projekta man ir
jauni draugi no dažādām valstīm.
Patrīcija Ozoliņa: Tās katrā
ziņā būs neaizmirstamās emocijas, iespaidi, draugi, ko ieguvām šīs nedēļas
laikā. Man arī ļoti patika, ka bija iespēja
iepazīties ar citu tautu kultūru, tradīcijām, pat iemācīties dažas frāzes viņu
valodās.
Una Gadzāne: Man vislielākais ieguvums no projekta ir interese
iepazīt dažādu tautu kultūru un māka
veidot sakarus ar cittautiešiem.
Ralfs Eihentāls: Es noteikti
uzskatu, ka viens no lielākajiem ieguvumiem projekta dalībā ir visi jaunie
cilvēki, ar kuriem esmu iepazinies, kā
arī citu valstu ikdienas dzīves piedzīvošana.
Ksenija Vītoliņa: Emocijas
un atmiņas.
Jūlija Laurinaviča: Vislielākais ieguvums, ko es paņemtu no
šī visa projekta, ir, protams, emocijas
un, manuprāt, pats galvenais, tie cilvēki, kuri pa nedēļu kļuva tik tuvi, ka tiek

Dziesmu un Deju svētku gājienā bija līksmi!

uzskatīti jau kā ģimene.
Tomass Miglāns: Noteikti
paņemšu līdzi emocijas un atmiņas par
jauniegūtajiem draugiem, kas visu nedēļu padarīja neparasti aizraujošu.
Otto Asmuss: Kontakti ar
vienaudžiem no dažādām valstīm, kuri
tiek turpināti arī pēc projekta tikšanās.
Dominiks Liopa: Pavisam
noteikti labākas valodas prasmes un
citu tautību kultūras pamatzināšanas stilā, mūzikā, dejās!
Beāte Beatrise Brūvere:
Par vislielāko ieguvumu es uzskatu
iespēju iepazīties un sadraudzēties ar
jauniem cilvēkiem, kā arī iespēju nedēļas garumā sazināties un pierādīt savas
angļu valodas prasmes.
Kristīne Paegle: Kā vislielāko ieguvumu no projekta es varētu minēt to, ka šoreiz varējām ne tikai iepazīties ar jauniešiem no citām valstīm, bet
arī sīkāk iepazīt viņu dažādo kultūru
un tradīcijas, mācoties gan dejas, gan
dziesmas u.tml.
Agne Matušonoka: Lielākais ieguvums no projekta ir draugi,
kurus nākotnē ceru sastapt atkal. Es viņus nekad neaizmirsīšu.
Renāte Zjukova: Vislielākais ieguvums projektā, manuprāt, bija
iespēja kontaktēties ar citu tautu cilvēkiem un uzzināt par viņu kultūru un
paradumiem. Bija iespēja iegūt jaunus
draugus, ar kuriem varam sazināties arī
nākotnē.
Atis Āre: Daudz jaunu draugu
no dažādām valstīm un to kultūru iepazīšana. Angļu valodas lietošana reālās dzīves situācijās.
Līga Ancāne: Vislielākais ieguvums no piedalīšanās projektā, manuprāt, ir valoda, komunikācijas spējas,
kā arī prasme sastrādāties grupās, noteikt vienotus mērķus.
Dāniels Auziņš: Cilvēki, ko
es iepazinu nedēļas laikā. Vēl aizvien
kontaktējos!
Elīna Zukule: Vislabākais
ieguvums, piedaloties šajā projektā, noteikti ir tās jaunās emocijas, ko dod citu
mentalitāšu iepazīšana, draugu iegūšana un valodas zināšanu nostiprināšana.

Emocijas, ko dod dalība ERASMUS+
projektā, ir vārdiem neaprakstāmas, tā
ir milzīga pieredze, kuru vajadzētu iegūt visiem.
Jānis Ķīlis: No piedalīšanās
projektā kā vislielāko ieguvumu es noteikti varu paņemt līdzi visus iegūtos
lieliskos draugus, kas paliks uz mūžu,
jaunu pieredzi komunicēšanā ar visdažādākajiem dažādu valstu pārstāvjiem,
kā arī neizmirstamos projektā kopā pavadītos mirkļus un atmiņas.
Ingus Pugačovs: Vislielākais ieguvums noteikti būs iegūtā
pieredze no citiem Erasmus+ projekta
dalībniekiem, sastrādāšanās ar visiem
angļu valodā. Un, protams, nedaudz
apgūtas arī citu valstu valodas.
Gustavs Ozoliņš: Angļu valodas zināšanu uzlabošanās.
Kristers Saulītis: Protams,
ka emocijas, kā arī ieskats dažādās valodās.
Paula Sārta: Manuprāt, lielākais ieguvums man bija iepazīt tik daudzus interesantus un dažādus cilvēkus.

Spilgtākais
projekta notikums/
piedzīvojums/ mirklis,
kuru tu gribētu
atcerēties visu mūžu?
Līva Liepiņa: Nedēļu kopumā es nepavisam nevēlos aizmirst. Tomēr īpaši man atmiņā ir palicis brīdis,
kad mūsu grupas dalībnieki kopā spēlēja klavieres un dziedāja, un tas mums
padevās ļoti labi!
Asnate Višķere: Manas ārzemju draudzenes satikšana, jo nebiju
viņu redzējusi 2 gadus. Satikšanās vakars bija emociju pārpilns, jo ne katru
dienu ir iespēja satikt tik tālus draugus,
ar kuriem ir piedzīvots tik daudz!
Andris Belousovs: Spilgtākais projekta notikums man bija pēdējā
dienā ar ārvalstu draugiem. Piektdienas koncertā man bija jādejo ar deju
kolektīvu un uzreiz pēc dejas jāskrien
uz vienu no klasēm pārģērbties nākamajiem uzvedumiem. Laika tiešām
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Zilās krāsas traips nemazina jautrību.

Baltu miltu mākonis, un būs pīrāgi dāvanai!

Balti krekli pārtop mākslas darbos.

Līvānu stikla muzejā.

nebija daudz, tikai viena uzstāšanās starpā. Tā nu, kad
dzirdējām, ka skan aplausi, skrējām atpakaļ uz skatuvi, bet es nebiju paguvis
līdz galam saģērbties. Nācās kreklam
aizpogāt pēdējās pogas, jau kopā ar
kori kāpjot uz skatuves.
Patrīcija Ozoliņa: Savā
atmiņā es mūžīgi vēlētos paturēt tos
vakarus, kad mēs devām manai viešņai izmēģināt dažnedažādus latviešu
ēdienus, un arī tās daudzās pusnakts
sarunas, kas noritēja mūsu starpā.
Una Gadzāne: No visas projekta nedēļas man visspilgtāk palicis atmiņā tas, kā mēs (es ar savām viešņām)
brīvajā laikā mācījāmies dejot baletu
un kā es viņām mācīju latviešu valodu,
bet viņas man - somu un spāņu valodu.
Ralfs Eihentāls: Manuprāt,
visa nedēļa bija lieliska, un es gribētu
šo nedēļu atcerēties uz visu mūžu! Ja
tomēr jāizvēlas viens moments, tas noteikti būtu pēdējā vakara koncerts.
Ksenija Vītoliņa: Danču
vakars un "atvadu" balle.
Jūlija Laurinaviča: Gribētu atcerēties tieši to sajūtu, kuru
mēs radījām, organizējot mūsu “mini’’
Dziesmu un deju svētkus, jo tās sajūtas
un vienotības gars starp cilvēkiem, kuri
viens otru pazīst pat mazāk nekā tikai
nedēļu, bija vienkārši neaprakstāmi un
saviļņojoši.
Tomass Miglāns: Visspilgtākais mirklis bija noslēguma koncerts,
kurā varēja atskatīties uz ieguldītā darba iznākumu.
Otto Asmuss: Ir bijuši daudzi
spilgti brīži, bet pats jaukākais notikums varētu būt bijis atvadu balles laikā, kad, sākot visiem jau lēnām pazust,
emocijas sita ļoti augstu vilni un varēja
just, cik ļoti tuvu cits citam mēs visi bijām nokļuvuši šīs nedēļas laikā.
Dominiks Liopa: Tas būtu,
kad mēs ar savu viesi devāmies mazā
pārgājienā un viņš pastāstīja, kas līdzīgs un atšķirīgs mūsu abu valstu laika apstākļos. Daudz bija atšķirīga, kas
mani pārsteidza, jo viņš bija no Vācijas.
Beāte Beatrise Brūvere: Spilgtākais projekta mirklis
man likās pēdējais koncerts, kurā
mēs visi parādījām, ko iemācījāmies

nedēļas garumā. Koncerta laikā varēja just lielu vienotību starp visiem
projekta dalībniekiem un arī, protams, skatītājiem. Šo momentu atcerēšos vēl ilgi.
Kristīne Paegle: Spilgtākais
notikums neapšaubāmi bija noslēguma koncerts (Dziesmu un deju svētki),
kurā nenoliedzami varēja redzēt, cik
ļoti visi bija centušies.
Agne Matušonoka: Viens
no spilgtākajiem projekta mirkļiem
bija tad, kad visi projekta dalībnieki
kopā dziedāja "Pūt, vējiņi". Kad mēs
izpildījām šo dziesmu, skatītāji cēlās
kājās. Pēc koncerta ārzemju jaunieši jautāja, kādēļ skatītāji tā darīja, un
man bija prieks pastāstīt, cik šī dziesma
mums ir nozīmīga.
Renāte Zjukova: Visspilgtākais notikums bija, bez šaubām,
noslēguma koncerts. Tā gaisotne, kas
valdīja, bija neaprakstāma, un tās sajūtas, kuras man bija visa vakara gaitā, es
noteikti atcerēšos visu mūžu.
Atis Āre: Lielais noslēguma
pasākums, kurā piedalījos, taču pats
spilgtākais notikums ir tas, kā mēs tam
gatavojāmies visas nedēļas garumā.
Sastrādāšanās ar ārzemju viesiem bija
fantastiska.
Līga Ancāne: Es noteikti atcerēšos projekta gala rezultātus- gājienu, svētku koncertu.
Dāniels Auziņš: Es domāju,
pati sapazīšanās bija tā, kas vislabāk palikusi atmiņā.
Elīna Zukule: Spilgtākais,
kas man ir palicis prātā, ir tās nesaprotamās emocijas, kad viesi brauca prom.
Tāda sajūta, ka brauc prom tuvākais
ģimenes loceklis, nevis cilvēki, kurus
pazīsti tikai nepilnu nedēļu. Šīs emocijas mijās gan ar prieku par pagājušo
nedēļu, gan bēdām par to, ka viss ir beidzies un nav zināms, vai vēl būs iespēja
satikties.
Jānis Ķīlis: Spilgtākie mirkļi
man palikuši prātā no Itālijas un tur
pavadītā laika, jo tur biju Romā, vienā
no visskaistākajām pilsētām Eiropā ar
vislabākajiem cilvēkiem apkārt, bet kopumā katrs projektā pavadītais brīdis ir
bijis lielisks.

Ingus Pugačovs: Nav tāda
viena spilgta momenta, kuru varētu stāstīt, jo katra diena bija īpaša un
spilgta.
Gustavs Ozoliņš: Kā es
mūsu viešņai iemācīju spēlēt novusu.
Kristers Saulītis: Protams,
ka mirklis nav nekas bez cilvēkiem, ar
kuriem vari dalīties priekā, un man
spilgtākais mirklis bija tad, kad visi
kopā dziedājām „Pūt, vējiņi” un es redzēju, cik priecīgi bija viesi!
Paula Sārta: Spilgtākais notikums bija tad, kad mēs, t.i., es, Līva
un vēl 2 spāņu meitenes, gājām pa ielu
un centāmies dziedāt dažādas spāņu
dziesmas.

Kā noritēja
sazināšanās, vai
pastāvēja valodas
barjeras?
Līva Liepiņa: Manā ģimenē
es esmu vienīgā, kura stabili var sazināties angliski. Tomēr saziņa nesagādāja
pilnīgi nekādas grūtības, jo vienmēr
pastāv sazināšanās ar kustībām, kuras
īpaši izmantoja mana mamma. Manuprāt, manām viešņām tas lika pasmaidīt, un, bez šaubām, viņas mammu
saprata.
Asnate Višķere: Sazināšanās bija viegla, jo visi ir saprotoši - ja
arī kaut ko nevari pateikt vai saprast,
tad kāds tev palīdzēs; dažkārt arī žestu
valoda ļoti palīdzēja saprast ideju un
domu, ko katrs bija vēlējies darīt zināmu.
Andris Belousovs: Visa
sazināšanās notika angļu valodā. Protams, neviens nebija eksperts, bet varējām saprast cits cita domu bez liekas
aizķeršanās valodas dēļ.
Patrīcija Ozoliņa: Es biju
viesuzņēmēja spāņu meitenei, kura
angļu valodu nepārzināja pārāk labi,
tāpēc nedēļas sākumā sarunas sanāca
diezgan seklas un virspusīgas. Bija arī
brīži, kad mēs viena otru nesapratām,
bet tādos gadījumos likām lietā žestus.
Bet, tuvojoties nedēļas beigām, mēs
abas atraisījāmies un sarunas kļuva
daudz brīvākas, nepiespiestākas; bija
vērojams progress mūsu abu angļu valodas zināšanās.
Una Gadzāne: Sazināšanās
noritēja brīvi. Valodas barjera nepastāvēja. Pat ja es nenoformulēju teikumu

pareizi, viņas mani saprata.
Ralfs Eihentāls: Starp
mani un manu ciemiņu bija maza valodas barjera: viņš runāja angliski, bet
daudzas lietas nemācēja izskaidrot
Diezgan liela valodas barjera bija ar
spāņu skolēniem.
Ksenija Vītoliņa: Lai arī
mana angļu valoda nav ļoti laba, runāt
mēs runājām daudz un sapratāmies
labi. Arī mani vecāki, kaut cik zinot
angļu valodu, spēja mierīgi sarunāties.
Jūlija Laurinaviča: Man
valoda nav šķērslis, bet, pēc manām
domām, tāda kā valodas barjera nepastāvēja nevienam, visi spēja kontaktēties ļoti labi.
Tomass Miglāns: Manuprāt, valodas barjeras nebija. Projekta
cilvēki bija atvērti un saprotoši. Pat ja
kādu vārdu angļu valodā nezināju, tas
neliedza labi pavadīt laiku.
Otto Asmuss: Ar itāļiem un
spāņiem dažreiz radās grūtības sazināties, bet ar citu valstu jauniešiem tādas
problēmas reti kad uzradās un sarunas
ritēja raiti.
Dominiks Liopa: Sazināšanās bija viegla, jo mans viesis labi
pārzināja angļu valodu, tādēļ labi sapratāmies.
Beāte Beatrise Brūvere:
Man nelikās, ka pastāvēja valodas barjera, jo visi projekta dalībnieki saprot
un prot runāt angliski. Pat ja pastāvētu
valodas barjera, tas nav iemesls, lai nevarētu sazināties ar ārzemniekiem.
Kristīne Paegle: Uz šo
jautājumu īsti nevaru atbildēt, jo pati
diemžēl neuzņēmu nevienu ārzemju
viesi un kontaktēšanās notika gandrīz
tikai grupas ietvaros, un lielākā daļa
jauniešu manā grupā angļu valodu saprata un lietoja ļoti labi.
Agne Matušonoka: Sazināšanās noritēja ļoti veiksmīgi. Es nejutu nekādu valodas barjeru. Ja tomēr
kādu vārdu angļu valodā nezināju, es
skaidroju šo vārdu aprakstoši, un citi to
arī saprata. Daudzi cilvēki neiesaistās
Erasmus+ projektā, jo uzskata, ka tiem
varētu būt saziņas problēmas, nepietiekamu angļu valodas prasmju dēļ, bet
tas ir jāaizmirst.
Renāte Zjukova: Sazināšanās ar ārzemju skolēniem man noritēja
ļoti labi. Visi runāja ļoti labi, un tā bija
izcila pieredze un iespēja uzlabot savas
prasmes angļu valodā. Tā kā man bija
iespēja iejusties tulka lomā, tas, manu-

prāt, ļoti palīdzēja manai valodai kļūt
labākai un brīvākai.
Atis Āre: Nedēļas sākumā sazināšanās notika skaidrā angļu valodā,
taču uz beigām jau vairāk izmantojām
latviešu valodu, tā ka nākamreiz jau runāsim skaidrā latviešu valodā.
Līga Ancāne: Man valoda
nebija šķērslis, ar visiem varēju kontaktēties bez aizķeršanās. Arī meitenes,
kuras dzīvoja pie manis, ļoti labi zināja
angļu valodu.
Dāniels Auziņš: Viss bija
labi. Vismaz man, jo man pašam gribējās sapazīties, tāpēc ar valodu nebija
problēmu.
Elīna Zukule: Pašai nebija
problēmu sazināties, taču mamma angļu valodu neprata un bija interesanti
vērot, kā viņa cenšas saprast, ko mēs
savā starpā runājam. Smieklīgi bija, kā
viņa visu nedēļu mācījās angliski pateikt, kas viņa ir un kā viņu sauc. Vairāk par to viņa arī nepateica, man nācās
visu laiku abām - mammai un viešņai
- vienai otras sacīto pārtulkot.
Jānis Ķīlis: Ja sākumā šķita,
ka varētu būt kāda valodas barjera, tad
vēlāk es sapratu, ka tāda nemaz nepastāv. Lai arī cik slikti vai labi katrs runātu, beigās visi sapratās lieliski cits ar
citu, un man pašam šai ziņā nebija ne
mazāko problēmu.
Ingus Pugačovs: Jā, valodas
barjeras pastāvēja, jo daļa no dalībniekiem angļu valodu nezināja labi. Nācās
citreiz rādīt ar rokām vai pat tulkot tulkotājā.
Gustavs Ozoliņš: Tā kā
mēs abi ar brāli labi saprotam angļu valodu, tad valodas barjeras nebija.
Kristers Saulītis: Tā kā
es savu viešņu pazinu jau no projekta
tikšanās Vācijā, tad arī pat tad, ja kādu
vārdu nezināju, viņa saprata.
Paula Sārta: Man ar savu
meiteni sazinoties nekas netraucēja, un
mēs viena otru labi sapratām

Kas tev projekta laikā
sagādāja vislielākās
rūpes, varbūt
vilšanos?
Līva Liepiņa: Rūpes man
sagādāja atbildība par meitenēm, kuras
dzīvoja pie manis. Svarīgi bija tas, lai
viņas nonāktu mājās sveikas un veselas, jo dažreiz viņas aizklīda prom, man
neko nepateikušas, kamēr mēs ar draudzeni lauzījām galvas un domājām,
kur viņas varētu atrasties. Tomēr viss
beidzās labi, un mēs kopīgi devāmies
mājās.
Asnate Višķere: Vislielākās rūpes sagādāja viesu uzņemšana,
jo visu laiku ir jārunā arī mājās, tādēļ
nav iespējas kārtīgi atpūsties, taču man
tāpat tas viss ļoooti patika!
Andris Belousovs: Trešdienā man tika uzticēts vadīt koncertu, ko es nekad iepriekš nebiju darījis.
Es nezināju, vai man tas padotos vai
ne. Beigās es biju gana uztraucies un
man daudz misējās. Biju vīlies sevī, jo
līdz tam man vienmēr bija licies, ka
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Deputātu soliņš. Nav viegli!

Braku takas Ērgļos prasa drosmi un izturību!

man nebūtu nekādu problēmu ar pasākumu vadīšanu.
Patrīcija Ozoliņa: Gatavojoties projektam, visstiprākās galvassāpes man sagādāja ēdināšana. Es nebiju
pārliecināta, ko tieši man pasniegt spāņu meitenei un vai mūsu ēdienkarte viņai liksies pieņemama. Tomēr vēlāk tas
nesagādāja problēmas, jo vienīgais, ko
viņa neēda, bija majonēze, un viņa bija
sajūsmā par iespēju nobaudīt latviešu
tradicionālos ēdienus.
Una Gadzāne: Man rūpju
nebija, bet mana mamma katru dienu
satraucās par to, ko dot ēst. Es mammai teicu, ka par to nav jāsatraucas, jo
mūsu ledusskapis vēl nekad nebija bijis
tik pilns ar pārtiku.
Ralfs Eihentāls: Domāju,
ka šajā nedēļā vajadzēja mazliet vairāk
brīvu pēcpusdienu, jo nedēļa likās ļoti
noslogota.
Ksenija Vītoliņa: Varbūt
tas, ka mūsu rokdarbu grupas dalībnieces pārāk ātri visu apguva, precīzāk
sakot, mūsu sarūpētie darbi viņām bija
par vieglu.
Jūlija Laurinaviča: Nekas
nesagādāja vilšanos, bet man vislielākās
rūpes sagādāja tas, ka man kā viesu uzņēmējam bija liela atbildība, kas dažreiz
mēdza pacelt stresa līmeni.
Tomass Miglāns: Man liekas, ka viss noritēja labi, nebija aizķeršanās.
Otto Asmuss: Neesmu pārliecināts, vai vispār ir bijusi tāda situācija projekta darbības laikā šajos 2 gados,
kad esmu juties vīlies par kaut ko.
Dominiks Liopa: Lielas
rūpes sagādāja kreklu gatavošana, jo
vēlējos, lai uz krekla zīmējums nebūtu
bezrūpīgi izveidots vai sasteigts, bet laika bija maz.
Beāte Beatrise Brūvere:
Manuprāt, vislielākās rūpes sagādāja
gatavošanās pirms dalībnieku ierašanās, jo gribējās, lai viss būtu pēc iespējas labāks.
Kristīne Paegle: Manai
grupai, manuprāt, bija pārāk liela slodze. Pat mums, dejotājiem, bija grūti,
lai gan regulāri dejojam, un, manuprāt,
ārzemnieki bija ļoti noguruši.
Agne Matušonoka: Nevarētu teikt, ka biju vīlusies. Manuprāt,
viss izdevās ļoti labi! Visskumjākais
brīdis bija, kad bija jāatvadās. Bet tāds
brīdis pienāk visās projektu tikšanās
reizēs.

Renāte Zjukova: Nebija
nekā tāda, kas man sagādātu ļoti lielas
rūpes, izņemot manis pašas veselību, jo
biju saaukstējusies. Nelielas grūtības sagādāja viesu ēdināšana, jo ne vienmēr
viesi bija pieraduši ēst to, ko mēs.
Atis Āre: Rūpju nebija, un negulētās naktis jau sen aizmirstas...
Līga Ancāne: Vislielākās rūpes: Vai viesi jūtas labi? Vai viņi kārtīgi
paēduši? Vai nav piekusuši? Kā arī - vai
viņi ir gana labi pavadījuši laiku!
Dāniels Auziņš: Vai visu
varēs paspēt, jo bija lietas, kas tika izdomātas pēdējā mirklī!
Elīna Zukule: Vislielākās
rūpes noteikti sagādāja ēdināšana un
mans suns. Man gan paveicās ar abām
lietām, jo arī manis uzņemtajai meitenei ir suns, kas uzvedas tāpat kā mana
dāma - gan mēdz uzrūkt, gan iekost;
par laimi, viešņa par to nesatraucās. Un
ar ēdienu nebija problēmu, viņai pat
garšoja tradicionālie latviešu ēdieni,
kas patiesībā mani izbrīnīja.
Jānis Ķīlis: Ar vilšanos projektā neesmu saskāries ne vienu brīdi,
ja nu vienīgi nedēļas beigās, kad ir no
visiem jāatvadās, bet kopumā es pat nevaru nosaukt kādus mīnusus, jo tādus
nesaskatīju.
Ingus Pugačovs: Domāju,
ka vilšanās varētu būt, ka mediju grupā mēs nevaram strādāt visi kopīgi pie
kopējā video, jo mums nav pieejama tik
laba tehnika, lai varētu to izdarīt dažu
stundu laikā. Videofilmas veidošana
prasīja vairāk nekā 5 stundas. Bet arī
laiks, kas pavadīts, pa nakti taisot video,
bija tajā pašā laikā interesants, to varēs
atcerēties.
Gustavs Ozoliņš: Mums
visvairāk sagādāja rūpes tas, ka mūsu
viešņai nevarēja dot visu ko ēst, jo viņai
bija īpaša diēta.
Kristers Saulītis: Pērlīšu
veidošana rokdarbu grupā.
Paula Sārta: Grūtības man
sagādāja uzminēt, ko meitene gribēs
ēst, jo ēda viņa ļoti maz.

Kāpēc tu ieteiktu
saviem skolasbiedriem
iesaistīties projektā?
Līva Liepiņa: Es ieteiktu saviem skolas biedriem piedalīties projektā, lai tie iegūtu lielāku izaugsmi
visās jomās, jo projekts ir ļoti daudzpu-

sīgs. Ir iespēja iegūt draugus citās valstīs un, ja paveiksies, varbūt apciemot
viņus. Tomēr, ja esi slinks cilvēks, tad
tas nav īsti domāts tev. Lai piedalītos
projektā, ir nepieciešama atbildības sajūta un apziņa, ka būs jāizdara mazliet
vairāk par skolā uzdotajiem darbiem.
Asnate Višķere: Es ieteiktu
iesaistīties projektā, jo šādu pieredzi reti
kur var iegūt. Var iepazīt jaunus draugus, kultūras, valstis, emocijas. Protams, angļu valodā ir redzams progress
jau pēc vienas nedēļas projektā!
Andris Belousovs: Es ieteiktu skolasbiedriem iesaistīties projektā, jo tā ir lieliska pieredze un atstāj
labas atmiņas.
Patrīcija Ozoliņa: Es ieteiktu visiem, kas nav vēl iesaistījušies
šajā projektā, noteikti to izdarīt, jo šī ir
vienreizīga iespēja satikt jaunus cilvēkus, iepazīt citas valstis, uzlabot savas
angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes.
Una Gadzāne: Es saviem skolasbiedriem ieteiktu iesaistīties projektā, jo:
*tu iepazīsti jaunus cilvēkus;
*tev ir iespēja veidot jaunus kontaktus ārvalstīs;
*tu gūsti jaunas emocijas;
*tas prasa daudz darba, bet pēc tā
veikšanas tu jūties gandarīts;
*projektā iesaistīties ir jautri;
*tev būs iespēja iepazīt citas Eiropas valstis;
*tu pilnveido savas spējas strādāt
grupā;
*trenē un uzlabo angļu valodas zināšanas.
Ralfs Eihentāls: Es saviem
skolasbiedriem ieteiktu piedalīties projektā, jo tā ir vienreizīga iespēja iepazīt
citu tautu ikdienas dzīvi un iegūt jaunus draugus, kā arī, protams, iepazīt
jaunas valstis!
Ksenija Vītoliņa: Šis projekts ir kaut kas fantastisks, tā ir ideāla
iespēja iegūt superīgus draugus, kā arī
neaizmirstamas emocijas un jaukas atmiņas.
Jūlija Laurinaviča: Es
ieteiktu tāpēc, ka tās iespējas, kuras
mums ir dotas, ir jāizmanto: rezultātā
tu iegūsti daudz jaunu draugu, paziņu
un daudz lielāku redzesloku, nekā varētu dabūt, nepiedaloties projektā.
Tomass Miglāns: Es domāju, ka tas vienkārši ir jāpamēģina, un, ja
tas saista, tad arī patiks viss, kas notiek

projekta darbā. Tā ir lieliska iespēja iegūt pieredzi, kādu nav iespējams iegūt,
vienkārši dzīvojot savā pasaulē ar savas tautas pārstāvjiem. Katrā projekta
tikšanās reizē ir iespēja iegūt paziņas,
draugus projekta dalībvalstīs.
Otto Asmuss: Tā ir unikāla iespēja iepazīt citas kultūras, veidot
saiknes ar citiem jauniešiem no citām
valstīm un uzzināt ko jaunu, pilnveidot
savas prasmes, darbojoties kopā ar citiem projekta dalībniekiem
Dominiks Liopa: Es ieteiktu iemācīties obligāti kādu svešvalodu,
jo pēc tam būs pašam prieks, ka vari
sarunāties ar cilvēku no citas valsts.
Beāte Beatrise Brūvere: Es ieteiktu piedalīties projektā, jo
projekta dēļ tu vari iegūt daudz jaunu
draugu, sakarus ārzemēs un, protams,
pierādīt savas svešvalodas zināšanas.
Kristīne Paegle: Ieteiktu
piedalīties projektā, jo tā ir lieliska iespēja izpausties dažādos veidos, parādīt
savus talantus, mācīties strādāt grupā,
uzlabot savas angļu valodas prasmes,
iepazīt cittautu valodas/kultūru/tradīcijas un - pats galvenais - iegūt jaunus
draugus!
Agne Matušonoka: Es
varu galvot, ka Erasmus+ ir vienreizēja
iespēja satikt jaunus draugus, pārvarēt
sevi un nekautrēties runāt angliski,
kļūt drosmīgākam un, protams, kaut
kur aizceļot un redzēt dažādas valstis,
to kultūru un iepazīt iedzīvotājus.
Renāte Zjukova: Es saviem
skolasbiedriem ieteikti piedalīties projektā, jo tā ir neaprakstāma iespēja
iegūt draugus no citām valstīm, kultūrām. Projekts noteikti palīdzēs uzlabot valodas prasmes un zināšanas. Es
domāju, ka projekta laikā ir arī iespēja
kļūt komunikablākiem un atbrīvotākiem cilvēku vidū.
Atis Āre: Lieliska iespēja iepazīties ar cilvēkiem no citām valstīm
un turpināt savu draudzību arī pēc
projekta, attīstīt savas angļu valodas
zināšanas.
Līga Ancāne: Es noteikti ieteiktu piedalīties visiem projektā, jo tā
var iepazīt jaunus draugus, citu valstu
kultūru, kā arī uzlabot valodu zināšanas.
Dāniels Auziņš: Projektā
var iegūt daudz jaunu draugu, tāpēc ka
visi ir draudzīgi, un vari gūt iespēju apmeklēt citas valstis!
Elīna Zukule: Ja cilvēki grib
iegūt jaunus draugus, nebijušas emocijas, neizmērojamu prieku un gandarījumu, attīstīt savu angļu valodu un komunikācijas prasmes, tad šis noteikti ir
īstais veids kā to izdarīt. Tās noteikti ir
svarīgākās lietas, kāpēc es ieteiktu pie-

dalīties un nenobīties!
Jānis Ķīlis: Tā ir lieliska iespēja pārbaudīt un pārvarēt sevi tajā
pašā angļu valodā, lieliska iespēja iepazīt jaunas vietas, citādu kultūru un
arī pašam sevi, kā arī iespēja uz mūžu
iegūt lieliskus draugus, ar kuriem var
pavadīt neizmirstamus brīžus kopā.
Ingus Pugačovs: Es ieteiktu piedalīties, jo tā ir pieredze, kuru ir
vērts izbaudīt ikvienam. Izbaudīt sazināšanos, izbaudīt citu valstu kultūru un
vēl daudz ko citu, ko sniedz šis projekts.
Gustavs Ozoliņš: Es viņiem ieteiktu piedalīties projektā, jo
tu vari iepazīt citādākas tautas un cilvēkus.
Kristers Saulītis: Lai iepazītu citu valstu kultūru, lai iegūtu
daudz pieredzes, draugu, emociju!
Paula Sārta: Es skolasbiedriem ieteiktu iesaistīties projektā tāpēc,
ka tas rada iespēju iepazīties ar dažādiem cilvēkiem no citām valstīm, uzlabot un nostiprināt savas angļu valodas
zināšanas, kā arī nebūt pārlieku kautrīgam, kļūt drosmīgākam un atvērtākam, iepazīstoties ar cilvēkiem.

Par projekta nedēļas
iespaidiem iztaujājām
arī vairākus
skolotājus
Uz jautājumiem atbild
Inita Asarīte
Kas Jums sagādāja vislielāko prieku/rūpes projekta laikā?
Prieku man sagādāja vienotības sajūta, kas veidojas, visiem darot kopīgu
darbu. Kora grupā bija bērni, kam no
sirds tuva un mīļa ir dziedāšana. Darbs
pie projekta realizēšanas sākās jau janvāra beigās, kad dalībvalstu skolām bija
jāatsūta kāda kora dziesma. Problēmas
radās ne tikai valodas un izrunas jomā,
bet jau pašā pamata izpratnē – kas ir
kora dziesma? Jo, piemēram, no Nīderlandes saņēmām video ar repu un
pievienotajā vēstulē vārdus kā dzejolīti. Lielā daļā Eiropas zemju skolās nav
koru, tāpēc nav arī izpratnes par kora
dziesmām. Vācu un spāņu dziesmas
bija atsūtītas vienbalsīgas, tāpēc, lai
skanējums būtu krāšņāks, es izveidoju
dziesmām apdares. Mūsu skolas jauktais koris darbu darīja ļoti cītīgi un repertuāru mācījās jau no februāra. Projekta nedēļā daudzi koristi bija iesaistīti
citās darba grupās, tāpēc ļoti labi, ka
pamatā dziesmas jau zinājām.
Ko Jūs no šī projekta atcerēsieties
vislabāk?
Vislabāk no šī projekta es atcerēšos azartu, ar kādu dziesmas dziedāja
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un mācījās visi projekta dalībnieki, jo
nevienu brīdi nepazuda darba spars.
Manos norādījumos visi klausījās ļoti
uzmanīgi.
Vai sazināšanās nesagādāja grūtības?
Sazināšanās nebija sarežģīta, jo tulka lomu uzņēmās mani koristi – Otto
un Iluta. Mūzika arī visus vieno bez
vārdiem - tā ir starptautiska valoda.
Vai bērnu centība deva spēku, kā
tas izpaudās?
Kora dalībnieki bija ļoti centīgi un
apzinīgi, jo pat tās dziesmas, kas sākumā likās sarežģītas, noslēguma koncertā izskanēja pārliecinoši. Ļoti mīļi bija
tas, ka itāļu dziesmai, kur solo partiju
sākumā dziedāja tikai divi itāļu puiši,
noslēguma koncertā jau viņiem pievienojās lielākā daļa no kora zēniem.
Vai noslēguma koncerts Jums sagādāja prieku, kāpēc?
Noslēguma koncertā man vislielāko prieku sagādāja prieks dziedātāju
acīs un sirdīs. Paldies maniem kora
dziedātājiem, uz kuriem vienmēr varu
paļauties, un arī šoreiz iepriekš ieguldītais nopietnais darbs atmaksājās un
vainagojās priekā!
Runājot par ieguvumu, šis projekts
pierādīja, ka ir ļoti daudzas labas lietas,

NR. 87 374 2017. GADA 16. JŪNIJĀ

kas mums Latvijā vēl ir, bet citās Eiropas skolās vairs nav, piemēram, kora
dziedāšana. To apliecināja visi projekta
dalībnieki, un ļoti labi, ka šo iespēju novērtējam arī paši.
Stāsta Lolita Kalniņa
Projektā es sevišķi daudz nepiedalījos, novadīju vienu nodarbību rokdarbu grupai. Mani priecēja tas, ka skolēni patiešām strādāja un centās darbus
veikt pēc iespējas rūpīgāk. Cītīgi strādāja gan meitenes, gan vienīgais zēns
grupā. Viņus tiešām tas iepriecināja.
Viņu acīs bija redzama degsme uz kaut
kā taustāma gatavošanu - viņi savu veikumu varētu parādīt citiem un tā būtu
kā atmiņa no visas piedzīvotās nedēļas.
Nevienu brīdi es neredzēju, ka kādam
ir garlaicīgi. Tā bija visnotaļ jauka nodarbība!
Iespaidos dalās
Lauma Āre
Ir ieguldīts milzīgs darbs, ko paveica gan mūsu, gan citu valstu skolotāji.
Spožais gala rezultāts - tā visa ir sadarbība starp skolotājiem un skolēniem.
Skolēniem jānovērtē skolotāju milzīgais darbs, jo pat katrs sīkums ir jāsarunā!

Ģimenēs ienāca liels prieks, kopības sajūta. Kad vecāki kopā ar bērniem gaidīja savus viesus, valdīja satraukums, tomēr arī prieks un līksme.
Kad atvērās autobusa durvis, atvērās
arī cilvēku sirdis, jo skanēja tik daudz
dažādu valodu! Bija sajūta, ka Eiropa
ir atbraukusi uz Koknesi. Mēs varējām
pārtraukt ikdienas rutīnu ar jaukām
sarunām, jaukiem brīžiem, ar jaunu
kultūru, ar zinātkāri, jaunām sajūtām.
Kad viesi brauca projām, acīs saskrēja
asaras, jo mēs pieķērāmies mūsu viesiem. Šādi projekti vieno Eiropu, un
tas priecē, bet zem šī projekta un vienotības gulstas liels darbs.
Paldies visiem, kas veidoja šo projektu un šīs sajūtas, – vecākiem, skolotājiem, skolēniem!
Sandras Māliņas
viedoklis
Kas Jūs iepriecināja un ko Jūs atcerēsieties vislabāk?
Mani iepriecināja laimīgi mūsu
skolas skolēni un atbraukušie viesi,
viņu darbošanās un aktivitātes, savstarpējā sadarbība audzēkņu grupās profesionālu pedagogu vadībā. Patiess prieks
valdīja gājienā un noslēguma koncertā.
Tos es atcerēšos vislabāk. Šajā projektā

sporta aktivitātēs bija spēcīgāki un atsaucīgāki skolēni, nekā citreiz ir atbraukušie projekta dalībnieki, par to man ir
liels prieks.
Ja Jums būtu iespēja viesiem kaut
ko mācīt, kas tas būtu?
Es viņiem mācītu to, ko es vislabāk
protu, – dejas, sporta aktivitātes, pasniegtu praktisku nodarbību bioloģijā.
Vai, Jūsuprāt, katra tauta ir atšķirīga?
Katrai valstij, tautai ir savs krāšņums, tradīcijas, kas parāda viņu unikalitāti.
Lai projekts notiktu ir vajadzīgi
spēcīgi, zinoši, ieinteresēti skolotāji,
kas virzīs projektu uz priekšu, izstrādās
kvalitatīvu projekta darbu, pieteikumu.
Var būt priecīgas tās skolas un audzēkņi, kuri ir saņēmuši apstiprinājumu
darbībai projektos. Paldies mūsu skolas
projekta koordinatorēm Ingunai Kalniņai un Līvijai Reinbergai, kā arī audzēkņiem, kuri piedalās projektos!
Projekta tikšanos
vērtē Ilmāra gaiša
skolas direktors
Māris Reinbergs
Tas bija lielisks laiks! Līdz šim vēl
nekad nedēļas garumā mūsu skolā
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nebija viesojušies tik daudzi ārzemju
skolēni un skolotāji – kopskaitā 48.
Projekta darbs noritēja ļoti sekmīgi, pozitīvā un savstarpējas labvēlības, sapratnes un uzticības gaisotnē. Mūsu skolēni bija darbotiesgribas pārņemti, mūsu viesģimenes
– vienkārši lieliskas! Paldies!
Bet īpašs paldies – mūsu talantīgajiem, iedvesmas un enerģijas
apveltītajiem skolotājiem! Bez viņu
entuziasma un vēlmes iesaistīties
starptautiskajos COMENIUS un
tagad ERASMUS+ projektos skolēniem nebūtu iespējama šī lieliskā,
pat unikālā pieredze!
Paldies projekta koordinatorēm
Ingunai Kalniņai un Līvijai Reinbergai, kora grupas vadītājai Initai
Asarītei un pianistei Ilonai Makareni, mūzikas instrumentu grupas vadītājai Ingunai Žogotai, deju grupas
vadītājai Agrai Kalniņai, dizaina grupas vadītājai Gitai Tenisai, rokdarbu
grupas vadītājai Agitai Mežielai,
skolotājiem Lolitai Kalniņai, Dacei
Skopānei, Sandrai Māliņai, Ivaram
Māliņam, Dacei Dobrikai, Aigaram
Skopānam.
Rakstu veidoja Līvija Reinberga,
Una Gadzāne un Līva Liepiņa

Izveido savu rakstu
Kokneses novada jostā!

Kokneses
parkā jauna
skulptūra

Kokneses novada svētkos ikviens
dalībnieks un viesis ir aicināts piedalīties Kokneses novada jostas tapšanā! Dizaina darbnīcas un Kokneses
tūrisma centra (KTC) kopīgajā stendā varēs izveidot savu raksta motīvu
– kodu, kā arī apskatīt jau savāktos
kodus un uzmetumu topošajai jostai.
Līdz ar Dizaina darbnīcas atvēršanu Koknesē 2016. gada 29. janvārī,

tika uzsākts Kokneses novada jostas
radīšanas process - sākās jostas rakstu vākšana. Jostas rakstu veidos grafiskas zīmes - kodi, veidoti pēc matemātiska algoritma, kam pamatā ir
cilvēka dzimšanas dati.
Idejas autore dizainere Gita Tenisa stāsta: „Kokneses novada josta top
kā „jauno laiku” simbols Kokneses
novada atpazīstamības un tūrisma

veicināšanai. Šobrīd ir savākti 150
Kokneses novada iedzīvotāju kodi
un 30 viesu kodi, sākts veidot jostas
izskata uzmetumu. Kokneses novada svētkos, tāpat kā pagājušajā gadā,
jebkurš varēs izveidot savu kodu un
izteikt vēlēšanos iekļauties jostas
rakstā.
Jau iepriekš KTC telpās un visās
novada bibliotēkās būs pieejama informācija par Kokneses novada jostu
un jau sagatavotas lapas koda sastādīšanai. Kodu vākšana turpināsies līdz
2017. gada 1. novembrim, lai laicīgi
varētu sākt jostas aušanu. Kokneses
novada josta būs mūsu īpašais veltījums Latvijas valsts simtgadei”.
Uz tikšanos Kokneses novada svētkos! Lai mūsu kopīgiem top
skaista dāvana Kokneses novadam
un Latvijas valsts dzimšanai!

Ivars un Aigars Rūrāni pie sava jaunākā veikuma Koknesē.

Kokneses novada domes īstenotā
Zemgales kultūras programmas 2017
projekta “Kokneses parka labiekārtošana latviskās zīmēs” ietvaros jūnija
sākumā koktēlnieki Ivars un Aigars
Rūrāni izveidojuši jaunu koka skulptūru. Savu mūžu nodzīvojušais ozols
ar prasmīgajām tēlnieku rokām kļuvis par mākslas darbu 8 metru augstumā un simboliski vēstī par latviešu
tautas gara spēku, jo tajā redzamas
senās latvju rakstu zīmes. Skulptūra
ir arī veltījums Latvijas valsts simtgadei. Ap ozola stabu vijas tautiska
josta, kurā ir sešas latviešu spēka un
gudrības zīmes, to skaitā Saules zīme,

Ūsiņš un Zalktis, bet pašu jostu aptver ozollapas. Skulptūru sargā jumtiņš, bet simboliski tas veido Saules
zīmi. Tiekoties ar brāļiem Rūrāniem
vēl darba procesā, nelielā sarunā viņi
atklāja: „Mums ir prieks sadarboties
ar Kokneses novada pašvaldību, šī ir
mūsu piektā veidotā skulptūra Koknesē. Ceram, ka koknesiešiem mūsu
darbs patiks!”
Jāteic, ka tā noteikti būs, jo Kokneses parka apmeklētāji jau atzinīgi
novērtējuši brāļu Rūrānu iesākto un
teic, ka skulptūra lieliski iekļausies
parka ainavā kā vēl viens savdabīgs
apskates objekts.
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Klauniņi no Bebriem
viesojas Koknesē!
No 23. maija līdz 30. jūnijam Kokneses
pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā ir apskatāma Svetlanas Kaņepas
klaunu un arlekīnu kolekcija.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēka
Bērnu literatūras nodaļa
Svetlana klauniņus kolekcionē
jau 26 gadus. Pirmā klauna mantiņa
tika uzdāvināta Svetlanas dēlam, kad
viņš atradās slimnīcā, un šis klauniņš
esot pat viņam ļoti līdzīgs.
Svetlana atklāj: „Interese par
klauniņiem radās neapzināti, vienkārši sāku pievērst uzmanību, kādi
kurā valstī viņi ir, kur sastopami
un nopērkami.” Braucot uz ārzemēm, vairums atved magnētus kā
suvenīrus, bet viņa meklē un atved
klauniņus. Veikalos viņus gan grūti
atrast - vairāk tirdziņos, antikvariātos. Radi un draugi arī iesaistījušies
šo suvenīru meklējumos, dodas uz
tirdziņiem, atvedot kādu klauniņu
ciemakukulī.
Izstādē kopā ir 58 klauniņi un

arlekīni no dažādām valstīm – Portugāles, Spānijas, Lielbritānijas, Īrijas,
Austrijas, Itālijas utt., visvairāk ir no
Vācijas tirdziņiem, bet pēdējais atvestais ir no Madeiras, kur Svetlanai
ceļojuma laikā pat izdevās uzdejot ar
īstu Klaunu. Kādi četri esot no Latvijas, un vienu pat ir darinājusi Bebru
pagasta bibliotēkas vadītāja Ausma,
pie kuras kolekcija bija apskatāma
pirms ieradās Koknesē.
Ikdienā klauni mitinās pie savas
īpašnieces mājās, sasēdušies pa pieciem plauktiem sekcijā aiz stikla - lielie aizmugurē un mazākie priekšā.
Klauniņi ir smaidoši, bēdīgi, lieli
un mazi, no dažādiem materiāliem,
daži pat ir muzikāli, tā kā nāc droši aplūkot un pārliecinies pats, cik
daudz un dažādi viņi ir!
Klauniņu izstādes laikā visi tiek
aicināti arī uzzīmēt klaunu, lai varam
izveidot zīmējumu izstādi, kura mūs
priecētu arī tad, kad klauniņi dosies
mājās, jo klauni taču ir izklaidētāji,
kuri cilvēkos grib panākt pozitīvas
emocijas!

Mazā mākslas skoliņa
“Mana krāsainā vasara”!
Jūnija pēdējā nedēļa no (26. – 30. jūnijam) Kokneses Ģimenes atbalsta dienas
centrā tiks veltīta mākslai!
Jau pirmdien, 26. jūnijā,
KĢADC teritorijā, Vērenes ielā 1,
būs radošas aktivitātes, kur mācīsimies kā caur sportu un rotaļām arī
var radīt mākslu! Otrdien, 27. jūnijā,
dosimies dabā un gleznosim ar akvareļkrāsām; trešdien, mācīsimies
kā strādāt ar ogli; ceturtdiena ir
veltīta pasteļkrāsām, bet piektdien
uzzināsim, kā zīmējums top tikai no
punktiņiem!
Uz mazās mākslas skoliņas no-

darbībām skolas vecuma bērnus lūdzam pieteikties iepriekš, līdz 21. jūnijam, jo dalībnieku skaits ir ierobežots. Laipni aicināti arī pieaugušie.
Sāksim katru dienu 9:30 un beigsim 13:00. Līdzi obligāti vajadzīgs
ir ūdens dzeršanai, pretapdeguma
krēms, galvassega, sedziņa vai kāds
paliknis, kur apsēsties. Ja mājās ir
krāsas, otas, papīrs vai citas lietas
– droši ņem līdzi! Ja nav – nebēdā,
mēs padalīsimies!
Pieteikšanās pie Dienas centra
vadītājas Ievas Ūtēnas personīgi, pa
tālruņiem 65161740; 26525901 vai
e-pastu: dienascentrs@koknese.lv.

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas
centrs uzplaucis ziedos!
Ilgi gaidītais pavasaris ir atnācis ar ķiršu,
ābeļu, ceriņu un citu koku ziedēšanu. Kur
tik palūkojies, ziedi vien! Līdz ar ziediem
parādījušās arī mazās čaklās bitītes, kuras,
lidodamas no puķītes uz puķīti, vāc medutiņu. Arī Kokneses Ģimenes atbalsta dienas
centram ir pašiem savas strādīgās bitītes
un arī pašiem savs medus!!!
Ieva Ūtēna,
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra
vadītāja
Kamēr pienenes vēl bija izslējušas
savas saulainās galviņas, izmantojām
brīdi un savācām pieneņu medu, kas
veldzēs mūsu apmeklētājus karstajās
vasaras dienās un dos vitamīnus vēlajā
rudenī pie tējas krūzes, kuras īsi pirms
vasaras pilnbrieda arī vāksim paši!
Ziedi uzziedējuši arī Kokneses
Sociālā dienesta telpās, kur 1.jūnijā
Starptautiskajai bērnu aizsardzības
dienai tika veltīts koncerts „Atvadas
no skolas – sveiciens vasarai!”. Šis
koncerts jau kļuvis par ikgadēju pasākumu un tajā piedalās gan cītīgākie

Ieva Ūtēna un „čaklās bitītes”.

KĢADC apmeklētāji, gan sociālā dienesta darbinieki.
Jūnija mēnesī pavasara ziedus pamazām nomaina Jāņu zāļu un tēju
smarža! Jūs vēl varat paspēt un izbaudīt, kā pie mums smaržo pēc Jāņu siera
un rabarberu plātsmaizes. Nogaršot
mājas kvasu. Īpaši gaidīti būs seniori,
lai dalītos atmiņās par savu Jāņu svinēšanu, atcerētos senās dziesmas, dotu

padomus vainagu pīšanā!
Jūnija pēdējā nedēļā gaidīsim bērnus un pieaugušos uz mazo mākslas
skoliņu „Mana krāsainā vasara”!
Šeit katra diena ir pārsteigumu pilna! Lai arī jums raiba vasara un saulaini
Līgo svētki un Jāņi!
Gaidīsim ciemos! Neaizmirstiet ielūkoties Kokneses mājaslapā, lai sekotu
līdzi jaunumiem!

„Urgas” starptautiskajā No Madlienas draugiem ir ko mācīties!
festivālā Lietuvā
10. maijā senioru klubiņš „Pīlādzītis” bija
ielūgts uz radošu tikšanos ar Madlienas
pagasta senioru biedrības „Otrās mājas”
biedriem.
Dzintra Liepiņa

Latvju dziesmas Lietuvas ārēs.

Raseiņu tuvumā, Lietuvā, Simono Stanevičiaus mājā/muzejā 27.maijā notika Starptautisks folkloras festivāls, kurā piedalījās 8 folkloras kopas
no Lietuvas, Latvijas, Krievijas un
Polijas. No Latvijas mēs bijām divas
folkloras kopas - "Urgas" un "Dignojīši".
Mēs bijām sagatavojuši programmu, kurā skanēja gan tautas dzies-

mas, gan ziņģes, dejojām un muzicējām.
Mums patika visi, bet visvairāk
iepatikās krievu folkloras kopa "Dočki". Uzaicinājām šo kopu uz Kokneses Ziņģi nākamgad.
Visiem braucējiem šis pasākums
ļoti patika. Brauciens bija izdevies!
Inguna Žogota, folkloras kopas
"Urgas" vadītāja

Rīts atausa saulains, bet pirms došanās ceļā ziemelītis vēl pārbaudīja
mūsu izturību.
Madlienā mūs sagaidīja Lilija Paegle, „Otrās mājas” dibinātāja un vadītāja. Ziemelim bija jāatkāpjas, jo tikām
sagaidīti ar lielu sirsnību. Lilijas kundze
pastāstīja par biedrības dibināšanu un
„Otrās mājas” tapšanu. Bija jāiziet ļoti
grūts un darbietilpīgs ceļš, lai nonāktu
pie skaista iznākuma. Atjaunošanai bija
iedota sena ēka, kas tagad ir kļuvusi par
sakoptu un patīkamu senioru pulcēšanās vietu. Madlienieši rādīja savus rokdarbus, un mums bija iespēja īsā laikā
parādīt arī mūsu māku. Tikšanās laikā
daudz dziedājām un priecājāmies par
jauko tikšanos. Mājinieki bija noorganizējuši mums ekskursiju pa Madlienu
un tuvāko apkārtni, kuru vadīja vēstures skolotāja Rasma. Pa četrus kilometrus garo ozolu aleju braucām uz Vēre-

nes muižu. Šāda aleja Latvijā ir vienīgā.
Pa ceļam redzējām uguns novērošanas
torni, kas no visām pusēm klāts ar lubiņām (šķeltām koka skaidām). Arī
tāds Latvijā ir vienīgais. Tālāk mūsu
dziedošais busiņš brauca uz Plāteres
pilsdrupām, kas patiesībā ir tikai augsts
kalns ezera krastā. Līksmo dziesmu
pavadībā busiņš mūs uzrāva kalnā. No
tā vislabāk varēja redzēt visu apkārtni.
Kalna virsotnē ir mākslīgs drupu veidojums un ierīkots atpūtas laukums.
Jau kādreizējā sovhoza „Madliena”
vadītāja Jūlija Beļavnieka vadībā daudz
tika domāts par senioru labklājību. Tāds
pansionāts kāds tika uzcelts Madlienā ir

ievērības cienīgs. Madliena joprojām paplašinās un kļūst arvien skaistāka. 2004.
gadā, kad iestājāmies Eiropas Savienībā,
Madlienā sapulcējās pašvaldību vadītāji
no visas Latvijas un iestādīja ozolu birzi.
Arī Kokneses pagasta padomes priekšsēdētājs bija viņu vidū.
8. jūnijā laipni sagaidījām Madlienas draugus pie mums Koknesē. Ciemiņiem ļoti patika Ilgas Sīles stāstījums
pa Koknesi un Likteņdārzu. Mūsu mājīgajās seniora klubiņa telpās parādījām
savu rokdarbu izstādi. Priecājamies, ka
mums ir iegūti jauni draugi, no kuriem
varam daudz mācīties un kopā svētkus
svinēt!
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Sporta un atpūtas svētki Iršos
Saulainā, vējaini vēsā dienā Iršos noritēja
sporta un atpūtas svētki, kas aicināja
pagasta iedzīvotājus ģimeniski pavadīt
laiku Iršu sporta laukumā. Laika apstākļi
nespēja ietekmēt sportošanas garu un
atpūšanās prieku.
Olita Ruža, Dzintars Greļs
Sporta un atpūtas svētku organizatori
Sporta un atpūtas svētki sākās ar
individuālajām disciplīnām - šautriņu
mešanu, basketbola soda metieniem
un šaušanu ar pneimatisko šauteni.
Bērnus un pārsteigumu cienītājus izklaidēja brīnumdare Daiga Igaune.
Kopā ar Daigu bērni varēja rotaļāties,
konstruēt, eksperimentēt un piedalīties
dažādās aktivitātēs.
Dienas vidū bērni izbaudīja piepūšamo atrakciju prieku - Funny Land
no Daugavpils, kuras bērniem sagādāja
uzņēmums SIA "Jeld-Wen. Visi varēja
izjust Mega slīdkalniņu un iepazīt labirintu. Lielās rindas, kas veidojās pie atrakciju vārtiņiem, liecināja, ka bērniem
patika darboties. Kā jau katru gadu arī šogad, svētkos notika tradicionālā
orientēšanās sacensības "Vai tu pazīsti
Iršus?" Sacensībām pieteicās 8 komandas – salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem - vislielākais skaits. Ir liels prieks,
ka šī patriotiskā aktivitāte, kas saistīta
ar pagasta izzināšanu un dzimtās puses

cienīšanu pulcina arvien vairāk dalībnieku!
Sporta dienas apmeklētājus gaidīja pārsteigums pēc pārsteiguma. Iršos pirmo reizi ciemojās Aizkraukles
Zemessargu 55 kājnieku bataljons.
Zemessargi demonstrēja dažādus militāros ieročus un ekipējumu, kuru bija
iespēja apskatīt ar acīm un izjust ar
rokām. Pēc iepazīšanās ar ekipējumu
sākās praktiskā daļa – šķēršļu joslas
pārvarēšana, kurā jaunieši rādīja savu
varēšanu un fizisko sagatavotību. Dalībnieku atsaucības netrūka, aktīvākie
jaunieši saņēma arī piemiņas balviņas.
Iršos, Sporta un atpūtas svētku ietvaros, vēl notika KNAČ pludmales volejbols, kur sieviešu un vīriešu komandas cīnījās par šī posma uzvarām.
Sportiskā, jautrā, pārsteigumiem
bagātā diena noslēdzās ar apbalvošanu.
Dalībnieki individuālajās disciplīnās
saņēma Iršu pagasta pārvaldes sarūpētās medaļas un SIA „ Mikas M” dāvātās
saldās un garšīgās kārumu dāvaniņas.
Orientēšanās sacensībās pirmās vietas
ieguvēji saņēma Z/s Pumpuri sagādātos T-kreklus un arī saldumus no SIA”
Mikas M”. KNAČ posma uzvarētājiem
piemiņas balvas tika sarūpētas ar SEB
bankas atbalstu.
Liels paldies Kokneses novada domei, Iršu pagasta pārvaldei un visiem,

Bērnu svētkos zilu
balonu salūts

100 vēlējumi priecīgai vasarai. Daigas Andersones foto

Ar balonu salūtu, Burunduka
šovu un līksmām rotaļām 3. jūnijā Kokneses kultūras namā mazie
novadnieki svinēja Bērnu svētkus
„Mūsu zilajā istabā”. Atsaucoties aicinājumam, ļoti daudzi svētku svinētāji
bija ieradušies zilas krāsas tērpos. Interesantākos desmit tērpu īpašniekus
iepriecināja pārsteiguma balvas.
Kokneses kultūras nama direktore Inguna Strazdiņa teic, ka šoreiz
svētku dalībnieku vidū bija kupls
skaits mazo bebrēniešu. Paldies par

atsaucību viņu vecākiem! Muzikāla
izrāde „BURUNDUKA TV ŠOVS”
patika gan maziem, gan lieliem skatītājiem. „Aktieriem izdevās izveidot
lielisku dialogu ar izrādes vērotājiem,
aicinot mazos ķiparus iejusties dažādu varoņu lomās,” stāsta Inguna
Strazdiņa. Tikpat ļoti bērniem patika lielās koka spēles, bet vislielāko
sajūsmu radīja brīdis, kad debesīs
pacēlās 100 zili baloni ar sirsnīgiem
vēlējumiem priecīgiem notikumiem
bagātai vasarai.

Iršos pirmo reizi ciemojās Aizkraukles
Zemessargu 55 kājnieku bataljons.
Zemessargi demonstrēja dažādus
militāros ieročus un ekipējumu.

kuri atbalstīja Iršu sporta un atpūtas
svētkus: SIA „Jeld-Wen”, SIA „Mikas
M”, Z/s „Pumpuri” un SEB bankai, un
visai tiesnešu komandai! Paldies dalībniekiem un ciemiņiem par kopā būšanu šajā dienā! Tiksimies nākamgad
- atkal sportosim un atpūtīsimies!

Sporto mazi un lieli!

Lidojums ar gaisa balonu
1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
Arī Iršos šajā dienā notika bērniem veltīts pasākums ''Lidojums ar gaisa balonu'', to atklāja Iršu pagasta pārvaldes
vadītāja Raina Līcīte un Pērses sākumskolas direktore Gaļina Kraukle.
Daiga Andersone
Initas Bērzkalnas foto
Ciemos pie bērniem bija ieradies
Drošulis Džimba no Drošības salas,
iepazīstinot bērnus ar sevi, iemācot
viņiem skanīgo Džimbas saucienu, kā
arī atgādinot ieteikumus bērnu drošībai saskarsmē ar svešiniekiem. Kopīga apņemšanās Drošības līgumā izskanēja vairākkārtīgi un apstiprinoši.
Pērses sākumskolas skolotājas
piedāvāja darboties radošajās darbnīcās ''Krāsu maģija'', ''Varu-Daru'',
''Kustos, lai labi justos'' un ''Dziesmu
vācelīte''. Bērni zīmēja, veidoja un radīja, sportoja un dziedāja.
Džimba bija sarūpējis slēpes, lai
kopā ar draugiem varētu slēpot pat
vasarā, kā arī pedāļus, kurus mīt varēja uz priekšu un atpakaļ kā lielie, tā
mazie.
Ak jā, ieradušies bija arī minjonu
mednieki, lai piedalītos Minjonu medībās!
ĢAC ''Dzeguzīte'' komanda kopā
ar audzinātājām piedāvāja interesen-

Lielās dārza spēles, arī Riču-raču, pulcēja ap sevi aktīvos un
azartiskos spēļu cienītājus.

tiem dot vaļu iztēlei, lai radītu savus
sapņu ķērājus. To šajā dienā radās
vareni daudz -lieli, mazi, krāsaini un
spilgti, sapņu un ieceru piepildīti.
Lielās dārza spēles - Cirks un
Riču-raču pulcēja ap sevi aktīvos un
azartiskos spēļu cienītājus. Uz laukumiem varēja gan aktīvi skaitīt un
meklēt pareizo virzienu, sacensties,
pat atpūsties un pagozēties saulītē.
Pārsteigumi bija ik uz soļa - loterija, kurā visas lozes pilnas, karsta
zupa brīdī, kad pūš auksts vējš un

gards saldējums, kad no mākoņmaliņas izlien saulīte. Arī oranžās salūtraķetes un raibais gaisa balonu ķekars
- tas viss bija veltīts bērniem, sniedzot
prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena,
kas turklāt vēl ir mācību gada beigas
un vasaras brīvdienu sākums.
Paldies par atbalstu un sadarbību
Iršu pagasta pārvaldei, Pērses sākumskolas kolektīvam un ĢAC ''Dzeguzīte'' komandai!
Lai radoša, aktīva un priekpilna
vasara!

• Bebru pagasta bibliotēkai (116,2

atbalstīja arī klašu audzinātājas. Visvairāk bateriju savāca 5.,6., un 8.klašu audzinātājas. Aktīvi šajā konkursā bija arī
pārējie skolas darbinieki, jo ir savākti 7
kg bateriju.
Skolas kolektīvs ir saņēmis Pateicības rakstus par piedalīšanos makulatūras un bateriju vākšanas konkursos.
Paldies visiem, kuri piedalījās!
Bebru pamatskolas informācija

Mēs par tīru Latviju!
Bebru pamatskola atsaucās “Zaļās jostas”
aicinājumam turēt tīru, sakoptu savu vidi
un apkārtni.
Noslēdzies
“Zaļās
jostas”
2016./2017.mācību gadā izsludinātais
makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai
Latvijai”. Šogad kopā savācām 1179 kg
makulatūras.
Čaklākie vācēji bija:
1. vietā - 5. klases skolēns Kristers

Paļčevskis (109,3 kg),
2. vietā - 2. klases skolēns Ritvars
Ancāns (58,95 kg);
3. vietā - 3. klases skolniece Evelīna
Šlesere ( 23,85 kg).
Summējot visu kopā: 1. vieta - 5.
klasei (109,3 kg), 2. vieta - 2. klasei
(58,95 kg),
3. vieta - 4. klasei (49,95 kg), 4. vieta - 3. klasei (23,85 kg), 5.vieta - 6. kla-

sei (21,6 kg), 6.vieta - 1. klasei (5,1 kg).
kg);
Makulatūras vākšanā iesaistījās arī
skolas darbinieku kolektīvs, kopā savācot 292,4 kilogramus. Šo konkursa atbalstīja arī Bebru pagasta iestādes. Ļoti
pateicamies par savākto makulatūras
daudzumu:
• Tēlnieka Voldemāra Jākobsona
muzejam (224,75 kg);

• Daces Graudas ģimenes ārsta
praksei (85,55 kg).
Skolas kolektīvs piedalījās arī bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.
Kopā savākti 45 kg. Visaktīvākie vācēji
bija : 3. klases skolēns Edvards Mozga
(9.420 kg) un 4. klases skolēns Emīls
Kalvišs (2.570 kg). Skolēnus konkursā

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

14

NR. 87 374 2017. gada 16. JŪNIJĀ

Esiet gaidīti Kokneses tūrisma centra
jaunajā mājvietā!

Apmeklētāji plašajās un mājīgajās
telpās var iepazīties ar daudzveidīgo
tūrisma pakalpojumu klāstu Kokneses
novadā, vietējo amatnieku ražojumiem
un Hanzas projektā izstrādāto suvenīru
bagāto izvēli.

19. maijā, dienu pirms Sama modināšanas svētkiem, kad Kokneses novadā
sākas jaunā tūrisma sezona, galvenais
vietējā tūrisma attīstības virzītājs –
Kokneses novada pašvaldības aģentūra
„Kokneses tūrisma centrs” sāka savu
darbību jaunās mājās pašā Kokneses
centrā 1905. gada ielā 7.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
„Kokneses tūrisma centrs (KTC)
pirmos desmit gadus apmeklētājus
uzņēma „Latvijas Valsts meži” paspārnē Blaumaņa ielā 3, bet pēc Kokneses novada domes ēkā pavadītiem
astoņiem darba gadiem piepildījies
sen lolots sapnis,” teic KTC direktore
Daina Liepiņa.

Koknese – tūristiem
iekārojama pērle
Uzburot seno viduslaiku noskaņu, Kokneses tūrisma centra
jauno telpu atklāšanu ieskandināja tautas mūzikas grupas „Raksti”
dalībnieku spēlētās dūdas. Svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalījās
Kokneses novada domes, pašvaldības iestāžu un tūrisma nozares
pārstāvji, kā arī novada uzņēmēji,
kuri ir aktīvi iesaistījušies tūrisma
apritē. Inguna Strazdiņa, iejūtoties
Kokneses pils saimnieces lomā, uzrunājot klātesošos, sacīja: „Kokneses 740. jubilejas gadskārtā beidzot
ir noticis tas, ko sen jau bijām gaidījuši un pelnījuši! Mums ir tapusi
sava tūrisma pils! Pašā Kokneses
sirdī, kur vislielākā ļaužu rosība
pulsē, kļūs vēl skaļāk un priecīgāk
ar amatnieku un tirgotāju ņirboņu!
Te, kā senāk buru liellaivas Dauga-

Kokneses tūrisma centra kolektīvs svētku dienā.

vas krastā, piestās tūristu autobusi!
Jo visiem labi zināms – Koknese ir
un būs tūristiem iekārojama pērle!”

Veiksmīgi apvienoti
četri projekti
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris atzina: „Tūrisms ir viens no mūsu novada attīstības stūrakmeņiem. Pirms četriem
gadiem, iegūstot pašvaldības īpašumā šīs telpas, jau radās iecere tās
izmantot tūrisma jomas izaugsmei.
Jaunais tūrisma centrs ir izveidots,
veiksmīgi īstenojot četrus projektus:
veikti vērienīgi ēkas atjaunošanas
darbi, nomainīts jumts, nosiltināta
ēka, iekštelpas pārbūvētas un izremontētas, veikta apkārtnes labiekārtošana.” „Esmu pārliecināts, ka tagad
mums būs viens no labākajiem tūrisma centriem Latvijā,” ar gandarījumu
sacīja Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.
„Darba gaitā bija daudz izaicinājumi un pārbaudījumi, kurus savstarpējas sadarbības rezultātā veiksmīgi
atrisinājām. Pateicamies par sadarbību darba veicējiem: IK „RL būvnieks”, būvuzraugam Raimondam
Jansonam un autoruzraugam Kārlim
Melecim. Kokneses novada iedzīvotāji, uzņēmēji un viesi ir ieguvuši
kvalitatīvu un mūsdienīgu tūrisma
centru,” teica Marta Utāne, Kokne-

ses novada domes Attīstības nodaļas
projektu vadītāja.

Vieta, kur tikties
novada uzņēmējiem
„Verot tūrisma centra durvis, ikvienu klātesošo patīkami pārsteidz
telpu dizains, kurā modernais un
mūsdienīgais sasaucas ar Hanzas laiku Koknesē. Par to jāpateicas māksliniecei Silvai Linartei, kura ir arī
Pīgožņa balvas ieguvēja glezniecībā.
Tūrisma centra apmeklētāji plašajās
un mājīgajās telpās var iepazīties ar
daudzveidīgo tūrisma pakalpojumu klāstu Kokneses novadā, vietējo
amatnieku ražojumiem un Hanzas
projektā izstrādāto suvenīru bagāto
izvēli. Viena no saulainajām telpām
būs vieta, kur pulcēties vietējiem
uzņēmējiem dažādu pasākumu un
semināru organizēšanai. „Šī telpa
noderēs arī Likteņdārza komandai,
jo viņiem vēl nav savas administrācijas ēkas. Esam atvērti visiem, tikai
iepriekš jāpiesakās. Priecāsimies, ja
tūrisma centrs kļūs par vietu, kur gūt
ieskatu novada vēsturē, kā arī uzzināt,
cik izdomas bagāti, uzņēmīgi un talantīgi cilvēki ir mūsu novada ļaudis.
Lai popularizētu novada uzņēmēju
un amatnieku veikumu, rīkosim īpašas iepazīšanās dienas, kur viņi stāstīs
un prezentēs savus produktus,” klātesošajiem pastāstīja Daina Liepiņa.
Savukārt pati lielākā telpa ir izstāžu

zāle, kurā šajā dienā atklāja mākslinieka Alda Dobenberga gleznu izstādi. Izstāžu zālē būs skatāmas gan
vietējo, gan citu mākslinieku izstādes.
Mums ir arī savi mazie mākslinieki ar
ko lepoties - krāsaina kā pavasaris
jaunajās telpās ir uzplaukusi Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas jaunāko
klašu skolēnu zīmējumu izstāde.
Kokneses Tūrisma centra mazo
kolektīvu lielajos svētkos sveica tuvākie kaimiņi: SIA „Hanza-elektro”,
Kokneses pasta nodaļa, Kokneses
pagasta bibliotēka, SIA „Kokneses
Komunālie pakalpojumi”, kā arī Kokneses novada domes un Likteņdārza
pārstāvji, vietējie uzņēmēji, folkloras
kopa "Urgas" un daudzi citi ciemiņi.

Vēlam patīkamu
mājaslapas virtuālo
tūri!
“Kokneses tūrisma centra” tūrisma informācijas konsultante Kristiāna Ancelāne informē par jaunākajām aktualitātēm: „Lai veicinātu
tūristu piesaisti, informētu par atpūtas iespējām un saglabātu vērtīgo
informāciju vienkopus, Hanzas projekta ietvaros esam izveidojuši jaunu
Kokneses tūrisma informācijas mājas
lapu – www.visitkoknese.lv Esam
parūpējušies par to, lai katram lapas
apmeklētājam būtu pieejama jaunākā
produktu un pakalpojumu informācija četrās valodās – latviešu, angļu
vācu un krievu. Vēršam uzmanību,

ka mājalapas krievu un angļu valodas
versijas vēl tiek izstrādātas. Mājaslapa
kalpos kā virtuāls ieskats un informācijas materiāls ekskursijām tūristiem, kā informācijas avots vietējiem
iedzīvotājiem un kā vienkāršs ieskats
tam, ko mūsu attīstībai dod vietējie ražotāji un uzņēmēji. Mājaslapas
tehnisko specifikāciju izstrādāja SIA
“Kebbe IT Latvija”, bet izveidi veica
SIA “Softikom” saskaņā ar Kokneses novada domes veiktās iepirkuma
procedūras rezultātiem.
Kokneses tūrisma centra mājaslapa www.visitkoknese.lv izstrādāta
pārrobežu projekta Nr.CB110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai
(HANSA)” ietvaros, īstenojot projekta mērķi - popularizēt vēsturiskās
Hanzas savienības vērtības, kas vēl
mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā,
sastopamas katrā partnera pilsētā un,
sadarbojoties projekta partneriem,
veidot jaunus tūrisma produktus
un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu
Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu
Baltijas jūras reģionā. 85% no projekta izmaksām līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.
Kokneses tūrisma centra kontakti
1905.gada iela 7, Koknese
+371 651612 96/ 29275412
turisms@koknese.lv
Darba laiks
Pr – Pk 9:00-18:00
S,Sv 10:00-16:00
(20.maijs - 1.oktobris)

Ogres tehnikumā sākas uzņemšana – dokumentus var
iesniegt gan Ogrē, gan Vecbebros
Ogres tehnikums ir viens no 11
profesionālās izglītības kompetences
centriem Latvijā, kur var iegūt augsta līmeņa un darba tirgus prasībām
atbilstošu profesionālo izglītību, mācību procesā apgūstot prasmes darbā
ar modernām tehnoloģijām. Jau no

12.jūnija Ogres tehnikumā ikviens
interesents, kurš ieguvis pamatizglītību vai vidējo izglītību var iesniegt
dokumentus, lai no septembra apgūtu izvēlēto profesiju. No 2017.gada
1.septembra Ogres tehnikuma profesionālās izglītības programmu
īstenošanas vieta būs arī Vecbebros,
Bebru pagastā, Kokneses novadā,

tāpēc, ja ērtāk, interesenti dokumentus var iesniegt arī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas telpās.
Uzņemšanas komisija katru dienu no 8.30 – 17.00 dokumentus pieņems un pastāstīs par mācību procesu, iepazīstinās ar aktualitātēm un
sniegs informāciju par tiem jautāju-

miem, kas katram nākamajam izglītojamajam būs aktuāli.

Dokumentu pieņemšanas
vietas:
• Ogres tehnikums, “Aizupes”,
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads;
• Vecbebru profesionālā un vispārizglītojoša internātvidusskola,

Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses
novads.
Informāciju par apgūstamajām
profesionālās izglītības programmām
var iegūt: www.ovt.lv/uznemsana.
Katra izvēle virza mūs uz priekšu un
norāda, kurā virzienā varam attīstīties un pilnveidoties. Izdari savu izvēli – kļūsti par vienu no mums!
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Kokneses kultūras namā

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Gaidām Kokneses
novada svētkus!

18.00 Babītes amatierteātris “KALAMBŪRS”
Jukums Palevičs “ PREILENĪTE”, režisore Sandra
Straupe
20.30 Codes amatierteātris “SPĒLĒTPRIEKS”
Iveta Salgrave “GODĪGI UN IZDEVĪGI, ĒRTI UN
INTERESANTI”, režisore Solvita Rotberga

15. JŪLIJS

Kokneses kultūras namā
11.00 Brocēnu teātris Ļevs Ustinovs “BRĪNUMU
ZAĢĻI”, režisore Zanda Strogonova
12.00 (pie kultūras nama) K. Valdemāra Talsu
teātris “TĀ UN ŠITĀ, UN NEKĀ” (pēc R. Blaumaņa
“Trīnes grēku” motīviem), režisore Jolanta
Skujeniece
13.00 Kokneses amatierteātris F.Arnolds, E.Bahs
“TRAKS NUMURS”, režisore Inguna Strazdiņa
15.00 Skapišķu teātris (Lietuva)
Kazimieras Čiplis–Vijunas “VECMĀMIŅAS
SASTRĪDĒJĀS”, režisore Vita Vadoklyte
16.30 Nīcas amatierteātris
Rūdolfs Blaumanis “ DANCIS PA TRIM”, režisore
Daina Kandevica
18.00 (pie kultūras nama)
Sarkaņu amatierteātris “PIŅĢEROTS”
Ēriks Lanss “GALDS”, režisore Gunta Apele
19.00 Saldus Tautas teātris
M.Zālīte, U.Marhilevičs “TOBAGO”

15. JŪLIJS

BEBROS, Tēlnieka V.Jākobsona
muzeja pagalmā
13:00 alles amatierteātris Aiva Birbele
“ZAĻĀ ZONA”, režisore Aija Skosa
15:00 Vārmes amatierteātris “ES un TU” Aiva
Birbele “KAPUSVĒTKU PR”, režisore Lida Čevere
17.00 Jaunjelgavas amatierteātris
Aivars Banka “VISI RADI KOPĀ”, režisors Kārlis
Lišmanis
18.30 K.Valdemāra Talsu teātris “TĀ UN ŠITĀ, UN
NEKĀ” (pēc R. Blaumaņa “Trīnes grēku” motīviem),
režisore Jolanta Skujeniece

15. JŪLIJS

IRŠOS KLUBĀ
13.00 Sēlpils amatierteātris “ORE” Rita Missūne
“MEDUS SLAZDS”, režisore Anita Gerasimova
15.00 Vecumnieku amatierteātris “VECMUIŽA”
Vēsma Petruseviča “TIKAI DIVI”, režisore Vēsma
Petruseviča
17.00 Vārves amatierteātris “VĀRAVA”
Baiba Juhņeviča “PAVASARA NEPRĀTS”, režisors
Valdis Šmēliņš

30. jūnijā un 1. jūlijā būsim
kopā Kokneses novada svētkos Latvijas sirds vietā Koknesē! Kokneses novada dome aicina novadniekus un ciemiņus vasaras vidū
Daugavas krastā smelt prieku, ko
dāvā sirsnīga kopības sajūta. Gaidāmo svētku moto “Koknesei 740”
lai apliecina - mūsu bagātība ir senas tradīcijas, bagāta vēsture un
kultūrvēsturiskais mantojums!

Svētku vēstneši –
plakāti namu logos
Sagaidot gadskārtējos Kokneses novada svētkus ar šī gada saukli ”Koknesei 740!”, aicinām piedalīties jau par ikgadēju tradīciju kļuvušajā akcijā “Svētki manā Kokneses novadā”. Vienosimies svētku
gaidīšanā ar svētku plakātiem
māju un darbavietu logos! Piedaloties akcijā “Svētki manā Kokneses
novadā”, ievietojot plakātu logā,
jūs kļūstiet par lielās loterijas izlozes dalībnieku ar iespēju laimēt
kādu no Kokneses novada uzņēmēju sarūpētām vairāk kā 60 vērtīgām balvām. Plakāti mājokļu logos
jāievieto līdz 19. jūnijam. Akcijas
plakāti bija pieejami tirdzniecības
vietās, kur arī līdz 28. jūnijam jānodod aizpildītās anketas. Loterijas izloze notiks 1. jūlijā Kokneses
parka estrādē plkst. 18.00.

Sumināsim jaunos
novadniekus!
Koknesē svētki iesāksies ar
skaistu tradīciju - jauno novadnieku sumināšanu. 30. jūnijā pulksten
17:30 Kokneses novada domes zālē
svinīgā sarīkojumā “Man blakus
tava sirsniņa” tiks sveikti bērniņi,
kuri dzimuši laikā no 2016. gada
1. jūnija līdz 2017. gada 31. maijam
un ir deklarēti Kokneses novadā.
Sirsnīgajā pasākumā piedalīsies
leļļu teātra aktieri Juris Babris un
Zigurds Feils.
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļa ir izsūtījusi ielūgumus
bērniņu vecākiem. Gadījumā, ja
kāds ielūgumu nav saņēmis, lūgums
interesēties un pieteikties Dzimtsarakstu nodaļā līdz 28. jūnijam.
Svētku noskaņa šajā vakarā
turpināsies senatnīgajās Kokneses
pilsdrupās, kur pulksten 21:00 kā
sapnis vasaras naktī skanēs SIN-

FONIETTA RĪGA stīgu kvarteta
koncerts.

Svētki sāksies ar
gājienu
1. jūlijā pie I. Gaiša Kokneses
vidusskolas vārtiem pulksten 11.00
svētku svinības tradicionāli iesāksies ar svētku gājienu uz Kokneses
estrādi. Aicinām iestādes, uzņēmumus, biedrības, draugu kopas,
pašdarbības kolektīvus gājienam
pieteikties līdz 27. jūnijam, savlaicīgi domājot par vizuālo noformējumu, kas sasauktos ar gājiena
moto - “Daudz laimes dzimšanas
dienā, KOKNESE!” Pieteikums gājienam un neliels apraksts jānosūta
Kokneses kultūras nama direktorei Ingunai Strazdiņai, e-pasts: inguna.strazdina@koknese.lv.

Nāc un svinēt sāc!
Kokneses estrādē novada dejotāji vienosies svētku koncertā “Jubilejas diždancis”, bet pēc dejotāju
lustīgajiem dančiem priecāsimies
par pūtēju orķestra un kapelas
"Aizezeres muzikanti" koncertu
"Re, kur muzikanti spēlē!". Svētku
tirdziņā "Nāc un svinēt sāc!" vietējie uzņēmēji, organizācijas un
biedrības izrādīs savu veikumu,
savu radīto vietējo produkciju. Dalību NOVADA UZŅĒMĒJU PRODUKCIJAS IZSTĀDĒ - TIRGŪ jāpiesaka pie Daces Svētiņas, e-pasts:
dace.svetina@koknese.lv vai pa
tālruni 65133638; 28355381.
Jauno paaudzi gaidīs piepūšamās atrakcijas, Mobilā virvju trase "Turies!", kā arī izrāde bērniem
“Baltais lācis - SUPERZVAIGZNE”. Spēcīgākie novadnieki būs
aicināti piedalīties virves vilkšanas
sacensībās, bet novada kūku cepēji
sacentīsies draudzīgās un ļoti gardās sacensībās „Kokneses dzimšanas dienas torte – 2017”.

Vissaldākais tortes
gabaliņš jubilārei
Atgādinām, kūku cepēju sacensībām jāpiesakās līdz 21. jūnijam!
Cepot torti kūku cepēju sacensībām “KOKNESES DZIMŠANAS
DIENAS TORTE – 2017”, cepējiem
jāizmanto pašu sarūpēti produkti.
Vēlamais kūkas svars – 5 kilogrami vai lielums pēc saviem ieska-

tiem, lai kūku varētu sagriezt 200
mazos gabaliņos degustēšanai.
Gardāko torti noteiks novada svētku dalībnieki, degustējot un atklāti balsojot. Apbalvošana notiks
Lielās loterijas noslēgumā. Balvas
nodrošina SIA „Gemos”. Visi kūku
cepēji saņems ielūgumus uz kādu
no Kokneses kultūras nama organizētajiem maksas pasākumiem
pēc savas izvēles.

Laiks pieteikties
virves vilkšanas
sacensībām!
1.jūlijā plkst. 14:00 Kokneses
estrādē norisināsies Kokneses novada svētku VIRVES VILKŠANAS
sacensības. Sacensībās aicinātas
piedalīties komandas, kur komandas sastāvā startē 6 dalībnieki bez
svara ierobežojuma. Komandas
dalībniekiem jābūt vismaz 16 gadus veciem. Sacensībās piedalās ne
vairāk kā sešas komandas.
PIETEIKŠANĀS UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI: Dalībnieki
var pieteikties sacensībām iepriekš
līdz 1.jūlijam plkst 12:00 pa e-pastu sportacentrs@koknese.lv vai
29360940. Sacensību dalībnieku komandu skaits ierobežots – 6 komandas. Ar sacensību nolikumu var iepazīties mājaslapā www.koknese.lv.

Tiksimies svētku
koncertos un
zaļumballē!
Koncertā "Mūsu dziesmas Koknesei", kas izskanēs Kokneses luterāņu baznīcā, dzirdēsim skanīgās
Kokneses dziedošo kolektīvu balsis.
Svētku vakara koncertā "Tu
un Es" piedalīsies iemīļoti mūziķi
- Aija Andrejeva, Antra Stafecka,
Dināra Rudāne, Alex, Jānis Buķelis
(Buks), Atis Ieviņš un grupa COLT
, bet īsti dzimšanas dienas svētki nav iedomājami bez lustēšanās
zaļumballē, tādēļ - "Lai līksmojam, lai svinam!" Kokneses parka
estrādē kopā ar grupu "ROJA" un
DJ MadVip. Pusnaktī Kokneses
estrādē svētku uguņošanā debesīs
uzziedēs krāsaini ziedi, un varēsim
sacīt - "Daudz laimes dzimšanas
dienā, Koknese!".
Kokneses novads ir bagāts ar
senām tradīcijām un darbīgiem
ļaudīm! Uz tikšanos svētkos!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Ar lepnumu nes vecāku doto vārdu
Koknesietis Jānis Priede ir
pateicīgs saviem vecākiem par
doto vārdu, jo kuru gan citu
vārda gaviļnieku tā daudzina,
tautasdziesmās apdzied un
ozollapu vainagu dāvā.
Sarmīte Rode
Jānis Priede ir viens no
Sibīrijas bērniem, piedzimis
tālajā Tomskas apgabalā. Vecāku stāstītais par Latviju un
Līgo vakarā iedegtām jāņugunīm mazajam zēnam bija
kā pasaka, kurā ļoti gribējās
nokļūt. Vairāk kā 40 gadus
par savām mājām staltais
kungs ar vīrišķīgo stāju sauc
Koknesi – te izveidota ģimene, izaudzināts dēls un meita.
Viņš ir viens no stiprajiem
Kokneses novada politiski
represēto nodaļas balstiem,
uz kuru vienmēr var paļauties. Arī atceres brīdī 14. jūnijā Jānis bija kopā ar saviem
likteņa biedriem.
Tikšanās reizē sarunas
pavediens raisījās gan par
pirmajām bērnības atmiņām,
gan dzīves ceļu, kas atvedis
uz Koknesi.

Nekur nav tik labi līgot kā Koknesē!

numuru 49. „Abi ar
māsu sākām mācīties
Malienas astoņgadīgajā skolā. Tēvs strādāja
kolhozā par mehāniķi,
bet mamma par slaucēju tajā pašā liellopu
kūtī, kas kādreiz bija
pašu celta. Pēc astoņgadīgās skolas beigšanas
Pirmās bērnības
pamācījos vēl mazliet
Latvijas Politiski represēto apvienības konferencē
atmiņas – Sibīrijas kopā Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un represēto
vidusskolā, bet tad Cēsu
nodaļas biedri Lību Zukuli.
ziema
tehniskajā skolā ieguvu
Jāņa vecāki Elza un Hugo
5. kategorijas virpotāPriedes bija turīgi saimnieki ar vēl vienu ģimeni bijušajā zirgu ja un tehnisko iekārtu remontētāja
Alūksnes pusē Malienas pagastā. stallī. Mans tēvs, prasmīgs namda- amatu. Pēc dienesta gadiem māsa
Skaistā guļbūves māja, lopu kūts, ris, šo ēku pārvērta par dzīvojamo aicināja pie sevis uz Daugavpili, kur
kurā varēja turēt 24 govis, divi māju. Arī kolhozā viņš bija nam- viņa bija jau fi zikas un matemātikas
zirgi un pļaujmašīna, 54 ha zemes daris, bet mamma strādāja bērnu- pasniedzēja pedagoģiskajā institūtā.
– viss ar godīgu darbu sarūpētais dārzā, kurā gāju arī es. Māsa sāka Neilgu laiku pastrādāju sintētiskās
bija par iemeslu, lai 1949. gada 25. mācīties vietējā skoliņā. Uz abām šķiedras rūpnīcā. 1969. gadā Marumarta naktī saimniekus un viņu ģimenēm bija viena govs. Atceros, tu nosūtīja strādāt uz Kokneses vimazās meitiņas aizvestu uz Gul- kā ar citiem latviešu puikām lasī- dusskolu, un es, protams, braucu
benes staciju un tālāk ar daudziem jām ciedrus un makšķerējām Obas līdzi. Parkā ielā 20 mums divistabu
citiem lopu vagonos uz Sibīriju. upē. Pēc septiņiem gadiem, jau pēc dzīvoklī piešķīra vienu istabu. Tā es
Jāņa vectēvam, nākošajā dienā ar Staļina nāves, saņēmām atļauju at- kļuvu par koknesieti, bet darba gaizirga pajūgu aizbraucot uz staciju, griezties mājās. Uzreiz nevarējām tas aizveda uz VEF rūpnīcu Aizkrizdevies jaunāko māsiņu Elitu, ku- braukt, jo Oba bija vēl aizsalusi, auklē, toreiz Stučkā. Māsa gan ilgi
rai tieši 25. Martā apritēja gadiņš, varenā upe bija vienīgais satiksmes Koknesē nepalika, atgriezās Daudabūt laukā pa vagona logu. Vecā- ceļš.
gavpilī. Pēc tam pārcēlās uz dzīvi
kajai māsai, sešgadīgajai Maruta,
Rīgā, kļuva par profesori. Viņas
kopā ar vecākiem bija lemts nokļūt Visskaistākais –
vīrs Jānis Skrīveris, ķīmijas zinātņu
Tomskas apgabalā, Parabeļskas ra- jaunības laiks
doktors, ir piedalījies pie remantaPārbraucot mājās, Priedēm dīna izgudrošanas,” ar lepnumu par
jonā, Bugru ciemā. Tur, svešā zemē,
1950. gada 3. aprīlī piedzima Jānis. atļauts dzīvot savā mājā. Un pir- savējiem stāsta Jānis.
„Ziemā bija tik daudz sniega, ka mais, ko izdarījis tēvs, pēc rakstura
Darbavietā
viņš
noskatīnevarēju izietā ārā. Tādas ir manas kārtīgs malēnietis, - ar cirvi no- jis nākamo sievu Ināru, meiteni
pirmās bērnības atmiņas. Sākumā kasījis uz guļbūves ārējās sienas no Ilūkstes, kura dzīvojusi Aizmanējie dzīvoja zemnīcā, pēc tam ar sarkanu krāsu uzrakstīto mājas krauklē. 1973. gada 7. novem-

Tomskā izdotā dzimšanas apliecība.

brī Jāņa vecāku mājās Malienā
svinētas kāzas, kuru svinības vēl
turpinājušās trīs dienas. Koknesi
viņi sauc par savām mājām, un citur savu dzīvi nespētu iedomāties.
Jaunības laiks pagājis piedaloties
pašdarbībā. Jānis ir viens no dejotājiem, kurš Koknesē dejojis Kornēlijas Reisneres vadītā deju kolektīva pirmajā sastāvā. Pagājušajā
gada rudenī – izcilās deju pedagoģes jubilejas pasākumā viņš bija to
piecu Jāņu vidū, kuri atkal skaisti
un cēli izdejoja savu mīļāko deju
„Es mācēju danci vest”.

Ūsainā aukle pēc
izsaukuma!

Pēdējos darba gados VEF Jānis strādājis par apsardzes daļas
priekšnieku, kopumā šajā darbavietā pavadīti 38 darba gadi. „Pensionāra godā esot nav laika atpūsties” – smej omulīgais vīrs, jo darbošanās nekad nepietrūkst.
Pēc gandrīz 44 laulībā pavadītiem gadiem lielākais prieks ir
par saviem bērniem un sagaidītajiem mazbērniem. Raivis strādā
Valsts policijā Aizkrauklē, bet ir
koknesietis, savukārt meita Līga,
pēc profesijas skolotāja, ar ģimeni
dzīvo Rīgā. „Man ir trīs mazbērni:
Renārs, lielā un mazā Kate. Esmu
ūsainā aukle pēc izsaukuma! Kad
saslimst kāds no Rīgas mazbērniem, dodos meitai palīgā,” teic
vectētiņš. Abiem ar sievu no agra
pavasara līdz vēlam rudenim patīk rosīties dārzā. „Saimniekojam pa trīs siltumnīcām.
Nav nekā labāka par pašu izaudzēto,” ir pārliecināts sava
dārza kopējs, kuram lieliski
padodas arī rosīšanās virtuvē – mežā salasītās sēnes,
dārzā izaudzētais pārtop par
gardiem marinējumiem ziemai. „Necepu tikai tortes,
pārējo visu varu pagatavot!”
– atklāj viņš.
Un kā gan vēl bez citiem
vaļaspriekiem! Jaunības gados savs laiks pagājis nodarbojoties ar ūdenssportu un
vieglatlētiku. „Ūdenssports
man ļoti patika, paši ar
draugiem gatavojām laivas.
Kad apprecējos, sieva paliJānis trīs gadu vecumā ar māsu
ka asti zem bluķa – esot pāMarutu.

rāk bīstami! Bet turpināju skriet
krosus, garās distances. Daudz
saņemtu medaļu un diplomu saglabājies,” teic Jānis. No bērnības
dienām pie Obas, kad izvilkti pirmie lomi, Jānī mīt makšķernieka
azarts. Zemledus makšķerēšana uz
mīļās Pērsītes, vasarā Lobes ezerā,
Mežezerā, arī aizbraucot uz Latgales ezeriem – tā ir vislabākā atpūta
pie dabas, un ja vēl lieli lomi ķeras,
ir dubults prieks. Viens no lielākajiem guvumiem ir bijis 20 kilogramus smags sams. Kā jau īstam
makšķerniekam nākas, savs loms
jānotīra un gardi jāpagatavo. Jānim tas problēmas nesagādā.

Sirdī kopā ar
savējiem
Lai cik piesātināta būtu ikdiena, darbošanās represēto nodaļas
valdē, ir goda lieta, jo kas tad cits,
ja ne Sibīrijas bērni pastāstīs jaunai
paaudzei par laiku, ko neizdzēst no
tautas atmiņas. Jānis Priede kopā
ar citiem nodaļas biedriem labprāt
tiekas ar skolu jaunatni atceres
pasākumos. „Ar katru gadu mūs
paliek arvien mazāk. Latvijā gada
laikā aizsaulē aiziet ap 1200 represēto. Koknesē sākumā bijām 50 nodaļas biedri, tagad esam tikai 32,”
stāsta Jānis. Vairākkārt viņš ir piedalījies Latvijas Politiski represēto
apvienības rīkotājās konferencēs,
ticies un roku paspiedis arī Valsts
prezidentam Raimondam Vējonim. Ikšķilē, kur notiek represēto
salidojumi, itin bieži nākas satikties ar daudziem gadu desmitiem
nesatiktiem, bet sirdī savējiem.
Vienā no salidojumiem saticis ar
bijušo klasesbiedru no Malienas
laikiem. Arī viņš ir bērnību pavadījis svešumā, bet skolas gados
viens par otru neko nav zinājuši, jo
par to skolā skaļi nemēdza runāt.
Tā arī ceļš savedis kopā ar vecākās
māsas bērnības draudzeni Aldu,
kura ir represēto nodaļas biedre tepat Aizkrauklē.
Šajos Līgo svētkos Jānim būs
ozollapu vainags, putos miestiņš
un būs uzklāts svētku galds. „Tā,
kā svinējām senāk, kad ciemos sabrauca VEF darbabiedri, tā vairs
nelīgojam. Taču svētku sajūta būs!”
– ir pārliecināts viens no Kokneses
dižākajiem Jāņiem.
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Līgodama vien atnāca tā līksmā Jāņu diena!
Es Jānīti dancot vedu
Pašā Jāņu vakarā;
Jāņišam bij` samta bikses,
Man sidraba lindraciņi.

Lielvārdes „Jostai” līgo dziesmu nepietrūka!

Ai, lepnais tēva dēls,
No kurienes tu iznāci?
Man notrūka brunču poga,
Uz tevim skatoties.

Es sasēju lielu sieru,
Jāņu dienas gaidīdama;
Jāņu dienu izdalīju
Pa maziemi gabaliem.
Divas Līvijas sien sieru Likteņdārzā,
Jāņu mācībās.
Jāņos ir visgarākā diena un visīsākā nakts. Latviešu kultūrā Jāņi ir vieni no gadskārtu svētkiem, kur spilgti
jaušamas senās tradīcijas. Otro gadu,
šoreiz 10. jūnijā, Likteņdārzā notika
Jāņu mācības sadarbībā ar Kokneses
kultūras nama folkloras kopu „Urgas”, Lielvārdes folkloras kopu „Josta”,

Svētku svinētāji pie iekurtās jāņuguns.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Ko tu laba mums atnesi?
Puišiem tukšas alus kannas,
Meitām ziedu vainadziņus.

Jelgavas folkloras kopu „Dimzēns”.
Dažādās radošās darbnīcas svētku gaidītāji varēja apgūt Jāņu sagaidīšanas darbus un rituālus. Dienas gaitā bija iespējams apgūt svarīgākās no
Jāņu sagaidīšanas nodarbēm - vainagu pīšanu, līgotnes, dančus un uguns
rituālus. Kā Līgo vakarā rotāties ar

visskaistāko puķu vainadziņu, kuras
pļavas zāle vairo veselību un skaistumu, pieredzē dalījās koknesietes Gita
Tenisa un Solvita Bērziņa.
Bērni un pieaugušie ar lielu prieku mācījās rotaļas. Tika darināti arī
Jāņu vārti. Noslēgumā, apvienojoties
visām folkloras kopām, iedegās Jāņu

Jāņa bērni satecēja
Zaļas birzes maliņā.
Te uguņi, tur uguņi,
Jāņa taure atskanēja.
„Dimzēna” puiši un vīri gatavo Jāņu
uguni.
uguns un viesi tika aicināti uz dancošanu.
Biedrības „Baltaine” priekšsēdētāja un folkloras kopas „Urgas” vadītāja Inguna Žogota teic: „Vienmēr
šādās reizēs nākas aizdomāties par
mūsu vēlēšanos, varēšanu, gribēšanu svinēt savus latviešu svētkus pa

īstam... Cik mēs zinām par to, cik
gribam zināt un cik daudz izdarām
savos svētkos... Ļaudis nebija tik
daudz, cik gribētos, bet pasākums
bija ļoti labs! Folkloras kopas ziedoja
savu laiku visiem, kas atnākuši. Paldies par sadarbību un būšanu kopā!
Citu gadu atkal līgosim!”

Kokneses novadā piemin svešumā aizvestos
14. jūnijā – komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā Kokneses novadā atceres
pasākumos pieminēja pirms 76 gadiem
svešumā aizvestos Latvijas iedzīvotājus.
Bebru pagastā pie Piemiņas akmens
represijās cietušajiem pulcējās bebrēnieši
un nolika ziedus, ar klusuma brīdi godinot
visus, kuri guldīti svešā zemē. Koknesē šajā
dienā pie draugiem - Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedriem ciemojās
Mārupes novada represētie.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Arī mārupieši piedalījās atceres
brīdī pie Piemiņas akmens Stacijas laukumā. Ar Kokneses kultūras nama direktores Ingunas Strazdiņas runātiem
dzejas vārdiem un kopīgi nodziedātu
tautas lūgšanu „Dievs, svētī Latviju” iesākās kopīgais tikšanās brīdis. Kokne-

ses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris savā uzrunā pieminēja, kā
traģiskie 1941. gada 14. jūnija notikumi
ietekmēja latviešu tautas likteni.
„Vecākā paaudze, kas piedzīvojusi
moku ceļu no mums jau ir aizgājusi,
mēs - Sibīrijas bērni esam pateicīgi savām mātēm, kas visgrūtākajos apstākļos spēja mūs izaudzināt”, sacīja viens
no Mārupes novada politiski represēto
nodaļas pārstāvjiem.
Vasaras pļavās un dārzos plaukstošie ziedi un iedegtās sveču liesmiņas
atceres brīža noslēgumā ieskāva Piemiņas akmeni ar vārdiem: „Tagad atpakaļ
es nāku atkal savā tēvzemē”.
Pasākuma turpinājumā Kokneses novada domes zālē Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja, sagatavotā prezentācijā kokne-

Vieno atmiņas. Atceres
brīdī 14. jūnijā Koknesē.

siešus un mārupiešus iepazīstināja ar
paveiktajiem un plānotajiem darbiem
Likteņdārzā. Viņa pateicās represēto
nodaļu biedriem par milzīgo ieguldījumu Likteņdārza tapšanā, īpaši uzsverot

Latvijas Politiski represēto apvienības
(LPRA) un visu represēto nodaļu biedru veikumu Amfiteātrī, kur tagad zaļo
39 ozolu godasardze.
Šajā dienā Kokneses novada un

Mārupes novada represētie devās talkot uz Likteņdārzu. Tā ir viena no viņu
izveidojušās draudzības tradīcijām –
kopīgā darbā palīdzēt tapt dāvanai Latvijas valsts simtgadē.

Medikamenti un vitamīni; Jebkurš iepakojums aerosola veidā.
Saņemt padomus par bērnu veselības jautājumiem iespējams zvanot
uz ģimenes ārsta konsultatīvo tālruni
66016001.
Ja bērnam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība – zvaniet
113.
Portāls www.mammamuntetiem.lv
ir izdevis grāmatu vecākiem “Kā nosar-

gāt sava bērna dzīvību”. Tajā apkopotie
padomi vecākiem par mazajiem līdz 6
gadu vecumam. Grāmatas elektroniskā
versija pieejama veselības ministrijas
mājas lapā un portālā - http://www.
mammamuntetiem.lv/ka-nosargat-sava-berna-dzivibu_v3/
Vecāki, sargājiet savus bērnus!
Esiet tālredzīgi un modri! Lai jums
visiem – krāsaina un prieka mirkļu
pilna vasara!

Vecāki! Sargājiet savus bērnus!
Atnākot siltajam laikam, pieaug bērnu
traumatisma risks, tāpēc ik vienam jāpārdomā, kā pasargāt mazuļus no traumām,
lai tie augtu drošā vidē.
Daina Eglīte, ģimenes ārste
Visbiežāk nelaimes gadījumi notiek ar bērniem līdz 4 gadu vecumam
un diemžēl mājās, vecāku klātbūtnē.
Lai saprastu un spētu paredzēt mazuļa
rīcību, der atcerēties, ka mazuļi ir ļoti

ziņkārīgi un atrodas gandrīz nepārtrauktā kustībā. Bērni ir ļoti impulsīvi
grib “visu uzreiz”, bet nespēj izvērtēt
savas rīcības sekas, ir pārdroši un neuzmanīgi. Negadījumi ar bērniem notiek
arī tad, kad viņi cenšas atdarināt pieaugušo rīcību un uzvedību.
Kā lai pasargā mazuli neliedzot viņam patstāvību?! Bīstamās situācijas ir
jāpamana vēl pirms nelaime ir notikusi.
Esiet klāt, kad mazulis sāk apgūt jaunas

iemaņas! Uzmaniet un esiet gatavi palīdzēt!
Mazuļiem bīstamās vietas, priekšmeti un darbības: Jebkurš neliels, apaļš
priekšmets (rieksti, pogas, kapeikas,
baterijas); “pieaugušo” dzērieni; Verdoši vai karsti šķidrumi; Viegli uzliesmojoši, karstumu radoši un uzturoši
priekšmeti (plītis, grili); Jebkuras elektroierīces, kontakti; Sadzīves ķīmija,
mazgāšanas un uzkopšanas līdzekļi;

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Otro gadu Zandarta karaļa tituls
Konstantīnam Kravčenko
Jau vienpadsmito gadu no 2. līdz 3.
jūnijam Koknesē, viesu mājas Daugavas
Radzes teritorijā pulcējās makšķerēšanas entuziasti, lai mērotos spēkiem par
Zandartu karaļa titulu.
Dace Svētiņa
Šogad sacensībās piedalījās 87
dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas. Cīnīties par balvām bija
nolēmušas arī četras daiļā dzimuma
pārstāves. Bet sabijušies no laika apstākļiem uz sacensībām ieradās vien
sešpadsmit spiningotāji no Kokneses.
Lai sacensības padarītu interesantākas šogad tika veiktas izmaiņas
sacensību nolikumā un individuālā
vērtējumā tika apbalvoti pirmo trīs
vietu ieguvēji trīs kategorijās - lielākais zandarts, lielākā līdaka, lielākais

asaris. Zivju kopsvaram vairs nebija
nozīmes, vērtēta tika tikai katras sugas lielākā zivs. Kopā spiningošanas
speciālistiem tika pasniegtas deviņas
balvas, kuras bija sarūpējuši Philips,
eboat.lv un Rapala.
3.jūnija rīts makšķerniekus sagaidīja ar brāzmainu vēju, vēsu temperatūru (ap + 7 grādi) un brangiem
viļņiem Daugavas ūdeņos. Tomēr
neskatoties uz to, vīri nepadevās un
pa visiem kopā tika izvilkti un protokolos reģistrēti 23 zandarti, 12 līdakas un 13 asari. Pārsteigumu sev
un pārējiem dalībniekiem sagādāja
Andrejs Lavrenko no Salaspils, izvelkot - 112cm un aptuveni 11 kg smagu līdaku. Pie balvas un trešās vietas
kategorijā Lielākais zandarts tika
arī koknesietis Juris Koļesņikovs ar

PAŠVALDĪBAS TRANSPORTS UZ
ATRADZES KAPIEM 2017.GADA VASARĀ
Atiešanas
laiks no Stacijas laukuma

Atiešanas
laiks no vidusskolas
vārtiem

Izbraukšana
no Atradzes
kapiem

31. maijā

15.00

15.05

16.00

14. jūnijā

15.00

15.05

16.00

28. jūnijā

15.00

15.05

16.00

12. jūlijā

15.00

15.05

16.00

Datums

26. jūlijā

15.00

15.05

16.00

9. augustā

15.00

15.05

16.00

23. augustā

15.00

15.05

16.00

6. septembrī

15.00

15.05

16.00

20. septembrī

15.00

15.05

16.00

4. oktobrī

15.00

15.05

16.00

61cm garu zandartu. Toties lielākais
65.5cm garais zandarts pieķērās Konstantīna Kravčenko māneklim, sagādājot viņam jau otro Zandartu karaļa
titulu!

Nominācijā lielākais ASARIS:
Andrejs Lavrenko (36.5cm)
Marijus Gružauskas (33.5cm)
Andris Mileiko (32.5cm)
Nominācijā lielākais - LĪDAKA:
Andrejs Lavrenko (112cm! ~ 11kg)
Jānis Briedis (76cm)
Aigars Lubgāns (74cm)
Nominācijā lielākais - ZANDARTS:
Zandartu karalis 2017 - Konstantīns
Kravčenko (65.5cm)
Aleksandrs Galicins (63.5cm)
Juris Koļesņikovs no Kokneses
(61cm)

KOKNESES PAGASTA
KOMUNĀLĀ
NODAĻA
AICINA DARBĀ
LABIEKĀRTOŠANAS
STRĀDNIEKU.
Pieteikties pie Komunālās
nodaļas vadītājas
Benitas Peciņas
pa tālruni:
29421728.
Kokneses novada
domes darba laiks
Pirmdien:
8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien:
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien:
8.00 – 15.00

Aktuālie kultūras pasākumi

Bebros, tēlnieka
V.Jākobsona memoriālajā
mājā-muzejā “Galdiņi”
22. jūnijā
“Nāc nākdama, Jāņu diena” Jāņu dienas
Pie Iršu muižas klēts
plkst. 20:00
ielīgošanas koncerts.
(Magazina)
Pie Bebru pagasta
22. jūnijā
pārvaldes, nelabvēlīgos
Jāņu dienas ielīgošanas pasākums.
plkst. 13:00
laikapstākļos muzejā
“Galdiņi”
23. jūnijā
Līgo nakts balle. Spēlē: duets “Marika
Kokneses estrādē
plkst. 23.00
un Druvis”. Ieeja bez maksas.
23.jūnijā plkst. Līgo nakts balle. Spēlē: duets Kristīne Bebros, Mežaparka estrādē
23:00
un Alvis. Ieeja bez maksas.
No 26. jūnija
Mazā mākslas skoliņa.
Kokneses Ģimenes atbalsta
līdz 30.
Aicināti
lieli
un
mazi!
dienas centrā
jūnijam

No 6.maija līdz
6.jūlijam

30. jūnijā un 1.
jūlijā
14. un 15.
jūlijā
25. jūlijā plkst.
13:00

Agitas Blauas foto izstāde
“Tvert mirkli”.

Kokneses novada svētki.

Kokneses novads

Amatierteātru saiets
“Pērses krastos - 2017”

Koknesē, Bebros un Iršos

Annas - Saimnieču dienas svinības.

Bebros, muzejā “Galdiņi”
Kokneses estrādē
(nelabvēlīgos laika
apstākļos kultūras namā)

19. augustā
plkst. 19.00

Dziedātāja AINĀRA BUMBIERA
koncerts “LAI BURVJI BURAS...”
Ieeja: 4 eiro.
ZAĻUMBALLE, spēlē grupa
“KREISAIS PAGRIEZIENS”.
Ieeja: 3 eiro, pēc plkst. 23:00 - 4 eiro.
Koncerts: Santa Kasparsone un
draugi. Ieejas biļetes cena 4 eiro.

plkst. 22.00

Balle: muzicēs grupa “Pēc pusnakts”.
Ieejas biļetes cena 3 eiro.

12. augustā
plkst. 18:00
12. augustā
plkst. 22:00

Kokneses estrādē

Iršu klubā

KAPUSVĒTKI

KOKNESES NOVADA KAPSĒTĀS 2017.GADĀ
Kapsēta

Katoļu

Baznīcas

Luterāņu
-

8. jūlijā plkst. 14

Ūsiņu

5. augustā plkst. 14

5. augustā plkst. 14

Atradzes

12. augustā plkst. 14

12. augustā plkst. 14

Kaplavas

19. augustā plkst. 14

19. augustā plkst. 14

Zutēnu

20. augustā plkst. 12

20. augustā plkst. 12

Iršu

19. augustā plkst. 17

19. augustā plkst. 17

Un labie darbi atmaksājas visi...
/Rainis/

30. jūnijā
pulksten 14
Kokneses novada Sociālā
dienesta zālē,
Koknesē, Vērenes ielā 1,
Latvijas Sarkanā Krusta
(LSK) Kokneses nodaļa
uz sapulci aicina LSK
brīvprātīgos.

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Man bij viens mūžs
Un to es gribēju priekš jums
Kā baltu rozi uzziedināt.
/I.Ziedonis/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017. gada maijā
reģistrēti 4 mirušie.
Aizsaulē pavadīti:

Sirsnīgs PALDIES Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Aizkraukles iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas vecākajam
inspektoram VIKTORAM
BEŠMENOVAM, Kokneses novada
pašvaldības policijas vecākajam
inspektoram DAINIM GINTERAM
un biškopei DACEI NEBĒDNIECEI
par lielo atsaucību un īpaši
operatīvu rīcību zādzības
atklāšanā.
Ar cieņu – Aija Skudra

Prieks vienkārši atnāk pie Tevis
Ar baltbaltu rītu, ar vēju,
Ar saulstaru žiglu, ar smaidu.
/S.Upesleja/
Sirsnīgi sveicieni jūnijā
dzimušajai Ritai Dindonei!
Kokneses novada represēto
nodaļas biedri

JEKATERINA HVECKOVIČA (1933.G.)
MONIKA ČIVKULE (1929.G.)
ŽENIJA VINGRE (1938.G.)
EDĪTE FREIBERGA (1966.G.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2017. GADA MAIJĀ
REĢISTRĒTAS 2 LAULĪBAS.

LĪDZJŪTĪBAS

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.
/L.t,dz./
Skumstam par Jekaterinas
Hveckovičas aiziešanu mūžībā.
Izsakām dziļu līdzjūtību
piederīgajiem.
Iršu katoļu draudze
Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai ir tev salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.
Izsakām dziļu līdzjūtību Lidijai
Slobodskajai,
tēvu smilšu kalniņā pavadot.
Iršu pagasta senioru klubiņš
„Vālodzīte”
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti;
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām līdzjūtību Jekaterinas
Hveckovičas tuviniekiem, viņu
smiltājā izvadot.
Iršu pagasta senioru klubiņš
„Vālodzīte”

Bēdu manu lielu bēdu,
Es par bēdu nebēdāju.
Liku bēdu zem akmeņa
Pāri gāju dziedādama.
/L.t.dz./
Daudz laimes
Zandai Karpai
skaistajā dzīves
jubilejā!
Senioru klubiņš
„Pīlādzītis”

Auklē mani, māmuliņa,
Pašā ziedu laiciņā.
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2017. GADA MAIJĀ
REĢISTRĒTI 4 JAUNDZIMUŠIE:
RINALDS, KASPARS,
PATRĪCIJA, KRISTIJĀNS.
Sirsnīgi sveicam
jaundzimušo
vecākus!
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Dzejas lappuse

OLGA KĻAVIŅA
Brīžam nemanām kā tas
notiek
Kastaņu baltās sveces
pārzied,
Vējš ziedlapas nēsā pa gaisu,
Ziedlapu vietā brīnumaini
klusi,
Kastaņas bērna sirds
piedzimusi.
Raugos zaros zaļajās
bumbiņās,
Tik daudz to kā piesēts no
vietas,
No balti slietajām ziedu
svecītēm,
Košas virteņu virtenes sietas.
Cik vienkārši dabā viss
mainās,
Cik burvīgi jaunais
piedzimst,
Bez viltus, bez steigas,
pamazām,
Brīžam nemanām kā tas
notiek!
Tāpat ir ar ziedošām ābelēm,
Ne saskaitīt auglīgo ziedu
jūru.
Katru rozīgi ziedošo čemuru
Svērsim rudeņos ražīgā pūrā!

JURIS SILIŅŠ
Pie ezera
Tvīkst karsta diena debess
zilgmē,
Brien vaivarājos, gurdi mulst,
Tad nomazgājas ezerdzelmē
Un lēnām purva priedēs
gulst.
Slīps saules stars gar manu
plecu
Pār drūmo Ragālīti slīd.
Tas otrā krastā priedi vecu
Pirms rieta steidz vēl
noglāstīt.
Mans liktens sapņo sūnu
sofā
Un kājas mērcē ezerā.
Tas nesūdzas, ka laime skopa
Tam dota mūža garumā.
Vēl krūtīs pland tam dzīves
liesma,
Sūrst vaivarāja rūgtais
smārds.
Vēl uzrakstīta nav tā
dziesma,
Kur pēdējais būs „Āmen”
vārds.
Zūd slīpā saules stara avots,
Sārts zīdauts veco priedi tin.
Ceļ liktens plecos to, kas
iedots,
Un savu ceļu tālāk min.
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ĀRIJA ĀRE
***
Katru vasaru zied pļavās
jāņu zāles,
zaļo ozoli un bērzu birzis
šalc,
virmo gaišas ugunskura
liesmas
un sirdis iepriecina līgo
dziesmas.
Katrai paaudzei lemts
jūnijvējos ziedēt,
dziesmas izdziedāt un
vainadziņus vīt.
Laiks ātri skrien, tas sapņus
aiznes līdz,
tik skanīgs "līgo" zied un
nenovīst.
Tas negaisīs, jo skanēs mūsu
sirdīs
un laiks to rakstīs zvaigznēs,
debesīs.
***
Atmiņās nāk ziedošs līgo
vakars,
izrotāts ar meijām,
vainadziņiem,
ar gaišiem ugunskuru
stariem
un pļavu ziediem saulainiem.
Tas bija jaunībā, kad sapņi
saziedēja,
kā pļavas sazied līgo vakarā.
Tas bija jaunībā, kad skati
iemirdzēja
kā dzirksteles no gaiša
ugunskura.
Mēs klīdām pļavās ziedošās,
par mīlestību sapņojām.
Un līgo dziesmas skanīgās
mēs ziedu liesmās sabērām.
Nāks pāri pļavām skanīgs
līgo,
būs jāiet dziesmas sameklēt.
Tās apkārt salidos un skanēs
vēlkā skanēja tās tālā vasarā.

SARMĪTE RODE
***
Tagad es zinu – dzīvot,
Ir katru jaunu dienu
ar pateicību sākt.
Silti uzsmaidīt debesīm,
atvērt sirdij durvis,
kur saulei pagalmā nākt.
Tagad es zinu – mīlot,
Es varu sevi turpināt.
Kā puķei visapkārt apvīt
Mīļuma pilnas stīgas
Un ziedēt, kā vasara zied,
Ilgi un bezgalīgi.

MAIJA STEPĒNA
***
...ir rīti,
kad dūjas vairs nedūdo.
Vientulīgs naktsputns,
klusējot sakļāvis spārnus,
kā ēna pār maniem
dārziem pārlido.
Kādēļ, kādēļ?
Jautājumi manas domas
kā karuseli griež,
līdz iejaucas prāts kādēļ šim “kādēļ”
tu ziedo tik lielu spēku?
Lai katrs pats tiek galā
ar savu grēku...!
Lai piegružo pats savu
ne tavu
dvēseles ēku!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ekskursija gada
visziedošākajā laikā

Bulduru dārzkopības vidusskolas dārzos.

***
Es esmu savas saknes
dziļi Tēvu zemē
laidusi visi vēji,
kas atskrējuši mani mainīt,
te spārnus aplauzīs.
Kā koks es stiepju zarus
saulei pretī,
lai mani nebiedē
tas tumšais pamalē.
Tie paši,
kas tagad tiecas locīt,
ir garus gadus mani rūdījuši.
Jau esmu apaugusi
kā bruņrupucis bruņām neceriet –
līdz sirdij
tām bultām neaizkļūt.
Es esmu Es
un pastāvu joprojām,
kaut dvēsele tik trausla man,
te viņa ir... un te var arī
nebūt.
***
Caur pavasari, pilnbriedā
gurušu,
Līgovakars, smaržās noreibis,
nāk.
Jānītis, uzkāpis vārtu-staba
galā,
sit bungas, lai saprot – laiks
līgot sākt.
Siera ritulis, dzeltenapaļš kā
saule,
alutiņš mucā nav novaldāms,
smaržo meijas un
jasmīnkrūms ziedos
savu skaistumu vainagā iepīt
dos.
Nāk līgotāji rasā sabristām
kājām pēc papardes zieda tālu ir
iets.
No jāņuguns liesmām pret
vakara debesīm
dej, priekā sprēgājot,
dzirksteļu spiets.
Klusas ēnas slīd pāri
kokiem...
naktsspīganas lido laimi
skaust.
Cik sena teiksma tās
palaidusi brīvē,
ja aizmirsts, ka rīts tūlīt, tūlīt
sāks aust.

25. maijā bebrēnieši baudīja brīnišķīgu
dienu dodoties ekskursijā uz Rīgu un Jūrmalu.
Aija Rīderere
Laiks brīnišķīgs, garastāvoklis labs
– dodamies šogad pirmajā ekskursijā.
Organizatori – bebrēnieši ar pensionāru padomes vadītāju Mārīti Andersoni,
bet piedalās arī daudzi koknesieši. Kā
var nebraukt pašā ziedu laikā? Atceramies, kā Imants Skrastiņš dziedāja
“Ābeles jau ziedos bij, ceriņi jau plauka,
tas bij laiks, kad bērni vij vainagus uz
lauka.”
Jūrmalā Majoros mūs sagaida gids
Armands, liels runātīgs vīrs; kā pats
stāsta bijis gan deputāts, gan citur liels
priekšnieks. Uz muzejiem gan nevedīšot, pašam tie muzeji apnikuši. Pastaigā
pa Jūrmalas ielām rāda ievērojamākās
viesnīcas, slavenu cilvēku namus un
vasarnīcas. Jūrmalā ir 56000 iedzīvotāju. Tā ir otra lielākā pilsēta Latvijā pēc
teritorijas. Kā pilsēta dibināta 1959.
gadā. Ķemeri iezīmējas jau 1838. gadā
kā ārstniecības iestāde ar slavenajām
dūņu vannām. Majori – ļoti sakopta,
skaista vieta. Ievērojams piemineklis
“Lāčplēsis” (autors Kristovskis), vairākas strūklakas. Pirmā viesnīca atklāta
1926. gadā. Vairākās vietās koka apbūve ar asimetriju, tornīšiem, verandām,
mozaīkām.
Dzintaros (agrāk - Edinburga)
gids pastāsta par slaveno koncertzāli,
cik dārga bijusi koncertzāles restaurācija (13 milj. eiro). Tur viesojušies
slaveni cilvēki: dzejnieki, mūziķi,
mākslinieki, kā Visockis, Raikins, Laima Vaikule un daudzi citi. Krievijas
vēstnieks arī dzīvo Jūrmalā. Greznās
mājas – Latvijas prezidenta, Kargina,
Kristovska, Vaikules var vērot tikai
caur autobusa logu. Arī ievērojamā
20. gs. mecenāta Kristapa Morberga
namu un dārzu, kur par dārznieku
strādājis Ernests Valdmanis, viens no

Bulduru dārzkopības skolas dibinātājiem, nevarējām tuvāk apskatīt, ēka
slēgta, tūristus nelaiž, kaut arī Morbergs savus īpašumus novēlējis LVU
un tautai.
Ja jau Jūrmalā, tad arī jūra jāredz!
Armands mūs izvadāja gar jūras malu
lielu gabalu, parādīja arī milzīgo “bruņurupuci”, pie kura tūristi mēdzot
fotografēties. Lielupē pabijām brīvdabas muzejā (dibināts 1970. g.). Te viss
saistīts ar zvejnieku dzīvi – 2 liellaivas,
zvejnieku mājas, klētis, pirts, zivju kūpinātava, peldu būda u.c. Mājām niedru jumti, kas varot 80 gadus stāvēt, bet
sliktums – uguns nedrošība.
Bulduros devāmies apskatīt brīnišķīgos dārzkopības vidusskolas dārzus.
Par visu to mums pastāstīja un parādīja šīs skolas bijusī darbiniece Aina
Novika. Kādas tik tur tulpju, atraitnīšu
un citu puķu šķirnes! Arī daudzi rododendri jau ziedēja. Milzu tūjas, varbūt
100 gadīgas, daudzi citi koki un krūmi.
Burvīgi!
Ziedu brīnumi turpinājās Rīgā Botāniskajā dārzā, kur mūs sagaidīja ar
dzīvo mūziku (tas gan bija par godu
ārzemniekiem). Pie katras augu sugas
klāt uzraksti gan latīņu valodā, gan
latviski, bet to augu daudzumu un izskatu neviens jau nevar atcerēties. Visi
bijām pārsteigti par daudzajiem, ziedošiem dažādu krāsu rododendriem.
Tos Botāniskajā dārzā sākuši stādīt no
1957. gada. Pārsteidza lielā tropu māja
ar simtgadīgajām palmām un citiem
eksotiskiem augiem. Un kur tad vēl
daudzpusīgā kaktusu kolekcija, taureņi
māja, akvāriji utt. Šajā pasaku valstībā
iederējās arī dažas akmens skulptūras,
bet mums daudziem nepatika pie ieejas
dārzā „uztaisītā” krāsainā milzīgā lelle
ar pūralādi.
Noguruši, bet priecīgi par redzēto
devāmies mājup. Paldies ekskursijas
organizētājiem un laipnajam šoferītim
Gunāram!

Sagaidīsim svētkus
godam!
30. jūnijā un 1. jūlijā svinēsim
gadskārtējos Kokneses novada svētkus, kuros daudzināsim Koknesi 740.
dzimšanas dienā. Katrs kārtīgs saimnieks gaidot svētkus sakopj savu sētu.
Sagaidīsim arī mēs vasaras nozīmīgāko pasākumu skaistā un sakoptā vidē!
Kokneses novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, gaidot svētkus,
sakopt savus īpašumus un piegulošās
teritorijas! Atgādinām, ka Kokneses
novada Saistošajos noteikumos "Kokneses Novada sabiedriskās kārtības no-

teikumi" Nr. 19 (konsolidēti 2010.gada
29.septembrī) punktā 1.6. tiek skaidrots, ka īpašumam piegulošā publiskā
lietošanā esošā teritorija ir visa īpašuma zemes gabala garumā publiskā
lietošanā esošā teritorija - gājēju ietves,
grāvji, caurtekas, zālāji līdz brauktuves
malai vai braucamā daļa 1 metra platumā, ja nav ierīkota atsevišķa ietve.
Lai mums izdodas godam sagaidīt
svētkus!
Benita Peciņa, Kokneses novada
Komunālās nodaļas vadītāja
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Sama modināšanas svētkos
Ar gadskārtējiem Sama modināšanas svētkiem, kuros viskošākās krāsās uzzied Tvīda brauciens, un ikviens apmeklētājs daudzveidīgajā pasākumu programmā var atrast sev ko īpašu, Kokneses novadā 20. maijā atklāja jauno tūrisma sezonu. Kokneses
Tūrisma centra direktore Daina Liepiņa teic: „Svētki ir izdevušies! Paldies par atsaucību novada ļaudīm un ciemiņiem!” Ievziedu
smaržas noreibis, bet, saules tveices nenogurdināms, svētku svinētājus sveica pats šīs dienas gaviļnieks – lielais Sams.

Lai dzīvo Tvīds! Braucēju kopbilde Kokneses pilsdrupās.
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Kokneses viduslaiku
pilsdrupās, kas glabā
senatnes elpu un
varoņstāstus, šajā dienā,
pateicoties Hanzas
projektam, plīvoja krāsaini
svētku karodziņi.
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Retro velosipēdu un tērpu
Keramiķe Zigrīda parādes organizētāji Marta
Utāne un Artis Zvejnieks
Tauriņa meistarteic: „Krāšņajā tērpu un
klasē rādīja, kā
izveidot savu svēt- velosipēdu parādē piedalījās
125 dalībnieki. Atšķirībā no
ku simbolu – māla citiem gadiem šoreiz sasniegts
zivtiņu vai upes rekordliels skaits. Prieks par
iemītnieku. Tvīdam uzticīgajiem novadniekiem, kuri piedalījušies
visos braucienos!”

Sadarbībā ar AS “Latvenergo” laivu piestātnē pie
Daugavas tika atklāts informatīvais stends par
Latvijas zivīm, bet Makšķernieku Radošā kluba
pārstāvis Kaspars Zvaigzne atklāja vēl nedzirdētus
makšķernieku stāstus.
„Tvīda brauciena 2017” titulu ieguvējiem ir par ko priecāties! Ar ievziediem rotātie
velosipēdi, pavasara ziedi pie dāmu cepurēm un kungu svārku atlokiem – itin viss liecināja,
ka šis brauciens ir kā sveiciens pavasara jaukākajiem svētkiem Koknesē!

Ar šarmu un sievišķību! Līvija Briede
un viņas draudzene Inta Nagle ir Tvīda
braucienam uzticīgās dalībnieces.

Tvīda dāmas krāšņas
kā pavasara puķes!

Ikkatru gadu pa vasaras ceļiem, kas
ieauguši smalkos,
baltos ziedos, nāk dievišķais Jānītis,
atnesdams jaunu dziesmu prieku,
vienojot sirdis latviskā garā, līgo, līgo!
/K.Skalbe/

Tvīds vieno paaudzes – šo atziņu dzīvē apliecināja acīmredzamais!

Lielās loterijas galveno
laimestu - 500 eiro
velosipēda iegādei no
tūrisma aģentūras
Remiro Travel laimēja
Emīls Višķers!

Viduslaiku noskaņa bija
jūtama Kokneses pilsdrupās. Tālu ceļu no Latgales
bija mērojuši Ludzas amatu centra dalībnieki, līdzi
atvedot savu bagātīgo pūru
un apmeklētāju vēdera
priekiem uguns vārot pelēkos zirņus ar speķi.

Uz Likteņdārzu varēja arī nokļūt arī ar liellaivām “Nameisis”
un “Lāčplēsis”, kas šajā dienā kursēja maršrutā Kokneses
pilsdrupas – Likteņdārzs.

Lai spožas jāņugunis, skanīgas līgodziesmas
lieliem un maziem līgotājiem!
Vasaras saulgriežu sveiciens Kokneses novadā dzīvojošiem
Jāņiem un Līgām!
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