1

KOKNESES


   

KOKNESE ,,)   )-

.EAIZMIRSTIETÝNOBALSOTÝPARÝPILSʨTASÝSTATUSAÝNOTEIK̮ANUÝ+OKNESESÝCIEMAM

  

& $'&( ) *

 !"#$#%

 
   
     !"#  "
$%&'# $' ( $'!()

Novada



,-+   $%&',!   
"&.( &/ 

 ! !"  #* 
+ ( ( (

0  !((
Pavasaris ir Lielās Talkas laiks, kad vairāk domājam par sava īpašuma un vides
sakārtošanu. Atkritumu apsaimniekotājs „Ķilupe” piedāvā gan privātmāju
un dzīvokļu īpašniekiem, gan uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju
ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas, makulatūras (avīzes, žurnāli, grāmatas) un stikla iepakojuma (tukšas stikla burkas un pudeles).
Eko Dienu laikā bez maksas tiks pieņemta visdažādākā sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas
centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi,

fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt.
Nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas.
Sadzīves elektrotehnikas, makulatūras un stikla
iepakojuma savākšana un izvešana Kokneses novadā notiks bez maksas 2019. gada 23. un 24. aprīlī.
Nolietotās elektrotehnikas savākšana un izvešana tiks organizēta ar „Ķilupe” transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli.
Pakalpojumu var pieteikt līdz 2019. gada 17. aprīlim pa tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī sūtot
e-pastu ar pieteikumu „EKO Diena Koknese” uz
kilupe@gmail.com.
Plašāka informācija par EKO Dienām Kokneses
novadā būs 2019. gada aprīļa avīzē.

Esiet sveicināti pirmajā pavasara mēnesī!
Marts šķiet kā robežšķirtne starp kūstošo sniegu un piesaulītē uzplaukušu sniegpulksteni.
Marts ir kā apsolījums jaunam sākumam gan
dabas, gan cilvēka dzīvē. Mūsu novadā šajā mēnesī norit sabiedriskā apspriešana par pilsētas
statusa noteikšanu Kokneses ciemam. 4. martā notikušajā iedzīvotāju sapulcē viens stalts
kungs, koknesietis, ar pārliecību sacīja: „Mums
ir jāatjauno Koknesei pilsētas vārds!” Lai mums
izdodas senajai Hanzas pilsētai atdot tai pienākušos godu! Vairāk par Kokneses novada domes administrācijas tikšanos ar iedzīvotājiem
lasiet šī numura lappusēs. Tāpat aicinām ikvienu rūpīgi iepazīties ar Kokneses novada domes
izdotajiem Saistošajiem noteikumiem „Par ēku
numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtību Kokneses
novada administratīvajā teritorijā”.
Vai esiet pamanījuši, ka pēc atmodas dzimusī paaudze – mūsu novada jaunieši arvien
vairāk pēc studijām atgriežas dzimtajā pusē, lai
šeit, liekot lietā savas zināšanas, atrastu nodarbošanos un pats galvenais – izveidotu ģimenes
un audzinātu savas atvasītes?! Šoreiz mūsu
stāsts par jauniem un uzņēmīgiem cilvēkiem
Līgu un Intaru Zauliem, kuri savas idejas piepilda „Kūpiņsalā”.

Ir atmiņas, kurām mūsu tautas vēsturē nav
noilguma. Māras dienā pirms 70 gadiem tika
iecirsta nedziestoša brūce mūsu tautas dzīvības
kokā. To piemiņai, kuri palika mūžīgā sasaluma zemē, šajā dienā Latvijas pelēkos laukakmeņus – piemiņas zīmes sasilda pūpolu pušķīši un
pavasara pirmie ziedi. Arī Koknesē un Bebros
represijās cietušo piemiņas vietās satiksies tie,
kam šie notikumi nav tikai vēstures fakti, bet
dziļi sirdī pārciestais.
Novērtēsim laiku, kurā dzīvojam un pāri ikdienas rūpēm ļausimies priekam, ko dāvā marta saules stari.
Priecīgu pavasari!
Sarmīte Rode
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1. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta
centrs” Darba plānu 2019.gadam (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
2. Pieņemt zināšanai informāciju
par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu Kokneses novadā 2018.gadā
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).
3. Pieņemt zināšanai ekonomistes
Inetas Sproģes sagatavoto informāciju
par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītības jomā (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
4.1. Piekrist, ka pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega” tiek slēgta no
2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 19.
jūlijam (ieskaitot).
Šajā laikā nodrošināt audzēkņu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē
“Bitīte” Bebru pagastā.
4.2. Piekrist, ka pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” tiek slēgta no 2019.
gada 22. jūlija līdz 2019. gada 25. augustam (ieskaitot).
Šajā laikā nodrošināt audzēkņu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē
“Gundega” Kokneses pagastā.
5. Līdz 2019. gada 31. jūlijam mainīt
“Kokneses internātpamatskola –attīstības centrs” nosaukumu uz "Kokneses
pamatskola – attīstības centrs".
6.1. Apstiprināt aktualizēto Kokneses novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam II daļas 2.2.nodaļu
„Rīcības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai turpmākajiem 7 gadiem”
un III daļu „Investīciju plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai turpmākajiem
3 gadiem”.
6.2. Publicēt paziņojumu „Par Kokneses novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam rīcības plāna un
investīciju plāna aktualizāciju” Kokne-
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ses novada domes tīmekļa vietnē www.
koknese.lv un vietējā izdevumā „Kokneses Novada Vēstis”.
6.3. Publicēt aktualizēto Kokneses
novada attīstības programmas 2013.2019.gadam II daļu „Rīcības plāns” un
III daļu „Investīciju plāns” Kokneses
novada domes tīmekļa vietnē www.
koknese.lv.
6.4. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniegt domes
sēdes protokola izrakstu un aktualizētās Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam daļas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Zemgales plānošanas
reģionam.
6.5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla.
7.1. Iesniegt Kokneses novada domes pieteikumu un nepieciešamos
pavaddokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
(VARAM) līdz 2019. gada 29. martam
valsts budžeta dotācijas saņemšanai
2019. gadā vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai.
7.2. Izveidot vienoto klientu apkalpošanas centru Kokneses pagasta
bibliotēkā 1905. gada ielā 7, Koknesē,
Koksnes pagastā, Kokneses novadā līdz
2019. gada 30. augustam.
7.3. Apliecināt, ka ne mazāk par 30%
no vienotā klientu apkalpošanas centra
izveides izmaksām un ne mazāk par
50% no vienotā klientu apkalpošanas
centra uzturēšanas izmaksām Kokneses novada dome sedz no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā.
8. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem
2 176,30 euro (divi tūkstoši viens simts
septiņdesmit seši euro un 30 centi) ap-

mērā projekta realizācijai.
9.1. Piedalīties ERASMUS+ projektā
“Culture goes through the stomach” kā
projekta sadarbības partneris;
9.2. No Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem priekšfinansēt transporta biļešu iegādi līdz 1375,00 euro
(viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit
pieci euro 00 centi) apmērā četriem
jauniešiem un pavadošajai personai uz
projekta jauniešu apmaiņas pasākumu,
kas notiks no 2019. gada 3. aprīļa līdz
10. aprīlim, Itālijā, Montone pilsētā;
9.3. Par projekta kontaktpersonu no
Kokneses novada domes puses deleģēt
Jaunatnes lietu speciālisti Ievu Ūtēnu.
10. No pašvaldības budžeta līdzekļiem no līdzekļiem biedrību, organizāciju atbalstam, piešķirt Kokneses Sv.
Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzei,
reģ. Nr. 90000302022, 181,50 euro tehniskā projekta sadalīšanai kārtās.
11. Piešķirt papildus finansējumu
no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3472,92 euro (trīs tūkstoši
četri simti septiņdesmit divi euro un
92 centi) apmērā Vecbebru tehnikuma
kompleksa dienesta viesnīcas istabiņu
remontam.
12. No pašvaldības budžeta, prezentācijas vajadzībām, iegādāties 20
(divdesmit) Lindas Šmites grāmatas
eksemplārus “Aizved mani uz Hiršenhofu”, kas ir veltījums Iršu vācbaltu
kolonijai.
13. Lai nodrošinātu drošu vidi Iršu
pagastā, no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt līdz 1875,50 (viens
tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci euro 50 centi) Iršu pagasta pārvaldei
projekta izstrādei apgaismojuma tīkla
ierīkošanai Iršu ciemā.
14. Lai ievērotu 2017. gada 23. novembra likuma “Par valsts budžetu

2018. gadam” 14. panta trešo daļu un
likuma “Par pašvaldību budžetiem”
22. pantu, pašvaldībai par automašīnas
Škoda Octavia HB Ambition atlikušo
saistību summu 16 033.61 euro (sešpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro
61 cents) apmērā samaksāt līdz
2019. gada 25. martam.
15. No Kokneses novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
piešķirt Kokneses pagasta Komunālajai
nodaļai 14 000.00 euro (četrpadsmit
tūkstoši euro) Kokneses pagasta ielu
asfaltbetona seguma apstrādei ar bitumena emulsiju un šķembām.
16.1. Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā uzsākt procesu
par Kokneses novada pilsētas statusa
noteikšanu Kokneses ciemam.
16.2. Izsludināt publisko apspriešanu par Kokneses novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai.
16.3. Publiskajai apspriešanai apstiprināt šādus noteikumus:
16.3.1.publisko apspriešanu rīkot no
2019. gada 1. marta līdz 31. martam
(ieskaitot);
16.3.2. publisko apspriešanu veikt
anketēšanas un elektroniskā formā
Kokneses novada mājaslapā www.koknese.lv;
16.3.3. apstiprināt anketēšanas veidlapu;
16.3.4. publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu sagatavot Tūrisma
un sabiedrisko attiecību nodaļai un apkopotos rezultātus iesniegt domē līdz
2019. gada 5. aprīlim.
16.4. Apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus apstiprināt Kokneses
novada domes 2019. gada 24. aprīļa
sēdē.
16.5. Informāciju par Kokneses no-

vada Kokneses novada pilsētas statusa
noteikšanu Kokneses ciemam un Kokneses novada domes pieņemtos lēmumus šajā jautājumā, kā arī informāciju
par publisko apspriešanu un rezultātu
apkopojumu publicēt Kokneses novada mājaslapā www.koknese.lv un
Kokneses novada izdevumā “Kokneses
Novada Vēstis”.
16.6. Aptaujas anketu var saņemt,
aizpildīt un iesniegt Kokneses novada
domes ēkā, Kokneses Tūrisma un informācijas centrā, Kokneses bibliotēkā,
kā arī tā tiek publicēta Kokneses novada mājas lapā www.koknese.lv un anketu var iesniegt arī elektroniski.
17.1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt finanšu līdzekļus komponista, novadnieka K.Martinovska piemiņas koncerta sarīkošanai:
-autobusam koncerta dalībnieku
pārvadāšanai- 210,00 euro +PVN;
-autoratlīdzība koncertmeistarei90,00 euro (deviņdesmit euro);
-autoratlīdzība solo dziedātājai –
125,00 euro (viens simts divdesmit
pieci euro).
KOPĀ :465,00 euro (četri simti sešdesmit pieci euro).
Nākošā novada domes sēde notiks
2019. gada 27. martā plkst.14.00 novada domē Melioratoru ielā Nr.1, Koknesē,
Kokneses pagastā un tajā tiks izskatīti
šādi pamatjautājumi:
1. Par SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” gada pārskatu.
2. Par SIA “Dziļā vāda” gada pārskatu.
3. Par pagastu pārvalžu darbu.
4. Par 2018. gada 2. pusgadā pieņemto lēmumu izpildi.
Sagatavoja novada domes
sekretāre Dzintra Krišāne
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Profesionālā izglītība Latvijā
šobrīd attīstās daudz straujāk
nekā sabiedrības priekšstats
par to. Profesionālās izglītības
iestādēs ir iespēja mācīties
programmās, kas vērstas uz
specifisku karjeru, mācoties
nozares profesionāļu pasniegtos priekšmetus un praksē
apgūstot praktiskās zināšanas.
Daudzas no piedāvātajām apgūstamajām profesijām darba
tirgū ir ar stabiliem ienākumiem un augstu izaugsmes
potenciālu. Turklāt daudzi jaunieši un vecāki pat nenojauš, ka
Latvija ir vienīgā Baltijas valsts,
kas piedāvā apgūt pasaulē atzītu Starptautiskā Bakalaurāta
Karjeras izglītībā programmu,
apvienojot spēcīgas praktiskās
iemaņas ar biznesa vadības pamatiem un personīgo izaugsmi!
Šo iespēju piedāvā profesionālās izglītības kompetences
centrs “Ogres tehnikums”!
Sigita Jasinska,
Ogres tehnikuma
Projektu nodaļas vadītāja
Un tā – 7 iemesli, kāpēc ir jāizmanto
iespēja apgūt Starptautiskā Bakalaurāta
Karjeras izglītībā programmu Ogres

tehnikumā:
t4UBSQUBVUJTLʆ QJFFKBNʆDʚCʆNQʑD
absolvēšanas paver plašas iespējas iesaistīties darba tirgū vai arī turpināt
mācības augstskolās gan Latvijā, gan
ārzemēs. Iegūtās pamatzināšanas biznesa vadībā kalpo kā atspēriena solis
gan sava biznesa attīstīšanai, gan arī
vidējā un augstākā vadītāja līmeņa karjeras uzsākšanai.
t5ʆJSJFTQʑKBBQWJFOPUBLBEʑNJTLPT
priekšmetus ar personīgajām un profesionālajām interesēm un prasmēm.
Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā programmu, ko piedāvā Ogres
tehnikums, apgūst integrēti izvēlētās
profesionālās izglītības programmas
mācību priekšmetos, izmantojot bilingvālo (latviešu un angļu valodās)
mācīšanas un mācīšanās metodi.
t1SPHSBNNBTQJFEʆWʆJFTQʑKVBQHʷU
prasmi skaidri un efektīvi komunicēt
dažādās dzīves situācijās, kā arī strādāt pastāvīgi un komandā ar citiem.
Izglītojamie paplašina savu redzesloku,
mācās ieraudzīt dažādas perspektīvas
un ieklausīties citos viedokļos. Mācību
metodes veicina augstas izturības un
pielāgošanās spējas.
t*[HMʚUPKBNJFBQHʷTULSJUJTLPEPNʆšanu un radošu pieeju problēmu risināšanai. Jaunietis iemācās meklēt daudzveidīgu informāciju, analizēt, skaidri,

pārliecinoši un radoši izteikt viedokli,
kritiski domāt, pieņemt loģiskus un
ētiskus lēmumus.
t1SPHSBNNʆJFHʷUʆT[JOʆÝBOBTKBVnietis iemācās lietot reālās dzīves situācijās. Izglītojamais, praktiski darbojoties, iegūst prasmes, kas sekmē pētniecisko darbību un veicina patstāvību
mācību tematu apguvē, atbildību par
savu rīcību un tās izraisītajām sekām.
t4UBSQUBVUJTLʆQSPHSBNNBʡBVKOFsteidzīgā tempā apgūt angļu valodu,
kas mūsdienu globālajā pasaulē sniedz
neatsveramu ieguldījumu izglītojamā
personīgajai izaugsmei un nākotnes
karjeras iespējām.
t .ʆDʚCV NFUPEFT QBMʚE[ J[HMʚUPKBmajam celt savu pašapziņu un apzināties savas spējas. Personīgā izaugsme
ir viens no galvenajiem programmas
stūrakmeņiem.
Ikvienam Ogres tehnikuma profesionālās izglītības programmu I un
II kursa izglītojamajam pieteikšanās
Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras
programmā jau ir atvērta!
Sīkāka informācija Ogres tehnikuma mājaslapā.
Nāc uz Ogres tehnikumu, un paralēli profesijai iegūsti arī Starptautiskā
Bakalaurāta Karjeras programmas diplomu! Tikai kopā mēs sasniegsim visaugstākos mērķus!

!"*

3.martā Austrijas pilsētā Zēfeldē
noslēdzās pasaules čempionāts slēpošanā, kur piedalījās arī četri Latvijas
labākie distanču slēpotāji – Patrīcija
Eiduka, Indulis, Bikše, Raimo Vīgants
un Kitija Auziņa. Vislabākos rezultātus uzrādīja Aizkraukles Sporta skolas
audzēkne un Kokneses novada pārstāve Patrīcija Eiduka, kura ar 36.vietu un 75 FIS punktiem sprintā brīvajā
stilā sasniedza Latvijas augstāko vietu
un arī augstvērtīgāko rezultātu pasaules čempionātos.
Marta sākumā septīto reizi Madonā
un desmito reizi Latvijā tika aizvadīts
prestižais un aiz pasaules kausa sastāva ziņā nākamās spēcīgākās sacensības distanču slēpošanā – Skandināvijas kauss, ko noorganizēja biedrība
„A-Madona” kopā ar Latvijas Slēpošanas savienību. Arī šajās sacensībās
Patrīcija Eiduka parādīja lielisku sniegumu. Mūsu novada sportiste vienīgā
no Latvijas iekļuva trīsdesmitniekā un
sprintā pirmajā dienā izcīnīja 11.vietu
54 dalībnieču vidū, sasniedzot Latvijas augstāko panākumu Skandināvijas
kausa posmos.
Plašāka informācija lasāma Ivara
Bāča publikācijās www.koknese.lv

Patrīcija Eiduka sasniegusi Latvijas
augstāko panākumu Skandināvijas
kausa posmos.
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Atgādinām, ka līdz 2019. gada
1. aprīlim 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.
Līva Beniņa
SIA ZZ Dats mārketinga
speciāliste
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. Ja persona nav saņēmusi
paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksu, lūgums vērsties savā
pašvaldība. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīti sagatavotajā maksāšanas pazi-

ņojumā.
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. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez maksas
ir pieejams kā iOS tā Android operētājsistēmu viedtālruņiem.

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.

Paldies
čaklajiem

visiem aktīvajiem un
ziedotājiem, atbalstītā-

jiem, kā arī Mārcim Briškam par
atbalstu, jo ziedojumu kastīte bija
veikalā ''Ataudze''! Paldies SK brīvprātīgajām Bebros: Ingai, Līgai,
Zinaīdai, Lībai, Daigai un Inesei!
22.februārī, saskaitot dāsno ziedojumu, braucām ciemos pie ģimenes,
lai nodotu viņu rokās saziedoto. Visiem mums, arī Skaidrītei un Dzintaram neticējās, prieka asaras acīs
- līdzcilvēku sirds siltums vārdos nav
pasakāms, tomēr mērāms darbos, jo
saziedotā summa būs ļoti noderīga
mājas atjaunošanai.
Šī ir sestā Lības Zukules organizētā naudas ziedojumu akcija Kokneses
novadā. Neticama ir cilvēku atsaucī-

ba, ja zināms konkrēts, norādīts mērķis un saņēmējs. Tāds arī rezultāts!
Prieks par jau paveikto mājas pagalmā - viss novākts, satīrīts, lai, iestājoties siltākam laikam, varētu sākt
mājas atjaunošanas darbus.
Aicinām arī turpmāk būt tikpat
un vēl aktīvākiem, nepaiet garām nelaimē nonākušiem, kā arī vajadzības
gadījumā lūgt palīdzību gan sev, gan
kādam citam.
''Dod, Dieviņi, otram dot,
Ne no otra gauži lūgt.''
Lai labie darbi turpina mūs priecēt!
Aicinām 14.martā būt aktīviem un
nākt ziedot asinis uz Kokneses kultūras namu! Labais vairo labo!
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Jau ceturto gadu skrējējiem un nūjotājiem tiek piedāvāta iespēja mēroties
spēkiem gada aukstākajos mēnešos
skriešanas seriālā “Noskrien ziemu”.
Skriešanas seriāla “Noskrien ziemu”
organizētāji ir biedrība “Pieliec soli” un
SIA “TReGA” sadarbībā ar Priekuļu novada, Limbažu novada, Salacgrīvas novada, Amatas novada, Olaines novada
domi un atpūtas kompleksu “Zvejnieku
parks”
Ar piektā posma sacensībām skriešanas seriāls ir noslēdzies. Kokneses
novada Bebru pagasta iedzīvotājs un
sporta entuziasts Artis Zvejnieks ir
piedalījies četros sacensību posmos un
viņam ir izdevies iegūt lieliskus rezultātus (sporta distancē 16-20 km, vecuma
grupā SV-3 1970.g.-1979.g). Pirmajā
posmā aizvadītā gada 16. decembrī Artis izcīnīja 3. vietu, bet otrajā posmā 6.
janvārī Limbažos un trešajā posmā 26.
janvārī Salacgrīvā mūsu novadnieks
ieguva pirmās vietas. Ceturtajā posmā
Zaubē viņš nestartēja, bet piekto posmu
10. martā Jaunolainē Artis atkal noslēdza ar zelta godalgu.

Skriešanas seriāla dalībnieks Artis
Zvejnieks aicina arī citus Kokneses novada sportot gribētājus piedalīties nāka-

majās “Noskrien ziemu 2020” sacensībās. Plašāka informācija par sacensību
norisi atrodama www.noskrienziemu.lv
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Saskaņā ar Eiropas parlamenta vēlēšanu likumu, Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likumu un Centrālās
vēlēšanu komisijas (CVK) 25.01.2013.
apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Kokneses novada vēlēšanu komisija
no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada
22. martam nosaka vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos darbam Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas notiks 2019. gada 25.maijā.

Kokneses novada


     
 
Nr.274 - "Papardes", Vecbebri, Bebru
pagasts, Kokneses novads - 5 komisijas
locekļi;
Nr.276 - "Pērses pamatskola", Irši,
Iršu pagasts, Kokneses novads - 5 komisijas locekļi;
Nr.278 - Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses pagasts, Kokneses novads - 7
komisijas locekļi.
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18.februārī noslēdzās LSK Viduslatvijas komitejas Kokneses
nodaļas ziedojumu akcija, kuru
organizēja, atbalstot koknesiešu Dapkus ģimeni, kuri cieta
uguns nelaimē. Lai atjaunotu
nodegušo māju, iesaistījās daudzi līdzcilvēki. Pēc ugunsgrēka
pirmie savus ziedojumus sarūpēja Kokneses novada represētie un Skaidrītes deju grupas
meitenes.
Daiga Andersone,
LSK brīvprātīgā

   

1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk
kā desmit vēlētāji;
3. Kokneses novada vēlēšanu komisijas locekļiem.
Katra politiskā partija vai politisko
partiju apvienība, vēlētāju grupa vai
novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne

vairāk kā septiņus kandidātus.
Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
3. kurš nav pieteikts par deputāta
kandidātu vai nav kandidātu saraksta
iesniedzējs;
4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, vai Kokneses novada domes deputāts;
5. kurš nav citas novada vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņa komisijas
loceklis.
Pieteikumi jāiesniedz Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai,
Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā, 10. kabinetā
(pagrabstāvā) no 2019.gada 11.marta
līdz 2019.gada 22.martam.
Pieteikums katram kandidātam
sagatavojams uz speciālas veidlapas,
kas atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv sadaļā: Vēlēšanas>Eiropas Parlamenta
vēlēšanas>Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019>Darbs vēlēšanu iecirknī:
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni
Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu
apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus
un rīkojumus, un nodrošinās fizisko
personu datu aizsardzību.
Tālruņi
uzziņām:
65128572;
22304936.
Kokneses novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Gunita Majore

$/!((   
Šogad Lielā Talka notiks 27.
aprīlī un tajā iedzīvotāji būs aicināti ne tikai vākt atkritumus,
bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks
darīts, lai veicinātu izpratni par
plastmasas piesārņojumu, tās
kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes
piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.
Iedzīvotāji tiks aicināti talkā šķirot,
atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi. Zilie tiks
paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem. Centīsimies kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un paralēli
tas palīdzēs saprast, cik dabā ir plastmasas atkritumu un kā rast adekvātāko risinājumu, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām institūcijām. Aicinām
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē www.talkas.lv sadaļā “Kartes”, kas
tiks atvērta līdz ar sniega nokušanu.
Talkas vietu reģistrācija www.talkas.lv
sāksies, kā ierasts, mēnesi pirms talkas,
šogad – ar š.g. 27.martu.
Šogad īpaši aicinām skolu un augstskolu jauniešus dalīties ar idejām, kā
samazināt piesārņojumu, kāds iepakojums būtu tas, kas aizstātu plastmasas iepakojumu. Tāpat aicinām doties
atkritumu “medībās” un, izmantojot

aplikāciju “Vides SOS” (http://www.
videssos.lv) , sūtīt informāciju par piesārņotajām vietām, kā arī par bīstamākajiem, interesantākajiem gadījumiem
monitoringa nolūkos paralēli sūtīt uz
talkas@talkas.lv informāciju, lai sekotu
līdzi situācijai.
“Domājot par Latvijas nākamajiem
100 (LV200), es vēlos talkas tradīciju pacelt jaunā kvalitātē, galvenokārt
akcentējot sabiedrības izglītošanu, kā
arī informēšanu par pasaules norisēm
vides jomā, jo Latvija nevar dzīvot atrauti no visas pasaules. Mūsu nācijas
dzīvesziņa ir cieši saistīta ar dabu, tā ir
mūsu laime un tai arī jābūt mūsu prioritātei, ko ir jāsaglabā un par kuru ir
jācīnās, jo tā skar būtiskākās dzīves sastāvdaļas – veselību, dabas daudzveidību un spēju izdzīvot, pasaules apstākļiem strauji mainoties. Es redzu Latviju
kā vienu no valstīm, kas var parādīt
pasaulei, pa kuru ceļu ir jāiet vismaz
tajā izpratnē, ka pret dabu ir jāizturas
ar milzīgu cieņu. Daba savā dievišķajā
skaistumā ir perfekta un harmoniska, un mums ir ne tikai jāmācās PAR
dabu, bet galvenokārt mums jāmācās
NO dabas, “ uzsver Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.
Uz tikšanos Lielajā Talkā 27. aprīlī!
Informācija no www.talkas.lv
Par talkošanas vietām Kokneses novadā tiks ziņots Kokneses Novada Vēstis aprīļa numurā.
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Šī gada 19.februārī Koknesē uz
vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējas projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana
un attīstība Daugavas ceļā”
partneri. Sēdes dalībniekus uzņēma Kokneses novada dome
jaunajās Tūrisma centra telpās.
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
Foto: Anita Šmite
Projekta vadītāja Inese Vītola informēja klātesošos par projekta kopīgo īstenošanas gaitu, partneri ziņoja
par paveikto – Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda
Mikāla par būvdarbiem Kokneses
pilsdrupās, Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists Edgars Pārpucis - par aktuālo situāciju Ogres
sanatorijas atjaunošanā. Krustpils pilī
atjaunošanas darbi ir paveikti par 40
procentiem, pagalma labiekārtošanas
darbi – par 7%, strūklakas atjaunošanas darbi – par 20%. Kokneses pilsdrupās tie jau ir veikti, šobrīd top aprīkojums moku kambarim, mūku tērpi,
informatīvie stendi pilsdrupās un jaunas, atraktīvas tūrisma programmas.
Savukārt Ogres sanatorijas būvdarbu
process vēl nav uzsākts, jo vēl norit
iepirkuma rezultātu izvērtēšanas procedūra. Tika apspriesti arī Sadarbības
līguma grozījumi, kopīgie mārketinga
pasākumi, kad projektā būs izveidoti
visi paredzētie pakalpojumi un pabeigti būvdarbi, kā arī partneri diskutēja par projekta iznākuma rādītāju
(apmeklētāju skaita pieaugums katrā

Sākot ar 2019.gada tūrisma
sezonu Kokneses novada
apmeklētājiem būs pieejami
jauni, atraktīvi piedāvājumi
Kokneses pilsdrupās un Tūrisma centrā.
Kokneses novada domes
Tūrisma informācijas centrs

Tikšanās dalībnieki Kokneses Tūrisma informācijas centrā.

atjaunotajā objektā) sasniegšanu un
situāciju uz 2018. gadu.
Tika apspriesta arī kopīgā sadarbības projekta „Kultūras mantojuma
saglabāšana un attīstība Daugavas
ceļā” Stratēģijas 2017.-2025. gadam
īstenošana. Tā paredz izstrādāt tematiski vienotu kultūras tūrisma
piedāvājumu, stiprināt pašvaldību
atbildīgo struktūrvienību administratīvo kapacitāti un sadarbību, kopīgas mārketinga aktivitātes projektā
sakārtoto kultūrvēsturisko objektu
pieejamības un atpazīstamības veicināšanā.
Pēc sanāksmes partneriem bija
iespēja apskatīt Kokneses Tūrisma
centrā novietoto Kokneses viduslaiku
pilsdrupu maketu un 2018.gadā tapušo biedrības „Pērses krasts” Pērses un
Daugavas upju ieleju unikālo vēsturiskās ainavas atveidojumu pirms Pļaviņu HES celtniecības.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.
gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005

„Kultūras mantojuma saglabāšana un
attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu.
Projekta īstenošanas laiks: no 2018.
gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 30.septembrim. Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris šo projektu
īsteno sadarbībā ar Kokneses novada
domi un Ogres novada pašvaldību.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta
pašvaldību attīstības programmās
balstītu nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu-Krustpils pili, Kokneses
viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju
„Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas
un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma
objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību
un integrāciju vietējās ekonomikas
struktūrā.
Projekta kopējās izmaksas ir 4 198
599.66 euro, no tām 1 392 352,96 euro
ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums.
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Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kokneses novada Bebru pagastā no 2019.
gada 28.marta tiek mainīts
Bebru pasta nodaļas darbības
modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām
vajadzībām. Turpmāk Vecbebros visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.14 līdz
15 tiks nodrošināti līdzšinējā
pasta pakalpojumu sniegšanas adresē Papardēs vai arī
iedzīvotāji varēs izvēlēties
tos saņemt pie pastnieka tieši
savā dzīvesvietā.
VAS Latvijas Pasts informācija
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Bebru pasta
nodaļā, kas rada Latvijas Pastam
ikgadējos zaudējumus vairāk nekā
7100 eiro apmērā, tiek mainīts pasta
nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk līdzšinējā pasta pakalpojumu
sniegšanas adresē būs ērti pieejami
visi nepieciešamie pasta pakalpojumi vai arī klienti tos varēs saņemt
savā dzīvesvietā – šis pakalpojumu
sniegšanas veids ir īpaši draudzīgs
senioriem.
Tāpat kā līdz šim, Bebru pasta

pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta
pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu
pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde,
preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā, naudas pārvedumu izmaksa,
komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde
mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas
saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši
savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta
dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un
aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes
pieteikšanu mājās, preses izdevumu
abonēšanu, naudas pārvedumu un
pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS
kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību Bebru
iedzīvotājiem iespējams saņemt arī
skaidras naudas izmaksu no PNS
konta. Šo pakalpojumu iespējams

pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759,
67008001 vai 27008001. Pārējos
pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Bebru iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281677.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma
bezmaksas saņemšanu Bebru pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 27891521
un norādot datumu, kurā klients
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt,
apmeklējot Koknese pasta nodaļu
1905.gada ielā 7, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama
pirmdienās–piektdienās
no plkst.8 līdz 17 un sestdienās no
plkst.9 līdz 13.
Pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu skaitu un izvietojumu nosaka
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par
universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam
katra novada teritoriālajā vienībā
ir vismaz viena pasta pakalpojumu
sniegšanas vieta.
Bebru pagasta iedzīvotāji par
pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019.gada 28.marta tiks
informēti ar īpašiem paziņojumiem
savās pastkastītēs.

Sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Rudais Runcis” ir izveidots audiogids par
Kokneses viduslaiku pilsdrupu vēsturi sešās valodās (latviešu, krievu, angļu, vācu, igauņu un lietuviešu).
Savukārt SIA “Expo Alliance” ir
izstrādājusi oriģināla dizaina lielformāta spēles āra apstākļiem – sešu
Kokneses pilsdrupu attēlu puzle, domino ar vietējo novada ražotāju labumu attēliem, cirks “Senā Hanzas pilsēta Koknese”. Spēles būs pieejamas
tūrisma izstādēs, Sama modināšanas
svētkos, novada svētkos un vasaras
aktīvajā tūrisma sezonā – arī Kokneses pilsdrupās.
Kokneses tūrisma informācijas
centrā, kā arī nacionāla un reģionāla
mēroga tūrisma pasākumos un izstādēs, kur ik gadu piedalās pašvaldību
tūrisma centru speciālisti, apmeklētāji varēs iepazīt un aplūkot Kokneses
novadu ar virtuālās realitātes briļļu
palīdzību, izbaudot virtuālo 360 grādu panorāmas tūri ar 12 populārākajiem apskates objektiem Kokneses
novadā.
Vēl viens svarīgs jaunums novada
tūrisma piedāvājuma mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai ir jauns oriģināla dizaina pašvaldības reprezentatīvais stends dalībai starptautiskajās
un reģionālajās tūrisma izstādēs un
gadatirgos. Košā un izteiksmīgā stenda izveidē izmantoti Kokneses tūrisma informācijas centra rīcībā esošie
novada fotoattēli un novada ģerboņa
krāsu salikums. Stenda izveide tapusi
sadarbībā ar SIA “Mix Max”.
Viss iegādātais aprīkojums ir būtisks papildinājums novada popularitātes veicināšanai, lai veidotu Kokneses novada piedāvājumu daudz
atraktīvāku, saistošāku ģimenēm ar
bērniem, kā arī, lai nodrošinātu aktīvas, radošas, pieejamas nodarbes
Kokneses pilsdrupu apmeklētājiem
visas tūrisma sezonas laikā un sekmētu atpazīstamību vienam no Zemgales reģiona ievērojamākajiem tūrisma objektiem.
Līdz šim projektā ir attīstīti un
popularizēti aktīvas atpūtas un gardēžu maršruti, kas ved no Kokneses,

Jēkabpils līdz Lietuvas partneru pilsētām Rokiškiem un Pluņģei, uzsverot
katras vietas unikalitāti un neparastākos apskates objektus, uzlabota projektu partneru tūrisma informācijas
centru infrastruktūra un ieviesti jauni pakalpojumi tūristiem. Pateicoties
ERAF finansējumam, ir restaurētas
Pluņģes tūrisma centra telpas, uzstādīts interaktīvais informācijas stends,
iegādātas mēbeles un aprīkojums gadatirgiem. Rokišķu tūrisma informācijas centrā uzstādīts tūristu skaitītājs,
āra interaktīvais informācijas stends,
iekštelpu informācijas stends ar izglītojošām spēlēm, iegādāts gadatirgus
aprīkojums un norādes zīmes pilsētā.
Jēkabpilī uzstādīti divi āra informācijas stendi un lielais LED ekrāns ielas
malā ar noderīgu informāciju pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, kā arī
izvietotas norādes zīmes uz tūrisma
centru. Koknesē projekta ietvaros
2017.gadā veikta plaša stāvlaukuma
izbūve pie jaunajām Kokneses tūrisma informācijas centra telpām.
Kokneses novada domes īstenotais projekts „AttractiveFORyou” jeb
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu
attīstība un tūrisma infrastruktūras
pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211
tuvojas noslēgumam.
Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību
un konkurētspēju, uzlabojot esošo
tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi
potenciālo tūristu vidū, reklamējot
vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.
Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības
informācijas un koordinācijas centrs
un Pluņģes rajona pašvaldība.
Projekta īstenošanas ilgums ir no
01.04.2017.-31.12.2018. Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, no tām
400 549,29 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014-2020 ietvaros.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par publikācijas saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
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2019. gads Likteņdārzā plānoti daudz un dažādi pasākumi
– gan jau tradicionāli un apmeklētāju iemīļoti, gan jauni
– īpaši šim gadam gatavoti.
Turpināsies arī Likteņdārza
attīstības darbi – Lielā kalna
veidošana un Likteņdārza
draugu alejas iebruģēšana,
kā arī šī brīža nozīmīgākais
projekts – daudzfunkcionālās
sabiedriskās ēkas būvniecība.
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Līdz ar pavasara atnākšanu rosība atgriezīsies arī Likteņdārzā. Jau
tradicionāli pirmais kopīgais pasākums būs Lielā talka 13. aprīlī, uz
kuru gaidīsim gan lielus, gan mazus, jo darāmais atradīsies visiem.
Īpaši aicinām koknesiešus, kuri par
piedalīšanos talkā var saņemt Likteņdārza Gada karti. Tā dod iespēju
6 cilvēkiem sezonas laikā, uzrādot
šo karti, apmeklēt Likteņdārzu bez
ieejas ziedojuma.
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2018. gadā Likteņdārzā sadarbībā
ar biedrību „4. Maija Deklarācijas
klubs” un tās valdes priekšsēdētāju
Veltu Čebotarenoku tika uzsākta
piemiņas vietas veidošana visiem
1918.gada 18. Novembra Latvijas
valsts dibinātājiem un 1990.gada
4.maija neatkarības atjaunotājiem.
Piemiņas vieta atradīsies Likteņdārza draugu alejas sākumā, un tās svinīga atklāšana plānota 2019. gada 3.
maijā.
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Latvijas politiski represētie iesaistījušies Likteņdārza īstenošanā
kopš pašiem tā pirmsākumiem, ar
savu ieguldījumu piedaloties gan
amfiteātra ozolu godasardzes izveidošanā, gan Lielā kalna tapšanā,
gan draugu alejas iebruģēšanā, gan
strādājot talkās. Šogad sadarbībā ar
biedrību „Latvijas Politiski represēto apvienība” tās valdes priekšsēdētāja Ivara Kaļķa vadībā Liktens gātes
ekspozīcijas Klusuma nama zonā
10. maijā plānots atklāt piemiņas
ansambli politiski represēto mātēm.

„LAUMAS NOMETNES”
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Jau ceturto gadu vasaras vidū
Likteņdārzā norisināsies par Sajūtu
jeb Ģimenes diena. Lieli un mazi
būs mīļi gaidīti uz aizraujošām aktivitātēm kopā ar ģimeni un draugiem. Sajūtu jeb Ģimenes diena ir
īpašs laiks, ko nesteidzīgi pavadīt
skaistajā Likteņdārza ainavā – izjust
vēja plūsmu, saules vilinošo siltumu, Daugavas ūdeņu mierīgo ritumu, ieklausīties dabā un būt kopā
ar sev tuvajiem cilvēkiem radošā
un pozitīvā gaisotnē, izglītojošās un
jautrās nodarbēs.
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Viena no skaistākajām Likteņdārza tradīcijām ir vasaras koncerti
kopā ar Likteņdārza draugiem. Šogad 23. augustā aprit 30 gadi kopš
leģendārās vienotības akcijas “Baltijas ceļš”. Par godu tam augustā Likteņdārza amfiteātrī notiks skaists
koncerts “Saule.Pērkons. Daugava.”,
kurā Atmodas laika sirsnīgākās
dziesmas izpildīs Latvijā populāri
mūziķi.

+   
/ 

   



  

" 7 *"<"!  =
15. februārī Iršu pagastā uz
koncertu sabrauca deju kolektīva „Irši” draugi, lai iepriecinātu
ar gadskārtējo pasākumu, kas
veltīts Valentīndienai. Šoreiz
tie bija 11 kolektīvi, kas ieradās
Iršos.
Inta Balode,
deju kolektīva „Irši” vadītāja
Anitas Šmites foto
„Laime ir kopā būt” – tāds bija
koncerta moto. Un tiešām, sadejojot
9 deju un sadziedot 2 dziedošajiem
kolektīviem, koncerts izvērtās par
mazajiem dziesmu un deju svētkiem.
Koncertā piedalījās Ogres kultūras
centra deju kolektīvs „Aija”- vadītāja
Aija Zepa, Tīnūžu pagasta deju kolektīvs „Upe”- vadītājs Didzis Apsītis, Zasas kultūras nama deju kolektīvs „Solis”- vadītāja Daiga Geidāne,
Aizkraukles kultūras nama vidējās
paaudzes un senioru deju kolektīvivadītājas Lana Ķirse un Inita Vilciņa,
Jaunjelgavas kultūras nama deju kolektīvs „Atvars”- vadītāja Inese Ermnsone, Menģeles senioru deju kolektīvs „Sumulda”- vadītāja Ilze Jankuna,
Kokneses kultūras nama deju kolektīvs „Liepavots” un Iršu pagasta deju
kolektīvs „Irši”- vadītāja Inta Balode.

Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Irši” un vadītājai Intai Balodei
Valentīndienas koncerts Iršos kļuvis par ilggadēju tradīciju.

Ar skanīgām dziesmām koncertā piedalījās Iršu pagasta sieviešu vokālais
ansamblis - vadītāja Valda Kalniņa un
Kokneses kultūras nama sieviešu koris „Anima”- diriģente Lelde Kamzole-Gagaine un koncertmeistare Ilona
Makareni.
Paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā un norisē. Īpaši
Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei, kluba vadītājai Aijai Martuzānei, Olitai Ružai un pasākuma va-

dītājām Laumai Rudzonei un Justīnei
Miezītei. Vislielāko darbu izdarīja
deju kolektīva „Irši” dejotāji, kas ar
lielu atbildību un aizrautību piedalījās
šī koncerta veidošanā.
Neviens jau nezin, kā to laimi gūt,
Jo tad, kad viņa ir, to nesajūt.
Bet tad, ja visas cerības tev zūd,
Tu saproti, ka laime vienkārši
ir kopā būt.
Uz tikšanos nākošajos koncertos!

!

Iestājoties rudenim, Likteņdārzā
jau trešo gadu norisināsies tradicionālā rudens Ābolu balle. Lieli un
mazi būs mīļi gaidīti uz ābolu ražas
svētkiem, lai kopīgi vāktu ābolus,
spiestu sulas, vārītu ievārījumu,
ceptu pankūkas, uzzinātu jaunāko
par ābolu šķirnēm un baudītu tautas deju priekšnesumus un īpašas
aktivitātes bērniem.
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18.novembrī Likteņdārza amfiteātrī pie Daugavas tradicionāli
tiek svinēta Latvijas neatkarības
proklamēšanas diena, visiem kopīgi
dziedot Latvijas himnu, klausoties
„Kokneses fonds” padomes priekšsēdētājas uzrunā, skatoties tautas
deju kolektīva priekšnesumus, liekot svecītes Latvijas kontūras formā
un sagaidot saulrietu ar simbolisko
astoņpadsmit ugunskuru iedegšanu.

 

„Laumas nometnes” komanda aicina pievienoties
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Foto mākslas cienītājiem jau vairākkārt fotoklubs „KOKNESES KADRS”
ir ļāvis ielūkoties caur objektīvu tvertā
pasaules redzējumā. Fotokluba radošo
autoru jaunā izstāde „Ragāļu purvs”
skatāma Kokneses novada domes 1.

Stāvā. Fotogrāfijas tapušas kādā no
vasaras plenēriem pie Ragāļu ezera un
tam apkārt esošajā purvā. „Kokneses
kadram” foto plenēri notiek katru vasaru un jau ir kļuvuši par stabilu tradīciju.
Izstādes autori: Ainārs Briedis, Ani-



ta Liepiņa, Ilva Bobrovska, Ingus Pugačovs, Mairis Bērzkalns, Mārcis Briška,
Natālija Daļecka un Zanda Grigāne
aicina arī mūs ieraudzīt dabas radītos
brīnumainos mirkļus vasaras rīta agrumā!
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Ar biedrības "Daugavas Savienība" finansiālu atbalstu Kokneses
novadā šī gada pavasarī tiks īstenots
projekts "Apaļkoka soliņi Kokneses
parkā".
Kokneses novada dome aktīvi
iesaistās vides vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kopšanā un atjaunošanā, īpašu
vērtību veltot aizsargājamām dabas
teritorijām.
Lai turpinātu Kokneses parka

sakopšanu un tā pieejamības veicināšanu gan vietējo iedzīvotāju, gan
tūristu vajadzībām, nepieciešams
izgatavot un uzstādīt jaunus soliņus
blakus vienam no lielākajiem un nozīmīgākajiem parka apskates objektiem – koka skulptūrai "Mūžībai".
Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt apaļkoka solus 20
metru garumā līdzīgi šobrīd esošajai apaļkoku solu rindai.
Projekta kopējās izmaksas ir

880.93 euro, t.sk,
Kokneses novada
domes
finansējums 180.93 euro
un biedrības “Daugavas Savienība”
finansējums ir 700.00 euro.
Projekts tiks īstenots no 2019.
gada 1.marta līdz 219.gada 31.jūlijam.
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
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Linda Šmite
aicina doties
pastaigā pa
Hiršenhofu.

„Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās!” dziesmā teic Iršu
pagasta vokālā ansambļa dalībnieces
Grāmatas atvēršanas pasākumā kopā ar Iršu ļaudīm bija gaidīti
ciemiņi no apkārtējiem pagastiem.

Lindas Šmites radošais veikums ir arī Iršu pagasta bibliotēkas
krājumā.

Daudz radošu ideju nākotnē!

15. februārī ceļu uz
Iršiem klāja ledus
spogulis, bet tik daudzus
rakstnieces Lindas
Šmites talanta cienītājus
vienoja vārdi, kas likti
viņas jaunā romāna
nosaukumā: „Aizved
mani uz Hiršenhofu!”
Grāmatas atvēršanas
svētki omulīgajā Iršu
pagasta pārvaldes zālē
izvērtās kā sirsnīga
pastaiga pa seno
Hiršenhofu. Paldies Iršu
pagasta bibliotēkas
vadītājai Dacei Grelei un
Iršu pagasta pārvaldei
par lieliski noorganizēto
pasākumu! Tikšanās brīdī
pasākuma apmeklētāji
varēja aplūkot Lindas
Šmites izdotos darbus,
kuri atrodami bibliotēkas
krājumā un kuriem tagad
piepulcēsies trīspadsmitā
grāmata – īpaša dāvana
Iršu pagastam un
ikvienam lasītājam.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Pasākumu atklājot, Iršu
mazās gaismas pils saimniece Dace Grele aicināja klātesošos iekāpt laika mašīnā,
lai ieraudzītu, kā pirms 253
gadiem izveidojās vācbaltu
kolonija ar nosaukumu Hiršenhofa. „Kolonisti runāja
vācu mēlē, ģērbās nedaudz
savādāk kā bija pieņemts
latviešu zemniekam. Visi
dzīvoja vienādās koka mājās
un apsaimniekoja zemi, bet
amatniecība un tirgošanās
viņiem padevās daudz labāk. Hiršenhofas iemītnieki
darbojās dažādās biedrībās,
organizēja kultūras pasākumus, bērni mācījās četrās
skolās. Apkopotie vēstures
fakti liecina, ka vācu kolonijā dzīvojuši ap pieci tūkstoši
cilvēku. 1939. gadā Hiršenhofa piedzīvoja savu norietu,” tā kolonistu dzīvi Iršos
īsi raksturoja Dace Grele.
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Linda Šmite, sasveicinoties
ar kuplo pasākuma apmeklētāju pulku, sacīja, ka priecājas
redzēt iršēniešus kopā ar ciemiņiem no Sausnējas, Liepkalnes, Pļaviņām, Ērgļiem un
Kokneses, jo šīs nosauktās
vietas ir pieminētas romāna
lappusēs.
Grāmatas autore ir palikusi
uzticīga dzimtajai Liepkalnei,
kur dzīvo ar savu ģimeni, bet
viņas darbadienas aizrit skolotājas darbā Bebru pamatskolā. Dzīvojot trīs kilometru
attālumā no Iršiem, Hiršenhofas pierobežā, līdz 90. gadu
sākumam viņa neko daudz
par vācu koloniju nebija zinājusi, jo to sargāja noklusējuma mūris, kuru pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas sāka
drupināt uz zaudēto dzimteni
atbraukušie kolonisti un viņu
pēcteči. Sarunā ar lasītājiem,
Linda atklāja: „Tā bija diezgan
ilgi auklēta ideja, kas 2016.
gada vasarā Hiršenhofas 250.
gadskārtas atceres pasākumā
pārvērtās par iekšēju nepieciešamību – Latvijas simtgadē
izstāstīt lasītājiem par Baltijā lielāko vācbaltu koloniju.”
Iršu pagasta pētnieces Valdas
Kalniņas apkopotie materiāli
Pērses sākumskolas vēsturiskajā ekspozīcijā, bibliotēkas
vadītājas Daces Greles novadpētniecības vākums, tai
skaitā Iršu jauniešu zinātniski
pētnieciskie darbi – tas viss
bija labs atspēriens darba sākšanai. Nozīmīgs informācijas
avots bija portāls www.periodika.lv , kur no dažādiem laikrakstiem izdevies atrast ziņas
par kolonistu saimniekošanu.
No izdevumos „Dzimtenes
vēstnesis” un „Zemkopis” iegūtajām tirgus ziņām radās
priekšstats par vāciešu izturēšanos un raksturu. 2016. gadā
aizsāktais darbs turpinājās
līdz 2017. gada novembrim,
bet pagājušā gada sākumā
tika iesniegts izdevniecībai

„Latvijas Mediji”. Linda atzinīgus vārdus veltīja grāmatas
redaktorei Ilzei Brēmerei, ar
kuru kopā tika paveikts liels
darbs. Viņa atklāja: „Man bieži jautā par romāna saistību
ar aizvadītajā gadā iznākušo
Arta Pabrika kultūrvēsturisko
eseju par Hiršenhofu. Vienīgā
saistība ir tā, ka ir izmantoti tie paši notikumi un fakti,
kurus Artis Pabriks izstāsta
publicistiskā valodā, bet mans
darbs ir radīts mākslas valodā
caur mākslas tēliem, ir izpušķotāks un pārspīlētāks, lai lasītajiem būtu interesantāk un
atmiņā paliekošāk. Romāns
tika rakstīts laikā, kad klajā
nāca Gata Ozoliņa novada
folkloras vākums „Ērgļu vērtums”. Tā bija mana medus
maize, jo no šī darba izmantotajiem sakāmvārdiem un
frazeoloģismiem mana valoda
dzirkstī. Romānā lasāmas arī
anekdotes par vāciešiem, kas
iegūtas no Ērgļu teicējiem etnogrāfiskajās ziņās.”
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Autore piebilda, ka viņas
mērķis nav bijis kolonistus
uzcelt uz pjedestāla vai noniecināt. Tikai mazliet ar smaidu
izteikt viņu cilvēciskās īpašības un vājības. „Es kolonijas
iemītniekus rādīju tādā gaismā, kādā izlasīju laikrakstos
un uzbūru savās sajūtās. Vēl
viena saistība ar Ērgļiem ir
sakarā ar Blaumani. Rakstnieks, braukdams uz Kokneses dzelzceļa staciju, bieži
saticis kolonistus. Āpšu krogā
pie krodzinieka, arīdzan kolonista, mēdzis iedzert alu. Lūk,
viens gadījums, kas liecina par
kolonistu attieksmi un humora izjūtu. Krodzinieks atkorķē
vienu alus pudeli, bet tajā ir
muša, atkorķē nākamo – arī
muša. Blaumanis neapmierināts, bet krodzinieks bilst:
„Ko jūs neteicāt, ka grib al bez
muš!’’”

Sausnējas vārds romānā
pieminēts saistībā ar Ozolmuižas krogu. 1913. dada 17.
jūnija „Dzimtenes vēstnesis”
numurā minēts fakts, ka 1.
jūnijā pie Ozolmuižas noticis
tirgus. Viens no Iršu kolonistiem iepriekšējā vakarā ieņēmis visas labākās vietas, kuras
pēc tam draugiem atdevis.
Arī Liepkalnē kolonistu
laiki labi zināmi. Ķeizariene
Katrīna II pēc Ziemeļu kara
vācu tautības cilvēkus Iršos
nometinot, izdeva pavēli, ka
viņi nedrīkst savu draudzi dibināt. Kolonisti to ievēroja un
gāja luterāņu draudzē Liepkalnes baznīcā, kā arī Liepkalnes kapsētā ir viņu kolonistu
atdusas vietas.
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Romānā nav tikai atspoguļota Hiršenhofas vēsture, bet
arī 90. gadu sākums. Autore
atzina, ka ir mēģinājusi restaurēt atmiņās laiku, kad mēs
no biedriem kļuvām par kungiem, kā atteicāmies dziedāt
vienu himnu un mācījāmies
savu tautas lūgšanu. Linda
atklāj: „Atsedzās skaudri noslēpumi un likteņi. Mainījās
vietējo iedzīvotāju sajūtas,
domas un palikušo vācu māju
vērtība. Tas viss manu izdomāto varoņu Rozes Kalniņas
un viņas mazmeitas Gabrielas vēstures pagrieziena izraisītajos pārdzīvojumos, kas
aizsniedzas līdz kolonijas sākotnei 1766. gadā. Galvenajai
varonei Rozei Kalniņai nav
nekāda saistība ar Iršu Kalniņiem. Devu viņai šo uzvārdu,
jo tas ir latviešiem ļoti raksturīgs uzvārds. Viņas mazmeita
Gabriela, pusaugu meitene, ir
izaugusi ģimenē ar latviskām
vērtībām. 90. gadu sākumā
viņai nākas saprast, ka viņa
ir pa daļai vāciete, ko vecmāmiņa ir noklusējusi. Meitene
ir nelaimīga, jo, tāpat kā es, ir
augusi laikā, kad mūs „baroja”
ar filmām par karu, kur vācie-

ši nav pozitīvie tēli. Viņai ir
grūti pieņemt, ka Vācijā viņai
ir brālēni un māsīcas, bet vecmāmiņai viss, kas ir tālumā, ir
dziļi sirdī. Tiem, kuri aizbrauca, šī bija vienīgā dzimtene, tā
nebija atgriešanās tēvijā.”
Tikšanās reizē rakstniece
pastāstīja kā ar pavisam nelieliem faktiem: no Valijas kundzes stāstītā par krustdūrienā
izšūtu Liepkalnes baznīcu,
Ivetas Hveckovičas teikto par
Iršu aptieku, ir iztēlē radījusi
stāstus nodaļu garumā.
Tomēr autore uzsver, ka prototipi nav jāmeklē, romāns balstīts uz patiesiem notikumiem,
bet personāži un uzvārdi ir
mainīti. „Ja romānā pieminēts
ceplis, nevajag to vietu meklēt īstenībā, jo noteikti esmu to
pārcēlusi kaut kur citur. Māra
Zālīte „Piecos pirkstos” ir darījusi tāpat, lai neviens neko
nepārmestu un nejautātu. Īsts
ir tikai Bulandu pilskalns un Iršupīte. Bulandu pilskalnam romānā īpaša loma. Guntis Eniņš
ir teicis, ka mēs esam pilskalnus
aizmirsuši, uz Latvijas simtgadi
atstājuši krūmos ieaudzētus,
bet tās ir mūsu senču pulcēšanās vietas, Dieva padoma ņemšanas vietas. Priecājos, ka Iršu
ļaudis savu pilskalnu tur godā,”
uzsvēra Linda.
Lai lasītājiem nebūtu garlaicīgi, romānā neiztikt bez
intrigām, kuras autore meistarīgi šķetina, neļaujot uzreiz
atminēt patiesību. Izrādās, ka
Rozei Kalniņai Vācijā ir meita Klāra, kuru nav satikusi 50
gadus. Vai viņām būs lemts satikties un vienai otru apskaut?
Vēl viena intriga saistās ar Rozes vīra brāli, kurš Hiršenhofā
organizētajā darba nometnē
ir propagandējis hitlerisma
idejas. Šāds notikums romānā radīts, atsaucoties uz 1933.
gada 20. augusta Saeimas stenogrammas, kurā atklāts, ka
minētajā darba nometnē šāda
aģitācija ir veikta. Intrigas nesēji ir arī laulātais pāris Mačs
un Kača – naivi, aprobežoti
ļautiņi, kuri staigā pa mājām,
pārdodami baumas, bet romāna beigās kļūst par preses
zvaigznēm.
Grāmatas vāka noformējumā redzama bijusī Iršu kolonistu pagastmāja savā jaunībā
un mūsdienās.
Iršu pagasta vokālā ansambļa un Madaras Jankalānes
muzikālie priekšnesumi pasākumam piešķīra vēl emocionālāku nokrāsu.
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Grāmatas atvēršanas svētkos Linda izteica savas pārdomas: „Gundega Repše ir
romānu sērijas „Mēs. Latvija,
XX gadsimts” idejas autore.
Brīnos, ka neviens no rakstniekiem nepaņēma šo laika
nogriezni no 1766. līdz 1939.
gadam par Baltijas lielāko
vācu koloniju. Laikam atstāja
man!”
Izdevniecības
„Latvijas
Mediji” pārstāve Inga Ābelīte,
sveicot grāmatas autori un lasītājus, sacīja: „Mani neizbrīna, kāpēc neviens no rakstniekiem neuzņēmās rakstīt par šo
laika posmu, jo neviens labāk
par Lindu nebūtu uzrakstījis!
Šogad izdevniecībai „Latvijas Mediji” ir īpašs gads, jo
mēs svinam 20 gadu jubileju.
Mums ir prieks, ka šajā gadā
pirmā izdotā grāmata ar jubilejas moto ir romāns „Aizved
mani uz Hiršenhofu!” Izdevniecībai „Latvijas Mediji” tāpat kā lielajai māsai „Latvijas
avīzei” ir vienmēr bijis svarīgi
stāstīt latviski par svarīgo Latvijai. Iedzīvotāju atsauksmes
liecina, ka latvietim ir svarīgi
iepazīt savu zemi un apzināties savas saknes. Lindas grāmata šajā ziņā ir brīnišķīgs
piemērs, jo sev raksturīgā manierē, ar prasmīgu valodas bagāžu, viņa ir uzbūvējusi stāstu
par vairākām paaudzēm vēsturisku nostāstu bagātā vietā.
Kad mēs braucot ieraudzījām
norādi ar Iršu vārdu, manās
acīs pavīdēja tas, ko es redzēju
tagad, gan arī tā krāšņā aina,
kuru, pateicoties Lindas grāmatai, esmu uzbūrusi savā
galvā. Šodien jūsu kuplais
skaits dod pārliecību, ka Irši ir
viena varena vieta!” Par jauko
sadarbību Ingas Ābelītes paldies izskanēja arī bibliotēkas
vadītājai Dacei Grelei.
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Kokneses novada domes
pārstāvji, sakot paldies Lindai Šmitei par ieguldījumu
mūsu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, novēlēja nākotnē uzrakstīt grāmatu par Koknesi.
Sausnējas pagasta pārvaldes
vadītāja Elita Ūdre atklāja savas gaišreģes spējas, jo
Hiršenhofas jubilejas pasākumā, sastopot Lindu, ie-

7
domājusies, ka viņa noteikti
uzrakstīs grāmatu par Iršu
senatni. Tā arī noticis! Ziedus un laba vēlējumus grāmatas autore saņēma no iršēniešiem, dzimtās Liepkalnes
ļaudīm, Sausnējas muzeja
un „Braku” saimes. „Braku”
muzeja vadītāja Zinta Saulīte pastāstīja par ceļiem, kas
mijušies kopā un novēlēja
Lindai turpināt savu sūtību
– rakstīt! „Ir cilvēki ar misijas apziņu. Linda ir viena
no tiem, jo ar viņas veikumu



skan Iršu vārds. Tas iedrošina arī mūs sarosīties un uzrakstīt savu grāmatu par Iršiem!” – sacīja Iveta Hveckoviča. Iršu pagasta pārvaldes
vadītāja Raina Līcīte izteica
daudzu pagasta iedzīvotāju
domas: „Paldies par mūsu
mazā pagasta iecelšanu saulītē!” Valda Kalniņa piebilda,
ka būs jāraksta otra grāmata
par Hiršenhofu, jo klāt nākuši jauni fakti!
„Zīmīgi, ka mana pirmā grāmata iznāca 2009. gadā izdev-
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Latviešu gadskārtā Meteņus svin starp Ziemassvētkiem un Lieldienām,
pēc Gregorija kalendāra
6.februārī. Meteņi ir
zīme, ka ziema iet uz
beigām un tuvojas pavasaris. Saulīte arvien spožāk silda un kausē ledu,
gaisā virmo pavasara
elpa. Meteņos ir pēdējā
budēļos iešana.
PII "Bitīte"
informācija un foto
19. februāra rītā bērnudārza "Bitīte" pagalmā pulcējās jautri ķekatnieki, lai dzītu
projām ziemu. Diena bija
apmākusies un vējaina, bet
pēc Meteņa izdarībām saulīte tomēr tika pamodināta.

niecībā „Lauku Avīze”, ar jauno
romānu tajā pašā izdevniecībā
(nesen mainīts nosaukums uz
„Latvijas Mediji”) noslēdzies
desmit gadu cikls rakstniecībā.
Pašlaik strādāju pie grāmatas
par Valentīnu Skulmi, arī ar
„Latvijas Medijiem” sadarbība
turpināsies,” pateicoties sveicējiem, sacīja Linda.
Svētku noslēgumā pasākuma apmeklētāji tika aicināti
uz gardu pacienāšanos, kā arī
ikviens varēja iegādāties jauno
grāmatu un iegūt rakstnieces

   

autogrāfu.
Linda smaidot teic: „Pirmo reizi grāmatas atklāšanas
svētkos autogrāfus rakstīju 40
minūtes!” Gandarīta par svētku norisi ir „Latvijas Mediji”
pārstāve Inga Ābelīte. „Iršu
ļaudis patīkami pārsteidza ar
savu lielo ieinteresētību. Bieži
vien Rīgā uz jauno grāmatu
prezentācijas pasākumiem atnāk daudz mazāk interesentu.
Līdzi atvestās 100 grāmatas ir
veiksmīgi atradušas savus lasītājus!”

 "

Meteņa lomā iejutās skolotāja
Lauma Rudzone, bet saimnieces lomā skolotāja Vineta
Kalniņa.
Ticējumi vēsta, Meteņos
jāvizinās ar ragaviņām: "Cik
no kalna nolaižos, tik no auss
nokožos, vai cik no kalna nolaižos, tik no kājas nokožos!"
Šoreiz vizināšanās izpalika,
jo sniega sega kļuvusi pavisam plāna, bet ar prieku mazie budēlīši apskrēja apkārt
bērnudārzam.
Meteņdienas svinētāji ievēaroja arī citas tradīcijas:
mācēja palielīties, kā arī devās ciemos pie bijušās "dārziņa" darbinieces Anniņas Pilienas. Metenis viņu aicināja
uz līksmu deju, bet bērniem
bija jāsameklē Meteņa pogas.

kuma noslēgumā, bet saņemtās Meteņa medaļas atgādinās
par ziemas projām dzīšanu
un pavasara gaidīšanu.
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Kokneses internātpamatskolas – attīstības
centra darbība ir vērsta
uz mērķi nodrošināt
daudzpusīgu un kvalitatīvu izglītības procesu
skolēniem ar speciālām
vajadzībām. Skola –
centrs ir arī reģionālais
speciālās izglītības
attīstības centrs, kurš
organizē konferences,
kursus, seminārus,
sniedz konsultācijas
reģiona un Latvijas pedagogiem, skolēniem un
viņu vecākiem, izstrādā
metodiskus materiālus
un ieteikumus.
Inese Svence,
direktores vietniece
metodiskajā darbā
Kokneses
internātpamatskola –
attīstības centrs
Mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni
spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz
iepriekš neparedzētām un
reālām dzīves situācijām,
veidot dziļāku izpratni par
katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi.
Lietpratīgam skolotājam nepieciešams pārrobežu skatī-

jums, iejūtība pret kultūru
atšķirībām, atvērtība jaunām
idejām un spēja pielāgoties
pārmaiņām. Jau trešo gadu
skolas pedagogiem ir iespēja, piedaloties ERASMUS+
projektos, papildināt profesionālo kompetenci un zināšanas, gūt pieredzi ārvalstīs,
lai izmantotu to skolā, mūsdienīga pedagoģiskā procesa
skolēniem ar speciālām vajadzībām nodrošināšanai, izglītības kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai, veicinot
starptautiskās pieredzes popularizēšanu Latvijā.
No 2019.gada 2. Līdz
10.februārim,
projekta
ERASMUS+ 2018 „Pedagogu
profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” 2.aktivitātes ietvaros,
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotājām
Inesei Svencei un Inetai Gerasimovai bija iespēja piedalīties kursos „Special Needs
Education: A step-by- step
approach” (Izglītība bērniem
ar speciālām vajadzībām: tuvojamies soli pa solim) Grieķijā, Kalamatā. Ierasties no
sniegotās Latvijas uz vietu,
kur bija +20 grādu un kokos
greznojas citroni un apelsīni,
bija labs iemesls, lai visu apmācību laiku justos pozitīvi.

Ja varētu domāt, ka apmācības ir atpūta – noteikti nē, tās
bija darba dienas, turklāt garas. Nedēļa bija ļoti intensīva
un saspringta, taču tieši tas
mācības padarīja tik vērtīgas.
Skolotājas no Kokneses kopā
ar kolēģiem no Rumānijas,
Beļģijas, Igaunijas un Gruzijas apguva inovatīvas mācību
metodes mūsdienīga mācību
procesa organizēšanā, aktualizēja jaunākās tendences
skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, galveno
akcentu liekot uz pedagogu
attieksmi un aktivitātēm
skolā, uzlaboja svešvalodu
zināšanu un komunikāciju
prasmes, kā arī pilnveidoja
izpratni par izglītības sistēmām Eiropā. Kursu dalībniekiem bija iespēja apmeklēt
un iepazīties ar dažāda veida
Grieķijas izglītības iestādēm
– gan speciālajām skolām,
gan skolām, kuras realizē
iekļaujošu izglītību, tikties
ar izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālu.
Projekta laikā bija iespēja
iepazīties ar Grieķiju – Balkānu valsti, kurā dzīvo viena
no senākajām Eiropas tautām ar vairākus tūkstošus
gadu senu vēsturi, kas aizsākas Senajā Grieķijā. Grieķija
tiek uzskatīta par Rietumu
kultūras šūpuli, jo tajā ir ra-

  

4(  
! "+ 

Pasākuma dalībnieki pavasarīgā noskaņojumā.

Metenis uz danci aicina Anniņu Pilienu.

Meteņu dienu dēvē arī par
Pīrāgu dienu. Bērnudārza
pavāres ceptie pīrādziņi bērniem bija gards cienasts pasā-



2.martā mēs nedaudz
pasteidzāmies priekšā
notikumiem (jo 8.marts
jau vēl tikai būs), domājot
par sievietes būtību un
sūtību, mīlestību, sievišķību, viņas kaprīzēm,
pasaules redzējumu! Pat
nešaubāmies, ka sievietes visos laikos, datumos
un gadalaikos ir un būs
īpašas.
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre
Foto no bibliotēkas
arhīva
Tikšanās iniciatore bija Ilga
Sīle, kura bibliotēkas klausītājus jau iepriekš lutinājusi ar
savu īpašo šarmu un prasmi
runāt savu un dažādu autoru
dzeju, miniatūras tik ļoti iz-

justi, ka veidojas īpašs stāsts.
Viņa mums atgādināja 8.marta
vēsturisko izcelsmi. Protams,
sievietēm svētku nekad nav par
daudz, un mēs gandrīz vienbalsīgi nobalsojām, ka šī diena
varētu būt skaista un pavasarīga brīvdiena.
Ar savu sievišķību, skandējot dzejas rindas, mūs iepriecināja mīlas vārdu paudējas:
Sarmīte Rode, Olga Kļaviņa
- paldies viņai par dāvanām dzejoļiem vārda dienās, Dzidra Čumakeviča, kuru atbalstīja
Inese Krūmiņa. Paldies viņām!
Muzikālās sieviešu kaprīzes
piepildīja Jānis Dzenis. Ir tik
jauki dziedāt kopā! Lai gan pasākumā bija tikai četri vīrieši,
svētku noskaņa un mīlestība
noteikti virmoja visā bibliotēkā.
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dusies demokrātija, Rietumu
filozofija, Olimpiskās spēles,
Rietumu literatūra, politoloģija, medicīna. Un, protams,
dalībnieki iepazinās ar vienu no lielākajām Grieķijas
pilsētām – Kalamatu, “olīvu
zemi”, kurā norisinājās projekta aktivitātes visas nedēļas
garumā.
Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju
attīstība un vērtību daudzveidība. Skolotājs vairs nav
tikai informācijas sniedzējs,
bet ir kļuvis par līdzatbildīgu, kreatīvu mācību procesa organizētāju ar daudzām
funkcijām, kas prasa augstu
pedagoģisko profesionalitāti,
kompetences, prasmi sagatavoties mūsdienu izglītības
pedagoģiskās darbības prasībām. Projekta „Pedagogu
profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” laikā iepazītās citu
valstu izglītības sistēmas
un to pieredze izglītības reformu norisē, gūtā pieredze
darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām papildināja
pedagogu zināšanas uz kompetencēm balstīta mācību satura realizēšanā, nodrošinot
mācību procesa kvalitāti.

Tautisko deju kolektīva meitenēm viegls deju solis!

21. februārī, kas pasludināta par Starptautisko
dzimtās valodas dienu,
Bebru pamatskolas
skolēni baudīja latviešu valodas burvību. Tā
skanēja skolas vokālā
ansambļa dziedātajās
dziesmās, skatuves
runas konkursa laureātu priekšnesumos,
koncerta programmas
pieteicēju runās. Skolas
tautisko deju kolektīvu
vieglo deju soli pavadīja
lokana valoda dziesmu
ierakstos.
Bebru pamatskolas
informācija
Dzintras Sniedzes foto
Šajā dienā tika atklāta skolotājas Lindas Šmites grāmatu izstāde, kas ir spilgts apliecinājums mīlestībai un cieņai
pret mātes valodu. Viņas grā-

matās atrodami sen aizmirsti
latviešu valodas vārdi un novada folklorā atrasti teicieni.
Blakus grāmatām izstādes
apmeklētājus priecēja mājturības un tehnoloģiju stundās darinātie rokdarbi. Tieši
rokdarbi ir tie, kuru radīšanas laikā mūsu senči uzturēja dzīvu mutvārdu daiļradi:
dvēseliskās, sirdsgudrās un
mākslinieciskiem izteiksmes
līdzekļiem bagātās tautasdziesmas, kodolīgās mīklas,
alegoriskos sakāmvārdus, noslēpumiem apveltītās teikas
un nostāstus.
„Es locīju valodiņu, kā
locīja vālodzīte”, šādu attieksmi pret valodu māca tautasdziesmas.
Valoda ir tautas pastāvēšanas garants. Ikviens ir atbildīgs par to, cik tīru, bagātu
un pareizu valodu nodosim
saviem pēctečiem.
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Māka ir ne tikai izteiksmīgi lasīt, bet uzmanīgi klausīties.

27. februāra rītā Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā
norisinājās “Nacionālās
skaļās lasīšanas sacensības” 1. kārta. Sacensībās
piedalījās visi 5.a un 6.a
klases skolēni, bet uz atlasi, kurā noskaidrojām
tos trīs, kuri pārstāvēs
mūsu novadu reģionālajās sacensībās, piedalījās
15 dalībnieki – 9 zēni un
6 meitenes, kas ir trīs
reizes vairāk nekā gadu
iepriekš.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta
bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļa
Antras Vasiļevskas foto
Žūrijas darbu veica bibliotekāre Ingrīda Grūbe un latviešu
valodas un literatūras skolotāja
Evita Užule. Izvērtējot katru
priekšnesumu pēc noteiktiem
kritērijiem, tika nolemts, ka
sacensību reģionālajā finālā
Koknesi pārstāvēs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni Edvards Mozga, Visvaldis
Henriks Kalniņš un Helēna
Vilde.
Lai veicinātu lasītprasmi un
lasīt prieku, Latvijas Nacionālā
bibliotēka līdztekus „Bērnu,

8 # 
2. martā mums laimējās ar
izcilu dienu Vecbebru tuvējās apkārtnes izlūkošanai
- purvs, kas apmeklētājus
bieži sagaida ar ūdeņiem
un akačiem, bija klāts ar
cietā sērsnā sasalušu sniegu, debesis bija dzidri zilas
un draudzīgi spīdēja marta
pirmo dienu saule.
Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta
organizators
Arta Zvejnieka foto
Bijām satikušies 6 cilvēki, no
kuriem viens dalībnieks (Ilva)
bija ciemiņš no Rīteriem. De-

Jauniešu un Vecāku žūrijai”
jau otro gadu rīko Nacionālo
Skaļās lasīšanas sacensību.
Ar Nīderlandes lasīšanas
fonda atļauju šai sacensībai
tiek izmantota metodika (pieejama bibliotēkā) no Nīderlandes, kur šī sacensība notiek jau
vairāk nekā 20 gadus, iesaistot
ap miljons bērnu aizraujošā lasīšanas sacensībā.
Ar šo sacensību LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu
literatūru, sekmēt interesi par
lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas
aktivitātēm, kā arī veicināt lasīt prieku. Latvijā šai sacensībā aicināti piedalīties 11 – 12
gadus veci skolēni, kuri izvēlas
un izlasa kādu grāmatu, atrod
piemērotu fragmentu, kuru
skaļi nolasa priekša citiem, lai
raisītu interesi par šo grāmatu
un aizrautu ar savu lasītprasmi
skaļi.
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1.kārta – norisinās skolā/
bibliotēkā un šajā kārtā piedalās visi lasīt gribētāji. Tiesneši
izvērtēs, kuri dosies tālāk uz
otro kārtu.
2.kārta – reģiona fināls -

Aizkraukles reģionā (šogad
iesaistījās Kokneses, Pļaviņu,
Skrīveru, Aizkraukles un Jaunjelgavas novadi) startēs trīs labākie lasītāji no katra novada
un tiesneši izlems, kurš viens
kopā ar saviem atbalstītājiem
dosies un Rīgā pārstāvēs Aizkraukles reģionu.
3.kārta (18. maijs) – Nacionālais fināls (Latvijas Nacionālā bibliotēka), kad satiekas
visu reģionu labākie skaļie
lasītāji un cīnās par Lasīšanas
čempiona titulu un kļūst par
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu direktoru. Finālā vērtēs
arī atbalstītājus/līdzjutējus, kas
var būt visa lasītāja klase, cik
atraktīvi, līdzi jūtoši viņi būs
savam dalībniekam.
Valsts lasīšanas čempions
saņems oficiālu trofeju (kausu)
skolai/bibliotēkai, kas nākošajā
gadā ceļos tālāk. Viņš saņems
arī individuālu balvu un dāvanu kartes.
Sirsnīgs paldies visiem bērniem, kuri piedalījās, kā arī
skolotājai Evitai Užulei par
ieguldīto darbu, bērnus sagatavojot. Uz tikšanos 13.martā
plkst. 13.00 Kokneses tūrisma
centra izstāžu zālē, kad arī tu
vari nākt, klausīties, vērtēt un
atbalstīt skaļos lasītājus, jo īpaši mūsējos!

4!7!   "! 
 #
Katru gadu februāra mēnesī Kokneses novada PII
„Gundega” mūzikas nedēļas ietvaros tiek rīkota
Mūzikas pēcpusdiena
sadarbībā ar Kokneses
Mūzikas skolu. Arī šī gada
19. februārī Kokneses
Mūzikas skolas jaunāko
klašu audzēkņi sniedza
nelielu koncertu, kura laikā iepazīstināja bērnus ar
mūzikas instrumentiem.
Ilona Makareni,
Kokneses Mūzikas skolas
klavieru spēles skolotāja
Foto no PII „Gundega”
arhīva

Pasākumu atklāja un vadīja
trīs burvīgas Notiņas, kuras
pārsteidza bērnus ar iebraukšanu zālē uz skrejriteņiem. Jau
ar pirmo skaņdarbu bērni tika
iesaistīti priekšnesuma „Rozā
pantera” tēla veidošanā ar
knipju palīdzību.
Katram
priekšnesumam
tika piemeklēti un uz ekrāna
rādīti atbilstoši attēli, kuri palīdzēja spilgtāk un dziļāk izprast
katra atskaņotā skaņdarba tēlu
un raksturu.

Trīs burvīgas Notiņas un mazie mūzikas mīļotāji.

Liels pārsteigums gan bērniem, gan skolotājiem bija
koncerta vidū veidotā dinamiskā pauze. Mūzikas skolas
skolotāji tika aicināti Notiņu
trio pavadībā ar skaņu rīkiem
atskaņot jautro „Putniņu deju”,
bet bērni līksmi dejoja jaunizveidotās kapellas pavadījumā.
Koncerta noslēgumā Laura ar mammu un audzēknes

Meldra ar Kristīni visus priecēja ar trubafona spēli. Pēc
koncerta bērniem tika organizēta ekskursija pa Mūzikas
skolas klasēm. Skolotāji stāstīja un rādīja mūzikas instrumentus.
Paldies Mūzikas skolas audzēkņiem un viņu skolotājiem,
kā arī mazajiem klausītājiem
un vecākiem!

" 4"!"
No 11. līdz 13. februārim
Augusta Dombrovska
mūzikas skolā Rīgā notika
Latvijas Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu audzēkņu valsts
konkursa fināls Izglītības
programmā „Pūšaminstrumentu spēle”.
Kokneses Mūzikas skolas
informācija un foto
Vissīvākā konkurence bija
flautas un saksofonu spēles
audzēkņiem. Kokneses Mūzikas skolu pārstāvēja pieci audzēkņi. Flautiste Laura Lelde
Kalviša ieguva 24 punktus
un II vietu (ped. Gundega
Ermiča). Saksofonistes Līva
Liāna Liepiņa 23.67 punktus –
II vietu un Una Gadzāne - 24
punktus un II vietu. Eifonija

Konkursantes - saksofonistes Līva Liāna Liepiņa un Una
Gadzāne.

spēlē 19 punktus un III vietu
ieguva Rodrigo Sproģis, savukārt, trompetists Mārcis
Briģis ieguva 21 punktu un III
vietu( ped. Ziedonis Puķītis).

Paldies audzēkņiem un viņu
pedagogiem, koncertmeistarēm Allai Puķītei, Evijai Cepurei un vecākiem par atbalstu.

 ! 
vāmies gar Mežaparka estrādi,
pāri laukiem pa taisnāko līniju
uz purvu. Drīz mūsu ceļā bija
nesen renovēts novadgrāvis un
tajā ūdens bija par daudz, lai
varētu sauss tikt pāri. Pagājām
kādus 300 m pa teci uz augšu
un atradām vieglu ieeju mežā.
Pēc 10 minūšu gājiena jau atradām purvu - līdzenu, plašu
apkārtni ar zemām un retām
priedēm.
Mūsu plāns bija iziet loku pa
purvu, uzkarināt kokā karogu
(ja nu kādu gadu paši nākam
ogās, lai mūs šeit sagaida pārgājiena sveiciens), doties uz purva
tālāko stūri un pamest mežu.

Visu iecerēto veiksmīgi izpildījām, vēl tikai izgājām laukā no
meža Vecbirznieku ceļa pusē, lai
redzētu, kā tur purva otrā pusē
izskatās. Vēl vietām pārbaudījām purva nedaudz atkusušos
akačus ar savām mežmalā iepriekš nozāģētajām nūjām - itin
viegli varēja iespiest līdz metram
dziļi sūnās, dubļos, un nebija
grūti iztēloties, cik tur vēl mīkstāks būtu vasaras apstākļos. Tomēr mūsu pārgājienu daba sargāja, viss bija tik sasalis un viegli
staigājams, it kā mēs pārvietotos
pa stadionu.
Pēc purva izlūkošanas, uzmeklējām ceļu laukā no garā

purva un nonācām tuvu lidlaukam. Ar nelielu izdomu atradām iespēju tikt pāri jau vēl
platākajam grāvim un devāmies
pie Dailas Riekstiņas uz mājām
Riekstiņi - Volšēni, kur mūs
gaidīja ugunskurs un tējas pauze. Kā izrādījās - Daila bija arī
sarūpējusi uz ugunskura vārītu
soļanku, ar citronu, olīvām, zaļumiem un krējumu, arī siltu limonādi. Liels paldies viņai! Bija
patīkami apsēsties pie galda un
izbaudīt siltas pusdienas.
Pēc ieturēšanās mums atlika
vien 1,5 km pa autoceļu OzoliVecbebri, lai atgrieztos Vecbebros un viens no otra atvadītos.

Pārgājiena dalībniekiem visi šķēršļi bija uzveicami!

Paldies pasākuma dalībniekiem un palīgiem. Tiekamies citos pārgājienos! Kā zināms - pa-

vasari un rudeņi ir īpaši piemēroti pārgājieniem, lai nu mums
izdodas to piepildīt!
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„Arī nākamgad apmeklēsim šo izstādi!” –
teic Bebru pamatskolas zēni.

Bebru pamatskolas
7.-9. klases skolēni
1. martā projekta Nr.
8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras
atbalsts izglītojamiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
ietvaros apmeklēja Starptautisko izstāžu centru
"Ķīpsala", kur notika izglītības izstāde "Skola 2019".
Bebru pamatskolas
informācija,
Aivara Bernāna foto
Izstādes piedāvājumu klāsts
par mācībām Latvijā un ārzemēs bija plašs, katrs varēja
atrast saviem profesionālajiem
nodomiem un interesēm atbilstošo informāciju, kā arī
uzzināt par pieprasītākajām
profesijām, mācību programmām, tikties ar jauniešiem,
kuri dedzīgi reklamē savu izglītības iestādi. 9. klases skolnieks
Dāvids Makarovs-Plātiņš īsi
pēc izstādes atklāšanas sniedza
interviju LNT ziņām.
Skolēni pasākumu novērtējuši atzinīgi. Simpātiska viņiem
šķita komunikācija ar jauniešiem, savas mācību iestādes
reklamētājiem. Vairāki zēni
ir sajūsmināti par datorspēļu
programmētāja profesiju, kuru
apgūstot Alberta koledžā jau
2. semestrī iespējams publicēt
savu radīto datorspēli. Meitenes ieinteresētas par Jauniešu

Saeimu. Arī viņas nopelnīja iespēju pasēdēt Saeimas deputāta
krēslā. Tieši meitenes uzrunāja
Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku piedāvājumi. Atzinīgus vārdus izpelnījās kustīgais
robots un robotika vispār. Ir
jaunieši, kuri izstādēs laikā iesāka šaubīties par jau izvēlēto
karjeras ceļu, jo jauniegūtā informācija un praktiskā darbošanās radīja pavisam citas profesionālās intereses. Visilgāk
jaunietes aizkavēja jaunās kosmetoloģes, kuru pēdās tagad
vēlas iet arī daža laba Bebru
pamatskolas skolniece. Aizkustinošas sarunas notika par Ulubeles Labestības skolu un tur
sastapto gudro un gādīgo suni.
Plaši pārstāvēts bija Ogres tehnikums, kurā jau tagad mācās
audzēkņi no Bebriem. Notika
sarunas ar augstskolu pārstāvjiem, ja dažai skolniecei jau zināma augstākā mācību iestāde,
kurā mācīties pēc vidējās izglītības iegūšanas.
Bebru pamatskolas izstādes apmeklētāji visi kā viens
ir pārliecināti, ka arī nākošgad
būs jāizmanto izstādes "Skola
2020”"piedāvājumi, jo pasākums izvērtās vērtīgs un interesants, tas pamatskolas skolēniem radījis spilgtu priekšstatu
par izglītības sistēmu, pakāpenību un daudzveidību.

2. martā Iršu sporta hallē norisinājās tradicionālais volejbola turnīrs
veterāniem "IRŠU KAUSI". 3 vīriešu komandas
apakšgrupas spēli aizvadīja Kokneses sporta
centrā, pēc tam uz play
– off spēlēm pievienojās
veiksmīgākajām komandām Iršos.
Dzintars Greļs,
Sporta darba
organizators Iršos
Foto no komandas
arhīva
Volejbola lietpratēji zina,
ka īstā cīņa sākas tieši izslēgšanas spēlēs. Šo atziņu
pierādīja Saulkrastu vīri!
Lai arī grupā ieņēma tikai 3.
vietu, turpmāk ar saskaņotu
un azartisku spēli kļuva par
visa turnīra uzvarētājiem!
Uzvarētāju sastāvs: I. Einiks,
S. Blumbergs, A. Pirogs, M.
Riekstiņš, A. Lībažs, D. Ribakovs. 2. vietā – Lubānas
komanda, trešie – mājinieki, kuri dramatiskā spēlē

par 3. vietu spēja lauzt nelabvēlīgo rezultātu un ar 2:1
(8:21;21:8;15:11)
pārspēja
valmieriešus. Iršu komandā
spēlēja – I. Māliņš, M. Vilcāns, A. Ratnieks, J. Feodorovs, J. Skudra, G. Joksts, A.
Stalīdzāns, Dz. Greļs.
4 sieviešu komandas aizvadīja "apļa" turnīru un,
nezaudējot ne setu, par uzvarētājām kļuva Saulkrastu
komanda – S. Korne, S. Skobe, V. Terentjeva, A. Pizele, I.
Benjava, I. Viksne. Par turnīra labākajiem spēlētājiem
tika atzīti – Ivars Einiks un
Jeļena Kozere.
Jau ceturto gadu tiek pasniegta Arkādija Trukša piemiņas balva "… ar cieņu pret
visu, ko dari … ". Jo tieši
tādu – cieņpilnas cilvēku atminamies Arkādiju. Šo balvu
šogad saņēma Guntars Kampernovs.
Volejbola turnīrs nav tikai
bezkompromisa cīņa laukumā par punktiem, uzvarām
un medaļām. Tā ir vēlme būt
kustībā, sabiedrībā, savējo
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Valsts kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu Nr.20191-MDM-M02029-P "Kokneses
mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".
Projekta mērķis ir veicināt
taustiņinstrumentu programmas prasību pilnvērtīgu īstenošanu Kokneses Mūzikas skolā,
sekmējot aktīvu koncertdarbību un nodrošinot audzēkņu
starptautisko konkurētspēju un
kolektīvās muzicēšanas formu
daudzveidību izglītības iestādē.
Kokneses Mūzikas skolā esošās klavieres "Rīga" ir iegādātas
deviņdesmito gadu sākumā.
Klavieres ir fiziski nolietoju-

šās, grūti padodas remontiem,
kā arī jāiegulda vairāk līdzekļi
klavieru skaņošanā. Klavieres
ar nekvalitatīvu skanējumu neļauj pilnvērtīgi īstenot izglītības
programmas. Projekta rezultātā
tiks iegādāts 1 pianīns.
Projekta kopējās izmaksas
ir 5 547.85 euro, t.sk, Kokneses
novada domes finansējums ir
1 047.85 euro un Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 4
500.00 euro.
Projekts tiks īstenots no 2019.
gada 1.marta līdz 219.gada 1.oktobrim.
Anda Mikāla,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
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Kokneses novada mednieku kluba „Ķepainis”
dalībnieki ar ģimenēm un
draugiem no citiem mednieku kolektīviem 23.
februārī pulcējās Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā uz tradicionālo medību
sezonas noslēguma pasākumu.
Sarmīte Rode
Par veiksmīgi pavadīto sezonu liecināja gan izcilu trofeju izstāde, gan Gunta Upmaļa
veidotā videofilma, kurā iemūžināti nozīmīgāki sezonas
notikumi. Novada medniekus svētkos sveica Kokneses
novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris. Kluba prezi-

dents Jānis Bērziņš pateicās
„Ķepaiņa: atbalstītājiem, jo
tikai ar viņu atsaucību izdevies sarīkot gadskārtējos mednieku sporta svētkus un citus
pasākumus. Par vakara lielisku noskaņu rūpējās mednieku
iecienītā grupa „Sikspārnis”.
Ar asprātīgām nominācijām
tika sumināti sezonas labākie mednieki. Par „Simtgades
dižragu” laimīgo īpašnieku
vienbalsīgi tika atzīts Aleksandrs Tarasovs. „Precīzākās
lodes” titulu ieguva Raivis
Bērziņš, bet par labākajiem
dzinējiem nominēti Ervīns
Baltcers un Andrejs Skorohodovs. Savukārt nomināciju
„Jautrais pavārs” godam pelnījis Dainis Ginters. Gadiem

ilgi viņš mednieku pasākumos
pārsteidz ar pagatavotu gardu
maltīti, jo viena no labākajām
garšvielām ir labs noskaņojums un humora izjūta. „Mednieku brālības” nominācijas
saņēma mednieku kolektīvi
„Koknesis”, „Bebri”, „Irši” un
„Krape”. Veikalam „Ataudze”
kolektīvam un Kokneses novada pašvaldībai tika izteikta
pateicība par atbalstu pasākumu organizēšanā. „Simtgades
režisora” titulu piešķīra Guntim Upmalim, kurš ar lielu
entuziasmu veido medību kolektīva hroniku. Ar nomināciju „Simtgades Dižmednieks”
sumināja Jāni Bērziņu. Apveltīts ar apbrīnojamu enerģiju
vairāku projektu īstenošanā,

viņš ir kolektīva virzītājspēks.
Kokneses „Ķepainim” īpašu
sveicienu bija atsūtījis liepājnieks un Kokneses novada
Goda pilsonis Andris Kristons. Pasākuma laikā skanēja
viņa sacerētās mednieku himnas pirmatskaņojums, kuru
diskā iedziedājis Liepājas vīru
ansamblis „Dziedonis”. Pasākuma dalībniekiem dziesma
tik ļoti iepatikās, tāpēc ar lielu
prieku, palīdzot „Sikspārņa”
muzikantiem, to kopīgi nodziedāja trīs reizes. Pagājušajā sezonā izveidots mednieku
kluba logo. Jānis Bērziņš teic,
ka šogad taps arī karogs, jo
kā mednieku dziesmā teikts:
„Stipri un vareni esam, „Ķepaiņa” vārdu mēs nesam!
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Iršu veterānu komandas vīri pēc saspringtā
cīņā izcīnītās 3. vietas.

vidū. Tas ir satikšanās prieks
ar jautājumu katram –"Kā tev
klājas? Un vai atceries…?"
Ar šādu domu 16. martā
aicinu volejbola draugus un
līdzjutējus uz Iršiem, uz Iršu
volejbola komandas 35. gadu
jubilejas pasākumu! Plašā-

kai apskatei tiks prezentēti
seni foto, tiks godināti esošie
un bijušie Iršu volejbola komandas piederīgie, ar saviem
priekšnesumiem klātesošos
priecēs Kokneses mūzikas
skolas akordeonistu orķestris.
Tiekamies Iršos!
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Uz senioru jautājumiem atbild pašvaldības
vadītājs Dainis Vingris.

Senioru klubiņš
“Pīlādzītis” 27.
februārī rīkoja senioru
sanāksmi, kurā novada
priekšsēdētājs Dainis
Vingris iepazīstināja
ar plānoto projektu
realizācijas iespējām un
atbildēja uz interesentu
jautājumiem. Sapulcē
piedalījās 27 seniori,
īpaši daudz pamatoti
problemātisku
jautājumu uzdeva Ilmārs
Zemītis.
Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa
“Pīlādzītis” vadītāja
Foto no klubiņa arhīva
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Svētku noskaņā 8.martā
notika klubiņa rīkotā modes
skate “SPOŽUMS MANĀ
GARDEROBĒ” sociālā dienesta zālē.
Nākošās sanāksmes 13.,27.
martā,10.,24. aprīlī plkst.12:
00 Vērenes ielā Nr. 1-4.
Mūsu gide Daiga Dūniņa
pēc senioru izteiktām vēlmēm ir izstrādājusi divu ekskursiju maršrutus.

Izbraucam 07.08.2019.g. 07:
10 (kultūras nams), 07:15 ( Elvi
stāvlaukums)
Atgriežamies ap 21: 15.
LESTENES
BAZNĪCA;
KUKŠU MUIŽA; JAUNMOKU
PILS; ŠLOKENBEKAS MUIŽAS ANSAMBLIS.
Dalības maksa ar pusdienām
16 eiro, bez pusdienām 11 eiro.
Interesentiem pieteikties pie
Dzintras Liepiņas pa tel. 2602273

Izbraucam 05.06.2019.g. 07:10
(kultūras nams), 07: 15 (Elvi stāvlaukums)
Atgriežamies ap 21:30.
PAKROJAS muiža; ŠAUĻI-Talkša ezera krasta pastaigu,
atpūtas zona, skulptūras – Lielā
lapsa, Zelta strēlnieks, akmens
labirints, gājēju pilsētas promenāde, Centu istaba, Šokolādes
muzejs.
Dalības maksa ar pusdienām
20 eiro, bez pusdienām 14 eiro.
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Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris iepazīstina ar pašvaldības aktualitātēm.

Rihards Blese izsaka savu viedokli.

Kokneses novada domes deputāti 27. februāra sēdē pieņēma lēmumu no 1. marta līdz
31. martam veikt publisko apspriešanu ar mērķi noskaidrot
Kokneses novada iedzīvotāju
viedokli par novada pilsētas
statusa noteikšanu Kokneses
ciemam.
Savu viedokli iedzīvotāji var
paust, aizpildot aptaujas anketu,
kuru klātienē var saņemt, aizpildīt
un iesniegt Kokneses novada domes
ēkā, Kokneses Tūrisma informācijas
centrā, Kokneses pagasta bibliotēkā, Bebru un Iršu pagasta pārvaldē.
Elektroniski aptaujas anketu iespējams aizpildīt pašvaldības mājaslapā
www.koknese.lv

) -
# 

# 

4. martā Kokneses tūrisma informācijas centrā notika Kokneses novada domes administrācijas tikšanās
ar novada iedzīvotājiem, lai plašāk
izskaidrotu pieņemto lēmumu un
sniegtu atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Sapulcē piedalījās 30 cilvēki,
klātesošo vidū bija arī Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks. Iecavas novada dome jau 2014.
gadā bija veikusi pētījumu „Pilsētas
statusa ietekme uz Iecavas attīstību”.
Tomēr līdz šim Iecavai nav ieguvusi
pilsētas statusu. Tuvojoties administratīvi teritoriālajai reformai, kuru
paredzēts pabeigt 2020. gadā, šis jautājums kļuvis aktuāls gan iecavniekiem, gan koknesiešiem. Kokneses

novada pašvaldības vadītājs Dainis
Vingris tikšanās reizē uzsvēra, ka
šobrīd Latvijā ir 10 ciemi, tai skaitā
Koknese, Iecava, Ķekava, Carnikava
un citi, kuri no ciemiem varētu kļūt
par pilsētām. „Ja Kokneses novada
centrā būtu pilsēta, tas varētu pozitīvi ietekmēt mūsu iespējas netikt apvienotiem ar citiem novadiem, tāpēc
nevaram gaidīt, mums ir jārīkojas un
šajā situācijā ir ļoti svarīgs iedzīvotāju viedoklis. Esam izvērtējuši ieguvumus un zaudējumus, izveidojot
Kokneses pilsētu, un varam ar atbildības sajūtu sacīt, ka iedzīvotājiem
pilsētas statuss neradīs būtiskas pārmaiņas,” sacīja Dainis Vingris.
Vēstures fakti liecina, ka 1277.
gadā Koknesei piešķīra pilsētas tiesības, no 14. līdz 17. gadsimtam tā
bija Hanzas savienība pilsēta. Un arī
mūsdienās Koknese starptautiskos
tūrisma pasākumos atpazīstama kā
Hanzas savienības pilsēta. Kokneses novada domes ekonomiste Ineta
Sproģe atminējās, ka 90. gados Koknesei bija jāizšķiras par ciemata vai
pilsētas statusu. Izvēle tika izdarīta
par labu ciemata nosaukumam, jo tā
bija vieglāk realizēt zemes reformu.
Pašvaldības vadītājs, aicinot sapulces dalībniekus uzdot jautājumus, informēja, ka vērtējot pēc Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumā noteiktajiem kritērijiem, Koknese atbilst pilsētas statusam, jo ir vairāk kā 2000 iedzīvotāju, ir kultūras, tūrisma, sporta un
komercdarbības centrs ar attīstītu
inženierinfrastruktūru un ielu tīklu.
„Pilsētas statuss vairos mūsu pašapziņu, veicinās Kokneses atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā, kā arī pastāv iespēja saglabāt
pašvaldības administratīvā centra
funkcijas arī nākotnē pēc nākamajām administratīvajām reformām,
kas paredz, ka novadā jābūt pilsētai,”
pauda Dainis Vingris.
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Koknesietis Rihards Blese atzina,
ka ir pārliecinājies, ka valsts pārvaldes
apkārtrakstos un citos normatīvajos
aktos nav saskatījis būtiskas atšķirības
attiecībā uz pilsētas statusu un vēlējās
uzzināt, vai pašvaldība ir sagatavojusi
rakstisku izvērtējumu par šo svarīgo
jautājumu. „Šobrīd esam paguvuši
veikt tikai iekšēju izvērtējumu, apspriežoties ar pašvaldības speciālis-



tiem, bet esam rūpīgi iepazinuši Iecavas novada domes veikto pētījumu,”
atbildēja Dainis Vingris.
Daudzi iedzīvotāji vēlējās noskaidrot, vai, iegūstot pilsētas statusu, mainīsies zemes kadastrālā vērtība un nepalielināsies nekustamā
īpašuma nodoklis. Pašvaldības speciālisti skaidroja, ka pilsētas statusa
iegūšana to neietekmēs.
„Iegūstot pilsētas statusu, nemainīsies arī Kokneses novada indekss,
ko ņem vērā, izvērtējot ES projektus.
Pilsētā esošo lauksaimniecības zemju īpašnieki arī turpmāk, iegūstot
pilsētas statusu, varēs pieteikties platību maksājumiem. ES finansējums
būs pieejams tāpat kā iepriekš, jo
lauku attīstības programmas (LAP)
mērķiem tiek izmantota šāda lauku
teritorijas definīcija: par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas
teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības
– pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs
5000,” informēja Ineta Sproģe.

da, ka Koknesei ir nevis jānoteic, bet
jāatgūst pilsētas statuss! Viņš arī izteica ierosinājumu, ka Kokneses pilsētai vajadzētu savu muzeju. Domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris skaidroja, ka, lai izveidotu muzeju, ir jāievēro noteiktie kritēriji Muzeju likumā. Tā drīzāk varētu būt ekspozīcija
par Kokneses vēsturi. Pieredzē dalījās
Iecavas domes priekšsēdētājs Aivars
Mačeks, pastāstot, ka tāda ideja bija
radusies arī iecavniekiem: „Viss atdūrās pret telpām. Tika piedāvāta sena
vēsturiska ēka par pārāk lielu summu,
ko pašvaldība nevar atļauties.”
Pagājušā gadā par pašvaldības
līdzekļiem tika izdota Olgas Bundzenieces atmiņu stāsts „Vasaras
Koknesē”, līdz ar to izskanēja priekšlikums izdot vēl vienu grāmatu par
Koknesi. Atsaucoties uz šo rosinājumu, Dainis Vingris atklāja, ka
pašvaldība nākotnē centīsies vēlreiz
izdot 1998. gadā klajā laisto unikālo
Jāņa Bleses grāmatu „Koknese”, kas
ir kļuvusi par bibliogrāfisku retumu.
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Līgai Žildei un vēl citiem koknesiešiem radās jautājums, vai pirms
pilsētas statusa iegūšanas vispirms
nevajadzētu savest kārtībā kanalizācijas sistēmu Kokneses ciema privātmāju teritorijās. Tika paskaidrots,
ka šo problēmu diemžēl pašvaldība
neatrisinās. Privātmāju iedzīvotāji, apvienojoties vairākām mājām
kopā, var ierīkot bioloģiskās lokālās
iekārtas. Pašvaldība nevar uzcelt vēl
vienu pārsūknēšanas staciju.
Kokneses novada domes juriste
Ligita Kronentāle, atbildot uz jautājumu par pašvaldības izmaksām
statusa maiņai, paskaidroja: „Ja Ministru kabinets un Saeima pieņems
lēmumu par pilsētas statusa piešķiršanu, izmaiņas adrešu reģistrā tiks
veiktas automātiski, iedzīvotājiem
tas nekādas izmaksas neradīs.”
Rihards Blese sacīja: „Personīgi es
atbalstu pilsētas statusa noteikšanu
Kokneses ciemam. Koknesei ir sena
vēsture, tā labi pazīstama kā Hanzas
savienības pilsēta. Man vienmēr ir
liels gandarījums, ka pētot vēstures
materiālus, es redzu Kokneses vārdu, Koknesi kā pilsētu. Protams, ir
jāsaskaras ar daudzām problēmām,
infrastruktūras sakārtošanu, arī par
attīrīšanas iekārtām, bet tie ir risināmi jautājumi.”
Savukārt Uldis Skolnieks piebil-

Jānis Bērziņš uzdeva sekojošu
jautājumu: „Kādreiz Koknesei piederēja puse platības no Lobes ezera.
Kā to atgūt?” Pašvaldības vadītājs atbildēja, ka jautājums vairākkārt nesekmīgi risināts atbilstošās instancēs. „Apvienojoties ar Ogres novadu, mēs varam tikt pie visa ezera!”, ar
humoru sacīja pašvaldības vadītājs.
Tikšanās noslēgumā Kokneses
novada domes izpilddirektors Ilmārs
Klaužs izteica kopīgo pašvaldības viedokli: „Vērtējot mūsu novada attīstību, mēs ar gandarījumu varam minēt
vairākus faktus: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā ik gadu palielinās skolnieku skaits, bērnudārzā „Gundega”
ir aizņemtas visas vietas. Nemitīgi notiek infrastruktūras uzlabošana, realizējot projektus. Kopējā darba rezultātā ir redzama novada izaugsme – mēs
esam sapratuši ko vajag un kā vajag
darīt. Ja pilsētas statuss dotu mums iespēju palikt neatkarīgiem, tad mums
šī iespēja ir jāizmanto. Domājam, ka
jūs būsiet par novada izaugsmi un
atbalstīsiet ieceri par pilsētas statusa
noteikšanu Kokneses ciemam.”
Iedzīvotāju sapulces izskaņā klātesošie tika aicināti, paceļot rokas,
nobalsot par vai pret pilsētas statusa
noteikšanai. Pārsvarā visi sapulces
dalībnieki pauda vēlmi noteikt Koknesei pilsētas statusu.
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2019.gada 1.-3. martā norisinājās 95. Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā, kurā piedalījās
arī vairākas ārvalstu komandas
un kopumā dominēja Baltkrievijas peldētāji.
Didzis Bērziņš,
Kokneses sporta centrs

Atis Āre - viens no labākajiem
Latvijas čempionātā peldēšanā.

Spēcīgajā konkurencē Jolantas
Grugules audzēknis un Kokneses
sporta centra pārstāvis Atis Āre divās
distancēs – 50 un 100 metru peldēju-

mos uz muguras – laboja personiskos
rekordus un Latvijas čempionāta ieskaitē iekļuva labāko sešiniekā.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
12. klases skolnieks Atis Āre šajās sacensībās startēja četrās distancēs. 50
metros tauriņstilā Atim priekšsacīkstēs 35. labākais laiks (27.10 sekundes)
103 finišējušo sportistu konkurencē.
Savukārt 100 metru brīvā stila distancē 39. ātrākais laiks (55.72 sekundes)
starp 138 finišējušajiem sportistiem.
Augstākos rezultātus Latvijas čem-

pionātā Āre sasniedza peldējumos uz
muguras. 50 metru distances priekšsacīkstēs Atis laboja personisko rekordu (28.23 sekundes) un uzrādīja
14. labāko rezultātu, kā arī iekļuva B
finālā, kur vēlreiz uzlaboja priekšsacīkstēs sasniegto personisko rekordu
(27.99), un sacensību kopvērtējumā
ierindojās 13. vietā. Pirmās četras
vietas ieņēma Baltkrievijas sportisti,
bet Latvijas peldētāju konkurencē un
līdz ar to Latvijas čempionāta ieskaitē
Atim 5. labākais rezultāts.

Arī 100 metru peldējumā uz muguras Ārem izdevās kvalificēties B
finālam – priekšsacīkstēs 17. labākais
rezultāts (1.01.99), bet B fināla peldējumā, uzlabojot rezultātu tieši par
pussekundi, vēl viens personiskais
rekords (1:01.49) un sestais labākais
laiks peldējumā. Sacensību kopvērtējumā šajā distancē iegūta 14. vieta,
bet Latvijas peldētāju konkurencē un
čempionāta ieskaitē 6. vieta.
Sveicam Ati Āri un treneri Jolantu
Gruguli ar panākumiem!
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Ja Tev patīk darbs ar cilvēkiem, esi komunikabla(-s), atvērta(s),
nodibinājums „Kokneses fonds” aicina pievienoties Likteņdārza
īstenotāju komandai pozitīvu, enerģisku un atsaucīgu

ADMINISTRATORI/U
Galvenie darba pienākumi:
tMBJQOJTBHBJEʚUVOV[ʦFNU-JLUFʦEʆS[BBQNFLMʑUʆKVT
tOPESPÝJOʆUBQNFLMʑUʆKVTBSJOGPSNʆDJKVQBS-JLUFʦEʆS[V
tSʷQʑUJFTQBSLʆSUʚCV-JLUFʦEʆS[B*OGPSNʆDJKBTʑLʆVOEʆS[BUFSJUPSJKʆ
tMʚE[EBSCPUJFT-JLUFʦEʆS[ʆOPUJFLPÝPQBTʆLVNVOPSJTʑ
Prasības:
tuz klientu orientēta attieksme,
tlabas komunikācijas, organizācijas un sadarbības prasmes
taugsta atbildības sajūta un precizitāte,
tlatviešu valodas zināšanas ļoti labā līmenī, vēlamas arī angļu un krievu
valodas zināšanas,
tpieredze darbā tūrismā un/vai klientu apkalpošanā tiks uzskatīta par
priekšrocību,
tvar būt vidusskolniece/-ks, studente/-s.
Mēs piedāvājam:
tJFTQʑKVTUSʆEʆUWʑTUVSJTLJOP[ʚNʚHʆQSPKFLUʆ
tBQNʆDʚCVVOBUCBMTUV
tBUBMHPKVNVTʆLPUOP370 EUR (neto)
tJFTQʑKVHʷUVOJLʆMVQJFSFE[JVOJFQB[ʚUJFTBSEBVE[JFNHBJÝJFNDJMWʑkiem,
tTBEBSCʚCVMBCʆLPNBOEʆ
CV un motivācijas vēstuli gaidīsim uz e-pastu līdz 2019. gada 1. aprīlim:
liktendarzs@koknesesfonds.lv.
Darba laiks: vasaras sezonā no jūnija līdz oktobrim,
arī brīvdienās un svētku dienās
Darba vieta: Koknese, Kokneses novads
Kontaktinformācija: 25495544
E pasts: info@koknesesfonds.lv
Adrese: Likteņdārzs, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
Web: http://www.liktendarzs.lv

Kokneses fonds no 28.janvāra
līdz 24.februārim organizēja
konkursu par labskanīgāko nosaukumu topošajai Likteņdārza
daudzfunkcionālajai sabiedriskajai ēkai. No konkursam iesūtītajiem 112 priekšlikumiem žūrija
par interesantāko, labskanīgāko
un atbilstošāko atzina Ārijas Āres
piedāvāto nosaukumu «Saullēkta nams». Savā pieteikumā autore raksta: «Saullēkts» ir mūžīgās
dzīvības un gaismas simbols.
Saullēkts ir kā Latvijas sirdspuksti pretim gadsimtiem. Arī mūsu
sirdspuksti šai laika pulkstenī rit,
tie arī sentēvu mūžus no pagātnes neizdzēš, jo no tiem veidojas
nākotnes ceļa vējš». Apsveicam
konkursa uzvarētāju Āriju Āri ar
iegūto pirmo vietu un vērtīgo
balvu!
Likteņdārza informācija
Kokneses fonda Padomes priekšsēdētāja Sandra Kalniete vēlas īpaši pateikties par iedvesmojošo nosaukumu
,,Trejdeviņu spēka nams” tā autoram
Mārtiņam Bumbierim un viņam dāvāt
Likteņdārzam veltīto sudraba monētu,
ko 2018. gadā izdeva Latvijas Banka.
Esam gandarīti par lielo atsaucību
un daudzajiem interesantajiem priekš-

likumiem, kas apliecina, ka mūsu tautiešiem gan Latvijā, gan citviet pasaulē
ir nozīmīga Likteņdārza attīstība, ko
apliecina no visiem Latvijas novadiem
un arī no citām valstīm, tai skaitā, ASV,
Anglijas, Francijas un Vācijas saņemtie priekšlikumi. Mēs pateicamies par
autoru izdomu un aprakstu satura un
formas daudzveidību, kas rakstīti kā filozofiski pamatojumi, dzejas rindas un
pat dziesmu vārdi
Kokneses fonds pateicas visiem konkursa dalībniekiem par iesūtītajiem
priekšlikumiem Saskaņā ar konkursa
nolikumu uzvarētāja ieteiktais priekšlikums nodibinājumam “Kokneses
fonds” neuzliek pienākumu Likteņdārza sabiedrisko ēku nosaukt tieši šajā
vārdā. Gala lēmumu par sabiedriskās
ēkas nosaukumu ir tiesīga pieņemt
Kokneses fonda Padome.
Kopš 2016. gada rudens Likteņdārzā
top daudzfunkcionālā sabiedriskā ēka –
viens no centrālajiem dārza objektiem.
Tās projektu izstrādāja SIA “Arhis Arhitekti” arhitekta Andra Kronberga vadībā. Telpiski ēka veidota kā kalns jeb tilta
aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni.
Jumts iecerēts kā staigājama platforma – skatu laukums, no kura pavērsies
brīnišķīgs skats uz Likteņdārza ainavu.
Ēkā atradīsies divas daudzfunkcionālas

  



zāles, kas paredzētas pasākumiem, konferencēm, koncertiem vai svinībām, kā
arī kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Priekštelpā būs neliela izstāžu zāle, kurā tiks izvietoti Likteņdārzam
dāvinātie mākslas darbi. Tur atradīsies
arī goda siena, kur būs iemūžināti to cilvēku vārdi un organizāciju nosaukumi,
kuri būtiski atbalstījuši Likteņdārzu.
Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas
tautas ziedojumiem veidota piemiņas
vieta un simbols Latvijas tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis,
Likteņdārzs jau desmit gadus top Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā
ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu atbalstu.
Te apvienojas izcila vides arhitektūra ar
Kokneses pussalas dabas un Daugavas
plūduma krāšņumu, veidojot draugu
aleju, ozolu sardzes ieskauto amfiteātri,
daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, digitālo ekspozīciju Liktens gāte, Lielo kalnu
un skatu terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta
tautas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais
koks, atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas
cilvēkiem un vēsturi. Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 100 000 apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% viesu ir
bērni un jaunieši, rosinot un nostiprinot
latviskās kopības un nacionālās piederības sajūtu.

J2C4 KC JC8-CC
“Baltiešu gredzens” (V. Kairišs,
Latvijas Nacionālais teātris) un
“Aizved mani uz Hiršenhofu!”
(L. Šmite, Latvijas Mediji) – vienas medaļas divas puses. Abos
darbos centrā vācbaltieši, viņu
pieķeršanās dzimtajai zemei,
noslēpumi, mīlestība, sapņi, cerības, bērnu dzimšana, satiksme ar latviešiem un liktenīgais
1939. gads, kas pārvelk svītru
visam vāciskajam Latvijā.
Linda Šmite
Ir tikai viena būtiska starpība –
viens ir stāsts par vācu aristokrātiju,
muižniecību, baroniem un baronesēm, viņu pēctečiem, īsāk, par kungiem (“Kā bez kungiem? Bez kungiem
nevar!”), bet otrs – par mazvāciem,
iz ārāju kārtas nākušiem vācu tautas
pārstāvjiem, kuri, dzīvodami kolonijā
Vidzemē, netika pieņemti un atzīti ne
no aristokrātiskājiem, izglītotajiem,
turīgajiem vācbaltiešiem še, Baltijā,
ne no valsts vāciešiem Vācijā.
Teātra izrādē skan Vāgnera mūzika, romānā – mutes ermoņiku spēle,
saspēle. Izrādē centrālā vieta ierādīta
zemei (biezā slānī nobērtām melnām
smiltīm, kas veido gredzenu), un romānā būtiska ir zeme – piesmieta,
pieķēzīta, pazemota, jo hiršenhofieši izrādījās nevis zemes kopēji, bet
amatnieki un andelmaņi, kas, atstājuši zemi novārtā, dreijāja ratiņus, ģērēja ādas, cepļos cepa ķieģeļus.
Zeme V. Kairiša režijā padarīta par
daudzslāņainu tēlu: tā pacietīgi nes ik
pēdu, glabā mirušos augumus un lielus noslēpumus, baro (kopš Latvijas
neatkarības vācu pils apkārtnē visur
aug tikai dārzeņi), grezno (bet agrāk
bija rozes). Zeme vācbaltiešus saista
ar senčiem, ar Livoniju (“Livonijas
vairs nav, bet mēs vēl esam”, saka vecā
baronese), tādējādi garantējot drošu

pamatu zem kājām, vietu, kurā iesakņoties (izrādē aktieri sevis noturēšanai rauš ap sevi smilšu kalnus).
1939. gada atspoguļojums abos
darbos līdzīgs. Kā dižciltīgajam vācietim, tā mazvācietim vienādi dziļi
sāp dzimtās zemes pamešana. Vienāda ir histērija un panika, kas rodas no
pēkšņās un veicīgās prom taisīšanās.
Šaubīšanās, tirgošanās, līdzi vedamās
un atstājamās mantas šķirošana, bet
pāri visam senču zemes bēršana kabatās līdzi vešanai. Un vaivariņu pušķis
smaržai no dzimtenes.
Zigfrīds fon Fēgezaks, pēc kura romāna radīta izrāde, salīdzina pilsētas
vācbaltiešu izceļošanu ar to vācbaltiešu aizbraukšanu, kuri dzīvo lauku pilīs
un muižās. Otrajiem to izdarīt daudz
grūtāk, jo, esot tuvāk zemei, dziļāk ir
laistas saknes. Dīvaini, ka rakstnieks
ne ar vārdu nav pieminējis mazvāciešus, kuri šeit nodzīvotajos 173 gados
iesakņojušies tikpat spēcīgi, cik tie,
kas še mituši 700 gadus. Pārcirst sakni
nākas kā vieniem, tā otriem.
Attiecības ar latviešiem katrā darbā
rādītas atšķirīgi. Izrādē Madeleines
brālis, valsts vācietis, nicīgi izturas
pret latviešiem vien saprotamo latviešu valodu, nacionāli noskaņotajiem
Latvijas Universitātes profesoriem,
kuri atbilstoši latviešu valodas gramatiskajām formām pieprasa viņa uzvārda lietojumu ar galotni “s”. Viņam
nepieņemama dzīve bez komforta –
vannas, elektrības, automobiļa – un
nospļauties uz vietējo sajūsmu par zemes leknumu, dabas skaistumu. Tieši
viņš ir pārliecināts, ka tāda niecīga
valsts kā Latvija nevar pastāvēt līdzās
lielajām.
Latvieši, paaudžu paaudzēs vācu
kungiem pazemīgi kalpojuši, pazemīgi to dara arī tad, kad viņi vairs nav
kungi. Latviešu zemnieces, zīdījušas
baronešu zīdaiņus, tos izaugušus uz-

tver kā savus bērnus. Tas nekas, ka
kungi atņēmuši latviešiem zemi tiktāl,
ka latviešiem zemes trūkuma dēļ pat
vienā kapā jāguļas.
Romānā latviešu satiksme ar mazvāciem ir citāda. Augstprātīgais un
lielīgais mazvācs nebiedrojas ar vietējiem dumiķiem, tikai Latvijas neatkarības gados satiksme uzlabojas. Savukārt latvieši necenšas savaldīt savu
nepatiku pret sveštautiešiem, sviedru
un asiņu sūcējiem, kaut savrupībā un
noslēgtībā no ārpasaules dzīvojošie
Iršu kolonisti tādi nekad nav bijuši.
Asins un sviedru sūcēju slavu viņiem
piespēlējuši vācu baroni. Romānā latvieši smejas par vācu žīdiem, utu bizēm, par viņu netīrību un zemkopja
darba tikumu.
Izrādē teicamu lomu nospēlē lelles, bērni ar pieaugušu aktieru sejām. Lelles kalpo kā saites ar bijušo
laiku, kad galvenie varoņi vēl nebija
dzīvi miroņi (tā tlkojama nemitīgā
vārtīšanās pa zemi, gulēšana zemē kā
beigtam un atkal augšām celšanās),
bet bezrūpīgi, dažkārt seklu dzīvi dzīvojoši kundzēni. Dažbrīd aizskarošas
veidojas viņu sarunas par zudušajām
karietēm, greznajām kleitām, medībām, ar vaļējām durvīm savienotajām
pils istabām. Arī romānā notiek atkāpšanās hiršenhofiešu sākotnē – līdz
pat 1766. gadam, gan bez leļļu vai citu
tēlu palīdzības.
Abos darbos atspoguļots Ulmaņa režīma gandarījums par vāciešu
piespiedu izceļošanu. “Uz neatgriešanos!” tāda bija Latvijas oficiālā vācbaltiešu pavadīšana, kas tikai tagad ar
radīto mākslas darbu palīdzību tiek
atcelta. Ar līdzjūtību un sapratni ielūkojoties vācbaltiešu likteņos, mīlestībā uz mūsu kopīgo dzimteni un atstātajā mantojumā, ir mēģināts atdot
kādu daļu no parāda Latvijas vēsturei
un vācbaltiešiem.
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Šovasar „Kūpiņsalu” gardā
sama zupa gaidīs pilsētu svētku
apmeklētājus.

Viesu māja – Līgas tēva
meistardarbs.

mas.

„Kūpiņsalas” ražotnes ēka.

E  
# 

Līga Zaula ar jaunāko dēliņu Pēteri.

„Koknese ir mūsu vieta, te gribam izaudzināt savus bērnus
un darīt to, kas mums patīk!”
– ir pārliecināti koknesieši Līga
un Intars Zauli. Pirms diviem
gadiem, atgriezušies no Rīgas
dzimtajā Koknesē, viņi nodibināja savu uzņēmumu „Kūpiņsala” un atvēra nelielu veikaliņu. No pagājušā gada rudens
viesus gaida brīvdienu māja.
Sarmīte Rode
Inetas Sproģes foto
Braucot pa Rīgas-Daugavpils šoseju, pavisam netālu aiz norādes uz
Likteņdārzu garāmbraucējus mudina
apstāties omulīgs koka namiņš, kurā
uzņēmums piedāvā iegādāties kūpinātas un svaigas zivis, tagad arī cūkgaļas un vistas kūpinājumus, dažādus
pašu gatavotus gardus un veselīgus
našķus.
2017. gadā, vasaras saulgriežu
noskaņā, Kokneses Novada Vēstis
ciemojās pie „Kūpiņsalas” saimniekiem. Viņu dēliņam Jēkabam tie bija
pirmie Līgo svētki. Marta sākumā ar
lauksaimniecības konsultanti Inetu
Sproģi viesojāmies pie Līgas Zaulas,
lai uzzinātu, kā veicies šo divu gadu
laikā un, kā notiek gatavošanās jaunajai tūrisma sezonai.

"  

 6

Līgas tētim Ingum Spullem bija
sapnis saimniekot Daugavas krastā.
Uzceltās ēkas ģimenes īpašumā ir
viņa prasmīgo roku darbs. Viņa meita stāsta: „Esam apņēmušies piepildīt
tēta vēlēšanos – turpināt viņa iesākto.
Pateicoties mūsu abu vecāku atbalstam, gribam šeit īstenot savas nākotnes ieceres. Bet pats galvenais notikums mūsu dzīvē šo divu gadu laikā
ir otra dēliņa Pētera piedzimšana.”
Pēc studiju gadiem Rīgā, iegūstot
ekonomistes izglītību un maģistra
grādu Stratēģiskajā vadīšanā un līderībā Latvijas Universitātē, Līga ir
sapratusi, ka viņas īstais aicinājums
ir darboties pārtikas ražošanas un

ēdināšanas jomā.
„Kad mācījos vidusskolā, domāju,
ka došos studēt uz Rīgu un nekad
vairs neatgriezīšos laukos. Tomēr
lauki ņēma virsroku! Ar kādu nepacietību mēs ar Intaru, dzīvojot kopā
Rīgā, gaidījām nedēļas nogales, lai
ātrāk atbrauktu uz Koknesi. Kad pieteicās Jēkabs, sapratām, ka negribam,
lai dēls augtu pilsētā. Gribam, lai
mūsu bērni iet Kokneses bērnudārzā
un mācās tajā skolā, kurā esam mācījušies mēs. Mums ir paveicies, ka abi
esam koknesieši un nebija jāizdara
cita izvēle. Vēl mums ir laimējies ar
brīnišķīgiem vecākiem, nākam no
stiprām dzimtām,” teic Līga.

9 


  

Aizvadītajos Sama svētkos un
Kokneses novada svētkos apmeklētāji varēja nobaudīt „Kūpiņsalas”
gardo sama zupu. „Arī šajos Sama
modināšanas svētkos vārīsim sama
zupu. Esam nolēmuši katru nedēļas
nogali doties uz kādiem pilsētas svētkiem un piedāvāt svētku svinētājiem
sama zupu vai soļanku,” par vienu no
„Kūpiņsalas” jaunumiem stāsta Līga.
„Kūpiņsalas” veikaliņā gardēži
var iegādāties plašu kūpinātu zivju
klāstu: Daugavas breksi, ezera breksi,
zandartu, līni, līdaku, arī Daugavas
samu. No jūras zivīm plauktā gozējas
sviestazivs, vilkazivs, vēdzele. Pirms
mēneša parādījies jaunums: kūpināta cūkgaļa un vistas gaļa. Viens no
Daugavas zivju piegādātājiem ir tētis,
kuram ir murda licence. „Savukārt
Intara tētis Ilgvars ģimenē ir visradošākais – viņš ir veidojis mūsu reklāmas,” vīratēva veikumu uzteic Līga.
Veikaliņā var iegādāties arī citu
mājražotāju produkciju. Medus cienītāji var novērtēt Rīteros vāktu
medu. Līga teic, ka labprāt sadarbotos ar vietējiem uzņēmējiem un
piedāvātu tirgot viņu produkciju, lai
apmeklētājiem būtu daudzveidīga izvēle. Intara tētis Ilgvars ir radošākais
ģimenē. Viņš ir veidojis mūsu reklā-

 



Sarunās laikā varējām apskatīt
ražotnes ēku, kas atrodas netālu no
veikaliņa. Ražotne ir Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) sertificēta,
vienā no telpām notiek zivju un gaļas
apstrāde, gatavās produkcijas sagatavošana, bet otrā top veselīgie kārumi.
Līga teic: „PVD pārbaudes vērtēju
pozitīvi, jo tās mūs uztur tonusā, zinām, kas mums ir nepieciešams un
to arī izdarām. Iesakām arī citiem
nebaidīties, jo esam saņēmuši profesionālus ieteikumus un pretimnākošu attieksmi.”
Uz jautājumu, kur Līga, diplomēta
ekonomiste, smeļas idejas produkcijas daudzveidībai, viņa smaidot
atklāj: „Laikam tie ir gēni! Visu bērnību kopā ar mammu esmu darbojusies virtuvē. Mans tētim Ingum gadu
gaitā ir uzkrāta milzīga pieredze
zivju un gaļas kūpināšanā. Vīramāte
Elita ir strādājusi par pavāri, arī no
viņas esmu daudz iemācījusies. Vēl
ir bezgalīgās interneta dzīles. Ja pirmajā reizē nesanāk, mēģinu vēl un
vēl, kamēr atklāju īstās sastāvdaļas
izcilai garšai – mācos darot. Viena
no manām kļūdām ir tā, ka aizmirstu pierakstīt atklāto receptūru, nākamajā reizē mēģinu atcerēties, bet
tā vairs nesanāk. Jāeksperimentē no
jauna! Viens no maniem jaunākajiem
meistarstiķiem ir riekstiņi ar medu.
Nākotnē gribu studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē pārtikas
tehnoloģiju, jo savu turpmāko dzīvi saistu tikai ar pārtikas nozari, ēst
gatavošana man padodas un sagādā
prieku. Man patīk arī komunicēt ar
cilvēkiem. Idejas līmenī ir doma par
kafejnīcas vai beķerejas atvēršanu.”
Laba sadarbība Līgai izveidojusies
ar SIA „Kokneses Miesnieka gardumi” vadītāju Ināru Čeiču un „Ragāļu
kroga” īpašnieci Agitu Eglīti, kuras
nekad neatteic savu padomu un palīdzību.
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Pagājušajā rudenī SIA „Kūpiņsala”
atvēra brīvdienu māju, kas atrodas
turpat iepretim ražotnei. Latviskā
koka ēka ir vēl viens Līgas tēva prasmīga amatnieka un galdnieka
Ingus Spulles meistardarbs. Sākotnēji Līgas vecāki to bija iecerējuši kā
savu brīvdienu māju, bet, labi apdomājot, sapratuši, ka šī vieta ar gleznaino apkārtni, Daugavas līča tuvumu ir ļoti piemērota tūristiem, kuri
vēlas baudīt Kokneses jaukumus,
līdz ar to jaunā Zaulu ģimene sāka
tajā saimniekot. Pārkāpjot brīvdienu
mājas slieksni, patīkami pārsteidz

Veikaliņa plauktos nonācis jauns sortiments.

telpu dizains un iekārtojums. Līga
ar lepnumu teic: „Te viss ir mana
tēta veikums, arī mēbeles ir gatavojis viņš. Nama pirmajā stāvā viesību
rīkošanai pietiek vietas 25 cilvēkiem.
Visbiežāk svētku svinētāji galdu klāšanai izmanto kafejnīcas „Ragāļu
krogs” vai „Rūdolfs” pakalpojumus.”
Pirmajā stāvā ir arī aprīkota virtuve.
Tāpat ir padomāts par iespēju izsildīties pirtiņā, kur uzmest garu un nopērties ar zāļu slotiņām. Otrajā stāvā
ir piecas gaumīgi iekārtotas guļamistabas 11 personām, kā arī ir iespēja
vēl 30 cilvēkiem piedāvāt naktsmītni
blakus ēkā.
Telpu uzkopšanā Līgai palīdz vīramāte Elita, kura aktīvi darbojas arī
veikaliņā un palīdz pieskatīt mazbērnus. „Esam taču ģimenes uzņēmums!
Ar visu varam tikt galā! Intara mamma Elita un mana mamma Dace ir
vislabākās omītes mūsu mazajiem
ķipariem. Ģimenei ir liels spēks!” smaidot teic enerģiskā „Kūpiņsalas”
saimniece.
Sākoties sezonai, pasākuma no-

risei var iznomāt āra telti, kas uzstādīta terasē. Brīvdienu nama celšanas
laikā tika rīkotas ģimenes talkas, lai
sakoptu krasta apkārtni. Tagad šai
vietai ir sava pievienotā vērtība ar
iespēju atpūsties ūdens tuvumā – ir
pieejama airu laivu noma un iespēja
pavizināties ar kuteri. Interesentiem
ir iespējams pieteikt ekskursiju un
degustāciju pa uzņēmumu.
„Saviem brīvdienu mājas viesiem,
ja tiek kūpinātas zivis, kā viesmīlības
žestu dāvinām siltu, tikko kūpinātu
zivtiņu, kā arī piedāvājam atlaides
mūsu veikaliņā. Informāciju par
brīvdienu māju „Kūpiņsala” atrodama mūsu facebook lapā, kā arī Booking.com,” piebilst Līga.
„Mums ir padomā vairāki projekti, cerams, ka piecu gadu laikā realizēsim vismaz trīs no tiem. Uzskatām, ka Koknese ir vislabākā vieta,
kur attīstīt uzņēmējdarbību. Labprāt
vismaz reizi ceturksnī tiktos kādā pasākumā ar citiem Kokneses novada
uzņēmējiem, lai dalītos pieredzē un
iegūtu jaunu informāciju.”

* CJ!  
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14.martā pulksten 11:30 Kokneses novada Sociālajā dienestā
(Vērenes ielā 1, Koknesē) tikšanās ar Sociālās integrācijas valsts
aģentūras pārstāvjiem par profesionālo rehabilitāciju.
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Profesionālās rehabilitācijas laikā var apgūt jaunu profesiju. Sociālās
integrācijas valsts aģentūra piedāvā mācīties Jūrmalas profesionālajā
vidusskolā un Koledžā.
Lai mācītos Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, ir
jābūt pamatizglītībai vai vidējai izglītībai.
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt dažādas profesijas –
uzskaitvedis, lietvedis, elektronikas montētājs, pavārs, pavāra palīgs,
konditora palīgs, mājkalpotājs, istabene, grāmatvedis, datorsistēmu
tehniķis, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, rūpniecības
komercdarbinieks.
Koledžā var apgūt dažādas profesijas, ja ir vidējā izglītība – personāla
speciālists, grāmatvedis, mārketinga un tirdzniecības speciālists, viesnīcu
pakalpojumu organizators, datorsistēmu un datortīklu administrators,
programmētājs, surdotulks.
Pēc Koledžas beigšanas var iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko
izglītību.
Cilvēkiem ar invaliditāti mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un
Koledžā ir bez maksas.
Lai būtu vieglāk izvēlēties kādu profesiju apgūt, ir jāveic Profesionālās
piemērotības noteikšana, kas notiek skolas telpās.
Gaidīsim IKVIENU interesentu!!!
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Krāsu pavēlnieki.

Pagājušā gada nogalē dizaina pulciņa dalībnieku darbi bija skatāmi izstādē Kokneses tūrisma informācijas
centra izstāžu zālē. Šis gads iesācies ar
jauniem panākumiem.
Pieci pulciņa dalībnieki piedalījās 47. Starptautiskajā bērnu mākslas
izstādē – konkursā „LIDICE 2019”,
kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un
Čehijas republikas vēstniecību Latvijā. Par godu izcilā krievu ķīmiķa
D.Mendeļejeva 150 gadu jubilejai,
konkursa organizatori sadarbībā ar

UNESCO bija izvēlējušies tēmu „Ķīmija”. Konkurss guva necerēti lielu
atsaucību ar 900 iesniegtiem darbiem.
Pēc žūrijas vērtējuma 211 dalībnieku
darbi tika izvirzīti izstādei Latvijas
Universitātes Dabas mājā un šobrīd
ir aizceļojuši uz Čehijas pilsētu Lidice,
kur tos tālāk vērtēs starptautiska žūrija. 211 laureātu vidū ir arī koknesieši –
Gitas Tenisas audzēkņi Kate Ozola un
Artūrs Martinsons. Darbus konkursam iesniedza arī Maruta Kveska, Zita
Margarita Jansone un Dana Šiballo.
Tiekoties ar dizaina pulciņa vadītāju un jaunajiem māksliniekiem nodarbību laikā viņu „mākslas cellē” plašā
telpā skolas pagrabstāvā, skolotāja un
skolēni dalījās iespaidos par gatavošanos izstādei.
Gita Tenisa teic: „Sākoties otrajam
mācību semestrim, nolēmu, ka mums
ir jāpiedalās kādā konkursā, jo tad
darbs kļūst mērķtiecīgāks. Līdz darbu
iesniegšanai „Lidices” konkursam bija
palikusi nedēļa. Piedāvāju pieteikties
tiem, kuri ir gatavi strādāt ilgāk par
noteikto pulciņa laiku, kurus nebaida
grūtības, bet ir vēlme izdarīt vairāk.
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8. martā LLU Jelgavas pilī norisinājās Zemgales reģionālā
skolēnu zinātniskās pētniecības konference, kurā tika
noskaidroti labākie zinātniskās
pētniecības darbi reģionā un
izvirzīti Latvijas skolēnu 43.
zinātniskās pētniecības darbu
konferencei. Reģiona konferencē ar labiem panākumiem
piedalījās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12. klases
skolēni.
Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas informācija
Zemgales reģionālo zinātniski
pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu
organizē LLU, kas ir gan Zemgales
reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju
universitāte.
Kokneses novada izglītības darba
speciāliste Inese Saulīte teic, ka ikviens no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešiem konferencē ļoti
veiksmīgi aizstāvēja savu pētniecības
darbu.
Kopumā Zemgales konferencei
sešās dažādās zinātņu nozarēs tika
iesniegti 202 skolēnu darbi, ko jau
februārī vērtēja LLU mācībspēki.

Par darbiem, kuri ieguva vismaz 40
punktus, skolēniem bija iespēja ziņot
8. marta konferencē un iegūt papildus punktus.
Savukārt Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei izvirzīti tikai tie darbi, kas
Zemgales reģiona konferencē ieguva
vismaz 80 no 100 punktiem (atbilst
1. vai 2. pakāpei). Līdz ar to šogad
valsts konferencei izvirzīti krietni
mazāk darbu nekā iepriekšējos gados
papildus kvalitātes kritērija dēļ.
Konferences noslēgumā LLU Aulā
tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma
trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus
pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere. Abu pirmo pakāpju laureātiem tiek dota iespēja studēt valsts
finansētā studiju vietā kādā no LLU
studiju programmām. Turklāt 1. pakāpes laureāti saņēma arī balvas no
Zemgales plānošanas reģiona, ko pasniedza Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis.
1.pakāpes diplomu ieguva Rinalds
Lipenītis par teicami aizstāvētu pētniecisko darbu „Latvijas alternatīvo
energoresursu ģeogrāfiskais un ekonomiskais novērtējums”. 2.pakāpes
diplomu saņēma Tatjana Petrovs-

Oriģinālās ligzdas autore Maruta
Kveska.

Katram no viņiem izvēlējāmies savu
tehniku, lai būtu interesanti gan pašiem, gan man būt līdzās radīšanas
procesā. Uzzinot konkursa rezultātus,
mums visiem bija prieks un gandarījums par paveikto. Man viņi visi ir
laureāti!”
Interesanti ir bērnu stāsti par savām izvēlētajām darba tēmām. Artūrs
Martinsons izvēlējās radīt „Alķīmiķa
sapņus”. Izrādās, jau no pirmās pulciņa
dienas Artūram bija vēlme iegūt sev
baltu ķīmiķa halātu. Skolotāja stāsta:
„Uzzinot konkursa tēmu, atcerējos, ka
pagājušajā vasarā pie manis nokļuva
ķīmijas laboratorijas norakstītie halāti.
Šī bija īstā reizē vienu no tiem likt lietā
tieši Artūram!” Darba autors uz halāta
izveidoja grafisku kolāžu, ar PVA līmes palīdzību pārnesot uz auduma zīmējumus, kuros var saskatīt alķīmiķa

  



Kate Ozola ar darbu, kas aizceļojis uz
Lidici.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā interešu izglītības pulciņā,
ko paši dalībnieki dēvē par
dizaina pulciņu, pedagoģes
Gitas Tenisas vadībā skolēni un
jaunieši mācās iepazīt daudzveidīgo mākslas pasauli, domāt
neordināri, radīt darbus dažādos žanros, izmantojot arī netradicionālus materiālus.
Sarmīte Rode
Gitas Tenisas foto



Artūrs Martinsons brīdī, kad top
„Alķīmiķa sapņi”.

sapņus. Tagad oriģinālais ķīmiķa tērps
pārsteigs skatītājus izstādē Čehijā.
Savukārt otra konkursa laureāte
Kate Ozola veidoja diptihu ar nosaukumu „Molekulas eksplozija”. Tas bija
ļoti ķīmisks darbs - ar pasteļu - eļļas
krītiņiem veidota kompozīcija uz sakarsētas stikla virsmas.
Dana Šiballo savu darbu „Neatkārtojams” izstrādāja marmorēšanas tehnikā: ūdenī sajaucot terpentīnu ar eļļas
krāsām. Šajā šķīdumā iegremdētās papīra glāzītes katra ieguva neatkārtojamu krāsu spektru. Darba „Superlakas”
autore Maruta Kveska izvēlējās savu

 !

konkursa darbu veidot uz tekstilmateriāla, radot zīmējumu ar nagu laku.
Zita Margarita Jansone arī radīja darbu atbilstoši konkursa tēmai: „Ziepju
burbuļi”, to izstrādājot jauktā tehnikā:
ar akrila gleznojumu un zīmējumu ar
šķidrajām ziepēm.
„Paldies maniem audzēkņiem par
ieguldīto darbu un centību! Tagad jau
mums top jauns projekts. Jau izstādē
Kokneses tūrisma informācijas centrā
skatītāji noteikti pamanīja bērnu veidotos krāsainos cilvēku siluetus. Mēs
šo tēmu turpinām attīstīt skolas telpās.
Izdomājām, ka mūsu radītie silueti var
darīt krāsainākas garderobes telpas
sienas. Izsludinājām pieteikšanos no
1. līdz 12. klašu skolēniem, kuri vēlas iesaistīties sienas apgleznošanā un
“atdod savu ēnu”. Gribētāju ir daudz,
bet vēl ne pietiekami. Tādēļ aicinām
pieteikties vēl arī citus! Mācību gada
beigās būs skatāms mūsu idejas rezultāts!” – stāsta Gita Tenisa.
Dizaina pulciņa dalībnieki nemēdz
gulēt uz veciem lauriem, bet mērķtiecīgi dodas uz priekšu. Tomēr pieminēšanas vērts ir arī pagājušā gada
sasniegums, piedaloties vides objektu
un mākslas darbu izstādē - konkursā
„Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”.
Pulciņa meitenes Maruta Kveska un
Kate Ozola konkursa trešajā kārtā ieguva 1.un 2. pakāpes diplomus. Viņu
radošais veikums bija aplūkojams
Jaunrundāles pilī. Veidojot darbus,
meitenes pētīja putnu ligzdošanas paradumus, lai pēc tam, sevi iztēlojoties
par putniem, izveidotu neparastas
ligzdas.
Atkal klāt pavasaris. Lai dizaina
pulciņa talantīgajiem darbiem rodas
jaunas idejas, dodoties dabā vai klausoties savas skolotājas Gitas Tenisas
aizraujošajos stāstos!

7(

Zemgales reģionālās skolēnu zinātniskās pētniecības konferences dalībnieki –
llmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni.

ka par pētījumu „Padomju Latvijas
skolas atainojums 60. – 80. gadu un
21. gadsimta latviešu literatūrā”. 3.
pakāpes diploma ieguvēja ir Liene
Jaunozoliņa par pētniecisko darbu
„Reitterapija”, arī Ata Āres veiktais

pētījums „Siltumvadīšana Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā” tika novērtēts ar 3. pakāpes diplomu. Reģiona konferencē zinātniski pētnieciskos darbus aizstāvēja arī Asnate
Višķere, Rolands Lipenītis, Viesturs

Mozga, Jūlija Laurinaviča, Beāte Beatrise Brūvere un Dita Grundspeņķe.
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās
pētniecības darbu konferencē no
mūsu novada piedalīsies Rinalds Lipenītis un Tatjana Petrovska.
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Dzejas lappuse
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KOKNESES NOVADA POLITISKI REPRESĒTO NODAĻA
SADARBĪBĀ AR LIKTEŅDĀRZA ĪSTENOTĀJU „KOKNESES
FONDS” IZSLUDINA KONKURSU SKOLĒNIEM

„SKOLA AGRĀK UN TAGAD.
SIBĪRIJAS SKOLA”
KONKURSA MĒRĶIS:
7 iesaistīt skolēnus Latvijas vēstures
izzināšanā un kultūras mantojuma
nozīmes izpratnē,
7 apzināt un apkopot stāstus, kas
atklātu dzimtās vietas skolas vēsturi,
7 pētīt un salīdzināt ar mūsdienām
informāciju par skolas gaitām
grāmatās ”Sibīrijas bērni”, uzklausīt
represēto cilvēku stāstījumus par
viņu skolas laiku.
Konkursa ietvaros skolēni
tiek aicināti uzklausīt vecākus,
vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un
katru, kas var palīdzēt ar informāciju,
lai apkopotu stāstus par savu dzimto
vietu un skolu.
Ja tavā ģimenē ir saistība ar šiem
notikumiem, uzraksti par tiem.
Atzinīgi tiks vērtēti darbi, kas
veidos radošu izvēlētā jautājuma
aplūkojumu, izmantojot vēstures
avotus: fotogrāfijas, dokumentus
u.c. pieejamo informāciju, kā arī
noformējumu (jānorāda savu
vārds, uzvārds, vecums un darba
nosaukumu).
Esi radošs: raksti eseju, dzeju,
domrakstu, zīmē, līmē, veido
kolāžas vai kā citādi izpaudies!
Visi darbus varēs apskatīt Koknesē,
Likteņdārzā.

DARBA APJOMS: 1-2 lapas (A4).
Darbi iesniedzami līdz 2019. gada
20. martam, sūtot uz e-pastu
libazukule@inbox.lv vai aktivitātes
īstenotājam.
DARBUS IZVĒRTĒS:
Monika Dzene – no Kokneses
novada politiski represēto nodaļas;
Antoņina Midega – no Kokneses
novada politiski represēto nodaļas;
Anna Romanovska – Bebru
pamatskolas skolotāja;
Lība Zukule – no Kokneses novada
politiski represēto nodaļas.
Labākos darbus vērtēs sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas grupās.
Uzvarētājiem tiks noorganizēta
ekskursija un
labāko darbu autori saņems
veicināšanas balvas.
Konkursa dalībnieku apbalvošana
un labāko darbu prezentācija notiks
2019. gada 24.martā – Kokneses
kultūras namā plkst.15:00 Kokneses
novada politiski represētajiem
veltītajā atceres pasākumā.
Pārsteigumu balvas sarūpēs
Kokneses novada dome, Kokneses
novada represēto nodaļa, Likteņdārza
īstenotājs „Kokneses fonds”.
Vēlam veiksmi konkursā!
Kokneses novada represēto
nodaļas valde
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,C"$%&',,

Ilmāra Gaiša
Kokneses
vidusskolas
jaunieši izstādes
apmeklējuma
dienā.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs"
ietvaros Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 11.-12.klases šā gada 2.-3.martam apmeklēja KAA pasākumu "Izglītības izstāde "Skola – 2019"".
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt
apmeklētājus ar aktuālāko informāciju
par mācību iespējām Latvijā un ārpus
tās, kā arī palīdzēt izvēlēties turpmāko
izglītības ceļu. Pasākuma laikā jaunieši iepazina vairākus simtus izglītības
programmu un visdažādāko nozaru
mācību kursus. Jaunieši varēja uzzināt
visu nepieciešamo par starptautisko
eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras
valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām.
Pasākuma laikā visdažādākās augstskolas: Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola,
Vidzemes Augstskola, Latvijas Kultūras
akadēmija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgas Ekonomikas
augstskola, Biznesa augstskola "Turība"
u. c. jauniešus informēja par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un

ārpusstudiju aktivitātēm. Tieši izstādes
laikā augstskolas pirmoreiz prezentēja
jaunās 2019./2020. mācību gada studiju
programmas.
Aktuālāko informāciju par priekšrocībām profesionālajā izglītībā piedāvāja
Rīgas Valsts tehnikums, Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža, Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Liepājas Jūrniecības koledža,
Valmieras tehnikums, Rīgas Stila un
modes tehnikums, profesionālā vidusskola "RIMAN", Rīgas Tirdzniecības
profesionālā vidusskola, Birutas Mageles Starptautiskā stilistu skola u. c.
Jauniešiem bija iespēja gūt priekšstatu par dažādām profesijām un atklāt
sev arī ko pilnīgi jaunu, daudzi izstādes
dalībnieki apmeklētājiem piedāvāja
iespēju izmēģināt roku vienā vai otrā
arodā. Izmantot izdevību un "pielaikot"
kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra u. c.
profesijas! Piedalīties dažādos Atvērtās
skatuvēs pasākumos - semināros, sarunās, diskusijās. Un protams konsultācija
pie karjeras konsultanta, kas varēja ilgt
līdz 30 minūtēm.
Jaunieši atzīst, ka apmeklējot šo pasākumu viņiem ir iespēja jau tagad parunāties ar studējošajiem jauniešiem un
noskaidrot jautājumus, kuri viņiem līdz
galam var skaidri, pieņemot sava pareizo lēmumu, kurā virzienā toties tālāk.
Olita Ruža,
pedagogs karjeras konsultants
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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 Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.
Nodarbību sarakstā iespējamas
izmaiņas un papildus pasākumi,
tāpēc aktuālo informāciju aicinām

3:;

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.

Tabulā ar krāsām ir apzīmēta
nodarbību norises vieta: zaļā krāsā
- Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un

;<:;

9;=:;

-:;>:;

15

dzeltenā krāsā - Irši.
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

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

MARTS
11

12
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Ēku numerācijas zīmēm un ielu nosaukuma
norādēm būs vienota krāsa un dizains
Pamatojoties uz iedzīvotāju pieprasījumu par ēku numerācijas zīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanu Koknesē, kā arī uz
Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītājas Benitas Peciņas, Iršu pagasta pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes un Bebru
pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas ieteikumiem, radās nepieciešamība izdot saistošos noteikumus, kas reglamentē ēku
numerācijas zīmju, nekustamo īpašumu un ielu nosaukuma norāžu vienotu krāsu un dizainu.
Vēršam uzmanību uz noteikumu 24. un 25. punktu, kas nosaka, ka ēku numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu nosaukumu
norādes, kuras atbilst pēc noteiktā izmēra un krāsas, bet nav norādes par īpašuma piederību, ir jāuzskata par derīgām un tās nav
jānomaina. Ēku numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu nosaukumu norādes, kuras neatbilst saistošo noteikumu prasībām un
šo saistošo noteikumu IV. nodaļā noteiktajam, nomaināmas piecu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim.
Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2018
Kokneses novada Kokneses pagastā
2018. gada 27. decembrī

III. Ielu vai nekustamā īpašuma nosaukuma norādes izvietojums
14. Ielu nosaukuma norādes izvieto un uztur kārtībā pašvaldība, bet
privātīpašumā esošo ielu vai nekustamā īpašuma nosaukuma norādes izvieto
Apstiprināti un uztur kārtībā to īpašnieki.
15. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas vai ceļa stūra ēkas
ar Kokneses novada domes
2,5–3,0
metru augstumā no zemes un 30 centimetru attālumā no ēkas stūra.
2018. gada 27. decembra sēdes lēmumu Nr.6.4 (prot. Nr. 14)
Ja ēka vai nekustamais īpašums, t.sk., viensēta, atrodas ar atkāpi no apbūves
līnijas, ielas vai nekustamā īpašuma, t.sk., viensētas, robežas, nosaukuma
norādi izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba, saskaņā ar saistošo noteikumu
PAR ĒKU NUMERĀCIJAS, NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UN
2. pielikumu.

IELU NOSAUKUMA NORĀŽU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU
KOKNESES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punktu
un 43. panta pirmās daļas 5. punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par ēku numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu
nosaukuma norāžu izvietošanas kārtību Kokneses novada administratīvajā
teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka ēku numerācijas, nekustamā
īpašuma un ielu nosaukuma norāžu dizainu un izvietošanas kārtību Kokneses
novada administratīvajā teritorijā.
2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Kokneses novada administratīvo
teritoriju, neatkarīgi no ēku, nekustamā īpašuma un ielu piederības.
3. Ēku numerācijas, nekustamā īpašuma un ielu nosaukuma norādēm ir
jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts
valodā un labi saskatāmiem no ielas vai ceļa.
II. Ēku numerācijas un nekustamā īpašuma nosaukuma norādes
izvietojums
4. Numerācijas norādes vai nekustamā īpašuma nosaukumu pie ēkām izvieto
un uztur kārtībā ēku vai nekustamā īpašuma īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai
apsaimniekotāji.
5. Ja pēc Kokneses novada domes (turpmāk – pašvaldība) iniciatīvas tiek
mainīta ēkas numerācija, tad pašvaldība finansē ēkas numerācijas zīmes
nomaiņu mēneša laikā pēc informācijas reģistrēšanas zemesgrāmatā.
6. Koknesē, kur ir ielas, pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas
norādei, kas piestiprināma pie ēkas ielas puses fasādes.
7. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes,
kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).
8. Ja ēkas fasādes vērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas
vairākās fasādēs, numerācijas norāde izvietojama uz adresē norādītās fasādes.
9. Pie nekustamā īpašuma, kas atrodas Kokneses pagastā, t.sk., Bormaņu
ciemā; Bebru pagastā , t.sk., Vecbebru ciemā un Iršu pagastā, t.sk., Iršu ciemā,
kur nav ielas, jābūt īpašuma nosaukumam, kas atbilsts tā ierakstam zemesgrāmatā
vai ar pašvaldības lēmumu piešķirtās adreses nosaukumam.
10. Ja ēka vai nekustamais īpašums, t.sk., viensēta, atrodas ar atkāpi no
apbūves līnijas vai nekustamā īpašuma robežas un, ēkas numerācijas norāde vai
nekustamā īpašuma nosaukums uz fasādes nav saskatāms, tad tā izvietojama uz
žoga vai atsevišķa staba.
11. Ēkas numerācijas vai nekustamā īpašuma nosaukuma norāde izvietojama
2,0–3,0 metru augstumā no zemes pie ēkas ielas vai ceļa fasādes, apmēram 30
centimetru attālumā no ēkas stūra, ieteicams ēkas labajā pusē, skatoties uz
ēkas fasādi.
12. Ēkas numerācijas vai nosaukuma norādi nedrīkst izvietot uz ieejas
portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.
13. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai novietojuma dēļ nav
iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas vai nekustamā īpašuma
nosaukuma norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi rakstiski
jāsaskaņo Koknesē, Kokneses pagastā t.sk., Bormaņu ciemā, pie pašvaldības
izpilddirektora, bet Bebru pagastā , t.sk., Vecbebru ciemā un Iršu pagastā, t.sk.,
Iršu ciemā jāsaskaņo ar pagastu pārvalžu vadītājiem.

IV. Dizaina un informācijas prasības ēku numerācijas, ielu vai
nekustamā īpašuma nosaukuma norādēm
16. Uz katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jāizvieto ēkas numerācijas norāde,
uz kuras valsts valodā norāda:
16.1.ielas nosaukumu;
16.2.ēkas numuru atbilstoši piešķirtajai adresei;
16.3.ēkas piederību:
16.3.1. „Pašvaldības īpašums”;
16.3.2. „Valsts īpašums”;
16.3.3. „Privātīpašums”;
16.4. ja vēlas konkretizēt īpašnieka personu, tad norāda ēkas īpašnieka vārda
pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam
zemesgrāmatā.
17. Ja ielas nosaukumā izmantots personvārds, tad ielas nosaukumā (norādē)
norāda personas pilno vārdu un uzvārdu.
18. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādes jāizstrādā saskaņā ar
paraugu (saistošo noteikumu 1. un 2. pielikums).
19. Uz nekustamā īpašuma, kur nav ielas, uz ēkas vai žoga, vai atsevišķi stāvoša
staba, izvieto norādes, uz kuras valsts valodā norāda:
19.1. nekustamā īpašuma nosaukumu ;
19.2. nekustamā īpašuma piederību ;
19.2.1. „Pašvaldības īpašums”;
19.2.2. „Valsts īpašums”;
19.2.3. „Privātīpašums”;
19.2.4. ja vēlas konkretizēt īpašnieka personu, tad norāda nekustamā īpašuma
īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu
atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.
20. Nekustamā īpašuma nosaukuma norādes jāizstrādā saskaņā ar paraugu
(saistošo noteikumu atbilstoši 3. vai 2. pielikums).
V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
par saistošo noteikumu pārkāpšanu
21. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības policija.
22. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
23. Administratīvais sods neatbrīvo saistošo noteikumu pārkāpēju no
pārkāpuma novēršanas.
VI. Noslēguma jautājums
24. Ēku numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu nosaukumu norādes, kuras
atbilst pēc noteiktā izmēra un krāsas, bet nav norādes par īpašuma piederību,
uzskatīt par derīgām un tās nav jānomaina.
25. Ēku numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu nosaukumu norādes,
kuras neatbilst saistošo noteikumu prasībām un šo saistošo noteikumu
IV. Nodaļā noteiktajam, nomaināmas līdz 2023. gada 31. decembrim.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
D.Vingris

1. pielikums
Kokneses novada domes
2018. gada 27. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 8/2018 (prot. Nr. 14)

KOKNESES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ ĒKU NUMERĀCIJAS
NORĀDES PLĀKSNES PARAUGS
1.1. Zīmes plāksnes izmēri
220/280x320 mm
2.2. Materiāls un apdare
Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm
3.3. Krāsas
Pamatne – krāsu kods RAL Brown Red 3011
Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)
4.4. Fonts
Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85 %)
Lielo burtu augstums 26 mm
Ciparu augstums 122 mm

2. pielikums
Kokneses novada domes
2018. gada 27. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 8/2018 (prot. Nr. 14)

KOKNESES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ IELU VAI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOSAUKUMA
NORĀŽU ZĪMJU PLĀKSNES PARAUGS
1. Zīmes plāksnes izmēri
160 (augstums) x 420/560/700 (garums) mm
2. Materiāls un apdare
Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm
3. Krāsas
Pamatne – krāsu kods RAL Brown Red 3011
Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)
4. Fonts
Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85%), lielo burtu augstums 70mm
5. Zīmes stiprinājums pie balsta
Balsts – cinkota caurule ar d=60 mm, balsta augstums virs zemes – 2.5 m

3. pielikums
Kokneses novada domes
2018. gada 27. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 8/2018 (prot. Nr. 14)

KOKNESES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOSAUKUMA NORĀŽU ZĪMJU PLĀKSNES PARAUGS
1. Zīmes plāksnes izmēri
160 (augstums) x 420/560/700 (garums) mm
2. Materiāls un apdare
Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm
3. Krāsas
Pamatne – krāsu kods RAL Brown Red 3011
Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)
4. Fonts
Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85%), lielo burtu augstums 70mm

