KOKNESES

1

NR. 95 382 2018. gada 15. MARTĀ

KOKNESE BEBRI IRŠI

Novada
Vēstis
KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Lai saulains un darbīgs pavasaris!

2018. gada 15. MARTĀ

Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 95 (382)
„Mēs, latvieši, esam īsti zemes bērni.
Mūsu darbs, domas un rūpes pieder zemei.
Lai neaizmirtam arī debesis, kuras aicina augšup.”/Kārlis Skalbe/
Novēlam pavasarīgi saulainus,
ģimeniski siltus un priecīgus Lieldienu svētkus!
Kokneses novada domes vārdā priekšsēdētājs Dainis Vingris

Dziesmā izdziedot sevi, es dvēselē satiku tevi

Kā skaists pavasara zieds – sieviešu koris „Anima”!

Pirms diviem pavasariem sieviešu kora
"Anima" dziedātājas dzimšanas dienas
koncertā saviem draugiem dziedāja:
"Man šodien 18 gadu!" 3. martā, nebēdājot par ziemas spelgoni, 20 gadu
jubilejas koncertā "Man dziesmiņa
līdzi nāca" jubilāres atkal bija laimīgas satikt tos, ar kuriem kopā vijies
dziesmas ceļš.
Sarmīte Rode
Foto: Rolands Gagainis

molā savija deviņi dziedošie kolektīvi. Un šajā dziesmotajā ritējumā jo
sirsnīgi izskanēja sveicieni svētku
dienas gaviļniecēm. Jāteic, ka "Animas" kora meitenes ir apveltītas ne
tikai ar dziedāšanas talantu, viņas
lieliski tika galā ar koncerta vadīšanu, ik pa laikam tajā iepinot atmiņu
dzīparus un atklājot, ko viņām nozīmē dziedāt prieks.

Sveic kora diriģentes
Gandrīz trīs stundu ilgais koncerts klausītāju piepildītājā kultūras
nama zālē bija kā mazie dziesmu
svētki, jo savas dziesmas vienā ka-

Vissiltākie pateicības vārdi tika
veltīti kora pirmajai diriģentei Silvijai
Cīrulei, kura, 1998. gada janvārī XXII
Vispārējo Dziesmu un Deju svētku

iedvesmota, nodibināja Kokneses
pagasta sieviešu kori, kas gadu vēlāk
ieguva nosaukumu "Anima" (tulkojumā no latīņu valodas – "dvēsele").
"Stingra un prasīga, bet ar lielisku humora izjūtu un ar patriotismu sirdī,"
tā pieredzējušo diriģenti raksturoja
koriste Ilona Miglāne.
"Dziesmā izdziedot sevi, es
dvēselē satiku tevi," ar šiem Anitas
Liepiņas dzejas vārdiem dziedātājas
sveica diriģenti Aiju Liepiņu, kura
2001. gadā turpināja Silvijas Cīrules iesākto un divpadsmit gadus bija
"Animas" pavadone. "Man ir prieks
redzēt tik daudz mīļu un pazīstamu
seju! Esmu laimīga, atceroties mūsu
kopīgo gadus!" ar aizkustinājumu
sacīja Aija Liepiņa. Jau sešus gadus
Lelde Kamzole-Gagaine ir "Animas" dvēsele, un šajā laikā piedzīvoti daudzi neaizmirstami brīži. Pateicībā par kopā pavadīto laiku kora
dalībnieces sumināja savu diriģenti
un koncertmeistari Ilonu Makareni,
jo viņas abas droši vada uz priekšu "Animas" dziesmoto komandu.
Paldies vārdi izskanēja visiem kora
dalībnieču tuviniekiem par atbalstu un sapratni, bet īpašu sveicienu
saņēma Rolands Gagainis, kurš šo
gadu laikā ir kļuvis par kora notiku-

mu tvērēju foto un video mirkļos,
turklāt meitenēm īpaši garšo viņa
ceptās kūkas. Arī šajā jubilejas reizē
torte ar "Animas" gadu skaitu tika
pasniegta dzimšanas dienas svinētājām un priecēja diriģentes Leldes
vārdi: "Paldies, ka jūs esiet! Kopā
mums viss ir iespējams!"

Uz svētkiem jauni
tērpi
Divdesmit gadu laikā mainījies
kora sastāvs, rūpīgi veicot statistiku,
noskaidrots, ka "Animu" par savu
kori var saukt 100 dziedātājas, no
kurām vairākām tagad korī dzied
meitas, kas apliecina, ka dziesmas
pavediens no paaudzes paaudzē
nepārtrūkst. Un šajos dziesmotajos
gados 200 visdažādākajos pasākumos – koncertos, festivālos, Dziesmu svētkos izdziedāts bagātīgs repertuārs ar 300 dziesmām. Ne tikai
mūsu zemē skanējušas "Animas"
balsis, tās aizlīgojušas līdz Vācijai
un Holandei.
Neviens amatierkolektīvs nevarētu pastāvēt bez pašvaldības atbalsta, Kokneses novada dome novērtē
pašdarbnieku ieguldījumu tautas
mākslas tradīciju saglabāšanā.
Turpinājums 4.lpp. »»»

Ieguldītā darba
apliecinājums – ceļš uz
Dziesmu un Deju svētkiem
10. martā Aizkrauklē notika XXVI Vispārējo
Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzveduma „Māras zeme” repertuāra pārbaudes
skate, kurā piedalījās Aizkraukles apriņķa
kolektīvi, arī Kokneses novada deju kolektīvi.
Skati vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija deju svētku virsvadītāja Zanda
Mūrniece, deju lieluzveduma “Māras
zeme” mākslinieciskais vadītājs Jānis
Purviņš, Latvijas nacionālā kultūras
centra skatuviskās tautas dejas eksperte Maruta Alpa, horeogrāfe un dejas
nozares konsultatīvās padomes locekle
Santa Laurinoviča, Kultūras akadēmijas asociētā profesore Gunta Bāliņa, horeogrāfi Ilmārs Dreļs un Gunta Skuja.
Bebru pagasta jauniešu deju kolektīvs „Kāre” (vadītāja Sarmīte Plūme),
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
jauniešu deju kolektīvs „Kāpēc” (vadītāja Laima Antonēviča) un Kokneses
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs
(vadītāja Kornēlija Reisnere) Aizkr-

aukles pagasta kultūras namā atklāja
savu sniegumu žūrijas vērtējumam. Uz
Aizkraukles pilsētas kultūras nama skatuves deju lieluzveduma „Māras zeme”
repertuāru izdejoja mūsu novada četri
vidējās paaudzes deju kolektīvi: „Irši”
(vadītāja Inta Balode, „Rats” (vadītāja
Laura Freimane), „Liepavots” (vadītāja Inta Balode) un „Kokna” (vadītājas
Kornēlija Reisnere un Jolanta Pīķe).
Ar savu ieguldīto darbu mūsu novada dejotāji ir apliecinājuši savu lielo
vēlmi būt Dziesmu un Deju svētku dalībnieku pulkā. Apsveicam Kokneses
novada deju kolektīvus un vadītājus
ar paveikto, jo viņiem visiem būs gods
izdejot deju rakstus Latvijas simtgades
Dziesmu un Deju svētkos Daugavas
stadionā.
Deju skates noslēgumā kolektīviem piešķīra sekojošas pakāpes:
Vidējās paaudzes deju kolektīviem:
„Rats” (D grupa) – I pakāpe, „Irši”
(D grupa) – I pakāpe, „Liepavots” (D

Visi vienā dejas gredzenā. Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvs un
vadītāja Kornēlija Reisnere. Foto no kolektīva arhīva.

grupa) – II pakāpe, „Kokna” (E grupa) – I pakāpe. Jauniešu deju kolektīviem: Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvam (B grupa) – I
pakāpe, Bebru pagasta jauniešu deju
kolektīvam „Kāre” (C grupa) – III
pakāpe, I.Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešu deju kolektīvam „Kāpēc”
(Cgrupa) – III pakāpe.
10. un 11.martā Ogres novada kultūras centrā notika šīs vasaras Dziesmu

un Deju svētku pūtēju orķestru skates,
kurās piedalījās 63 orķestri no visiem
Latvijas novadiem, kopā vairāk kā 2000
mūziķi, arī Kokneses kultūras nama
pūtēju orķestris Ziedoņa Puķīša vadībā. Koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē koknesieši
ieguva II pakāpi (III grupa), un ir kļuvuši par gaidāmo svētku dalībniekiem.
Lai veiksmīgi turpinās gatavošanās
šīs vasaras lielākajiem svētkiem!

Esiet sveicināti pirmajā pavasara mēnesī! Lai arī vēl tikko stindzināja februāra sals, domas jau ir
ceļā uz pavasari, kas ar katru dienu
nāk mums tuvāk. Februāris ir pagājis ziemas olimpisko spēļu zīmē
un joprojām nebeidzam priecāties
par mūsu Patrīcijas Eidukas lielisko debiju. „Latvijas olimpiskā komandā ikviens ir pelnījis medaļu!”
– ir pārliecināti Kokneses bērnudārza „Gundega” grupiņas „Sprīdītis” bērni, jo viņi kopā ar savām
skolotājām Guntu Ķibildi un Ligitu Ludboržu visiem sportistiem izveidoja 35 medaļas, kuras nosūtīja
LTV raidījumam „Sporta studija”,
lai sporta žurnālisti tās pasniegtu
olimpiešiem. Savukārt Bebru pagasta bērnudārza „Bitīte” bērni un
skolotājas, dzīvojot līdzi olimpiskajiem notikumiem, sarīkoja paši
savas olimpiskās spēles.
Sportisks un možs savā garā,
jaunāks par saviem gadiem ir šī
mēneša izdevuma lielās intervijas varonis koknesietis Ernests
Skopāns. Saruna ar viņu un dzīvesbiedri Zentu Skopāni izvērtās
kā skaista pastaiga pa viņu kopā
nodzīvotajiem vairāk kā piecdesmit gadiem. Arī Ernesta Skopāna
ģimene ir cietusi represiju vējos.
Un 25. marts atkal pie Latvijas
pelēkajiem laukakmeņiem mūs
sasauks kopā mūžīgai piemiņai
un atcerei. Kokneses novadā šoreiz dienu ātrāk, 24. martā, pie
piemiņas vietām Bebros un Koknesē iedegsies sveču liesmiņas un
uzziedēs sudraboti pūpolu zari.
Vēl marta izdevuma ceļasomā
atradīsiet jaunākās aktualitātes
pašvaldības darbībā un kultūras
dzīvē. Noteikti ielūkojaties kultūras pasākumu kalendārā, jo arī aprīlis sola interesantus pasākumus!
Viens no krāsainākajiem noteikti
būs „Kokneses Ziņģe 2018”, kad
no novadu novadiem sadziedāsies
seno dziesmu godā cēlāji.
20. martā sagaidīsim latviskos
pavasara saulgriežus, bet marta izskaņā izdzīvosim katrs savu
Lieldienu stāstu. Lieldienas ir gan
Jēzus Kristus Atdzimšana, gan dabas mošanās laiks, tāpēc šie svētki
ir īpaši un gaidīti katrā ģimenē.
Vēl tikai mazliet pacietības un būs
gan saulīte, gan zaļa zālīte. Tāpēc
veram durvis Lieldienām! Lai
sirds priecājas!
Lai bagātām atziņām un siltiem saules stariem piepildīts
marta mēnesis!
Sarmīte Rode
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2018. gada 28.februārī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Apstiprināt Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta
centrs” Darbības plānu 2018.gadam
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).
2. Piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā Kokneses novada sportistiem un komandām atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. Pieņemt zināšanai informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
iekasēšanu 2017.gadā (informācija
mājas lapā www.koknese.lv).
4.1. Pieņemt zināšanai ekonomistes Inetas Sproģes sagatavoto
informāciju par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītības jomā
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).
4.2. Apstiprināt Kokneses novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi
2018.gadam (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
4.3. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības atbalsta apmēru
pirmsskolas izglītības programmas
apguvei privātās izglītības iestādēs
2018.gadā (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
5.1. Ņemt aizņēmumus Valsts
kasē ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi un ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem
šādam projektam:
5.1.1. Prioritārajam investīciju
projektam “Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē” 188
942,94 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro 94 centi).
5.2. Aizņēmuma pamatsummas
atmaksu uzsākt ar 2020. gada martu.

Aizņēmuma atmaksu veikt 20 gadu
laikā no aizņēmuma saņemšanas
brīža.
5.3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kokneses novada pašvaldības
budžetu.
6.1. Apstiprināt Kokneses novada izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).
6.2. Kokneses novada izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2018. gada 1. martu.
7.1. Apstiprināt Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas
Nolikumu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
7.2. Noteikt, ka Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas
Nolikums stājas spēkā ar 2018. gada
1. martu.
8.1. Apstiprināt Kokneses novada domei piederošo (kustamās mantas) meža īpašuma ar kadastra Nr.
32540020081 ar nosaukumu „Bebri”
un meža īpašuma ar kadastra Nr.
32540030074 ar nosaukumu ”Bergs”
Iršu pagastā, Kokneses novadā,
4 (četru) cirsmu ciršanas tiesības
rakstiskās izsoles ar augšupejošu soli
2018. gada 27. februāra rezultātus.
8.2. Pārdot meža īpašuma ar
kadastra Nr. 32540020081 ar nosaukumu „Bebri” un meža īpašuma ar kadastra Nr. 32540030074
ar nosaukumu ”Bergs” Iršu pagastā, Kokneses novadā, 4 (četru)
cirsmu ciršanas tiesības par augstāko piedāvāto cenu 43 328,00
euro (četrdesmit trīs tūkstoši trīs
simti divdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi) un pēc pirkuma

pilnas summas saņemšanas slēgt
pirkuma līgumu.
9. Izveidot atpūtas vietu pie Daugavas aptuveni desmit metri no upes
krasta, slēdzot Vienošanos ar minētā
īpašuma īpašnieku.
10.1. Iesniegt projekta iesniegumu „Dabas pieminekļa aizsargājamā
dendroloģiskā stādījuma „Kokneses
parks” teritorijas labiekārtošana”
Latvijas vides aizsardzības fonda
projektu konkursa aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu
ieviešana”.
10.2. Projekta kopējā summa ir
52 579,48 euro, t.sk. Latvijas vides
aizsardzības fonda finansējums ir
85% jeb 44 692,56 euro un Kokneses novada domes līdzfinansējums ir
15% jeb 7 886,92 euro.
10.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 43 640,97 euro apmērā
(ir iespēja saņemt 20% avansu no
LVAFA piešķirtā finansējuma).
11.1. Palielināt SIA „Kokneses
Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.
48703001147 pamatkapitālu par
34 000,00 euro (trīsdesmit četri tūkstoši euro).
Finansēšanas resursi: Kokneses
novada domes pamatbudžets.
11.2. Apstiprināt SIA „Kokneses
Komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).
11.3. Grozīt SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” statūtus un
apstiprināt tos jaunā redakcijā (informācija mājas lapā www.koknese.
lv).

„Skola - 2018!”
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs"
pasākuma “Skola – 2018” ietvaros,
2018. gada 24. februārī Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas 12. klases 20
jaunieši un Bebru pamatskolas 8. - 9.
klases 17 skolēni devās uz starptautisku izglītības izstādi Ķīpsalā “Skola
- 2018”. Izstādes mērķis - iepazīstināt
jauniešus un topošos studentus ar izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās.
Izstādē piedalījās koledžas, augstskolas un citas iestādes, kas saistītas ar
augstāko izglītību vai tās izvēli. Katrai
skolai tika atvēlēts stends, pie kura
darbojās profesori vai biežāk, studenti. Jaunieši jebkuram varēja uzdot sev
interesējošos jautājumus, iepazīties ar
piedāvātajiem bukletiem un citiem
apskates materiāliem. Daudzi neattei-

cās no iespējas piedalīties konkursos.
Izstādes “Skola - 2018” dalībnieki
bija pārdomājuši savu stendu noformējumu, lai piesaistītu skolēnu uzmanību ar dažādiem informatīviem
izdales materiāliem un izzinošiem,
aizraujošiem
paraugdemonstrējumiem un citām aktivitātēm, piemēram, unikālu iespēju – satikt robotu,
vai arī pašiem apmeklētājiem iemēģināt roku kādā no profesijām. Lielākie stendus aplūkošanai piedāvāja
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, augstskola
“Turība”. Tāpat izstādē bija sastopami

vairāki tehnikumi, piemēram, Rīgas
Valsts tehnikums, Ogres tehnikums
u.c. Informāciju par savu darbošanos
piedāvāja arī “Erasmus”.
Paralēli skolu izstādei norisinājās
“Latvijas grāmatu izstāde 2018”. Tajā
tika pārstāvētas Latvijas lielākās izdevniecības. Interesenti varēja iegādāties
grāmatas par zemākām cenām.
Ievākuši visu sev interesējošo informāciju un pārdomām pilni, jaunieši devās mājās, pārliecinoties, ka viņus
gaida tik daudzas iespējas.
Informāciju sagatavoja:
Olita Ruža,
Pedagogs karjeras konsultants

Laukiem būt – dzīvojam aktīvi!
Biedrība “Bites” 2017. gadā iesniedza projekta iesniegumu Nr.
17-04-AL08-A019.2201-000003
“Laukiem būt – dzīvojam aktīvi”
Lauku atbalsta dienestam. Projekts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ir
apstiprināts.
Projekta
kopējās
izmaksas

47313.78 (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un
78 eurocenti) EUR, no tām attiecināmās 20000.00 (divdesmit tūkstoši
euro) EUR. Publiskais finansējums
18000.00 (astoņpadsmit tūkstoši euro), Kokneses novada domes
līdzfinansējums 29313.78 (divdesmit
deviņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit
euro un 78 eurocenti) EUR.

Projektā paredzēts veikt Stadiona ēkas fasāžu vienkāršotu atjaunošanu, kas ietver logu, durvju, jumta
seguma nomaiņu un ēkas siltināšanu. Projektu plānots realizēt 2018.
gada vasarā.
Būvniecības darbus veiks SIA
“OMega J”, būvuzraudzību SIA
“TRANZIT ASK”, autoruzraudzību
SIA “Jēkabpils PMK”.

11.4. Statūti jaunā redakcijā stājas spēkā ar 2018. gada 1. martu.
11.5. Ar statūtu stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”
statūtus, kas apstiprināti ar Kokneses novada domes 22.02.2017. sēdes
lēmumu Nr.9.3 (protokols Nr.2).
11.6. Uzdot SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklim A. Zīmelim reģistrēt statūtus
jaunā redakcijā Latvijas Republikas
Komercreģistrā.
12. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt Bebru pagasta
pārvaldei 3984,00 euro (trīs tūkstoši
deviņi simti astoņdesmit četri euro)
ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
līnijā “Bebru pamatskola” – “Gaismas”, Bebru pagastā.
13.1. Piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim - divas kalendāra nedēļas no
2018.gada 16.marta līdz 2018.gada
29.martam (ieskaitot).
13.2. D.Vingra atvaļinājuma
laikā no 2018. gada 16. marta līdz
2018. gada 29. martam (ieskaitot)
domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam.
14.1. Komandēt Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini
Vingri piedalīties Zemgales plānošanas reģiona organizētajā pieredzes
apmaiņas vizītē uz Bulgāriju (uz Stara Zagora apgabalu) no 2018.gada
9.aprīļa līdz 13.aprīlim (ieskaitot).
14.2. Domes priekšsēdētāja
D.Vingra komandējuma laikā no
2018. gada 9. aprīļa līdz 13. aprīlim
(ieskaitot) priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja viet-

niekam Mārim Reinbergam.
15.1. Kokneses novada domes
pirmsskolas izglītības iestādi “Gundega” Kokneses pagastā slēgt laika
posmā no 2018. gada 10. jūlija līdz
2018.gada 3. augustam.
Šajā laikā nodrošināt audzēkņu
uzturēšanos pirmsskolas izglītības
iestādē “Bitīte” Bebru pagastā.
15.2. Kokneses novada domes
pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte”
Bebru pagastā slēgt laika posmā no
2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada
11. jūlijam (ieskaitot).
Šajā laikā nodrošināt audzēkņu
uzturēšanos pirmsskolas izglītības
iestādē “Gundega” Kokneses pagastā.
16.1. Izsludināt pieteikšanos uz
Kokneses novada domes Iršu pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
16.2. Apstiprināt prasības pretendentam uz Iršu pagasta pārvaldes
vadītāja amatu (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
17. Ar 2018. gada 28. februāri atbrīvot no Kokneses novada bāriņtiesas locekles amata Anitu Gavari pēc
viņas vēlēšanās.
Nākošā novada domes sēde notiks
2018. gada 28. martā plkst.14.00 un
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1)Par SIA “ Kokneses komunālie
pakalpojumi” Gada pārskatu un audita rezultātiem
2) Par SIA “Dziļā vāda” gada pārskatu
3)Par pagasta pārvalžu darbu
4) Par 2017.gada 2. pusgadā pieņemto lēmumu izpildi
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

Aktualitātes
lauksaimniekiem
Informācijas diena
Iršos

PM iesniegumu
iesniegšana

27. martā pulksten 10 Iršu pagasta
pārvaldē notiks ikgadējā informācijas
diena par aktualitātēm lauku uzņēmējiem.
10.00-11.00 Aktualitātes lauku uzņēmējiem par atbalsta pasākumiem.
Lektore Gita Austruma
11.00-12.00 Aktualitātes PM pieteikumu sagatavošanā. Lektore Natālija Zarkeviča
12.00-13.00 LLKC piedāvātie pakalpojumi, aktualitātes. Lektore Valentina Beča
Tādi paši semināri notiks: 20.martā Aizkraukles pilsētas kultūras namā,
22.martā Pļaviņu kultūras centrā.

17. aprīlī Lauku atbalsta dienesta darbinieki no pulksten 11
-14 pieņems Iršu pagasta pārvaldē
un palīdzēs aizpildīt PM iesniegumus.
Kokneses un Bebru pagasta
lauksaimniekiem kā katru gadu
PM iesniegumus palīdzēs aizpildīt
Kokneses novada lauku konsultants.
PM iesniegumus tāpat kā iepriekšējos gadus varēs iesniegt sākot aptuveni no 20.aprīļa līdz 15.
maijam.
Kokneses novada lauku attīstības
konsultants Ineta Sproģe

Radošo darbu konkurss
Bebru pamatskolā
Par tradīciju Bebru pamatskolā ir
kļuvis skolotājam un tēlniekam Voldemāram Jākobsonam veltītais jaunrades
konkurss „Mans lepnums Bebru pagasts”. Konkursu rīko tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja un
Bebru pamatskola.
Šī gada konkursa tēma „Bebru
pagasta ļaudis un viņu darbi, sagaidot
Latvijas simtgadi”. Darbu autori aicināti sniegt savu skatījumu par Bebru
pagasta cilvēku darbu un darba rezultā-

tu. Konkursa mērķis: veicināt skolēnu
interesi un izpratni par cilvēku nodarbošanos, kā arī veicināt skolēnu radošo domāšanu, jaunradi zīmējumos vai
gleznās. 21. martā skolēni radīs savus
konkursa darbus, bet 29. martā notiks
konkursa noslēguma pasākums, kurā
piedalīsies un naudas balvas pasniegs
šī pasākuma ierosinātājs un mecenāts
Andris Kristons. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā www.koknese.lv sadaļā pie Bebru pamatskolas.
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Par valsts nodevu
Pēc pieredzes un jaunām idejām uz
informācijas saņemšanai Vidzemi!
no Iedzīvotāju reģistra
1. Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.505
”Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju
reģistra” ir jāmaksā valsts nodeva.
2. Valsts nodevu par informācijas
saņemšanu no reģistra maksā šādā apmērā:
2.4. Informācijas saņemšana par
vienas personas dzīvesvietas adresi, ja
persona pieprasa aktuālo informāciju
par savu, sava bērna, kurš jaunāks par
18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu vai aizbildnībā vai
aizgādnībā esošās personas deklarēto,
reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu- 2,50
euro;
2.5. Informācijas saņemšana par
trešo personu (izzina par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīves vietu), ja
informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
2.5.1 piecu darba dienu laikā –
12,50 euro;
2.5.2.vienas darbadienas laikā –
25,00 euro;
2.5.3. divu stundu laikā – 35,00
euro.
3. Valsts nodevu samazina par 50%,
ja šo noteikumu 2.4. un 2.5.apakšpunktā minēto informāciju pieprasa:
3.1. politiski represētā persona;
3.2.nacionālās pretošanās kustības
dalībnieks;
3.3.persona, kurai pašai vai kopā ar
laulāto, vai personas laulātajam ir trīs
vai vairāk ( t.sk. audžuģimenē ievietoti

un aizgādnībā esoši bērni) vecumā līdz
18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
3.4.aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
4. No valsts nodevas atbrīvotas šādas personas, kuras pieprasa šo noteikumu 2.4. un 2.5.apakšpunktā minēto
informāciju:
4.1.persona ar invaliditāti;
4.2.Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
4.3.persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu:
4.4.persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
4.5.trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
5.Ja pašvaldības rīcībā nav informācijas par personas piederību šo
noteikumu 3. un 4.punktā minētajam
statusam, persona uzrāda apliecību vai
iesniedz iestādei dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu.
6.Pirms informācijas saņemšanas
no reģistra, persona veic valsts nodevas maksājumu valsts vai pašvaldības
budžetā.
7.1 Valsts nodevu neatmaksā, ja:
7.11.pagarināts pieprasījuma izskatīšanas termiņš;
7.12.pieņemts lēmums atteikt personai izsniegt informāciju no reģistra;
7.13.persona atsaukusi pieprasījumu vai atsakās saņemt sagatavoto informāciju.

Piedalās izstādes
"Latvijas Sarkanajam
Krustam 100" atklāšanā
1.marta pēcpusdienā LSK Viduslatvijas
komitejas Kokneses novada nodaļas
brīvprātīgie un pensionāri devās ekskursijā uz Ogri, kur pilsētas Centrālajā
bibliotēkā tika atklāta izstāde ''Latvijas
Sarkanajam Krustam 100''.
Daiga Andersone,
LSK brīvprātīgā
Šogad biedrība ''Latvijas Sarkanais Krusts'' (LSK) atzīmē savu 100.
dzimšanas dienu. Izstādes, kas veltīta
LSK un valsts simtgadei, tapšanā aktīvi iesaistījušies P.Stradiņa Medicīnas
vēstures muzeja speciālisti. Izstāde
atspoguļo LSK darbību laika posmā
no 1918.gada līdz mūsdienām. Tajā
apskatāmi vairāki informatīvie materiāli: priekšmeti, plakāti, fotogrāfijas,
apliecības u.c. Ogre ir jau 31. izstādes
pieturvieta. Izstādi atklāja LSK Viduslatvijas komitejas izpilddirektors
Atis Stārastnieks, kurš pastāstīja, ka
2017. gada novembrī biedrības Ogres
un Aizkraukles komitejas pieņēma
lēmumu apvienoties, izveidojot Viduslatvijas komiteju. Tajā šobrīd ir

200 biedru un 50 brīvprātīgo, tā darbojas Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Skrīveru, Jaunjelgavas, Aizkraukles un Kokneses novadā.
Izstādes atklāšanā piedalījās arī
Latvijas Sarkanā Krusta prezidents
Viktors Jaksons. Izstādes apmeklētājus ar muzikāliem sveicieniem sveica
ogrēnietis, LSK biedrs Atis Ieviņš.
Atis Stārastnieks atklāja, ka mūziķis
šobrīd piedalās TV3 šovā "Izklausies
redzēts" un uzvaras gadījumā balvu,
5000 eiro, ir nolēmis ziedot LSK Viduslatvijas komitejai. Pēc izstādes
atklāšanas un cienasta baudīšanas,
ceļš mūs veda uz muzeju ''Tehnika no
pagātnes''. Tur varējām apskatīt padomju laiku auto kolekciju. Muzejā
izstādīti savulaik tik populārie "žiguļi", "moskviči". Ar laiku muzeja krājumus papildinājuši arī citi padomju
laika eksponāti: rotaļu automašīnas,
transportlīdzekļu numurzīmju kolekcija un pat benzīntanka iekārtas.
Laiks paskrēja nemanot! Paldies ekskursijas organizētājai Lībai Zukulei
un šoferim Aigaram Romanovskim.

KOKNESES NOVADA DOMES DARBA LAIKS
PR: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
OT, TR, CE:
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
PK: 8.00 – 15.00

Šī gada 2.marts Koknesē aust ziemīgs
un skaists, un īsti piemērots, lai pirms
tūrisma sezonas sākšanās dotos pieredzes apmaiņā pie kolēģiem Vidzemē. Ar
Centrālbaltijas pārrobežu programmas
2014-2020 projekta Nr. CB110 “Hanzas
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” atbalstu,
Kokneses Tūrisma centra aicināti, pieredzes apmaiņā dodas trīsdesmit Kokneses
un apkārtnes esošie un topošie uzņēmēji,
tajā skaitā mājražotāji, vietējā tūrisma
speciālisti, gidi, viesu namu saimnieki,
kā arī citi tūrisma un viesmīlības nozarē
strādājošie.
Lauma Āre,
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa
Vidzeme kopš seniem laikiem
lepojas ar saviem cilvēkiem, kuri ir
darbīgi, radoši un kuri ir sapņojuši,
domājuši, riskējuši un realizējuši savas
biznesa idejas. Pie dažiem no viņiem
izdodas paviesoties arī koknesiešiem.
Klausoties pieredzējušās gides un
pieredzes apmaiņas programmas izstrādātājas Daigas Dūniņas stāstījumā
gan par daudzajiem ceļiem, kas savieno Vidzemes pakalnus un lejas, gan
aizraujošo senatni, gan cilvēkiem, kas
atstājuši nozīmīgu devumu vēstures
griežos, ir sasniegts Raunas novads un
Rauna – vieta, kur dzīvot strādāt, radīt, baudīt un atpūsties. Rauna izsenis
atzīta par vienu no skaistākajām vietām Vidzemē, tā atgādina mazu pilsētiņu, lai gan oficiālu pilsētas tiesību
tai nav. Tā atrodas ģeogrāfiski izdevīgā
vietā, tādā paša nosaukuma upes krastā un vismaz piecu lielāku ceļu krustpunktā. Raunas centrā apmeklējam
un aplūkojam Raunas pilskalnu un
salīdzinām Raunas un Kokneses pilsdrupu varenību, meklējam līdzības un
atšķirības. Tālāk ceļš ved līdz Raunas
Brīvības piemineklim, kas pieredzējis brīvvalsts un padomju laikus. Gar
Tanīsa kalnu dodamies uz Raunas
Staburagu. Teikām apvītās vietas un
raudošā milža asaru plakstiņš, kas sasalis trīsuļo caur koku zariem izlauzties gribošās saules staros, un ūdens
burbuļošana gan virs, gan zem ledus
nespēj atstāt vienaldzīgu nevienu.
Un nu jau mūs nelielā ģimenes
tipa mājā sagaida SIA „Latnature” dabīgo čipsu ražotnes saimniece Zane
Krēsliņa-Plētiena. Ar aizrautību klausāmies viņas stāstījumā par dzīves
pieredzi un arī patiku pret dārzeņiem,
kas novedusi viņu līdz idejai par veselīgu čipsu ražošanu. Tā nu ideja
par kaut ko garšīgu un reizē veselīgu
pārtapusi ražotnē, kur top dārzeņu
čipsi un dārzeņu sausmaizītes, kas
gatavoti pēc īpašas receptes, tos kaltējot zemā temperatūrā - no selerijām,
bietēm, burkāniem, ķirbjiem un kalē

kāpostiem. Iepazīstam
produktu
tapšanas
procesu, nogaršojam
veselīgos
gardumus
un iegādājamies tos
arī mājiniekiem, un
diskutējam par to,
cik daudz cukura ir
mūsu ēdienkartē - kā
un kāpēc samazināt
tā lietošanu, bet līdzi
paņemam pārdomas,
ka vajag tikai uzdrīkstēties, nesēdēt
mierā, bet izdomāt jaunas nodarbošanās, lai piepildītu laiku ziemā, ar prieku radot jaunu produkciju, kas aizstāj
jau ierasto piedāvājumu.
Pēc neilga brauciena pa Raunas
apkārtnes pakalniem, esam SIA „Siera
un makaronu ražotnē”. Mūs sagaida
jauns un ļoti atraktīvs saimnieks – Ilmārs Ceriņš. Esam vienīgajā uzņēmumā Latvijā, kurā top Zaļais siers, kura
galvenā sastāvdaļa – sierāboļiņš pārsteidz pat mūsu zinošākos pieredzes
apmaiņas brauciena dalībniekus, jo
jautājumu ir daudz- kā iegūst sēklas,
kā tās pavairo, kā sēj, ravē un novāc.
Izrādās, sierāboliņu sēj līdzīgās vagās
kā kartupeļus, un tas ir jāravē. Saimnieks to audzē pašu dārzā, jokodami
piesakāmies, vai nevajag doties palīgā
uz ravēšanu. Ražotnē top piecas siera
šķirnes un četrpadsmit veidu Mājas
makaroni un piecu veidu Mājas nūdelītes, kā arī griķu un rīsu pastas un
popularitāti ieguvušais gī sviests. Nogaršojam mazās biezpiena bumbiņas,
kas ir lieliska uzkoda pie alus, kā arī
siera šķirnes kopā ar polārmaizi. Un
kāpēc dzīvē tā nevar būt, ka uz jaunām
ražošanas idejām aicina apmeklētāji, kā šeit – iesākumā tiek ražots siers
un, kad apmeklētāju grupas ne vienu
reizi vien jautā, vai tad pie siera nebūs
arī makaronu, saimnieks nonāk pie
nākošās biznesa idejas. Un tā ar katru gadu arvien vairāk un vairāk attīsta
savu biznesu un gan jau viņu atkal satiksim kādā no gadatirgiem.
Tālāk mūsu ceļš ved uz jauku un
piemīlīgu Vidzemes mazpilsētu uz
trīs pauguriem - Smilteni. Uz kompetenču centru dodas mācīties arī ne
viens vien koknesietis, jo šeit tiek piedāvāts apgūt unikālas profesijas. Savukārt kompetenču centrs iekārtots
uz viena no pauguriem, kur aplūkojam Smiltenes pilsdrupas, muižas
ansambli un parku, un iegriežamies
arī “Smiltenes piena” veikaliņā, jo tas
nu pieder saimniecei, kas mūs gaida
ciemos.
Saules staru apspīdētais ceļš gar
skaistu bērzu birzi abās tā pusēs vijas
nedaudz tālāk aiz Smiltenes un jau
esam Blomē. Tautiski stilizētā tērpā, ar
baltu saimnieces lakatiņu ap galvu, kas
viņai tik ļoti piestāv, bezgala smaidīga,
dzīvesprieku izstarojoša, ar mirdzošu
acu starojumu mūs savā interesanti
iekārtotajā lauku namā sagaida Vidzemes absolūtais gada cilvēks tūrismā
Ilze Briede. Un viņa sāk, kā viņa saka,
savu lielīšanos, un to dzirdēt ir vērts,
jo stāsts ir par to, kā tiek piepildīts
sapnis un no pilsētas dzīves apzināti
uzsākot dzīvi laukos un no darbošanās uzsākšanas tūrismā nonākot līdz
maizes cepšanai. Un tas ir tik aizrau-

joši, klausīties cilvēkā, kurš joprojām
mācās, uzklausa un apgūst senās dzīves gudrības, pilnveidojas un ar prieku
iegūtajā dalās ar citiem. Un tad jau ir
klāt laiks, kad arī mums ir jāsāk līdzdarboties. Bet vispirms ir saimnieces
stāsts. Un mēs, stāvot līdzās simtgadīgā abrā rūgstošajai rudzu maizes mīklai, uzzinām, ka saimniece mūs gaida
jau divas dienas, jo maizes cepšana
nav ātra, kādas domas jāieliek, lai maizīte izdotos, dzirdam arī stāstu par to,
kā tapusi maizes krāsns un daudz ticējumus par maizi un attiecībām cilvēku starpā. Un ar mīļumu sirdī sākam
veidot savus rudzu maizes klaipiņus.
Apkārtējā pasaule pazūd kaut kur tālu
un caur maizes klaipiņu mūsu rokās
sajūtam senatnes un tagadnes savīšanos, ir pirmatnēja sākuma sajūta. Pēc
ņiprām sarunām ar “Donu” saimnieci, nobaudot viņas vārīto stipro un
garšīgo zupu, kā arī gaisīgi garšīgo
kūku ar rudzu maizes pamatni, katrs
meklējam savu karsto, tikko no krāsns izņemto maizes klaipiņu, un acīs
ieviešas dīvains miklums, bet tas jau
laikam no krāsns siltuma! Trīs stundas, kas pavadītas klausoties runātīgajā saimniecē un savstarpējā pieredzes
apmaiņā, paiet nemanot un atkal esam
ceļā, līdzi ņemot pārliecību, ka, ticot
un ieguldot daudz darba, mūsu sapņi
var piepildīties.
Mūsu pēdējo šīs dienas apmeklējuma vietu – “Raunas cepli” sasniedzam krēslā, kad šķūnī reiz bijušā cepļa lielumu var tikai nojaust. Savukārt
iekštelpās esošajā keramikas darbnīcā iepazīstam keramikas trauku un
priekšmetu izgatavošanas procesu no
māla iegūšanas līdz gataviem izstrādājumiem. Un nav nemaz tik viegli atbildēt uz saimnieces uzdotajiem jautājumiem par to, kā atšķirt gatavu no vēl
tapšanas stadijā esošiem traukiem. Un
līdzi mums ir atkal idejas darbam, un
varbūt drīz to realizāciju redzēsim, jo
neviens vien uz mājām atveda Raunas
cepļa mālus.
Tā idejām pilnā diena ir gandrīz
galā un, pilnmēness pavadīti, vēlā vakarā sasniedzam Koknesi.
Vēl ir laiks līdz tūrisma sezonas
uzsākšanai un vairāk par pieredzēto
un iegūto pieredzes apmaiņas braucienā ir iespējams uzzināt no tā dalībniekiem, kā arī Kokneses tūrisma centrā.

Projekts HANSA
Projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA) apvieno 9
mazās vēsturiskās Hanzas savienības
pilsētas – Visbiju Zviedrijā, Pērnavu
un Vīlandi Igaunijā, Cēsis, Koknesi,
Kuldīgu, Limbažus, Straupi un Valmieru Latvijā. Projekts tiek īstenots
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
Centrālās Baltijas programmas 2014.–
2020. gadam atbalstu, un tā mērķis ir
stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības.
Seko informācijai par projektu
Kokneses novada mājaslapā un sociālajos tīklos:
• http://koknese.lv/projekts_hansa
• https://www.facebook.com/ExploreHANSA
• Par Centrālbaltijas jūras reģiona
programmu: www.centralbaltic.eu
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Olimpieti Patrīciju Eiduku mājup sagaida savējie
28. februāra vakarā starptautiskajā
lidostā "Rīga" mūsu olimpieti Patrīciju
Eiduku mājup atgriežoties no Dienvidkorejas sveica viņas ģimene un atbalstītāji
no Bebriem un Kokneses.
Sarmīte Rode
Necerētu pārsteigumu Patrīcijai
sagādāja viņas klasesbiedri no Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas un 11.b
klases audzinātāja Gunta Konstantinoviča. Ar pašu zīmētiem plakātiem,
krāsainiem baloniem un ziediem
viņi ar nepacietību pēdējās februāra
dienas vakarā gaidīja lidmašīnu no
Helsinkiem, ar kuru bija jāatlido klasesbiedrenei Patrīcijai. Kopā ar jauniešiem un viņu audzinātāju ceļu no
Kokneses bija mērojis novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris.
Ovācijas un aplausi nebeidza
rimties, ieraugot smaidošo Patrīciju,
kura veselu mēnesi bija pavadījusi
ziemas olimpisko spēļu norises vietā. Ceļā uz mājām viņa bija pavadīju-

si vairāk kā 12 stundas. Lidojums no
Seulas līdz Helsinkiem bija ildzis 11
stundas, bet no Helsinkiem līdz Rīgai
pusotra stunda.
Sagaidīšanas brīdis tiešām izdevās kā pārsteigums, jo tik kuplu sagaidītāju pulku jaunā sportiste nebija
gaidījusi. Ikviens viņu vēlējās sirsnīgi
apskaut un pasacīt paldies par paveikto. "Es ļoti priecājos jūs satikt!" –
Patrīcija teica saviem klasesbiedriem,
kuri atklāja, ka ir ļoti noilgojušies redzēt viņu skolā.
"Mēs lepojamies, ka mūsu novadā dzīvo Latvijas labākā slēpotāja un olimpisko spēļu dalībniece!"
– sveicot Patrīciju, sacīja Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Sagaidītāju vidū bija
arī Aizkraukles novada sporta skolas direktore Brigita Krauze. Viņa
ar gandarījumu atzina: "Pēc mūsu
skolas beigšanas septiņi absolventi ir
piedalījušies olimpiskajās spēlēs, bet
Patrīcija skolas vēsturē ir vienīgā,

kura par olimpieti kļuvusi vēl mācoties mūsu skolā."
Patrīcija Eiduka Phjončhanas
ziemas olimpiskajās spēlēs startēja divās disciplīnās: sprinta distanci
(1,250 km) viņa veica 3 minūtēs un
49,70 sekundēs, izcīnot 62. vietu, bet
10 kilometru brīvā stila slēpojumā
mūsu novadniece ieguva 44. vietu,
kas ir jauns Latvijas distanču slēpotāju rekords sieviešu konkurencē. Šo
distanci jauniete veica 28 minūtēs un
13,6 sekundēs.
Patrīcijas tētim un trenerim Ingum Eidukam šīs bija otrās olimpiskās spēles, jo pirmajās bija kopā ar
dēlu Valtu. Par aizvadīto olimpiādi
viņš teic: „Esmu gandarīti par sasniegto olimpiskajās spēlēs. 10 km
brīvajā stilā Patrīcija noslēpoja labāk
nekā bijām cerējuši.”
Olimpiāde ir aizvadīta, bet slēpošanas sezona turpinās. Pļaviņu
novada sporta kompleksā „Mailes”
Vietalvas pagastā Patrīcija piedalī-

Patrīcija Eiduka ar saviem klasesbiedriem un audzinātāju tikšanās brīdī.

jās Latvijas čempionāta otrā posma
sacensībās distanču slēpošanā, kas
vienlaikus bija arī Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) ieskaite.
1. martā, sacensību pirmajā dienā,
sprintā klasiskajā stilā sievietēm 1,3

kilometru Latvijas čempionāta, gan
FIS statusā Patrīcija guva uzvaru. Arī
otrajā dienā slēpojumā brīvajā stilā
abās ieskaitēs desmit kilometru distancē sievietēm pirmo vietu izcīnīja
mūsu olimpiete.

Dziesmā izdziedot sevi, es dvēselē satiku tevi

Aijai Liepiņai vienmēr atmiņās piederēs 12 gadi kopā ar „Animu”.
««« Sākums 1.lpp.

Svētku reizē Lelde Kamzole-Gagaine pateicās novada domes un tās
Attīstības nodaļai par aizvadītajā
gadā sarūpētajiem tautas tērpiem
un jaunajiem koncerta tērpiem, kuros koristes bija posušās dzimšanas
dienas svinībās.
Par savām jubilejas dziesmām
"Anima" bija izvēlējusies tautasdziesmu apdares, bet Lūcijas Garūtas "Man dziesmiņa līdzi nāca"
vislabāk izteica viņu sūtību.
Ar ziedošu tulpju grozu un jubilejas kliņģeri svētku svinētājas
bija ieradušies sveikt Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris un izpilddirektors Ilmārs
Klaužs. Par kora tradīcijas popu-

larizēšanu pašvaldības vadītājs
Kokneses novada domes Atzinības
rakstu pasniedza diriģentei Leldei Kamzolei-Gagainei, kā arī tika
cildinātas kora dalībnieces, kuras
"Animai" bijušas uzticīgas visus 20
gadus. Atzinības rakstus par ilggadēju dalību korī saņēma Raja Šreibere, Inga Streža, Gunta Kursīte un
Daiga Veigure. Aplausiem skanot,
domes kungi katrai dziedātājai uzdāvināja mazu pavasara pieskārienu – plaukstošu tulpi.
Pirmos 19 gadus "Animas" koristēm mēģinājumu mājvieta bija
Kokneses Mūzikas skola, bet jubilejas gadā par tādu kļuvis Kokneses kultūras nams. "Mums patīk,
ka ceturtdienas vakaros skan jūsu

šu tautasdziesmu par darba
tikumu. Aizvadītajā gadā
"Animas" draugi - vīru koris "Staburags" svinēja savu
50 gadu jubileju. Šajā reizē
paši izturīgākie un brašākie
vīri bija ieradušies sumināt
skaisto gadu īpašnieces.
Jauka sadarbība korim
izveidojusies ar kapelu "Aizezeres muzikanti", un kā nu
ne, ja kapelas muzikantes
Inese un Monta Skujas arī
savu laiku ir dziedājušas
korī. Šoreiz "Aizezeres muGaviļnieces sveic Sarkangalvīte no Aizezeres
zikantu" pulks bija vēl kupmežiem.
lāks, jo arī Sarkangalvīte un
balsis!", sveicot jubilāres, atzina Vilks no Aizezeres mežiem gribēja
kultūras nama direktore Inguna sveikt daiļās Kokneses lakstīgalas.
Pļaviņu sieviešu koris "Loreleja"
Strazdiņa.
ar kora diriģentes Diānas Austras
Vēju, smieklus un
Vaices komponēto dziesmu novēlēasaras pārvērst
ja vēju, asaras un smieklus pārvērst
dziesmā!
dziesmā. Viņu brīnišķīgais dziesJubilejas koncertā tuvu un tālu mas izpildījums apliecināja, ka pļaceļu mērojušie dziesmas draugi viņietes to prot!
savus muzikālos priekšnesumus
Pirms diviem gadiem staldāvāja jubilārēm un visiem klāteso- tie kungi no Bērzaunes vīru kora
šajiem. Paši vistuvākie – jauktais "Gaiziņš" jubilārēm dāvināja pūkoris "Alaine" Andra Kristona kom- polus ar vēlējumu tos iestādīt Kokponētajā dziesmā novēlēja nezaudēt neses zemē. Nu šarmantie kungi
jaunības degsmi. Savukārt sieviešu labākajos gados teica, ka atbraukuši
koris "Daudzeva" un diriģente Sil- tos apraudzīt, bet patiesībā viņiem
vija Tomaševska, sakot paldies par sirdī iekritušas pašas dziedātājas.
ilgstošu draudzību un uzsverot, ka To varēja just, kad diriģentes Ritas
panākumu pamatā ir neatlaidīgs Briņkes vadībā viņi kļuva par mīlas
darbs, apsveikumā veltīja latgalie- dziesminiekiem.

„Spēlējiet, spēlmanīši!’’
No 2018. gada 1. februāra Kokneses
novada izglītības iestāžu, kas realizē
pirmsskolas izglītības programmu, mūzikas skolotāji ir iesaistījušies projektā
„Spēlējiet, spēlmanīši!’’.
Marija Vilde,
PII „Gundega” mūzikas skolotāja
Projekts veltīts Latvijas simtgadei
un tā mērķis ir veicināt bērnu patriotisko audzināšanu un savas valsts
piederības sajūtas apzināšanos, iepazīstot latviešu mūziku. Skolotāji apzinās un atlasīs latviešu komponistu

skaņdarbus, kas piemēroti muzicēšanai pirmsskolas vecuma bērniem. Izvēlētajiem skaņdarbiem veidos ritma
partitūras. Audzēkņiem būs iespēja
muzicēt un attīstīt savas muzikālās
spējas, ritma izjūtu un pilnveidot
muzikālo gaumi.
Rudenī, tuvojoties Latvijas Valsts
dzimšanas dienai, rīkosim noslēguma koncertu – orķestru parādi,
kur katrs skolotājs prezentēs savus
priekšnesumus, kā arī, muzicēsim
ar Kokneses Mūzikas skolas instrumentālajiem ansambļiem un kamer-

orķestri.
20. februārī Kokneses Mūzikas
skolas atvērto durvju dienā novada
pirmsskolas vecuma bērniem, notika svinīga projekta atklāšana. Liels
pārsteigums visiem bija latviešu tautasdziesmu popūrijs, ko PII ‘’Gundega’’ mūzikas skolotājas atskaņoja
uz netradicionāla instrumenta - trubafona, kas izgatavots no plastmasas
santehnikas caurulēm.
Lai projekta dalībniekiem skaists,
radošs un interesantu ideju bagāts šis
laiks!

PII "Gundega" spēlmanīši.

Ceļu no Latgales sirds Rēzeknes bija mērojis sieviešu koris
"Jutrzenka" un diriģente Irēna
Ivanova. Koris "Jutrzenka" aktīvi
darbojas ar Latvijas Poļu savienības atbalstu un attīsta Latgalē
dzīvojošo tautu kordziedāšanas
tradīcijas. Svētku reizē draugu koris koknesietēm dāvāja dziesmas
pirmatskaņojumu, bet daudz skanīgu gadu novēlēja apsveikuma
dziesmā poļu valodā.
"Mēs jums atvedām pavasari! Ar
dziesmu cilvēks top jauns un mīlestības pilns!" – ar šiem vārdiem
sevi pieteica Jēkabpils tautas nama
sieviešu koris "Unda" un diriģente
Sandra Bondare.
Iet tālāk pa dziesmas ceļu jubilārēm vēlēja bijušās dziedātājas,
kora "Aizkraukle" pārstāves un visi
klātesošie nodziedot "Daudz baltu
dieniņu!"
Koncerta noslēgumā, kad uz
skatuves izveidojās kopkoris, izskanēja trīs krāšņas un spēcīgas dziesmas no Latvijas simtgades Dziesmu
svētku repertuāra un pārņēma tā
vārdos neizsakāmā saviļņojuma un
lepnuma sajūta, ka mēs nākam no
stipras un dziesmu mīlošas tautas.
Bet kapelas "Aizezeres muzikanti" pavadījumā Raimonda Paula dziesma "Sanāciet, sadziediet,
sasadancojiet" lika uzgavilēt priekā, jo dziesma nekad nebeidzas, tā
turpina skanēt mūsu dvēselēs.
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Izrāde par sapratni un piedošanu
Katra izrāde pie skatītājiem atnāk īstajā
brīdī. 16. februārī Kokneses amatierteātra jauniestudējums - dāņu dramaturga
Pēra Ulova Enkvista luga "Vectēva māja"
ar savu vēstījumu sasniedza skatītājus,
neatstājot vienaldzīgus, bet rosinot domāt
vēl un vēl. Lugas centrā ir pusaudzis, kurš,
nonācis psihiatriskajā slimnīcā, iedomājas
sevi sarunājamies ar Dievu, kurš iemiesojies… kaķī.
Sarmīte Rode
Foto: Ingus Pugačovs
Kas notiek jauna cilvēka dvēselē,
kad tiek sagrauti viņa sapņi, zaudēta
vectēva māja, vienīgā vieta, kur varēja sajust mīlestību? "Dziļi, spēcīgi,
izjusti!"- tā varēja lasīt komentāros
sociālajos tīklos, skatītājiem daloties
iespaidos pēc pirmizrādes. Kokneses
amatierteātra aktieri Reinholds Sprukulis, Evita Briņķe un režisore Inguna
Strazdiņa, kura iejutās arī vienā no lomām, izrādē, kas ir stāsts par sapratni
un piedošanu, runā par šobrīd aktuālām tēmām. Režisore teic: "Ar šo izrādi
trāpījām desmitniekā, jo tā sasaucas ar
pašreizējiem notikumiem sabiedrībā
– ar atklātajiem pārkāpumiem Bērnu
psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži",
ar izcilā teologa Jura Rubeņa aiziešanu
no mācītāja amata."
Iecere par Pēra Ulova Enkvista lugas "Vectēva māja" iestudējumu Ingunai Strazdiņai radās pirms vairākiem
gadiem, bet darbs sākās pirms pusotra
gada, kad savu vēlmi izmēģināt spēkus
aktiermākslā izteica Reinholds Spru-

Alfas kursa atklāšanas
svētki Koknesē

Evita Briņķe un Reinholds Sprukulis fragmentā no izrādes.

kulis, kuru viņa bija iepazinusi dažādos jauniešu pasākumos Aizkrauklē.
Reinholds mācās Aizkraukles novada
ģimnāzijā, spēlē grupā "Netīšām blice"
un viņam ir pieredze kultūras pasākumu vadīšanā. Jaunietis ar ģimeni dzīvo
Bebru pagastā un ir piedalījies arī mūsu
novada pasākumos. Režisore uzteic talantīgo savas lomas spēlētāju: "Reinholds izprot tekstu, domā līdzi un analizē, kas ir ļoti svarīgi lomas veidošanas
procesā."
Sociālās darbinieces Lisbetes lomā
pirmizrādē redzējām Evitu Briņķi. Pēc
atgriešanās uz dzīvi Koknesē, Evita atgriezusies arī amatierteātrī, kurā jau
darbojusies skolas gados. Šī loma uzticēta arī otrai aktrisei – Lienei DareikoSinkevičai.
Mācītājas lomā šoreiz pati izrādes
režisore, jo sen jau bija vēlējusies atkal
būt uz skatuves. Viņa atzīst, ka visgrūtākais izrādes tapšanā ir bijis nošķirt

abas jomas – būt aktrisei un režisorei.
Ne tikai Reinholdam bija pirmā
debija tik nopietnā lomā, bet arī Latvijas Mākslas akadēmijas studentei
Annai Marijai Novikai, radot tērpu
skices, tas bija jauns apliecinājums
saviem spēkiem. To pašu var sacīt
par aizkrauklieti Alenu Emīlu Oknovu, kurš samērā nesen, bet veiksmīgi
apgūst gaismu un skaņu operatora
prasmi. Līdzās jaunajiem ir pieredze un profesionalitāte, jo Kokneses
amatierteātrim izveidojusies lieliska
sadarbība ar scenogrāfu Ivaru Noviku. Izrādes darbība notiek zāles vidū
un skatītājiem pašiem jāizdomā, kur
atrodas varoņi – vai tā ir cietuma kamera, būris vai vieta, kur vislabāk skan
debesu arfa?
Tie, kas nepaguva uz pirmizrādi,
jo vietu skaits bija ierobežots, "Vectēva
māju" Kokneses kultūras namā varēs
redzēt 29. martā pulksten 19.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

5.martā kafejnīcā RŪDOLFS notika
Kokneses Alfa kursa Atklāšanas svētki,
ko organizē Kokneses Romas katoļu
baznīca. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kas ir Alfa un kā tā darbojas, kā
arī dzirdēt liecības par piedzīvoto šāda
veida pasākumā.
Kokneses Alfa kursa komandas vārdā
Marija Vilde
Ievadlekcijā “Vai dzīvē ir vēl kas
vairāk?” atnākušos uzrunāja misionārs teologs Žozefs Bastēns no
Beļģijas. Pāris atziņas, ko dalībnieki
viņa uzrunas laikā saņēma, bija aicinājums dzīvot šobrīd, kā arī pieņemt un mīlēt to, kas manī ir mazs,
vājš un necils. Muzikālo baudījumu
sniedza kristīgie mūziķi Linda un
Andris Mikuļi (grupa the Rock) un
sitaminstrumentālists Māris Skrinda, kā arī pastāstīja, kāds ir viņu
dzīves mērķis un piepildījums, kas

ļauj ar cerību un prieku izdzīvot ikdienu.
Savukārt priesteris Pēteris Alusiks Alfa kursa atklāšanas svētkos
novēlēja: “Lai šis Alfa kurss mums
ir kā patīkams lidojums!’’
Alfa kurss ir 11 nedēļu cikls,
kura mērķis ir iepazīstināt ar kristīgo ticību nepiespiestā, brīvā atmosfērā. Tā laikā dalībnieki varēs
rast atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Kursa nodarbības, kas parasti sāksies ar maltīti, notiks pirmdienu vakaros. Dalība Alfas kursā
tiek nodrošināta par brīvu, taču ir
iespēja ziedot par vakariņām. Pievienoties kursiem ikvienu aicinām
vēl līdz 26. martam. Pēc trešās nodarbības Alfa kursa grupas jauniem
dalībniekiem tiks slēgtas.
Visiem koknesiešiem sirsnīgi
pateicamies par atvērtību. Par atbalstu īpašs paldies Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim
Vingrim, Koknese Pagasta bibliotēkas kolektīvam un Mārcim Briškam
(SIA “Ataudze”), sirsnīga pateicība
par Alfas kursa mājām Koknesē
kafejnīcas RŪDOLFS saimniecei
Annai Čīmai, kā arī ikvienam, kurš
varēja ierasties un vēl radīs iespēju
pievienoties kursiem. Par šī Alfas
kursa tapšanu un norisi īpašu paldies sakam arī viens otram!
Vairāk par Alfa kursu var uzzināt mājaslapā www.alfakurss.lv.

I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās
muzicēšanas konkurss Koknesē
24. februārī Kokneses Mūzikas skolā visas
dienas garumā – no agra rīta līdz vēlam
vakaram skanēja akordeona mūzika,
I Starptautiskais akordeona mūzikas
izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss.
Iveta Bērziņa,
Kokneses Mūzikas skolas direktore
Doma par šī konkursa organizēšanu radās tāpēc, ka akordeona spēle
republikas mūzikas skolās ir zaudējusi savu popularitāti. Ar prieku vēroju

koru, pūtēju, stīgu un pianistu kustību
Latvijā, augsta līmeņa meistarklases,
konkursus un festivālus. Arī akordeons ir unikāls, tembrāli daudzveidīgs
instruments, kas varētu priecēt klausītājus, arī orķestros.
Koknesē bija sabraukuši 127 dalībnieki no divdesmit četrām Latvijas, sešām Lietuvas un Kaļiņingradas
(Krievija) skolām. Audzēkņi muzicēja
piecās vecuma grupās.
Žūrija, kuras sastāvā strādāja K.
Goldmane no Berlīnes Hans-Werner-

Henze mūzikas skolas, R. Užgalis no
J. Karosas Klaipēdas mūzikas skolas
un K. Vancāne no Kokneses Mūzikas
skolas, atzīmēja, ka Latvijas mūzikas
skolās akordeona spēles apguvē jāpievērš uzmanība jau sākumposmā
- pareiza rokas nostādīšana, skaņas
veidošanas kultūra un arī kvalitatīva
instrumenta izvēle.
Žūrijas un klausītāju favorīti bija
II grupas dalībnieki un, pieredzes bagāti starptautisko konkursu laureāti,
Mantas Leonardo Lizzi (podziņa-

kordeons) no S. Vainiūno Palangas
mākslas skolas un Jaunius Čibiras
(akordeons) no Jaunās Viļņas mūzikas skolas.
Kokneses Mūzikas skolu pārstāvēja trīs dalībnieki: Aleksis Krūmiņš,
Keisija Vidiņa, Linda Laine Kalviša,
kuri arī saņēma atzinības. Savukārt
mūsu skolas akordeonistu orķestris
ieguva III vietu. Malači bērni un viņu
vecāki! Paldies arī Kokneses kultūras
nama jauktajam korim "Alaine" un tās
vadītājai Silvijai Cīrulei par atbalstu

konkursā.
Konkursa dalībnieki, pedagogi
un viņu vecāki novērtēja konkursa
organizāciju, par ko man jāsaka liels,
liels paldies brīnišķīgajai darba grupai un Kokneses novada domei, jo
tik apjomīgs konkurss prasīja milzīgu
sagatavošanos, izturību, radošumu un
operativitāti.
Cerams, ka pie šī konkursa neapstāsimies un turpināsim iesākto darbu, jo jau 24. martā mūsu skolā notiks
saksofona spēles meistarklases.

“Šautriņas”- 1.v. Raimonds Kuzivs
(Muskatieri), 2.v. Normunds Kalniņš
(Muskatieri), 3.v. Arvis Zeibots (Ērgļu
spārni).
“Veiklās rokas”- 1.v. Jānis Valpēteris (Ērgļu spārni), 2.v. Irita Riekstiņa
(Cukuriņi), 3.v. Aivis Vītols ( Muskatieri).
“Diska golfs”- 1.v.”Cukuriņi”, 2.v.
“Muskatieri”, 3.v “Ērgļu spārni”.
“Augļu mizošana”- Šajā disciplīnā
uzvarētājs bija katrs, kurš piedalījās, jo
balvā bija paša nomizotie veselīgie, vitamīniem bagātie augļi.
“Fliipers” – 1.v “Riekststāri”, 2.v.
“Muskatieri”, 3.v. “Cukuriņi”.
Viktorīna “Esi vesels!” – 1.- 3.v.
dalītā “Cukuriņi”, “Riekstāri”, “Muskatieri”. Šajā viktorīnas dalībniekiem bija
iespēja izvēlēties sev tīkamo grāmatiņu
par veselīgu uzturu.
Pasākuma beigu daļā notika veiklības stafete „Lielais skrējiens”. Šīs disciplīnas bija pa spēkam ikvienam komandas dalībniekam - lielam vai mazam.
Noslēgumā tika apbalvoti pasākuma

uzvarētāji- individuāli un komandās.
Individuālie tika apbalvoti ar medaļām,
komandas tika pie kliņģeriem. Kā arī
kopvērtējumā tika apbalvoti ar medaļām un kausu.
Kopvērtējumā - 1.vieta „Cukuriņi”,
2.vieta „Riekststāri”, 3.vieta „Muskatieri”, 4. vieta „Ērgļu spārni”.
Prieks, ka sacensību laikā azarts
un vēlme uzvarēt neaizēnoja ģimeniskumu un sirsnīgumu. Apkopojot
rezultātus, organizatori nonāca pie pārliecības, ka ir sasniegts pasākuma mērķis un realizēts galvenais uzdevums
- sekmēt ģimeņu un draugu interesi
par aktīvu atpūtu, fiziskās un garīgās
veselības saglabāšanu, kā arī dot nepieciešamo informāciju par veselības stāvokļa uzlabošanu, kas ir aktuāla visām
paaudzēm.
Paldies viesiem dalībniekiem, līdzjutējiem, tiesnešiem par atbalstu un
atsaucību!
Kokneses sporta veterānu biedrība

Mūsu zelts ir mūsu veselība

10. martā hallē „IRŠI” notika ES Projekta
Nr. 9.2.4.2./16/I/019 “Koknese – veselīgāka vide visiem!” ietvaros 1. “Ģimenes
veselības dienas“ pasākums – “Iršu
zelts”, kuru organizēja Kokneses sporta
veterānu biedrība.
Sacensībās varēja piedalīties Kokneses novada iedzīvotāji ar saviem
radiem un draugiem (saskaņā ar nolikumu).
Pavasarīgajā dienā hallē „Irši” pulcējās sportisti ar savām lielajām un mazajām atvasēm. Netrūka arī līdzjutēju.
Pavisam pieteicās 4 komandas - „Ērgļu

spārni”, kura pārstāvēja ĢAC “Dzeguzīte”, „Cukuriņi” un „Riekststāri”, kurās
piedalījās radu draugu saimes "Riekstiņi" pārstāvji, kā arī „Muskatieri”- Kalniņu ģimene ar draugiem.
Pasākuma sākumā visiem kopā
fizioterapeite Žanete Vingre novadīja
iesildīšanos visam ķermenim, lai dalībnieki varētu sākt uzņemt cīņas sparu.
Sacensības sākās ar dvieļu volejbolu, kur savas prasmes varēja parādīt
arī tie, kuriem volejbols nav ikdienas
aktivitāte, kā arī paralēli notika regbijfutbols, kur spēlei atraktivitāti un ne-

prognozējamību ieviesa regbijbumba.
Vienlaicīgi šīm komandu sacensībām, paši mazākie dalībnieki un līdzjutēji darbojās fizioterapeites Žanetes vadībā. Fizioterapeite izmantojot
dažādu inventāru - praktiski, veselīgi
un atraktīvi aizpildīja laiku bērniem,
savukārt pārējie iesvīda komandu
spēlēs.
Pēc veiksmīgas šo disciplīnu pievarēšanas, norisinājās individuālās
disciplīnas - „Šautriņas”, „Fliipers”,
„Veiklās rokas”, ”Diska golfs”, „Augļu
mizošana”, un veselības viktorīna “Esi
vesels!”, kurā bija jāparāda arī savas
zināšanas par veselīgu uzturu. Atbalstot sportisko ģimenes veselības dienas
pasākumu – Iršu zelts, Iršu bibliotēka
interesentiem piedāvāja izstādi “Dzīvosim veselīgi!” Izstādē izliktās grāmatas
un žurnāli sniedza teorētiskās zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bibliotēkā
iegūtās zināšanas, sportiskā pasākuma
laikā, komandas veiksmīgi lika lietā
un sasniedza labus rezultātus viktorīnā
“Esi vesels!”
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Kapela „Aizezeres muzikanti”
dosies uz Dziesmu svētkiem

Mājup pārved titulu
„Zelta lakstīgala”!

17.februārī Viļānu kultūras namā skanēja un dimdēja, jo notika XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
Tautas mūzikas ansambļu un kapelu
skate un Ziņģētāju, stāstnieku vakars.
Skati organizēja Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību.
Inese Skuja,
Kapelas "Aizezeres muzikanti" vadītāja

Šogad pasākumam „Viļānu Ziņģe” tēma
bija „Redz, kā dzīvo….”. Dalībniekiem
vajadzēja vispirms pašiem izdomāt,
apdomāt un tad izdziedāt šo tēmu caur
vismaz 50 gadus vecām (jaunām), paaudzēs mantotām ziņģēm. Stāstnieki tika
aicināti stāstīt jocīgus, nerātnus, nopietnus, smieklīgus notikumu, anekdotes,
atgadījumus, baumas utt. par minēto
tēmā.
Inguna Žogota,
Folkloras kopas „Urgas” vadītāja

Skates mērķis - izvērtēt tautas
mūzikas ansambļu un kapelu māksliniecisko un stilistisko sniegumu. Dalībnieki skatē atskaņoja brīvi izvēlētu
programmu, kas veidota no tautas
mūzikas apdarēm, tradicionālo melodiju un dziesmu interpretācijām,
atbilstoši stilizētām oriģinālkompozīcijām. Dalībniekus vērtēja žūrija trīs
cilvēku sastāvā: LNKC folkloras eksperte Gita Lancere, tautas muzikantu
eksperts Ilmārs Pumpurs un folkloras
vācēja Iveta Dukaļska. No Kokneses
novada skatē startējām mēs - kapela
"Aizezeres muzikanti". Uz skatuves
kāpa arī mūsu kapelas seniors, muzikants - vecmeistars, kurš spēlēja pašgatavotu mūzikas instrumentu.
Izpildījām četras dziesmas – latviešu tautas dziesmu "Maza biju
ganos gāju", kā arī instrumentālu

priekšnesumu, kurā katrs kapelas
muzikants parādīja savu prasmi. Skatē vēlējāmies izdziedāt arī sava novada skaistumu, tāpēc izpildījām Zigfrīda Putniņa „Upe Pērse”, bet sakarā
ar E.Rozenštrauha 100 gadu jubileju,
izpildījām „Vecās likteņdzirnas”. Par
sniegumu skatē ieguvām iespēju piedalīties 2018.gada Dziesmu un deju
svētkos, gandarījumu un skatītāju
skaļus aplausus.
Pēc skates jau 16.reizi Viļānu Kultūras namā notika Ziņģētāju un stāstnieku vakars, uz kuru ziņģēt un stās-

tīt ieradās ap 200 dalībnieku. Šī gada
tēma bija „Redz, kā dzīvo…”, Arī mēs
piedalījāmies šajā pasākumā un izpildījām dziesmu no Brāļu Laivinieku
repertuāra un senu ziņģi par Daugavas laivinieku.
Pēc koncerta daļas sekoja danči.
Uz lustīgu kopā spēlēšanu „Aizezeres
muzikanti” apvienojās ar „Kokneses
zēniem”. Šāds pozitīvām emocijām
sākās ceļš uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem
un uz gadskārtējo pasākumu „Kokneses Ziņģe”.

Arī mēs, folkloras kopa "URGAS"
un "KOKNESES ZĒNI" devāmies uz
Viļāniem, lai jautri un skanīgi pavadītu laiku, par balvām turp braucot
vēl nedomājām, jo tas šādos pasākumos nav galvenais. Mums līdzi devās
arī Kokneses uzņēmēji: Anta Kučere,
Marija Andžāne, Spodra Briede. Vēl
šajā dienā skatījāmies arī kapelu skati. Un, protams, dzīvojām līdzi savējiem - "Aizezeres muzikantiem"!
Kad Ziņģes vakars beidzās, sākās Anekdošu brīdis. Tajā ļoti pār-

liecinoši savus jokus stāstīja mūsu
Ināra Mačuļska. Visa zāle smējās un
dzīvoja līdzi Ināras emocionālajam
un dziedošajam priekšnesumam.
Kad rīkotāji paziņoja balsojuma
rezultātus, uzzinājām pārsteidzošu
ziņu - URGĀM diploms kā LABĀKAJIEM ZIŅĢĒTĀJIEM, bet
KOKNESES ZĒNIEM diploms kā
VISLABĀKAJIEM ZIŅĢĒTĀJIEM.
Pēc nolikuma ziņģētājiem bija paredzēta - 1 skatītāju simpātiju balva,
1 pasākuma organizētāju balva, 1
festivāla dalībnieku vērtējuma balvas (paši sevi nevērtē), sponsoru
balvas. Un tad vēl nāca pēdējā ziņa
- URGĀM tika pasniegta ZELTA
LAKSTĪGALA! Tā ir ceļojošā balva, kuru katru gadu pie sevis glabā
kāda kopa, bet nākamajā gadā tiek
izvēlēta atkal nākamā, viņuprāt labākā! Nu tik jāmācās atkal jaunas
ziņģes, jāšuj jauni tērpi un nākamgad februārī atkal jābrauc uz Viļāniem, lai atdotu Zelta lakstīgalu
nākamajiem labākajiem!

No pirmās dienas kopā
ar „Pīlādzīti”

Sieviešu dienu svin ar modes skati

Villija Čunčule dzimšanas dienā dāvāto ziedu lokā.

24. februārī koknesiete Villija Čunčule
sagaidīja dzīves 80. gadskārtu. Dižo
gadu īpašnieci savā lokā sveica arī seniora klubiņa „Pīlādzītis” biedri.
Dzintra Liepiņa

Krāšņas kā pavasara puķes – modes skates dalībnieces!

Pavasari gaidot, uzplaukst sievietes un puķes! 8. martā senioru klubiņa
"Pīlādzītis" dāmas Kokneses novada
Sociālā dienesta zālē rīkoja modes
skati "No vecā drēbju skapja". "Pagājušajā gadā lieliski izdevās dāmu pirmā modes skate, tāpēc šogad tā bija
jārīko atkal. Paldies Allai Svečikovai
par pasākuma ideju un modes skates
vadīšanu!" – stāsta Dzintra Liepiņa,
klubiņa "Pīlādzītis" pārstāve. Desmit
drosmīgas dāmas modes parādē katra demonstrēja trīs tērpus, bet dažām

bija sarūpēti pat četri tērpi. Verot
vaļā vecos drēbju skapjus, viņām bija
izdevies atrast labi saglabājušās jaunības dienu kleitas vai svētku reizēm
šūdinātus kostīmus. Katram tērpam
bija savs stāsts, šarms un "odziņa".
Modes skates vērotāji to novērtēja ar sirsnīgiem aplausiem, bet Jānis
Dzenis visām daiļajām dāmām šajā
svētku dienā dāvināja savas sacerētās
un citu autoru dziesmas par mīlestību.
Uz pasākumu "Pīlādzīša" dāmas bija
ielūgušas arī Kokneses novada domes

priekšsēdētāju Daini Vingri. Viņš uz
modes skati bija ieradies ar dzeltenu
tulpju klēpi, lai sveiktu skaisto tērpu
modeles un visas klātesošās dāmas.
Pēc modes skates svētku svinēšana
turpinājās seniora klubiņa "Pīlādzītis"
mājīgajās telpās. Klubiņa biedri teic
paldies Sociālā dienesta atsaucīgajam
kolektīvam par vienmēr izrādīto viesmīlību un novēl visiem krāsainu pavasari! Viņi ir pārliecināti: "Tikai mēs
paši varam izkrāsot savu ikdienu un
radīt svētkus!"

Piedaugavas novada folkloras kopu skatē
"Tīnei" 1.pakāpe!
Inguna Žogota, folkloras kopas
"Tīne" vadītāja stāsta: „2.martā Lēdmanes pamatskolā notika Piedaugavas novada folkloras kopu skate, kurā piedalījās 7 bērnu un jauniešu folkloras kopas
no Katlakalna, Allažiem, Zaķumuižas,

Pļaviņām, Jaunjelgavas, Lēdmanes un
Kokneses. Katra kopa rādīja savu 7 minūšu programmu, kā arī izdziedājām
kopdziesmu un rādījām kopīgo rotaļu.
Bet pēc tam visi kopā izdancojām 9
rotaļas. Diena beidzās ar jautrām darb-

nīcām, kurās bērni daudz ko iemācījās
un arī sagatavoja paši sev dāvanas, kuras aizvest uz mājām. I.Gaiša Kokneses
vidusskolu pārstāvēja 14 "Tīnes" bērni
un ieguva 1.pakāpes diplomu! Paldies
visiem par sadarbību!”

Astoņdesmit. Tas liekas daudz,
bet, ja domas un jūtas tās pašas kā
jaunībā! Tad jāiet un jādara un jājūtas tā. Cilvēka mūžs ierakstīts Visuma grāmatā. No tās mēs varam pastāstīt tikai sīku nieku.
Villija ir dzimusi Latgalē, Līksnas pagastā, daudzbērnu ģimenē.
No mātes, lielas rokdarbnieces, viņa
iemācās rokdarbu prasmi. Arī mēs
Villiju pazīstam kā skaistu darinājumu autori. Mācoties Līksnas pamatskolā un vēlāk Daugavpils vidusskolā, sākas interese par literatūru, lasīt
prieks jubilāri pavada visu dzīvi. Ja
arī sapni par skolotājas studijām
Rīgā neizdodas īstenot lielās konkurences dēļ, 19 gadu vecumā uzņēmīgā meitene sāk strādāt vietējā klubā,
bet jaunāko klašu skolēniem māca
dejot. Dzimtajā Līksnā Villija satiek
savu mūža mīlestību Jāni. 1960. gadā
viņi nosvin kāzas, bet gadu vēlāk
pārceļas uz dzīvi Koknesē. Abiem
ar dzīvesbiedru darba gadi pagājuši
Kokneses meliorācijas kantorī līdz tā
pastāvēšanas dienai.
Trauksmainajā Atmodas laikā
Villija un Jānis kopā ar citiem Kok-

neses melioratoriem stāv „Baltijas
ceļā” un ir barikāžu aizstāvju rindās.
Vislielākais prieks par izaudzināto dēlu un meitu un trīs mazbērniem.
Meita ir piepildījusi Villijas jaunības
dienu sapni, viņa ir skolotāja Rēzeknē, poļu ģimnāzijā, bet dēls dzīvo
Rīgā un strādā uzņēmumā „Latvijas
Gāze”. Dzīvē laimes dienas mijas ar
sāpīgiem zaudējumiem.
2007. gadā notiek liela traģēdija
māsas ģimenē un notikušais ļoti ietekmē Villijas veselību.
Pagājušajā gadā pēc 57 grūtiem,
bet laimīgiem gadiem 24. februārī,
Villijas dzimšanas dienā, viņas mīļotais vīrs aizgāja aizsaulē. Spēku dzīvot dod bērnu, mazbērnu, krustdēla,
radu un draugu klātbūtne, kuri bieži
ciemojas Koknesē, viducī starp Rīgu
un Rēzekni.
Senioru klubiņā „Pīlādzītis” Villija darbojas no tā dibināšanas dienas. Viņa ar prieku palīdz pasākumu rīkošanā, kā arī dažādu dekoru
veidošanā, jo viņas prasmīgās rokas
prot uzburt visskaistākās lietas. Bet
par savu dzīvi Villija teic: „Ar vīru
nekādu bagātību nesarausām, bet
lielākais dārgums ir bērni un mazbērni.”
Senioru klubiņa „Pīlādzītis”
biedri jubilārei novēl: „Lai dzīvesprieks un griba darboties arī turpmāk kopā ar mums!”
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Lieldienu galdam paipalu oliņas
Putnus baro pēc
bioloģiskiem
principiem

Kas var būt veselīgāks par
paipalu oliņām! Bruno Cīrulis
Kalnciema tirdziņā.
Tuvojas Lieldienas, kad svētku galdu
rotās krāsainas Lieldienu olas. Bet vai
jums ir zināms, ka raibās paipalu oliņas
ir ļoti augstvērtīgs produkts, tādēļ jau
kopš seniem laikiem tās tiek vērtētas
augstāk nekā vistu, pīļu vai zosu olas.
Lai gan paipalu olas ir maziņas, tās satur
daudz vairāk bioloģiski aktīvo cilvēka
organismam nepieciešamo vielu, turklāt
tās dekoratīvi un graciozi izskatās ne
vien salātos, bet arī uz maizītēm un citos
ēdienos, kas īpaši labi iederēsies uz Lieldienu svētku galda. Arī mūsu novadā,
Kokneses pagasta Bilstiņos jau trešo
gadu SIA „Rīta putni” nodarbojas ar
paipalu audzēšanu un veselīgu produktu
tirdzniecību.
Gaidot pavasara atmodas svētkus, Ineta Sproģe, Kokneses novada lauku attīstības konsultante, un
es, Sarmīte Rode, devāmies ciemos
uz Bruno Cīruļa saimniecību „Rīta
putni”, kas atrodas gleznainā vietā netālu no Daugavas. Jāteic, ka
saimniecības īpašniekam izdevies
veiksmīgi sabalansēt vēlmi darboties lauksaimniecības nozarē ar iespējām savā nelielajā zemes platībā
un savām zināšanām. Bruno teic, ka
trīs gadu laikā nospraustie mērķi ir
sasniegti un ir radušās jaunas idejas,
kas tiek realizētas. Tas ir kārtējais
apliecinājums – var paveikt daudz, ja
darbojas racionāli un ir atrasts īstais
aicinājums.

Pēta, mācās un
racionalizē
Bet kā radās izvēle sākt nodarboties ar putnkopību?
Bruno stāsta: “2014. gadā vēlējos
uzsākt uzņēmējdarbību lauksaimniecības nozarē. Pēc Inetas Sproģes
ieteikuma pabiju vienā saimniecībā
Nītaurē, kas deva šo “klišķi”, sākt nodarboties tieši ar putnkopību. Sāku
izzināt un pētīt paipalu audzēšanas
noslēpumus un realizācijas iespējas.
Ceļā trāpījās atsaucīgi cilvēki, kas
dalījās ar savu pieredzi putnkopībā.
Pašu spēkiem uzcēlām nelielu paipalu fermu. 2015. gada janvārī SIA “Rīta
putni” sāka darboties kā reģistrēts
uzņēmums”.
Bruno ir diplomēts dizaineris, bet
tagad lieti noder iegūtās zināšanas
LLKC organizētajos kursos. Savukārt radošā profesija palīdz iekārtojot
saimniecību, veidojot iepakojumu
dizainu.
Iepazīstoties ar saimniecību, redzams, ka telpas plānojot viss rūpīgi
izsvērts un domāts par izmaksu samērīgumu ar ieguldījumu. Piemēram,
mēslu transportieris netika iegādāts
gatavs, bet paša saimnieka izplānots
un tepat Koknesē izgatavots. Akcentēta darba spēka resursu ekonomija —
telpās ir vienlaidu grīda; putnu barošana un dzirdināšana, olu savākšana,
novietņu kopšana, cik iespējams, ir
vienkāršota un automatizēta.

Bruno stāsta, ka vēlējies audzēt
un realizēt bioloģiski audzētu paipalu vistiņu olas, taču likumdošanas
nianses par būru izmēriem nesakrīt
ar paipalu audzēšanas ekonomisko
aspektu. Lai gan atšķirībā no parastām dējējvistām bioloģiskajā lauksaimniecībā paipalas drīkst turēt
būros. Paipalas esot bara putni un
viņas labprāt dzīvojot cieši kopā, tādējādi arī nodrošinot optimālu dējību. Apskatījis un pētījis bioloģiskās
sertifikācijas procesu, taču pašlaik
nav uzsācis sertifikāciju, jo “baroju
putniņus pēc bioloģiskiem principiem, tomēr nevaru izpildīt prasības
par putnu skaitu sprostā”. Lai tas būtu
izdevīgi, jāpārveido visa saimniekošana. Bruno dara visu iespējamo,
lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvāku
produkciju, graudus pērk no bioloģiskajiem saimniekiem, papildus dod
kaņepju spraukumus un saimniecībā
lobīto olu čaumalas. Pāris reižu nedēļā putnu ēdienkartē iekļauj arī uz
vietas izdiedzētus kviešu graudus. Tie
sabērti uz lielām metāla paplātēm,
kas, sakārtotas plauktos, līdzinās koši
zaļai velēnai. Ūdeni iegūst no līdzās
izveidotā dziļurbuma. Putni ir jutīgi
pret apkārtējās vides temperatūras
svārstībām, tāpēc kūtī nemainīgi jāuztur plus 18 — 20 grādu temperatūra, kā arī pietiekams mitrums.
Vistiņas saimniecībā inkubē paši.
Kad bijām ieradušās saimniecībā, redzējām, kā darbinieces ņēma no inkubatora ārā tikko izšķilušos cālēnus.
Olas inkubēšanai gan saimniecība
iepērk no citas saimniecības ekonomisku apsvērumu dēļ, jo uzskata, ka
viņa kvalitatīvajām oliņām jānonāk
veikalu plauktos.

Atbalsts saimniecībā
– īstenotie projekti
Ieguldītais sākuma darbs pirmajā
gadā ļāva startēt projektā “Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības” ar projektu “Paipalu olu pārstrādes ražotne”,
kur papildus paipalu audzēšanai un
olu iegūšanai tika izveidotas pārstrādes telpas. „Rīta putnu” saimnieks
eksperimentē ar vārītām lobītām
olām, tās gatavojot dažāds mērcēs
un marinādēs. Vieni no labākajiem
testētājiem jaunajiem produktiem ir
Kalnciema ielas tirdziņš Rīgā, kur ir
tieša un atgriezeniska saite ar pircēju.
Šajās dienās tiek gaidīti dokumenti
ar atļauju veikaliem realizēt ne tikai
svaigās olas, bet arī pārstrādātās.
Pamazām arī paplašinās realizācijas apjomi, un trīs gadu laikā pai-

palu skaits ir sasniedzis 7000, kas ir
maksimālā kūts ietilpība. Visi 7000
putni, protams, nedēj, jo tai skaitā ir
gailīši un paaudžu maiņa, kamēr no
inkubēta cālīša izaug dējoša paipala.
Saimniecībā kopā ar Bruno strādā
2 darbinieces. Viņš atzinīgi novērtē
Eiropas sociālā fonda projektu “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”.
Pieaugot paipalu skaitam, un līdz
ar to arī kūtsmēslu apjomam, saimniecības īpašnieks meklēja risinājumu to izmantošanai, veiksmīgi startējot Aizkraukles partnerībā LEADER
programmas Aktivitātē “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
ar projektu “Rotējošā kompostiera
iegāde”. Iekārta jau ir iegādāta 2016.
gada nogalē un tiek izmantota darbā.
Tā tika pasūtīta tepat Latvijā SIA S2.
Iekārtas prototipu Bruno noskatījis
internetā no Kanādas izgatavotās.
Tur šos kompostētājus izmanto arī
kritušo dzīvnieku utilizēšanai, vairakkārt izlaižot caur iekārtu. Katrai
fermai kompostētāju gatavo atbilstoši
dzīvnieku veidam un skaitam. Gatavā
produkta -komposta receptūra vēl ir
eksperimentēšanas stadijā. Rotējošā
iekārta sagatavo masu līdz noteiktai
stadijai un tad tā tiks nogatavināta un
fasēta. Kā papildviela tiek izmantotas
lapu koku skaidas, tāpat ir bijuši mēģinājumi izmantot kūdru. Kūtsmēslu
izejvielu uzglabāšanai un fasēšanai ir
uzcelta speciāla ēka.
Nākošais attīstības posms saimniecībā ir kautuves izveidošana. Kautuve ir uzbūvēta un šajās dienās saimnieks gaida PVD atļauju, jo pārbaude
jau esot veikta. Bruno ar nepacietību
gaida LLKC organizētos kursus kautuves darbiniekiem. Tā kā šāda vajadzība nav daudziem saimniekiem,
tad uz kursiem ir ilgi jāgaida, kamēr
izveidosies grupa un tiks noorganizētas mācības ar atbilstošiem lektoriem.
Klausoties Bruno, ir prieks, ka ar
savu apdomību un strādīgumu viņam ir izdevies sekmīgi izveidot uzņēmumu, iztiekot bez kredītiem, bet
izmantojot projektos iegūto finansējumu un draugu palīdzību.

Uz Lieldienām vēl
lielāks pieprasījums
Vai saimniecība spēs saražot olas
Lieldienām? „Pirms svētkiem lielie
veikali jau ir laicīgi veikuši pasūtījumus ar palielinātiem apjomiem,” teic
Bruno. Paipalu olas tiek realizētas
Stokman, Sky veikalos, interneta veikalos, tirdziņos un citās tirdzniecības
vietās.
Tikšanās reizē Bruno dāsni dalījās ar praktiskiem padomiem par
paipalu olām: „Paipalu olas un arī
paipalu gaļa ir augstvērtīgs diētisks

produkts, ko cilvēki novērtējuši jau
senatnē. Paipalu olas labvēlīgi iedarbojas uz slimu cilvēku organismu, tās
ieteicams iekļaut arī bērnu ēdienkartē. Turklāt – bērni labprāt ēd paipalu
olas – viņiem patīk olu neparastās,
krāsainās čaumalas un miniatūrais
izmērs. Olas ir gardas un sātīgas, un
kas ir īpaši svarīgi – nekad neizraisa
alerģiju (diatēzi) pat tiem cilvēkiem,
kuriem tā rodas no vistu olu ēšanas.
Mazo fazānu dzimtas putnu dētās
olas sver tikai 10-12 gramu. Taču to
uzturvērtības divas reizes pārsniedz
vistas olā esošās vērtīgās vielas un vitamīnus.”
Svarīgi atcerēties, ka olas var glabāt divus mēnešus, bet tās nav jāliek
ledusskapī, bet vēsā vietā, tad labāk
saglabā garšas īpašības. Visveselīgāk
paipalu olas ir lietot jēlā veidā, pusstundu pirms ēšanas. Tā dara arī pats
saimnieks - katru rītu pa divām svaigām oliņām.

Paipalu oliņu
krāsošanas
noslēpumi
Vēl der zināt, ka pirms olu vārīšanās, olas patur 10-20 minūtes
siltā ūdenī un viegli apmaisa, lai
olas dzeltenums nostājas olas vidū.
Tikmēr uzkarsē ūdeni, kurā vārīs
olas. Vāra 3 minūtes. Tad liek aukstā tekošā ūdenī, sasilt čaumalu un
paripina starp rokām vai pret galdu. Sāk lobīt no resnākā gala, kur
gaisa burbulis zem čaumalas. Ja vēl
kāda ola nelobās, tad ieliek vēlreiz
aukstā ūdenī. Bruno saimniecībā
to visu dara iekārtas.
Vai raibās un tāpat jau skaistās
paipalu oliņas uz Lieldienām tiek
krāsotas? Bruno, kā jau dizaineris
un radošs cilvēks, ar prieku krāso
olas uz Lieldienām, lai priecētu cilvēku acis tirdziņos. Viena no metodēm ir jēlas olas paturēt, nevārot
Eco krāsā 10 minūtes. Olas iegūst
interesantas nokrāsas, kuriem cauri spīd olu dabīgie raibumiņi.
Ineta Sproģe teic: „Man, kā
lauksaimniecības konsultantam,
patīk sadarboties ar tādiem uzņēmējiem kā SIA „Rīta Putni” saimnieks Bruno Cīrulis. Šādi uzņēmēji
sākumā nāk un uzdod daudz jautājumus, par visu interesējas, lūdz
palīdzību, līdz pats kļūst zinošs
un zinošāks par konsultantu savā
nozarē. Tie ir cilvēki, kas saprot,
ko nozīmē pašam uzņemties atbildību. Un tāds ir arī Bruno, kas
spēj uzņemties atbildību par iesākto un, nopietni strādājot, pats
ar saviem spēkiem ir radījis sev un
saviem darbiniekiem stabilu uzņēmējdarbību.”

Ar dziesmu un deju gaida pavasari
2. marta vakarā Vecbebru tehnikuma zālē koncertā „Pavasari gaidot”
skatītājiem saulainu noskaņojumu dāvāja mūsu novada pašdarbības
kolektīvi.
Sarmīte Rode
„Es dzirdu elpo zeme, mežs, ledi kustas, krasti dveš. Es jūtu, viss
mostas dzīvei, mostas mīlestībai, brīvei. Pavasaris nāk!” – klātesošos
uzrunāja koncerta vadītāja Justīne Pastore.
Bebru pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Nianse” un vadītāja
Liāna Haritonova savā priekšnesumā apliecināja - dziesmā uzplaukst
pavasaris! Bet, kad uz skatuves kāpj Ineses Skujas vadītā kapela „Aizezeres muzikanti”, gribas dungot līdzi un griezties dejā. Tā bija arī
šajā reizē klausoties kapelas dzīvespriecīgās melodijas. Ar sirsnīgiem
aplausiem skatītāji uzgavilēja savējiem: Bebru pagasta jauniešu deju
kolektīvam „Kāre” un vadītājai Sarmītei Plūmei. Bebrēnieši teic:

„Priecājamies, ka pateicoties Sarmītes Plūmes entuziasmam un pašvaldības atbalstam jaunieši turpina dejot un dosies uz Dziesmu un
Deju svētkiem!” Vairākkārt uz šīs zāles skatuves savu dejot prieku atklājis vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”. Arī šajā reizē kolektīvs ar
savu vadītāju Intu Balodi bija gaidīti ciemiņi. Pirmo reizi Vecbebros
viesojās vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rats” ar savu vadītāju Lauru
Freimani, saņemot skatītāju atzinību par cēlo dejas soli. Gaidot vasaras dižāko notikumu – Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkus,
deju kolektīvu sniegumā bija dejas no lielo svētku repertuāra.
Koncerta noslēgumā Bebru pagasta pārvaldes pateicību par
pavasarīgām noskaņām bagāto koncertu saņēma visi kolektīvi un
Normunds Skuja par pasākuma apskaņošanu. Kad skatītāji devās
mājup, koncerta dalībniekiem bija iespēja vēl pabūt kopā viņiem
veltītā ballē.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Vislielākā dzīves balva ir ģimene

Kopā gandrīz 53 gadus. Zenta un Ernests Skopāni.

Ir cilvēki, kuri visu mūžu saglabā jauneklīgu
garu un radīt prieku. Koknesietis Ernests
Skopāns 22. martā sagaidīs 80. dzimšanas
dienu, bet ar jaunībā iegūto sportisko
rūdījumu viņš nebēdā par gadu skaitu un
ar prieku gaida jubilejas svinības, lai radu,
draugu un studiju biedru pulkā uzsauktu
daudz laimes saviem dzīves gadiem!
Sarmīte Rode
Foto no Ernesta Skopāna personīgā arhīvā
No dzimtā Beļavas pagasta pakalniem, uzaugot desmit bērnu ģimenē,
tāpat kā pārējie seši brāļi un trīs māsas
no vecākiem viņš ceļa maizē saņēmis
visdārgāko: no visas sirds mīlēt Latvijas zemi, godā turēt darba tikumu un
savas dzimtas vārdu. Ernests – septītais
dēls seko divu vecāko brāļu pēdās un
pēc pamatskolas beigšanas dodas mācīties uz Stāmerienas lauksaimniecības
tehnikumu, no kurienes ar agronoma
diplomu kabatā, vēlāk turpinot studijas
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā
(LLA), sākas viņa darba gadi, kas 1976.
gadā kopā ar ģimeni atved uz Koknesi.
Bet cilvēkam nepietiek vien ar ikdienas
darbu – koknesiešiem Ernests Skopāns
labi pazīstams kā sporta entuziasts, fotogrāfs un kinoamatieris. Par jubilāra
paveikto un vaļaspriekiem varētu uzrakstīt grāmatu, un kā izrādās – tāda
jau ir uzrakstīta! 2012. gadā ar lielu Ernesta Skopāna līdzdalību ir izdots apjomīgs darbs „Stāmerienas lauksaimniecības tehnikuma 1958. gada absolventu
atmiņas”. Ernests ir šī izdevuma galvenais redaktors, vāka noformētājs un
viens no finansiālajiem atbalstītājiem.
Grāmatā ir lasāmas 1958. gada absolventu atmiņas, arī marta mēneša jubilāra izsmeļošais atmiņu stāsts, kas sākas
no agras bērnības līdz dzīves gadiem
Koknesē. Garajos darba gados, sabiedriskajā dzīvē un sporta jomā paveiktais
novērtēts ar dažādiem valsts un vietējā
mēroga apbalvojumiem, bet jubilāra
vislielākā dzīves balva ir viņa ģimene. Šovasar Ernests un Zenta Skopāni
svinēs 53. kāzu gadadienu. Viņu mājas
pagalmā aug eglīte, kuru Zelta kāzās saviem vecākiem uzdāvināja dēls Aigars
un meita Agita ar ģimenēm. Kopdzīves
ilgajos gados Skopānu pāris apceļojis
gandrīz visas Eiropas valstis – viņi ir
uzkāpuši Eifeļa tornī, pabijuši mīlētāju
salā Kapri, bet vislaimīgākie ir šeit – savās mājās Koknesē.
Baudot saimnieku viesmīlību, ciemojos viņu mājās Daugavas ielā, kur
iedvesmojošā saruna izvērtās kā mazs
atmiņu ceļojums.

Nāk no stipras dzimtas
Esat dzimis Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Mēdz sacīt, ka jūsu pa-

audzei darba mīlestība
jau bija ielikta šūpulī.
Ernests: Jā, no mazotnes mums katram
ģimenē bija savi pienākumi. Man vispirms
bija jāuzrauga mazākā māsa. No piecu
gadu vecuma kopā ar brāli Valdi katru
dienu ganījām lopus. Vēl tagad atceros
agros ganu rītus, kad rasā sala basās
kājas un bieži sprēgāja kāju āda. Rudenī, ganot nopļautajos labības laukos,
sevišķi rudzu, savainotās kājas sāpīgi
durstīja rugāji.
Vecākiem piederēja ap 30 ha zemes, bija kūts, zirgu stallis, klēts, rija,
piedarbs, liels šķūnis ar slēgtiem pamatiem, kurā uz pavasara pusi, kad bija
palicis mazāk salmu, rīkojām volejbola
spēles. Pamazām tika apgūti dažādi
lauku darbi. Interesantas bija kulšanas
talkas ar spēlēšanu un dancošanu naktīs. Muzikanti nebija tālu jāmeklē, jo
tēvs un brāļi spēlēja vietējā kapelā, arī
kaimiņos bija vietējie muzikanti.
Kara laikā lielā saimniecība tika
krietni izpostīta, ģimenes apstākļus
pasliktināja vecākā brāļa Osvalda apcietināšana un nosūtīšana uz Tulas
ogļraktuvēm.
Stāmerienas pils un skaistie ezeri – par mācību gadiem tik daudz
pateikts jūsu atmiņā stāstā grāmatas
lappusēs, arī par aizrautīgo sabiedrisko dzīvi.
Ernests: Pēc pamatskolas beigšanas izvēlējos mācīties Stāmerienas
lauksaimniecības tehnikumā, jo to bija
beidzis brālis Alfons un vēl mācījās
brālis Valdis. Tā arī es devos uz savu
skaisto jaunības vietu – Stāmerienas
pili.
Labās zināšanas pamatskolā ļāva
arī tehnikumā mācīties teicami. Un
mācīties man patika. Tehnikumā notika stundu pārbaudes, un tajās parasti
izsauca atbildēt labākos, tai skaitā arī
mani. Atceros, ka bija jāatbild par upenēm. Sākumā ātri nosaucu šķirnes, bet
pēc tam lielāko tiesu stāstīju no savas
pieredzes par tēva mājas upeņu stādīšanu un kopšanu, par ko tiku īpaši uzslavēts un teicami novērtēts.
Sabiedriskā darba iemaņu iedīgļi
jau sāka veidoties, dzīvojot lielajā ģimenē. Pamatskolas laikā biju viens no
aktīvākajiem visos pasākumos, bet jo
sevišķi sporta sacensību organizēšanā.
Atceros, kā ar divriteņiem braucām
spēlēt volejbolu uz Gulbeni, jo bijām
spēcīgākā komanda rajonā. Mācoties
tehnikumā, mūsu kurss iegāja vēsturē ar visplašāk attīstīto pašdarbības
kolektīvu darbību un biežo koncertu
rīkošanu tuvāka un tālākā tehnikuma
apkārtnē. Katrā koncerta laikā tika

Kāzu dienā 1965. gada
5. jūnijā.
Kopīgā vasara Šveicē.

uzvesta lielāka vai mazāka luga. Mūsu
tautisko deju kolektīvs bija viens no
labākajiem rajonā. Tālajos 50. gados
tehnikumā mēs iemācījāmies daudz
ko darīt paši. Pašiem bija jāzīmē un
jāizplata afišas, jāsarunā koncerta vieta
un laiks, jāsameklē kravas mašīna, jo
autobusu nebija.

Ne studēt, bet dienēt
Lasot grāmatu pārsteidza, ka pēc
tehnikuma beigšanas izvēlējāties nevis studēt, bet doties dienestā.
Ernests: Jā, anekdotes vērts ir
stāsts par mācībām Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Tehnikumu beidzu ar izcilību, un pēc tā laika noteikumiem, lai iestātos LLA, izcilniekiem
bija jānoliek jebkurš viens eksāmens.
To arī izdarīju, un 1. septembrī vajadzēja sākt mācības LLA. Taču ļoti gribējās apgūt krievu valodu, arī vecākie
brāļi bija dienējuši, tāpēc nolēmu nevis
mācīties, bet doties dienēt. Tiesa, dienests bija interesants, jo apguvu radio
telegrāfista specialitāti, iegūstot pat 2.
sporta klasi. Ar draugu mūs nosūtīja
uz Uļjanovskas kara skolu, taču par
virsniekiem negribējām kļūt un eksāmenu laikā vairāk peldējāmies Volgā.
Arī pēc dienesta neaizgāju mācīties, jo
nu gribējās strādāt un pelnīt.
Kurā Latvijas vietā sākās pirmā
darba skola?
Ernests: 1961. gadā par darba vietu izvēlējos Madonas rajona saimniecību „Padomju Zvaigzne”. Šis kolhozs
kļuva par īstu darba skolu. Pēc trīs
gadiem mani pārcēla uz nesen nodibinātu lielu padomju saimniecību „Degumnieki”. No šīs saimniecības tiku
nosūtīts kā saimniecības stipendiāts uz
LLA klātienes 2. kursu, bet pirms tam
manā dzīvē ienāca Zenta un mēs apprecējāmies.

No dejas līdz galda
tenisam
Kad jūs viens otru ieraudzījāt pirmo reizi?
Zenta: Tas varēja būt 1964. gads,
kad es, jelgavniece, pēc augstskolas
beigšanas biju nosūtīta uz Madonas
rajonu strādāt par fizkultūras skolotāju
mazā lauku skoliņā Degumniekos. Tolaik bija ierasts, ka pašdarbības kolektīvi brauc uzstāties uz kaimiņu ciemiem.
Kopā ar Degumnieku pašdarbniekiem
devos uz koncertu Ošupē. Vēlāk ballē
man, jaunajai skolotājai, bija daudz

uz deju lūgt gribētāji, starp viņiem arī
Ernests. Bet viss sākās mazliet vēlāk ar
galda tenisu, var sacīt - mūs satuvināja aizraušanās ar sportu. Kad Ernestu
pārcēla darbā uz mūsu kolhozu, kopā
braucām uz sporta sacensībām.
Ernests: Mēs piedalījāmies sacensībās ne tikai galda tenisā, arī peldēšanā, kur Zenta vienmēr bija starp
godalgoto vietu ieguvējām. Ziemā
slēpojām, spēlējām šahu un dambreti. Toreiz jaunieši darīja visu: mēs dejojām, spēlējām teātri un sportojām.
Mūs vienoja kopīgas intereses: sports,
dejošana un ceļošana.
Vai atceraties to brīdi, kad viens
otram teicāt jā vārdu?
Zenta: Tā bija saulaina vasaras diena – laulību ceremonija notika 1965.
gada 5. jūnijā Madonas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā. Neskatoties uz to, ka
nākamajā dienā man bija jābūt matemātikas eksāmenā, jo aizvietoju matemātikas skolotāju, mums bija lustīgas
kāzu svinības Ernesta vecāku mājās.
Ernests: Lielajā saimes istabā vieta
pietika vairāk kā simts cilvēkiem!

Lekciju pieraksti Driksas
upē
Par dzīves posmu Jelgavā var
teikt, ka augstskolu palīdzēja pabeigt
visa ģimene.
Zenta: Kad pārcēlāmies uz dzīvi
pie maniem vecākiem Agitai bija pusgadiņš, studiju laikā piedzima Aigars.
Mani vecāki palīdzēja pieskatīt bērnus,
es strādāju Jelgavas 4. vidusskolā, bet
Ernests paguva gan mācīties, gan nodrošināt ģimeni.
Ernests: Sākot mācīties LLA klātienes otrajā kursā, tūdaļ tiku ievēlēts
par kursa vecāko. LLA mūsu kurss
iegāja vēsturē ar to, ka ārpus lekcijām
dažādos darbos piepelnījās gan zēni,
gan meitenes. Mēs, zēni, vairāk strādājām celtniecībā, viens no lielākajiem
objektiem ko uzbūvējām bija mehāniskās darbnīcas Sesavā.
Kopā ar sievastēvu katru pavasari
audzējām agros kāpostus. Pārdošanas
laikā gandrīz katru otro agro rītu ar
automašīnu aizvedu tos uz Šauļiem.
Es paspēju atbraukt atpakaļ un tikt uz
lekcijām. Vasaras peļņa bija divu automašīnu Žiguļi vērta.
Teicami novērtētais diplomdarbs
galvenokārt balstījās uz manu lielo
praktisko pieredzi zāles miltu ražošanā. Iespaidīgi svinējām pēdējo zvanu

– ar dziesmām un uuravām
izstaigājot visas lekciju zāles. Daļu
lekciju pierakstu ar visām somām peldinājām Driksas upē, par ko gan mūs
kritizēja Jelgavas avīze.
Jelgavas pilī vēl atgriezos divas reizes. Vienreiz, mācoties kopā ar saimniecību vadītājiem kvalifikācijas celšanas kursos, otrreiz – lasot lekciju par
manis izstrādāto un izveidoto pilnīgi
jaunu darba un teritorijas organizāciju,
tehnoloģiskajām vienībām un to praktisko pielietošanu.
Pēc augstskolas beigšanas turpinājāt agronoma darbu?
Ernests: Pēc LLA beigšanas 1970.
gadā mani iecēla par galveno agronomu prakses saimniecībā „Varakļāni”.
Saimniecībā bija zemas kultūraugu, it
sevišķi graudaugu ražas un kopražas.
Taču tieši tas man nāca par labu, jo īsā
laikā panācām strauju visu kultūraugu
ražības celšanu. Piemēram, graudaugu kopievākums no aptuveni 1000
tonnām 1968. gadā pieauga uz 6500
tonnām 1975. gadā, t.i. sešas reizes!
Izstrādāju progresīvu darba samaksu
arī cukurbiešu un lopbarības sakņu
audzēšanā atkarībā no kopražas ieguvuma, panākot vidējo cukurbiešu
ražu 450 – 500 cnt/ha. Mans darbs tiks
augstu novērtēts, man piešķīra Darba
Sarkanā karoga ordeni.

Latvijas televīzijas ārštata
korespondents
Vai šajā laikā sākās pirmie mēģinājumi filmēšanā?
Ernests: Sports bija mana pirmā
aizraušanās, tad nākamā joma ir kino
un video. Fotografēt es sāku jau tehnikumā, taču tas bija amatieriski. Kino
filmu veidošanai nopietni pievērsos
1972. gadā. Šī aizraušanās ir kā mana
otra dzīve. Strādājot p.s. „Varakļāni”
tiku pie tiem laikiem vienas no labākajām amatieru 16 mm kinokamerām.
Mana pirmā uzņemtā filma ir par ceļojumu uz Kubu. Tas ir pārsteidzoši, bet
nebūdams „partijnieks” es gada laikā
pabiju trīs kapitālistiskajās valstīs. Tajā
laikā kļuvu par Latvijas televīzijas ārštata kino korespondentu un varēju
parādīt labākos darba darītājus un notikumus.
Zenta: 1972. gadā, kad Aigaram
bija trīs gadiņi, sākās arī mūsu ģimenes
kino hronikas veidošana. Gadu gaitā
Ernests ir filmējis visus ģimenes svētkus, bērnu un mazbērnu pasākumus
skolā un izlaidumus. Var teikt – visus
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dzīves svarīgākos brīžus ir izdevies iemūžināt, to skaitā arī mūsu daudzos
ceļojumus.
Ernests: Īstus pamatus kino
mākslā ielika ik vasaras kinoamatieru nometnes, kur lektori bija Latvijā
pazīstami profesionāļi kino operatori,
režisori, scenāristi un muzikologi. Bija
jāraksta filmēšanas un montāžas scenāriji. Esmu daudziem pateicīgs par
palīdzību. Tā divām filmām mūziku
uzrakstīja Rēzeknes mūzikas skolas
skolotāja un ar audzēkņiem to ieskaņoja. Bronzas medaļu saņēmu par
filmu „Avots”, kur tekstu ierunāja, vēl
maza būdama, meita Agita un mana
mamma par savu dzīvi.
Filmas veidojām kopā ar Zentu,
viņa bija galvenā tekstu sagatavotāja
un ierunātāja. Vēlākos gadus ceļojuma filmas ir ierunājusi mūsu vedekla
Dace. Mūsdienās jaunajai paaudzei
grūti iedomāties kā bez speciālas datorprogrammas varēja „pielikt” skaņu
un tekstu. Magnetafonā vajadzēja būt
vismaz diviem celiņiem: viens mūzikai, otrs tekstam. Vajadzēja precīzi
nohronometrēt pēc cik ilga laika pēc
mūzikas sāksies teksts un noteiktā laika sprīdī šis teksts jāierunā.
Zenta: Atminos, ka nākamajā dienā bija jābrauc uz kino skati Alūksnē,
bet filma vēl nebija gatava. Nakts pagāja liekot klāt tekstu, bet jo lielāks
nogurums, jo vairāk iznāca pārteikties
un bija jāsāk viss no gala. Bet mums
patika, jo interesēja rezultāts.

Uz Koknesi atsauc
Gavrovskis
Vai Koknese bija apzināta dzīvesvietas izvēle?
Ernests: 1976. gada sākumā mani
gribēja iecelt par p.s. „Varakļāni” direktoru. Lai no tā izvairītos, piekritu kolhoza „Koknese” priekšsēdētāja Ādama
Gavrovska uzaicinājumam pārnākt
strādāt uz Koknesi.
Zenta: Vīram bija arī darba piedāvājums Elejā. Tajā 1976. gada marta
dienā nolēmām doties uz Eleju, kur
mums tiktu piešķirts četristabu dzīvoklis. Ceļā uz Eleju, braucot garām
Koknesei, nolēmām apciemot priekšsēdētāju. Viņš mūs saņēma atplestām
rokām un projām vairs nelaida. Pirmos sešus gadus dzīvojām tā dēvētājā
Kristīnes mājā, bet no 1982. gada savā
uzceltajā mājā. Pa šiem gadiem Koknese man ir kļuvusi tuvāka un mīļāka
par dzimto Jelgavu. Man ir bijusi laime Kokneses vidusskolā strādāt kopā
ar izcilo pedagogu Ilmāru Gaišu. Viņš
bija cilvēks ar lielo burtu.
Darba gadi Koknesē deva gandarījumu par paveikto?
Ernests: Īstu uzplaukumu kolhozs „Koknese” ieguva priekšsēdētāja
Anatolija Paulāna laikā. Ieguvēja bija
visa Koknese, jo strauji palielinājās
ceļu būve, ražošana un dzīvojamo
māju celtniecība, pievadīta dabas gāze,
uzcelts jauns bērnudārzs. Bez tradicionālās zemkopības un lopkopības
no jauna attīstīja broileru audzēšanu,
uzcēla gateri ar celtniecību, parketa
ražotni. Likumsakarīgi, kolhozs kļuva
par agrofirmu, demonstrējot citiem
progresīvas darba metodes. Agrofirmā izstrādātā prēmēšanas kārtība un
augstie darba rādītāji ļāva katru gadu
saņemt lielas prēmijas. Vienu gadu tā
sasniedza 13 mēnešu gada algas. Mēs,
speciālisti, ar priekšsēdētāju kopā piepelnījāmies gan ar agro kartupeļu, gan
mārrutku, gan kāpostu audzēšanu un
pārdošanu. Mana ģimene visu to papildināja arī audzējot tulpes. Kartupeļi
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tika vesti ne tikai uz Petrozavodsku,
bet pat uz Saratovu.
Viena no manām iniciatīvām bija
par dabas gāzes ievilkšanu Kokneses
centrā. Savulaik agrofirma jau bija no
centrālā vada pievadījusi dabas gāzi
pie mehāniskajām darbnīcām. Šis gāzes vads ar manu atbalstu bez maksas
tika nodots AS „Latvijas gāze” ar noteikumu, ka gāze tiek pievadīta Kokneses
centrā gan privātmājām, gan daudzdzīvokļu mājām, skolai, iestādēm un
katlu mājai. Ne brīdi neesmu nožēlojis,
ka nepieņēmu vairākus piedāvājumus
kļūt par saimniecības vadītāju. Es labi
pārzināju savu specialitāti, un darbs
bija aizraujošs un patīkams.

Čempiona tituls galda
tenisā
Arī Koknesē turpinājās jūsu aktīvā sabiedriskā dzīve.
Ernests: Praktiski gandrīz visus
darba gadus esmu bijis arī deputāts,
Kokneses pagasta padomes priekšsēdētāja Viestura Cīruļa vietnieks, zemes
komisijas priekšsēdētājs, biedrības
„Koknesei” loceklis, ilggadējs lauksaimniecības pastāvīgās komisijas vadītājs, lektors lauksaimniecības jautājumos. Ar lielu cieņu atceros Viesturu
Cīruli, esmu mācījies no viņa skatīt lietas kopsakarībās, izlolot lielas ieceres,
par tām pārliecināt citus un īstenot.
Kopā spēlējām arī volejbolu Kokneses
izlasē.
Par jums var sacīt: atdod sportam mazo pirkstiņu – tas paņem visu
roku!
Ernests: Aizraušanās ar sportu
sākās jau bērnībā, kad kalnainajos
Beļavas mežos ziemā spēlējām „kariņus”, bet vasarā tas bija volejbols.
Sports manā dzīvē devis ļoti daudz.
Pēc dienesta sāku nopietni trenēties
galda tenisā. LLA strādāju kā spēlējošs treneris un esmu izcīnījis LLA
čempiona titulu galda tenisā. Gan
Madonas, gan Aizkraukles rajonu
spartakiādēs katru gadu izcīnītas
uzvaras. Sports ir sekojis līdzi visur.
Atceros, kā brāļa Vitālija kāzās noorganizēju improvizētu volejbola spēli. Laukuma līnijas veidoja noliktās
kārtis, tīkla vietā nostiepām virvi, un
spēle varēja sākties. Vienā komandā
spēlējām mēs seši brāļi, bet septīto
brāli nozīmējām par tiesnesi. Esmu
organizējis daudzus sporta pasākumus. Viens no interesantākajiem
bija ģimenes slēpošanas sacensības
ar kausa izcīņu, reizē dzerot tēju un
ēdot pīrādziņus pie ugunskura, kurā
piedalījās četras paaudzes: vecvecāki,
vecāki, bērni un mazbērni. Kad notika Kokneses ielu sacensības, mūsu
Daugavas iela visus gadus uzvarēja.
Arī šajos gados esmu pietiekami aktīvs gan sportojot, gan filmējot un
veicot citus pienākumus.

Kokneses dzīve kino
hronikās
Kokneses pasākumos jūs esat pamanāms kopā ar kino kameru. No 70.
gadiem tā ir mīlestība, kas nepāriet!
Kokneses kultūras dzīves pēdējie četrdesmit gadi ir fiksēti jūsu mājas kino
arhīvā.
Ernests: Ar kino un video kameru
esmu piedalījies daudzos nozīmīgos
notikumos līdzcilvēku darbā un atpūtā.
Kokneses vidusskolā vadīju kino pulciņu un tā dalībnieki sekmīgi startēja
skatēs. Parādoties videokamerām, filmas kļuva garākas ar sinhronu skaņu,
bet reizēm arī garlaicīgākas. Taču arī
iespējas filmēt daudz lielākas. Ar kino

un video kamerām esmu apceļojis dau- acīm redzētas, tagad gan esam pieridzas valstis, eksotisko Kubu, Taizemi, muši. Man vēl bija sapnis pabūt GrieKapri, San Marino, Monako, Vatikānu, ķijā un Japānā. Ernests ir ceļojis vairāk
Maroku, Alžīriju un daudzas citas. Lai un par katru ceļojumu ir uzņemta filpar tām izveidotu filmu, studētas en- ma. Vienu no tām savā īpašumā iegāciklopēdijas, meklēta attiecīga mūzika dājās kāda tūrisma firma.
un teksts. Tāpat filmās dokumentēti koknesiešu pašdarbības kolektīvu Laimīgi savā ģimenē un
braucieni uz Hanzas Savienības pilsē- Koknesē
Jūsu bērni ir palikuši tepat Koktu svētkiem. Kokneses arhīvam video
versijā filmēti visi svarīgākie notikumi nesē. Tātad arī viņiem šī ir īpaša viegan pagasta, gan skolu dzīvē. Īpaši gri- ta, kuru saukt par savējo?
Zenta: Es domāju, ka tas ir mūsu
bu izdalīt filmas par Likteņdārzu, kur
esmu filmējis no fonda dibināšanas audzināšanas rezultāts. Mēs centāmies
dienas pirmās sapulces, projekta izvē- ieaudzināt viņos ģimeniskumu, ļoti
les, pirmajiem darbiem uz salas līdz daudz bijām kopā. Atminos, ka laikā,
šai dienai. Kopā esmu filmējis un izveidojis 61 īsfilmu 16
mm formātā, 119 VHS un Ernesta Skopāna sabiedriskais darbs
novērtēts ar dažādiem apbalvojumiem:
120 DVD filmas. Man gandarījumu ir devis pats filmas • Vissavienības arodbiedrības CP Prezidija
veidošanas process un apziņa, Goda raksts
ka daudziem ir radīta iespē- • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas
ja kavēties dažādās atmiņās. Pateicība kā lektoram
Tagad esmu nolēmis Kokne- • LLA SZB Goda raksts par aktīvu darbu stuses pašdarbnieku safilmētos dentu Zinātniskajā biedrībā
koncertus sagrupēt: no dau- • Latvijas PSR Arodbiedrību kooperatīvās
dzajiem koncertiem atsevišķi Lauku brīvprātīgās sporta biedrības „Vārpa”
CP Goda raksts par sasniegumiem fiziskās
„salikt” dejotājus un dziedākultūras un sporta darbā
tājus. Man ir mērķis šīs filmas
• Kokneses Goda pilsonis
pārvērst mūsdienu tehnoloģi• 1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas
jām atbilstošā formātā un uz- zīme
dāvināt bibliotēkai, lai ikviens, • Pateicība par ieguldījumu Likteņdārza tapkurš vēlas, var ieskatīties un šanā
atcerēties Koknesē notikušos • Latvijas PSR Sarkanā Krusta biedrības CK
pasākumus.
Goda raksts par asins nodošanu
Noteikti īpašs prieks ir • Labā Zvaigzne par labdarību Latvijā
par filmām, kas augstu no- • Latvijas Republikas Atzinības raksts par akvērtētas?
tīvu darbu pagasta lauksaimniecības attīstībā
Ernests: Vienīgais Lat- Zemgales novadā 1999. gadā
vijā esmu saņēmis Maskavā • Latvijas Republikas Atzinības raksts par
Vissavienības māksliniecis- tālredzīgu saimniekošanas sistēmu, saglabājot
kās pašdarbības pirmā fes- un modernizējot esošās jaudas, nodrošinot
tivāla Laureāta nosaukumu cilvēku darba vietas un veiksmīgu piedalīšaar Zelta medaļu 1977. gadā. nos konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts”
Filma „Pārestība” 1976. gadā 2001. gadā
izcīnīja pirmo vietu Latvijā, • Latvijas Republikas Atzinības raksts par
jaunu tehnoloģiju ieviešanu graudu pārstrādē
saņemot LKAB Lielo ceļojo2003. gadā un citi
šo balvu. Ļoti augstu vērtēju mūsu visu mīlētā aktiera
Kārļa Sebra atsūtīto savu foto
ar cildinošiem vārdiem par filmu „Pā- kad bērni bija mazi, bieži mājās veicu
restība”. Par mani kā kinoamatieri ir skolā man uzticētos noformētājas pieuzņemts Latvijas kinožurnāls. Par lielo nākumus. Arī Agitai un Aigaram bija
darbu filmu veidošanā liecina medaļas katram savs stends, kuru noformēt.
un kopā par 53 filmām saņemti dažā- Kad braucām uz talkām pie Ernesta
vecākiem, bērni bija čakli palīgi. Esam
das pakāpes diplomi.
gandarīti, ka viņi skolā labi mācījās,
Filma par katru ceļojumu
ieguva profesiju un godīgi veic savu
Dziesmā dzied: visa dzīve ir kā ce- darbu.
ļojums! Arī jūsu ģimenei.
Ernests: Agita beidza studijas ekoZenta: Kad bērni bija mazi, brau- nomikā un sekmīgi vada savu pārtikas
cām ekskursijās pa Latviju, Lietuvu, bi- privātuzņēmumu. Dēls Aigars, pēc
jām arī Maskavā un Sevastopolē, bet ar skolotāju vērtējuma, bija viens no labāmazbērniem vairāk apceļojām Eiropu. kajiem vidusskolas fiziķiem. NeatlaidīErnests: Nekad neaizmirsīšu, kā gie treniņi vieglatlētikā deva teicamus
ekskursijas laikā Maskavā radās prob- rezultātus, kļūstot par otro labāko jaulēmas ar naktsmītni, bet ar Laimas niešu sprinteri Latvijas mērogā. Dēls
šokolādēm un uzrādot manu bijušo pabeidza Sporta akadēmiju. Savulaik
dienesta apliecību, tiku noturēts par viņš stažējās Vācijā un pēc tam mēs
augstu militāru personu un viesnīcas nodibinājām ģimenes privātuzņēmudurvis bija mums atvērtas.
mu graudu pārstrādē un maizes proZenta: Ceļojumus vienmēr laicīgi duktu ražošanā. Tagad Aigars, tāpat kā
plānojām, bet es jau biju pieradusi, ka vedekla Dace, ir skolotājs, turklāt abi ir
Ernesta mums blakus nebūs, jo viņš aizrautīgi kalnos kāpēji, lai mums būtu
vienmēr skrēja pa priekšu ar kameru. par ko pārdzīvot!
Taču atbraucot mājās, bija tik jauki apZenta: Pats galvenais - bērni nekad
lūkot iemūžinātos mirkļus.
nav vēlējušies atstāt Koknesi. PriecāUz kuru valsti jūs ieteiktu aiz- jos, ka mazdēls Valts, kurš dzīvo Rīgā
braukt jaunlaulātajiem?
un strādā „Latvenergo”, izteicis vēlēšaZenta: Noteikti uz Franciju vai nos, ka vislabprātāk dzīvotu Koknesē.
Itāliju. Mīlētāju pilsētas ir gan Parīze, Mūsu mazmeita Liene ilgāku laiku dzīgan Venēcija, kur gondolās vizinās mī- voja Parīzē, kur viņai ir ļoti labs darbs.
las pārīši. Ļoti valdzinoša ir Kapri sala Pašreiz viņa ar savu draugu gatavojas
vai San Marīno. Uz mani lielu iespaidu pārcelties uz dzīvi Rīgā un tur iekārtot
atstāja Budapešta, tās apbrīnojamās savu biroju. Ļoti mīļš mums ir mazdēls
dodžu celtnes, kas radītas viduslaikos. Klāvs, ar kuru tiekamies visbiežāk.
Priecājamies, jo daudzas zemes savām
Tāpat kā Ernests veido kino hro-
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niku, es krāju preses materiālus, kuros
minēts kāds no mūsu ģimenes. Esmu
saglabājusi pat 1957. gada avīzi „Pionieris”, kurā bija raksts par mani kā
jauno sporta vingrotāju. Vienu dienu
pašķirstīju un nodomāju: cik daudz
kas ir bijis mūsu dzīvē!
Ģimenes lokā svinam visas vārdadienas un dzimšanas dienas. Bērni un
mazbērni pulcējas pie mums Ziemassvētkos un Līgo vakarā, kad vienmēr
galdā ir mani firmas pīrādziņi.
Vai ir vēl kādas jūsu ģimenes tradīcijas?
Ernests: Mūsu mājās ir notikuši
salidojumi, kuros satikušies mani tehnikuma un augstskolas studiju biedri.
Pie mums ir bijis liels Skopānu dzimtas
salidojums divu dienu garumā. Diemžēl no mums, desmit bērniem, esmu
palicis es un vēl divi brāļi, bet ir daudz
mūsu dzimtas turpinātāju!
Zenta: Daudzās radu un Ernesta
studiju biedru kāzās esam bijuši par
vedējiem. Uzskatu, ka laulātajiem ir
kopā garīgi jāaug. Mums ar Ernestu
ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus,
tāpēc ar savu dzīvi varam būt apmierināti. Un vai jaukākā ģimenes tradīcija
nav tā, ka mums joprojām kopā ir interesanti, ir tik daudz par ko runāt.
Vai jums ir sava dzīvesprieka recepte?
Zenta: Man visu laiku vajag kaut
ko darīt, būt kustībā. Pie televizora sēdēt man nepatīk, mājās un vasarā pagalmā vienmēr ir ko darīt.
Ernests: Vislabākā recepte ir uzturēt sevi labā fiziskā formā. Joprojām
piedalos veterānu sacensībās, spēlēju
galda tenisu.

Dāvana novada
iedzīvotājiem
Ko jūs novēlētu tiem, kas nesen
sākuši kopīgu dzīves ceļu vai tikai
domā to darīt?
Zenta: Mācēt saprast vienam otru,
ja nepieciešams piekāpties, jo viens otram spītējot, attiecības var ātri saraut.
Tas nav vienkārši – veidot attiecības,
bet tas ir izdarāms!
Ernests: Es esmu vecmodīgs un
domāju, ka vecāki neapprecoties nodara pāri saviem bērniem. Ja ir bērni,
tā ir atbildība un viņiem ir vajadzīga
pilnvērtīga un juridiski aizsargāta ģimene.
24. martā pēc atceres brīža represijās cietušajiem Kokneses kultūras
namā notiks grupas „Klaidonis” koncerts, kas būs jūsu dāvana Kokneses
novada represētajiem un koknesiešiem, ar kuriem kopā pavadīti dzīves
un darba gadi.
Ernests: Mans vecākais brālis pēc
cīņām Kurzemes katlā nonāca gūstā un tika izsūtīts uz Sibīriju. Pieminot savu brāli, es domāju par ikvienu
moku ceļā gājušo, tāpēc arī šajā atceres
dienā gribēju sagādāt skaistu svētku
brīdi.
Ciemošanās reizē man bija iespēja
noskatīties pirms vairāk kā četrdesmit
gadiem Ernesta Skopāna uzņemto dokumentālo filmu „Avots”, kurā galvenā
varone ir viņa māmuļa savā 70 gadu
jubilejā. Demonstrējot šo filmu dzimšanas dienas svinībās, tā emocionāli
uzrunās ar savu dziļo patiesumu. Mātes mīlestība ir tas neizsmeļamais avots,
kas dod spēku visā dzīves ceļā.
Sarunas noslēgumā staltais vīrs sacīja: „Priecājos, ka gadu no gada Koknese kļūst arvien skaistāka, top „Likteņdārzs” un visam savu roku un sirdi
esmu pielicis arī es.”
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Ceļo aktīvi un baudi kulināro mantojumu
Vasaras sezona vairs nav aiz kalniem un daudziem aktuāls ir jautājums
par to, kā pavadīt atvaļinājumu un kurp
doties, lai izbaudītu, pieredzētu, atklātu un izjustu to, ko spēj piedāvāt gan
Latvijas, gan kaimiņvalstu pilsētas un
reģioni. Projekta “AttractiveFORyou”
ietvaros ir izveidoti divi tūrisma maršruti - „Aktīvā tūrisma ceļvedis” un
„Garšu ceļvedis”, kuros aicinām iepazīt
četrus aizraujošus galamērķus: Žemaitijas Versaļu – Pluņģes pilsētu un rajonu, ainaviskos Rokišķus un apkārtni,
atraktīvo Jēkabpils pilsētu un gleznaino Kokneses novadu. Garšu ceļvedī
atradīsiet arī tradicionālās receptes, ko
piedāvā katrs galamērķis – abēdu zupa,
Kokneses sama ugunszupa, tradicionālā aukstā zupa un okroška.
Katra vieta spēj piedāvāt kaut ko
īpašu. Pluņģes apkārtnē rodami pieci dažāda lieluma (garumā no 54 līdz

1800 m) un pielietojuma enerģētiskie
labirinti, kas aicina aizmirst par rūpēm un raizēm. Lauku tūrisma mājās
“Iešnale” piedāvā baudīt žemaišu nacionālos ēdienos, maizes un pīrāgu
cepšanu, jautro “Babūnės” tējas lauka
programmu, dabīgo ziepju un eļļas
programmas.Rokišķos iespējams atklāt
Vīna ceļu gādīga saimnieka vadībā,
izbaudīt tradicionālās žemaišu garšas
Ilzenbergas muižā, kā arī izzinoši pavadīt laiku L. Šepkas koka skulptūru
parkā. Jēkabpils vilina ar savu lepnumu
– leģendām apvīto Krustpils pili, kur
saistošās ekskursijās atklāt vīna, siera
un medus noslēpumus un satraucošus
stāstus, savukārt aktīvās atpūtas iespējas
koncentrējas labiekārtotajā Mežaparkā,
kur pieejama vissezonas kameršļūkšanas trase un dažādi ūdens atpūtas veidi
Radžu ūdenskrātuvē. Koknesē neaizmirstamu pieredzi sniedz vizināšanās

12. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu
pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”.
Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem
var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci
un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs,
piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs
visā Latvijā. Plašāka informācija mājaslapā: www.koknese.lv.

ar vikingu kuģi “Nameisis” vai brauciens ar SUP gar Kokneses pilsdrupām.
Enerģisku saimnieču izpildījumā te var
baudīt gan latviešu ēdienus biedrības
“Baltaine” Radošajā mājā, gan zāļu tējas bioloģiskajā saimniecībā “Janavas”,
kā arī nobaudīt Vecsiljāņu radīto Ievas
sieru un brieža gaļas izstrādājumus Zemitānos Iršu pagastā.
Nav iespējams uzskaitīt visu, kas
pieejams tūristiem daudzveidīgai laika
pavadīšanai. Ir jādodas ceļā, lai piedzīvotu unikālus atpūtas veidus, gūtu neparastas sajūtas un atklātu neaizmirstamus apskates objektus, ko iespējams
iepazīt divu un vairāk dienu maršrutos.
Ceļveži pieejami četrās valodās (LV, LT,
RUS, ENG), tie iezīmē interesantākās,
aizraujošākās apskates vietas un aktīvā tūrisma galamērķus katrā projekta
partnera pilsētā vai novadā ar mērķi
piesaistīt vairāk tūristu no kaimiņvalsts

20.marts
plkst.6:00
22.marts
plkst.18:00
22.marts
plkst.13:30
23.marts
19:00
24.marts
plkst.12:00
24.marts
plkst.14:30
24.marts
plkst.15:00
27.marts
17:00
29.marts
plkst.19:00
1.aprīlis
plkst.12:00
1.aprīlis
plkst.12:00
6. aprīlis
plkst.19:00
7.aprīlis
plkst.15:00
12.aprīlis
plkst.19:00
13.aprīlis
plkst.18:00

fonds Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014-2020
ietvaros.
Projekta vadošais partneris ir
Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu
tūrisma un tradicionālās amatniecības
informācijas un koordinācijas centrs
un Pluņģes rajona pašvaldība.
Vairāk informācijas: http://koknese.lv/projekts_attractiveforyou
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par publikācijas saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, projekta vadītāja,
T.65133636,
mara.bitane@koknese.lv

„Mazā taka” aicina uz radošu tikšanos
Mēs esam nākuši dot – ne tikai
ņemt, celt – ne tikai gremdēt, radīt gaismu – ne tumsai ļaut valdīt, mīlēt – ne
naidam ļauties.
Un tā – kā jau tika solīts - ,,Mazā
Taka” aicina uz kopā būšanu visus tos,
kas mīl krāt gaismas mirkļus dvēselei.
Šis būs pirmais mēģinājums ,,Mazajai
Takai” paspert solīti uz platāka ceļa pusi
un atklāt visas tās mirdzošās šķautnes,
kas, tikai reizi gadā uzzibot, netiek pil-

Aktuālie kultūras pasākumi
16.marts
plkst.17:00

un nodrošināt apmeklētājus ar koncentrētu informatīvo materiālu un kartēm
par visām četrām pilsētām.
Ceļveži pieejami Kokneses Tūrisma centrā, 1905.gada ielā 7, Koknesē,
kā arī Jēkabpils, Rokišķu, Pluņģes tūrisma centros, tie tiks izplatīti visos projekta partneru lielākajos pasākumos un
pilsētu svētkos, arī Sama modināšanos
svētkos, kas Koknesē notiks 19.maijā.
Projekta "AttractiveFORyou" jeb
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu
attīstība un tūrisma infrastruktūras
pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211,
mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas
pilsētu pievilcību un konkurētspēju,
uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu
un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū,
reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus. Projektu
finansē Eiropas Reģionālās attīstības

Organizācijas „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas
rīkotais atceres brīdis latviešu karavīru piemiņai.

Pie pieminekļa
stacijas laukumā
Koknesē

Biedrība „Baltaine” aicina: no rīta Baznīcas kalnā kursim uguni,
būs spēles, rotaļas, olu ripināšana, šautriņu mešana, jāņem līdzi
Baznīcas kalnā,
pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi rauši, dzērvenes, pēc tam svinību
Radošajā mājā
turpinājums Radošajā mājā.
Madaras Dišleres spēlfilma visai ģimenei PARADĪZE 89.
Kokneses kultūras
Ieejas maksa: 2 eiro.
nams
Nodarbība “25.marta deportācijas - no plānošanas līdz
reabilitācijai”, vada Edgars Bērziņš - Skrīveru vidusskolas un
Bebru
Exupery international school vēstures skolotājs. Atceres brīdis pie
pamatskola
komunistiskā terora upuru piemiņas akmens.
STAND-UP komēdija "HUMORS PA LATVISKI", autors un
Kokneses kultūras
izpildītājs Maksims Trivaškevis.
nams
Ieejas maksa: 2 eiro
Kokneses Mūzikas
Meistarklases saksofona spēlē
skola
Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Transports no Bebriem uz Koknesi
Kokneses kultūras
plkst.14:00 no autobusu pieturas.
nams
Pie pieminekļa stacijas laukumā Koknesē
Grupas "KLAIDONIS" koncerts.
Kokneses kultūras
Ieeja: brīva.
nams
Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
Kokneses kultūras
„Kad pumpuros skan pavasaris”
nams
Kokneses amatierteātra izrāde P.U.Enkvists "VECTĒVA MĀJA".
Kokneses kultūras
Ieejas maksa: 3 eiro. Vietu skaits ierobežots.
nams
Vecuma ierobežojums: 14+ Biļešu iepriekšpārdošana.
Bebros, pie
Lieldienu pasākums
„Galdiņu” muzeja
Kokneses parkā
LIELDIENU IEDZIEDĀŠANA UN IEDANCOŠANA kopā ar
pie skulptūras
folkloras kopu "URGAS" un kapelu "AIZEZERES MUZIKANTI"
"Mūžībai"
Spēlfilma-komēdija „KRIMINĀLĀS EKSELENCES
Kokneses kultūras
FONDS”. Ieejas maksa: 3 eiro.
nams
Kokneses Ziņģe 2018. Šogad pasākumā piedalīsies ziņģētāji
un stāstnieki no Valkas, Lielvārdes, Rīgas, Dobeles, Pļaviņām,
Kokneses kultūras
Cesvaines, Limbažiem, Suntažiem, Mazsalacas, Aizkraukles,
nams
Salas, Kalsnavas, Snēpeles un Kokneses.
RINALDO (Riči) solokoncertā “BALSS IZ TABORA”. Pie klavierēm Kokneses kultūras
Anatolijs Livča.Ieejas maksa: 4 eiro, pasākuma dienā 6 eiro.
nams
Ivara Selecka dokumentālā filma “TURPINĀJUMS”.
Kokneses kultūras
Ieejas maksa: 2 eiro.
nams

nībā izgaismotas. Šajā reizē mirdzēs
Sarmīte Rode - un viņu papildinās
,,Mazajai Takai” vienmēr līdzās esošais Jānis Dzenis ar savām dziesmām,
kurām pats rakstījis vārdus un radījis
mūziku. Jā, un es ceru, ka Jānis nebūs
skops un nodos plašākai atklāsmei savus neatkārtojamos dzejoļus, kurus
pats nokristījis par sarunu ar sevi.
Esmu pārliecināta, ka katram ir
kaut kas uz savām dvēseles stīgām raPavasara atkušņa laikā, lai novērstu ceļa seguma klātnes bojāšanu, no 19.03.2018. uzstādītas
transportlīdzekļu braukšanas
aizlieguma zīmes Nr. 312 „Masas
ierobežojums” uz Bebru pagasta
pašvaldības ceļiem:
1. Ozoli – Lobes tilts Jaunkalnieši 12,71 km;
2. Tupiešēni – Kroglejas 3,32 km;
3. Blankas – Zemgaļi –
Beņķi 3,12 km;
4. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi –
Mirtes 5,54 km;
5. Pērses tilts – Āpšukalns 2,02 km.

Kokneses novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
2018. gada februārī:
• sastādīti 3 laulību
reģistri: 2 laulības
noslēgtas Dzimtsarakstu
nodaļā, 1 laulība Kokneses
ev. lut. draudzē;
• reģistrēts
1 jaundzimušais;
• reģistrēti 3 mirušie:
Jānis Ohņevskis, Kārlis
Preiss, Gaļina Embere.
Pamatojoties uz Fizisko
personu datu aizsardzības
likumu, pašvaldības izdevumā
„Kokneses Novada Vēstis” vairs
netiks publicēti lasītāju iesūtītie
apsveikumi, sludinājumi un
līdzjūtības.

dīts – kāda mīļa dziesma, jauks apsveikums vai dzejolis, kaut vai interesants
stāstījums... Tad, lūdzu, neturiet to
mājās, bet ņemiet līdzi, mēs visi būsim
priecīgi klausītāji, un šī būs īsta kopā
būšana. Tātad, tiksimies
23. MARTĀ pulksten 15
KOKNESES TŪRISMA CENTRĀ
UZ ŠĪ GADA PIRMO PASĀKUMU
,Mazās Takas” vārdā
Maija Stepēna

LIELDIENU
DIEVKALPOJUMI
KOKNESES NOVADA
DRAUDZĒS
Kokneses evaņģēliski
luteriskajā draudzē
29. martā pulksten 19 –
Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums
30. martā pulksten 19 –
Lielās Piektdienas
dievkalpojums
31.martā pulksten 23 –
Klusās Sestdienas
dievkalpojums
1. aprīlī pulksten 00 –
Lieldienu Rīta
dievkalpojums
1. aprīlī pulksten 10 –
Lieldienu dievkalpojums

Kokneses Romas katoļu
draudzes baznīcā
30. martā pulksten 15 Lielās Piektdienas
dievkalpojums
31. martā pulksten 16 Lieldienu vigīlija
1. aprīlī pulksten 9 Lieldienu Svētdienas
dievkalpojums

Vecbebru Svētās
Ģimenes Romas katoļu
baznīcā
1. sprīlī pulksten 15 –
Lieldienu dievkalpojums
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MAIJA STEPĒNA
***
Sirds vibrē neizteiktu vārdu
spriegumā,
izteiktie kā viļņi uz klintīm drūp.
Man patīk būt no tevis acu skata
tālumā,
kad mulsumā vārdi viens uz otra klūp.
Vēl eglēs guļ negaisu sološi vēji,
vēl pļavas pilnziedā pļāvējus sauc,
vēl, piesēduši uz mākoņa malas,
mani sapņi pasauli apceļot brauc.
Joprojām es esmu ceļā uz sevi,
daudz nesatikta vēl jāsatiek man.
Vēl nav zudis gājiens uz tevi,
vēl es saucu... un atbalsis skan.
***
Nokāpt no troņa
un pateikt skudrai labrīt,
pajautāt – uz kurieni tu
tik agri, vabolīt?
Uzsēdināt mārīti
uz viena pirksta
un palaist pa vējam
lidojumā.
Notraukt asaru
rozei no vaiga,
vienkāršu pārvērst
par brīnumu.
Atvērt visas dārgumu lādes –
nāciet un ņemiet –
tā esmu es!
***
Sirds vibrē neizteiktu vārdu
spriegumā,
izteiktie kā viļņi uz klintīm drūp.
Man patīk būt no tevis acu skata
tālumā,
kad mulsumā vārdi viens uz otra klūp.
Vēl eglēs guļ negaisu sološi vēji,
vēl pļavas pilnziedā pļāvējus sauc,
vēl, piesēduši uz mākoņa malas,
mani sapņi pasauli apceļot brauc.

***
Es tevi atstāju
uz klinšu salas
jūras vidū,
kurai malu nav...
kur nevar pārsviest tiltu
no tava krasta uz manu,
jo, kā jau teicu,
jūrai malu nav ...
Pa kuru ceļu nāci?
Pa to, kas pazaudēts?
Vai pie manis bridi
caur maniem sapņiem,
savām atmiņām...?
Bet tu atkal esi klāt...
negribēts,
bet tomēr... gribētais...
***
Vai tā ir vēlme
pārvarēt bailes,
vai kāds liek ar likteni
spēlēties?
Kādēļ bieži šai vietā
zem baltas saules
izvēlēts ceļš
gar bezdibeņiem iet?
Bet sirds paliek tur –
uz takas, baltās,
kur līdzās
skurbi vasara zied,
kur vēja glāstos
pat tukšā rogā
zelta graudi
maizītei riest.

SARMĪTE RODE
***
Neticu, ko teicis gudrais Zālamans vārdus gredzenā kaltus: viss pāries.
Es ticu tam, ko reiz tu sacīji man,
Kas mūs vieno, nekad nepāries.
Laika upei pāri, tur kur otrs krasts
Mūsu sapņi dzīvo izsapņotu dzīvi.
Lai cik tālu ietu, šeit to neatrast,
Vien kā putniem aizlidot Laimīgiem un brīviem.

Joprojām es esmu ceļā uz sevi,
daudz nesatikta vēl jāsatiek man.
Vēl nav zudis gājiens uz tevi,
vēl es saucu... un atbalsis skan.
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***
Vēl pēdējais mēģinājums
Ielēkt skrejošā vilcienā
Un tevi nenokavēt, dzīve.
Tā sirds uz trotuāra,
Ko reiz tur atstāja Čaks,
Tāpat arī manējā pukst.
Bet, kad ziemas vidū
Pavasara balsi dzirdu,
Es zinu – vēl varu paspēt
Tevi gaismas starā noturēt.

OLGA KĻAVIŅA
Sals raisa pavasari...
Nāk pavasaris šurp caur ziemas
saliem,
balto stingumu tas pratīs atraisīt,
to skatīsim caur upju šalcošajiem
paliem
un šurp lidojošo putnu
klaigām debesīs.
Mīlestības jūtas atvērsies kā strauti
uz skaistumu, kas pasakains šurp nāk,
katra sirdij iemīlēt kā savu ļauts būs,
bet vai var iemīlēt kā citādāk?
Mēs mīlam katrs savu dzimto zemi tā,
kā mūsu sirds un jūtas pašiem liek,
tik savās krūtīs varam viņu iznēsāt
tik daudz, cik mūsos mīlestības tiek!
Ir katrs cilvēks pietiekami laimīgs ....
Ir katrs cilvēks pietiekami laimīgs,
tik neprot laimi pietiekami ieraudzīt,
varbūt tais mirkļos vēlas laimes vairāk,
tam šķiet par maz ir šobrīd iedalīts.
Nav laime kilogramos sverama
un nav par lielu naudu pērkama,
ar pirts slotām tā nebūs ieperama,
visticamāk ir vienkāršībā slēpusies.
Ja sajustu, mēs laimi padalītu,
bet laime katram nedodas, tā mūk,
pat ceriņziedos katrs nespēj atrast,
tā brīža sapņi liekas tobrīd brūk.
Ir laime pašā cilvēkā sen iekšā,
vien jāiemācās izstarot un just,
kas prot, tas piesmeļ pilnas plaukstas,
jo īsta laime neprot noslēpties vai zust!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Baltais rīts...
Vēlos dāvāt tev baltāko rītu,
Sarmas dimantos noklāts, kad viss.
Sniedz man roku – es vedīšu tevi,
Kur neviens vēl nav pabijis!
Šajā rīta baltumā šķīstā,
Kurā pelēkums zudis kā tvaiks.
Es tev dāvāšu sirdi tik baltu,
Kurā melus nav iesējis laiks!
Vēl tev dāvāšu baltākās domas,
Kuras manī kā vizbules zied.
Es pār tevi bārstīšu prieku,
Prieku, ko mana dvēsele dzied!
Sarmas zvaigznītes virpuļo apkārt,
Tikpat maigas kā pieskāriens tavs.
Baltais rīts cieši dvēseles vienos,
Jo es jūtu cik esi man tuvs!

ĀRIJA ĀRE
***
Acīs iespīd saulstaru mirdzums zaigs.
Lūpām pieskaras plaukstošs ievas zars.
Matus sajauc vēja skrējiens draisks,
klāt ziedoņlaiks – klāt pavasaris!
Lai mums sirdis straujāk pukst
pretim ziedoņa šalkām.
Ļausim tām pielīt ar gaišām
un ziedošām dzīvības alkām.
***
Es raugos vienā no skaistākām
gleznām,
kuru uzgleznojis pavasaris.
Zila debess, slīd mākoņi balti,
plūst upes ūdeņi deju valsī,
krastā bērzi zābakos baltos
un ievas kā jaunība pretim smej.
Parka taciņas vijas un vijas,
kā mīļas un senas melodijas.
Zilās vizbules vērušas acis,
kā brīnums lūkojas pretim.
Arī mums šajā gleznā gaismu,
pavasaris – gleznotājs, atvēlējis.
Te aust jauni rīti, nāk novakari,
te maza daļiņa mūsu mūža.
Es raugos vienā no skaistākām
gleznām –
Pērses un Daugavas piesaulē –
Koknesē.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības reģionālais
fināls Koknesē
13. martā Kokneses Tūrisma centra izstāžu
norisinājās Aizkraukles reģiona Skaļās
lasīšanas sacensības reģionālais fināls.
Pļaviņu, Skrīveru, Kokneses un Aizkraukles
pirmās kārtas uzvarētāji cīnījās par iespēju
12. maijā pārstāvēt mūsu reģionu Nacionālajā finālā Gaismas pilī.
Antra Vasiļevska
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Foto: Anita Šmite
Dalībniekiem piecu minūšu laikā ir
jāspēj iepazīstināt ar sevi, pastāstīt īsumā par grāmatu un izlasīt trāpīgu fragmentu, kas spētu aizraut klausītājus un
ieinteresēt par grāmatu.
Kopumā astoņus pretendentus vērtēja izcila bibliotekāru žūrijas no visiem

četriem novadiem. Mūsu žūrijas pārstāve Ingrīda Grūbe arī izmēģināja, kā
ir būt “skaļajam lasītājam” un nolasīja
I.Ziedoņa Melno pasaku.
Pēc visu pretendentu uzstāšanas,
žūrija vienprātīgi lēma, ka uzvarētājs
būs aizkrauklietis Kristiāns Bērziņš.
Kristiāns droši, izteiksmīgi un spilgti nolasīja fragmentu no Gernharda
Holca – Baumerta grāmatas Alfons
Trīcvaidziņš, tādejādi aizraujot visus
klausītājus un piepildot zāli ar sajūsmu.
Bet ne mazāk aizraujoši bija pārējie
pretendenti - aizkraukliete Līva Vītoliņa ((3.vieta), koknesietes Paula Vingre
un Ance Grudules, Pļaviņas azartiski
pārstāvēja Aleksa Kitajeva un Aksels
Leitlants (2.vieta), savukārt skrīverieši
Artūrs Navicis un Alma Pumpure lī-

dzi bija atveduši arī muzikālo sveicienu
– Ričards Prūsis priecēja ar saksofona
spēli un ar flautas skaņām klausītājus
aizkustināja Beāte Babre. Paldies arī
koknesietēm Laurai, Luīzei Vasiļevskām un Asnatei Višķerei par muzikālo
baudījumu saksofona, vijoles un čella
skaņās, jo pie labām grāmatām un čak-

liem lasītājiem piestāv lieliska mūzikas.
Paldies skolotājām, mammām,
bērniem un bibliotekārēm par ieguldīto darbu un prieks par kopā pavadīto
laiku. Turēsim īkšķus par Kristiānu,
lai viņam izdodas apburt klausītājus
un žūriju Rīgā, tāpat kā viņš to izdarīja
Koknesē.
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***
Baltais ievziedu laiks,
mirklis, tik gaisīgs un balts!
Saplauks, saziedēs, sabirs,
vai dvēselē kaut kas paliks?
Paliks ziedlapu rūgtenais glāsts
un smarža mākoņu vālos.
Paliks zaros putnēnu stāsti,
kāda balta ziedlapa matos.
Baltais ievziedu laiks–
mirklis, gaisīgs un rūgteni maigs!

JURIS SILIŅŠ
Melanholijā auklētas etīdes
Vakars bija jauks un kluss.
Pie Krustupju caurtekas kārklu krūms
pletās
Liels, liels – kā šausmas, –
Tas glabāja sevī krēslu un jausmas.
No pieturas uz Koknesi aizbrauca
autobuss.
Paralēli ceļam aiz upes gulēja, liekas,
tikko
Šodien uzarts biezs lauks
Un mēļi vizēja.
Vagu šķautnes spīdēja dzeltenas un
brūnas.
Kā lieli gulbji ābolu zaļajās debesīs
slīdēja mākoņi,
Savā vidū saudzīgi sargājot jaunā
mēness sirpi kā kūmas.
Daba pievilcīgās ainavas panorāmā
kārtoja zemes
valdzinošo smaržu, –
Es mutē sajutu tās garšu!
Mana dvēsele ir atvase no Latvijas
zemes dabiskās vides.
No ābeļu dārziem, kur gleznas ābeles
zied un
Mūžīgi ziedēs!
***
Kur skaidrība nepārredzama dzedra,
Debesu zilgme bez neviena mākonīša.
Un bez viltus un naida tīša.
Skaistumu nevar skatīt tikai iztēlē,
kā seju vai rokas, pieņemt tādu, kas
pastāv ārpus tevis paša. Lai tā būtu
dzīva būtne vai zeme, šajā gadījumā
Latvija. Kur Pērse plūst, tur viss ir
skaists kā dzīve – tā nodzīvotais mūžs.
Kā jau visur pasaulē, arī Latvijā ir
spēki,
kas mūs postā grūž. Bet mēs,
skaistums
un Latvija paliksim! Jau pavasarī
neskaitāmas
atvases tieksies pretim debesīm!
Krasts pie Pērses ir svēts!
Jā, jā – dzīvot prieks tur nav lēts
Bet to tas ir vērts!

Kokneses novada
pirmsskolas
izglītības iestādes
“Gundega”
informācija
vecākiem
Sākot ar 2018.gada 1.martu, lūdzam pieteikt 2013.gadā dzimušos
bērnus (kuri neapmeklē PII) Kokneses novada pirmsskolas izglītības
iestādes "Gundega" piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātās apmācības
grupās 2018./2019.mācību gadam.
Iesniegumus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 - 16.00 Kokneses novada pirmsskolas izglītības
iestādē "Gundega", Koknesē, Lāčplēša ielā 7. Tālrunis uzziņām: mob.
26363672.
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Tuvākās bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem projekta
nr.9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

MARTS
12

13

14

15

16

17

18

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00
19

20

21

22

23

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola,
Iršos, 17:00 - 18:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00

Lekcija "Kas jāzina
vecākiem par atkarību
izraisošo vielu ietekmi
uz bērnu/jauniešu
veselību?", Pērses
sākumskola, 16:00

24

25

Aktīvi, zinoši un veseli
Kokneses novada bērni,
Sporta halle, 10:30 14:30

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00

31

1

Lekcija "Kas jāzina
vecākiem par atkarību
izraisošo vielu ietekmi
uz bērnu/jauniešu
veselību?", Bebru
pamatskola, 17:00

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas
sporta zāle, 18:15 19:15
Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā, I.Gaiša
Kokneses vidusskolas
zāle, 19:30-20:30
26

27

28

Nodarbība
"Kontracepcija un STI",
Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola, 09:00 - 10:30

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola,
Iršos, 17:00 - 18:00

Lekcija "Kas jāzina
vecākiem par atkarību
izraisošo vielu ietekmi uz
bērnu/jauniešu veselību?",
Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola, 18:00

Nodarbība "Attiecības
un atkarības", Pērses
sākumskola, 9:30 -11:00

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas
sporta zāle, 18:15 - 19:15

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00

Nodarbība
"Kontracepcija un STI",
Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola, 10:40 - 12:10

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 19:3020:30

29

30

Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses novada iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību, aktualizējot un risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes,
drošas vides un veselības uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas ir bez maksas, jo projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Nodarbības vada sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi,
tāpēc aktuālo informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība - Projekti), Facebook lapā:
https://www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, Tālr.65133636 vai 27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām notiek individuāli,
sekojot norādītajai informācijai afišās.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta: zaļā krāsā - Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un
dzeltenā krāsā - Irši.
Ieva Rusiņa, Kokneses novada domes Projektu vadītāja

Nodarbība "Kontracepcija
un STI", Bebru
pamatskola, 11:30 - 13:00

APRĪLIS
2

3

4

5

6

7

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola,
Iršos, 17:00 - 18:00

8

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas
sporta zāle, 18:15 19:15
Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 19:3020:30
9

10

11

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola,
Iršos, 17:00 - 18:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00-22:00

12

13

14

Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas
sporta zāle, 18:15 19:15
Ārstn. vingrošana
fizioterapeita pavadībā,
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 19:3020:30
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Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00-18:00

