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Tiksimies Sama modināšanas svētkos Koknesē!

2019. gada 14. MAIJĀ

Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 108 (395)

Ar Sama modināšanas svētkiem
atklāsim jauno tūrisma sezonu!

Kokneses parkā atkal būs svētku rosība!

Sama modināšanas svētki kļuvuši par savdabīgu Kokneses
novada tūrisma zīmolu, kas atpazīstams visā Latvijā. 18. maijā
ar daudzveidīgu pasākumu
programmu Koknesē modināsim galveno svētku gaviļnieku
un atklāsim jauno tūrisma sezonu!
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Senatnīgais Kokneses parks ar ziedošu tulpju saliņām būs galvenā svētku mājvieta dienas pirmajā pusē. No
pulksten 8 svētku svinētājus gaidīs
vienmēr labi apmeklētais pavasara tirgus. Pēc pagājušajā gadā saņemtajām
iedzīvotāju pozitīvajām atsauksmēm
tas atkal notiks Parka un Blaumaņa ie-

lās, bet Kokneses parkā ar saviem darinājumiem priecēs amatnieku tirdziņš.
Pie strūklakas „Fauna galva” par lielisku noskaņojumu gādās vietējie pašdarbības kolektīvi. Svētkos vienmēr ir
padomāts par izklaidēm bērniem, arī
šoreiz viņi varēs darboties radošajās
darbnīcās, izpriecāties AB parka aktivitātēs un piepūšamajās atrakcijās.
Ieejot Kokneses parkā, jau dzirdama ūdens šalkoņa un svētku gaidītājus jau sajūsminājis Pērses ūdenskrituma atveids, kas ir skaists veltījums
krāšņajam Pērses ūdenskritumam
– zudušajam Kokneses dārgumam.
Pulksten 11:30 notiks simboliska un
svinīga Pērses ūdenskrituma atveida
atklāšana, lai pateiktu paldies idejas
autoriem un īstenotājiem. Tūrisma
un sabiedrisko attiecības nodaļas vadītāja Anita Šmite stāsta: „Vienā no

Laiks posties Tvīda braucienam!

parka dīķiem izveidotais ūdenskrituma atveids brīvi pieejams apskatei
Kokneses parkā gan pa dienu, gan ir
izgaismots vakara un nakts stundās.
Tas stiepjas vairāk nekā piecu metru
garumā un 1,5 metru augstumā virs
ūdens līmeņa. Savukārt kaskādes izvietotas dažādos līmeņos un ir izvirzītas pakāpēs, veidojot pēc iespējas
dinamiskāku ūdens strūklas kustību.
Ūdenskritums tiek apgādāts ar esošā dīķa ūdeni. Piemiņas vieta Pērses ūdenskritumam tapusi, īstenojot
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu nr. LLI313 "Aizraujošais ceļojums muižu
parkos četros gadalaikos". Ir radīta
vēl viena brīnišķīga atpūtas vieta ar
skaņām, gaismām un reizē senatnes
atmiņām!”
Pulksten 12 no skulptūras "Mūžībai" sāksies jau par Sama modināšanas svētku tradīciju kļuvušais dzīvespriecīgais un košais Tvīda brauciens.
Senlaicīgo tērpu un velosipēdu parāde
Kokneses ielās atkal uzburs pagājušā
gadsimta 20. – 30. gadu retro noskaņu.
Tvīda brauciens noslēgsies Kokneses
viduslaiku pilsdrupu priekšpilī, kur
arī apbalvošanas ceremonijā suminās
oriģinālāko tērpu un velosipēdu īpašniekus.
Tvīda brauciena dalībnieki un ikviens pilsdrupu apmeklētājs būs aici-

nāts doties ceļojumā pagātnē un nokļūt improvizētā viduslaiku pils moku
kambarī, kurā gida vadībā varēs izmēģināt dažādus moku rīkus. Ekskursijas
moku kambarī kopā ar gidu notiks
pulksten 14, 17 un 19. Pilsdrupu mūru
nišā izbūvētais stilizētais moku kambaris izveidots, īstenojot Kokneses
novada pašvaldības projektu “Kultūras
mantojuma saglabāšana un attīstība
Daugavas ceļā”, Nr.5.5.1.0/17/I/005.
Svētku dienā pilsdrupās būs iespējams arī izmēģināt roku veiklību loku
šaušanā, cirvja mešanā u.c. aktivitātes,
izspēlēt lielformāta āra spēles „Senā
Hanzas pilsēta Koknese”, domino „Ražots Koknesē”, salikt puzli „Kokneses
viduslaiku pilsdrupas”, kā arī varēs iepazīt pilsdrupu vēsturi, izmantojot audiogidu sešās valodās. Gleznaino divu
upju ainavu varēs baudīt, vizinoties ar
kuģīšiem „Nameisis” un „Vīgante” pa
Daugavu un Pērsi.
Sporta cienītāji būs gaidīti Kokneses
sporta centra hallē, kur norisināsies
Latvijas Poerliftinga federācijas 2019.
gada atklātais čempionāts klasiskajā
spēka trīscīņā uz atkārtojumu skaitu.
Pirmo reizi Sama modināšanas
svētkos valdīs teātra noskaņa, jo līdzās
citām aktivitātēm šajā dienā skatītājiem uzgavilēs amatierteātru festivāls
"Pērses krasti". Visas dienas garumā 13
amatierteātri no dažādām Latvijas vietām savu radīt prieku atklās Kokneses
parkā, Blaumaņa pagalmā, Kokneses
kultūras namā, kā arī Bebru un Iršu
pagastos.
Pulksten 18 Kokneses viduslaiku
pilsdrupās tiksimies Ivetas Baumanes
un Roberta Pētersona romantiskajā koncertprogrammā "Tuvu, tuvu".
Jaunās tūrisma sezonas atklāšanas
svētki noslēgsies brīvdabas estrādē,
kur zaļumballi spēlēs koknesiešu iecienītā grupa "Netīšām blice".
Vēršam uzmanību, ka visas dienas
garumā svētku pasākumi būs bez maksas, izņemot piepūšamās atrakcijas un
pārējās izklaides bērniem, vizināšanos
ar kuģīšiem, aktivitātes Kokneses viduslaiku pilsdrupās: loku šaušana un
cirvja mešana.
Uz tikšanos Sama modināšanas
svētkos Koknesē!

Pērses ūdenskrituma apveids sajūsmina ikvienu parka apmeklētāju!

Esiet sveicināti gada visziedošākajā laikā! Tikai Latvijā ir tādi
pavasari, kad nebaida ievziedu
aukstums, bet brīdi gribas apstāties zem ziedošas ābeles zariem
un sajust zemes laimīgos sirdspukstus. Paldies visiem, kuri piedalījās Lielajā talkā un palīdzēja
mūsu novadam kļūt vēl zaļākam
un tīrākam. Katrs sakoptais novada stūrītis apliecina, ka mūsos
dzīvs ir no paaudzes paaudzē
mantotais darba tikums – turēt
spodru savu sētu un mājas slieksni.
Ziedu mēnesī maijā svinam
mūsu Latvijai nozīmīgus svētkus.
Un, šķiet, pati Latvija ir kā ziedoša
ābele pavasarī – stipra savā ticībā
brīvības vārdam. Arī mātes mīlestībai ir ābeļziedu baltums. Tikko
pavadītā Mātes diena ir gaišākie
maija svētki. Kārlis Skalbe ir rakstījis: „Laime ir ligzdā, kur dzīvo
daudz bērnu, kur draudzīgi dala
azaidu un kopīgi pārdzīvo bēdas
un priekus.” Pagājušajā mēnesī
Laimes māte kāra šūpulīti daudzās mūsu novadnieku ģimenēs.
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā aprīlī reģistrēti astoņi bērniņi! Pirmā laulības ceremonija
ārpus telpām šajā gadā notikusi
Kokneses parkā pie Pērses ūdenskrituma atveida. Šī vieta noteikti
kļūs par mīlestības saliņu un jā
vārda teikšanu daudziem kopīgā
dzīves ceļa sācējiem. 18. maijā
Sama modināšanas svētkos svinīgi atklāsim skaisto piemiņas
atspulgu vecākās paaudzes atmiņās šalcošajam Pērses ūdenskritumam.
Šajā maija numurā stāstām par
pašvaldības darba aktualitātēm
un aicinām ielūkoties kultūras,
izglītības un sporta dzīves notikumos. 25. maijā izdarīsim savu
izvēli Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Kora mūzikas mīļotāji šajā
dienā būs gaidīti Kokneses luterāņu baznīcā uz senioru jauktā kora
„Alaine” 20 gadu jubilejas koncertu, kurā piedalīsies arī viņu
iemīļotais dziesmu autors Andris
Kristons no Liepājas.
Tik daudz šajā mēnesī ir jāpagūst izdarīt! Lai veicas dārzu
kopējiem, skolu jauniešiem, kuriem sāksies izlaiduma eksāmeni,
mums visiem – pār kuriem liecas
Mātes Latvijas ziedošie ābeles
zari!
Sarmīte Rode
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2019. gada 24.aprīlī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Ar 2019. gada 3. maiju izbeigt
darba tiesiskās attiecības ar ģimenes
atbalsta centra direktora p.i. Gaļinu
Kraukli saskaņā ar Darba likuma 114.
pantu – darbinieka un darba devēja
vienošanās.
2. Ar 2019. gada 3. maiju par ģimenes atbalsta centra direktori iecelt Ilzi
Bukovsku.
3.1. Apstiprināt Kokneses novada
domes 2018.gada pārskatu.
3.2. Apstiprināt Kokneses novada
domes konsolidēto 2018.gada pārskatu, kurā konsolidēti:
- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats;
- pašvaldības aģentūras ”Kokneses
Sporta centrs” pārskats;
- Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra pārskats;
- ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” pārskats.
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietojumu 2019.gada pirmajā ceturksnī (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
5. Pieņemt zināšanai informāciju
par pašvaldības aģentūras “Kokneses
Sporta centrs” finansiālo darbību 2019.
gada 1. ceturksnī (informācija mājaslapā www.koknese.lv).
6. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada domes Attīstības
nodaļas darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
7. Pieņemt zināšanai informāciju
par projektu realizācijas gaitu Kokneses novadā (informācija mājaslapā
www.koknese.lv).
8. Atļaut Bebru pagasta pārvaldei izmantot finanšu līdzekļus, kas ir
starpība starp ieplānotajiem finanšu
līdzekļiem Pagastmājas logu nomaiņai
un reāli nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem logu nomaiņai.
9. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Bebru pamatskolai
815,00 euro (astoņi simti piecpadsmit
euro), lai pamatskola varētu iegādāties
- interaktīvo tāfeli ActivBoard 10Touch
78 Mount ar projektoru UST-P1 + ActivSoundBar – divus komplektus.
10.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Mežu ekoloģiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada domes jaunaudzēs” Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma

“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”
apakšpasākumā „Ieguldījumi meža
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai”.
10.2. Projekta kopējās izmaksas ir
līdz 6 598, 98 euro no kurām 4 619, 29
euro jeb 70 % ir ELFLA finansējums
un 1 979, 69 euro jeb 30 % ir Kokneses
novada domes finansējums. Izmaksas
tiks precizētas pēc tirgus izpētes veikšanas.
10.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 6598, 98 euro apmērā.
10.4. 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.
11.1. Piedalīties Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
3.projektu konkursā, tematiskajā aktivitātē “Vietējās kultūras veicināšana
un vēsturiskā mantojuma saglabāšana”, iesniedzot projekta pieteikumu par
ceļojumu vēsturē no senā tirdzniecības
ceļa “No varjagiem uz grieķiem” līdz
mūsdienīgam tūrisma piedāvājumam.
Projekta kopējā summa plānota līdz
1 200 000,00 euro, no kuras programmas finansējums ir 90%.
11.2. Kokneses novada domes kā
vadošā partnera budžets projektā ir
līdz 700 000,00 euro, no tā 90% jeb
630 000,00 euro ir programmas finansējums, 5% jeb 35 000,00 euro ir valsts
dotācija un 5% jeb 35 000,00 euro ir
Kokneses novada domes līdzfinansējums. (Projekta budžets tā izstrādes
laikā var tikt samazināts).
11.3. Projekta atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada domes budžeta nodrošināt priekšfinansējumu
nepieciešamajā apmērā.
11.4. Projekta apstiprināšanas un
veiksmīgas realizācijas gadījumā, Kokneses novada dome garantē projekta
rezultātu uzturēšanu, apsaimniekošanu un pieeju sabiedrībai bez maksas
vēl 5 gadus pēc projekta īstenošanas,
tūrisma sezonā nodrošinot arī tūrisma
informācijas centra darbinieku pieeja-

jums. Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma veikšanas.
13.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 54 284,70 euro apmērā.
13.3. Par projekta vadītāju nozīmēt
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļas projektu vadītāju Ievu Rusiņu,
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. Kokneses novada Kokneses
ciemam piešķirt Kokneses pilsētas
statusu (informācija mājaslapā www.
koknese.lv).
14.2. Nosūtīt lēmumu un Paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai likumprojekta sagatavošanai un virzībai uz
Ministru kabinetu.
14.1. Pilnvarot Kokneses novada
domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Anitu Šmiti
(prombūtnes laikā – vadītāja pienākumu izpildītāju) Kokneses novada
domes vārdā parakstīt pilsdrupu teritorijas nomas līgumus.
14.2. Uzdot Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļai veikt iepriekš minēto līgumu reģistrāciju un saglabāšanu
Lietu nomenklatūrā noteikto termiņu.
15.1. Pilnvarot Kokneses novada
Sociālā dienesta vadītāju Baibu Tālmani (prombūtnes laikā – vadītāja
pienākumu izpildītāju) Kokneses novada domes vārdā parakstīt līgumus,
kas saistīti ar sociālo pakalpojumu
sniegšanu Kokneses novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz Kokneses
novada domes Sociālā dienesta pieņemtajiem lēmumiem par sociālo
pakalpojumu piešķiršanu (t.sk. par
ilgstošu un īslaicīgu personu ievietošanu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes centrā, krīzes centrā; par
asistenta pakalpojumu sniegšanu; par
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu; par vardarbībā cietušo personu
rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu; par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu; par sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas projekta
“Atver sirdi Zemgalē” pakalpojuma
sniegšanu).
15.2. Uzdot Sociālajam dienestam

veikt iepriekš minēto līgumu reģistrāciju un saglabāšanu Lietu nomenklatūrā noteikto termiņu.
16. Palielināt SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.
48703001147 pamatkapitālu par 9300
euro (deviņi tūkstoši trīs simti euro).
Finansēšanas resursi: Kokneses novada domes pamatbudžets.
17. Piešķirt finansējumu 500,00
euro (pieci simti euro) apmērā braucienam uz izsūtījuma vietām Sibīrijā
no 2019. gada 4. augusta līdz 14. augustam, daļēji sedzot ceļa un uzturēšanās izdevumus.
18. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem, piešķirt Kokneses pagasta
iedzīvotājam 150,00 euro (viens simts
piecdesmit) dalībai Latvijas kausa posmos un Latvijas čempionātā šaušanā.
19.1. Piedalīties pasākuma “Noskrien Ziemu” viena no posmiem
– 2020. marta 8. martā organizēšanā
Kokneses pagastā.
19.2. 2020. Gada pašvaldības budžetā ieplānot 3000,00 euro (trīs tūkstoši
euro) iepriekš minētā pasākuma organizēšanai.
20. Projekta atbalstīšanas gadījumā
biedrībai “Baltaine” no pašvaldības budžetā piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām
projekta “Saule brauca augstu kalnu”
realizēšanai.
21. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt Kokneses novada
iedzīvotājam 100,00 euro dalībai autokrosa sacensībās.
22. Piedalīties ar līdzfinansējumu
Kultūras un izglītības fonda “UPE” organizēto 2019. gada vasaras nometņu
rīkošanai bērniem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām 980,00 euro (deviņi simti astoņdesmit euro) apmērā no
Kokneses novada domes Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

Eiropas Parlamenta
vēlēšanās ir iespēja
balsot iepriekš
trīs dienas pirms
vēlēšanu dienas,
dažas stundas dienā:

"Pērses pamatskola", Irši, Iršu pagasts,
Kokneses novads;
Nr.278 – KOKNESES NOVADA
DOME, Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses pagasts, Kokneses novads.

*Ja Jums ir elektroniskais paraksts,
iesniegumu var sūtīt elektroniski vietnē Latvija.lv, adresējot to pašvaldībai.

- trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00
– 20.00,
- ceturtdien, 23. maijā: no plkst.
9.00 – 12.00,
- piektdien, 24. maijā: no plkst.
10.00 – 16.00.
Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā iecirkņi strādās no plkst. 7.00 līdz
20.00.

No 20. maija līdz vēlēšanu dienai,
25. maijam, vēlētāji, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu
iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā
dzīvesvietā.
Vēlēšanu dienā šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Ja vēlētājs
nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un
nav mainījis iecirkni līdz 7. maijam,
šogad pirmo reizi būs iespēja mainīt
iecirkni iepriekšējās balsošanas dienās. Šajā gadījumā pieteikums jāiesniedz līdz 24. maijam (piektdienai,
vēlams plkst. 15.00) un jāpiesaka balsošanu dzīvesvietai tuvākajā iecirknī.

mību projekta laikā radītajos objektos,
ja nepieciešams piesaistot papildus
darbiniekus attiecīgajās struktūrvienībās.
11.5. Atbildīgais par lēmuma izpildi
Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.
12.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Biškopības tradīcijas” 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” 6.rīcībā “Publiskās
infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai”.
12.2. Projekta kopējās izmaksas
ir līdz 41 700,00 euro, no kurām
30 000,00 euro ir attiecināmās izmaksas un 11 700,00 euro ir neattiecināmās izmaksas. No attiecināmajām
izmaksām 27 000,00 euro jeb 90 % ir
ELFLA finansējums. Kokneses novada
domes līdzfinansējums ir 14 700.00
euro. Izmaksas tiks precizētas pēc tirgus izpētes veikšanas.
12.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 17 400,00 euro apmērā.
12.4. 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
„Kustību prieks” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietēja attīstība)” apakšpasākumā 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcībā
“Publiskās infrastruktūras uzlabošana
pakalpojumu pieejamībai”. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 54 284,70
euro, no kurām 27 000,00 euro ir
ELFLA finansējums un 27 284,70 euro
ir Kokneses novada domes finansē-

Nākošā Kokneses novada domes sēde
notiks 2019. gada 29. maijā Kokneses
novada domē Melioratoru ielā Nr.1,
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā un tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1) Par Kokneses novada svētkiem
2) Par bibliotēku darbu novadā
3) Par tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālās mājas „Galdiņi” darbu
Informāciju sagatavoja novada
domes sekretāre Dz.Krišāne

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019.
gada 25. maijā.
Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un no Latvijas būs
jāievēl astoņi deputāti.
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir
Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu
valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju
reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā.
Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam
vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus
vecam.

Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju sarakstus, tad katram vēlētājam
ir jābalso savā iecirknī, tajā kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. Sākotnēji
vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no
2019. gada 16. marta līdz 7. maijam
iecirkni varēja mainīt.
Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildus balsošanas iespēja iepriekšējā
balsošanā - vēlēt jebkurā citā iecirknī
Latvijā. Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs
jāpavada iecirknī, jo, lai nodrošinātu
principu “viens vēlētājs-viena balss”,
iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu
materiālu izsniegšanas būs jāsazinās
ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos,
ka vēlētājs nav jau nobalsojis.
Savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot PMLP izsūtītajā paziņojumā.

Kokneses novada
vēlēšanu iecirkņi:
Nr.274 – BEBRU PAGASTA PĀRVALDE, "Papardes", Vecbebri, Bebru
pagasts, Kokneses novads;
Nr.276 – PĒRSES SĀKUMSKOLA,

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiki:
- pirmdien, 20. maijā: no plkst.
17.00 – 20.00,
- otrdien, 21. maijā: no plkst. 9.00
– 12.00,
- trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00
– 20.00,
- ceturtdien, 23. maijā: no plkst.
9.00 – 12.00,
- piektdien, 24. maijā: no plkst.
10.00 – 16.00.
Plašāka informācija Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapas
sadaļā https://www.cvk.lv/lv/
velesanas/eiropas-parlamentavelesanas/eiropas-parlamentavelesanas-2019
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Par atkritumu
apsaimniekošanu
Kokneses novadā
SIA „Ķilupe” informē, ka Kokneses
novada iedzīvotājiem 2019. gada 23.
maijā būs iespēja samaksāt atkritumu apsaimniekošanas rēķinu skaidrā
naudā bez komisijas maksas klātienē
Koknesē. Lūdzam līdzi ņemt rēķinu
papīra formātā. Savukārt iedzīvotāji, kuri vēl nav noslēguši atkritumu
apsaimniekošanas līgumus, to varēs
noslēgt klātienē Koknesē.

Atkritumu
apsaimniekotājs
SIA “Ķilupe” gaidīs
klientus:
KOKNESES NOVADA
DOMĒ
Melioratoru iela 1, Koknese
23.05., plkst. 12:00 – 16.00
IRŠU PAGASTA
PĀRVALDĒ
“Kūlēni”, Iršu pagasts
23.05., plkst. 9.00 –10.00
BEBRU PAGASTA
PĀRVALDĒ
“Papardes”, Vecbebri
23.05., plkst. 10:30 – 11.30
Ar cieņu,
SIA ĶILUPE
Tālr.: 65071222, 29104053
E-pasts: kilupe@gmail.com

Karjeras atbalsts aprīlī
Šā gada aprīlī Kokneses novadā norisinājās vairāki karjeras
attīstības atbalsta pasākumi
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001,
"Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.
Olita Ruža,
Pedagoģe karjeras konsultante
3.aprīlī. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9.klases skolēni devas uz
pasākumu "Darbs man apkārt" JELD
WEN uzņēmumā, kur iepazinās ar
uzņēmuma ražošanas virzienu un tajā
strādājošajiem profesionāliem, kā arī
darba iespējām nākotnē.
9.aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klases skolēni pasākuma
"Profesija kā tradīcija" ietvaros apmeklēja Skrīveru pārtikas kombinātu,
kurā skolēniem bija iespēja iepazīties
ar gadiem ilgām ģimenes tradīcijām
biznesa pasaulē. Pasākuma mērķis
bija iepazīties ar dažādām profesijām

Latvijas uzņēmumos, kuras saistītas
ar konfekšu ražošanu. Skolēni tika informēti par darba apstākļiem, nepieciešamo izglītību un prasmēm, kuras
nepieciešamas iesaistītajām profesijām. Sava amata meistari demonstrēja
un apmācīja skolēnus ietīt un iesaiņot
savas konfektes līdzņemšanai, tādā veidā apgūstot pirmās iemaņas konfekšu
ietīšanā. Skolēni atzina, katrs darbs ir
padarāms, ja tam pievēršas ar nopietnību un prieku.
11.aprīlī Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra vecāko klašu
audzēkņi pasākuma "Darbs man apkārt" ietvaros devās uz Bērzaunes kokzāģētavu "Grantiņi" Bērzaunes pagastā.
Jaunieši atklāja, ka mācību ekskursija
uz kokapstrādes uzņēmumu viņiem
sniegusi iespēju paplašināt redzesloku
un nopietnāk iepazīt kokapstrādes nozari un tajā iesaistīto profesiju klāstu.
16.aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā notika pasākums "Es darba
tirgū", kurā personāla atlases speciālis-

Līdz 15.maijam veicams
kārtējais nodokļa maksājums

Ekskursija
Bebru pagasta
senioriem
Bebru pagasta pensionāru
padome "Mārtiņroze" informē, ka 23. maijā Bebru pagasta
pensionāriem tiek organizēta
ekskursija uz Kalsnavas arborētumu (trešais lielākais botāniskais dārzs), Gaiziņkalnu un
Vestienu. Izbraukšana pulksten
8 no pagasta centra autobusa
pieturas.
Bebru
pagasta
padome
"Mārtiņroze" atvainojas par
nepareizi sniegto informāciju
pašvaldības izdevumā Kokneses Novada Vēstis aprīļa numurā, kurā kā ekskursijas datums
norādīts 25. maijs.
Ekskursijas dalības maksa
8 eiro, kurā ietilpst ekskursijas
un gidu pakalpojumi (+ par
pusdienām 2 - līdz 4 eiro).
Pieteikties no 6.maija Bebru
pagasta pārvaldē pie sekretāres, Lības Zukules, t. 26423431
vai
Mārītes
Andersones,
t.28767663

Uz šokolādes un
saules pilsētu
5. jūnijā ekskursija Kokneses
pagasta senioriem: Šauļi –
šokolādes un saules pilsēta.
Izbraukšana pulksten 7.10
(pulcēšanās pie kultūras nama);
pulksten 7.15
(pulcēšanās pie veikala „Elvi”).
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Atgādinām, ka līdz 2019. gada
15.maijam veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums. Saskaņā ar likumu
„Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumi veicami vienu reizi
ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15.
maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā
no nodokļa gada summas vai
arī reizi gadā - avansa veidā (ja
termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).
Kokneses novada domes
Grāmatvedības nodaļas
informācija
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu
internetbankā, būtiski ir pārliecināties,
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī
par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk
pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties
ar eParaksts mobile rīku.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi,
jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā
ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams
pieteikties atgādinājumu saņemšanai
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa
tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz
norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas
dienas pirms maksāšanas termiņa, bet
SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju
pret trakumsērgu
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka 6. maijā tika uzsākta savvaļas
lapsu un jenotsuņu kārtējā vakcinācija
pret trakumsērgu.
Vakcinācijai tiks izmantota dzīvu
novājinātu trakumsērgas vīrusu SAD
BERN MSV Bio 10 celmu saturoša
vakcīna "Lysvulpen por.a.u.v.". Vakcīna
šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas

iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiks
izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu
daļā 19 245 km2 platībā, uz 1 km2 izsviežot 20 - 25 vakcīnas ēsmas ar 500
metru atstarpi starp lidojumu joslām.
Pārtikas un veterinārā dienesta
informācija

te Sanita vecāko klašu skolēniem t.i. 9.12.klasei, sniedza informāciju par to,
kā radīt pozitīvu iespaidu par sevi darba devējam. Kādu CV vēlas redzēt potenciālais darba devējs, kad un kāpēc
ir nepieciešama motivācijas vēstules.
Un, protams, kas jāievēro piedaloties
darba intervijā klātienē. Apskatāmās
tēmas bija: CV un kādam jābūt tā apjomam? Kā pielāgot pretendējamajam
amatam un kādi ir būtiskākie akcenti
izglītībā un darba pieredzē; noformējuma atbilstība izvēlētajam darbam;
cik svarīga ir pareizrakstība CV; kādas
pieredzes un kādu prasmju uzsvars jāliek; kādas ir nepatiesas informācijas
sekas; motivācijas vēstule - tās nepieciešamība; darba intervijas galvenie
akcenti un noteikti sagatavošanās nepieciešamība. Pēc pasākuma skolēni
bija tik ļoti pārsteigti par to, cik lielu
nozīmi darba devējs piešķir CV un, kā
notiek CV atlase un kam tiek pievērsta uzmanība CV lasot. Izrādās, CV ir
tikpat liela nozīme kā sastopot pirmo

reizi cilvēku. Pirmais priekšstats rodas
pirmajās 3- 5 sekundēs, un tad tiek
pieņemts lēmums - der vai neder. Nodarbības beigās skolēni ar lielu pateicību atvadījās no atlases speciālista. Bija
arī interesenti, kuri uzdeva jautājumus
pēc nodarbības privāti.
24. aprīlī Kokneses internātpamatskolas – attīstības centrā papildinot
pasākumu "Jaunais amatnieks 2019",
notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Kokapstrādes profesijas", kura
laikā skolēniem bija iespēja iepazīties
ar kokapstrādes profesionāļiem – daiļamata meistaru Pēteri Grauduli un
uzņēmēju - galdnieku Dāvi Kārkliņu.
Šie speciālisti dalījās savos pieredzes
stāstos par savu darba ikdienu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām,
kā arī par prieku un grūtībām šajā darbā. Viņi atzina vienu - kur ir koks, tur
jābūt pacietībai.

Aicina Likteņdārzs

Aicinām apmeklēt Likteņdārzā ar
Latvijas Politiski represēto apvienības
iniciatīvu atbalstu tapušo piemiņas
ansambli - veltītu Politiski represēto
ģimeņu mātēm, kurš tika atklāts šī
gada 10. maijā.
Piemiņas ansambļa skici izstrādājušas Ainavu arhitektes Daiga Zigmunde un Natalija Ņitavska.
Līdz ar skaistā laika iesākšanos, iesakām izmantot iespēju izbaudīt Daugavas skaistos skatus, apskatīt Kokne-

ses pilsdrupas izbraucienā ar Vikingu
liellaivu ,,Nameisis,, iepriekš piesakoties
www.mezmalasvikings.lv
vai pa tālruni: + 371 2616 1131, un
kuģīti ,,Vīgante,” iepriekš piesakoties:
www.vigante.lv vai pa tālruni, +371
28490667.
Ar maija mēnesi ir iespēja izbaudīt
Likteņdārza ainavu braucot elektromobilī. Lielisks veids kā labi pavadīt
laiku, relaksējoties un baudot skaistos
skatus.

Sveicam Sarmīti Plūmi ar
augsto valsts apbalvojumu!
Kokneses novada pašvaldība sirsnīgi sveic mūsu novadnieci Sarmīti
Plūmi, saņemot augsto valsts apbalvojumu - Triju Zvaigžņu piektās
šķiras ordeni! 30. aprīlī Rīgas pilī
Latvijas Televīzijas Raidījumu daļas
redaktorei Sarmītei Plūmei par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā
apbalvojumu svinīgi pasniedza Valsts
prezidents Raimonds Vējonis.
Skaistajā brīdī kopā ar Sarmīti Plūmi bija viņas ģimene - bērni un mazmeita, kuri arī ļoti lepojas ar viņas
darba novērtējumu.
Lauku ļaudis vienmēr atcerēsies
Sarmītes Plūmes veidoto televīzijas
raidījumu "Province". Vairāk kā 40
gadus mīlestību uz latviešu tautas
deju viņa ir mācījusi Vecbebru tehnikuma jauniešu deju kolektīvam
"Kāre". Pateicoties Sarmītes Plūmes
sirds darbam, "Kāres" vārds ar zelta burtiem ierakstīts Bebru pagasta
un Kokneses novada kultūras dzīvē,
neskaitāmi deju raksti no 1977. gada
ievīti uz lielās Dziesmu un deju svētku skatuves un vēl tālāk par Latvijas
novadiem.
Kokneses novada pašvaldība teic

Valsts prezidents Raimonds Vējonis
un Sarmīte Plūme ar mazmeitu,
apbalvojuma saņemšanas dienā.

paldies Sarmītei Plūmei par lielo ieguldījumu Kokneses novada kultūras
dzīves attīstībā un tautas mākslas tradīciju saglabāšanā!
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību
nodaļa
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Ciemos aicina gleznainā Koknese, atraktīvā Jēkabpils,
ainaviskie Rokišķi un Žemaitijas pērle – Pluņģe!

Ilzenbergas muižas sala Rokišķos.

Tūristus Koknesē gaida kuģītis "Nameisis".

Kokneses viduslaiku
pilsdrupas un Likteņdārzs jau uzskatāmi par
Kokneses atpazīstamības simboliem. Par lielisku atpūtas vietu kļuvis arī Kokneses parks,
kur skatāma atjaunotā
strūklaka „Fauna galva”
un tēlnieka Ģ.Burvja veidotā 11 m augstā skulptūra „Mūžībai”, kā arī
jau šalc Pērses ūdenskrituma atveids.
Nonākot Pērses upes
krastā, ieraudzīsiet
J.Zihmaņa akmens
skulptūru „Pērses
meite”, kas iezīmē
vietu, kur kādreiz
bijis leģendārais
Pērses ūdenskritums.
Neaizmirstamu mirkļu
vērts ir brauciens
ar vikingu laivu
„Nameisis”. Visus
labumus vienuviet
varēsiet izbaudīt Sama
modināšanas svētkos,
kas jau izveidojušies
par tradīciju un šogad
notiks 18.maijā!

„Garšu ceļvedim”
pa pēdām
Kulinārā mantojuma pētniekiem un vienkārši gardēžiem, dodoties ekskursijā
uz Koknesi, lieti noderēs sagatavotais „Garšu ceļvedis”,
kurā iekļauta informācija
par ēdināšanas vietām Latvijas-Lietuvas pierobežā un atklātas interesantākās ēdienu
receptes. Ko mūsu senči dēvēja par abēdu zupu? Kā garšo Kokneses sama „Ugunszupa” vai okroška? To nevar
izstāstīt, mēs varam tikai
rosināt apmeklēt vietas, kur
ar viesmīlību un mīlestību
godā celts no paaudzes paaudzē saglabātais mantojums.
Šis ceļvedis tapis projektā "AttractiveFORyou" jeb
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma
infrastruktūras pieejamības
uzlabošana” Nr.LLI-211, ko
Kokneses novada pašvaldība
īsteno sadarbībā ar Jēkabpils

Kamerslūkšanas trase Jēkabpilī.

Viesu nams "Prie Žiedelio" Pluņģē.

pilsētas pašvaldību, Rokišķu tūrisma un tradicionālās
amatniecības informācijas
un koordinācijas centru un
Pluņģes rajona pašvaldību
laika posmā no 2017. gada
1.aprīļa līdz 2019. gada 30.jūnijam.
Par projekta līdzekļiem
uzlabota tūrisma informācijas centru infrastruktūra
un ieviesti jauni pakalpojumi tūristiem, kas jau apliecinājuši savu efektivitāti,
veicinot tūristu interesi un
vēlēšanos iepazīt Kokneses,
Jēkabpils, Rokišķu un Pluņģes kultūrvēsturisko mantojumu. Koknesē, 1905.gada
ielā 7, pie jaunā Kokneses
tūrisma centra izbūvēts ērts
stāvlaukums gan vieglajiem
auto, gan autobusiem. Izveidota nobrauktuve personām
ar kustību traucējumiem, gājēju ietves, ierīkoti soliņi, uzstādīts informatīvais stends
ar Kokneses novada karti.

Jēkabpils
– aktīvam
dzīvesveidam
draudzīga
pilsēta
Sākoties jaunajai tūrisma
sezonai, ekskursanti jau atzinīgi novērtējuši Kokneses
viduslaiku pilsdrupās pieejamo audiogidu, kas nodrošina
informāciju sešās valodās.
Ar lielu aizrautību mazi un
lieli ārā spēlē lielformāta
puzli, domino un cirku. Tūrisma informācijas centrā tagad var izmēģināt virtuālās
brilles, kur virtuāli 360 grādu panorāmas tūrē skatāmi

12 populārākie apskates objekti Kokneses novadā.
Ar Kokneses novada tūrisma objektiem tagad var iepazīties virtuāli mājaslapā visitkoknese.lv/lv/tourism/360gradu-tures-kok neses-novada-apskates-objektos. Arī
Jēkabpils, Rokišķu un Pluņģes ievērojamākie tūrisma
objekti apskatāmi virtuāli
3D panorāmas tūrēs viņu
mājaslapās.
Ja brīvdienu maršrutu
vēlaties aktīvāku, tad iesakām doties tālāk uz Jēkabpili – aktīvam dzīvesveidam
draudzīgu pilsētu. Brīvdabas
estrādē uz Krustpils (Ādamsona) saliņas no agra pavasara līdz pat vasaras norietam
notiek dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Uz saliņas
ir izveidoti arī atraktīvi vides objekti, kas sniedz iespēju iemūžināt sevi Jēkabpils
pastkartēs. Ģimenēm ar bērniem neaizmirstamus iespaidus sniegs viesošanās Pasaku
karaļvalstī, kur pa paceļamo
tiltu var nonākt rūķu pilsētiņā. Viena no iecienītām
atpūtas vietām ir 1966. gadā
stādītais Meža parks, kas
atrodas Radžu ūdenskrātuves krastos un kam ir piešķirts Zilais karogs. Radžu
ūdens krātuvē pieejama laivu noma, makšķerēšana un
zemūdens medības. Aktīvās
atpūtas cienītājiem izveidots
Jēkabpils daivinga centrs,
vissezonas kameršļūkšanas
trase, kā arī var lieliski relaksēties atpūtas kompleksā
„Radži”, kur tiek piedāvāta
katamarānu, laivu un velosi-

pēdu noma. Plašāku ieskatu
aktīvā tūrisma piedāvājumā
sniegs projektā izveidotais
ceļvedis „Aktīvais tūrisms
Latvijas-Lietuvas pierobežā”
četrās valodās, kas iezīmē
interesantākās, aizraujošākās apskates vietas un aktīvā
tūrisma galamērķus atraktīvajā Jēkabpils pilsētā, gleznainajā Kokneses novadā,
Žemaitijas Versaļā – Pluņģes
pilsētā, ainaviskajos Rokišķos un to apkārtnē. Abus
minētos ceļvežus var izpētīt
Kokneses novada mājas lapā
visitkoknese.lv/lv/routes
Jēkabpils viesu ērtībām
projekta laikā uzstādīti divi
āra informācijas stendi, kā
arī izvietotas norādes zīmes
uz tūrisma centru un būs lielais LED ekrāns.

Senatnes
krāšņums
Rokišķu muižas
ansamblī
Lietuvas pilsētu – Rokišķu un Pluņģes apmeklējums
var būt ideāls atpūtas maršruts lielākām brīvdienām,
dodoties divu dienu vai garākā ceļojumā. Rokišķos
jūs gaidīs lauku teritorijā
ieslēpusies īsta pērle - klasicisma stilā atjaunotā Gačionu muiža, ko trīs simtus
gadus pārvaldījusi Rozenu
dzimta, senatnes krāšņums
pavērsies Rokišķu muižas
ansamblī, kurā ierīkots Rokišķu muzejs. Gardēžiem
noteikti jānobauda Rokišķu
apkārtnes delikatešu piedāvājums eleganti melnbaltā
stilā ieturētā kafejnīcā „Senas grafas” (latviski „Senais Grāfs”), kur iespējams
izgaršot to, ko ražo vietējie
uzņēmumi un saimniecības,
sākot no vītinātas filejas un
alkšņu dūmos auksti kūpi-

nātas liellopa desas līdz Itālijā nogatavinātajam cietajam
sieram „Rokiškio Grand”
ar kraukšķīguma notīm un
izcilas kvalitātes vīniem no
saimniecības „Roksala”, kas
lepojas ar daudziem piešķirtajiem tituliem. Pieredzes
vērts ir pabūt Ilzenbergas
muižas kompleksā, kur tiek
attīstīta biodinamiskā saimniecība.
Projekta laikā Rokišķu
tūrisma informācijas centrā
uzstādīts tūristu skaitītājs,
āra interaktīvais informācijas stends, iekštelpu informācijas stends ar izglītojošām spēlēm, iegādāts gadatirgus aprīkojums un norādes zīmes pilsētā.

Pluņģe –
paradīzes
stūrītis
tūristiem
Tikpat
pārsteidzošiem
atklājumiem bagāta ir otra
Lietuvas pilsēta Pluņģe, kuru
izceļ tās apkaimē esošais
Plateļu ezers – centrālais Žemaitijas nacionālā parka objekts. Tūristiem kā paradīzes
stūrītis šķiet ezera krastā
esošais viesu nams "Prie
Žiedelio", kur var nobaudīt
žemaišu tradicionālo virtuvi
– vārītus kartupeļus maisiņā, auksto zivju zupu ar siļķi (cibulynė), kāpostu zupu,
kartupeļu un žāvētas gaļas
kuģeļus, sierus un tradicionālā mantojuma sarakstā
iekļauto kastini (Kąstinys),
ko pati nama saimniece arī
pagatavo uz vietas no krējuma, sviesta, sāls un zaļumiem. Aktīvās atpūtas cienītāji ir gaidīti enerģētisko
piramīdu un ģeometrisko
figūru parkā - senā lauku
sētā pie gleznainā Plateļa
ezera. Savukārt “Medaus

kletele” saimniecība piedāvā
izmēģināt bišu gultas omulīgi iekārtotā bišu namiņā,
caur logu vērot lidoņu dzīvi
un sajust, kā pazūd saspringums un nemiers. Noslēdzošais pieturpunkts šajā
maršrutā lepojas ar nosaukumu “Žemaitijas Versaļa”
– tā ir greznā neoklasicisma
stilā būvētā kņaza Nikolaja
Oginska pils Pluņģē, kurā
iekārtots Žemaišu muzejs un
apskatāmi priekšmeti, kas
ir saistīti ar žemaišu kultūru un mākslu visā pasaulē.
Piecdesmit astoņus hektārus
aizņem Oginska parks, kurš
tika izveidots jau 18. gadsimtā. Parkā uz krāšņās pils
fona vasaras sezonā vairāku
dienu garumā tiek rīkoti klasiskās mūzikas koncerti, kas
pulcē mūzikas mīļotājus ne
tikai no Lietuvas, bet arī no
kaimiņvalstīm.
No projekta līdzekļiem ir
restaurētas Pluņģes tūrisma
centra telpas, uzstādīts interaktīvais informācijas stends,
iegādātas mēbeles un aprīkojums gadatirgiem.
Noslēdzoties projektam ir
uzlaboti un dažādoti tūrisma
pakalpojumi, pilnveidota infrastruktūras pieejamība, kā
arī, izveidojot un reklamējot
vienotus pārrobežu tūrisma
maršrutus, priecē arvien lielāka tūristu interese par visām četrām projekta sadarbības pilsētām.
Sākoties tūrisma sezonai,
ciemos aicina Koknese, Jēkabpils, Rokišķi un Pluņģe!
Projekts tika īstenots ar
mērķi - 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.
Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības
fonds Interreg V-A Latvijas
– Lietuvas programmas 2014.
– 2020.gadam ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: EUR
471 234,46, ERAF finansējums EUR 400 549,29, Kokneses novada domes projekta budžets EUR 139 323,22,
Kokneses novada domes līdzfinansējums EUR 13 932,51.
ŠĪ publikācija tapusi
ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansiālu
atbalstu. Par publikācijas
saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un
tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kārļa Martinovska piemiņas koncerts – dāvana
koknesiešiem
27. aprīlī Kokneses novada iedzīvotājiem bija
sarūpēta īpaša dāvana
– komponistam, ērģelniekam, gleznotājam un
rakstniekam Kārlim Martinovskim veltītais piemiņas
koncerts „Likteņu kalējs”,
kas notika, pateicoties
novadpētnieka Jāņa Ivara
Padedža un diriģentes Airas Birziņas entuziasmam
un vēlmei celt godā mūsu
novadnieka vārdu.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Šis bija trešais koncerts, kas
turpināja 2017. gadā Ogres kultūras centra sieviešu kora “Rasa”
diriģentes Airas Birziņas vadībā
iesākto koncertu ciklu ar mērķi iepazīstināt plašāku Latvijas
sabiedrību ar laika plūdumā
nepelnīti aizmirstu komponistu
darbiem. Ēvalda Stērstiņa piemiņai veltītais koncerts izskanēja 2017. gada maijā Pļaviņu
kultūras namā, bet 2018. gada
septembrī Pļaviņās notika koncerts, veltīts komponistam Jānim Zvaigznem.

Gaišu atmiņu
brīdis
Kokneses kultūras namā kora
mākslas cienītājiem, viņu vidū
Kārļa Martinovska radiniekiem
un Kokneses koru dziedātājiem,
bija vienreizēja iespēja baudīt
brīnišķīgu koncertu, kurā piedalījās Ogres novada kultūras
centra sieviešu koris “Rasa”,
mākslinieciskā vadītāja Aira
Birziņa, Rīgas Doma kora skolas
audzēkņi, pedagoģe Valda Dzene, koncertmeistare Ieva Sarja,
Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa”, diriģente
Ilze Bērziņa. Koncerta vadītāju
lomās iejutās žurnālists Dainis
Īvāns un Iveta Krastiņa, Pļaviņu
novada ģimnāzijas skolotāja.
30. maijā sagaidīsim Kārļa
Martinovska 133. mūža gadskārtu – šī tikšanās, ieklausoties
Ivetas Krastiņas lasītajos autora
atmiņu pierakstos un dzejas
rindās, ļaujoties sacerēto kora
dziesmu valdzinājumam, bija
arī kā skaista dāvana daudzo
talantu apveltītajam meistaram.
Pasākumā goda vietā bija Kārļa
Martinovska gleznotais pašportrets, kas radīja mākslinieka

klātbūtnes sajūtu.
Pašvaldības izdevuma “Kokneses Novada Vēstis” aprīļa numurā lasītāji varēja iepazīties ar
Jāņa Ivara Padedža publikāciju
“Atceroties Kārli Martinovski”,
arī reģionālajā laikrakstā “Staburags” bija lasāms šis raksts,
kuru pazīstamais novadpētnieks sagatavojis, pētot arhīva
materiālus Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Mūsu katedrāle –
zaudētā Daugavas
senleja
Koncerta iesākumā Dainis
Īvāns ar spilgtiem krāsu triepieniem, kā mākslinieks radot
gleznu, uzbūra Kārļa Martinovska daudzšķautnaino personību.
Pārdomu raisošs bija viņa salīdzinājums: “Mēs šajās dienās
daudz runājam par ugunsgrēkā cietušo Parīzes Dievmātes
katedrāli, tiek vākti ziedojumi
tās atjaunošanai. Bet Latvija
ir zaudējusi savu dārgumu –
Daugavas senleju. Kārlis Martinovskis to smagi pārdzīvoja.
Mums zaudētā Daugava ir tāda
pati traģēdija kā cietusī Parīzes
Dievmātes katedrāle. Kārli Martinovski mēs tagad ceļam laukā
no aizmirstības, tāpat kā glābjam Parīzes dvēseli – katedrāli.”
Dainis Īvāns atgādināja spilgtākos Kārļa Martinovska dzīves metus. Komponists dzimis
1886. gada 30. maijā Stukmaņu
pagasta “Poriešos”. Dzimšanas
akts reģistrēts Kokneses luterāņu draudzē. Turpat arī iesvētīts
1903. gadā. Viņš sevi uzskatījis
par koknesieti, stukmaņieti un
pļaviņieti, jo visas šīs vietas devušas savu starojumu turpmākajam dzīves ceļam. Jau no astoņu gadu vecuma dēls spēlējis
tēva vadītajā orķestrī Koknesē.
Nākamā komponista pirmās
skolas gaitas sākas Stukmaņos
un Koknesē, mācību ceļš turpinās Vietalvas ministrijas skolā
un Jēkabpils tirdzniecības skolā,
bet muzikālā izglītība iegūta Rīgas Ķeizariskās mūzikas skolā.
Pagājušā gadsimta 20. un 30.
gados Kārlis Martinovskis vadīja Pļaviņu un Kokneses kultūras
biedrības korus. Viņš ir vairāku
simfoniju un operu autors, bet
Latvijā plašāku atpazīstamību
ieguva ar savām kora dzies-

mām. Koknesē, Pērses krastā, trīsdesmitajos gados Kārlis
Martinovskis iegādājas zemi un
uzcēla māju “Veldzes”. Tur pagāja komponista vasaras un tapa
jauni skaņdarbi.
1952. gadā Kārlim Martinovskim liek rakstīt iesniegumu par
izstāšanos no komponistu savienības – kā formālais iemesls
jāmin mazaktīvā darbība radošajā jomā, kas neatbilst patiesībai. Tajā laikā tas bija populārs
veids, kā atbrīvoties no sev nevēlamiem biedriem, ko izbaudījuši daudzi mākslinieki.

Aug jauni talanti
“Gleznošanu mūsu novadnieks mācījies no Jāņa Jaunsudrabiņa un Kokneses gleznotāja
un fotogrāfa Kārļa Lakšes. Arī
viņa dzejā un prozas darbos
saskatu lielu literāro talantu, tikai zīmīga nianse, ka daudzi iesākti palikuši nepabeigti. Ja šos
prozas gabaliņus apstrādātu un
publicētu, tos varētu salīdzināt
ar Jāņa Jaunsudrabiņa “Balto
grāmatu” un Ernesta Birznieka-Upīša “Pastariņa dienasgrāmatu,” atzina koncerta vadītājs.
Kārlis Martinovskis esejā par
tēva celto pirtiņu teic, ka latviešiem svētāka par baznīcu ir
pirts. “Šodien ir sestdiena, pirts
diena. Lai šis koncerts ir kā garīgās pirts diena un Martinovskis ir kā pirts gariņš!”– novēlēja
Dainis Īvāns.
Savām kora dziesmām komponists izvēlējies izcilu latviešu
dzejnieku: Raiņa, Friča Bārdas,
Antona Austriņa, Annas Brigaderes, Leona Paegles, Edvarta
Tūtara, Pētera Gruznas vārdus.
Kā veltījums komponista vecākiem – viņa pirmajiem mūzikas skolotājiem skanēja kora
“Rasas” dziesma ar Friča Bārdas
vārdiem “Zaļu staru šūpulītī”. Šogad 140. dzimšanas dienu svinēsim Kārlim Skalbem.
Diriģente Aira Birziņa kora
“Rasa” repertuārā bija iekļāvusi dziesmu ar Antona Austriņa
vārdiem “Pasaku ķēniņš”, kas ir
veltījums mūsu dižajam pasaku
meistaram. Vēl viens veltījums
kora “Rasa” izpildījumā bija ar
Raiņa vārdiem tapušais dzejolis
“Kad nakts”, kas dziesmā tapis
kā pateicība Jānim Milzarājam,
vienam no izcilākajiem Latvijas
pirmās brīvvalsts laika diriģen-

Gandarījums par paveikto! Ogres novada kultūras centra sieviešu koris “Rasa” un pasākuma
iedvesmotāji. Vidū: kora mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa, Dainis Īvāns, Jānis Ivars Padedzis.

tiem.
Sajūsmas pilnus klausītāju
aplausus saņēma Rīgas Doma
kora skolas audzēkņi: Elizabete
Laura Porgante, Anna Amanda
Stolere, Kristaps Solovjovs un
Emīls Gilučs. “Mums aug jauni
talanti, un viņu vārdus mēs vēl
noteikti dzirdēsim!” – vēl pēc
koncerta, sajūsmināti par jauniešu uzstāšanos, sacīja pasākuma apmeklētāji.

Veltījums
dzimtenes
dievnamam
Jānis Ivars Padedzis savā
publikācijā raksta: “1962. gadā
Kokneses evaņģēliskajai luterāņu baznīcai 275.jubilejā komponists velta kora dziesmu “Manam dzimtenes dievnamam”.
Kārlis Martinovskis visu mūžu
bija uzticīgs Kokneses luterāņu draudzei, ilgus gadus pildot
arī ērģelnieka pienākumu līdz
brīdim, kad Kokneses luterāņu draudzi piespieda atteikties
no baznīcas ēkas un baznīcu
izdemolēja pagājušā gadsimta
sešdesmito gadu sākumā. Tieši
ērģelnieka pienākumu pildīšana un piederība Kokneses
luterāņu draudzei, kas nebija
savienojama ar padomju komponista vārdu, kalpoja kā viens
no pēdējiem un smagākajiem
apvainojumiem. Martinovskis
nav izslēgts no Komponistu savienības, bet, ciešot pastāvīgus
pārmetumus un pazemojumus,
mūža nogalē no tās aiziet ar
paceltu galvu.” Kora “Noskaņa”
izpildījumā atkal Koknesē skanēja Jāņa Martinovska atzīšanās
mīlestībā “Manas dzimtenes

dievnamam”.
Vēlējums Latvijai un kā gaišs
sveiciens mūžībā dziesmas autoram, atceres koncerts izskanēja ar kora “Noskaņa” dziedāto dziesmu “Likteņa kalējs”
ar Pētera Gruznas vārdiem. Šī
dziesma ir skanējusi 1933. gada
Dziesmu svētkos, kas bija veltīti
I Dziesmas svētku 60 gadu atcerei un Latvijas valsts 15 gadu pastāvēšanas svētkiem, pagājušā
gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados tā ir bijusi
neatņemama vērtība trimdas
latviešu Dziesmu svētkos Austrālijā un Anglijā.

Visskaistākā
piemiņas
saglabāšana
– dziedāt
komponista
dziesmas
Koncerta noslēgumā Dainis
Īvāns atklāja vēl negaidītu pārsteigumu, par kuru viņš sacīja:
“Vienalga, kur mēs būtu, ir kāda
roka, kas mūs ved uz priekšu.
1962. gadā mani vecāki aizveda
mani atvadīties no mūsu Parīzes
Dievmātes katedrāles - no Daugavas senlejas. Šodien ar mums
kopā ir cilvēks, kuru sešdesmito
gadu vidū, kad visa tauta brauca
atvadīties no mūsu svētās katedrāles, pie rokas paņēma Kārlis
Martinovskis, jo viņš uzskatīja
ka viņa māsas puišelim ir jāredz
šī svētvieta.” Ar aplausiem tika
sagaidīts toreiz mazais zēns, tagad stalts vīrs dzīves brieduma
gados. Viņš atminējās kā kopā
ar saviem vecākiem un Kārli
Martinovski uz Daugavu raudzījās no Sēpils pilsdrupām.

Martinovska dzimtas turpinātājs nolasīja Kārļa un viņa sievas Minnas Martinovsku 1967.
gada 27. maijā rakstīto vēstuli
viņa vecākiem un ievērojamā
radinieka dzejoli “Sēlija – Puškina senču dzimtene”.
Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris
sirsnīgi pateicās koncerta veidotājiem. Aira Birziņa ar gandarījumu sacīja: “Trīs gadus pēc
kārtas esam cildinājuši mūsu
novadniekus Daugavas krastā.
Domājam, ka iesākto turpināsim!” Jānis Ivars Padedzis izteica rosinājumu nākotnei – izdot
grāmatas veidolā Kārļa Martinovska rakstītās atmiņas un literāros darbus.
Gribas arī novēlēt, lai Kokneses kultūras nama sieviešu
koris “Anima” un jauktais koris
“Alaine” savā dziesmu repertuārā iekļauj Kārļa Martinovska
melodijas. Tā būtu visskaistākā
komponista piemiņas saglabāšana.
Kārlis Martinovskis mūžībā
aizsaukts 1968. gada 23. jūnijā,
viņa atdusas ir Jēkabpils kapos.
Par viņa dzīves mīlestību teic
1961. gadā uzrakstītās dzejas
rindas dzejolī “Mana pēdējā vēlēšanās”:
“Jūs, draugi, kad mani
pavadīsiet,
Jel neesat sērīgām sejām,
Lai priecīgs es varētu
staigāt tad es
Pa svētītām mūžības ejām.
Kur bezgala tāles un
svētlaimi vied,
Kur dziesmas tik brīnišķas
zvaigznāji dzied.”

Bērnu un Jauniešu žūrijas saiets Iršu pagasta bibliotēkā
20. aprīlī Iršu pagasta bibliotēkā kopā sanāca
Bērnu un jauniešu žūrijas 2018. gada dalībnieki. Visi eksperti ir veiksmīgi nobalsojuši un
ar gandarījumu var palūkoties uz paveikto.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Prieks, ka dalībnieku vidū ir paši mazākie lasītāji
– pirmsskolas grupiņas bērni. Paldies skolotājai Daigai Andersonei par viņas pacietību un ieinteresētību,
piedaloties lasīšanas veicināšanas projektā. Noslēguma pasākumā varēja pārliecināties, ka mazie eksperti
ir ļoti rūpīgi iepazinušies ar daiļdarbiem un literārajās spēlēs atklājās, cik viņi ir zinoši. Neviena ak-

tivitāte nebija par grūtu. Savukārt daži vecāko klašu
skolēni atzina, ka lasīšanas kāre vairs nav tik liela, bet
latviešu valodas un literatūras stundās bez lasīšanas
neiztikt.
Pasākums notika pirms Lieldienu laikā. Pēc pārrunām par izlasīto un lasīšanas maratonā piedzīvoto
visi eksperti saņēma jaukas balviņas un vēl izmantoja iespēju katrs priekš sevis izgatavot Lieldienu galda
dekoru.
Paldies bērniem un vecākiem par piedalīšanos
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. Pasākumā noslēgumā izskanēja doma, ka pēc atpūšanās atkal gribēsies lasīt. Tātad lasītāji būs un grāmatiņas atkal tiks
iepazītas un vērtētas!

Paši mazākie lasītāji kopā ar Iršu gaismas pils saimnieci Daci Greli.
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Dzejas vārdus kā baltu galdautu klāj

Sveicieni autorēm.

Pasākuma noslēgumā.

Ar jaunu grāmatu atvēršanu, sirsnīgu sadziedāšanos
un skaistas jubilejas svinēšanu aizvadīts biedrības
„Mazā taka” pirmais pasākums šajā gadā. 4. maijā,
kad svinam Latvijas valsts
Neatkarības atjaunošanas gadadienu un Baltā
galdauta svētkus, dzejas
cienītāji bija gaidīti uz
literāri muzikālu tikšanos
Kokneses tūrisma informācijas centra izstāžu zālē.
Sarmīte Rode
Pasākumā simboliski balto
galdautu ar dzejas vārdiem klāja dzejnieces Maija Stepēna un
Ārija Āre. Ikvienam autoram

priecīgs satraukums ir turēt rokās tikko izdotu grāmatu. Sadarbībā ar izdevniecību „Domu
pērles” ceļu pie lasītājiem sākusi Ārijas Āres dzejas grāmata
„Nesteidzies ziedēt, vasara” un
grāmatiņa „Vēlējums Tev”, kurā
apkopoti dzejoļi apsveikumiem.
Arī Maija Stepēna savu radošu
pūru papildinājusi ar jaunu dzejas izlasi „Nesteidzība”, izdotu
„Domu pērlēs”. Svētku brīdī dzejas lasījumi un sveicieni autorēm
mijās ar aicinājumu dziedāt līdzi
Ināras Mačuļskas dziesmām
akordeona pavadījumā.
Āriju Āri un Maiju Stepēnu priecīgajā notikumā sveica
izdevniecības „Domu pērles”
pārstāve Daiga Akmentiņa, vē-

lot iesākto sadarbību turpināt arī
nākotnē. Viņas lasījumā skanēja
dzejoļi no jaunajām grāmatām,
kā arī viešņa dāvāja savu dzejoli
- veltījumu Mātes dienai.
Interesanti, ka abas dzejnieces ir kurzemnieces, kurām
dzimtā vieta ir Lutriņu pagasts.
Jaunības gados ceļš atvedis uz
Koknesei, kur rasta māju sajūta
un dzejot iedvesmojusi šīs puses
gleznainā daba, Pērses un Daugavas plūdums.
Ārijas Āres divas iepriekš iznākušās grāmatas jau ir kļuvušas par bibliogrāfisku retumu.
Dzejas mīļotāji jau sen gaidīja
iznākam Ārijas dzejoļus grāmatas veidolā. Tagad pēdējos
gados radītie darbi un tie, kas

dzejniecei un lasītājiem īpaši
mīļi no pirmajām divām grāmatām, raduši mājvietu vienā
ietvarā. Vispirms izdevniecībā
sagatavota grāmata „Nesteidzies ziedēt, vasara”, kuras pēdējā nodaļā ir apkopoti veltījumu dzejoļi. Tos lasot, Daigai
Akmentiņai radusies ideja izdot
tos atsevišķā vēlējumu grāmatiņā, jo šādas apsveikumu dzejoļu
grāmatas ir lasītāju pieprasītas.
Ārija teic: „Man ļoti patīk izveidotais grāmatiņas dizains, tās
vāks ir kā skaista apsveikuma
kartīte, kuru rotā lauztā sirds –
puķe, kas senāk ziedēja gandrīz
katrā sētā.” „Es raugos vienā no
skaistākām gleznām Pērses un
Daugavas piesaulē – Koknesē,”
– mīlestībā uz savām mājām at-

zīstas Ārija Āre.
Maija Stepēnai kā
čaklai saimniecei –
balta galdauta klājējai
pēdējo apmēram astoņu gadu
laikā gandrīz katru gadu iznākusi pa dzejas grāmatai,
neskaitot pasakas bērniem.
Mazie lasītāji un viņu vecāki
iemīļojuši Zilā sila rūķīšu pasakas. Pagājušā gada nogalē
viņa lasītājiem dāvāja nenopietni nopietnu stāstu krājumu
„Gandrīz vai memuāri”. Tik
radoši krāsaina ir Maijas Stepēnas daiļrade, bet visam pāri
staro dzīves mīlestība un māka
iet ļaudīs gaišu vaigu. Par jauno dzejas grāmata „Nesteidzība” autore atklāj: „Patiesībā,
šī dzejoļu grāmata tapusi kā
viens nepabeigts stāsts. Katrs
dzejolis ir turpinājums iepriekšējam. Tie reizēm ir kā eņģeļa
asaras, kas par nepiepildītiem

sapņiem pār Dievnama loga
rūtīm rit, reizēm ilgu pilni pēc
pavasara, kad gulbji nāks mājās vai mīlestības, kas reiz bijusi un zaudēta, reizēm ironizē
un pasmaida pati par sevi, kā
jau tas dzejai pieklājas.” Maijas
kundze ir arī laba zīmētāja, jo
grāmatas vākam izmantots viņas zīmējums, kuru datortehnikā izveidoja viņas mazmeita
Linda Stepēna.
„Kāds prieks piedzimt zem
ziedoša ķiršu koka, šūpuli ziedošā ābelē kārt… kur esi, Laime, es tevi meklēju… tu man
tik skaistu dzimšanu dāvināji,”
– raksta Maija Stepēna kādā no
saviem dzejoļiem. 1. maijā dzejniece sagaidīja skaistu dzīves
jubileju. Varbūt tāpēc, ka dzimusi visziedošākajā gada laikā,
viņai ir dots tik daudz spēka un
enerģijas – radoši darboties, vadīt biedrību „Mazā taka”, kopt
savu krāšņo dārzu un savu mīlestību dāvāt mazbērniem un
mazmazbērniem.
Pasākuma noslēgumā jubilārei daudz baltu dieniņu vēlēja
koknesieši un tālāku ceļu mērojuši ciemiņi.
Lai gaišs ceļš jaunajām grāmatām pie lasītājiem!

Ar Pērses skolu sirdī un dvēselē
27.aprīlī Iršos bija īpaša
diena. Skolas bērzs ar patiesu saviļņojumu zemu
klanījās ikvienam, kas
ieradās skolā, lai kopā ar
saviem bijušajiem skolotājiem, klases un skolas
biedriem svinētu Pērses
skolas 5.salidojumu jeb
skolas 80 gadu jubileju.
Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas
direktores p.i.
Skolas salidojums – tā ir iespēja ikvienam atgriezties savā
bērnības, savā laimes zemē. “Lai
atmiņās par to laiku izgaismojas
labais, jaukais, arī kāda nerātnība pie Pērses upes krastiem”
tā savā uzrunā salidojuma viesiem vēlēja Pērses sākumskolas
direktores p.i. Santa Kalniņa.
Savu uzrunu skolas direktores
p.i. noslēdza, veltot visiem klātesošajiem dziesmu. Iršu pagasta
pārvaldes vadītāja Lāsma RužaRiekstiņa savā apsveikuma runā
uzsvēra, ka izrotātā skola un
viesmīlīgie skolas darbinieki
liecina par vēlēšanos mūs visus
uzņemt Pērses skolā, lai dalītos
skaistajās atmiņās par skolas
gadiem, satiktu draugus un
skolotājus. Pārvaldes vadītāja
visiem novēlēja labi pavadīt laiku, atpūsties no ikdienas steigas, sasildīt sirdis, kā arī pateicās
bijušajai ilggadējai pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei
par ieguldīto darbu Iršu pagasta
attīstībā.
Skolas vārds nav atdalāms
no skolas direktora vārda. Tie
ir cilvēki, kas ar savu uzņēmību
un darbu Pērses skolu spējuši
saglabāt līdz šodienai. Un tie

Skolotāji ar dziesmas vārdiem:
“Viss ir daudz vienkāršāk
mīļie, es taču mīlu šo sauli, es
taču mīlu šīs mājas…”, sveica
klātesošos salidojuma viesus.

ir iršēniešiem labi zināmie: Jānis Grīntāls, Pēteris Skreivers,
Vera Pommere, Herta Tenise,
Jāzeps Vocišs, Pēteris Čudars,
Ilga Zaņķe, Andris Lemešonoks,
Valda Kalniņa, Maija Bērziņa,
Veneranda Spilva, Astra Siliņa,
Gaļina Kraukle un Santa Kalniņa. Direktores p.i. sveica visus
klātesošos skolu direktorus, pasniedzot tiem ziedus, savukārt,
pasākuma vadītāji Līna Rudzone un Normunds Ūdris katram
uzdeva kādu jautājumu. Tā, piemēram, Lemešonoka kungs atzīst, ka bieži skolas laiku atminas
sapņos. Savukārt, Valda Kalniņa
atzīst, ka jau bērnībā vēlējusies
kļūt par skolotāju. Ilggadējā
skolas direktore Gaļina Kraukle
kopā ar meitu Viktoriju absolventiem un pasākuma viesiem
veltīja Laimas Vaikules dziesmu
“Tik un tā”. Talantīgā skolas
absolvente Viktorija Kraukle izpelnījās vētrainus aplausus, nodziedot arī A.Altmaņa dziesmu
“Skaista, skaista tēvu zeme”. Pērses skolas skolotāji var lepoties,
ka ir izauklējuši savā skolā tik
talantīgus un radošus jauniešus.

Sirdi sildošs atkalredzēšanās vakars.

varbūt citi pat nepamana.
Skolas dzīvē būtiska
loma ir arī kaimiņu būšanai. Paldies Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas un Bebru
pamatskolas kolektīviem par atsūtītajiem apsveikumiem.
Pasākuma vadītāji sanākušajiem viesiem lika arī nedaudz
izkustēties. Tika aicināti piecelties tie, kas skolā nēsājuši formu, kaut reizi dežurējuši virtuvē, bijuši oktobrēni, pionieri un
komjaunieši, darbojušies skolas
pašpārvaldē, dejojuši, dziedājuši
vai sportojuši. Kopīgi atcerējāmies dzejoli par ābeci, ko zina
ļoti, ļoti daudzi skolēni.
Pasākuma laikā varējām
ieskatīties bijušo absolventu
atmiņās par skolas laiku. Klātesošajiem bija iespēja ielūkoties
skolas ikdienā mūsdienās. Paldies skolotājai Madarai Jankalānei par ieguldīto laiku un darbu
video tapšanā, kā arī Līgai Krauklei un Valdai Kalniņai par

Līga Rudzone aicina atmiņās
dalīties ilggadējo skolas direktori
Gaļinu Kraukli.

Tieši skolotājs ir tas, ap kuru
dūc bērnu balsis, skan nebeidzami kāpēc. Grūti šobrīd izsvērt, cik šajā kopīgajā darbā ir
katra pedagoga sirds dāsnuma,
cik skolai atdotu darba gadu,
cik paaudžu izaudzinātu, taču
par ieguldīto darbu cieņu un
atzinību pelnījis ikviens šīs skolas bijušais un esošais skolotājs.
Paldies teicām arī visiem bijušajiem un esošajiem šīs skolas
skolotājiem! Savukārt, skolotāji
ar dziesmas vārdiem, “Viss ir
daudz vienkāršāk mīļie, es taču
mīlu šo sauli, es taču mīlu šīs
mājas…”, sveica klātesošos salidojuma viesus.
Paldies teicām arī skolas bijušajiem un esošajiem tehniskajiem darbiniekiem, kuri kā
pelnrušķītes izdara milzu darbu
agros rītos un vēlos vakaros, ko

sagatavoto foto attēlu prezentāciju salidojuma viesiem, kur ikviens varēja pakavēties atmiņās
par skolu.
Pasākumu krāšņu darīja un
ar skaļiem aplausiem tika sagaidīts VPDK “Irši”. Paldies kolektīva vadītājai Intai Balodei un
visiem dejotājiem. Ar skanīgām
balsīm mūs priecēja bijušās skolas direktores, ilggadējās skolotājas Valdas Kalniņas vadītais
Iršu sieviešu vokālais ansamblis,
kā arī skolnieces Anete Zeimuļa- Priževoite un Kristjāna Jirgena kopā ar skolotāju Madaru
Jankalāni.
Pasākuma noslēgumā, noslēpumaini ierodoties un savaldzinot skatītājus, divas dejas sniedza karstasinīgās un ugunīgās
čigānu meitenes.
Vēlos vēlreiz teikt paldies visiem, kas palīdzēja Pērses skolas
5.salidojuma “Ar Pērses skolu
sirdī un dvēselē!” tapšanas un
organizēšanas darbos. Īpašs pal-

dies skolas skolotājai Vitai Zariņai, kas palīdzēja sapost skolu
vēl nebijušās krāsās, nesavtīgi
ieguldot savu darbu, brīvo laiku
un līdzekļus. Paldies Olitai Ružai, kas rūpējās, lai viss skanētu
un tiktu apskaņots. Pateicos arī
Sandrai Paļčevskai, kura palīdzēja dziesmu izvēlē pasākumam. Sirsnīgi pateicos pasākuma vadītājai Līnai Rudzonei,
kas salidojuma pasākumu padarīja tik sirsnīgu. Liels paldies
jāsaka arī Normundam Ūdrim,
kurš ne tikai vadīja salidojuma
pasākumu, bet arī ļoti daudz palīdzēja scenārija veidošanā.
Paldies Kokneses novada
domei un Iršu pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu, kā
arī paldies par laba vēlējumiem
Kokneses izglītības darba speciālistei Inesei Saulītei.
Jāteic, ka šis tiešām bija jauks,
sirdi sildošs atkalredzēšanās vakars. Uz tikšanos turpmākajos
skolas pasākumos!
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"Atvērtās plaukstās" –
Ineses Krūmiņas dzejas
grāmatas atvēršanas svētki

Dzejas un mūzikas iedvesmotie.

27.aprīļa darbīgajā sestdienā, kad cilvēku prātus
nodarbina pavasaris, zemes darbi, talkošana, citi
interesanti notikumi, Inese nolēma neatteikties no
ieceres un ļaut ieskatīties
savas otrās autorgrāmatiņas lappusēs, aicinot visus uz Kokneses pagasta
bibliotēku!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre
Par muzikālo noskaņu rūpējās Asnate Višķere. Viņai šī

ir pirmā pieredze, kad čella
spēlei bija jāpapildina dzeja.
Klausītājuprāt, sadarbība izdevās! Asnate un Inese, viena
otrā ieklausoties, atklāja jaunā dzejas krājuma sievišķību,
dzīves krāsainību, pasaules
redzējumu un ikdienas vērojumus. Grāmata nu ir arī
bibliotēkā, visi laipni gaidīti
to lasīt!
Pēc pirmās savas grāmatas
Inesei šķitis, ka vairāk nebūs
vēlmes apkopot dzeju grāmatā,
bet ideja par jaunu grāmatu
radās tad, kad viņu uzrunāja
Daces Krailo zīmējumi. (Pro-

tams, ir svarīgs izdevniecības
Domu pērles atbalsts).
Arī klātesošie varēja atklāt
savas dzejotspējas, saņemot
no Inese dāvaniņas. Bez jaunās
grāmatiņas, kuru papildināja
sirsnīgi veltījumi katram klausītājam, nepalika neviens.
Paldies visiem, kuri mēroja
tālus un tuvus ceļus, atnāca,
lai izbaudītu šo notikumu. Lai
pavasaris nes jaunas radošas
ieceres Inesei, bet Asnatei novēlam veiksmi, beidzot I.Gaiša
Kokneses vidusskolas 12.klasi
un A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas čella klasi!

Noslēdzies kārtējais zīmēšanas
konkurss
Šoreiz Zaļajā ceturtdienā
iekrita Bebru pamatskolas ikgadējais notikums
– tēlnieka Voldemāra Jākobsona, viņa skolnieka
un konkursa atbalstītāja
Andra Kristona un labāko
zīmētāju godināšana.
Linda Šmite,
Bebru pamatskolas foto
Klusi tika dalītas balvas konkursa "Mans lepnums-Bebru
pagasts" uzvarētājiem. Šī gada
tēma – "Es mīlu sportu". Tāpat kā
tēlnieks un skolotājs V. Jākobsons
bija lielisks sportists, arī skolēni,
nebaidoties no cilvēku ķermeņu
sarežģītās zīmēšanas, savos radošajos darbos izcēla visdažādākos
sportistus: daiļslidotājus, slēpotājus, volejbolistus, peldētājus,
autobraucējus, futbolistus u.c.
Paldies vizuālās mākslas skolotājai par bērnu iedrošināšanu,
mācīšanu zīmēt, par konkursa
organizatorisko jautājumu risināšanu un izvērtēšanu, lai katrs
nākamais konkurss noritētu aizvien kvalitatīvāk!
Pavisam žūrijai tika iesniegti visdažādākajās tehnikās un
žanros zīmēti 69 darbi. Spilgtas
krāsas mijās ar melnbaltām.
Dažs jaunais mākslinieks pie
sava zīmējuma strādāja vien
40 minūtes, bet daudziem bija
nepieciešama vesela mācību

Konkursa atbalstītājs Andris Kristons ar konkursa godalgoto
vietu ieguvējiem.

diena. Precizitāte, akurātums,
teicama kompozīcija novērtēta
pamatskolas klašu grupas godalgotajos darbos, un tie pieder
L. Rūnei, T. Cīrulei, V. Calanei,
D. Valainaitei, K. Karlsonam, D.
Riekstiņam. Sākumskolas klašu
grupā vislabāko darbu autori ir
R. Ancāns, G. Vite, M. Elste, A.
Petrika, S. Derkačs, E. Orlova.
Katru gadu konkursa sponsors A. Kristons piešķir arī simpātiju balvas. Tās šogad tika S.
Valainaitei un S. Deņisovam.
Šī pasākuma mērķi ir vairāki:
radīt skolēnos interesi par mākslu, attīstīt patriotisma jūtas, veicināt talantu izaugsmi. Sarmīte
Rode, kura stāvējusi pie šī konkursa šūpuļa, atzīmēja, ka viss
ir iespējams, un šodienas Bebru
jaunajiem māksliniekiem dienās
ir visas iespējas saņemt augsto V.
Purvīša balvu.
Ik gadu Liepājas ārsts un
komponists A. Kristons mūsu
skolai dāvina savas jaunās dzies-

mas. Šogad balvu pasniegšanas
ceremonija sākās ar pedagogu
nodziedātām A. Kristona dziesmām, savukārt S. Rode Kristona
kungam dāvināja savu dzeju,
un tā Zaļā ceturtdiena Bebru
pamatskolā bija trīs mākslu satikšanās diena. Tāda tā būs arī šī
gada 29. jūnijā, kad "Galdiņos"
tiks atzīmēta V. Jākobsona 120.
dzimšanas diena. Memoriālā
mājā "Galdiņi" aplūkojami visu
zīmēšanas konkursa laureātu
darbi. Īpašs prieks par tiem laureātiem, kuri savu karjeru saista
ar vizuālo mākslu, piemēram,
mākslas darbu restaurāciju.
Darba dienas izskaņā pedagogu kolektīvam kopā ar otru
Bebru pamatskolas absolventu
un mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju atbalstītāju
Uldi Krievāru dzima ideja dibināt tādu kā skolas absolventuatbalstītāju biedrību (fondu) ar
mērķi stiprināt Bebru pamatskolas esamību un vārdu.
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Tikšanās ar rakstnieci Lindu Šmiti
Kokneses pagasta
bibliotēkai jau ir
tradīcija atzīmēt savu
dzimšanas dienu ar
kādu interesantu
tikšanos. Vakar, 24.
aprīlī, Kokneses pagasta
bibliotēka godam iekāpa
savā 97.dzimšanas gadā,
tiekoties ar rakstnieci
Lindu Šmiti. Ar Lindu
mēs tiekamies jau
trešo reizi, bet šoreiz ar
interesi klausījāmies un
daudz jauna uzzinājām
par jaunāko viņas darbu
- romānu "Aizved mani
uz Hiršenhofu", kuru
februārī atvēra Iršos.
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre
Santas Mideres foto
Kāda no grāmatas lasītājām (Ivitas blogs) pauž šādu
viedokli: "Aizved mani uz
Hiršenhofu" vizuāli varētu
tikt dēvēta par visnotaļ necilu
grāmatu, ņemot vērā tās ārējo veidolu - mīkstajos vākos

un visnotaļ neliela formāta
ar dzeltenīgām lapām, tādēļ
neapzināti šim romānam piegāju vieglprātīgi, pat pārāk
vieglprātīgi. Tomēr diezgan
ātri autore mani pārmācīja,
attapos dziļā literārā darbā ar
skaistu valodu.
Iršu muiža un vācu zemnieku kolonija jeb Hiršenhofa
ir pastāvējusi Vidzemē, Kokneses novadā, Iršu pagastā.
Tā bijusi vācbaltiešu apdzīvota laikā no 1766. - 1939. Šai
kolonijai ir bijušas dažādas
privilēģijas, kas tur dzīvojošos vācbaltiešus atšķīra no
pārējiem Latvijas teritorijas
iedzīvotājiem. Tātad Linda
Šmite ir izvēlējusies vienu patiesu lappusi no Latvijas vēstures un piešķīrusi tai stāstu
un man pat gribētos teikt
dvēseli."
Grāmata tiešām ir liels
ieguvums, ļoti gaidīta un izraisījusi interesi arī mūsu
bibliotēkas lasītāju vidū - šobrīd uz to ir rinda. Tas vēlreiz
apliecina, cik svarīgi izzināt
to, kas ar mums ir noticis un,

Sveicieni autorei. Lindu
Šmiti sveic Kokneses pagasta
bibliotēkas vadītāja Inta Poiša.

protams, saglabāt!
Prieks, ka grāmatas vāka
dizaina veidošanā piedalījies
koknesietis Ainārs Briedis.
Viņa fotogrāfijas vairākkārt
ir bijušas apskatāmas arī bibliotēkā, bet šobrīd interesenti
tās var aplūkot Tūrisma centrā.
Sirsnīgākais paldies Bebru
pagasta vokālajam ansamblim "Nianse", kurš sniedza
brīnišķīgu un sirsnīgu muzikālo noskaņu!
Paldies Kokneses Tūrisma
centram par viesmīlību un
Santai Miderei par fotogrāfijām.

BJVŽ noslēgumā spēle
"Es mīlu lasīt Koknesē"
13.aprīlī Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā noslēdzās
lasīšanas veicināšanas
programma “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija
2018”.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta
bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Šogad dalībai programmā
pieteicās 44 dalībnieki, 39 no
viņiem izlasīja vismaz sešas
BJVŽ kolekcijas grāmatas un
elektroniskajā anketā sniedza savu novērtējumu. Žūrijas
noslēguma pasākumā bērni
saņem pateicības un balvas par
paveikto darbu. Katru gadu
programmu izpildījušie dalībnieki saņem īpaši veidotu
piederības suvenīru, šogad tas
ir lineāls ar BJVŽ logo un pa-

lielināmo stikliņu.
Pēc rezultātu paziņošanas,
kuras trīs grāmatas katrā vecuma grupā ieguva godalgotas
vietas un dāvanu saņemšanas,
turpinājām ar erudīcijas spēli
"Es mīlu lasīt Koknesē".
Spēles formāts ir līdzīgs populārajai TV spēlei "Es mīlu
tevi, Latvija". Dalībnieki sadalījās divās komandās, par
kapteiņiem izvēlējām vecākus
un jautri izspēlējam visiem tik
zināmās spēles pielāgoto versiju, kurā dziesmu vietā pēc
izlasīta fragmenta bija jāatmin
BJVŽ kolekcijas grāmata, arī
pēc ilustrācijām minējām un
iepazinām Koknesi un bibliotēkas skaitļos un notikumos.
Komandas bija ļoti zinošas un
reti kurš jautājums palika bez
punktiem.
Paldies dalībniekiem par
aktīvo līdzdarbošanos un kopā

Paldies dalībniekiem par
aktīvo līdzdarbošanos un kopā
būšanu!

būšanu.
Turpinot lasīt grāmatas,
gaidīsim vasaras sākumu, kad
startu sāks jaunā 2019.gada
Bērnu, Jauniešu un Vecāku
žūrija.
Aicinām tos žūrijas dalībniekus, kuri netika uz pasākumu, nākt uz bibliotēku pēc
saviem suvenīriem un pateicībām!
Uz tikšanos bibliotēkā!

Reinholds Sprukulis saņem balvu –
GADA JAUNAIS SKATUVES
MĀKSLINIEKS
Apsveicam Kokneses amatierteātri un režisori Ingunu
Strazdiņu ar "GADA IZRĀDE 2018" laureāta diploma
iegūšanu un Reinholdu Sprukuli ar augsto novērtējumu
- GADA JAUNAIS SKATUVES MĀKSLINIEKS!
27. un 28.aprīlī Dailes teātra Mazajā zālē un Kamerzālē
norisinājās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates
"Gada izrāde 2018" fināls. No
46 iestudējumiem Vidzemes,
Latgales, Kurzemes, Zemgales, Pierīgas reģionos un
Rīgā, eksperti "Gada izrādes

2018" finālam izvirzīja 10 izrādes, to skaitā arī Kokneses
amatierteātra Ingunas Strazdiņas režisēto izrādi - Pēra
Ulova Enkvista iestudējumu
"Vectēva māja". 27. aprīļa vakarā Kokneses amatierteātris
savu izrādi spēlēja Dailes teātra Kamerzālē.
Koknesiešu sniegums novērtēts ar "GADA IZRĀDE
2018" laureāta diplomu. Par
GADA JAUNO SKATUVES
MĀKSLINIEKU atzīts galvenās lomas tēlotājs REINHOLDS SPRUKULIS. Talantīgajam jaunietim tā bija pirmā

Reinholds Sprukulis Zēna
lomā.

loma Kokneses amatierteātrī
un tā atnesusi radošu veiksmi!
Par "GADA IZRĀDI 2018"
atzīts Ogres Tautas teātra
A.Čehova "IVANOVS" iestudējums.
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Skolas tradicionālais pasākums
“Jaunie amatnieki 2019”

Svētku reizē tiek paslavēti centīgākie un labākais darba darītājs
saņem nomināciju "Jaunais amatnieks".

Tāpat kā daba aprit savu
pārmaiņu gadu, tā arī
skolas tradīcijas iezīmē
noteiktus pieturas punktus
mācību gadā. Tradīcijas
tiek veidotas, koptas, tās
padara skolas dzīvi krāsainu kā varavīksne.
Daina Logina,
Metodiskās komisijas
"Cilvēks un sabiedrība"
vadītāja
Skolas – centra metodiskās
komisijas "Cilvēks un sabiedrība" pedagogi ir gandarīti par
iespēju pulcināt skolas kolektīvu
vienkopus un rast svētku sajūtu
vienā no mūsu skolas patstāvīgākajām, pavasari vēstošajām
tradīcijām – pasākumā "Jaunie
amatnieki".
Pavasaris ir laiks, kad pēdējo

klašu skolēni nopietnāk aizdomājas par savu turpmāko dzīvi.
Pasākuma mērķis ir palīdzēt audzēkņiem iepazīt darba pasauli,
izzināt profesionālās karjeras iespējas un plānot savu nākotnes
nodarbošanos.
Šogad pasākums tika veltīts
profesionālās karjeras iespējām
kokapstrādes specialitātē. ESF
projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001
"Karjeras atbalsts izglītojamiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", KAA pasākuma "Kokapstrādes profesijas"
ietvaros uz Skolu – centru bija
uzaicināti kokapstrādes amata
meistari.
Pasākuma dalībniekus ar
savu bagāto profesionālā darba pieredzi iepazīstināja Tautas daiļamata meistars Pēteris
Graudulis. Nelielā izstādē varēja

Pasākuma dalībniekus ar savu
bagāto profesionālā darba
pieredzi iepazīstināja Tautas
daiļamata meistars Pēteris
Graudulis.

aplūkot daļu meistara roku darinājumu – no dažādiem sīkiem
koka gabaliņiem inkrustācijas
tehnikā darinātus dekoratīvus
šķīvjus, svečturus, gredzenus.
Daiļamatnieks pastāstīja, kādas
prasmes un rakstura īpašības
nepieciešamas, strādājot ar koku
un uzsvēra, lai audzēkņi izmanto ikvienu iespēju apgūt profesiju. Amats ir dzīves pamats, tas ir
vienīgais ceļš, kā sākt savu dzīves
un darba karjeru, bet veiksmes
ķīla ir paša cilvēka centība.
Jaunie amatnieki pateicās
meistaram par interesanto stāstījumu, noderīgajiem padomiem darba dzīvei, novēlot stipru veselību, daudz jaunu ideju
un atradumu!
Kokapstrāde ir interesanta un
aizraujoša specialitāte arī jauniem cilvēkiem. To apliecināja
jaunais un ļoti uzņēmīgais kokapstrādes speciālists Dāvis Kār-

kliņš, kurš par savu darba dzīves
virzienu ir izvēlējies galdnieka
profesiju. Dāvis prezentēja savu
uzņēmumu, tā gatavoto produkciju un atbildēja uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem par galdnieka profesiju.
Kā apliecinājums tam, ka
mūsu skolā darbojas viens par
otru čaklāki jaunie amatnieki, ir
izveidotā radošo darbu izstāde.
Tajā gaumīgi izkārtoti adījumi,
tamborējumi, dažādi izstrādājumi no koka un ādas. Svētku
reizē tiek paslavēti centīgākie un
labākais darba darītājs saņem
nomināciju "Jaunais amatnieks".
Šogad godalgu "Jaunais amatnieks 2019" saņēma Profesionālas pamatizglītības programmas
"Kokizstrādājumu izgatavošana"
otrā kursa audzēknis Guntars
Bērziņš.
Par vispārēju pozitīvu gaisotni un svētku noskaņu pasākumā rūpējās Druvja Andriksona
vadītā Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas vokālā studija "Septītā diena", priecējot klātesošos
ar muzikāliem priekšnesumiem.
Noslēgumā topošie amatnieki atzina, ka pasākums viņus ir
pozitīvi iedvesmojis, iedrošinājis
un sniedzis patiešām noderīgus
padomus nākotnes mērķu sasniegšanai.
Sakām īpašu paldies Skolas
– centra direktorei Anitai Ščerbinskai par sniegto atbalstu un
uzmundrinājumu skolas tradicionālā pasākuma tapšanā!

Meža dienā iestāda nākamās simtgades
lietaskokus
30. aprīlī klubiņa „Pīlādzītis” seniori pulcējās
Blaumaņa pagalmā, lai
piedalītos “Meža dienas”
pasākumā. 19 interesenti
noklausījās Jāņa Belicka
lekciju par produktīvas
mežaudzes ieaudzēšanu,
kopšanu, aizsardzību un
koksnes ražas novākšanu.
Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa vadītāja
Mūsu valsts mežos valdošās
koku sugas ir priede, egle, bērzs.
Koku sēklas iegūst no speciāli
ierīkotām, koptām sēklu koku
plantācijām. Meža stādu audzēšanas siltumnīcās izaudzē viengadīgus ietvarstādus stādīšanai
sagatavotā augsnē mūsu mežos.
Ļoti svarīga ir jauno meža stā-

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

dījumu kopšana un aizsardzība
pret kukaiņu un briežveidīgo
bojājumiem. Zinātnieki piedāvā dažādus risinājumus mazo
kociņu aizsardzībai, bet Valsts
meža dienests nosaka medījamo
dzīvnieku limitu. Produktīvas
mežaudzes ieaudzēšanai ir jāiegulda liels profesionāļu fiziskais
darbs. Lībai interesēja absolūtais
meža darbu mehanizācijas līmenis, bet pirmo meža stādāmo
mašīnu pakalpojumi ir ļoti, ļoti
dārgi. Pēc lekcijas devāmies uz
Kokneses parku, kur visi kopā
iestādījām liepas dižstādu. Rokot stādam bedri vajadzēja izcelt
no zemes lielus dolomīta akmeņus, nebija viegli, bet tā bija tikai
tāda maza iesildīšanās pirms
meža. “Paugu silā” trešo reizi izmēģinājām savu fizisko iespēju

Talcinieki pēc labi paveikta darba.

robežās stādīt priežu ietvarstādus ar stādāmo stobru. Sākumā
sportiskākie izaicināja pārējos
uz sacensību: “Kurš pirmais”, bet
pēc pusstundas bravūra pati no
sevis izzuda. Pēc koku stādīšanas treniņa visi kopā ieturējām
maltīti turpat uz vietas. Šī diena
paliks atmiņā, kā īpaša, jo esam
iestādījuši kādu nākošās simtga-

des lietaskoku. Paldies „Latvijas
valsts mežu” Vidusdaugavas reģiona Meža apsaimniekošanas
plānošanas vadītājam Jānim Belickim par sadarbību. Veiksmi
darbos!
Nākamā senioru klubiņa 'Pīlādzītis" sanāksme notiks 22.
maijā plkst. 12:00 Vērenes iela
Nr. 1-4.

KOKNESES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2019
Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.8.7(protokols Nr.5)
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10

“Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu
Kokneses novadā”
Izdarīt Kokneses novada
domes 2010.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 10
“Par kapsētu uzturēšanu un
lietošanu Kokneses novadā”
(turpmāk – noteikumi) šādus

grozījumus:
1.Izteikt noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:
“30. Ģimenes kapavieta (trīs
kapu kopiņām platība 3,0 x3,0 =
9,0m2) tiek piešķirta par brīvu.

2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2019.gada 5.martu un
tiem nav atpakaļvērsta spēka.
Sēdes vadītājs, domes
priekšsēdētājs (personiskais
paraksts) D.Vingris

Ūsiņu tirgū

Ūsiņu tirgus muzikanti.

Kad zāle jau sprīdi gara
un Ūsiņš atnesis kokiem
zaļas lapas, svinami Ūsiņi,
svētki, kas iekrīt tieši pa
vidu starp Lielo dienu un
Jāņiem! Koknesē, biedrības "Baltaine" ļaudis, Radošajā mājā visus aicina
šajā dienā andelēt, pirkt
un pārdot, lustēt, muzicēt
un būt kopā Ūsiņu tirgū.
Inguna Žogota,
biedrības "Baltaine"
priekšsēdētāja
Arī šogad bija gan tirgotāji, gan pirkt gribētāji, gan
tie, kas muzicēja, gan tie, kas
klausījās... Ja nu Tu tur nebiji, tad neko darīt... Meklē citu
reizi ceļu uz Radošo māju, jo
šeit vienmēr Tevi uzņems atsaucīgi ļaudis! Būs gan danči,
gan rotaļas! Kas nu kurā reizē
piederas... Ja tirgus diena - tad
tirgus lustes! Ja dzimšanas dienas svinības, tad citi prieki. Ja
gribi pavadīt laiku kopā ar sa-

viem darba kolēģiem vai skolas biedriem, tad atkal citādāk!
Pie mums iespējams gan
gardi paēst, gan saturīgi laiku
pavadīt, gan izlocīt kājas latviskās rotaļās, spēlēs un dančos,
gan labi iepirkties! Netici? Atnāc, atbrauc un paskaties! Zvani pa t.26575499 un piesakies!
Bet tirgus lustes nu jau aiz
muguras... Paldies visiem par
kopā būšanu! Paldies tirgotājiem un paldies čaklajām biedrības "Baltaine" bitītēm!!! Zupa
bija garda! Un puķu sīpoli, kāršu pupiņas, ūdens kliņģeri (tie
gan jau apēsti), audumi jauniem brunčiem nu ir arī manā
mājā... Zupa pieēsta, spēlēts
un dziedāts! Ko vēl var vēlēties...! Radošajā mājā tagad būs
vēl viena interesanta attīstošā
koka spēle... Kad atnāksi, tad
redzēsi, bet vispār - VISS, KO
ļoti, un no sirds VĒLAMIES,
TAS PIEPILDĀS! Lai izdodas
Tev un izdodas man! Uz tikšanos!

Baltijas ceļa
30 gadadienai top vērienīgs
koncerts Likteņdārzā
Atzīmējot viena no Latvijas neatkarības atjaunošanas laika nozīmīgākā
notikuma Baltijas ceļa 30.
gadadienu, šogad, 24.augustā Likteņdārzā notiks
vērienīgs svētku koncerts
"Saule, Pērkons, Daugava". Svētku koncertā
izskanēs mūsu tautai
nozīmīgas un ar atmodas
laiku asociatīvas melodijas un dziesmas.
Maira Miķelsone,
koncerta producente
"Ar Baltijas ceļu sākās reāli
procesi, pierādījās pasaulei, ka
ar nevardarbīgu protesta akciju tautas var izteikt savu kvēlāko vēlmi - būt brīviem. Tamdēļ koncertu redzu kā Brīvības
daudzinājumu un apliecinājumu tam, ka Baltijas tautas latvieši, lietuvieši un igauņi ir
vienots spēks. Saule, Pērkons,
Daugava - Raiņa vārdos dzīvo trīsvienība latviešu svētumiem, katrs ar savu spēku un
aizsardzību tautai," skaidro
koncerta režisore un scenārija
autore Dace Micāne- Zālīte.
Režisore stāsta, ka Likteņdārzs ir vispiemērotākā vieta
šādam koncertam, kurš plānots kopā ar saules gaitas noslēgšanos vakarā. Arhiteks un
scenogrāfs Didzis Jaunzems
projektējot brīvdabas skatuvi

radīs ar arhitektūras vizuālajiem līdzekļiem skatu, kad
saslēdzas dabas skaistums,
dziesmu, mūzikas, deju skaistums svētku īpašā gaisotnē,
kad gaisā virmo prieks, lepnums un mīlestība uz Latviju!
Svētku koncertā "Saule,
Pērkons, Daugava" piedalīsies
komponists Mārtiņš Brauns,
koris Gaudeamus, dziedātāji Ieva Akurātere, Lorijas
Vuda un citi. Mārtiņš Brauns
speciāli šim koncertam gatavo kādu pārsteigumu, jaunu
skaņdabu. Savukārt pazīstamais horeogrāfs Agris Daniļevičs jau strādā pie deju priekšnesumiem, kas jāpielāgo dejai
Daugavas krastā. Koncerta
programmu veido diriģents
Ivars Cinkuss.
Koncerta tapšanu atbalsta
arī Kokneses novada dome.
Kā arī Kokneses kultūras cilvēki, dziedātāji dejotāji līdzēs
koncerta dalībniekiem un
viesiem svētku vainagā ievīt
skaistākos ziedus.
Koncerts notiks 24.augustā plkst. 18.00, Likteņdārzā,
Kokneses pagastā, Koknesē.

9

NR. 108 395 2019. gada 14. MAIJĀ

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Lielajā talkā paveiktais Kokneses novadā

Bebru pamatskolas 7. klases skolēni Lības Zukules vadībā cītīgi
darbojās pie katoļu dievnama.
Iršos dzīvo zaļi!

"Paldies visiem Lielās talkas dalībniekiem Kokneses novadā! Lai arī šogad
talkot gribētāju nebija
tik daudz kā citus gadus,
svarīgākais ir nezaudēt
Lielās talkas ideju – palīdzēt Latvijai kļūt tīrākai
un zaļākai. Paldies arī
visiem, kuri šajā dienā talkoja savu māju pagalmos
un privātās teritorijās, jo
ar sakoptu un ziedošu apkārtni mēs veidojam sava
novada vizītkarti," teic
Lielās talkas koordinatore
Kokneses novadā Benita
Peciņa.
Sarmīte Rode,
Ilzes Pabērzas, Daiņa
Vingra, Ilzes Kašas foto
Ja būtu jāpiešķir atsaucīgāko
talcinieku tituls, to noteikti saņemtu Kokneses senioru klubiņa "Pīlādzītis" biedri. Klubiņa vadītājas Zentas Bērziņas
vadībā jau par tradīciju "Pīlādzītim" kļuvis Lielās talkas
dienā čakli darboties II Pasaules karā kritušo piemiņas vietā

Priecīgi par paveikto Likteņdārza talcinieki.
Talcinieki Atradzes kapos veidoja jaunus tūju stādījumus.

Kokneses parkā. Arī šajā reizē
seniori saposa piemiņas vietas
apkārtni un atbrīvoja no atkritumiem ozolu un egļu audzi.
Jāteic, ka vecākā paaudze ir
visizturīgākie un enerģiskākie
talcinieki. Organizācijas "Daugavas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļas biedri Lielo talku
atbalstīja, rosoties Likteņdārzā
kopā ar citiem novada iedzīvotājiem. Pēc labi paveikta darba
talciniekus gaidīja uz ugunskura vārīta zupa. Šoreiz pavāra
lomā iejutās viens no talciniekiem – pašvaldības vadītājs
Dainis Vingris.
Kokneses pagasta Atradzes

kapu pārzine Vera Rubule
stāsta, ka Lielās talkas dienā
kapsētā čakli rosījās 11 talcinieki. Tika sakoptas vairākas
bez tuviniekiem palikušās atdusas vietas, vēlreiz nogrābtas
lapas kapličas teritorijā, kā arī
ir izveidots celiņš uz upīti, lai
vieglāk tikt pēc ūdens, jo ne
visi kapu kopēji izmanto ūdeni no akas. Turpinot veidot
un paplašinot tūju stādījumus
kapsētas labajā pusē, talcinieki
iestādīja 15 tūjas. Talkas noslēgumā ar atkritumiem tika piepildīti 20 maisi. Vera Rubule
teic, ka lielākā daļa tuvinieku
rūpējas par savu piederīgo at-

dusas vietām, bet joprojām ir
kapu kopiņas, kuras ilgstoši
nav koptas. "Paldies tām čaklajām rokām, kas sakopj ne tikai
savu tuvinieku, bet arī bijušo
darbabiedru atdusas vietas.
Īpašs paldies I,Gaiša Kokneses
vidusskolas skolotājām, kuras
uztur kārtībā savu bijušo kolēģu kapa vietas," ar pateicību
teic Vera Rubule.
Liels paldies Kokneses pagasta iedzīvotājai Sigitai Lazdānei par aktīvu piedalīšanos
talkā un iesaistīšanos apkārtējās vides sakopšanā.
Bebru pagastā par Lielo
talku atbildīgā bija pārvaldes
vadītāja Ilze Pabērza. Vērtējot

paveikto, viņa teic, ka šoreiz
Lielajā talkā piedalījās 17 iedzīvotāji un 17 Bebru pagasta
pārvaldes darbinieki, kā arī
Bebru pamatskolas kolektīvs.
"Paldies visiem, kuri atsaucās
mūsu aicinājumam un strādāja kādā no talkas vietām.
Paldies arī tiem, kuri sakopa
savus māju pagalmus un īpašumus! Diemžēl tie, kuri bezatbildīgi piesārņo apkārtni,
talkās nepiedalās", atzīst Ilze
Pabērza. Visaktīvāk iedzīvotāji talkoja Zutēnu kapos, sakopjot pamestās atdusas vietas un kapu teritoriju. Bebru
pamatskolas skolēni, skolotāji
un tehniskie darbinieki Lielās

talkas nedēļā darbojās Meža
parkā un estrādes teritorijā,
vācot kritušos zarus, sakopjot izveidotās atpūtas taciņas.
Katoļu dievnama sakopšanā
iesaistījās draudzes pārstāvji
un Bebru pamatskolas skolēni. Talcinieki bija sastopami arī stadionā, kur sporta
pasākumu organizatora Arta
Zvejnieka vadībā tika paveikti
dažādi darbi. Daži talcinieki
strādāja Vecbebru tehnikuma
teritorijā. „Par cilvēku attieksmi pret dabu liecina divu
NVA darbinieku savāktie 25
atkritumu maisi ceļa posmā
no Vecbirzniekiem līdz Vecbebriem,” rosinot vēl vairāk
domāt par sabiedrības vides
izglītošanu, teic Ilze Pabērza.
Iršu pagastā Lielā talka norisinājās 26. aprīlī. Kultūras
pasākumu organizētāja Ilze
Kaša stāsta par paveikto: "Apkārtnes sakopšanā roku pielika lieli un mazi. Šajā dienā
Iršus apciemoja Cūkmens un
piekodināja, lai nekļūstam par
cūkām. Talkas laikā tika sakopti: Iršupītes krasti, Brāļu
kapi un citas vietas pagastā.
Pusdienlaikā talcinieki baudīja gardu zupu, tika pie balvām
nominācijās: Lielais Kristaps,
Spēka mitriķis, Zaļie pirkstiņi,
Čaklā bite un citām nominācijām. Ir liels gandarījums par
paveikto un par to, ka mums
bija jauks iemesls pabūt kopā.
Vēlamies teikt lielu paldies
ikvienam par līdzdalību Iršu
sakopšanas talkā! Jo Irši dzīvo
zaļi!"
Dzīvosim zaļi visā Kokneses
novadā! Cienīsim citu paveikto
darbu un ikdienā rūpēsimies
par apkārtējās vides sakoptību!

Balva – Ogres Tehnikuma apmeklējums Trīs Kokneses
volejbola skolas
audzēkņi –
Latvijas čempioni
17. aprīlī Bebru pamatskolas 7.klases kolektīvs viesojās Ogres tehnikumā. Ekskursija uz mācību iestādi
bija balva par piedalīšanos
konkursā ,,Skola agrāk un
tagad. Sibīrijas skola”. Uzskatām, ka ekskursija bija
labi organizēta, izglītojoša
un interesanta.
Viktorija Augule,
7. klases skolniece

Atmiņā palikusi skolas atrašanās vieta, ēkas, mācību un prakses kabineti, atsaucīgi un laipni
skolotāji un audzēkņi.
Direktore Ilze Brante un nodaļu speciālisti īsi un izsmeļoši
informēja par izglītības iespējām,
apgūstamajām programmām,
ārpusstundu aktivitātēm, projek-

tu darbu, prakses iespējām un
dzīvi kopmītnēs, kā arī pastāstīja
par nākotnes iecerēm. Ogres tehnikumā mācās 960 , kopmītnēs
dzīvo 555 audzēkņi, apgūt var 22
profesijas. Mūsu klases skolēnus
vairāk ieinteresēja datortehnikas,
elektronikas un administratīvā
darba specialitātes un dizaina un
mākslas specialitātes. Audzēkņi,
kuri jau mācās šajā iestādē, spēja
ieinteresēt arī Mežsaimniecības,
koka un medību nodaļas specialitātēs. Atvērto durvju dienā varējām pārbaudīt savu piemērotību
Prasmju darbnīcās.
Meitenēm vairāk patika darboties interjera dizaina mākslā,
zēniem - datorzinības un praktiskajās apmācībās darboties ar
meža tehniku.
Daži skolēni apsver domu mā-

Atvērto durvju dienā prasmju darbnīcās.

cīties Ogres tehnikumā. Saprotam, lai dzīvē ko sasniegtu, smagi
jāstrādā, daudz jāmācās.
7. klases kolektīvs un audzinā-

tāja Anna Romanovska saka lielu
paldies Lībai Zukulei par atbalstu
un sadarbību ar skolu, par jauko
dāvanu - ekskursiju.

Svinēs mīlestības svētkus
Aizvadītā gada vasarā pirmo reizi Kokneses novada pašvaldība sirsnīgā pasākumā godināja Kokneses novadā dzīvojošos Zelta pārus un laulātos,
kuriem kopā pavadīti vairāk kā
50 gadi.
Arī šogad Kokneses novada

Dzimtsarakstu nodaļa aicina
uz stipro ģimeņu godināšanas
pasākumu pieteikties laulāto
pārus, kuri šogad svin Zelta vai
Dimanta kāzas, arī tās ģimenes, kuriem nav apaļa kopīgo
dzīves gadu jubileja, bet kopā
noietais ceļš mērāms vairāk

kā 50 vai 60 gadu garumā.
Lūgums pasākums pieteikties
līdz 19. jūlijam, zvanot pa tālruņiem: 65133637, 24403188
(nodaļas vadītāja), 29619832
(vadītājas vietniece) vai rakstot uz e-pastu: dzimtsaraksti@
koknese.lv.

Priecāsimies par kāzu jubilāru tuvinieku atbalstu, piesakot pasākumam savus vecākus
vai vecvecākus, lai sagādātu viņiem skaistu svētku brīdi! Precīzs pasākuma datums un laiks
tiks paziņots Kokneses Novada
Vēstis jūnija numurā.

Par “Credit 24”
meistarlīgas volejbolā
Latvijas čempioniem
otro gadu pēc kārtas
kļuvuši SK “Jēkabpils
Lūši” volejbolisti, kas
vakar savā laukumā
spēja atspēlēties no
rezultāta 0:2. “Lūši”
piecos setos pieveica
“RTU/Robežsardze”
komandu un uzvarēja
fināla sēriju ar trīs
uzvarētām un vienu
zaudētu spēli.
Ivars Māliņš,
Volejbola treneris
Citā reizē mēs to īpaši nepieminētu Kokneses novada masu medijos, bet, tieši
priekš mums, būtiskākais
fakts ir tāds, ka čempionu
komandas sastāvā spēlēja
arī trīs koknesieši. Edgars
Kalnozols spēles statistikā

Apsveicam jaunos Kokneses
volejbolistus ar panākumiem!

atzīmējās ar piecām servēm,
Matīss Petjukevics – trīs punkti un viena netverama serve,
Kristeram Dardzānam – divi
punkti.
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Kokneses amatierteātra jaunākais veikums – izrāde "Cīrulīši"
Aizvadīti maija gaišākie svētki –
Mātes diena. Kokneses amatierteātris savu sveicienu Mātes dienā ar pirmizrādi - Harija Gulbja
iestudējumu "Cīrulīši" jau uzdāvināja koknesiešiem Lieldienu
priekšvakarā. Arī tradicionālajā festivālā "Teātra pavasaris
Secē" jaunā izrāde aizkustināja
skatītāju sirdis ar izcilu aktieru
sniegumu un režisores Ingunas
Strazdiņas paveikto.
Sarmīte Rode
Foto no Kokneses amatierteātra
arhīva
Harija Gulbja 1974. gadā uzrakstītais darbs iemūžināts Oļgerta Dunkera
1980. gada kinofilmā, tā ir bijusi iemīļota izrāde Dailes teātrī un uz Nacionālā teātra skatuves. Ir autoru lugas, kas
nenoveco un savu vēstījumu nes cauri
laikiem. "Cīrulīši" ir izrāde par mums
un arī kā veltījums latviešu viensētām.
Režisorei Ingunai Strazdiņai piemīt
māka katram aktierim saredzēt savu
īsto lomu. Cīrulīšu Zelmas lomā mātes
mīlestībā staro amatierteātra ilggadējā
aktrise Rita Čerkovska. Inguna Strazdi-

Kokneses amatierteātra aktieri un režisore Inguna Strazdiņa pēc pirmizrādes,
saņemot skatītāju ziedus un aplausus.

ņa teic: "Es gribēju iestudēt izrādi, kurā
viņai būtu galvenā loma. Rita ir pieredzējusi aktrise, bet līdz šim savu talantu
atklājusi vairāk raksturlomās. Zelmas
tēls patiesi ir tuvs viņas būtībai."
Režisore stāsta, ka visvairāk skatītājiem Cīrulīšu saimnieces tēls saistās ar
slavenās aktrises Veltas Līnes atveidoto
kino lomu, bet lugā autors norādījis, ka
Zelmai ir 57 gadi. Koknesiešu izrādē

varone vairāk līdzinās lugas dramaturga redzējumam.
Arī pārējie lomu atveidotāji: Sandis
Migla, Jānis Madžulis, Sanita Ķūķe,
Marina Liepa, Aija Juste, Evita Brinķe un Edgars Zavelis ir gājuši savu
meklējumu ceļu un atraduši saviem
varoņiem spilgtākās nianses. Kaimiņienes Olgas lomā lieliski iejutusies
Iveta Žilinska, kurai šī ir pirmā loma

Skats no izrādes. Vidū Cīrulīšu Zelma –
Rita Čerkovska.
Kokneses amatierteātrī, bet viņa ir
spēlējusi citos kolektīvos. Ivetas Žilinskas varonei skatītāji veltīja sirsnīgus
sajūsmas aplausus. Jāuzteic arī veiksmīgais skatuves ietērps, kam fonā parādās akas zīme – latviešu spēka zīme,
kas simbolizē jaunu sākumu un sargā
dzimtu, ģimeni. Emocionālo noskaņu
veido izvēlētā Raimonda Paula mūzika
un gaismu spēle. Paldies par radošumu
Alenam Emīlam Oknovam!
Centrālais lugas notikums ir pēdējās
vakariņas, ko var nodēvēt arī par Vakarēdienu Cīrulīšos. Šo vakariņu laikā
Zelma pēkšņi sev atklāj cik maz un cik
virspusēji viņa pazīst savus bērnus jeb
Gulbja vārdiem runājot: "Bērni, kas
kļuvuši par tādu līdz galam nepadarītu darbu…". Zelma ir sagatavojusi

saviem bērniem, viņasprāt, emocionālas un svarīgas dāvanas, tā ir viņas
vēlme ar kopīgām ģimenes atmiņām
atdzīvināt un aptvert notikumus, kas
saistīti ar kopīgo un nozīmīgo pagātni. Mātei liekas svarīgi nodot pagātnes
liecības saviem bērniem, taču izrādās,
ka "stāsts par pagātni" bērnos neatrod
adresātu.
Mums katram ir savas izjūtas, domājot par "Cīrulīšiem". Tiem, kas jau
redzējuši izrādi, saviļņojumu radīja režisores ideja par bērnības atmiņu simbolu izmantot sasaukšanos ar svilpauniekiem. Izrādes gaitā ik pa laikam
kāds no varoņiem patur plaukstā māla
putniņu un tajā iepūš atbalsi no savas
bērnības. Ar svilpaunieku skaņām bērni izrādes beigās atsauc māti atpakaļ uz
Cīrulīšiem.
Inguna Strazdiņa teic: "Mūsu izrāde
nav par to, ka Zelma nespēj atstāt Cīrulīšus, bet par viņas vēlmi nebūt bērniem par nastu. Zelma viņus vienmēr
gaidīs savos Cīrulīšos."
Paldies Kokneses amatierteātrim
par vēl vienu izrādi, kas neatstāj vienaldzīgus, bet liek domāt. Katram par
savām mājām.

Kokneses novada jaunieši “Erasmus+”
apmaiņas braucienā Itālijā

Kokneses jaunieši iegūst jaunu pieredzi Itālijā.

Aprīļa sākumā, maza Montones
pašvaldība Itālijā, bija vieta,
kur satikās mazas grupiņas,
piecu cilvēku sastāvā, no Itālijas, Turcijas, Latvijas un Kipras,
lai būtu kāda internacionāla
notikuma galvenie dalībnieki.
Ieva Ūtēna,
grupas līdere – Jaunatnes lietu
speciāliste
Starpkultūru apmaiņas program-

ma bija iespējama un tika finansēta Eiropas mobilitātes programmas
“Erasmus +” ietvaros, kas kopš 2014.
gada ļauj Eiropas un citu valstu jauniešiem, līdz 30 gadu vecumam,
smelties pieredzi ārvalstīs, izmantojot
neformālās izglītības metodes.
Projekta “Kultūra iet caur vēderu”
(“Culture goes through stomach”),
kurš norisinājās no 3. – 10.aprīlim
Montones ciematā, tēma bija ēdiens
kā efektīvs līdzeklis dažādu valstu

kultūru savstarpējai integrācijai un tai
pat laikā, tas ir ļoti iedarbīgs veids kā
apzināties savu vēsturisko, nacionālo
un kultūras identitāti.
Ēdiens atspoguļo ne tikai tā pagatavošanas veidus un izmantotos
produktus, atkarībā no tautas ģeogrāfiskā novietojuma vai vēsturiskajiem
notikumiem, bet arī ēšanas kultūru,
paražas, nerakstītos noteikumus. Ar
ēdiena palīdzību var ciemiņam likt
justies gaidītam, uzsākt kopīgas sarunas, vieglāk iegūt draugus. Šobrīd
tā ir ļoti aktuāla tēma, sevišķi ņemot
vērā pasaulē esošo politiskās un vēsturiskās situācijas kontekstu, kad tautu un atsevišķu nāciju integrācija un
līdzās pastāvēšana kļūst arvien sarežģītāka. Tostarp arī šajā projektā tikās
divu valstu pārstāvji, Turcija un Kipra, starp kurām vēsturiski ir gadiem
ilgs ģeopolitisks konflikts, tomēr dalībnieki savā starpā ļoti labi sapratās,
izveidojās draudzīga savstarpēja komunikācija.
Projekts saveda kopā 20 jauniešus, vecumā no 20 – 26 gadiem, kas
ir uzauguši atšķirīgās kultūrās un sociālajās paražās, un iepazīstināja ar

citu valstu tradīcijām. Neskatoties uz
to, ka Itāliju, Kipru un Turciju vieno
kopīga Vidusjūras diēta, tiek lietoti
diezgan līdzīgi produkti, kā piemēram, olīveļļa, olīves, jūras produkti un
citi, tomēr ir vērā ņemamas atšķirības
kā ēdiens tiek uztverts, pasniegts un
ar to saistītās tradīcijas. Sevišķi atšķirīgas tradīcijas un ēdiena pagatavošanas veidi šīm valstīm bija ar Latviju.
Tradīcijas un atšķirīgā ēdiena pasniegšana bija labi pamanāma, par cik
katru vakaru kāda no dalības valstīm
savus nacionālos ēdienus gatavoja un
pasniedza pati, stāstīja par pagatavošanas veidu un sastāvdaļām, ar ko
šis ēdiens katrai valstij ir nozīmīgs.
Šajos nacionālajos vakaros tika likta
attiecīgās valsts mūzika, dejotas dejas,
stāstīts par tradīcijām, paražām. Tā,
piemēram, mūsu jaunieši stāstīja par
Dziesmu un deju svētkiem, puiši dejoja deju “Es izjāju prūšu zemi”, citiem
mācījām dejot deju “Cūka pupās”,
paši prezentējām savus tautas tērpus.
Stāstījām arī par pasniegtajiem ēdieniem, jo bija gan zirņi ar speķi, kas ir
tradicionāls Ziemassvētku ēdiens, paskaidrojām ticējumus, kas saistīti ar
šo ēdienu. Tāpat mums līdzi bija trīs
veidu sieri – mājās gatavots jāņu siers,
veikalā nopirktais ķimeņu siers un
mūsu novadā gatavotais Ievas siers.
Protams, ka Latvija nav iedomājama
bez rupjās rudzu maizes, Laimas saldumiem un šokolādes.
Lai vairāk apzinātos savas kultūras identitāti, viens no uzdevumiem
katrai grupai bija izveidot vizuālu
prezentāciju par saviem ēdieniem,
kas būtu obligāti jānobauda ārzemniekiem, ierodoties attiecīgajā valstī.
Šīs prezentācijas laikā uzzinājām, cik
ļoti atšķiras mūsu ēšanas paradumi
no Itālijas, jo tur pat kafijas veidiem ir
savi nerakstīti dzeršanas laiki, jo pēc
pulksten 11 viņi dzer tikai ekspreso.
Lai tuvāk iepazītu Montones ciematiņu, viena no aktivitātēm bija,
sadaloties internacionālās grupās, komunicējot ar vietējiem iedzīvotājiem,

atbildēt uz 50 jautājumiem, kas visām
grupām tika izdalīti vienādi. Jauniešiem vajadzēja pielietot radošu domāšanu, netipiskās situācijās, pārvarēt
kautrīgumu, uzrunājot svešiniekus,
pielietot svešvalodas zināšanas, būt
asprātīgiem un atjautīgiem, jo tādi
bija arī spēles jautājumi. Rezultātā
cīņa par punktiem bija liela, jo neviena no komandām negribēja padoties.
Bet galvenais ieguvums bija jaunās
zināšanas par tās vietas vēsturi, arhitektūru,
Viena diena tika pavadīta Perugia,
kas ir tā reģiona, kurā bijām atmetušies, lielākā pilsēta. Tur jauniešiem
bija dots brīvais laiks, lai baudītu
arhitektūru, atpūstos, runātu ar vietējiem iedzīvotājiem, uzlabotu savas
angļu valodas zināšanas, iemācītos
kādus jaunus vārdus citu dalībnieku
valodās.
Apmēram nedēļas garumā, jaunieši
apmainījās idejām, dalījās ar saviem
uzskatiem, piedalījās praktiskās aktivitātēs, diskutēja par ēdienu, paši to
gatavoja un devās vizītēs pie vietējiem
pārtikas audzētājiem un ražotājiem,
lauksaimniekiem. Viņiem bija iespēja
iepazīt jaunas vietas, vietējās tradīcijas, valodu un vēsturi tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem. To skaitā bija arī
Montones mērs Mirco Rindaldi, kas
vienmēr ir atvēlējis laiku un bijis viesmīlīgs uzņemot jaunos cilvēkus savā
pašvaldībā, diskutējot un pārrunājot šī
projekta aktuālo tēmu – ēdienu. Mums
bija tā izdevība, vizītē pie mēra, satikt
arī ēdiena ekspertu, vēsturnieku un
pētnieku Adriano Bottaccioli kungu.
Projekta organizatori un uzņēmēji
ir Itāļu nevalstiskā organizācija biedrība “The Gentle Giant Cultural Association”, sadarbībā ar Kokneses novada domi, jauniešu biedrību no Kipras
“Matrioska.cy” un Turcijas biedrību
“Uluslararasi Defne Genclik Egitim
Derneg”.
Mūsu novada jaunieši Sigita, Kristina, Raitis un Reinis saka lielu paldies mūsu pašvaldībai par atbalstu!
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Koris „Alaine” 20 gadu jubilejā dziedās
Andra Kristona dziesmas
Dzīve mūs saved kopā ar tiem
cilvēkiem, ar kuriem mums ir
jāsatiekas. Dziesmas ceļā senioru
jauktais koris „Alaine” ir saticies
ar komponistu Andri Kristonu no
Liepājas, un šīs satikšanās vainagojusies ar skaistu un radošu
sadarbību. 25. maijā pulksten 14
Kokneses luterāņu baznīcā būsiet gaidīti kora „Alaine” 20 gadu
jubilejas koncertā „Ir vienkārši
ļoti labi, ka tu esi pasaulē”, kurā
jubilāri dziedās Andra Kristona
dāvātās dziesmas. Koncertā
piedalīsies arī „Alaines” draugi
– senioru jauktie kori: „Mantojums” no Madonas, „Kamene” no
„Lielvārdes”, „Altera” no Ogres,
„Baltābele” no Skrīveriem, „Sarma” no Bauskas un „Atbalss” no
Vecumniekiem. Goda viesis būs
kora iemīļoto dziesmu autors
Andris Kristons.
Sarmīte Rode
Foto no „Alaines” kora arhīva
„Pašlaik mūsu repertuārā ir 22 Andra Kristona dziesmas. Tik uzticīgi neesam bijuši nevienam citam autoram!
2017. gada vasarā manās rokās nonāca
komponista apjomīgs dziesmu krājums. Nodomāju – šo bagātību nevar
laist garām! Priecēja, ka dziesmu vidū
ir melodijas ar vietējo autoru vārdiem.
” – teic kora diriģente Silvija Cīrule.
Pēc viņas ierosmes tā paša gada rudenī
Kokneses kultūras namā notika literāri
muzikāls pasākums, kurā skanēja kora

dziedātās Andra Kristona dziesmas un
Kokneses dzejnieku vārsmas. Tikšanās
brīdī komponists korim uzdāvināja
Ziemassvētku dziesmu izlasi „Adventē”,
un Ziemassvētku laikā tās kora izpildījumā skanēja koncertā Kokneses luterāņu baznīcā. Kopš 2017. gada rudens
visos koncertos, kur uzstājas senioru
jauktais koris, viņu repertuārā iekļautas
Andra Kristona dziesmas.

Dziesmas savaldzina
ar melodiskumu
Pagājušā gada 16. novembrī Kokneses tūrisma informācijas centrā notika
Olgas Bundzenieces grāmatas „Vasaras
Koknesē” atvēršanas svētki, sirsnīgu un
emocionālu noskaņu šajā pasākumā
radīja „Alaines” kora dziedātās komponista dziesmas par Pērsi un Daugavu.
Kora dziedātāji teic, ka Andra Kristona
dziesmas savaldzina ar melodiskumu.
„Pirmo reizi, izdzirdot melodiju, tā paliek prātā un gribas dziedāt vēl un vēl!”
– atzīst koristi. Savukārt pats komponists atklāj: „Jūtos pagodināts, ka „Alaines” koris savam repertuāram izvēlējies
manas dziesmas!” Un ar sev raksturīgo humoru piebilst: „Dažs autors savā
mūžā to nemaz nepiedzīvo!”
Andris Kristons pēc profesijas ir ārsts
un joprojām strādā Liepājas reģionālajā
slimnīcā par pneimonologu. Mūzika un
dziesmu sacerēšana ir viņa sirdslieta. Tā
nav nejaušība, ka ceļš no Liepājas ik pa
laikam atved uz mūsu pusi. Pirmās skolas gaitas nākamajam ārstam un komponistam sākušās Aiviekstē, bet no 4.

Iespēja jauniešiem apgūt jaunas
prasmes un zināšanas
Ja tu esi jaunie s vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā,
nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un
DARI”! Projektu īsteno Kokneses novada dome sadarbībā ar
Jaunatnes starptau sko programmu aģentūru.
Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri
nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrē NVA, vai ir
reģistrē NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu
laikā nav iesais jušies NVA piedāvātajos pakalpojumos. Mērķa
grupā ietilpst arī jaunās māmiņas 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 ak vitātēm, saņemt konsultācijas pie
speciālis em.
Kāda izska sies jaunieša individuālā pasākumu programma?
Projekta laikā ks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu
programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā
paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas ak vitātes:
- neformālās un ikdienas mācīšanās ak vitātes,
- speciālistu konsultācijas,
- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta ak vitātes,
kultūras pasākumi),
- ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā
(ak vitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
- iesais šanās vietējās sabiedriskajās ak vitātēs u.c.
Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju raks uz
e-pastu dienascentrs@koknese.lv vai zvani 26525901, 65161740,
vai piesakies Ģimenes atbalsta dienas centrā Vērenes ielā 1,
Koknesē.
Projekta mērķis ir mo vēt un ak vizēt jauniešus, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu (NEET) un veicināt šo jauniešu iesais
izglī bā, tai skaitā NVO vai jauniešu centru darbībā.

Olgas Bundzenieces grāmatas „Vasaras Koknesē” atvēršanās
svētkos. Koris „Alaine” kopā ar diriģenti Silviju Cīruli, Andri
Kristonu un rakstnieces dēla ģimenes pārstāvjiem.

klases turpinājušās Bebru pamatskolā,
kur ar stingro klases audzinātāja Voldemāra Jākobsona tvērienu klases puikas
izauguši par krietniem vīriem. „Mēs
bijām laba kompānija: Uldis Filipsons,
Uldis Straume, Pēteris Bārs, Valdis Kalniņš, Jānis Birkāns un citi,” atminoties
skolas laiku Vecbebros, smaidot teic
Andris Kristons. Pēc ilgāka laika savā
bērnības zemē viņš atgriezās 2010. gada
vasarā Bebru pamatskolas salidojumā,
kad arī ciemojās sava skolotāja un tēlnieka Voldemāra Jākobsona muzejā
„Galdiņos”. Salidojumā 1959. gada absolvents skolai uzdāvināja savu dziesmu
krājumu, un no tā brīža viņa dziesmas
skan arī Bebru pagasta vokālā ansambļa
„Nianse” izpildījumā.

Iedvesmo jaunradei
jauno paaudzi
2010. gada rudenī Jaunjelgavas kultūras namā notika piemiņas pasākums
mūžībā aizgājušajam ārstam Mārtiņam Akmenim. Izrādījās, ka jaunjelgavietis vairāku gadu garumā bija sūtījis
savam studiju biedram un draugam
Andrim Kristonam laikrakstā „Staburags” publicētās dzejas lappuses ar
rosinājumu rakstīt mūziku mūsu vietējo autoru dzejoļiem. Viņa sapnis bija
sarīkot koncertu ar Andra Kristona
sacerētajām dziesmām. Diemžēl Mārtiņš Akmens šo brīdi nepiedzīvoja,
bet viņa draugs savu vārdu turēja, un
šīs dziesmas grupas „Helikons” izpildījumā skanēja jaunjelgavietim veltītā
piemiņas koncertā. Pēc šī pasākuma
dziesmu autoram radās ideja kopā ar
saviem domubiedriem – grupu „Helikons” 2010. gada nogalē sarīkot
Ziemassvētku koncertu Bebru pamatskolā, kurā skanēja dziesmas ar Ārijas
Āres un Sarmītes Rodes vārdiem. Tā
pamazām sāka veidoties sadarbība ar
Bebru pamatskolu un „Galdiņu” muzeju. 2011. gada vasarā tēlnieka Voldemāra Jākobsona muzeja 35 gadu
jubilejas pasākumā skaista dāvana bija
Andra Kristonas un grupas „Helikons”
koncerts. Ar vēl lielāku pārsteigumu
2012. gads iesākās Bebru pamatskolai,
saņemot ziedojumu no bijušā skolas
absolventa ar mērķi izveidot skolēnu
jaunrades konkursu, tā veicinot jaunu
talantu izaugsmi un pieminot skolotāja Voldemāra Jākobsona ieguldījumu
jaunās paaudzes audzināšanā. Šopa-

vasar jau astoto gadu
Bebru pamatskolā notika jaunrades konkurss
„Mans lepnums – Bebru pagasts”, kurā tāpat
kā citus gadus labāko
darbu autoriem naudas
balvas pasniedza konkursa ierosinātājs un
atbalstītājs Andris Kristons. Pateicoties viņa
ziedojumam, Zutēnu
„Ar dziesmu pa dzīvi!” – tāds varētu būt Andra
Kristona dzīves moto.
kapsētā pagājušajā gadā
un pabeidzis trompetes klasi, bet komtika labiekārtota tēlnieka
Voldemāra Jākobsona piemiņas glabā- ponēt sācis krietni vēlāk.
Rakstot dziesmas, Andrim Kristotāja Augusta Pētersona atdusas vieta.
2017. gadā Latvijas valsts dzimšanas nam svarīgs ir teksts. Viņš teic: „Ja skan
dienas pasākumā Andris Kristons saņē- dzejolis, skanēs arī dziesma.” Viena no
ma godpilno „Kokneses novada Goda mīļākajām dzejniecēm ir Ārija Elksne,
pilsoņa” nosaukumu. Tā Kokneses no- kura dakterim Kristonam institūtā māvada ļaudis apliecināja savu cieņu cilvē- cījusi bioloģiju.
Muzikālo talantu mantojuši arī abi
kam, kurš ar nesavtību palīdz savai bijušajai skolai un dara krāsaināku mūsu Andra Kristona dēli Juris un Mārcis.
Juris Kristons ir Latvijā pazīstams tauspašdarbības kolektīvu radošo dzīvi.
Apbalvojuma saņemšana dienā Kok- tiņinstrumentālists, bet Mārcis, tāpat kā
neses novada pašvaldībai Andris Kris- tēvs, ir ārsts pneimonologs.
Ilgus gadus Andris Kristons strādātons uzdāvināja dziesmu par Koknesi,
bet mednieku kolektīvam „Ķepainis” jis par Liepājas Tuberkulozes slimnīcas
šogad ir uzrakstījis dziesmu, kura no- vadītāju, ir bijis Liepājas reģionālās
teikti kļūs par kolektīva himnu. Arī slimnīcas Plaušu slimību un tuberkuamatierteātru festivāla „Pērses krasti” lozes ambulatorās nodaļas vadītājs.
Kopā ar Liepājas radošo inteliģenci
himnas autors ir Andris Kristons.
dziesmu autors ilgstoši darbojas LieMūzikas mīlestība –
pājas literātu un radošo mūziķu klubā
dzimtas mantojums
„Helikons”. „Šķiet, Liepājā nav nevieMūzikas mīlestība Kristonu dzim- na dzejnieka, kuru dzejoļiem nebūtu
tā ir iedzimts talants četrās paaudzēs. rakstījis mūziku. Sākot ar Olafu GūtAndra Kristona vecāmamma spēlējusi mani, Modri Zihmani un citiem lievijoli, bet tēvs Aleksandrs Kristons ir pājniekiem. Kurzemē ik rudeni tiek
strādājis kultūras namos par māks- plaši svinētas Dzejas dienas. Gatavoliniecisko vadītāju un direktoru, arī joties dzejas svētkiem, autori man sūta
pats labprāt muzicējis. Dzīvojot Iecavā, dzejoļus, bet es tos ietērpju mūzikā.
vadījis bērnu vokālos ansambļus. Ve- Priecājos, ka ir izveidojusies jauka sacākās paaudzes bebrēnieši atminas, ka darbība ar Kokneses dzejniekiem. Kā
Aleksandrs un Elza Kristoni 50. gadu biedrība „Mazā taka” man uzdāvina
vidū strādājuši Vecbebru biškopības un kādu dzejas grāmatu, tūlīt rakstu mūdārzkopības skolā. Pēc skolas gadiem ziku! Es jau esmu tikai tāds blēdis, kurš
Bebros, ģimene pārcēlusies uz dzīvi dzejnieka tekstam pieraksta klāt meloIecavā. Mācoties Iecavas vidusskolā, diju!” – jokojot teic Kristona kungs.
mūziku uzņēmīgais jaunietis mācījies
Senioru jauktais koris „Alaine” jau
privāti. Studējot Medicīnas institūtā, divus gadu desmitus kopā ar savu enerspēlējis trompeti nelielā ansamblī. Sā- ģisko un pieredzējušo diriģenti Silviju
kot strādāt Liepājā, nokļuvis pie maes- Cīruli mums dāvā savu dziesmas mīlestro Valda Vikmaņa un turpinājis spēlēt tību. Koncerta nosaukums: „Ir vienkārtrompeti viņa vadītajā orķestri. Tādējā- ši ļoti labi, ka tu esi pasaulē” - skan kā
di būts ne vienos vien Dziesmu svētkos pateicības vārdi dziesmas ceļā satiktiem
un daudz kur citur. Būdams jau ārsts, cilvēkiem. 25. maijā satiksimies arī mēs
iestājies Liepājas Mūzikas vidusskolā „Alaines” jubilejas koncertā!
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Baltā galdauta svētki Iršos Ģimenes atbalsta dienas centra radošo
darbu izstāde Kokneses pagasta bibliotēkā

Smaids un dziesma sader kopā! Iršu pagasta vokālā ansambļa dalībnieces.

4. maijā Iršu pagasta norisinājās
pasākums - Baltā galdauta svētki,
kurā Iršu balsis ieskandināja ''Austošās saules'' dziesma, kas stāsta par
dvēseles un gara brīvību, par ticību
savai esamībai un pasaules dzīvībai.
Baltā galdauta svētki ir diena, kad
mēs varam pabūt kopā, atminēties
to, kas bijis, kas padarīts. Iršu pagasta iedzīvotāji varēja baudīt nesteidzīgu pasākumu, mieloties ar īstu rupj-

maizi, piedalīties Iršu pagasta bibliotēkas rīkotajā loterijā un malkot tasi
siltas tējas.
Pasākumā laikā skanīgi dziedāja:
Sieviešu vokālie ansambļi - "Irši" no
Iršiem, "Zīle" no Vietalvas, "Nianse"
no Bebriem. Paldies visiem, kas vēlējās būt kopā un atminēties to, kas
mums ir patiesi dārgs!
Ilze Kaša, Kultūras pasākumu
organizētāja Iršu pagastā

No 2018.gada sākuma Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centrā
norit sociālās rehabilitācijas
programma senioriem un personām ar invaliditāti. Programmas
galvenie mērķi bija sniegt psiholoģisku atbalstu, atzināties
savus iekšējos resursus; apgūt
jaunas un uzlabot jau esošās
prasmes un iemaņas; personas
adaptācija un maksimāla iekļaušanās sabiedrībā; runas centru,
sīkās motorikas, fiziskā attīstība
un stāvokļa uzlabošana; pašvērtējuma, motivācijas un garīgās
stabilitātes uzlabošana.
Ieva Ūtēna,
Kokneses Ģimenes atbalsta
dienas centra vadītāja
Nodarbības tika sadalītas 2 ciklos

Ministrs Kaspars Gerhards: “Lauksaimniecības nozare ir svarīga valstij
ne tikai pārtikas ražošanā, radot kvalitatīvus un veselīgus produktus vietējam
tirgum un eksportam, bet arī nodarbinātības nodrošināšanā Latvijas valsts
reģionos. Tā sniedz iespēju Latvijas iedzīvotājiem dzīvot un strādāt reģionos,
kā arī uzturēt un veidot valsts ainavas.
Ikviens lauksaimniecības nozarē nodarbinātais sniedz valstij daļu no tā ieguldījuma, ko ik dienu valsts iedzīvotāji
redz laukos, ko redz savos pārtikas grozos, kā arī valsts tautsaimniecības veicināšanā. Latvieši ir čakla un prasmīga
tauta, kas nebaidās strādāt, atlocīdami
piedurknes. Tieši tādēļ lauksaimnieku
vidū augsti vērtētā gada balva “Sējējs” ir
iespēja, kuru aicinu izmantot ikvienam
– lai paslavētu čaklākos cilvēkus, kā arī
izceltu pozitīvos piemērus lauksaimniecības nozarē. Aicinu pašvaldības aktīvi
iesaistītes šajā konkursā, piesakot sava
novada labākos saimniekus!”
Dalībnieki konkursā “Sējējs 2019”
tiks vērtēti nominācijās – “Gada lauku
saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”,

“Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada
veiksmīgākā kopdarbība”, “Bioloģiskā
lauku saimniecība” un “Gada LEADER
projekts vietējā rīcības grupā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” konsultāciju birojos
vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs,
vai LAD Centrālajā aparātā Klientu
apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas
laukumā 2 līdz 2019. gada 31. maijam.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī
nominācijās “Rītdienas sējējs – mazpulks” un “Zinātne praksē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs
– mazpulks” pieteikumus jāiesniedz
biedrībā “Latvijas Mazpulki”, Rīgā,
Ezermalas ielā 28-2, LV-1014 līdz 2019.
gada 9. jūnijam, savukārt nominācijā
“Zinātne praksē un inovācijas” – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2019.
gada 31. maijam.
Jau trīspadsmito gadu tiks pasniegta
balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes,
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Lai
pieteiktu pretendentus balvai par mūža
ieguldījumu lauksaimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā,
Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302.
kabinetā jāiesniedz rakstisks pieteikums
(brīvā formā) līdz 2019. gada 26. jūlijam.
Konkursa laureāti saņems Gada
balvu “Sējējs” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu, tiks apbalvoti arī
veicināšanas balvu saņēmēji. Konkursa
dalībniekus godinās konkursa noslēguma pasākumā 2019. gada rudenī.
Iepazīties ar konkursa nolikumu,
vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma
veidlapām un citu ar konkursu saistīto
informāciju var “Sējējs” tīmekļvietnē
www.sejejs.lv.

sveikumi Ziemassvētkiem, Valentīna
dienai un 8.marta svētkiem. Veidojām
bļodiņas un eglīšu rotājumus no pašcietējošās masas, ceptām piparkūkas
un dzimšanas dienas torti, roku veiklībai un motorikai krāsojām mandalas,
vērām pērlītes rokassprādzēs. Pēdējā
nodarbībā katrs dalībnieks tika pie
dāvaniņas no Dienas centra vadītājas
– krūzītes, ko paši izdekorēja, izmantojot nagu lakas pārpalikumus.
Daļa šo darbiņu tika izmantoti, apdāvinot sev tuvos cilvēkus svētkos, bet
tos varēs redzēt bildēs, bet pārējie šo
dalībnieku radošie darbi būs skatāmi
Kokneses pagasta bibliotēkā sākot ar
15.maiju.
Izstādi papildinās arī projekta
“PROTI un DARI” jauniešu mākslīgo
ziedu floristikas darbi, būs pieejams
foto rāmis un aksesuāri, lai nobildētos.

Uzņēmumā SIA „BaltPal” norit
vērienīgas pārmaiņas

Vēl līdz 31. maijam var
pieteikties lauksaimnieku
konkursam “Sējējs 2019”
Zemkopības ministrija (ZM)
aicina lauku uzņēmējus, jaunos
zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku
vidū iecienītajam konkursam
“Sējējs 2019”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai
pašvaldības, lauksaimnieku un
pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās
nominācijās un tiks pasniegta
arī balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 26. reizi.
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

– pavasara un rudens periodos un sākotnējais nodarbību skaits tika paredzēts 26 nedēļu garumā, ar noslēgumu
2018.gada novembra beigās. Tomēr
grupa bija ļoti atsaucīga, draudzīga un
darboties griboša, ka pēdējo nodarbību mēs aizvadījām tikai marta beigās.
Pirmajā ciklā aktivitātes vairāk bija
paredzētas atbalsta grupām, vokālajām un ritmikas nodarbībām un sīkās
motorikas attīstībai. Dalībnieki piedalījās smilšu lampu nodarbībā, dažādu
materiālu iepazīšanas un veidošanas
darbnīcās, mācījāmies aust apaļos paklājiņus.
Sākoties rudenim, tika uzsākts otrais nodarbību cikls un tajā tika gatavoti jau paliekoši darbiņi veidošanas,
dekopāžas, papīra plastikas un citās
tehnikās. Tika taisītas sveces, šūtas piespraudītes, lietas ziepes, gatavoti ap-

Pēteris Zutis ir atbildīgs par gatavās
produkcijas iepakošanu.

Aizvadītajā mēnesī apritēja pieci gadi kopš kokapstrādes uzņēmums SIA „Baltpal” Koknesē,
1905. gada ielā 4, nodarbojas
ar koka palešu rāmju ražošanu
un pārdošanu. „Pēdējo gadu
laikā mūsu uzņēmums nemitīgi
attīstās, tāpēc iegūtos līdzekļus
investējam jaunā ražošanas
aprīkojumā, jaunu noliktavu
būvēšanā un ražotnes rekonstrukcijā. Šobrīd uzņēmumā
notiek vērienīgas pārmaiņas,”
informē SIA „BaltPal” pārstāvis
Andris Lipskis.
Sarmīte Rode
Aprīļa nogalē sākās intensīvs teritorijas labiekārtošanas darbs, bet
ražošanas cehos notiek pakāpenisks
modernizācijas process, remontējot
telpas un uzstādot jaunas ražošanas
iekārtas. Par to pārliecinājās arī Kokneses Novada Vēstis, apmeklējot uzņēmumu saspringtajā darba ikdienā.
Ar tehnikas palīdzību norit laukumu sagatavošana bruģēšanai, darbu
ērtībai tiks savienoti divi ražošanas

jums,” teic Andris Lipskis.
Uzņēmumā ir nodarbināti 28 cilvēki, gandrīz visi ir Kokneses novada
iedzīvotāji, izņemot 6 strādniekus no
Aizkraukles. Kadru mainība ir reta, ir
darbinieki, kuri strādā no uzņēmuma
pirmās dienas.
Par SIA „Baltpal” izaugsmi un
augsto ražotspēju liecina veiksmīgā
sadarbība ar uzņēmumiem Vācijā,
Anglijā, Francijā, Holandē, Austrijā,
Itālijā, Spānijā un Skandināvijā, kā
arī Latvijā. Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā sastādīja
vairāk nekā 3 miljoni eiro. Andris Lipskis uzsver: „Ražošanā
izmantojam tikai vietējo koksni
un kokmateriālus. Palešu rāmji
no sausas, termiski apstrādātas,
ēvelētas skuju koksnes ir labākais risinājums kravas drošā
transportēšanā un noliktavas
optimizēšanā. Varam izgatavot
koka iepakojumu pēc pasūtītāja
specifikācijām Katru mēnesi mēs
saražojam ap 50-60 tūkst. vieKoka palešu rāmju sagatavošanās procesā nības un piegādājam tās mūsu
darbojas Raivis Berners.
partneriem Pēc vajadzības vaangāri. Pavisam drīz ēvelēšanas kok- ram arī palielināt ražotnes jaudu, lai
materiālu cehā tiks pabeigts remonts nodrošinātu kvalitatīvu produktu un
un sāks darboties no Vācijas atceļoju- ātru tā piegādi galapunktā.”
sī jaunā ēvele un skaidu nosūkšanas
Uzņēmumam kaimiņos atrodas
ierīce. Arī pārējos cehos telpas tiek veikals „Ataudze”. Pavisam nesen atpārvērstas jaunā veidolā. Veicot opti- klājās interesants fakts - trīs gadus,
mizāciju, cehā, kurā līdz šim strādāja ceļojot pa pasauli, Koknesē atgriezās
astoņi cilvēki, pateicoties moderna- palešu rāmis ar SIA „BaltPal” atpajām iekārtām, varēs darboties divi zīstamības zīmi. Veikala īpašnieki to
strādnieki.
uzdāvināja ražotājiem!
„Darbu pabeigšanas termiņš ir
Pabeidzot telpu rekonstrukciju un
31. augusts. Darāmā vēl ir daudz, bet teritorijas labiekārtošanu, būs izveigaidāmais rezultāts atsver pagaidu dots moderns, mūsdienu prasībām
grūtības - jātiek galā gan ar remont- atbilstošs ražošanas uzņēmums, nodarbiem, gan produkcijas ražošanu. drošinot produkciju ES tirgum un
Pašreiz tiek ieguldīti tikai uzņēmuma pašmāju uzņēmējiem. Paveiktais būs
līdzekļi, bet tiks piesaistīts arī Eiropas arī apliecinājums - Kokneses novadā
Savienības struktūrfondu finansē- uzņēmējdarbībai ir nākotne!

Aicinājums Bebru pamatskolas
absolventiem!
Nākamvasar Bebru pamatskola gaidīs
absolventus uz kārtējo salidojumu. Paldies tiem absolventiem, kuri savu skolu
atceras ne tikai svētku pasākumos!
Pateicoties Andra Kristona ierosmei
un ziedojumam, jau astoņus gadus Bebru pamatskolā notiek skolēnu jaunra-

des konkurss. Par mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju atbalstītāju kļuvis
absolvents Uldis Krievārs. Ar vēlmi
palīdzēt savai skolai, Uldis Krievārs un
Andris Kristons aicina atsaukties arī citus absolventus, lai izveidotu absolventu
– atbalstītāju biedrību vai fondu. „Kopā

apvienojot spēkus un idejas, mēs daudz
laba varētu paveikt mūsu skolai,” teic
topošā fonda dibinātāji. Lūdzam absolventus par savu vēlmi darboties, sazināties ar Bebru pamatskolas direktori
Lidiju Degtjarevu, tālrunis: 26416943
Bebru pamatskolas kolektīvs
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Kokneses U-19 volejbola komandai
bronza Latvijas čempionātā
27.-28. aprīlī Daugavpilī notika
LVF Latvijas jaunatnes čempionāta finālsacensības volejbolā
U-19 grupas jauniešiem. Tiesības spēlēt finālā bija izcīnījušas
četras komandas – Daugavpils
volejbola skola, Rīgas volejbola
skola 1, Rīgas volejbola skola 2
un Kokneses jauniešu volejbola
komanda.
Kokneses sporta centra
informācija
Pusfināla spēles notika sestdien. Kokneses komanda spēlēja ar Daugavpils komandu. Spēle
beidzās pēc četriem nospēlētiem
setiem – koknesieši zaudēja 1:3
(25:16;25:18;22:25;25:12).
Otrajā
pusfinālā tikās abas RVS komandas.
Sīvā piecsetu mačā uzvaru guva RVS
2 komanda (25:22;17:25;25:21;28:30
;10:15). Uzvarētāju komandas sastāvā spēlēja jaunā volejbola “zvaigzne”
Renārs Jansons. Svētdienas pirmajā
spēlē par trešo vietu Latvijas čempionātā tikās RVS 1 un Kokneses
komanda. Spēle izvērsās ļoti interesanta, kurā “veiksme un meistarība”
mainīja komandu pēc katra seta. Pēc
rezultāta 2:2, piektajā setā arī spēkošanās bija ļoti sīva un emocionāla.
Pie rezultāta 13:13 un pretinieka serves koknesieši spēja atgūt punktu un
servi. Pēc Edgara Kalnozols precīzas
serves pretinieks izveidoja uzbrukumu un …. kļūdījās gremdējot autā!

Apsveicam bronzas godalgas ieguvējus!

Uzvara ar rezultātu 3:2 (18:25;25:23
;13:25;25:20;15:13). Spēle par pirmo
vietu arī beidzās piecos setos. Uzvara
pret mājiniekiem – daugavpiliešiem
Rīgas volejbola skolas komandai 3:2
(27:29;25:22;25:23;26:28;14:16).
Kokneses komandā spēlēja Aldis
Sproģis, Matīss Petjukevičs, Edgars
Kalnozols, Matīss Zaļais, Viesturs
Mozga, Renāts Cīrulis, Kristers Leķis, Raivis Pālēns, Mikus Babranovs.
Traumas dēļ diemžēl spēlēs nepiedalījās viens no komandas līderiem Kristers Dardzāns un otrs libero spēlētājs
Matīss Šumskis. Komandu visas se-

zonas garumā gatavoja treneris Ivars
Māliņš.
Tajās pašās dienās Cēsis norisinājās
Latvijas čempionāts volejbolā U-13
grupas zēniem. Turnīrā piedalījās 17
komandas, kuru konkurencē 9.vietu
izcīnīja Kokneses komanda, kuras sastāvā spēlēja: Edgars Butāns, Oskars
Kalnozols, Roberts Bojers, Kristers
Bite, Kristers Stičinskis, Alens Geida, Kristers Gražulis, Valters Kalniņš.
Arī šo komandu sacensībām gatavoja
Ivars Māliņš, bet sacensību dienā ar
komandas vadīšanu izlīdzēja trenera
kolēģis no Neretas novada.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Volejbolistu panākumi Baltijā
un Latvijā
3.- 5.maijā, Kuldīgas sporta centrā notika Baltijas sporta skolu
un klubu 12.čempionāts volejbolā U-17 vecuma grupas zēniem.
Čempionātā piedalījās piecas
komandas no Latvijas, četras no
Igaunijas un trīs no Lietuvas.
Kokneses sporta centra
informācija
Latviju šajā čempionāta pārstāvēja
komandas, kas Latvijas čempionātā izcīnīja pirmās piecas vietas - Aizkraukles
NSS/Jēkabpils SS, Daugavpils BJSS, Talsu NSS, Kuldīgas NSS un Rīgas volejbola skola. Apvienotās komandas sastāvā
startēja trīs koknesieši- Raivis Pālēns,
Edgars Kalnozols un Kristers Leķis.
Pēc apakšgrupu cīņām mūsējie ierindojās pirmajā vietā savā apakšgrupā un
iekļuva pusfinālā, kur ar rezultātu 2:3
diemžēl piekāpās turnīra uzvarētājiem
Daugavpils BJSS komandai. Sacensību
tiesneši un skatītāji atzina šo spēli par
fināla cienīgu spēli, jo tikai piektajā setā
pēc rezultāta 13:13 noskaidrojās uzvarētājs. Spēlē par trešo vietu koknesiešu
pārstāvētā komanda izrādījās stiprāka
par Talsu NSS komandu, jo uzvarēja ar

rezultātu 3:2. Finālā Daugavpils BJSS
uzvarēja Kuldīgas NSS komandu ar
rezultātu 3:0. Apsveicami ir arī tas, ka
pirmās četras vietas Baltijas čempionātā
ieņēma komandas no Latvijas, aiz sevis
atstājot Igaunijas un Lietuvas jauniešu
komandas.
5.- 6.maijā arī Daugavpilī notika volejbola sacensības – Latvijas čempionāta fināls U-15 zēnu komandām. Arī
šajās sacensībās bija pārstāvēta Koknese, jo Jēkabpils SS komandas sastāvā,
spēlētāju trūkuma dēļ, jau janvārī tika
iesaistīti divi spēlētāji -Rinalds Kalniņš
un Endijs Soldans. Zaudējot tikai vienu spēli, viņu komanda Latvijas čempionāta finālā ieguva bronzas medaļas.
Šeit jāpiemin, ka LVF Kausa izcīņas sacensībās, kas notika 2018.gada nogalē
Jēkabpils SS U-15 zēnu komanda spēlējot bez Rinalda un Endija ieguva tikai
7.vietu desmit komandu konkurencē.
Visiem Kokneses jaunajiem volejbolistiem klasiskā volejbola sezona ir
gandrīz noslēgusies, palicis pēdējais
turnīrs, kas notiks Koknesē 25.-26.
maijā – atlase uz Latvijas Jaunatnes
Olimpiādi. Novēlēsim labus rezultātus
arī šajā turnīrā!

Aizvadīts “Koknese sporto”
60. pasākums – futbols
29.aprīļa vakarā notika jau 60.
“Koknese sporto” pasākums,
kurā līdzīgi kā pirms divām
nedēļām spēlējām futbolu
svaigā gaisā. Sanākušie 14 futbola entuziasti bija pateicīgs
skaits, lai izveidotu divas konkurētspējīgas komandas, kas,
spēlējot septiņi pret septiņi,
aizvadīja 90 minūšu futbola
spēli un nobeigumā izspēlēja
arī soda sitienu sēriju.
Didzis Bērziņš,
Kokneses sporta centrs
Pasākuma ievadā divi koman-

du kapteiņi – Mikus Gabranovs un
Otto Bērziņš – pamīšus saucot, izvēlējās savas komandas. Mikum izlozē
pirmā roka un viņš savā komandā
iekļāva Ivo Igauni, Artūru Benuševicu, Haraldu Cibuļski, Robertu
Gžibovski, Emīlu Graubiņu un Egilu
Kūlu. Savukārt Otto Bērziņš izvēlējās Didzi Bērziņu, Mareku Koļesņikovu, Matīsu Šumski, Ričardu Kukreviču, Danielu Stomu un Robertu
Bērziņu.
Visas 45+45 minūtes aizritēja aizraujošā cīņā un, ieskaitot tiesneša
pielikto laiku, nepilnas 100 minūtes
ilgušās cīņas noslēgumā virtuālais

tablo vēstīja par Otto komandas uzvaru ar rezultātu 15:10. Pasākuma
nobeigumā vēl viens uzvarētājs tika
noskaidrots pēcspēles sitienu sērijā,
kurā savus deviņu metru sitienus
izpildīja visi septiņi abu komandu
spēlētāji. Pēc trim sērijām ar minimālu pārsvaru (2:1) uzvaru izcīnīja
Otto komanda. Par pasākuma vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīts
uzvarētāju komandas aizsardzības
balsts Mareks Koļesņikovs.
Pateicamies visiem sportot gribētājiem par atsaucību un tiekamies
nākamajos Kokneses sporta centra
pasākumos!

Aizrautīgie volejbola spēlētāji kopā ar savu treneri Ivaru Māliņu.

AICINĀM JAUNUS SKOLĒNUS!
Bebru pamatskola aicina vecākus pieteikt 1. klases skolēnus
2019./2020. mācību gadam, kā arī tiek gaidīti jauni skolēni 2. –
9. klasēs. Dokumentus jāiesniedz līdz 25. augustam.
Pirmklasniekiem nepieciešamie dokumenti:
1) izziņa no ģimenes ārsta par medicīnisko pārbaudi;
2) jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība;
3) fotogrāfi ja 3x4;
4) izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes.

Peldies prātīgi, neesi pārdrošs!
Sākoties siltajam laikam, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina svarīgākās drošības
prasības, kas jāņem vērā, lai atpūta
pie ūdeņiem nebeigtos ar traģēdiju.

ATCERIETIES!
Visdrošāk ir peldēties oficiālajās
peldvietās! Ja tādas nav, peldvietas
krastam jābūt lēzenam, vēlams ar
cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta,
kur ir vismazākā straume, tuvumā
nav atvaru vai citu bīstamu vietu.
Nepeldieties viens! Ja uz ūdens
radīsies problēmas, līdzās var nebūt
citu cilvēku, kas spētu ekstremālā situācijā palīdzēt.
Nepeldieties stiprā vējā, naktī vai
negaisa laikā! Nakts nav labākais
peldēšanās laiks, jo aizpeldot tā-

lāk no krasta, var apjukt un zaudēt
orientēšanās spējas, lai atgrieztos
atpakaļ.
Nepārvērtējiet savus spēkus! Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, nav
tā vērta, lai riskētu ar savu dzīvību.
Turklāt, ja iepriekšējā sezonā varēji
pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, ka
fiziskā sagatavotība ir tāda, ka vari
to izdarīt arī šobrīd.
Ja esat pārkarsis saulē, ūdenī ejiet
lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa
temperatūras maiņa, kas var izraisīt
muskuļu krampjus vai sirdsdarbības
un asinsrites traucējumus.
Vizinoties ar laivu, kuteri vai citu
peldlīdzekli, obligāti uzvelciet glābšanas vesti.
Bērniem atļauts ūdenī spēlēties

ar piepūšamām rotaļlietām, ja pieaugušais atrodas ūdenī starp krastu
un dziļumu.
Ja bērns ūdenī atrodas dziļāk par
jostasvietu, tad ar viņu nepārtraukti
jāuztur vizuālais kontakts.
Bērni jāuzmana no viļņiem, kas
var nogāzt no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli, ka mazulis no tā vien
zaudē līdzsvaru. Turklāt vilkmes
straume nemanot peldētāju var ienest dziļāk jūrā.
Ja pie mājas ir dīķi, baseini, akas,
tie jānorobežo tā, lai bērni vieni
paši klāt netiktu un mazulis obligāti
ir nepārtraukti jāuzrauga. Piemājas
baseinos neatstājiet peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uzmanību.
Ja esi iekļuvis straumē, jāsaglabā

miers, jāpeld pa straumi uz priekšu,
cenšoties nokļūt tuvāk krastam.
Ūdenī nevajag jokojoties skaļi
saukt «Palīgā! Slīkstu!», jo situācijā,
kad tiešām būs vajadzīga palīdzība,
neviens vairs nepievērsīs uzmanību.

AIZLIEGTS:
Peldēties alkohola reibumā!
Lēkt ūdenī no tramplīna, laipas,
tilta vai krasta, ja neesat izpētījis
ūdenstilpnes gultni.
Atstāt bērnu pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir ūdenstilpne. To
vēlams norobežot tā, lai bērns neiekristu.
Peldēt aiz bojām, kas ierobežo
peldvietu!
Peldēties ūdens tilpnēs, kur tas ir
aizliegts!

KĀ PALĪDZĒT?
Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš
labi apguvis peldēšanas tehniku un
zina paņēmienus, kā satvert cietušo
un izvilkt viņu krastā. Vienlaicīgi
parūpējieties par savu drošību, izmantojot kādu peldlīdzekli (piem.
bumbu, piepūšamās rotaļlietas
utml.).
Slīcējam var sniegt palīdzību no
krasta, pametot virvi vai kādu peldošu priekšmetu, kas palīdzētu noturēties virs ūdens.
Nelaimes gadījumā nekavējoties
izsauciet glābējus pa tālruni 112,
pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas. Glābēji jāsagaida un jānorāda cietušā atrašanās
vieta!

disciplīnās, jauniešu iesaistīšana sportiskās aktivitātes un piesaistīšana spēka trīscīņas sportam, Kokneses novada
čempionu spēka trīscīņā uz atkārtojumu skaitu noskaidrošana.
Sacensības organizē Kokneses sporta centrs sadarbībā ar Kokneses novada domi un Latvijas Pauerliftinga
Federāciju. Sacensības finansē Kokneses novada dome, Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija. Sacensības atbalsta biedrība “Spartietis”,
energoapgādes uzņēmums “HanzaElektro”, paipalu ferma “Rīta Putni”,
mājas kūpinājumu meistari “Kūpiņsala”, viesnīca ģimenēm “Divas Upes”,
gaļas produktu ražotājs “Kokneses
Miesnieks”.

LLKC konsultanti palīdzēs mazajām
saimniecībām
Mazās lauku saimniecības, kuras
plāno tālāku attīstību, var sākt izstrādāt projektu pieteikumus 15 000 eiro
liela atbalsta saņemšanai. Palīdzību
projektu izstrādē sniegs arī aptuveni
70 LLKC konsultanti birojos visā Latvijā.
Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta
lauku teritorijā, vai juridiska persona,
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks
ņemti vairāki kritēriju. Piemēram,
gada kopējam neto apgrozījumam

vai standarta izlaides vērtībai jābūt
vismaz 2000 eiro, bet neviens no
šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt
15 000 eiro. Kopējā īpašumā esošā
vai nomātā LIZ nepārsniedz 50 ha,
ir reģistrēta saimnieciskā darbība un
iesniegts gada pārskats vai deklarācija
(D3) par iepriekšējo gadu u.c.
Projektus var īstenot dažādos ar
lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Plānotajam projektam ir jābūt saistītam
ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.
Lai pārliecinātos par saimniecības
atbilstību vispārējiem kritērijiem, var

izmantot LLKC izstrādāto interneta
rīku “ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma”, kas pieejams
http://esatbalsti.llkc.lv/
Papildjautājumus var uzdot “Forums ES finanšu piesaistei”, kas pieejams http://forums.llkc.lv/.
LLKC kontaktpersonu saraksts
pieejams peilikumā.
Projektu iesniegumu pieņemšanas
laiks būs no 2019. gada 17. jūnija līdz
18. jūlijam. Apkalpojamo personu
skaits birojos ir ierobežots, tāpēc sazinieties ar konsultantiem savlaicīgi.
Informāciju sagatavoja
LLKC Ekonomikas nodaļa

Aktuālie kultūras pasākumi

No 15.maija līdz
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra radošo darbu
Kokneses pagasta
30.jūnijam
izstāde
bibliotēka
Līdz 31.maijam Aināra Brieža un Ingus Pugačova fotogrāfiju izstāde „Kok- Kokneses tūrisma
nese ar dzirksteli”.
informācijas centrs
Līdz 1.jūlijam
Laumas Āres krustdūrienā šūto glezniņu
Kokneses pagasta
Izstāde.
bibliotēka
Kokneses parks,
18.maijs
Tūrisma sezonas atklāšana – Sama modināšanas svētki Kokneses viduslaiku
pilsdrupas
18.maijs
Amatierteātru festivāls „Pērses krasti”.
Koknese, Bebri, Irši
18.maijs
plkst.16.00
- Vilzēnu amatierteātra “Man patīk“ izrāde “Pašu audzināts”.
Bebri, tēlnieka
plkst.17.15
- Pļaviņieša Linarda Skudras gleznu izstādes
V.Jākobsona memo“Likteņupe Daugava” atvēršana.
riālā māja „Galdiņi”
plkst.17.30
- Kārķu amatierteātra “Strops” izrāde “Ar spaini pa galvu”.
18.maijs
plkst.14.00
- Andris Niezviedzis “Viņa ir īstā, muterīt!”
Ābeļu pagasta amatierteātris.
Iršu klubs
plkst.16.00
- Harijs Ammers “Četras dāmas un džokers”
Uzvaras amatierteātris.
25.maijs
Senioru jauktā kora “ALAINE” 20 gadu jubilejas koncertā
Kokneses luterāņu
plkst.14.00
“IR VIENKĀRŠI ĻOTI LABI, KA TU ESI PASAULĒ”.
baznīca
Koncertā piedalīsies draugu kolektīvi.
25.maijs
“Ratvasaras dārza svētki” - vidējās paaudzes deju kolektīva Vecbebru Mežaparka
plkst.19.00
“Rats” sadancis.
estrāde
25.maijs
Vasaras sezonas atklāšanas zaļumballe.
Vecbebru Mežaparka
plkst.22.0
Spēlē – Marika un Druvis. Ieejas maksa. 5 eiro.
estrāde
1.jūnijs
Bērnu svētki MŪSU ORANŽAJĀ ISTABĀ
plkst.12.00
*Lielo leļļu interaktīva izrāde “NU KAS PAR DIENIŅU!”
* lielās spēles visai ģimenei “Pabaro Gūfiju”, “Minjons”,
Kokneses kultūras
lielformāta mozaīka – puzle, “Milzu kaķene” u.c.
nams
BŪS JAUTRI!
Aicinām nākt oranžas krāsas apģērbā.
2.jūnijs
Radošā māja
Muzikantu saiets „Spēlēsim Koknesē!”
plkst.12.00
Koknesē
3.jūnijs plkst.
Kokneses Ģimenes
15.00
Kendama sacensības.
atbalsta dienas
centrs
8.jūnijs
Jāņu mācības. Pīsim vainagus, siesim sieru, gatavosim lāRadošā māja
plkst.12.00
pas, mācīsimies Jāņu rotaļas un dziedāsim līgotnes.
Koknesē
Info. Inguna (t.26575499)

Datums

Izbraukšana no
Atradzes kapiem

Arī pagājušajā gadā tieši Koknesē
spēka sporta atlēti tika aicināti uz jaunu pasākumu LPF kalendārā – spēka
divcīņu uz atkārtojumu skaitu. Šogad
atkal sportistiem tiek mests izaicinājums – spēka trīscīņa (pietupiens, spie-

šana guļus un vilkme) uz atkārtojumu
skaitu. Sportistiem iespēja nodemonstrēt savus spēka izturības rādītājus, bet
organizatori arī šogad sola nopietnu
un aizraujošu sacensību norisi, kā arī
lieliskas atbalstītāju balvas.
Sacensības notiks Koknesē, Parka
ielā 27a, Kokneses sporta centrā. No
pulksten 9.00 līdz 10.30 dalībnieku
reģistrācija un svēršanās, savukārt
pulksten 11.00 sacensību sākums.
Komandu un individuālie pieteikumi
izdarāmi līdz 14.maijam. Gaidīti arī
līdzjutēji!
Sacensību mērķis ir spēka trīscīņas
attīstīšana un popularizēšana Kokneses novadā un Latvijas teritorijā,
sacensību dažādošana spēka trīscīņas

PAŠVALDĪBAS
TRANSPORTS
UZ ATRADZES
KAPIEM 2019.GADA
VASARĀ
Atiešanas laiks no
vidusskolas vārtiem

Koknesē jauns sporta pasākums – spēka
trīscīņa uz atkārtojumu skaitu
18.maijā Koknesē vēl nebijis
notikums! Tradicionālo Sama
modināšanas svētku ietvaros
norisināsies arī 2019.gada Kokneses novada atklātais čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā
uz atkārtojumu skaitu. Tas būs
Latvijas kausa 9.posms.
Inita Savicka,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Pauerliftinga federācija
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Atiešanas laiks no
Stacijas laukuma
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22.maijā
12.jūnijā
26.jūnijā
10.jūlijā
24.jūlijā
7.augustā
21.augustā
11.septembrī
25.septembrī

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

SPORTA
PASĀKUMI
KOKNESES
NOVADĀ
• 18. maijā no pulksten 9 līdz 17
Kokneses sporta centrā norisināsies
Kokneses novada atklātais čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā uz atkārtojumu skaitu.
• 1. jūnijā Vecbebros - stadiona
ēkas atklāšanas pasākums.
• 1. jūnijā no pulksten 12 līdz 16
Kokneses stadionā notiks Kokneses
novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem „Viestura kauss
2019”. Nolikums: www.koknesessportacentrs.lv
• 7. jūnijā no pulksten 18 līdz 22
Kokneses stadionā notiks basketbola sacensības „Kokneses asfalts
2019”. Nolikums: www.koknesessportacentrs.lv
• 8. jūnijā pulksten 10 Vecbebros sāksies Kokneses novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā
pirmā posma sacensības.
• 22. jūnijā pulksten 10 Koknesē sāksies Kokneses novada atklātā
čempionāta pludmales volejbolā
otrā posma sacensības.
• 29. jūnijā pulksten 10 Iršos
sāksies Kokneses novada atklātā
čempionāta pludmales volejbolā
trešā posma sacensības.
Sacensību nolikumi
www.koknesessportacentrs.lv

Paldies
Kokneses
novada
iedzīvotājiem
un viesiem
par viņu
nesavtīgo rīcību!

"Mēs vienmēr meklējam
cilvēkus, kuri var izmainīt
pasauli, līdz aptveram,
ka šie cilvēki ir ikviens no
mums."
Valsts asinsdonoru
centrs (VADC) izsaka
sirsnīgu pateicību
Kokneses novada
iedzīvotājiem un
viesiem par viņu
pašaizliedzīgumu un
ieguldījumu asins
donoru kustībā.
Tiksimies atkal 6.jūnijā
Kokneses kultūras namā
DONORU DIENĀ no
plkst.10.00–13.00.
Valsts asinsdonoru
centrs

SUMINĀS
MAZOS
NOVADNIEKUS

5. jūlijā pulksten 18
Kokneses novada
domes zālē notiks mazo
novadnieku sumināšanas
pasākums
"MAN BLAKUS TAVA
SIRSNIŅA",
kurā sveiks no 2018. gada
1. jūnija līdz 2018. gada
31. decembrim dzimušos
bērniņus.
Mazo gaviļnieku vecākiem
uz pasākumu tiks nosūtīti
ielūgumi.

Kokneses novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
2019. gada aprīlī
reģistrēti:
*Reģistrēta 1 laulība
*Reģistrēti
8 jaundzimušie: Raivis,
Enija, Rodrigo, Grācija,
Ģirts, Valters, Dilans,
Laura
Tiek piedāvātas biļetes
(cena 12 un 15 eiro)
uz Andra Bērziņa koncertu
„Es šonakt sēdēšu uz
jumta”
5. oktobrī
Krustpils kultūras namā.
Interesēties pie Lības Zukules,
tālrunis: 26423431.

* Reģistrēti 3 mirušie
Vera Krupenkina (1944.)
Ingrīda Dābola (1942.)
Lidija Šmite (1930.)
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2019. gada 15. maijā plkst. 14.00
Kokneses tūrisma centrā

"Koknese – Daugavas senleja un
Pērses grava 20.gs. 30-tie gadi"
vēsturiska maketa un interaktīva informācijas stenda
prezentācija

TOREIZ un TAGAD

Veselības veicināšanas pasākumi
Kokneses novadā
MAIJS
Pirmdiena
13., 20. maijs

KOKNESĒ
Krāsaino smilšu spēles, PII
"Gundega", Koknese, 14:30, 15:30
un 16:30
Otrdiena
14. maijs

Biedrība “Pērses krasts” aicina uz tikšanos ar Pērses un Daugavas ielejas vēsturiskās rekonstrukcijas 3D modeļa autoriem – SIA “Mikrokods” un maketa izgatavotājiem - Maketi.lv/ Maquettica.eu. Projekta
īstenotāji demonstrēs virtuālo pastaigu pa Pērses gravu pirms uzpludināšanas, dalīsies ar stāstu par maketa tapšanu, atbildēs uz interesentu jautājumiem. Būs iespēja salīdzināt vēsturisko objektu attēlus
ar mūsdienu fotogrāfijām.
Prezentācijas ietvaros 15.05. plkst. 15.15 Kokneses parkā pie Pērses
ūdenskrituma atveida piedāvājam gleznošanas meistarklasi “Kokneses
ainava” ar mākslinieci Sabīni Līvu. Materiālus (pamatnes, otas, akrila krāsas) nodrošina biedrība “Pērses krasts”. Laipni gaidīts ikviens,
jo īpaši iesācēji. Interesentiem lūdzam pieteikties pa tālr. 29119882.
Dalība bez maksas.
Laipni gaidīsim!
Visi prezentācijas pasākuma dalībnieki piedalās
ar SUP PA DAUGAVU UN PĒRSI
dāvanu kartes izlozē

22. maijā Aizkrauklē notiks tikšanās ar uzņēmējiem
par aktualitātēm lauku saimniecībām
Vieta: Bērzu iela 7 Aizkraukles KB
Aizkraukle Aizkraukles novads LV-5101
Dienas darba kārtība:
9:40–10:00 reģistrēšanās, kafijas pauze
10:00–10:10 LLKC Aizkraukles biroja pasākumi, LLKC
Aizkraukles biroja Uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča
10:10–10:40 Lauku atbalsta dienesta aktualitātes un projekti
lauksaimniekiem, ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmējiem. Lauku
atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas
vadītāja Gita Austruma
10:40–12:20 praktiskās nodarbības “Kā sagatavot tehnisko
specifikāciju un veikt atbilstošu cenu aptauju?” un “Kā
aizpildīt projekta pieteikumu? “ - padomi, konsultācijas,
atbildes un neskaidrajiem jautājumiem. Lauku atbalsta dienesta
Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita Austruma
12:20–13:00 A/s Swedbank aktualitātes lauksaimniekiem un
uzņēmējiem.
Kontaktinformācija:
Valentīna Beča, 26158775; valentina.beca@llkc.lv; Baiba Kellere,
26227581, baiba.kellere@aizkraukle.lv

Pēterdienā svētki
„Galdiņos”
Pēterdienā, 29. jūnijā, tēlnieka un
skolotāja Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā „Galdiņos” Bebru
pagastā svinēsim mūsu izcilā novadnieka 120 gadu jubileju. Māksliniekam dižā mūža gadskārta apritēja šī
gada sākumā, 27. janvārī, kad notika
tradicionālais pasākums „Visi uz slēpēm!”. Savukārt jubilejas pasākumu
ar atmiņu stāstiem tika nolemts rīkot
laikā, kad silda vasaras saule un „Galdiņu” durvis atvērtas apmeklētājiem.
Svētku pasākums 29. jūnijā pulksten
12 iesāksies ar piemiņas brīdi Zutēnu

kapsētā mākslinieka atdusas vietā, bet
pulksten 12:30 jubilejas svinības sāksies „Galdiņu” mājās. Sirsnīgi gaidīti
būs Voldemāra Jākobsona bijušie skolnieki un kolēģi, mūsu novada iedzīvotāji. Jubilejas pasākumā piedalīsies arī
Andris Kristons, Voldemāra Jākobsona skolnieks, ārsts un komponists no
Liepājas. Viņa komponētās dziesmas
dziedās un uz sadziedāšanos aicinās
senioru jauktais „Alaine”, Bebru pagasta vokālais ansamblis „Nianse” un
Iršu pagasta vokālais ansamblis. Uz
tikšanos „Galdiņos”!
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VECBEBROS
Krāsaino smilšu spēles, Pērses
sākumskola, Irši, 09:30
IRŠOS
Krāsaino smilšu spēles, PII
"Bitīte", Vecbebri, 14:30, 15:30
un 16:30
Otrdiena
21. maijs

Nodarbības un pasākumi tiek rīkoti
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros, ar
mērķi uzlabot Kokneses novada iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem,
veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo
veselību, aktualizējot un risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un
izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes,
drošas vides un veselības uzlabošanai.
Nodarbības un lekcijas ir bez maksas, jo
projekts tiek finansēts no Eiropas Soci-

ālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc
aktuālo informāciju aicinām skatīt
www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība Projekti), Facebook lapā: https://www.
facebook.com/veseligikoknesesnovada/
vai interesēties Kokneses novada domes
Attīstības nodaļā, Tālr. 65128569 vai
27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām notiek individuāli, sekojot norādītajai informācijai
afišās.
Attīstības nodaļa

Eiropas Savienības projekts "Koknese-veselīgākā vide
visiem!" (Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

IRŠOS
Krāsaino smilšu spēles, PII
"Bitīte", Vecbebri, 14:30, 15:30
un 16:30

„Ķepaiņa” medniekiem nozīmīgi
apbalvojumi
Piekto reizi Jaunmoku pilī notika Latvijas Mednieku savienības
un žurnāla MMD („Medības.
Makšķerēšana. Daba”) rīkotā apbalvojuma „Gada balva medniecībā” pasniegšanas ceremonija.
Apsveicam divus Kokneses mednieku kluba „Ķepainis” biedrus
ar apbalvojumu saņemšanu!
Sarmīte Rode
Foto no mednieku kluba
„Ķepainis” arhīva
Svinīgajā pasākumā astoņās nominācijās laureātiem balvas pasniedza
zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens,
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs
Dmitrijs Trofimovs un citi.
Par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā Sēlijas reģionā apbalvojumu saņēma Kokneses mednieku kluba „Ķepainis” vadītājs Jānis Bērziņš. Medības ir
viņa sirdslieta un lielākais vaļasprieks
teju pusgadsimta garumā. Vispirms
mednieka gaitas sāktas toreizējā uzņēmuma „PMK” mednieku apvienībā,
bet no 90. gadu sākuma, kad tika nodibināts mednieku klubs „Ķepainis”, Jānis Bērziņš ar lielu pašaizliedzību veic
kluba vadītāja pienākumus. Par medniekiem kļuvuši un tēva pēdās seko
dēli Normunds un Raivis.
Pašreiz klubā darbojas 47 biedri, kopīgi izlolota ir viņu mājvieta un šautuve Kokneses pagasta „Ozolkalnos”. Jānis Bērziņš stāsta, ka viens no mednieku uzdevumiem ir rūpēties par dabu

Kokneses
pagasta
bibliotēkā
aplūkojamas
koknesietes
Laumas Āres
krustdūrienā
šūtās
glezniņas.

Apbalvošanas ceremonija Jaunmoku pilī.

viņu apsaimniekotajā teritorijā. „Mēs
būvējam barotavas un nodrošinām
tajās barību ziemā, kad dzīvniekiem
pašiem grūti to sagādāt, cīnāmies ar
bebru uzmeistarotajiem aizsprostiem.
No postījumiem sargājam zemnieku
laukus un veicam citus darbus,” teic
„Ķepaiņa” vadītājs.
Tāpat pieredzējušais mednieks uzsver, ka svarīga nozīme ir dzīvnieku
skaita regulēšanai, medījumam izvēloties vecākus dzīvniekus, no kuriem var
iegūt iespaidīgas trofejas – briežiem
un aļņiem tie ir ragi, bet mežacūkām
ilkņi, ievērojot noteikumus, cik un ko
attiecīgajā laikā drīkst medīt. Jānis Bērziņš atklāj, ka viņam izdevies nomedīt
visus Latvijas meža zvērus, izņemot
vismanīgāko iemītnieku – lūsi.
Par tradīciju klubam „Ķepainis” ir
kļuvis rīkot dažādus pasākumus, kuros
piedalās mednieki no visas Latvijas.
Pagājušajā mēnesī, 27. aprīlī, notika
„Ķepaiņa” kausa pirmā posma sacensī-

bas „Ozolkalnos”. „Medniecība – tas ir
dzīvesveids. Es lepojos, ka esmu izaudzinājis trīs sporta meistarus šaušanā
un divus kandidātus,” teic sava vaļasprieka entuziasts.
Svinīgajā pasākumā Jaunmoku
pilī par mūža ieguldījumu medniecībā balvu pasniedza ilggadējam kluba
„Ķepainis” dalībniekam Guntim Upmalim. Mednieku kluba biedri viņam
ir pateicīgi par „Ķepaiņa” hronikas veidošanu. Sezonas noslēguma pasākumos vienmēr ir aizraujoši noskatīties
Gunta Upmaļa veidotās videofilmas,
kurās tverti interesantākie medību momenti un mirkļi no pasākumiem. Viņa
dzimtā mednieki ir bijuši vairākās paaudzēs. Ilgajos gados daudz pieredzēts,
un no medību stāstiem varētu uzrakstīt grāmatu. Gunta Upmaļa darbs ir
bijis saistīts ar meža nozari. Viņš pats
teic, ka ne vienmēr ir svarīgi medībās
iegūt trofeju, bet būt dabā un ļauties tās
burvībai.

Sveicam
Valdi Baltruku
30 gadu
ordinācijas
jubilejā!
26. maijā Kokneses evaņģēliski luteriskajā baznīcā dievkalpojuma laikā
draudze sveiks s avu mācītāju Valdi Baltruku nozīmīgā jubilejā. Šomēnes aprit 30 gadi kopš viņš ordinēts mācītāja
amatā, un visus šos gadus kalpojis savā
vienīgajā - Kokneses luterāņu draudzē.
„Paldies par svētdienas rītiem!” mācītājam teic Kokneses luterāņu draudze un ikviens, kam mācītājs palīdzējis
ticības ceļā.
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