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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Svinēsim kopā Latvijas valsts simtgadi!

Dāvāsim Latvijai mīlestību –
tā no sentēviem pūrā 
mums dota.
Un tālo paaudžu mūži un mēs –
esam Latvijas turpinājums...
(Ārija Āre)

Sveicam Kokneses novada 
iedzīvotājus Latvijas valsts 

simtgadē!
Leposimies ar savu 

varonīgo pagātni un 
ticēsim Latvijas nākotnei!

Kokneses novada 
domes vārdā priekšsēdētājs 

Dainis Vingris
Kokneses novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija 2018.gada 5.novembrī  (protokols Nr.1) 
nolēma piešķirt Kokneses novada apbalvojumus:

• apbalvojumu “Kokneses novada Goda pilsonis” – 
nodibinājuma “Kokneses Fonds”  valdes priekšsēdētājai  Valdai Auziņai;

• apbalvojumu “Gada koknesietis 2018” – SIA “Jaunzemitāni” valdes loceklei Inārai Čeičai;

• apbalvojumu “Gada bebrēnietis 2018” – 
sportistei, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolniecei Patrīcijai Eidukai;

• apbalvojumu “Gada iršēnietis 2018” – Eiropas Parlamenta deputātam, grāmatas “Hiršenhofas stāsts. 
Kultūrvēsturiska eseja” autoram Artim Pabrikam.

Kokneses Mūzikas skolas ko-

lektīvs gandrīz gada garumā 

kaldināja savu ieceri – dāvanu 

Kokneses novada iedzīvotājiem 

Latvijas valsts dižajā dzimšanas 

dienā. Ideju – ar muzikāliem 

skaņdarbiem izstāstīt Kokneses 

vēstures spilgtākos notikumus 

no senatnes līdz mūsdienām 

izloloja Kokneses Mūzikas 

skolas direktore Iveta Bērziņa. 

"Jau pirms diviem gadiem man 

radās doma radīt pasākumu, 

kurā ar mūzikas palīdzību mēs 

atklātu bagāto Kokneses vēstu-

ri," teic skolas direktore. Patei-

coties atsaucīgajiem kolēģiem, 

iesaistot muzikālajos priekš-

nesumos visus Mūzikas skolas 

audzēkņus, palīgā aicinot bēr-

nu vecākus un vecvecākus tapa 

muzikālais uzvedums „Kokne-

ses stāsts Latvijas simtgadē”. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

9. novembra vakarā Kokneses kul-
tūras namā uz lielās zāles skatuves 
līdzās Latvijas valsts karogam goda 
vietā bija Kokneses Mūzikas skolas 
karogs, bet mazi un lieli mākslinie-
ki ar priecīgu saviļņojumu aicināja 
skatītājus doties muzikālā ceļojumā.

Kokneses stāstu fonā uz skatuves 
izstāstīt palīdzēja arī seni zīmējumi 
un fotogrāfi jas, kuras, gatavojoties 
pasākumam, tika meklētas no dažā-
diem avotiem, daudzas no tām nā-
kušas no koknesietes Spodras Brie-
des personiskā arhīva.

„Mums ir sava likteņa zeme, viens 
stūrītis Latvijas sirdī. Virs Dauga-
vas un Pērses krastiem Dievs pa-
cēla savu plaukstu un cauri viļņu 
plūdumam ieskanējās vārdi: te būs 
Koknese, kas cauri gadu simtiem ar 
lepnumu un varoņgaru savu vārdu 
nesīs! – ar šiem vārdiem Iveta Bērzi-
ņa iesāka muzikālo stāstu. Kokneses 
sākotni uzbūra fl autu ansambļa mei-
tenes linu tērpos ar skaņdarbu „Sena 

deja” un vijoles spēles ansamblis.
Mūzikas skaņās tika atklāts gan 

bīskapa Alberta valdīšanas laiks un 
Kokneses varenās mūra pils uzcel-
šana, gan Hanzas savienības ziedu 
laiki, kad Livonijas mazpilsētā Kok-
nesē vācu tirgotāji bija atraduši īstu 
pērli. Te lieliski iederējās Annijas 
Strazdiņas vijoles izpildījumā Bo-
kerini „Menuets”. Kokneses Jaunās 
pils laiku raksturoja P. Čaikovska 
„Valsis” A.Niedres un E. Ozoliņas 
sniegumā.

Jaunāko klašu koris un mazā at-
raktīvā diriģente Keitija Skribāne 
lieliski parādīja ainu, kad 1868. gadā 
Koknesē nodibināja dziedāšanas 
biedrību. Uz sadziedāšanos bija ie-
radies arī skolotāju, māmiņu un vec-
māmiņu ansamblis. 

Stāstot par Koknesi, nevarēja ne-
pieminēt arī Rūdolfa Blaumaņa dar-
ba un dzīves gaitas Koknesē laikā 
no 1885. līdz 1887. gadam. Mārcis 
Briģis, Haralds Nungurs un Krista 

Strazdiņa, iejūtoties Blaumaņa va-
roņu lomās, skatītājus ielīksmoja ar 
dziesmām no izrādes „Skroderdie-
nas Silmačos”. 

Latvijas pirmās brīvvalsts laiku – 
20. gadsimta 20. un 30. gadus, kad 
uzplauka Kokneses kultūras dzīve 
un Kokneses parkā notika zaļum-
balles, izdziedāja vecāku ansamblis 
un pedagogu kapela.

Otrā pasaules kara laiku, kad lat-
vju zēni devās aizstāvēt savu zemi, ar 
dedzību latviešu tautasdziesmā „Es 
izjāju prūšu zemi” braši skandēja 
zēnu ansamblis. 

Ir zināms fakts, ka uz Koknesi 
kara gaitas bija atvedušas arī mīles-
tības dziesminieku Eduardu Rozen-
štrauhu. Viņa dziesma „Zilais laka-
tiņš” vecāku ansambļa un mācību 
orķestra sniegumā bija kā sveiciens 
visiem tēvzemes aizstāvjiem.

Cilvēki visos laikos, lai cik grū-
ti tie bijuši, ir alkuši pēc skaistuma 
un prieka. Kokneses pēckara gadus 
izspēlēja fl autu ansamblis, bet kom-
jauniešu ballītes ar rokenrola no-
skaņu radīja saksofonistu ansamb-
lis, izpildot Bill Haley „Around the 
Clock”. 50. gadu vidū Koknesē pie-
dzima tautā iemīlētā Zigfrīda Putni-
ņa dziesma „Upe Pērse”. 

Turpinājums 10.lpp. »»»

Kokneses stāsts Latvijas simtgadei

 Svinīgais valsts svētku pasākums, 
kurā tiks pasniegti 

apbalvojumi, notiks 

2018. gada 16. novembrī  
plkst. 17.00 

Kokneses kultūras namā.

SVEICAM KOKNESES NOVADA SVEICAM KOKNESES NOVADA 
APBALVOJUMU SAŅĒMĒJUS!APBALVOJUMU SAŅĒMĒJUS!

Skolēnu, skolotāju un vecāku kopkoris dziesmā par visskaistāko zemi – Latviju.

Kokneses Mūzikas skolas direktore 
Iveta Bērziņa pateicas par pasākuma 
iemūžināšanu Ernestam Skopānam.

Esiet sveicināti 2018. gada 
novembrī – Latvijas valsts simt-
gadē! Tie ir svētki mums visiem, 
jo brīva un neatkarīga valsts ir 
tautas lielākais sasniegums. No-
vembris ir patriotisma mēnesis, 
kad ar iedegtām sveču liesmi-
ņām pieminām mūsu brīvības 
cīnītājus Lāčplēša dienā, kad 
lepni plīvo mūsu valsts karogs 
18. novembrī. Zem pelēkām 
novembra debesīm, bet ar sau-
les zīmi ir dzimusi mūsu valsts. 
Tāpēc tas nav gada tumšākais 
laiks, tas ir gaismas piedzimša-
nas laiks.

Šī izdevuma lappusēs stāstām 
par svētku notikumiem mūsu 
novadā. Kokneses stāstu Lat-
vijas simtgadei jau ir izstāstījis 
Kokneses Mūzikas skolas ko-
lektīvs, bet 16. novembrī Kok-
neses tūrisma centrā atklāsim 
Olgas Bundzenieces grāmatu 
„Vasaras Koknesē”, kas arī būs 
dāvana mūsu novadniekiem. 
Šajā laikā novada izglītības ies-
tādēs notiek svētku pasākumi, 
kuros skolēni vēl vairāk iepazīst 
latviešu tautas vēsturi. Mēs visi 
esam dāvinātāji un reizē šīs dā-
vanas saņēmēji. 

Un to vislabāk apzināmies, 
kad ieklausāmies mūsu vecā-
kās paaudzes dzīvesstāstos, 
kad vienojamie kopīgā gaismas 
straumē Lāčplēša dienā vai iz-
darām kaut ko labu, negaidot 
par to pateicību. 16. novembrī 
valsts svētku pasākumā sveik-
sim cilvēkus, kuri ar nesavtību 
ceļ mūsu novadu, mūsu Latviju.

Mums katram zem saules zī-
mes ir savs stāsts. Koknesietei 
Rutai Viļumsonei tas rakstīts 
paliekot uzticīgai savai dzim-
tajai pusei, bet Haralds un Gita 
Mārcēni-Ancāni savējo rakstī-
juši arī tālumā no Latvijas, lai 
pēc gadiem atgrieztos mājās, 
un, liekot lietā savu izdomu un 
pieredzi, darītu to, kas sagādā 
prieku. 

Latvijas valsts dzimšanas 
dienā sagaidīsim saulrietu Lik-
teņdārzā, būsim kopā ar saviem 
tuvajiem un apzināsimies – Lat-
viju mīlēt – tas ir darīt mazus 
darbus ar lielu mīlestību.

Sarmīte Rode
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1. Pieņemt zināšanai Ģimenes at-
balsta centra “Dzeguzīte” direktora 
p.i. Gaļinas Kraukles informāciju par 
centra darbu ( informācija mājas lapā 
www.koknese.lv);

2. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada domes Sociālā dienesta vadītā-
jas Baibas Tālmanes informāciju par 
dienesta darbu ( informācija mājas 
lapā www.koknese.lv);

3. Pieņemt zināšanai Ģimenes at-
balsta dienas centra vadītājas Ievas 
Ūtēnas informāciju par Ģimenes at-
balsta dienas centra darbu ( informā-
cija mājas lapā www.koknese.lv);

4. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada domes Sociālā dienesta vadītā-
jas Baibas Tālmanes informāciju par 
dienesta darbu ( informācija mājas 
lapā www.koknese.lv);

5. Pieņemt zināšanai Ģimenes at-
balsta dienas centra vadītājas Ievas 
Ūtēnas informāciju par Ģimenes at-
balsta dienas centra darbu ( informā-
cija mājas lapā www.koknese.lv);

6. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Sil-
vijas VĒZES informāciju par Kokne-
ses novada bāriņtiesas darbu ( infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv);

7. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada sociālā budžeta 
izlietojumu 2018.gada trīs ceturkšņos 
saskaņā ar pielikumiem Nr.1, Nr.2 un 
Nr.3. ( informācija mājas lapā www.
koknese.lv);

8.1. Noteikt, ka ziemas dienests 
darbu uzsāk ar 2018. gada 1. novem-
bri un darbu pabeidz ar 2019. gada 
31. martu.

8.2. Apstiprināt autoceļu vai to 
posmu un ielu uzturēšanas klases sa-
rakstu 2018./2019.gada ziemas perio-
dam ( no 01.11. līdz 31.03.) Kokneses 
novada Kokneses pagastā, Iršu pa-

gastā un Bebru pagastā. (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv);

9.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras “Kokneses 
Sporta centrs” darbību piecu gadu 
laikā ( informācija pievienota pieli-
kumā).

9.2. Novērtēt aģentūras darbu ar 
vērtējumu “ teicami”.

9.3. Atkārtoti uz pieciem gadiem 
– līdz 2023.gada 30.decembrim par 
pašvaldības aģentūras “Kokneses 
Sporta centrs” direktoru apstiprināt 
Dāvi Kalniņu .

9.4. Ar 2019.gada 2.janvāri p/a 
“Kokneses Sporta centrs” izveidot 
amata vietu – sporta organizators.

10. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras “Kokne-
ses Sporta centrs” fi nansiālo darbību 
2018.gada trīs ceturkšņos (informā-
cija mājas lapā www.koknese.lv);

11. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem apmaksāt parketa grīdas 
slīpēšanu un pulēšanu par 2181,45 
euro un virtuves iekārtas sildelemen-
ta remontu par 305,33 euro pirms-
skolas izglītības iestādē “Gundega”.

12.1. Piešķirt fi nansējumu no lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
3800.00 euro ( trīs tūkstoši astoņi 
simti euro) apmērā malkas iegādei 
Iršu pagasta pārvaldei.

12.2. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di Iršu pagasta pārvaldes vadītājs.

12.3. No 2019.gada 1.janvāra ap-
stiprināt maksu par apkuri 0,65 euro/
m2 ( bez PVN) Iršu pagastā

13.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus Nr. 
/2018 “Par grozījumiem 2018.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/ 2018 “Par Kokneses novada 
pašvaldības budžetiem 2018.gadam” 
(informācija mājas lapā www.kokne-

se.lv);
13.2. Saistošie noteikumi publi-

cējami pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv un stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc to parakstīšanas.

14.1. Izstrādāt Noteikumus par 
kārtību, kādā piešķiramas Kokneses 
novada naudas balvas par izciliem sa-
sniegumiem izglītībā, kultūrā, spor-
tā, un naudas balvu apmēru.

14.2. Uzdot p/a “Kokneses Sporta 
centrs” direktoram Dāvim Kalniņam, 
izglītības darba speciālistei Inesei 
Saulītei un Kokneses kultūras nama 
direktorei Ingunai Strazdiņai sagata-
vot un iesniegt informāciju par balvu 
saņēmēju loku kultūrā, izglītībā un 
sportā.

15. No līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem piešķirt 758,00 
euro (septiņi simti piecdesmit asto-
ņi euro), lai segtu Kokneses novada 
daļu par Aizkraukles novada Sporta 
skolas akreditāciju.

16.1. Apstiprināt Kokneses novada 
pašvaldības noteikumus “Ētikas ko-
dekss” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv);

16.2. Kokneses novada pašvaldī-
bas noteikumi “Ētikas kodekss” stājas 
spēkā ar 2018.gada 9.novembri.

16.3. Ētikas kodeksā iekļautie pro-
fesionālās ētikas un uzvedības prin-
cipi, normas un ieteikumi ir saistoši 
Kokneses novada domes deputātiem, 
visām pašvaldības valsts amatperso-
nām, speciālistiem un darbiniekiem, 
kā arī Pašvaldības kapitālsabiedrī-
bu valdes locekļiem un pašvaldības 
aģentūras direktoram, veicot amata 
pienākumus, kā arī citām personām, 
kuras pašvaldības institūcijās (komi-
sijās, utml.) veic kādus pienākumus.

16.4. Kokneses novada pašvaldības 
noteikumi “Ētikas kodekss” ir ievie-

tojami pašvaldības interneta tīmekļa 
vietnē www.koknese.lv.

17. Apstiprināt Pretendentu atla-
ses konkursa nolikumu uz Kokneses 
internātpamatskolas– attīstības cen-
tra direktora amatu (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

18.1. Uzsākt tehniskā projekta izs-
trādi Indrānu ielas daļas no Blauma-
ņa ielas līdz Lāčplēša ielai Kokneses 
pagastā rekonstrukcijai.

18.2. Atbildīgs par lēmuma izpil-
di – domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs.

18.3. Finansējumu ieplānot 2019. 
gada budžetā.

19.1. Apstiprināt Aizkraukles sa-
darbības teritorijas civilās aizsardzī-
bas komisijas Nolikumu.

19.2. Atzīt par spēku zaudējušu 
Kokneses novada domes Civilās aiz-
sardzības komisijas nolikumu (ap-
stiprināts ar Kokneses novada do-
mes 2009.gada 28.oktobra lēmuma 
Nr.7.7).

20.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām un pirmsskolas izglītības ies-
tādēm, valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām 2018.gada septembra–de-
cembra mēnešiem (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv);

20.2. Apstiprināt mērķdotāci-
jas sadali novada interešu izglītības 
programmu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2018.gada 
septembra–decembra mēnešiem (in-
formācija mājaslapā www.koknese.
lv);

20.3. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali Kokneses internātskolas–at-
tīstības centra internātskolu prog-
rammu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obli-

gātajām iemaksām un uzturēšanas 
izdevumiem 2018.gada septembra–
decembra mēnešiem (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv);

20.4. Atbalstīt naudas līdzekļu pie-
šķiršanu no pašvaldības budžeta mā-
cību procesa nodrošināšanai Kokne-
ses novada izglītības iestādēs (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv);

20.5. Lēmumu piemērot ar 2018. 
gada 3. septembri.

21. Apstiprināt piešķirtās mērķdo-
tācijas sadalījumu Kokneses novada 
vispārējās izglītības iestāžu pedago-
giem proporcionāli katras vispārējās 
izglītības iestādes bērnu skaitam (in-
formācija mājas lapā www.koknese.
lv);

22.1. Slēgt ar SIA “Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” reģistrācijas 
Nr. 48703001147, pie 2016.gada 1. 
jūlijā Deleģēšanas līguma Nr.2.1–
6.2/86 Vienošanos Nr.2, par papildus 
samaksas iekasēšanu no pašvaldībai 
piederošo dzīvokļu īrniekiem daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās Kokneses 
pagasta administratīvajā teritorijā 
(informācija mājas lapā www.kokne-
se.lv);

22.2. Par Lēmuma izpildi atbildīgs 
SIA “Kokneses Komunālie pakalpo-
jumi” valdes loceklis Aigars Zīmelis.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2018.gada 28.novembrī plkst.14.00 un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautāju-
mi:

1. Par Kokneses apvienotās pašval-
dību būvvaldes darbu

2. Par pašvaldību fi nansējumu būv-
valdes uzturēšanai

3. Par Tūrisma un sabiedrisko at-
tiecību nodaļas darbu

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2018.gada 31.oktobrī Kokneses novada dome NOLĒMA:

No 2019. gada 1. janvāra sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Kokneses 
novadā nodrošinās SIA “Ķilupe”. Uz-
ņēmums ieguvis tiesības turpmākos 
piecus gadus nodrošināt atkritumu ap-
saimniekošanu novadā, uzvarot pašval-
dības rīkotajā atklātajā konkursā. SIA 
“Ķilupe” atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē strādā jau 20 gadus, uzņēmums 
ir no Ogres un šobrīd veic atkritumu iz-
vešanas pakalpojumu Skrīveru, Lielvār-
des, Ķeguma un Ogres novados. 

Kokneses novada iedzīvotājiem 
par sadzīves atkritumu apsaimnieko-

šanu no 2019. gada 1. janvāra būs jā-
maksā 15,96 eiro par m3 (t.sk. PVN). 
Iedzīvotājiem tas ir pozitīvs ieguvums, 
jo pašreizējā atkritumu apsaimniekotā-
ja Cliner R pakalpojuma maksa ir 22.71 
m3. SIA “Ķilupe” turpinās nodrošināt 
iedzīvotājiem līdz šim pieejamās atkri-
tumu šķirošanas iespējas, kā arī organi-
zēs šķiroto atkritumu savākšanas lau-
kuma (Paugu ielā 1d, Koknese) darbu. 
Visām Kokneses novada privātperso-
nām un uzņēmumiem jānoslēdz jauns 
līgums par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu ar uzņēmumu SIA “Ķilupe”.

Ar 2019. gadu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses 
novadā nodrošinās SIA “Ķilupe” Līgumu iespējams noslēgt 

vairākos veidos:
• Interneta vietnē www.kilupe.lv, aizpildot līguma slēgšanas pieteikumu sa-

daļā “on–line pieteikumi”. Šis ir ātrākais un ērtākais veids līguma slēgšanai.
• Aizpildot un parakstot līguma pieteikuma veidlapas kādā no klientu ap-

kalpošanas punktiem, kur iespējams saņemt arī konsultāciju:
Kokneses novada domē
Melioratoru iela 1, Koknese

Iršu pagasta pārvaldē
“Kūlēni”, Iršu pagasts

Bebru pagasta pārvaldē
“Papardes”, Vecbebri

15.11., plkst. 9:00 – 15:00
22.11., plkst. 9:00 – 15:00
26.11., plkst. 15:00 – 18:00

20.11., plkst. 9:00 – 12:00
27.11., plkst. 14:00 – 
17:00

20.11., plkst. 14:00 – 
17:00
27.11., plkst. 9:00 – 12:00

• Ierodoties personīgi SIA “Ķilupe” birojā Ogrē, Preses ielā 2. Darba laiks – 
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 (bez pusdienu pārtraukuma).

Ja radušās neskaidrības, aicinām zvanīt SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas 
centram pa tālruni 65071222, 29104053 vai sūtīt e-pastu: kilupe@gmail.com

2018.gadā augustā un septembrī 
nodoti ekspluatācijā deviņi  pašvaldī-
bas grants ceļu posmi ELFLA projektu 
„Kokneses novada grants ceļu pārbūve 
un izbūve” 1. un 3.kārtas ietvaros pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.

1.kārtā ir pārbūvēti pieci ceļu pos-
mi Bebru pagastā – Domēni–Vēži, 
Riemeri–Vijas (jaunbūve Vecrieme-
ri–Šturmes), Rudzīši–Jaundzērvēni, 
Rožkalni–Birzes, Tupiešēni–Kroglejas. 
Iršu pagastā darbi veikti diviem ceļu 
posmiem – Slapsiles–Vilkāres, Vil-
kāres–Pamati. Ceļiem veikta seguma 
pastiprināšana, grāvju rakšana un tī-
rīšana, atsevišķās vietās grāvju padziļi-
nāšana, caurteku un kolektoru  izbūve 
u.c. saistītie darbi. Kopējais pārbūvē-

tais garums 10,5 km. Darbus veica SIA 
„Krustpils”, būvuzraudzību nodrošinā-
ja SIA „Ceļu inženieri”. 

 3.kārtas projektā īstenota divu ceļu 
pārbūve – Mazvecsviļi–Aizelkšņi Kok-
neses pagastā un Blankas–Mucenieki 
(jaunbūve Mucenieki–Sviķi) Bebru 
pagastā. Kopējais pārbūvētais garums 
1,2 km. Darbus īstenoja SIA “Biosto-
ker”, autoruzraudzību nodrošināja SIA 
“K–RDB”, būvuzraudzību – SIA “IR & 
VS”.

Šobrīd vēl tiek pārbūvēts pēdējais 
3.kārtas grants ceļš Jirjeni–Melderi, 
darbus veic būvfi rma SIA „MIKOR”. 

Plānots, ka līdz novembra beigām 
pašvaldība iesniegs atskaites Lauku at-
balsta dienestā par visu iepriekšminēto 
ceļu pārbūvi, līdz ar to 2015.gada no-

galē uzsāktā Kokneses novada grants 
ceļu projektu īstenošana trijās kārtās 
būs noslēgusies. Kopā septiņpadsmit 
ceļu posmos ir ieguldīti 868 505 euro, 
no tiem  781 655 euro ir ELFLA fi nan-
sējums. 

  Projektu mērķis ir veicināt apdzī-
votības saglabāšanos un pašvaldību 
ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri 
nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecis-
ko ražošanu saistītām darbībām.

Projekta Nr. 16–04–A00702–000025 
„Kokneses novada grants ceļu pārbūve 
un izbūve, 1.kārta” kopējās izmaksas 
ir 504  666,43 eiro, ko veido Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) fi nansējums 454  199,78 eiro 
apmērā   un   Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums – 50 466,65 eiro.

 Projekta Nr. 17–04–A00702–000047 
„Kokneses novada grants ceļu pārbūve 
un izbūve, 3.kārta” kopējās izmaksas 
ir 144  606,25 eiro, ko veido Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) fi nansējums 125  025,23 eiro 
apmērā   un   Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums – 19 581,02 eiro.

Par ELFLA: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural–develop-
ment–2014–2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: 
Māra Bitāne, Kokneses novada 

domes  Attīstības nodaļa

Noslēgusies deviņu pašvaldības grants ceļu pārbūve

30. novembrī 
plkst.13.30 

LSK Viduslatvijas 
komitejas Kokneses 
novada nodaļa rīko 

SAPULCI. 

VIETA:
Vērenes iela 1, Koknese, 

Sociālā dienesta zāle.

PLĀNĀ:
 Tikšanās ar LSK 

Viduslatvijas komitejas 
vadītājiem;

 Atskaite par 2018.gadā 
paveikto LSK Kokneses 

novada nodaļā;
 brīvprātīgo novada 

nodaļu vadītāju 
pārvēlēšana nākotnes 

ieceres.

Aicināti un gaidīti bijušie, 
esošie un tie kas vēlas kļūt 
par LSK Kokneses novada 

nodaļas biedru, atbalstītāju!
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Koknesē būs  pieejami jauni 

metālapstrādes pakalpojumi. 

“NN metālapstrāde” līdz šī gada 

nogalei plāno uzstādīt jauno 

metālapstrādes darba galdu ar 

kura palīdzību varēs veikt lielāka 

apjoma darbus.

Jaunais uzņēmējs Kokneses novadā 
“NN metālapstrādes” pārstāvis Nau-
ris Noreiks iesniedza savu projekta 
iesniegumu –“Metālapstrādes virpas 
iegāde uzņēmumam SIA „NN Metāl-
apstrāde”   Atklāta projektu iesniegu-
mu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.gadam apakš-
pasākuma”19.2 “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas ini-

ciatīvas, kur tika pieņemts lēmums šo 
projektu atbalstīt. 

Galvenais mērķis ir radīt uzņēmu-
mu, kas veiktu kvalitatīvu un profesio-
nālu hidraulisko cilindru remontu un 
apkopi. Jauno metālapstrādes darba 
galdu plānots uzstādīt līdz šī gada no-
vembra vidum. 

Pēc jaunās metālapstrādes virpas 
uzstādīšanas ir plānots “Atvērto durvju 
diena” kā atklāšanas pasākums šim jau-
najam pakalpojumam Koknesē, infor-
mācija sekos! 

  ELFLA līdzfi nansējums: 17990.00 
EUR. Kopējās projekta izmaksas: 
25700.00 EUR .

Projekta numurs 18–04–AL08–
A019.2101–000011. VRG projekts reģis-
trēts ar Nr. 2018/AL08/4/A019.21.01/9

Koknesē būs pieejami jauni 
metālapstrādes pakalpojumi

Darba vakance: 
Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra direktors
KOKNESES NOVADA DOME (reģ. Nr.90000043494) 
IZSLUDINA KONKURSU:
AMATS: internātpamatskolas – attīstības centra direktors 
(profesijas kods 1345 08) 
DARBA VIETA – 
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs 
DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku 

PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:
1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par 
pedagogu;
2. Izglītības likumā un  Ministru kabineta noteikumos 
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifi kāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām 
prasībām; 
3. valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma 
prasībām un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības ofi ciālās 
valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā 
apjomā;  
4. vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā 
vai izglītības vadības darbā;
5. profesionālā pieredze izglītības iestādes vadīšanā tiks 
uzskatīta par priekšrocību;
6. darbs speciālās izglītības iestādes administrācijā tiks 
uzskatīts par galveno priekšrocību. 

Pretendentiem līdz 2018. gada 26.novembrim 
plkst.1700 personīgi jāiesniedz Kokneses novada domes 
kancelejā (2.stāvs), Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses 
pagastā vai jānosūta pa pastu uz  adresi: 
Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, 
Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5113 

Šādi dokumenti: 
1. pretendenta pieteikums;
2. skolas attīstības vīzija (līdz 2 A4 lapām datorrakstā);
3. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
4. izglītību  un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
5. pretendenta  apliecinājums, ka  uz viņu neattiecas Izglītības 
likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie 
ierobežojumi strādāt par pedagogu;
6. rekomendācijas vai ieteikuma vēstules no iepriekšējām 
darba vietām.

Ar pretendentu atlases konkursa nolikumu uz Kokneses 
internātpamatskolas – attīstības  centra  direktora amatu 
un direktora amata aprakstu un apliecinājuma veidlapu var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.             
Papildus informācija pa tālr. 28640383 (izglītības darba 
speciāliste Inese Saulīte), 26435216 (domes izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs).

Pretendentu atlases atklāta konkursa NOLIKUMS uz Kokneses  
novada Kokneses  internātpamatskolas– attīstības centra 
direktora amatu un pielikuma dokumenti – Kokneses novada 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 
15.novembrim veicams kārtējais ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājums. 
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi veicami vienu rei-
zi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. 
maijā, 15. augustā un 15. novembrī – 
vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa 
gada summas vai arī reizi gadā – avansa 
veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek 
pārcelts uz tuvāko darba dienu). 

Nomaksāt NĪN iespējams pašval-
dības norēķinu punktos, bankā, inter-
netbankā, portālā www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu 
internetbankā, būtiski ir pārliecināties, 
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN no-

maksu. Pārskaitījums veicams uz kādu 
no tiem pašvaldības kontiem, kas no-
rādīti sagatavotajā maksāšanas paziņo-
jumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt por-
tālā www.epakalpojumi.lv vai www.lat-
vija.lv. Abos portālos pieejami pašval-
dību banku konti NĪN samaksai, kā arī 
nodokļa maksātājam automātiski uzrā-
dās visa nepieciešamā informācija mak-
sājuma veikšanai. Portālā www.epakal-
pojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī 
par citas fi ziskas vai juridiskas personas 
īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk 
pakalpojumu portālā www.epakalpoju-
mi.lv lietotāji savā profi lā var ielogoties 
ar eParaksts mobile rīku. 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, 
jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu 

maksājumu tiek aprēķināta nokavēju-
ma nauda 0,05% apmērā no nesamak-
sātās summas. 

Lai nerastos pārpratumi saistībā 
ar nodokļa apmaksas termiņu, por-
tālā www.epakalpojumi.lv iespējams 
pieteikties atgādinājumu saņemšanai 
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tāl-
runi (SMS) par NĪN apmaksas termiņa 
tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz 
norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas 
dienas pirms maksāšanas termiņa, bet 
SMS veidā – maksāšanas termiņa sa-
maksas dienā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Āriņa,

Kokneses novada domes
Nekustamo īpašumu nodokļa 

administratore

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais 
nodokļa maksājums

Šogad rudenī noslēdzies viens no 
nozīmīgākajiem Kokneses novada 
domes projektiem HANSA jeb  “Han-
zas  vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”, 
kas ilga no 2015.gada oktobra un kurā 
kopā darbojās vienpadsmit partneri no 
trijām valstīm – Latvijas, Igaunijas un 
Zvedrijas. Projekta noslēguma sanāks-
me tika organizēta 25.septembrī vadošā 
partnera – Gotlandes tūrisma attīstības 
aģentūras „Inspiration Gotland” pārstā-
vētajā pilsētā Visbijā. Reizē ar noslēgu-
ma sanāksmi tika īstenota pēdējā kopī-
gā aktivitāte – IT mārketinga apmācības 
projekta partneru tūrisma speciālis-
tiem. No Kokneses apmācībās un pro-
jekta sanāksmē piedalījās Tūrisma un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Anita Šmite, informācijas konsultante 
Santa Midere un projekta koordinatore 
Māra Bitāne. 

Septembra mēnesī tika īstenotas 
noslēdzošās aktivitātes projektā – izvei-
dots Kokneses novada reprezentatīvais 
buklets, kā arī tūristiem domāta salokā-
ma karte vairākās valodās, kas kalpos kā 
novada mārketinga materiāls izstādēs, 
gadatirgos, reģionālos un starptautis-
kos tūrisma pasākumos. Vēl A6 šose-
jas malā Kokneses centrā uzstādīts āra 
baneris ar Kokneses – Hanzas pilsētas 
simboliku, lai veicinātu Kokneses atpa-
zīstamību kā kādreiz varenajai Hanzas 
savienībai piederošu vietu. 

 Visā projekta īstenošanas laikā Kok-
neses novads ir īstenojis ļoti vērtīgas 
aktivitātes, kas nesīs savu ieguldījumu 

ilgtermiņā Kokneses tēla veidošanā un 
atpazīstamības veicināšanā saistībā ar 
Hanzas savienību. No vietējām aktivitā-
tēm jāuzsver āra interaktīvā stenda ierī-
košana tūristiem pieejamā vietā pie TIC 
ēkas, novada tūrisma mājaslapas www.
visitkoknese.lv vizuālā un funkcionālā 
uzlabošana, oriģinālā dizaina suvenīru 
līnijas izveide, mobilās lietotnes „Exp-
lore Koknese” izveidošana, telšu, gada-
tirgus aprīkojuma un mēbeļu iegāde, 
viduslaiku vēstures klubu iesaiste Sama 
svētku programmā, tūrisma informatī-
vo materiālu izdošana u.c. 

Kopīgajās aktivitātes ar citiem part-
neriem ir izveidots tūrisma buklets se-
šās valodās, kurā aprakstītas apskates 
vietas katra partnera pilsētā. Mediju 
vizītēs Koknesē ir viesojušies ārzemju 
blogeri un žurnālisti, pēc tam vēstot 
par piedzīvoto dažādās interneta viet-
nēs, tādējādi reprezentējot arī Koknesi. 
Svarīgs ieguvums ir kontakti Latvijas un 
ārzemju tūrisma profesionāļu vidū un 
starptautiska līmeņa projekta koordinē-
šanas prasmju attīstīšana. Daudzi profe-
sionāļi no projekta partneru pilsētām ir 
atzinuši, ka Kokneses lielākās vērtības ir 
unikālā ainava un pilsdrupu atrašanās 
divu upju krastos, dabas skaistums, lau-
ku miers un relaksācija, sama zupa kā 
kulinārā tūrisma produkts un makšķe-

rēšanas iespējas, kas, īstenojot mārke-
tinga aktivitātes, ļautu piesaistīt ārzemju 
viesus, kuriem interesē tieši šis atpūtas 
veids. 

Visas aktivitātes veiktas, īstenojot 
projekta mērķi – popularizēt vēsturis-
kās Hanzas savienības vērtības, kas vēl 
mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā, 
sastopamas katrā partnera pilsētā un, 
sadarbojoties projekta partneriem, vei-
dot jaunus tūrisma produktus un piedā-
vājumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par 
vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras 
reģionā. 

Kokneses novada projekta budžets ir 
104 883,65 euro, no tā 89 151,10 euro 
ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
fi nansējums, 10  488,37 euro – pašval-
dības fi nansējums un 5244,18 euro – 
valsts dotācija.

Par Centrālbaltijas jūras reģiona prog-
rammu: www.centralbaltic.eu
Informācija par projektu: 
http://koknese.lv/projekts_hansa
https://www.facebook.com/Explore-
HANSA

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, projekta koordinatore,

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Noslēdzies trīs gadus ilgušais 
HANZAS projekts

Koknesieti Modrīti Spilbergu uz-

klausījām jau Ceļotāju sestdienā 

bibliotēkā, kad viņa mums ļoti 

iedvesmojoši stāstīja par savu 

ceļu uz Kilimandžaro – no sapņa 

rāmītī uz galda līdz pat tā realizā-

cijai! Jau tad mēs vienojāmies, ka 

tiksimies vēl! Modrīte ir ceļotāja 

no matu galiņiem līdz papēžiem! 

3.novembra sestdienā šī tikša-

nās arī notika, un mēs varējām 

būt liecinieki tam, kā ar kājām 

un sirdi noiet nepilnus 500 kilo-

metrus 17 pārgājienos apkārt 

Latvijai. Modrīte nolēma šo savu 

ieceri realizēt un veltīt Latvijas 

100–gadei!  

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre 

Mēs, visi bibliotēkas apmeklētāji, 
savukārt radījām dāvanu Modrītei – 
kopgleznu, kurā maza meitenīte sēž 
šūpolēs un skatās plašajā pasaulē! 

36 foto mirkļi (Ar vienu pēdu 
ūdenī: piekraste no Ainažiem līdz 
Nidas ciemam) no šīs fantastiskās 
un realizētās  Modrītes  idejas būs 
apskatāmi bibliotēkā 2 mēnešus! 
Modrīte gan saka, ka atlasīt fotog-
rāfijas bijis grūti, vajadzēja aicināt 
talkā māsas meitu! Arī māsa Mod-
rītei bijis liels atbalsts, daļu ceļa 
veicot kopā ar viņu! Jā, skaista ir 
mūsu Latvija! Sestdien vēlreiz pār-
liecinājāmies, ka entuziasma pār-
ņemtie cilvēki ir mūsu labākās grā-
matas!  Galvenais ir tas, ka Modrīte 
pārliecinoši teica, ka arī mēs arī to 
spējam   – vajag tikai gribēt! Mēs, 

protams, savējiem ticam! Varētu 
sākt ar to, ka noskatām kādu no vi-
ņas fotogrāfijām, atzīmējam to pun-
ktu kartē un startējam!

Kā ar kājām un sirdi apiet apkārt Latvijai

Modrīte Spilberga izstādes atklāšanas 
pasākumā.
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Kokneses novada domes īsteno-

tais projekts "AttractiveFORyou" 

jeb „Ilgtspējīgu tūrisma pakal-

pojumu attīstība un tūrisma 

infrastruktūras pieejamības 

uzlabošana” Nr.LLI–211 tuvojas 

noslēgumam. 30.septembrī 

Jēkabpilī notika projekta nos-

lēguma sanāksme un projekta 

partneru kultūras kolektīvu 

dalība Jēkabpils rudens gada-

tirgū. Koknesi pārstāvēja fol-

kloras kopa „Urgas”, Tūrisma un 

sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja Anita Šmite un projekta 

vadītāja Māra Bitāne. 

Projekta pēdējos mēnešos līdz šī 
gada decembra beigām vēl tiks īsteno-
tas vairākas aktivitātes Kokneses nova-
dā saistībā ar tūrisma piedāvājuma uz-
labošanu – tiks izveidots audiogids se-
šās valodās Kokneses pilsdrupās, iegā-
dātas lielformāta spēles āra apstākļiem 
(puzle, domino, cirks, ķekatas), izvei-
dots dizains pašvaldības reprezentatī-
vajam stendam dalībai starptautiskajās 
un reģionālajās tūrisma izstādēs un 
gadatirgos, izveidota ar virtuālajām 
brillēm skatāma virtuālā 360 grādu 
panorāmas tūre ar 12 populārākajiem 
apskates objektiem Kokneses novadā. 

Līdz šim projektā ir attīstīti un po-
pularizēti aktīvas atpūtas un gardēžu 
maršruti, kas ved no Kokneses, Jēkab-
pils līdz Lietuvas partneru pilsētām 
Rokiškiem un Pluņģei, uzsverot kat-
ras vietas unikalitāti un neparastākos 
apskates objektus, uzlabota projektu 
partneru tūrisma informācijas centru 
infrastruktūra un ieviesti jauni pakal-
pojumi tūristiem. Pateicoties ERAF 
fi nansējumam, ir restaurētas Pluņģes 
tūrisma centra telpas, uzstādīts inter-
aktīvais informācijas stends, iegādātas 
mēbeles un aprīkojums gadatirgiem. 
Rokišķu tūrisma informācijas centrā 
uzstādīts tūristu skaitītājs, āra interak-
tīvais informācijas stends, iekštelpu in-
formācijas stends ar izglītojošām spē-
lēm, iegādāts gadatirgus aprīkojums 
un norādes zīmes pilsētā. Jēkabpilī 
uzstādīti divi āra informācijas stendi 
un lielais LED ekrāns ielas malā ar no-
derīgu informāciju pilsētas viesiem un 
iedzīvotājiem, kā arī izvietotas norādes 
zīmes uz tūrisma centru. Koknesē pro-
jekta ietvaros 2017.gadā veikta plaša 
stāvlaukuma izbūve pie jaunajām Kok-
neses tūrisma centra telpām.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas 
un Lietuvas pilsētu pievilcību un kon-
kurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma 

pakalpojumu un infrastruktūras pie-
ejamību, palielinot interesi potenciālo 
tūristu vidū, reklamējot vienotus te-
matisko pārrobežu tūrisma maršrutus. 

Projekta vadošais partneris ir Kok-
neses novada dome, partneri – Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tū-
risma un tradicionālās amatniecības 
informācijas un koordinācijas centrs 
un Pluņģes rajona pašvaldība.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 
01.04.2017.–31.12.2018. Kopējās iz-
maksas ir 471  234,46 euro, no tām 
400 549,29 euro ir Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda fi nansējums Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014–2020 ietvaros.

 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiro-
pas Savienības fi nansiālo atbalstu. Par 
publikācijas saturu pilnībā atbild Kok-
neses novada dome un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas 
Savienības ofi ciālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Māra Bitāne, 

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa

Pēdējās aktivitātes projektā 
„AttractiveFORyou”

Agri silts pavasaris, sen 

nepiedzīvots vasaras karstums 

un zeltaini krāsains rudens 

ir bijis skaists apliecinājums 

ražīgai tūrisma sezonai 

Koknesē. Bet viss sākās jau 

ziemā vēl pirms sezonas, 

gatavojot tūrisma materiālus 

un piedaloties izstādēs 

Viļņā, Tallinā, Rīgā, aicinot 

potenciālos tūristus apmeklēt 

Koknesi. Un tam bija jūtami 

rezultāti, jo līdztekus 

apceļotājiem no Latvijas, 

šogad izteikti daudz tūristi no 

Lietuvas un Igaunijas iepazina 

Kokneses un apkārtnes 

skaistumu. 

Lauma Āre,

Tūrisma informācijas 

konsultante

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Kokneses viduslaiku pilsdrupas un 
Likteņdārzs ir apmeklētākie tūrisma 
objekti Koknesē. Šis gads bija ļoti at-
šķirīgs pilsdrupās, sauciens „Rūgts” 
un kāzu viesi, bija sastopamai retāk, 
lielie Sama modināšanas un novada 
svētku pasākumi norisinājās parkā 

un Blaumaņa pagalmā, jo pilsdrupu 
teritorijā notika konservācijas darbi 
projekta “Kultūras mantojuma sagla-
bāšana un attīstība Daugavas ceļā” 
ietvaros.  Ik dienas varēja redzēt būv-
niekus, veicot pilsdrupu mūru ārējās 
sienas   konservācijas un nostiprinā-
šanas darbus. Tika veidots arī jau-
ns pakalpojums – viduslaiku moku 
kambaris un atklāts bruģa fragments. 
Apmeklētāju drošības nodrošināša-
nai, gar Daugavas krastu priekšpils 
teritorijā, ir izveidots nožogojums. 
Celtniecības darbi nedaudz ietek-
mēja kopējo pilsdrupu apmeklētāju 
skaitu salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, kopējais apmeklētāju skaits šo-
gad ir bijis aptuveni piecus procentus 
mazāks. Kopumā pilsdrupas apmek-
lējis 21 231 interesents, no tiem 1814 
bijuši ārzemju viesi. Neraugoties uz 
karsto vasaru, visvairāk tūristi pils-
drupas apmeklējuši jūlijā un augus-
tā, kā arī vērojuši skaisto rudens lapu 
zeltu koku zaros septembra mēnesī. 
Jūlijā, kad Latvijā notika Dziesmu un 
deju svētki, Koknesē skanēja dažādas 
valodas, daudzi ārzemju viesi iepazi-
na Latvijas skaistumu. Te, līdztekus 
jau pieminēto kaimiņzemju apmek-
lētājiem, varēja sastapt viesus no Vā-

cijas, Norvēģijas, Krievijas, 
Austrālijas, Amerikas un 
vēl daudzām valstīm.

Arvien vairāk tūristi, īpaši ārzem-
ju, iegriežas Tūrisma informācijas 
centrā, apmeklējot izstādes par Kok-
nesi un aplūkojot pils maketus, un ie-
gādājoties vietējo ražotāju produkciju 
un suvenīrus. Kokneses novada sko-
lēni un pedagogi kompetenču balstītā 
pieejā mācību stundas organizē cen-
trā, kur ir gan Kokneses vēstures stās-
ti, gan aplūkojamas izstādes. Organi-
zējot tikšanās, centra telpas izmanto 
vietējie uzņēmēji, šeit notiek lekcijas 
un cita veida pasākumi.

Visa gada garumā raita rosība 
norisēja projekta „Ilgtspējīgu tū-
risma pakalpojumu attīstība un tū-
risma infrastruktūras pieejamības 
uzlabošana” (Development of sus-
tainable tourism services through 
joint solutions – AttractiveFORyou) 
Nr.LLI–211 ietvaros. Kopīga Kok-
neses, Jēkabpils, Pluņģes un Rokiš-
ķu dalība tūrisma izstādēs, vietējo 
uzņēmēju pieredzes apmaiņas brau-
cieni, tūrisma speciālistu vizītes, 
Latvijas un Lietuvas žurnālistu vie-
sošanās visās projekta dalībpilsētās, 
savstarpēja dalība pilsētu svētkos 
bija šīs sezonas aktualitāte.

Līdztekus norisēja aktīvs darbs 
projektā HANSA: Hanzas vērtības 

ilgtspējīgai sadarbībai (Nr.CB110), 
kura ietvaros Koknese savu Hanzas 
vārdu nesa 38. starptautiskās Hanzas 
dienas Vācijas pilsētā Rostokā. Pro-
jekta ietvaros Koknesi apmeklēja un 
informēja savus lasītājus mediju pār-
stāvji un ceļojumu blogeri no Vācijas, 
Lielbritānijas, Igaunijas un Latvijas. 
Projekta ietvaros koknesieši piedalījās 
Rīgas pilsētas svētkos. 

Šogad projekta "Daugav’Abas Ma-
las" ekspedīcijas komanda ar plos-
tiem, pētot Daugavas tūrisma ceļu, 
piestāja arī Koknesē. 

Koknesi apmeklēja Vidzemes plā-
nošanas reģiona tūrisma speciālisti. 
Kokneses vārds augustā izskanēja 
„Latvijas Radio” veidotā raidījumā 
par jaunākajām norisēm Koknesē. 
Savukārt par teikām apvītajām Kok-
neses pilsdrupām veidoto raidījumu 
varēja vērot „ReTV”.

Ilglaicīgā Kokneses un Vitingenas 
sadarbība jau iesoļojusi trīsdesmita-
jā gadu desmitā, un šogad Kokneses 
svētku laikā pašā vasaras vidū Vitin-
genas delegācija iepazina Kokneses 
novadu un notika pārrunas par sa-
draudzību nākotnē.

 Sama modināšanas svētki ar Tvīda 
braucienu, plašu gadatirgu un vidus-
laiku aktivitātēm, rudens velobrau-
ciens pa Kokneses un Pļaviņu novadu 
daudziem koknesiešiem un tūristiem 

no visas Latvijas ir kļuvuši par Kok-
neses atpazīšanas zīmi.

Lai gan aktīvā tūrisma sezona ir 
noslēgusies, tūrisma informācijas 
centrā līdz gada nogalei notiks daudz-
veidīgi pasākumi, uz kuriem aicināts 
ikviens interesents:

16. novembrī plkst.13.00 Olgas 
Bundzenieces grāmatas „Vasaras 
Koknesē” atvēršanas svētki;

26. novembrī plkst. 17.00 lekcija 
par bērna attīstību pirmajos dzīves 
gados no 3 mēnešu vecuma līdz 7 ga-
diem;

27. novembrī plkst. 9.30 – 17.30 
(domes sēžu zālē) tūrisma uzņēmē-
jiem un speciālistiem J. Smaļinska 
lekcija "Kā dabas un kultūras manto-
jumu izmantot tūrisma produkta vei-
došanā un mārketingā” (iepriekšēja 
pieteikšanās); 

1.decembrī plkst. Piparkūku māji-
ņu darināšanas darbnīca (iepriekšēja 
pieteikšanās);

6.decembrī plkst. 18.00 Kokneses 
skolēnu darbu izstādes „RokuRokā” 
atklāšana;

7.decembrī plkst.15.00 Ziemas-
svētku tirdziņš;

13. decembrī plkst 17.00 Kokneses 
Mūzikas skolas ansambļu koncerts.

Vairāk informācijas:: www.visit-
koknese.lv, https://www.facebook.
com/KoknesesTIC/

Ciemiņi no Lietuvas Kokneses tūrisma centrā iepazina 
Kokneses senatnes mantojumu un nākotnes ieceres.

Noslēgusies aktīvā tūrisma sezona Kokneses pilsdrupās

Šajā vasarā noritēja pilsdrupu mūru ārējās sienas  konservācijas 
un nostiprināšanas darbi.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam 
gadam projekta Nr.LLI–211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un 

tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” ietvaros 
2018.gada 27.novembrī 

Kokneses novada domes zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē 
Jura Smaļinska lekcija 

“KĀ DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMU IZMANTOT TŪRISMA 
PRODUKTA VEIDOŠANĀ UN MĀRKETINGĀ?”

LEKCIJĀ APSPRIESTĀS TĒMAS:
1. Dabas resursu izmantošana tūrismā, tūrisma produkta veidošanā un 
veicināšanā;
2. Labās prakses piemēri – to analīze – aktīvajā, dabas, kultūras tūrismā; 
3. Tūrisma produktu mārketinga piemēri, sociālo tīklu joma; 
4. Lauku tūrisms visdažādākajos rakursos, lauku labumi;
5. Garu distanču trašu veidošana (Jūrtakas u.c. piemēri);
6. Zaļais sertifi kāts, latviskais mantojums;
7. Daugavas ceļa izmantošana u.c.

Aicinām Kokneses novada tūrisma uzņēmējus un tūrisma nozares 
speciālistus pieteikties uz lekciju 

līdz 23.11.18. pa tālruni: +371 65161296, 
mob.tel.: 29275412 vai e-pastu: turisms@koknese.lv

DIENAS KĀRTĪBA:
• 09.30 – 10.30; • 15 min pauze; • 10.45 – 13.00; • Pusdienu pauze; 

• 14. 00 – 15.30; • 15 min pauze; • 15.45 – 17.30; • Noslēguma jautājumi.

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. Projekta vadošais partneris ir 
Kokneses novada dome, partneri – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un 
tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona 
pašvaldība. Projekta īstenošanas ilgums ir no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 
31.decembrim. Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda fi nansējums ir 400 549,29 euro Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014–2020 ietvaros.
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Gatavojoties Latvijas Republi-

kas simtgades svinībām, no 10. 

līdz 19. novembrim tirdznie-

cības centrā "Galerija Centrs" 

būs skatāma vērienīgākajai 20. 

gadsimta Latvijas tautas piemi-

ņas vietai Likteņdārzam veltīta 

izstāde. Izstādes laikā apmek-

lētājiem būs iespēja pasūtīt 

unikālu bruģakmeni ar savu, 

drauga vai tuvinieka vārdu, kas 

tiks iebruģēts Likteņdārza 18. 

novembra draugu alejā. 

Mārtiņš Pučka 

Likteņdārza sabiedrisko 

attiecību speciālists 

Likteņdārzs ir unikāla par Latvijas 
tautas ziedojumiem veidota piemi-
ņas vieta un simbols Latvijas tautas 
izaugsmei – mūsu gadsimta Brīvības 
piemineklis Jau desmit gadus Likteņ-
dārzs top Latvijas sirdī – Koknesē, uz 
salas Daugavā ar tūkstošiem Latvijā 
un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un uz-
ņēmumu atbalstu. Te apvienojas izcila 
vides arhitektūra ar Kokneses pussa-
las dabas un Daugavas plūduma krāš-
ņumu. Likteņdārzā tiek fi ksēta tautas 
dzīvā atmiņa – katrs iestādītais koks, 
atvestais akmens ir ar konkrēta cilvē-
ka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas 
cilvēkiem un vēsturi.

  Kopš 2005. gada, kad tika sākts 
projekts, Likteņdārza izveidē ir iegul-
dīti vairāk nekā 3 miljoni eiro un tas 
piedzīvojis neticamas pārvērtības. Ie-

priekš neizmantotā teritorija pārvēr-
tusies par brīnišķīgu dārzu, ko veido 
bruģakmens draugu aleja, ozolu sar-
dzes ieskautais amfi teātris, daudzfun-
kcionālā sabiedriskā ēka, digitālā eks-
pozīcija “Liktens gāte”, Lielais kalns un 
Skatu terase.

  Gatavojoties Latvijas Republikas 
simtgades svinībām, Likteņdārza 
veidotāji vēlas atskatīties uz paveik-
to, tāpēc aicina Rīgas iedzīvotājus un 
viesus no 10. līdz 19. novembrim uz 
tirdzniecības centru "Galerija Centrs", 
kur katru dienu no plkst. 12:00 līdz 
18:00 būs iespēja apskatīt Likteņdār-
zam veltīto izstādi, tuvāk iepazīties 
ar Likteņdārza ideju un aprunāties ar 
projekta īstenotājiem. Izstādes laikā 
apmeklētājiem būs arī iespēja pasūtīt 
unikālu bruģakmeni ar savu, drauga 
vai tuvinieka vārdu, kas tiks iebruģēts 
Likteņdārza 18. novembra draugu ale-
jā.

  “Jau kopš 2012. gada "Galerija 
Centrs" ir bijis Likteņdārza atbalstītājs 
– ik gadu rīkojot izstādes – dodot ie-
spēju cilvēkiem šeit Rīgā iepazīties ar 
vērienīgo projektu. Ir milzīgs prieks 
un gandarījums, ka Likteņdārzs ir 
tapis par skaistu dāvanu Latvijai simt-
gadē – tā tas bija iecerēts pirms dau-
dziem gadiem, un tā, soli pa solim 
un akmeni pa akmenim kopīgi tas ir 
izveidots," uzsver   "Galerija Centrs" 
vadītāja Zita Siliņa. 

  Likteņdārza draugu aleju, kas 
ved uz 18. novembra saulrieta vietu 

– Amfi teātri, iecerēts noklāt ar 113 
000 pelēkiem no Latvijas laukak-
meņiem zāģētiem bruģakmeņiem, 
kuros iegravēti Likteņdārza draugu 
un atbalstītāju vārdi. Līdz šim alejā 
iebruģēti jau vairāk nekā 26 500 bru-
ģakmeņu, tostarp visu Latvijas valsts 
prezidentu vārdi. Atbalstu Likteņ-
dārzam ar savu vārdu bruģakmenī 
pauduši arī „Dinamo Rīga” sportisti, 
Jānis Lūsis, Voldemārs Lūsis, Kris-
tians Lūsis, Aigars Apinis, Aldis Šū-
pulnieks, Daiga Dadzīte, Raimonds 
Bergmanis, Dainis Dukurs, Martins 
Dukurs un Tomass Dukurs, LTV žur-
nālists Jānis Geste, mūziķi – Jolanta 
Gulbe-Paškeviča, Deniss Paškevičs, 
Aija Andrejeva, Kārlis Kazāks un Jā-
nis Holšteins–Upmanis, diriģents Ints 

Teterovskis, aktieri Sigita Jevgļevska, 
Uldis Dumpis un Varis Vētra, poli-
tiķis Artis Pabriks un Ilze Jurkāne ar 
ģimeni, psihoterapeite Aina Poiša, 
māksliniece Elita Patmalniece, TV 
dīva Žaklīna Cinovska un daudzi citi, 
kas izvēlējušies bruģakmeņus ne tikai 
ar savu vārdu, bet arī kā vērtīgu un 
paliekošu dāvanu dāvinājuši saviem 
radiem, draugiem un kolēģiem. Sa-
vus vārdus Likteņdārza bruģakmenī 
2015. gadā atstājuši arī Latvijā akredi-
tētie ārvalstu vēstnieki.

  Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 70 
000 – 100 000 apmeklētāju, no kuriem 
aptuveni 30% viesu ir bērni un jaunie-
ši, un tas rosina un nostiprina latvis-
kās kopības un nacionālās piederības 
sajūtu.

Valsts svētku nedēļā Galerijā Centrs 
būs skatāma Likteņdārzam veltīta izstāde

Jau desmito gadu labdarības 

organizācijas Palīdzēsim.lv rīko-

tajā akcijā “Labo darbu nedēļa” 

no 15. līdz 21. oktobrim – labo 

darbu veikšanā bija aicināti aktī-

vi iesaistīties gan paši mazākie, 

gan jau pieredzējuši labo darbu 

veicēji, mudinot aizdomāties par 

katru vissīkāko darbiņu, kas citu 

spēj padarīt priecīgāku un at-

vieglo ikdienas dzīvi, kas otram 

nozīmē tik daudz, bet tev pašam 

tik pāris mirkļu palīdzīgas rokas 

sniegšanas un gandarījumu par 

padarīto.

Justīne Miezīte,

Bebru pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes „Bitīte” 

vadītāja

Mēs, PII ,,Bitīte” saime vēlējāmies 
palīdzēt dzīvnieku patversmei Jēkabpilī. 
Patversmi fi nansē Jēkabpils pašvaldība 
un, protams, atbalstītāji, bez kuru sazie-
dotajiem līdzekļiem būtu grūti izdzīvot.

Lielu paldies gribam teikt aktīvajiem 
ziedotājiem – vecākiem, bērniem, ies-
tādes darbiniekiem par sagādātajām 
rotaļlietām lietām, barību, traukiem, 
segām, matračiem un citām precēm. 
23. oktobrī saziedotās preces tika no-
gādātas patversmei, lai iepriecinātu 
patversmē mītošos dzīvniekus un tās 
darbiniekus.

„BITĪTES” 
BĒRNI 
PIEDALĀS 
„LABO DARBU 
NEDĒĻĀ”

"Rudenī, kad pārlūkojam ar ražu 

piepildītos apcirkņus, mēs Kok-

nesē pārlūkojam šūpulīšus!" – tā 

19.oktobrī mazo novadnieku su-

mināšanas pasākumā "Man bla-

kus tava sirsniņa" atklāja jaukā 

Čučumuižas Rūķu krustmāmiņa, 

kura kopā ar Rūķi Taustiņu veltīja 

pasākuma dalībniekiem vissirsnī-

gākos vārdus un dziesmiņas.

Sarmīte Rode 

Santas Mideres foto 

Ar brīnišķīgajiem māksliniekiem 
Kristīni Dinu Bitēnu un Atvaru Sirmo 
jau tikāmies vasaras saulgriežu laikā, 
kad suminājām 2017. gada otrajā pus-
gadā Kokneses novadā dzimušos bēr-
niņus. "Šajā reizē uz svinīgo pasākumu 
aicinājām 28 bērniņus, kuri pasaulē 
nākuši no 2018. gada 1. janvāra līdz jū-
nija beigām," – sacīja Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita 
Ozola,  sveicot svētku gaviļniekus, viņu 
vecākus un pārējos tuviniekus.

"Vissvarīgākais dzīvē ir mūsu bērni. 

Arī pašvaldības uzdevums ir rūpēties 
par jaunās paaudzes nākotni, dot iegul-
dījumu labklājības celšanā. Lai mazie 
novadnieki  aug stipri un veseli un lai 
viņiem ir vislabākie vecāki!"– novēlēja 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris. 

Sumināšanas brīdis kā īstā svētku 
ballē iesākās ar Johana Štrausa valšu me-
lodijām, un Čučumuižas Rūķu krust-
māmiņa smaidošajiem vecākiem sacīja: 
"Šie ir jūsu bērniņu pirmie lielie svētki! 
Jūs esiet vislaimīgākie cilvēki pasaulē, jo 
nav lielākas dāvanas pasaulē kā ģime-
nē ienācis bērniņš. Jums klēpī ir mazās 
dvēselītes, kas izaugs lielas un ienesīs 
pasaulē daudz mīlestības. Jūsu bērniņi 
noteikti paveiks lielus darbus! Lai katrs 
cilvēks, kam uzsmaidīs jūsu bērns, gri-
bēs smaidīt pretī. Lai katra vieta šajā pa-
saulē, kur rociņu pieliks jūsu bērns, kļūst 
skaistāka un labāka!"

Kokneses novada pašvaldības va-
dītājs Dainis Vingris un domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs bērniņu vecā-
kiem pasniedza pašvaldības sarūpētas 

dāvaniņas. Lai mazajām sirsniņām par 
vismīļāko rotaļlietu kļūst smaidošais za-
ķītis ar Kokneses novada simbolu – zaļo 
sirsniņu uz krūtīm. Omulīgos garaušus 
svētku pasākumam jau otro gadu  da-
rināja vietējā uzņēmēja Evita Briņķe. 
Savukārt karotīte ar Kokneses novada 
ģerboni būs kā mazs talismans, kas at-
gādinās par piederību savai dzimtajai 
vietai – Kokneses novadam. 

Foto stūrītī ar krāšņiem gaisa balo-
niem tapa priecīgo gaviļnieku un viņu 
vecāku foto. Par visjaunāko novadnieku 
pirmo ballīti atgādinās arī kopīgie foto 
ar lieliskajiem Čučumuižas Rūķiem. 

Sirsnīgā pasākuma noslēgumā mazie 
svētku svinētāji tika pie savas puķes – 
krāsaina hēlija balona, kā arī visus klāt-
esošos gaidīja svētku kliņģeris. 

Bērniņu vecāki, kuri nevarēja ieras-
ties uz pasākumu, laipni gaidīti Dzimt-
sarakstu nodaļā pēc svētku dāvaniņām. 
Informācija arī pasākuma apmeklētā-
jiem: Dzimtsarakstu nodaļā mazo ga-
viļnieku vecāki varēs saņemt pasākuma 
foto elektroniskā versijā. 

Rudenī pārlūko šūpulīšus

Lai mazie novadnieki aug stipri un veseli un lai viņiem ir vislabākie vecāki!

Lasīšanas veicināšanas program-

mas "Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2018" Kokneses pagasta 

bibliotēkas dalībnieki, lai raitāka 

žūrijas kolekcijas grāmatu lasī-

šana un vērtēšana, skolēnu brīv-

laikā devās izzinošā braucienā 

uz Aizkraukli. Šī jau bija piektā 

reize, kad ar žūrijas dalībniekiem 

dodamies ekskursijā, kur galve-

nais mērķis ir vietējo un kaimiņu 

novada bibliotēku apmeklēšana, 

vietējās dzīves un kultūras izzi-

nāšana.

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas 

bibliotekāre 

Foto: A. Vasiļevska 

Šoreiz mēs devāmies izzināt vistu-
vāko novadu un reizē arī pilsētu Aizkr-
aukli.

Dienu sākām ar izzinošu ekskursiju 
Pļaviņu HES, kas lielākā hidroelektro-
stacija Latvijā, tad devāmies uz Aizkr-
aukles pagasta bibliotēku, kur mūs mīļi 

uzņēma bibliotekāre Aija. Turpat Aiz-
kraukles pagasta kultūras nama telpās 
gida pavadībā izstaigājam un aplūko-
jām Aizkraukles Vēstures un mākslas 
muzeja fi liāles vēsturisko ekspozīciju 
"Padomju gadi".   Vecāku žūrijas dalīb-
nieki mazākajiem žūrijas dalībniekiem 
varēja dalīties iespaidos no savas bērnī-
bas.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Aizkraukles 
pilsētas bibliotēku. Bibliotēkas bērnus 
ļoti interesē, jo: "… te tak ir savādākas 
grāmatas nekā pie mums…"  Pēc biblio-
tēkas izpētes Bērnu literatūras nodaļas 
bibliotekāres mūs iepriecināja ar trijām 
septembra jubilāres Ineses Zanderes 
grāmatām, klausījāmies autores lasī-
juma ierakstu, skatījāmies leļļu teātra 
izrādes..

Pirms došanās mājās iegriezāmies 
vēl Aizkraukles vēstures un mākslas 
muzejā "Kalna Ziedi" izspēlēt senās spē-
les un rotaļas.

Diena paskrējām ļoti ātri, pat sliktie 
laika apstākļi netraucēja izbaudīt dienu. 

Ir daudz interesantu vietu mums ap-
kārt, vajag tikai doties tās izzināt!

Žūrijas dalībnieki turpina 
apceļot bibliotēkas

Izzinoša ekskursija Pļaviņu HES. 
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Mūsdienu Daugava 

vairs nav tāda, kāda bija 

pirms gadu desmitiem. 

Likteņdārza pussala, 

Pērses krasts, Kokneses 

viduslaiku pilsdrupas, 

dabas parka teritorija 

Koknesē glabā stāstus 

par zudušām un izmaiņu 

skartām Latvijas kultūr-

vēsturiskām vērtībām. Kā 

tās atdzīvināt un atklāt 

paaudzēm, kas nav to 

redzējušas?

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

2017. gadā nodibinātā bied-
rība "Pērses krasts" par savu 
galveno darbības mērķi uzska-
ta šo zudušo vērtību vēsturisko 
izpēti un, izmantojot moder-
nās tehnoloģijas, mūsdienīgi 
un interaktīvi par tām vēstīt 
jaunajai paaudzei, visiem, kuri 
vēlas uzzināt daudz jauna par 
Kokneses dzīves ritējumu Lat-
vijas pirmās brīvvalsts laikā – 
20. gadsimta 20. – 30. gados, 
ko var dēvēt par Kokneses zie-
du laikiem kultūrā, uzņēmēj-
darbībā un tūrismā. 

Ideju izlolo, 
dzīvojot Pērses 
krastā

Ita Lejiņa, biedrības "Pērses 
krasts" valdes locekle, dzīvo-
jot ar ģimeni Pērses krastā, ir 

izlolojusi ideju, kā aizraujoši 
izstāstīt un parādīt šo īpašo 
Kokneses vēstures laiku, kad 
Pērses grava valdzināja ar savu 
pirmatnējo skaistumu, šalca 
krāšņais Pērses ūdenskritums, 
tūristi no visas Latvijas devās 
aplūkot Kokneses viduslaiku 
pilsdrupas savā cēlajā godībā. 
"Pagātnes dzīles dus vēl daudz 
neizzināma, bet mums, kuri 
dzīvo Koknesē, ir jābūt savas 
vietas lokālpatriotiem un jā-
atklāj jaunajai paaudzei, kāda 
bija senā Koknese, kas tagad 
redzama fotogrāfi jās un kino-
hronikās, dzīvo atmiņu stās-
tos," ir pārliecināta Ita Lejiņa. 

Šīs ieceres biedrība "Pēr-
ses krasts” īsteno LEADER 
projektu – vēsturiska maketa 
un interaktīva informācijas 
stenda "Koknese – Dauga-
vas senleja un Pērses grava 
20.gs. 30tie gadi" izgatavošana 
ELFLA LAP 2014.–2020. ga-
dam aktivitātē 19.2.2. "Vietas 
potenciāla attīstības iniciatī-
vas” rīcības Nr. 2 "Atbalsts sa-
biedriskām aktivitātēm terito-
rijas iedzīvotājiem” – ietvaros. 
Balstoties uz šiem projektiem, 
tika veikts izpētes darbs "Dau-
gavas un Pērses krastu kultūr-
vēsturiskā izpēte 20. gadsimta 
pirmajā pusē", kas   būs pieej-
ams kā izglītojošs materiāls un 
kuru varēs izmantot skolēni 
vēstures stundās, kā arī iepa-

zīstinot tūristus ar unikālo 
Kokneses vēsturi. 

Biedrības "Pērses krasts" 
pārstāve uzsver, ka veiksmīgai 
projektu īstenošanai ir vaja-
dzīgs sabiedrības atbalsts, īpa-
ši no tās koknesiešu paaudzes, 
kas savām acīm skatījuši mūsu 
zudušos dārgumus.  

Paldies 
atsaucīgajiem 
koknesiešiem!

27. oktobrī Kokneses tū-
risma centrā biedrība "Pērses 
krasts" bija aicinājusi uz tik-
šanos novada iedzīvotājus, lai 
dalītos atmiņās par Daugavas 
ieleju un Pērses gravu Kokne-
sē pirms šīs teritorijas appludi-
nāšanas. Pasākumā piedalījās 
tie koknesieši, kuri labi atceras 
krāšņo Pērses ūdenskritumu, 
bērnības un jaunības dienās 
apjūsmojuši Daugavas senle-
jas skaistumu, kā arī citi inte-
resenti, kuriem ir svarīgi uzzi-
nāt daudz jauna par Kokneses 
senatni, tās vēstures lappusēm. 
Paldies par vērtīgajām atmi-
ņām svarīgu vēsturisko faktu 
noskaidrošanā koknesietēm 
Marijai Zeltiņai, Rutai Viļum-
sonei, Birutai Blauai! 

Uzklausītie atmiņu stāsti un 
no pasākuma dalībniekiem sa-
ņemtie foto attēli tiks izman-
toti virtuālās Pērses un Dauga-
vas ielejas rekonstrukcijai un 

informatīvi papildinās vēstu-
risko maketu par Pērses gravu. 

Rekonstruē 
Pērses gravu

Ita Lejiņa informēja par 
biedrības darbību un paveik-
to, īstenojot projektu par vēs-
turisko Pērses gravas maketa 
izveidi, kā arī iepazīstināja ar 
SIA "MikroKods" pārstāvjiem 
Intu Luksu un viņa dēlu Oto 
Luksu, kuri strādā pie interak-
tīvā informācijas stenda "Kok-
nese – Daugavas senleja un 
Pērses grava 20. gs. 30. gadi" 
izveides. 

Intam Luksam iesaistīšanās 
projektā nav tikai profesionā-
la interese, Koknese viņam ir 
īpaša vieta, jo te pagājis bērnī-
bas laiks un pirmie skolas gadi 
Saulesmājā. Inta Luksa vecāki 
Juris un Ausma Luksi Kokne-
sē 50. – 60. gados strādāja par 
skolotājiem. 

SIA "Mikrokods" ir piere-
dzējis uzņēmums ģeotelpisko 
informācijas sistēmu izstrā-
dē. Tikšanās dalībniekiem Ints 
Lukss pastāstīja: "Interaktīvā 
stenda izveides ideja balstī-
ta uz modernām tehnoloģi-
jām, kas saistītas ar 3D mo-
delēšanu. Šajā gadījumā mēs 
mēģinām modelēt situāciju, 
kas vairs dabā neeksistē – tas 
nozīmē, ka mums jārekons-
truē vēsturiskā situācija pēc 
dažādiem materiāliem. Lai arī 
esam savākuši un apkopojuši 
lielu daļu informācijas, mums 
ir vajadzīga arī jūsu palīdzība 
vēl jaunu materiālu iegūšanā. 
Vispirms mums jārekonstruē 
reljefs, kāds tas bija pirms 
appludināšanas. Mums ir iz-
devies iegūt labas kvalitātes 
aero fotogrāfi jas, kuras tapu-
šas 1944. gadā, kā arī mēs iz-
mantojam no AS "Latvenergo" 
iegūtos batimetrijas datus. Uz 
šī pamata esam izveidojuši ie-
tvaru, kuru vajag aizpildīt ar 

saturu, tāpēc noderīga ir visa 
iespējamā informācija, sākot 
ar kinofi lmām, foto materiā-
liem, zīmējumiem, dažādām 
atmiņām. Liela daļa intere-
sējošo objektu ir zem ūdens, 
mums jāprecizē informācija 
tieši kurā laika periodā tie ir 
bijuši skatāmi. Pēc mūsu lū-
guma ir izveidots uzsaukums 
portālā www.zudusilatvija.lv, 
kur arī var sūtīt visus iespēja-
mos materiālus digitālā formā 
vai iesniegt mums klātienē."

Aicina ielūkoties 
dzimtas albumos

Projekta nolūkos Intam 
Luksam ir izdevies apkopot 
periodiku par Koknesi 20. 
gadsimta 20. –   30. gados. 
"Tas ir apbrīnojami, cik bagāta 
Koknesē ir bijusi kultūras dzī-
ve, kādas tūrisma aktivitātes 
ir notikušas. Par Koknesi jau 
interesējos iepriekš, bet, pētot 
senos preses izdevumus, at-
klāju daudzus vērtīgus faktus 
par Putriņkrogu, Stūreskrogu, 
pārceltuvēm, Bilstiņu dzirna-
vām, Jauno pili. Vai kāds ir 
dzirdējis par izpriecu vilcienu, 
kuram maršruts bija arī Kok-
nese – Pļaviņas? Šajā laikā iz-
doti daudzi ceļveži tūristiem, 
bet, manuprāt, viens no labā-
kajiem ir Jāņa Jaunsudrabiņa 
uzrakstītais." atzina Ints Lukss. 

Pasākuma dalībniekiem 
Oto Lukss nodemonstrēja, kā 
no 16 Jaunās pils fotogrāfi jām, 
iegūstot nepieciešamos saist-
punktus, ir iespējams iegūt tel-
pisku objektu. Oto Lukss pa-
stāstīja, ka vērtīgas fotogrāfi jas 
ir iegūtas no Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas krājuma, Rīgas 
vēstures un kuģniecības mu-
zeja, Aizkraukles Vēstures un 
mākslas muzeja „Kalna Ziedi”, 
no Kārļa Lakšes kolekcijas 
Latvijas Fotogrāfi jas muzejā. 
"Mums noder arī periodikā 
publicētās fotogrāfi jas. Rei-

zēm cilvēki nepamana, ka arī 
šķietami līdzīgās fotogrāfi jās 
ir kaut kas atšķirīgs. Jo vairāk 
līdzīgu fotogrāfi ju par vienu 
objektu, jo mums ir vieglāk at-
rast šos svarīgos saistpunktus," 
paskaidroja Oto Lukss.     

Pasākumā noslēgumā tika 
uzsvērts rosinājums, ka biedrī-
ba "Pērses krasts" lūdz atsauk-
ties cilvēkus, kuru privātajā 
kolekcijā atrodamas Pērses 
upes un Daugavas ielejas fo-
togrāfi jas un atklātnes no 20. 
gadsimta 20. – 30. gadiem. 
Īpaši interesējošie objekti: pār-
celtuve pār Daugavu un kro-
gi abos upes krastos (Stūres 
krogs un Putriņkrogs), Mas-
kavas krogs, kuģīšu un laivu 
kustība pa Daugavu, lielceļš 
Rīga–Daugavpils gar Kokne-
ses pilsdrupām līdz Maskavas 
krogam, tilts pār Pērses upi, 
Pērses ieteka Daugavā, Kok-
neses pilsdrupas, kāpnes uz 
Pērses gravu, paviljons Pērses 
gravā, avots ar Fauna galvu, 
Pērses ūdenskritums, Pērses 
ieleja uz augšu līdz Bilstiņu 
dzirnavām, Bilstiņu dzirna-
vas, Krievkalna pareizticīgo 
baznīca, Krievkalna sešgadīgā 
skola, brūkošā jaunā Kokneses 
muižas pils un arī iedzīvotāju 
mājvietas. „Mūsu darbam no-
derēs ar foto negatīvi,” sacīja 
Ints Lukss, tādējādi aicinot 
vecākas paaudzes koknesiešus 
ielūkoties savos personiskajos 
arhīvos, jo, iespējams, ka vēl 
ir atrodamas vērtīgas liecības, 
kas noderētu projekta kvali-
tatīvā izpildē. Par savu vēlmi 
palīdzēt: daloties atmiņu stās-
tos, fotogrāfi jas, foto negatīvos 
–  lūgums zvanīt Itai Lejiņai, T. 
29119882 vai rakstot e – pastu: 
ita.lejina@gmail.com. 

Biedrība "Pērses krasts" pa-
teicas pasākuma dalībniekiem 
par atsaucību un vēlmi dalīties 
savās atmiņās, kas lieti node-
rēs turpmākajā izpētes darbā! 

Daugavas senlejas un Pērses gravas izpētē svarīgs 
koknesiešu atbalsts

Ints Lukss un Ita Lejiņa aicina koknesiešus palīdzēt vēsturisko notikumu izpētē.

Ar Latvijas Politiski represē-
to apvienības (LPRA) piešķir-
tajiem 2700 eiro Kokneses no-
vada politiski represēto nodaļai 
paveikta represijās cietušajiem 
veltītās piemiņas vietas labie-

kārtošana Bebru pagastā.
22. oktobrī pie Bebru pamat-

skolas, kur 2003. gadā tika at-
klāts piemiņas akmens, notika 
labiekārtotās vietas atklāšanas 
pasākums, kurā skanēja kapelas 

„Aizezeres muzikanti” spēlētās 
melodijas un represēto nodaļas 
pārstāves Lības Zukules pateicī-
bas vārdi visiem, kuri iesaistījās 
šī darba paveikšanā.

Par LPRA piešķirtajiem lī-
dzekļiem uzklāts jauns bruģis, 
atjaunots zāliens, izveidota de-
koratīvo krūmu dobe, uzstādīts 
soliņš un pie pieminekļa gau-
mīgi iederas divi betona puķu 
podi.

Kokneses novada politiski 
represēto nodaļa pateicas par 
ieguldīto darbu SIA „Agro-
Corp”, Uldim Bērziņam, Beb-
ru pagasta komunālās nodaļas 
vadītājam Jurim Bāram un no-
daļas strādniekiem. Vislielākais 
prieks par paveikto ir Bebru 
pagasta represēto kopai, kuri 
šajā vietā pulcējas uz atceres 
pasākumiem.

Bebros labiekārtota 
piemiņas vieta

Atjaunotās piemiņas vietas atklāšanas pasākuma piedalījās 
represēto nodaļas biedri un pagasta iedzīvotāji.

 11.oktobrī Kokneses in-
ternātpamatskolas – attīstības 
centra pirmsskolas grupas 
devās ekskursijā uz Skrīve-
ru pārtikas kombinātu, kur 
iepazina konfekšu „Gotiņas” 
tapšanas un tīšanas darbību. 
Darbošanās bija interesan-
ta, nostiprinājām pirmskolas 
grupu bērnu saliedēšanos un 
sadarbošanās prasmi. Bērniem 
tika sniegta lieliska iespēja dar-
boties pašiem satinot katram 

konfektes “Gotiņa”. Ekskur-
sijas brauciena laikā priecēja 
krāsainā rudens daba, iepazī-
šanās ar Latvijas upi Daugavu 
un kuģīti. Lielu paldies sakām 
Skrīveru pārtikas kombināta 
kolektīvam, gidei Baibai par 
stāstījumu, smaidu, palīdzību, 
atbalstu, individuālo pieeju 
bērnam darbošanās procesa 
laikā. Paldies ekskursijas orga-
nizatorei Paulīnei par iedves-
mojumu apmeklēt Skrīveru 

pārtikas kombinātu, jo eks-
kursija mums bija skaista ru-
dens dāvana. Novēlam visam 
kolektīvam veiksmi turpmākā 
darbā, priecēt cilvēkus ar gar-
šīgām konfektēm un galvenais 
nezaudēt mīlestību savam dar-
bam.
Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centra pirmsskolas 

grupu „Pienenīte” un 
„Bērziņš” bērni, skolotājas, 

auklīte 

Rudens ekskursija Skrīveru 
pārtikas kombinātā

Aicinājums rokdarbniecēm!
Rokdarbnieces, veidojam izstādi kopā! 
Radi, adi, nes visu uz Kokneses pagasta bibliotēku 
līdz novembra beigām! 
Izstāde būs apskatāma decembrī. 
Info: pa tālr. 65161719, bibliotēkā, 
pa e-pastu: ingrida37@inbox.lv
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Kokneses tūrisma centra 

izstāžu zāle ir kļuvusi par 

mazu mākslas pili, kurā at-

klāt arvien jaunus kokne-

siešu talantus. 26. oktobra 

lietainā diena iemirdzējās 

košās krāsās tiem, kas pie-

dalījās keramiķa Haralda 

Mārcēna-Ancāna darbu 

izstādes atklāšanā.

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

"Latvijā ir zināmi dziedošie 
šefpavāri, es esmu šefpavārs – 
mākslinieks!" – par sevi teic iz-
stādes autors. Un viņam ir sava 
mūza – šarmantā dzīvesbiedre 
Gita, arī pēc profesijas ēdināša-
nas tehnoloģe. Viņi viens otru 
lieliski papildina un atzīst: "Mēs 
abi esam karaļi, bet saderam 
kopā!"

Praktikante un 
prakses vadītājs

Interesants ir viņu iepazīša-
nās stāsts, kuru tikšanās reizē 
vēl pirms izstādes viņi abi pa-
stāstīja. Gita ir mācījusies Vec-
bebru tehnikumā, kur bijusi 
vēl laime satikt izcilo skolotāju 
Annu Bīni.  1984. gadā no teh-
nikuma praksē nokļuvusi Ogres 
restorānā, kur Haralds bijis 
prakses vadītājs. Viņš atceras: 
„Ieradās jauna, smuka meitenīte 
un man bija jābūt viņas darba 
audzinātājam. Pēc tam kļuvām 
par sirds draugiem, viens otram 

palīdzējām, bet katram mums 
bija sava dzīve, tikai darbs ik pa 
laikam mūs saveda kopā. Esmu 
pirmais Ķirsona biznesa šefpa-
vārs, kurš Lāčplēša ielā atvēra 
pirmo Ķirsona krodziņu. Esmu 
strādājis arī viesnīcā „Latvija”, 
Skonto zivju restorānā un vēl 
citur. 1999. gadā kopā ar Gitu 
atklājām lielo „Lido” Krasta ielā. 
Radījām ražotni, pieņēmām 
darbā darbiniekus, bet kā di-
vām neatkarīgām personībām 
nebija viegli sastrādāties. Rei-
zēm dzirksteļoja tāda uguns! 
Tad atkal pagāja laiks, līdz 2002. 
gadā  satikāmies Maskavā. Gita 
jau bija aizbraukusi, kad arī es 
nolēmu aizbraukt pastrādāt uz  
vienu gadu. Noslēdzu darba lī-
gumu Volgogradā, bet tad radās 
iespēja palikt Maskavā. Mana 
pirmā sieva bija mirusi ar sma-
gu slimību, viens audzināju di-
vas meitas un gribēju viņām dot 
labu izglītību, tāpēc darbs man 
bija svarīgs. Pirmo pusgadu 
katrs strādājām savā fi rmā, ka-
mēr notika liktenīga satikšanās, 
kas beidzās ar apprecēšanos. 
Mēs paši tam neticējām, jo esam 
divi līderi -  divi karaļi! Tāpēc 
kopā nestrādājām – karalistē ir 
tikai viens karalis. Pirmais lī-
gums beidzās un cilvēki stāvēja 
rindā, lai es pie viņiem strādātu. 
Esmu atvēris piecus restorānus 
Maskavā,  Kijevā,  Volgogradā,  
Kazaņā. Ik pēc diviem gadiem 
man beidzās līgums un es atkal 

devos tālāk.  Man patīk kaut kas 
liels, lai būtu daudz cilvēku, ne-
vis no vienas sieniņas līdz otrai. 
Tas man bija ļoti laimīgs laiks, 
jo es dabūju labu darbu, varēju 
pilnveidoties un dabūju foršu 
sievu!” 

Pēc lielās 
pasaules – māju 
sajūta Koknesē

Pēc Maskavā pavadītiem 15 
gadiem, pasauli redzējušie ir at-
griezušies Latvijā un jau gandrīz 
divus gadus dzīvo Gitas dzim-
tajā Koknesē, namā Tilta ielā, 
kuru koknesieši sauc par veca-
jām dzirnavām. 

Par atgriešanos Gita teic: 
„Mums laikam 16 miljonu mas-
kaviešu bija par daudz. Mums 
arī Rīgā ir dzīvoklis,  bet pagā-
jušā gadā vienu reizi pa nakti 
palikām un tūlīt sapratām, ka 
pilsēta vairs nesaista. Gribas lau-
ku mieru un savu plašumu. Bet 
pavadītajos gados ārpus Latvijas 
esam guvuši vērtīgu pieredzi un 
apceļojuši pasauli.”

Šajā neilgajā laikā Mārcēnu-
Ancānu pāris ir kļuvis pazīs-
tams vietējo uzņēmēju pulkā. 
Neatlaidīgi darbojoties, viņi ir 
pierādījuši, ka mākslinieciskās 
dabas šefpavāri māk arī lauku 
darbus. 

Gita stāsta: „Vēl neko nedo-
mājot, sākumā iestādījām 100 
avenājus un 100 melleņu stādus, 
bet nu esam kļuvuši par mājra-
žotājiem. Tas mums bija jauns 
izaicinājums. Uzcēlām savu sil-
tumnīcu, jo mamma domāja, 
ka mākslinieki pavāri neko no 
zemes nesaprot. Šogad ļāva da-
rīt visu, ko gribam un vēl jautāja 
mums padomu. Visu audzējam 
no sēkliņas, stādus nepērkam. 
Audzējam agros tomātus un 
gurķus. Vasarā pa Pērses līčiem 
vācam tējas, gatavojam ziedu 
kompozīcijas no savām salme-
nēm. Daba tik daudz dod, tikai 
jāprot pamanīt.” 

Pašu audzēto siltumnīcā un 

arīdzan gatavotos garšaugu 
maisījumus, citus virtuvē radī-
tus brīnumus pieredzes bagātie 
pavāri piedāvā dažādos tirdzi-
ņos, gadatirgos un uzņēmēju 
pasākumos. Pēc pasūtījuma tiek 
ceptas arī izcili gardas tortes, sā-
ļie un saldie kliņģeri. Savukārt 
aizvadītajos Sama svētkos Kok-
neses parkā ikviens varēja iegā-
dāties Haralda no māla veidotos 
samiņus. 

Darbi Tretjakova 
galerijā

Izstādes atklāšanas dienā 
mākslas cienītājus apbūra smal-
kie fi ligrānie porcelāna svečturi, 
greznās saktas un piespraudes, 
apgleznotie šķīvji, sienas deko-
ri, māla vāzes, darbi, kas veltīti 
mīļotajai sievietei un arī paša 
mākslinieka neordinārā per-
sonība, viņa patiesais un dziļi 
izjustais skatījums uz dzīvi, kas 
atspoguļojas mākslas darbos. 

Pirmās izstādes dienas bau-
dītājiem bija brīnišķīga iespēja 
ieklausīties darbu autora stās-
tījumā par sevi un savu radošo 
darbošanos: "Esmu ēdināšanas 
tehnologs, 40 gadus nostrādājis 
par šefpavāru. 1975. gadā, kad 
mācījos Rīgas kooperatīvajā 
tehnikumā, skolotāja Priede 
mani uzaicināja uz keramikas 
pulciņu. Tā arī radās mani pir-
mie darbi, no kuriem daži ska-
tāmi arī šajā izstādē. Viens no 
tiem ir māla glezna "Pūt, vējiņi". 
Tas bija tāds patriotisma laiks. 
Lūk, šis veidojums mālā "Karam 
– nē!" atgādina izšautu patronas 
čaulu. Esmu dzimis Ogrē, kur 
ilgus gadus pie kinoteātra sēdēja 
lācis kārumnieks, bet, redziet, 
man ir savs māla lācītis, arī pa 
daudzajiem gadiem mazliet cie-
tis. Studiju gados bija grūti iz-
dzīvot, mamma uz nedēļu deva 
10 rubļus, bet man gribējās ar 
meitenēm uz kafejnīcu aiziet… 
Pavisam nejauši radās godīgi 
nopelnīts risinājums. Biju kādai 
izstādei izgatavojis lielu māla 

vāzi, kurai uzradās pircējs, jo 
tolaik tādas kārtīgas puķu vāzes 
nebija nopērkamas. Tā manas 
māla vāzes kļuva par manu pir-
mo biznesu! Laikā, kad dzīvoju 
Maskavā, pateicoties manai mū-
zai – sieviņai Gitai, iepazinos 
ar viņas kosmetoloģi Valentīnu 
Kuzņecovu, kura vadīja mākslas 
studiju. Ieguvu jaunas zināša-
nas un atkal no jauna nopiet-
nāk pievērsos sevis izteikšanai 
mākslā. Darbojoties studijā, ra-
dās izdevība ar saviem darbiem 
2015. gadā   piedalīties izstādē 
Tretjakova mākslas galerijā. Pēc 
galerijas vadības lūguma vairāki 
mūsu studijas darbi, arī manējie, 
tur palika kā dāvinājums." Divi 
darbi no izstādes slavenajā gale-
rijā skatāmi arī jaunajā izstādē. 
Par vienu no tiem Haralds stāsta 
ar lepnumu, bet savā jokot tīka-
mā manierē: "Šo porcelāna sveč-
turi, kuru vasarā var izmantot kā 
vāzi, gatavoju kā dāvanu Gitai 
skaistā dzīves jubilejā. Kāds tu-
rīgs mākslas pazinējs par to man 
solīja prāvu naudas summu, no 
kuras bija grūti atteikties! Bet 
tā kā svečturī bija iegravēti vel-
tījuma vārdi Gitai, tas kopā ar 
mums atceļoja uz Latviju!" Tā 
katram izstādes darbam ir savs 
stāsts. Dzīvojot Maskavā, Gita 
vadīja restorānu ar nosaukumu 
"Grabļi", un par to liecina Haral-
da no māla veidotais grābeklītis, 
kurš kļuva par šī restorāna logo.

Prot radīt 
pārsteigumu

Izrādās, agrā jaunībā izstādes 
autors sapņojis kļūt par šefpavā-
ru uz kuģa, tāpēc tuva arī jūras 
tēma: izstādē ir uzziedējis koks 
ar māla samēniem, kārdinoša ir 
māla zivtiņa, kuru var izmantot 
kā konfekšu trauku. Daiļā dzi-
muma pārstāvēm noteikti patiks 
latviskos rakstos veidotās porce-
lāna saktas, brošas un piesprau-
des. Ar mīlestību un lepnumu 
Haralds runā par savām meitām 
Baibu un Anci, sagaidītajiem 

mazbērniem. Veltījums saviem 
mīļajiem aplūkojams apglez-
notajos šķīvjos, kur vērīgākie 
pamanīs viņu veidotos iniciā-
ļus mākslinieciskā izpildījumā. 
Kokneses dziedātāji ir kļuvuši 
par prototipiem "Kokneses ko-
rim"– katra savādākā fi gūriņa 
izteic katra korista raksturu. 

"Jaunībā darbojos ar mālu, 
Maskavā bija porcelāna laiks, 
mālu tur uzskata par pārāk lau-
ciniecisku, bet šeit es atkal esmu 
māla varā. Strādāju bez virpas, 
viss ir roku darbs, sava cepļa 
man nav, darba procesa noslē-
gums ir ceplī Ādažos," atklāj 
meistars. "Ideja par jaunu darbu 
Haraldam var atnākt arī nakts 
stundā,  un tad ir jāceļas un jāra-
da!" – teic Gita. Arī pašreiz tiek 
gatavots pārsteigums, par kuru 
mēs drīzumā uzzināsim. Tomēr 
vienu sapni Haralds atklāja ta-
gad: "Pēc jaunā gada gribu atvērt 
mācību studiju jeb pulciņu bēr-
niem un pieaugušajiem, kuriem 
es varētu dot savas zināšanas, 
bet varbūt kāds arī man iemācī-
tu kaut ko jaunu."

Izstādes noslēgumā pārlie-
cinājāmies, ka elegantais kungs 
patiesi prot pārsteigt! Ar krāš-
ņām rozēm viņš sirsnīgi pateicās 
savai iedvesmotājai un mūzai – 
sievai Gitai, bet visām pārējām 
izstādes apmeklētājām uzdāvi-
nāja pa krāsainam mārtiņro-
žu pušķītim. Bet tas vēl nebija 
viss – ikvienam bija jānogaršo 
Haralda ceptais sāļais kliņģeris, 
kuru arī varējām nosaukt par 
ļoti gardu mākslas darbu! 

Sveicot izstādes autoru, Tū-
risma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja Anita Šmite 
sacīja: "Šī tikšanās ir aizsākums 
tālākai sadarbībai! Lai virmo 
idejas un top jauni darbi!"

Kokneses tūrisma centra 
izstāžu zālē Haralda Mārcēna-
Ancāna keramikas izstāde būs 
skatāma līdz 30. novembrim. 
Atnāciet, jo nevar izstāstīt to, 
kas jāredz savām acīm!

Kokneses tūrisma centrā mākslinieka – 
šefpavāra izstāde

Haralds un Gita izstādes atklāšanas dienā.

Aizvadīta aktīva un karsta tūrisma 
sezona, pamazām klāt piezogas rudens 
rāmums un ir īstais laiks, lai atjaunotu 
un papildinātu, iegūtu jaunas zināšanas. 
Kokneses novada tūrisma uzņēmēji un 
tūrisma nozares speciālisti, ar projekta 
„AttractiveFORyou” atbalstu, novem-
brī un decembrī tiek aicināti apmeklēt 
lekcijas, kas notiks Kokneses novada 
domes zālē. 27. novembrī būs iespēja 
piedalīties Vidzemes augstskolas do-
centa, tūrisma un vides eksperta Jura 
Smaļinska lekcijā "Kā dabas un kultūras 
mantojumu izmantot tūrisma produkta 
veidošanā un mārketingā?" 

Lekcijā paredzēts aplūkot plašu tēmu 
loku par dabas resursu izmantošanu 
tūrismā, tūrisma produkta veidošanā 
un veicināšanā. Būs iespēja iepazīties 
ar labās prakses piemēriem, to analīzi 
aktīvajā, dabas, kultūras tūrismā. Tiks 
sniegti tūrisma produktu mārketinga 
piemēri un sociālo tīklu joma. Lauku 

tūrisms visdažādākajos rakursos, lauku 
labumi, garu distanču trašu veidošana 
(Jūrtakas u.c. piemēri), zaļais sertifi kāts, 
latviskais mantojums, Daugavas ceļa 
izmantošana un vēl citas tēmas būs ie-
tvertas lekcijā un būs noderīgas veidojot 
savus tūrisma produktu piedāvājumus.

Juris Smaļinskis ieguvis maģistra 
grādu Latvijas Universitātes Bioloģijas 
fakultātē. Dabas izziņa bija iemesls pie-
vērsties ceļošanai jau studenta gados, 
kad ar velosipēdu vairāku gadu garu-
mā apceļotas trīs Baltijas valstis. Pēc LU 
beigšanas strādājis gan kā tūrisma gids, 
gan pie tūrisma un dabas resursu aizsar-
dzības politikas dokumentu izstrādes 
Vides aizsardzības ministrijā un Eko-
nomikas ministrijā. Turpat jau desmit 
gadus strādā LLTA „Lauku ceļotājs”, kur 
darbs tiek veltīts projektiem, kas saistī-
ti ar praktiskiem tūrisma jautājumiem 
īpaši aizsargājamās dabas un NATURA 
2000 teritorijās. J. Smaļinskis kopš 2003. 

gada strādā Vidzemes augstskolā, kur 
studentiem lasa lekcijas par aktuāliem 
tūrisma un vides jautājumiem, ekotūris-
mu un ilgtspējīga tūrisma praktiskiem 
piemēriem. Vairāk kā 200 publikāciju, 
t.sk. populārzinātnisku un zinātnisku 
autors, vairāk kā 20 tūrisma ceļvežu un 
ceļojumu karšu autors, kā arī vairāku 
grāmatu līdzautors. / Informācija no: 
www.celotajs.lv /

Savukārt 3.decembris plkst.10.00 
Prof. Jura Urtāna lekcija ar praktiskiem 
piemēriem dabā „Kokneses cietokšņa 
priekšnocietinājumi senatnē un mūs-
dienās”. 

11.decembrī būs iespēja piedalīties 
Vidzemes augstskolas asociētā profe-
sora Andra Klepera lekcijā "Kokneses 
novada konkurētspēja tūrismā: pašval-
dības un uzņēmēju stratēģijas". Andris 
Klepers ir Vidzemes augstskolas lektors 
un docē kursus gan bakalaura, gan ma-
ģistra studiju programmās, kas ietver 

gidu darba metodiku, tūrisma tirgvedī-
bu, informācijas avotus un interpretā-
ciju, tirgvedības stratēģijas un klasterus 
konkurētspējas paaugstināšanai, pasā-
kumu mārketingu. Viņš nodarbojas arī 
ar pētniecību, kur galvenie pētniecības 
virzieni ietver tūrisma mārketingu, tel-
pisko analīzi un klasterus. 

Laipni aicināti visi interesenti, ie-
priekš piesakoties uz lekcijām līdz 
23.11.18. pa tālruni: +371 65161296 vai 
+371 29275412 vai e-pastu: turisms@
koknese.lv

Aicinām sekot līdzi informācijai 
www.visitkoknese.lv un https://www.
facebook.com/KoknesesTIC/

Projekta "AttractiveFORyou" jeb 
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīs-
tība un tūrisma infrastruktūras pieeja-
mības uzlabošana” Nr.LLI–211, mērķis 
ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu 
pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot 
esošo tūrisma pakalpojumu un infra-

struktūras pieejamību, palielinot inte-
resi potenciālo tūristu vidū, reklamējot 
vienotus tematisko pārrobežu tūrisma 
maršrutus. 

Projekta vadošais partneris ir Kokne-
ses novada dome, partneri – Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un 
tradicionālās amatniecības informācijas 
un koordinācijas centrs un Pluņģes rajo-
na pašvaldība.

Projekta īstenošanas laiks ir no 
01.04.2017.–31.12.2018. Projekta kopē-
jās izmaksas ir 471 234,46 euro, no tām 
400  549,29 euro ir Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda fi nansējums Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014–2020 ietvaros.

 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības fi nansiālo atbalstu. Par pub-
likācijas saturu pilnībā atbild Kokneses 
novada dome un tas nekādos apstākļos 
nav uzskatāms par Eiropas Savienības 
ofi ciālo nostāju.

Lekcijas tūrisma jomas uzņēmējiem un speciālistiem
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Šis būs stāsts par Kokneses 

novada Iršu pagastā dzimušu 

ievērojamu cilvēku Konrādu 

Dekertu – izcilu advokātu un 

aktīvu sabiedrisko darbinieku, 

drosmīgu karavīru un cīnītāju 

par Latvijas neatkarību.

 
Konrāds Dekerts ir dzimis Latvi-

jā, bet viņa dzimtas saknes ir meklē-
jamas Vācijā.

1766. gadā, pēc ķeizarienes Katrī-
nas II iniciatīvas, Iršos tika dibināta 
lielākā baltvācu zemkopju kolonija 
Baltijā. No Vāczemes uz Iršiem ie-
radās daudz ieceļotāju, kuri paaudžu 
paaudzēs, līdz 1939. gadam, iedzīvo-
jās un saimniekoja kolonijā– apstrā-
dāja zemi, nodarbojās ar amatniecī-
bu un lauksaimniecību. 

Šūpulī ieliek gara 
spēku un stipru 
gribu

1891. gada 15. augustā baltvācu 
kolonistu Aleksandra Johana Deker-
ta un Idas ģimenē nāca pasaulē dēls 
Konrāds Dekerts. Konrāda vecāki 
zināja, ka audzinās dēlu par krietnu 
cilvēku, bet stāvot pie zēna šūpuļa, 
viņiem nebija ne mazākās nojausmas 
par to, ka viņš būs apveltīts ar izcilām 
prāta spējām, daudz mācīsies, dros-
mīgi dzīvos ar savu pārliecību, pie-
dalīsies I Pasaules karā, cīnīsies par 
Latvijas neatkarību, ieņems atbildī-
gus amatus. Par savā dzīvē sasniegto 
saņems vērtīgus apbalvojumus – III 
šķiras Lāčplēša Kara Ordeni Nr.1985 
(apbalvots 1926.g. par sevišķiem no-
pelniem bermontiādes laikā 1919 
X–XII), Francijas Kara krustu (visas 
3 pakāpes), Anglijas ordeni „Mili-
tary Cross”, Beļģijas Kroņa ordeni ( 
apbalvots I Pasaules karā), Krievijas 
Svētā Staņislava ordeni (3. šķira). 

Konrāds Dekerts ir dzimis Iršos, 
(Vidzemes guberņā), jeb senos lai-
kos tā dēvētajā Hiršenhofā. – Vasku-
kalna mājā. Vaskukalna mājā sākās 
Dekertu dzimtas stāsts. Mūsdienās 
šo vietu sauc par Tālēm. Jēkaba 
Dekerta ( Konrāda Dekerta brālis ) 
nostāsts liecina, ka Vaskukalna no-
saukums radās kolonijas laikā. Šinī 
vietā dzīvoja latviešu zemnieks, kurš 
nodarbojās ar biškopību – tātad viņa 
amats bija saistīts ar vasku. Viņš ko-
lonijā nevarēja palikt un tika izsūtīts 
uz Gulbenes pusi. Vaskukalnam un 
tajā atrodošajai mājai tika iedots 58 
numurs. (kolonistu mājām nebija 
nosaukumu, tās tika numurētas).

Konrāda bērnība ir saistīta ar lau-
kiem. Pienākot skolas laikam zēns 6 
gadus mācās Iršu centra 6 klašu vācu 
pamatskolā. Skolā strādā 6 skolotāji. 
Konrāds ģimenē ir vecākais bērns. 
Ar laiku viņam piepulcējas paprāvs 
pulciņš brāļu –Nikolajs, Rafaels, 
Georgs, Jēkabs, Bertolds un divas 
māsas – Aleksandra un Zigfrīda.

 
Pirmā Pasaules kara 
gaitās

Neraugoties uz kuplo bērnu skai-
tu, vecāki atbalsta Konrāda interesi 
par mācībām un pēc Iršu centra 6 
klašu vācu pamatskolas beigšanas 
viņš mācās Rīgas Pilsētas reālskolā. 
Mācības notiek vācu valodā. Reāl-
skolu Konrāds beidz 1910. gadā ar 
zelta medaļu. Esot prom no mājām, 
Konrāds kļūst patstāvīgs un dodas 
uz Maskavu, lai iestātos M. Lomo-

nosova Maskavas universitātes Ju-
ridiskajā fakultātē. Universitāti viņš 
beidz 1915. gadā ar sudraba medaļu. 
Iegūtās zināšanas uzņēmīgais jau-
neklis liek lietā un sāk strādāt par 
zvērināta advokāta palīgu Maskavas 
apgabaltiesas rajonā. Darba gaitas 
nav ilgas. 1914. gada jūlijā sākas Pir-
mais pasaules karš. 

Konrāds 1915. gada septembrī 
brīvprātīgi iestājas Krievijas armi-
jā. 1916. gada maijā Maskavā beidz 
Aleksandra karaskolu un iegūst jau-
nākā virsnieka (praporščika) pakāpi. 
Šī paša gada jūlijā Konrāds ir iekļauts 
1. krievu atsevišķās brigādes sastāvā 
un tiek komandēts doties uz Francijas 
fronti. No 1916. gada – 1918. gadam 
viņš cīnās pret Vācijas armiju. Kon-
rādam nav pieņemams vācu militā-
risms. Karojot Francijas frontē, viņš ir 
pulka tiesas priekšsēdētājs, 1917. gada 
jūlijā ir iecelts par rotas komandieri, 
vēlāk paaugstināts par podporučiku. 
No 1917. gada oktobra Konrāds pilda 
bataljona tiesas priekšsēdētāja uzde-
vumus. 1918. gada janvārī, sakarā ar 
brigādes izformēšanu, viņš ir iecelts 
par jaunāko virsnieku apvienotā rotā 
krievu bāzē.

Konrāds Dekerts labi pārzina 
franču valodu. 1918. gada jūnijā 
viņš brīvprātīgi iestājas Francijas 
armijā, lai apgūtu franču kara māks-
lu un izlūkdienestu darbu. Viņš ir 
armijas 1. koloniju pulka leitnants 
un tulks Senegālā. No 1918. gada 
jūlija līdz 1919. gada jūlijam – ve-
selu gadu– Konrāds Dekerts dienē 
Arhangeļskas frontē – kā virsnieks 
vada Francijas Ziemeļu ekspedīciju 
un piedalās kaujās pret lieliniekiem 
pie Murmanskas un Arhangeļskas.

Spēku dod 
atgriešanās Latvijā 
un mīlestība

1919. gada jūlijā Konrāds De-
kerts atgriežas Francijā. No šī gada 
augusta ir Francijas kara misijas lo-
ceklis Baltijas valstīs. Misijas laikā 
tiek kontrolēta vācu armijas izvāk-
šanās no Baltijas un sekmēta cīņa 
pret lieliniekiem. Misijas uzdevumā, 
šī gada rudenī Anglijas – Francijas 
virsvadība nokomandē Konrādu ie-
stāties Bermonta Rietumkrievijas 
brīvprātīgo armijā, kurā viņš veic 
armijas sapieru dienesta priekšnie-
ka palīga pienākumus, nodarbojas 
ar kontrpropogandu un izlūkošanu, 
un piegādā svarīgas ziņas latviešu 
štābiem. Viņš izglābj ≈ 400 cilvēku 
no nošaušanas, arī 2 sakarnieces no 
Latvijas armijas – Veščunu un Lācis.

1920. gadā Konrādu no armijas 
demobilizē veselības stāvokļa dēļ. 
Viņam atklāj plaušu tuberkulozi. 
Slims būdams viņš ir dienējis un 
godprātīgi pildījis uzticētos pienā-
kumus. Pēc demobilizēšanas viņš 
paliek Francijā un strādā par bankas 
korespondentu. Neilgu laiku Kon-
rāds dzīvo Briselē un korespondenta 
pienākumus veic eksportfi rmā.

1925. gadā Konrāds atgriežas Lat-
vijā. Kā pats viņš teica, ka uz Latviju 
atbraucis nomirt, jo ar veselību ir 
pavisam slikti. Mamma Ida par dēlu 
ļoti rūpējas. Lauku vide un mātes 
mīlestība palīdz Konrādam atlabt. 

1926. gadā Konrāds satiek Mari-
ju, meiteni, kura viņam iepatīkas. 
Ir skaists draudzēšanās laiks. 1927. 
gadā viņš Marijai atklāj, ka ir slims 

ar plaušu tuberkulozi un uzdod jau-
tājumu, vai ar slimu cilvēku viņa 
vēlas sasaistīt savu turpmāko dzīvi? 
Atbilde skan: „Jā!” Šajā pašā gadā 
Konrāds Dekerts un Marija Marti-
nova apprecas.

1927. gada aprīlī Konrāds sāk 
strādāt Rīgā – advokātam Dālem 
par palīgu. Sākums ir grūts. Konrāds 
mācās latviešu valodu un kārto ek-
sāmenu. Citādi advokatūrā strādāt 
nevar. Konrāds dzīvo gan Rīgā, gan 
brauc uz Iršiem uz Vaskukalnu, kur 
viņu gaida ģimene un vecāku saim-
niecībā darbi. 

Paralēli privātajai dzīvei Konrāds 
kāpj pa karjeras kāpnēm un nodi-
bina savu advokātu biroju. Iršos ve-
cāki ir nopirkuši zemi, kuru atdod 
dēliem. Sava daļa tiek arī Konrādam.

Iršos ceļ savu māju
1928. gadā Konrādam un Mari-

jai piedzimst meita. Konrāds viņu 
nosauc par Tatjanu. Meitai vārds 
tika izvēlēts par godu Tatjanas die-
nai. Tatjana ir dēvēta par studentu 
aizstāvi. Konrāds ir krievu studen-
tu korporācijas „Ruthenia” goda 
fi listrs. 1928. gads Konrāda dzīvē 
saistās ar vēl vienu svarīgu notiku-
mu. Viņš Iršos sāk celt savu māju 
„Krustupji”. Konrāds daudz strādā 
advokāta birojā, lai nopelnītu nau-
du, kuru iegulda būvniecībā. Viņš 
konsultē sabiedriskās organizācijas, 
Latvijas pareizticīgo centrālo drau-
dzi, Latvijas kara invalīdu biedrību. 
„Krustupjus” ceļ kā dzīvojamo māju, 
kurai vienā galā paredzētas telpas 
veikalam.

1930. gadā Konrādu Dekertu 
uzaicina strādāt par juriskonsultu 
Beļģijas un Francijas sūtniecībās 
Rīgā. Uzlabojās ģimenes materiālā 
situācija un 1935. gadā „Krustupji ” 
ir pabeigti, bet sākotnējais mērķis ir 
mainījies. Konrāds izlemj, ka veika-
la vietā būs pienotava. Viņš atbalsta 
K. Ulmaņa politiku, ka laukos cil-
vēkiem ir jāražo sava produkcija un 
gudri jāpārdod. Priekš piena piegā-
dātājiem Konrāds iegādājas nelielu 
pienotavas iekārtu. Pateicoties saka-
riem, kuri iegūti strādājot sūtniecī-
bās, pienotava izveidota pēc franču 
un beļģu modes. Pienotavu pabeidz 
1935. gadā.

1936. gadā Dekertu ģimenē ienāk 
vēl viens priecīgs notikums. Pasaulē 
nāk Aleksejs – jaunākā atvase.

Konrāds paralēli juriskonsulta 
darbam uzrauga arī pienotavas dar-
bību un rūpējas par tās attīstību. Pie-
notavā ir pieņemts darba vadītājs un 
speciālisti. Uz vietas ražo sviestu un 
Iršu sieru. Pienu pieņem no visiem, 
kuri vēlas to piegādāt. Uz vienoša-
nās pamata 1937. gadā pienotavu ar 
visu iekārtu Konrāds nodod Latvijas 
Piensaimniecības biedrībai.

1939. gadā – cienījamā vecumā 
– 90 gados nomirst Konrāda tēvs 
Aleksandrs Dekerts. 1939. gads De-
kertu ģimenei ir grūtas izvēles gads. 
Šī gada 30. oktobrī starp Latvijas un 
Vācijas valdībām tika noslēgts lī-
gums „Par vācu tautības Latvijas pil-
soņu pārvietošanu uz Vāciju.” Kon-
rāds Dekerts nolemj, ka ģimene no 
Latvijas projām nedosies, paliks Ir-
šos, lai gan priekšnojautas nav labas, 
viņš jūt un zina, ka sāksies karš… 
Tāpat Konrāds saprot, ka Vācijā viņu 
un viņa ģimeni sagaidīs mokoša no-

metne, jo tiks noskaidrots, ka Kon-
rāds ir pret nacistiski noskaņots. Vēl 
pastāv iespēja doties uz Zviedriju, 
bet Konrāds savu lēmumu nemaina.

Padomju okupācijas laikā 1941. 
gada janvārī Konrāds Dekerts nav 
ieskaitīts Advokātu kolēģijā. Viņš 
sāk strādāt par grāmatvedi amatnie-
cības artelī „Aizkars”. 

Baisais 1941. gads
Šī gada 14. jūnijā Dekertu ģimene 

pārdzīvo baisus notikumus. Konrāds 
un meita Tatjana atrodas Rīgā. Sākās 
1941. gada jūnija deportācijas. Tatja-
na skolā nokārto eksāmenus un plā-
no ar vilcienu doties uz Iršiem. Ērgļu 
stacijā viņa neierodas. Māte meitu ir 
gaidījusi velti un satraukusies dodas 
uz Liepkalnes telegrāfu. Viņai izdo-
das sazvanīt kalponi Rīgas dzīvoklī, 
kura pastāsta par izvešanu. Konrāds 
un Tatjana steigā bija pakojuši man-
tas, bet Rīgā, Torņakalna stacijā če-
kisti viņus izšķir. Divpadsmitgadīgā 
meitene paliek viena. Saņemot bē-
dīgo ziņu, Marija sāk rīkoties. Viņa 
paņem mazo Aļošu, tā vecāki sau-
ca Alekseju, un dodas ceļā uz Rīgu. 
Vispirms ar zirgu līdz Koknesei un 
tālāk ar vilcienu. Vilcienu satiksme 
vēl nav bloķēta. Rīgā Marija vēršas 
pēc palīdzības pie A. Kirhenšteina 
un V.Lāča. No minētajiem biedriem 
palīdzība netiek saņemta. Konrādu 
Dekertu uzskata par „tautas ienaid-
nieku”. Kamēr Marija meklē infor-
māciju par Konrādu Rīgā, tikmēr 
čekisti ierodas Iršos, bet neviena 
„Krustupjos” nav. Marija ļoti cienīja 
un rūpējās par savu vīru. Viņa, vē-
lēdamās palīdzēt savam Konrādam, 
dodas uz Stūra māju Rīgā. Aļošas 
un Marijas dzīvības ir glābtas, patei-
coties latviešu čekistam, kurš māti 
uzrunā par „kundzīti” un mudina 
viņu ātrāk doties prom. Viņš saka, 
ka māte pat nespētu iedomāties, 
kas viņu sagaida, ja paliks šinī ēkā. 
Bet māte neatkāpjas no savas gribas 
meklēt Konrādu un dodas uz staciju, 
kur kopā ar mazo dēlu iekāpj vilcie-
nā uz Krieviju. Marija domāja, ja iz-
dosies sameklēt Konrādu, tad varēs 
dzīvot viņa tuvumā un rūpēties par 
vīru. Būtu arī vieglāk sameklēt Tatja-
nu. Mātes plāns nepiepildās. Vilcie-
nu, kurā atrodas cilvēki, kas mūk no 
kara un nacistiem, tiek novirzīts uz 
Ērgļu līniju. Vilciens tiek līdz Sunta-
žiem. Vācu aviācija sāk bombardēša-
nu. Mašīnisti un aktīvisti laicīgi or-
ganizē cilvēku izkāpšanu. Aizbraukt 
neizdodas, vilcienu sabombardē. 
Ir sācies karš. Marija Aļošu aizved 
uz tuvākām mājām pie saimnieka 
un lūdz, lai dēlu pieskata, jo viņa 
noteikti pēc iespējas ātrāk pēc viņa 
atgriezīsies. Marija dodas atpakaļ uz 
Rīgu, kuru drīz vien ieņem vācieši. 
Pēc kāda laika māte ierodas pie Sun-
tažu saimnieka ar zirgu un vedēju, 
kurš apņēmies viņus abus aizvest uz 
Iršiem. Marijas plāns atrast Konrā-
du un aizbraukt pie viņa uz Krieviju 
nepiepildās.

Aiziet ar sapni par 
Latviju

Pēc apcietinājuma – 1941.gada 
14. jūnijā Konrādu Dekertu izsūta 
uz Usoļlagu Soļikamskas soda no-
metni un meitu Tatjanu uz Kamsku 
– aiz Krasnojarskas. Konrādam De-
kertam izsūtījumā saasinās slimība 

– plaušu tuberkuloze. Pateicoties 
ārsta Nikolaja Stolivo rūpēm, kurš 
arī ir izsūtīts, Konrāds nedaudz tu-
ras pie veselības. Cerības, ka kļūs 
labāk nav. 1942. gada 18. aprīlī K. 
Dekertu notiesā uz 10 gadiem ieslo-
dzījumā. Šī gada rudenī viņam vese-
lības stāvoklis ir pavisam slikts. No-
metnē, saviem domu biedriem viņš 
saka, ka neviens viņam vairs nevar 
palīdzēt, viņš vēlas mirt, bet pēdējā 
vēlme ir 18. novembrī godam atzī-
mēt Latvijas republikas 24. gadadie-
nu. Vīri viņu saprot un atbalsta. Ar 
dziesmām un runām tiek godināta 
Latvija, bet 19. novembrī nometnē 
veic izmeklēšanu, lai noskaidro-
tu, kurš organizējis pretpadomisko 
pasākumu. Konrāds Dekerts pats 
piesakās, ka ir vienīgais, kurš vaino-
jams pie svētku organizēšanas. Pēc 
pavēles, 1942. gada 19. novembrī, 
Konrādu Dekertu nošauj. Nāves da-
tumu apliecina rehabilitācijas aplie-
cība.

K. Dekerta meita Tatjana no 1941. 
gada līdz 1946. g. atrodas izsūtījumā 
Krasnojarskas novadā un 1947. gadā 
atbrauc uz Rīgu. 1975. gadā nomirst 
Konrāda sieva Marija Dekerte un 
1954. gada aprīlī traģiski nomirst 
Tatjana. 

Konrāds Dekerts bija ļoti strādīgs, 
uzņēmīgs un gudrs cilvēks. Viņš uz-
skatīja, ka viņam ir pienākums dar-
boties sabiedrības labā. Konrāds ir 
bijis pareizticīgo katedrāles baznīcas 
padomes loceklis un kādu laiku ie-
ņēmis arī vecākā amatu, darbojies 
Krievu juridiskajā biedrībā Latvijā 
un studentu korporācijā „Ruthenia”. 
Konrāds ir daudz strādājis pie pien-
saimniecības attīstības savā dzimtajā 
pusē –Iršos. 

Viņš zināja krievu, latviešu, vācu, 
beļģu valodu, bija liels franču kultū-
ras un valodas cienītājs.

Konrāds ļoti vēlējās, lai arī viņa 
bērni saņemtu labu izglītību. Aļoša 
vēl bija mazs, bet meitu Tatjanu viņš 
skoloja Franču licejā. Meitene jau 12 
gadu vecumā bija izbraukājusi Rie-
tumeiropu, perfekti zināja latviešu, 
krievu, vācu un apguva franču va-
lodu. Lai abiem bērniem iemācītu 
valodas, vecāki vienu nedēļu runāja 
vienā valodā, bet otru nedēļu citā 
valodā. 

Aleksejs Dekerts savu tēvu Kon-
rādu vērtē kā augstas raudzes cilvē-
ku – taisnīgu un godīgu. Konrāds 
visu savu dzīvi ir bijis īsts džentel-
menis.
Alekseja Dekerta atmiņas par savu 

tēvu Konrādu Dekertu
pierakstīja Iršu pagasta bibliotēkas 

vadītāja Dace Grele

Konrāds Dekerts – Iršu pagasta lepnums
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2018. gada 8.septembra pēcpus-
dienā Kokneses senioru klubiņš „Pī-
lādzītis” tikās ar septiņiem Latvijas 
novadu „Pīlādžiem”. Patiess prieks 
bija atkal satikt ļaudis no citiem no-
vadiem, jo koknesieši draudzējas ar 
citu novadu senioru klubiņiem. Kā 
pārsteigums bija arī jauniegūti drau-
gi, kuri pirmo reizi ciemojās Kok-
nesē. Milzīgu pārsteigumu visiem 
sagādāja Lība Zukule. Ciemos bija 
uzaicināts Eiropas Parlamenta depu-
tāts Krišjānis Kariņš un viņa palīdze 

Elīna Bīviņa. Negaidītu pārsteiguma 
dāvanu saņēma trīs dāmas – Ņina 
Rušmane, Marita Radvila un Inese 
Skuja – viņām K.Kariņš pasniedza 
diplomus par radošu un aktīvu dar-
bu senioru klubiņā ,,Pīlādzītis” un 
divu dienu ceļojumu uz Eiropas Par-
lamentu Briselē. 

Iepazīties ar Eiropas Parlamen-
ta deputāta darba ikdienu devās 26 
cilvēku liela grupa. Šajā grupā bija 
aktīvi cilvēki no dažādiem Latvijas 
novadiem, kuri balvu bija nopelnī-

juši, čakli strādājot. 
16. oktobrī agri no rīta izlido-

jām uz Briseli – modernā Air Baltic 
lidmašīnā. Briselē mēs izbaudījām 
pārvietošanos ar dažādiem trans-
portlīdzekļiem: eskalatoriem, vilcie-
nu un metro. Nakšņojām senatnīga 
stila viesnīcā, kurai pretī cēlās ļoti 
moderna, stiklota, daudzstāvu vies-
nīcas ēka. Pēc formalitāšu nokārto-
šanas un neilgas atpūtas viesnīcā, 
devāmies pastaigā pa vecpilsētu. 
Nokļuvām pilsētas Lielajā laukumā 

– “Briseles sirdī”. Populārākais 
tūristu apskates objekts: „Ču-
rājošais puisēns”, pilsētā ir arī 
vēl “Čurājošā meitenīte”.

Mazliet piesēdām, lai rem-
dinātu izsalkumu – ielas 
kafejnīcā, kur nobaudījām 

iecienīto beļģu alu un kartupeļu 
frī. Pēcpusdienā ceļš veda uz pašu 
galveno mērķi – Eiro Parlamentu. 
Daudzstāvu ēku kompleksā vērojām 
parlamenta zāli no balkona skata 
punkta, bijām 14. stāvā – K. Kari-
ņa darba kabinetā, piedalījāmies 
foto sesijā pie Parlamenta sēžu zāles 
foto sienas. Pēc interesantās ekskur-
sijas tikām aicināti doties pastaigā 
uz vakariņām – jaukā restorāniņā. 
Ceļš mums vijās no kalna lejup, le-
jup – garām mūzikas instrumentu 

muzejam, karaļa pilij, daudzām in-
teresantām ēkām un pieminekļiem. 
Vakariņas bija ļoti mājīgā, jautrā 
noskaņojumā, tajās piedalījās arī K. 
Kariņš. Viss bija lieliski! No viesnī-
cas 4. stāva balkona bija redzama 
liela daļa no pilsētas. Otrā dienā – 
brokastis viesnīcā, brīvais laiks un 
atpakaļceļš uz lidostu, ceļš mājup. 
Šis brauciens bija kā mazs sapnis : 
„te bija un te vairs nav”– atpakaļ uz 
savas zemes, skaisti nolaisties, kad 
zem lidmašīnas redzam izgaismoto 
Rīgu – Latviju.

Tagad varam pakavēties atmiņās, 
skatoties foto. Vēlreiz paldies par šo 
iespēju tikt uz Briseli, mazliet izjust 
tās varenību un burvību.

Ņina Rušmane, Marita Radvila, 
Inese Skuja

Dāvanā ceļojums uz 
Eiropas Parlamentu Briselē

Inese Skuja, Marita Radvila, Ņina Rušmane un Eiropas Parlamenta 
deputāts Krišjānis Kariņš.

Kad izlasīju, ka ir iespējams pie-

dalīties kulinārijas konkursā, 

pagatavojot kādu latviešu lite-

ratūrā aprakstītu ēdienu, pat 

nešaubījos, ka Kokneses biblio-

tēkai tas tiešām der – tas reizē  

ir īsts izaicinājums paveikt kaut 

ko tādu, par ko pašiem prieks, 

un aiz laba prāta mēs to, iespē-

jams, pat neizdarītu.

Ingrīda Grūbe, 

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre 

Ēdienu recepšu grāmatās ir tiešām 
daudz! Ko tad īsti izvēlēties? Sākumā 
domāju, ka tās varētu būt Pindacīšas 
pankūkas – jā, gardas, ticu… tad aiz-
domājos par mazo putriņu, pie kuras 
Pindacīša netika!...bet tomēr gribējās 
kaut ko īpašu, vienreizīgu, tikai Kok-
nesei raksturīgu! Protams, tas ir mūsu 
mīļais R. Blaumanis, kura radītie tēli 
(Kristīne, Edgars), manuprāt, vēl šo-
brīd dzīvo Kokneses muižas mūros!

Recepte no „Blaumaņa 
pavārgrāmatas”

Domāts, darīts – gatavosim to, ko 
Kokneses muižā – Jaunajā pilī pa-
sniedza pašam Baronam! Konkrētāk 
– salātus pie cepeša! Meklējam plauk-
tā lugu "Ugunī", meklējam recepti A. 
Kuzinas "Blaumaņa pavārgrāmatā". 
Ir! Darīts! 

  O, salātu sastāvdaļas nevarētu no-
saukt par pieticīgām (ar tām, prātīgi 
rīkojoties, varētu kādu laiku pat labi 
izdzīvot), bet mēs vēlamies gatavot 
pēc iespējas autentiskāku recepti!  

   Tātad, mums vajadzēs: lapu sa-
lātus, cieti vārītas olas, vārītas bie-
tes, šalotes sīpolus, holanderu siļķi, 
sardelles – anšovus, kaltētu Lībekas 
desu, nēģus, lociņus. Salātu mērcei – 
eļla, etiķis, sinepes, baltie pipari, sāls, 
vārītu olu dzeltenumi. Kompliments 

brīnišķīgajai valodai receptē – "Kad 
tie salāti labi ir nopucēti un nomaz-
gāti, tad ļauj viņiem itin labi notecēt, 
griez viņus 4 jeb 5 gabalos un liec iekš 
salātu bļodas."

  Lai uzzinātu pareizās gatavošanas 
proporcijas, mēs pārrunājām senās 
mērvienības, to, cik mūsdienu izprat-
nē ir colla, kortelis, mārciņa. Kopā 
izsmaržojām, kas īpašs baltajos pi-
paros (tos apmēram 2 nedēļas mērcē 
tīrā, tekošā ūdenī, tad noloba miziņu, 
kaltē, tā iegūstot interesantu lauku un 
siena aromātu), pārbaudījām uz sa-
vām acīm sīpola raudināšanas spējas 
– izrādās, ka tas ir interesants ķīmisks 
process, par kuru pat šausmu fi lmu 
varētu uzņemt!

Gatavošanas procesā 
atklāj jaunas 
vēstures lappuses

Nekad nebūtu domājusi, ka tas no-
tiek šādi (rakstu un izbaudu šo pro-
cesu):

– Nazis sagriežot "atver" sīpola 
šūnas, atbrīvojot no tām fermentus – 
bioloģiskas molekulas, kuras piedalās 
un paātrina dažus ķīmiskos procesus.  

– Fermenti piedalās ķīmiska re-
akcijā, un no sīpolā esošajām vielām 
vispirms veidojas sēru saturoša skābe, 
kura, tālāk to sašķeļot, izdala īpašu 
gāzi. 

– Šī gāze izplatās pa gaisu un sa-
sniedz mūsu acis.  

– Gāze simulē acu, deguna, mutes 
nervu šūnas, radot dzelošu un sāpīgu 
sajūtu. 

– No acīm izdalās asaras, lai šķīdi-
nātu pēkšņo gāzes uzbrukumu.

   Pārrunājām arī to, ko tad darīt, lai 
sīpols mūs virtuvē neraudinātu. Jāat-
zīstas, ka, lai tiktu galā ar visām salātu 
sastāvdaļām, lūdzu konsultāciju Mār-
tiņam Rītiņam (nesaņēmu gan), Mār-
tiņam Sirmajam (daudz un izsmeļoši 

angļu valodā, paldies!). Paldies arī   
"Braku" muzeja saimei par ieinteresē-
tību mazās putriņas jautājumā.

  Salātus gatavojot, runājām par 
Kokneses vēsturi, R. Blaumaņa dzīves 
zināmajām un nezināmākajām lappu-
sēm, skatījāmies 1966. gadā uzņemto 
fi lmu "Purva bridējs", pētījām Jaunās 
pils fotogrāfi jas (tur tiešām bija vieta 
salātu un citu gardumu audzēšanai 
visu gadu) dažādos laika posmos. 
Milzīgs paldies zinošajai Kokneses 
gidei Spodrai Briedei par interesanta-
jiem faktiem.

Svētdienīgā saruna turpinājās jau 
pie galda, kad mūsu kopīgais veikums 
tika degustēts! Dana un Asnate mūs 
vēl palutināja ar saviem Barona galda 
cienīgiem ēdieniem! Pašiem un vē-
deriem prieks! Nekad neticēju, ka no 

minētajiem produktiem varētu sanākt 
garda salātu mērce, bet tiešām izdevās 
arī tā!

  Sarunas svētdienas galdam pie-
dien. Prieks, ka bijām kopā dažādas 
paaudzes – runājām par vecvārdiem, 
kurus jaunie vairs nezina (terīne, zos-
te, ķisenis) un nelieto. Savukārt mēs 
mēģinājām saprast, kā runā jaunieši 
(haileiteris, Netīrā cilpa, airmaksi..) 
Šaubu nav, ka angļu valodas ietek-
me ir liela. Protams, runājām arī par 
modi, stilu!

Lai nedaudz atpūstos, kopā izpil-
dījām nelielus uzdevumus, lai pār-
baudītu sevi un uzzinātu, cik daudz 
zinām par Koknesi un koknesiešiem 
(kurā gadā Koknesi var sasniegt pa 
dzelzceļu, kā senāk sauca upi Pērse, kā 
sauc Likteņdārza idejas autoru, kāds 

vārds Blaumanim, Gudļevskim…)
  Atvadoties sapratām, ka vēl ir 

daudz interesantu ideju, kuras varētu 
un vajadzētu realizēt, lai vēl vairāk ie-
pazītu Koknesi. Lūk, būs iemesls tik-
ties vēl!

 Par to, kā mums garšoja salāti, ko 
mēs runājām bibliotēkā, pastāstīju arī 
Baronam Jaunajā pilī! Tikai žēl un 
skumji, ka šīs pērles vietā, kurai šogad 
būtu 124 gadi, ir bērziņos ieaugušas 
drupas. Jā, kā būtu, ja būtu!? Brauciet 
ciemos – Koknese ir skaista visos ga-
dalaikos – īpaši rudenī! Mēs sev no-
vēlam – zināt par Koknesi vairāk, kā 
zina mūsu viesi!

Paldies vēlreiz visiem – manai ēnu 
dienas ēnai Danai, Asnatei, Spodrai, 
Intai, Dominikam, Mārim. Mēs lielis-
ki pavadījām laiku!

Literārais ēdiens Kokneses pagasta bibliotēkā ir tapis!

Blaumaņa receptes apguvēji.

Ekskursantu kopbilde
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26. oktobrī Iršu pagasta bib-

liotēkas "Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas" dalībnieki de-

vās mācību ekskursijā. Plāno-

jot maršrutu tika ņemtas vērā 

bērnu vēlmes.

Dace Grele, 

Iršu pagasta bibliotēkas 

vadītāja

Šogad   lasīšanas veicināšanas 
programmā piedalās pirmsskolas 
grupiņas mazie lasītāji. Viņi iepazīs-
tas ar 5+ grupas grāmatām, skolotā-
jas Daigas Andersones vadībā bērni 
apgūst klausīšanās un lasīšanas pras-
mes. Izlasītie daiļdarbi tiek pārrunāti 
un atainoti zīmējumos. 

Pavisam netālu no Iršu pagasta, 
Siljāņos, atrodas brīnišķīga apska-
tes vieta – trušu audzētava "Karlī-
nes", kurā kopā ar trušiem draudzī-
gi sadzīvo eksotiski dzīvnieki un 
putni. Trušu audzētavas īpašnieks 
mums laipni izrādīja saimniecību, 
pastāstīja par savām iecerēm, pa-
darītajiem darbiem un atklāja, cik 
daudz zināšanu nepieciešams, lai 
varētu veiksmīgi darboties. Seci-
nājām, ka "Karlīnes" saimniekiem 
netrūkst ideju un vēlmes uzdroši-
nāties un darīt. 

Kūtī un nožogotā aplokā apska-
tījām pāvus, fazānus, pērļu vistiņas, 
tītarus, zosis, kaziņas un jūras cū-
ciņu. Murkšķi gan nebija iespējams 
apskatīt, tas esot sagatavots jau zie-
mas miegam. Saimniekam pašam 
gan ir aizdomas, ka dzīvnieciņam 
miegs neesot nemaz prātā, jo vēl 
labprāt graužot kaltētus banānus un 
čubinoties pa būri. 

Par katru dzīvo radību saim-

niekam ir savs stāsts vai piedzīvo-
jums. Prieks, ka "Karlīnes" truši ir 
skatāmi dzīvnieku izstādēs ne tikai 
Latvijā, bet arī citās Eiropas val-
stīs, piemēram, Dānijā. Dzīvnieki 
un putni ir pieraduši pie atbraucē-
ju uzmanības un labprāt ļaujas, lai 
viņus pabužina, pabaro un samīļo. 
Arī mēs iepazināmies un samī-
ļojām mazos draugus. Prieka un 
emociju bija pārpārēm. 

Tālāk ceļš mums veda uz Pļavi-
ņām, kur apmeklējām sākumskolas 
vecuma bērnu rotaļu un attīstības 
centru "Pepija". Šī mājīgā un iespē-
jām bagātā vieta Iršu bērniem ir ie-
patikusies. Centra dalībnieki vien-
mēr parūpējas, lai pēc apmeklējuma  
visi aizietu apmierināti un  ieguvuši 
jaunas zināšanas. Šoreiz mēs mā-
cījāmies izspēlēt spēli "Pasaki sev, 

pasaki citiem", kura tika iegādāta 
uzvedība.lv. Spēles laikā ar kartīšu 
palīdzību mācījāmies pateikt labu 
par sevi un citiem. 

Mājupceļā, dodoties uz Likteņ-
dārzu, mums pārsteidza lietus. Pal-
dies Likteņdārza informācijas cen-
tra darbiniecēm, kuras tējas pauzei, 
ierādīja vietu zem nojumītes. Pirms-
skolas grupiņas bērniem lietainie 
laika apstākļi netraucēja paveikt jau 
sen ieplānotu darbu – Lielajam kal-
nam atvest zemi un akmeņus. 

Mācību ekskursijas laikā smē-
lāmies daudz pozitīvu emociju un 
turpināsim ar vēl lielāku sparu lasīt 
kolekcijas grāmatas. 

Paldies Iršu pagasta pārvaldei par 
atbalstu, Pērses sākumskolai par sa-
darbību un bērniem par piedalīša-
nos! 

Iršu pagasta bibliotēkas lasītāji 
viesojas kaimiņu novadā

Ekskursijas dalībnieki – čaklie grāmatu lasītāji.

 I.Gaiša vidusskolas pedagogu 
kolektīvs pakāpeniski atjaunojas. 
Vairāk nekā 30 bijušie skolotāji jau 
ir pelnītā atpūtā.

 Lielai daļai no viņiem ikdiena 
paiet sadzīviskās rūpēs, kā arī veltot 
laiku vaļaspriekiem.

 Ja cilvēks lielu sava mūža daļu ir 
bijis sabiedrisks, tad kādreiz ilgstoši 
būt vienatnē vai tikai ar pašiem tu-
vākajiem kļūst nomācoši. Pavisam 
nepatīkami un skumji kļūst tad, ja 
tiec aizmirsts ievērojamas dzīves ju-
bilejas sakarā.

 Ir ļoti labi, ja izdodas satikties ar 
līdzīgi domājošiem, ja jūties sadzir-
dēts un pat vajadzīgs.

 Viss iepriekš minētais dažus no 
bijušajiem Kokneses vidusskolas 
skolotājiem Valsts simtgadei par 
godu lika sarosīties un darīt kaut 
ko šajā sakarā (labāk vēlāk, nekā 
nekad).

Pirmā nozīmīgā tikšanās bija šī 
gada martā Sporta centrā. Tad svei-
cām mūsu cienījamo Rutu Brūklenu 
90.dzimšanas dienas sakarā, kā arī 
apskatījām labiekārtotos kabinetus 
un palīgtelpas.

Par to sirsnīgs paldies tika teikts 
Dāvim Kalniņam, Ņinai Kivleniecei 
un jo īpaši Ludmilai Čudarānei. Vi-
ņas radītā gaisotne ķīmijas kabinetā 
lika sajust, ka esam gaidīti savā biju-
šajā darba vietā.

Ļoti pateicīgi bijām arī kafejnīcas 
īpašniecei Gundegai Klaucānei par 
atsaucību neliela cienasta sagatavo-
šanā.

Otra tikšanās notika Starptautis-

kajā Senioru dienā 1.oktobrī kādas 
no kolēģēm privātmājā. Augstākie 
spēki bija parūpējušies, lai diena 
būtu saulaina un pietiekami silta.

Tāpēc jubilāru godināšana un 
lielākā daļa pasākuma varēja notikt 
mājas pagalmā.

Mūsu Ausmas vadībā dziesma 
„Sveiks lai dzīvo!” tika skandēta par 
godu gaviļniekiem Igoram Lullem, 
Martai Upeniecei, Mārai Citko un 
Dacei Draviņai.

Sirsnīgā gaisotnē sarunās laiks 
pagāja nemanot. Pateicoties Māras 
Citko iniciatīvai bijušo „skolmeiste-
ru” kopai ir pat savs nosaukums un 
vadošā grupa.

Gan vienatnē, gan ģimeņu lokā 
pasākuma dalībniekiem būs iespēja 
pakavēties atmiņās, ieskatoties sa-
ņemtajos fotouzņēmumos.

Lai K.Kundziņa atziņa ”Kopā ar 
savējiem indivīds ir stiprs, drošs un 
bauda iespējamo dzīves pilnību” ir 
kā moto turpmākajai darbībai, kas 
būtu apliecinājums bijušā direktora 
Ilmāra Gaiša kopto tradīciju nozī-
mībai un dzīvotspējai. 

Svētku noskaņās viena no 
pasākumu organizatorēm 

Kokneses vidusskolas darbinieku 
arodorganizācijas ilggadēja 

vadītāja Aija Skolniece

Kopā pavadītie 
darba gadi sauc 
turēties kopā

Kokneses stāsts Latvijas simtgadei

Par Kokneses senatni vēstīja fl autu ansambļa „Sena deja”.

Skaistas un talantīgas – vijoles spēles ansambļa meitenes. 

Skolotāja Ilona Makareni – 
Kokneses Jaunās pils dāma 
un jaunā vijolniece Annija 

Strazdiņa.

Lieliskais trio. Mārcis Briģis, Krista Strazdiņa un Haralds Nungurs.

««« Sākums 1.lpp.

No Rīgas izsūtītā pianista veltījumu 
Koknesei skatītājiem dāvāja vecāku 
ansamblis un pedagogu kapela, bet 
fotogrāfi jās cēls savā krāšņumā parā-
dījās Pērses ūdenskritums.

Pirms 27 gadiem Koknesē tika at-
klāta Kokneses Mūzikas skola, vieta, 
kur attīstīties un augt jauniem talan-
tiem. Skolas bagātajiem gadiem sa-
vus skaņdarbus veltīja saksofonistu 
ansamblis, pianiste Meldra Eglīte un 
akordeonists Aleksis Krūmiņš.

Ulda Stabulnieka dziesma „Tik un 
tā” vienoja visus muzikālā uzvedu-
ma dalībniekus, bet apliecinājumu, 
ka stāsts par Koknesi turpināsies 
izskanēja Ivetas Bērziņas vārdos: 
„Koknese ir maza daļiņa no Latvijas, 
mums Koknese ir Latvijas sirds. Aug 
bērni – mūsu nākotne!” Pasākuma 
noslēgumā Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris patei-
cās skolas direktorei Ivetai Bērziņai, 
skolas kolektīvam un bērnu vecākiem 
par kopīgi radīto dāvanu mūsu valsts 
svētkos, kā arī Mūzikas skolas direk-

tore sacīja sirsnīgu paldies saviem ko-
lēģiem par kopā paveikto. Un arī man, 
šo rindu autorei, bija prieks piedalīties 
pasākuma veidošanā, palīdzot izvēlē-
ties vēsturiskos notikumus un uzraks-
tot tekstu maziem papildinājumiem 
starp muzikālajiem priekšnesumiem.

Vislielākie ieguvēji, veidojot šo 
muzikālo uzvedumu, noteikti bija 
Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi, 
uzzinot daudz jauna par Kokneses 
vēsturi. Viņiem priekšā vēl tāls ceļš 
ejams, lai šajā ceļā viņus pavada mī-
lestība un lepnums par dzimto vietu!
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Lāčplēša dienas svinības Kok-

nesē sākās ar Kokneses dzie-

dāšanas biedrības 150 gadu 

jubilejas koncertu „Mēs esam 

Latvija”. Koknesē izsenis godā 

celta kora dziedāšanas tradīcija 

un laiku plūdumā nekas nav 

mainījies – latvietim dziesma 

ir tikpat svēta kā zeme, kurā 

dzīvojam. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Kokneses dziedāšanas biedrības 
pirms pusotra gadsimta iesākto turpi-

na un arī šajā jubilejas koncertā dzies-
mu pūru vaļā vēra Kokneses kultūras 
nama jauktais koris „Alaine”, sieviešu 
koris „Anima” un Kokneses Mūzikas 
skolas koris. Koru dziesmas mijās ar 
Kokneses kultūras nama vidējās pa-
audzes deju kolektīva „Rats” un jau-
niešu deju kolektīva skaisto un cēlo 
dejas soli.

Godā ceļ kora 
dziedāšanas tradīciju

Koncerta vadītāja Astrīda Saimena 
atgādināja Andreja Pumpura vārdus, 
kas lasāmi uz piemiņas plāksnes pie 

Kokneses kultūras nama sienas: „Tau-
ta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied.” Un 
mēs ar lepnumu varam sacīt – dzies-
mā un dejā Koknese zied! Paldies 
koru dziedātājiem un deju kolektīvu 
dalībniekiem, kuri ar lielu pašaiz-
liedzību dodas uz mēģinājumiem, 
gatavo koncertprogrammas un dāvā 
mums visiem svētku brīžus. Dziedot 
jauktajam korim „Alaine”, varējām 
pārliecināties, ka ir piepildījies diri-
ģentes Silvijas Cīrules vēlējums un 
vīru balsīm ir piepulcējušies jauni 
dziedātāji. 

Koncerta noslēgumā ar pateicību 
par ieguldīto darbu tika suminātas 
koru diriģentes Silvija Cīrule, Lelde 
Kamzole-Gagaine, koncertmeistare 
Ilona Makareni, deju kolektīvu vadī-
tājas Kornēlija Reisnere, Agra Bērziņa 
un Laura Freimane.

Pēc šī pasākuma radās pārdomas, 
ka būtu nepieciešams vairāk izpētīt 
Kokneses dziedāšanas biedrības aiz-
sākumu, tās darbību un sasniegumus. 

Pirmā biedrība 
Daugavas krastos

Aizkraukles Latviešu biedrības 
2007. gadā izdotajā Kazimira Daņile-
viča grāmatā „Mūžu mūžos būs dzies-

ma” rakstīts, ka pēc Dikļu Dziedāša-
nas biedrības 1864. gadā sarīkotajiem 
pirmajiem Dziesmu svētkiem trīs vīri 
Pēteris Baldavs, Miķelis Žagars un 
Pēteris Panders 1869. gadā nodibinā-
ja Aizkraukles draudzes Dziedāšanas 
biedrību. Šajā grāmatā autors piemin 
faktu, ka Kokneses Dziedāšanas un 
lasīšanas biedrību skolotājs un di-
riģents Mārtiņš Dambis nodibināja 
1869. gadā 26. martā, bet plāksnē pie 
Kokneses kultūras nama vēstīts, ka 
biedrība dibināta 1868.gadā (intere-
sants fakts – izpētes vērts!). Biedrībā 
darbojušies 15 vīrieši, 14 sievietes, 
13 klusie biedri – kopā 42. Dziedātāji 
divreiz mēnesī uz mēģinājumiem pul-
cējušies muižas skolā. Diriģents Mār-
tiņš Dambis vispirms izveidojis vīru 
kori un vēlāk jaukto kori. Aizkraukles 
un Kokneses biedrības ir pirmās Dau-
gavas krastos. 

1885. gadā Kokneses pagastā tika 
nodibināts Viskāļu Dziedāšanas bied-
rības jauktais koris, kuru vadījis diri-
ģents Mārtiņš Augusts, bet 1887. gadā 
Bilstiņu jauktais koris, kura priekšga-
lā bijis diriģents M.Silbers.

Izraksts no 1873. gada I Vispārējo 
latviešu dziedāšanas svētku program-
mas liecina, ka 46 koru vidū pieda-

lījies arī Kokneses jauktais koris ar 
37 dalībniekiem un vadoni Mārtiņu 
Dambi. Nosaukti arī šo koristu vārdi.

Salīdzinājumam – 1973. gadā Lat-
vijas Dziesmu svētku simtgadē tikai 
no Stučkas rajona piedalījās 12 kori. 
To vidū Kokneses kultūras nama 
jauktais koris ar 57 dalībniekiem un 
diriģenti Vitu Vītolu un Kokneses 
ciemata sieviešu koris ar 32 dalībnie-
kiem un diriģenti Ausmu Markavu.

Biedrības simtgadi 
svin Kokneses parka 
estrādē

Laikrakstā „Komunisma uzvara” 
1969. gada septembrī publicēts raksts 
par Kokneses Dziedāšanas biedrības 
100 gadu atceres pasākumu. Lūk, 
neliels fragments: „13. septembrī 
Kokneses parka estrādē atkal skanē-
ja dziesma un atvasaras saulē zaigoja 
krāšņie dziedātāju tērpi. Šoreiz notika 
Kokneses dziedāšanas biedrības 100 
gadu jubilejai veltīts koru koncerts, 
kurā piedalījās ciemata kultūras nama 
jauktais koris un sieviešu koris, Kok-
neses vidusskolas zēnu un meiteņu 
ansamblis, MRS dziedātājas, kā arī 
viesi: Skrīveru kultūras nama sieviešu 
koris un tautas koris „Kokle”.

Visi pulcējās pie Kokneses kultūras 
nama, kur svētku dalībniekus sveica 
ciemata izpildu komitejas priekšsē-
dētāja Mirdza Parole. Pēc tam parka 
estrādē sākās svētku koncerts. Vienu 
pēc otras gan koru, gan ansambļu iz-
pildījumā skanēja dziesmas, kuru vēr-
tējumā piedalījās arī šā vakara goda 
viesi – bijušie dziedāšanas biedrības 
veterāni, kā arī komponists Jānis Ozo-
liņš. Un tad uz svētku estrādes kāpa 
viņi, bijušie dziedātāji – pūtēju or-
ķestra vadītājs Ūsiņš, koristi Ķevietis, 
Baltiņa, Šeturiņa un daudzi citi, kas ar 
savām dziesmām jau agrāk tālu nesuši 
Kokneses vārdu.” 

Koncertā Astrīda Saimena piemi-
nēja, ka ar lielu vērienīgu pasākumu 
1989. gadā svinēta Kokneses dziedā-
šanas biedrības 120 gadu jubileja. 

Mūsu pienākums ir saglabāt liecī-
bas par ievērojamiem notikumiem, 
neļaut zust aizmirstībā cilvēku vār-
diem, kuri ar savu dzīvi un sirds dar-
bu ir devuši savu ieguldījumu Kokne-
ses novada kultūras dzīvē.

Tauta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied

Koknese kultūras nama jauktais koris „Alaine” lepojas ar vīru balsīm!

Sieviešu koris „Anima” skaisti savu vārdu nes!

Dejā mīlestību uz tēvzemi izteic vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rats”.

Jauni un deju mīloši – Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvs.

Dziesmas ceļā Kokneses Mūzikas skolas kora dziedātāji.

Šī gada 30.oktobrī Latvijas Na-

cionālās bibliotēkas (LNB) 11. 

stāvā notika biedrības “Latvijas 

Sarkanais Krusts” (LSK) projekta 

“Manas 100 brīvprātīgā darba 

stundas Latvijai” noslēguma 

pasākums, kura laikā tika sveikti 

54 aktīvākie projekta dalībnie-

ki – cilvēki vecumā no 6 līdz 76 

gadiem, kuri savā ikdienā 2018. 

gada laikā nesavtīgi palīdzējuši 

līdzcilvēkiem, savu brīvprātīgo 

darbu pasniedzot kā dāvanu 

Latvijas valsts un LSK simtgadēs. 

Projekta dalībnieki savu nostrā-

dāto stundu skaitu (vairāk kā 100 

h) reģistrējuši interneta platfor-

mā www.100stundas.redcross.lv.

Ieva Ūtēna

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 
projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba 
stundas Latvijai” (Nr.  2018.LV/NVOF/
DAP/MAC/012/25) īsteno kopš  2018. 

gada 8.janvāra un to fi nansē Sabiedrības 
integrācijas fonds NVO fonda ietvaros. 
Pēdējā projekta īstenošanas diena bija 
31.oktobris, bet tiešsaistē stundas vēl 
joprojām tiek uzskaitītas un darbs tur-
pinās. Kokneses novads pašreiz ir 4. ak-
tīvākais novads Latvijā ar 1202 brīvprā-
tīgā stundām. Mūs aktivitātē apsteidz 
Rīga ar 3109 stundām, Rūjienas novads 
ar 1780 stundām un Brocēnu novads ar 
1308 stundām.

Šī projekta galvenais mērķis ir piln-
veidot LSK brīvprātīgo kustības uzskai-
tes sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas 
sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā dar-
bā, īpaši attālos Latvijas reģionos. 

Pirms pasākuma svinīgās daļas, ik-
vienam bija iespēja apskatīt LSK simtga-
dei veltīto LNB izstādi “Misijas sākums. 
Latvijas Sarkanais Krusts 1918–1940”. 
Brīvprātīgo godināšanas pasākumu at-
klāja LSK Prezidents Viktors Jaksons, 
sveicot visus klātesošos ar iedvesmojošu 
runu un pateikšanos par sociāli atbildī-

gu līdzdalību sabiedrības labā, tāpat, da-
lībniekus uzrunāja Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāve Alma Brinkmane, 
sakot paldies ikvienam par paveikto 
darbu.

Ar savu brīvprātīgā darba pieredzi 
iepazīstināja un ar muzikāliem priekš-
nesumiem priecēja un iedvesmoja Māra 
Upmane – Holšteine un Juris Kalnišs no 
grupas Astro’n’out.

Projekta noslēguma pasākumā tika 
sveiktas arī 8 pašas aktīvākās Latvijas 
reģionu pašvaldības – Rīgas, Valmieras 
un Daugavpils pilsētas, kā arī Rūjienas, 
Brocēnu, Kokneses, Daugavpils un 
Jelgavas novadi – šajos reģionos plat-
formas 100stundas.redcross.lv lietotāji 
reģistrējuši visvairāk stundu. Kā balvu 
pašvaldības saņēma tik gramus smagu 
medus podu, cik stundas bija nostrādā-
juši viņu brīvprātīgie! Kokneses novads 
saņēma 1173g smagu medus podu!

Visus 54 brīvprātīgos sveica LSK Pre-
zidents Viktors Jaksons un LSK Jaunat-

nes vadītāja Sigita Skujiņa, to vidū bija 
arī mūsu novadnieki Estere Riekstiņa (9 
gadi), Anete Zeimuļa – Priževoite (11 
gadi), Līga Riekstiņa (12 gadi). Mūsu 
novadā bija arī pats jaunākais projekta 
dalībnieks – 6 gadus vecais Valters Riek-
stiņš un arī vecākā – 67 gadus sirdī vien-
mēr jaunā, Lība Zukule. Īpaši godināti 
tika desmit centīgākie dalībnieki, kurus 
no mūsu novada pārstāvēja Daiga An-

dersone ar 252 nostrādātajām stundām 
un 1.vietas ieguvēja – Lība Zukule ar 
354 nostrādātām stundām!

Kopumā akcijā iesaistījās 264 cilvēki 
no 68 reģioniem, platformā ievadot vai-
rāk kā 10 000 brīvprātīgā darba stundu. 
Platforma 100.stundas.redcross.lv būs 
aktīva arī turpmāk, tādēļ LSK aicina 
ikvienu to izmantot un reģistrēt savas 
brīvprātīgā darba stundas arī nākotnē.

Brīvprātīgā darba veicēju sumināšanas pasākumā.

Kokneses novads viens no aktīvākajiem brīvprātīgā darbā!
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Ar necerēti lielu skolēnu at-

saucību ir noslēdzies Likteņ-

dārza sveču konkurss. Tajā 

piedalījās 150 klases no 74 

Latvijas skolām, kopā savācot 

1704,18 kilogramus sveču ma-

teriāla.

Mārtiņš Pučka,

Likteņdārza sabiedrisko 

attiecību speciālists

Vislielākā atsaucība bija no Zem-
gales reģiona skolēniem – 60 klases 
no 22 skolām kopā savāca 685,31 
kg sveču materiāla, viņiem seko Rī-
gas reģiona 51 klase no 20 skolām 
ar 554,15 kg, Latgales reģiona 14 
klases no 13 skolām ar 186,40 kg, 
Vidzemes reģiona 10 klases no 9 
skolām ar 160,37 kg un Kurzemes 
reģiona 15 skolas no 10 klasēm ar 
117,95 kg sveču materiāla. Savukārt 
no klasēm pirmo vietu un īpašo bal-
vu no Likteņdārza draugiem – ho-
keja kluba "Dinamo Rīga" saņem 
Ādažu vidusskolas 4.a klase, kuras 
skolēni bija savākuši 121.39 kg sve-
ču materiāla. Otrajā vietā ierindojās 
Bauskas sākumskolas 6.b klase ar 

savāktiem 110.75 kg sveču materiā-
la, bet trešajā vietā – Tērvetes nova-
da Augstkalnes vidusskolas 5.klase 
ar 58.35 kilogramiem.

  “Esam ļoti priecīgi un aizkus-
tināti par skolēnu lielo atsaucību. 
Domāt “zaļi”, darboties komandā un 
nest gaismu Latvijai tik nozīmīgajā 
jubilejā – tāds bija mūsu aicinājums, 
kuram atsaucās ne tikai skolēni, bet 
arī viņu ģimenes, kas tika iesaistītas 
sveču vākšanā. Kāda vecmāmiņa 
sveces atveda ar autobusu, citi sūtīja 
pa pastu. Dažas klases bija padomā-
jušas arī par sūtījuma noformēšanu, 
bet īpašs prieks par pavisam ma-
zākajiem konkursa dalībniekiem – 
bērnudārzniekiem”, uzsver Likteņ-
dārza administratīvā direktore Lin-
da Galino. “Konkursa ideja – kopīgi 
darboties vienota mērķa sasniegša-
nā – cieši sasaucas ar Likteņdārza 
veidošanas modeli, kas ir Latvijas 
tautas kopīgi veidota piemiņas vie-
ta. 18.novembrī redzot Likteņdārza 
amfiteātrī izvietotās novadu lielsve-
ces, ikviens konkursa dalībnieks va-
rēs justies patiesi lepns, ka ir devis 
savu artavu šajā Latvijas simtgades 

sveču projektā!”
  Pagājušajā nedēļā necerēti lielo 

sveču materiālu Likteņdārza darbi-
nieki nogādāja SIA "Baltic Candles" 
ražotnē Dobelē, kur tas tiks pārkau-
sēts jaunās svecēs, lai 18. novembrī 
Likteņdārzā no tām veidotu sveču 
kompozīciju atbilstoši katra reģiona 
skolēnu savāktā materiāla apjomam.

  18. novembrī Likteņdārza am-
fiteātrī tradicionāli tiek sagaidīts 
saulriets, kas šajā vietā debesis un 
mūsu likteņupi Daugavu iekrāso 
brīnišķīgās krāsās. Šogad pasākumā 
uzstāsies Jūrmalas Kultūras centra 
jauniešu tautas deju kolektīvs "Zā-
līte", tiks apbalvoti sveču konkursa 
uzvarētāji un godināti visi dalīb-
nieki, pateicoties kuru savāktajam 
materiālam tapušas sveces, kuras 
veltītas Latvijas 100–gadei. No sirds 
pateicamies visām Latvijas skolām, 
kas iesaistījās sveču konkursā un 
aicinām visus apmeklēt konkursa 
noslēguma pasākumu 18. novembrī 
Likteņdārzā, lai klātienē skatītu un 
kopīgi iedegtu novadu sveču kom-
pozīciju, kas Latvijas simtgades svi-
nībās sasildīs mūsu sirdis.

 Īpašs paldies konkursa atbalstītā-
jiem – SIA "Baltic Candles", hokeja 
komandai „Dinamo Rīga” un Valsts 
izglītības satura centram!

 Sveču konkurss norisinājās no 1. 
oktobra līdz 5. novembrim un tajā 
varēja piedalīties ikviena Latvijas 
skolas klase no 1. līdz 12. klasei, 
katrai klasei veidojot vienu koman-
du. Klases uzdevums bija savākt pēc 
iespējas vairāk parafīna, lietotas vai 
vecas sveces un līdz 5. novembrim 
tās nogādāt Likteņdārzā, Koknesē 
vai “Kokneses fonda” birojā Rīgā. 
Konkursa uzvarētāji ir Ādažu vi-
dusskolas 4.a klase, kura savākusi 
visvairāk – 121.39 kg sveču materiā-
la. Viņi saņems īpašu balvu no Lik-
teņdārza draugiem – hokeja kluba 
"Dinamo Rīga" – iespēju apmeklēt 
hokeja spēli un tikties ar hokejis-
tiem. Detalizētāka informācija par 
konkursa dalībniekiem un viņu sa-
vākto sveču daudzumu atrodama 
Likteņdārza mājas lapā www.likten-
darzs.lv.

 Likteņdārzs ir unikāla, par Latvi-
jas tautas ziedojumiem veidota pie-
miņas vieta un simbols Latvijas tau-

tas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības 
piemineklis, Likteņdārzs jau desmit 
gadus top Latvijas sirdī – Kokne-
sē, uz salas Daugavā ar tūkstošiem 
Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tau-
tiešu un uzņēmumu atbalstu. Te 
apvienojas izcila vides arhitektūra, 
ar Kokneses pussalas dabas un Dau-
gavas plūduma krāšņumu, veidojot 
draugu aleju, ozolu sardzes ieskauto 
amfiteātri, daudzfunkcionālo sa-
biedrisko ēku, digitālo ekspozīciju 
“Liktens gāte”, Lielo kalnu un skatu 
terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta tau-
tas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais 
koks, atvestais akmens ir ar konkrē-
ta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par 
Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Kopš 
2005. gada, kad tika sākts Likteņ-
dārza projekts, ar tūkstošiem Lat-
vijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu 
un uzņēmumu atbalstu Likteņdār-
za izveidē ir ieguldīti vairāk nekā 
3 miljoni eiro. Ik gadu Likteņdārzu 
apmeklē 70 000 – 100 000 apmeklē-
tāju, no kuriem aptuveni 30% viesu 
ir bērni un jaunieši, un tas rosina un 
nostiprina latviskās kopības un na-
cionālās piederības sajūtu.

Necerēti liela skolēnu atsaucība Likteņdārza 
sveču konkursā

Koknesē Lāčplēša dienas atce-

res pasākumi sākās ar piemi-

ņas brīdi Baznīcas kapos, kur 

atdusas Lāčplēša Kara Orde-

ņa kavalieris Jānis Filipsons 

(1893–1966). Organizācijas 

„Daugavas Vanagi Latvijā” 

Kokneses nodaļas biedri ir uz-

ņēmušies rūpes par šo atdusas 

vietu un jau vairākus gadus 

Lāčplēša dienā iededz svecītes 

un noliek ziedus tēvzemes aiz-

stāvja piemiņai. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Tāpat kā citus gadus kopā ar aktī-
vajiem koknesiešiem nelielajā atceres 
brīdī bija Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

„Daugavas Vanagi Latvijā” Kokne-
ses nodaļas vadītājs Jānis Mārtinsons 
stāsta, ka viņi neaizmirst arī savus 
mūžībā aizsauktos biedrus, kuri ap-
glabāti Atradzes kapsētā. „Kaut arī 
gadu skaits uz pleciem, tas ir mūsu 
pienākums. Arī šajā reizē pie septi-
ņām kapu kopiņām iededzām piemi-
ņas svecītes,” teic Jānis Mārtinsons.

Tradicionālais lāpu gājiens sākās 
pie Kokneses kultūras nama pēc 
Kokneses Dziedāšanas biedrības 150 
gadu jubilejai veltītā koncerta. 

Iedegto lāpu un spožo svecīšu 
radītā gaismas straume aizvijās pa 
Hanzas ielu, turpinoties pa Parka 
ielu, līdz skulptūrai „Mūžībai”. Ru-
denīgais vējš un drēgnais laiks nebi-
ja šķērslis, lai gājienā dotos ģimenes 
ar bērniem. Lāčplēša dienas svētku 
gājiens ir patriotisma stunda mūsu 
jaunajai paaudzei. Paldies vecākiem, 
kuri to apzinās un ir pozitīvs piemērs 
saviem bērniem. 

Pie tēlnieka Ģirta Burvja skulp-
tūras „Mūžībai” nācējus sagaidīja 
kapelas „Aizezeres muzikanti” spē-
lētās latviešu karavīru dziesmas. 
Kokneses kultūras nama direktore 
Inguna Strazdiņa, uzrunājot klāt-
esošos, sacīja, ka šoreiz lāpu gājiens 
noslēdzies īpašā vietā – pie gaismas 
skulptūras „Mūžībai”, kas simboli-
zē arī mūsu brīvības cīnītāju ticību 
mūžīgai Latvijai. Šīs atceres dienas 
vienotību sajutām kopīgi nodziedātā 
tautas lūgšanā „Dievs, svētī Latviju!” 
un kopīgajā gaismas ceļā.

Lāčplēša diena – 
patriotisma stunda 
jaunajai paaudzei

Kokneses parkā pie skulptūras „Mūžībai”.
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Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, aicinām ieskatīties fotogrāfi jās iemūžinātos vēsturiskos notikumos, kas ir maza daļiņa no mūsu novada bagātās vēstures. 
Mēs katrs varam kļūt par savas dzimtas, skolas vai pagasta vēstures pētnieku un atklāt vēl daudz interesantas lappuses. 

Piederība valstij ir tāpat kā piederība ģimenei, ir pasaulē kāda vieta, kuru var saukt par mājām.
Fotogrāfi jas notikumus apkopoja Valda Kalniņa, Dace Grele, Anita Svoka, Sarmīte Rode un Spodra Briede.

Kokneses novads – maza daļiņa no Latvijas 
valsts simts gadiem

 1891. gada 15. augustā Iršos 
dzima ievērojams cilvēks 
Konrāds Dekerts (baltvācu 
pēctecis), izcils advokāts 
un aktīvs sabiedriskais 
darbinieks, drosmīgs karavīrs 
un cīnītājs par Latvijas 
neatkarību. Konrāds Dekerts 
par ieguldījumu Latvijas 
brīvības cīņās apbalvots ar III 
šķiras Lāčplēša Kara Ordeni.

Vācu kolonista Roberta Luca  „Bulandu” 
māja Nr. 45.
Saimnieki pie sava īpašuma. Lielākā daļa  
kolonistu māju un saimniecību tika veidotas 
pēc vienota principa.

1939. gadā, pirms 2. Pasaules kara, saskaņā ar līgumu „Par 
vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju” 

baltvācieši  dodas prom no Iršiem. Iršos paliek brīvas zemes un 
pamestas mājas. Tukša paliek arī Vācu kolonijas pagastmāja, 
bet uz īsu laiku, jo Iršos notiek pārmaiņas, no Latgales ieplūst 

cilvēki, pērk zemi,  ēkas un sāk saimniekot.

1949. gada aprīlī Iršos nodibinās četri 
kolhozi – „Pērses arājs”, „Pērse”, „Dzidras”, 
„Blāzmas”. Kolhozos darbs ir ļoti smags un 

grūts.

Skolas ēkā, vācu kolonijas laikā, bija krogs, pēckara 
laikā – labajā spārnā atradās klubs, bet 1959. gadā 
pamatīgajā ēkā sāka darboties pamatskola, tagad 
Pērses sākumskola.

Kara laikā un pēckara 
gados krietna daļa Iršu 

cilvēku spēku ticībai guva 
dievnamā. Lai kādas 
varas valdījušas Iršu 

Romas katoļu draudze 
darbojas vēl šodien.

1971. gadā tiek izveidota padomju saimniecība „Līdums”. 
Saimniecības  laikā notiek plaši celtniecības darbi.- ceļas 

dzīvojamās mājas un ražošanas objekti. Saimniecība  „Līdums” 
vairākkārt  par  labiem piecgades rezultātiem  lauksaimniecībā 

un lopkopībā saņem ceļojošos 
karogus un goda rakstus.

1983. gadā nodibinās Iršu volejbola komanda. 
2018. gadā komandai aprit 35 gadi. Komanda 
4 reizes ir bijusi LSVS čempione valsts mērogā 

un ir ieguvusi godalgotas vietas Eiropas līmeņa 
sacensībās.

1991. gadā Iršos kopā sanāk dejot gribētāji. Nodibinās vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs „Irši”. 2016. gadā 
kolektīvs nosvinēja 25 gadu jubileju. Ar saviem priekšnesumiem dejotāji priecē pagasta un novada ļaudis, ir 
uzstājušies vairākās Eiropas valstīs un piedalījušies Latvijas Dziesmu un Deju svētkos.

2009. gada nogalē piepildās volejbolistu, Pērses 
skolēnu un sportot gribētāju sapnis. Iršos svinīgi 

tiek atklāta  sporta halle „Irši”.

2016. gada jūnijā uz pasākumu 
„Hirschenhof -250”.   Irši pulcē 

ciemiņus no tuvām un tālām vietām. 
Ar svinīgu piemiņas brīdi, kļavu 

stādīšanu un koncertu tiek atzīmēta 
Baltijā  lielākās vācbaltu kolonijas 

Hiršenhofas 250. gadadiena. Uz 
Iršiem – vietu ar unikālu vēsturi, ir 

ieradušies ne tikai viesi no ārzemēm, 
bet arī kolonistu pēcteči, kuri pašlaik 

dzīvo Latvijā.

Latvijas Biškopības centrālbiedrība 1922.gada 12. februāra 
sapulcē pieņēma lēmumu Rīgas apriņķa Vecbebru muižā atvērt 

divgadīgu Biškopības  - dārzkopības skolu. Skola atradās 
Zemkopības ministrijas pārziņā un tās mērķis bija audzināt  

teorētiski un praktiski sagatavotus biškopības, dārzkopības 
apzinīga un sekmīga darba veicējus. Skolas īpašumā nonāca 79,08 

ha zeme, 18 bišu saimes, mājlopi un darba inventārs. 
Pauls Grīnups - LBB priekšnieks, skolas dibinātājs.Jaunbebru pilī Latvijas pirmās brīvvalsts laikā līdz 1944. gadam darbojās skola.
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Piecpadsmit gadus (1923-1938) skolas priekšnieks 
bija atvaļināts virsnieks, Rīgas 5. aizsargu pulka 
jātnieku diviziona eskadrona komandieris Aleksandrs 
Bergmanis.
Fotogrāfi jā Aleksandrs un Millija Bergmaņi.
Skola darbojās arī padomju un vācu okupācijas gados. 
1947. gadā to reorganizēja par
Vecbebru Biškopības un dārzkopības tehnikumu.

1966. gadā par Vecbebru Biškopības tehnikuma direktoru kļuva Andrejs Mizis.Viņa
Profesionālās darbības mērķis bija izveidot Vecbebrus par Latvijas biškopības centru:

uzcēla izmēģinājumu staciju un kopmītni audzēkņiemb, izveidoja lieldravu, 
uzlaboja mācību darba kvalitāti. 2007.gadā Andrejs Mizis saņēma 

Atzinības krusta kavaliera goda nosaukumu.

Biškopības nodaļas skolotājas (no labās) Irēna 
Upmale, Līvija Zariņa, Vilma Kamola, Ināra 

Rode un Lūcija Šmite.

Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas nodaļas skolotājas 
(no labās Karolina Zvirgzdiņa, Anna Bīne, Marija 
Pranča un Ināra Pārupe.

1976. gada 13. aprīlī „Galdiņos” atvēra tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona (1899-1974) memoriālo māju – muzeju, lai 

saglabātu dižā novadnieka piemiņu.Bebru pamatskola visos laikos bijusi kā gaiša saliņa pagasta bērniem. 
Skolotāju kolektīvs 20. gs. 60.gados.

Vilnis Plūme septiņpadsmit gadus (1978-1995) vadīja Vecbebru sovhoztehnikumu -7971 ha lielu ražošanas un 
mācību saimniecību. Trīskāršojās audzēkņu skaits, attīstījās interešu izglītība, uzcēla jauno mācību korpusu, dienesta 

viesnīcu, dzīvojamās mājas, ražošanas telpas. 

Nenovērtējams ir Jāņa Krievāra, direktora vietnieka saimnieciskajā darbā, (otrais 
no labās) ieguldījums Bebru pagastā.

1995. gada 9. martā ar Zemkopības ministra pavēli par tehnikuma direktoru 
kļuva Jānis Bakmanis, direktora vietnieci mācību darbā Marija Pranča .
Tehnikums no lielražošanas uzņēmuma kļuva par iestādi ar nelielu mācību 
saimniecību: 445 ha zeme, 160 slaucamas govis, 
250 liellopi, 70 bišu saimes. Fotogrāfi jā direktors 
Jānis Bakmanis un skolotāju komanda.

Četrdesmit vienu gadu  Vecbebru tehnikuma jauniešu deju kopu 
„Kāre” vadīja Sarmīte Plūme.

2008. gadā atklāja Vecbebru katoļu 
draudzes dievnamu.

No 2001. gada ir pēc pieciem gadiem Bebru pagastā notiek Jaunbebru Kartupeļu dumpim veltītie atceres pasākumi. Bebru pamatskolas skolēni, vēstures 
skolotājas Ievas Puniņas rosināti, ik gadu dodas uz šo piemiņas vietu.

2017. gadā Vecbebru profesionālā un 
vispārizglītojošās internātvidusskolas 

īstenotās profesionālās izglītības 
programmas pārņem PIKC “Ogres 

tehnikums”.
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Dziesmu svētki Koknesē 20. gadsimta 20. gados.

Pļaujas svētki Koknesē 1935. gada 13.oktobrī.

Pērses ūdenskritums ar savu krāšņumu 
pārsteidza tūristus un bija visskaistākā 
atpūtas vieta pašiem koknesiešiem.

Kokneses inernātpaamtskolas kolektīvs 60.gados.
1965. gadā atklāja Kokneses vidusskolu.

2009. gadā atklāja Kokneses sporta centru.

2009. gada 1. jūlijā 
izveidoja Kokneses 

novadu. Esam 
pateicīgi par paveikto 

Viesturam Cīrulim 
-  pirmajam Kokneses 

novada domes 
priekšsēdētājam.

Kokneses novada amatierkolektīvu skaistākais notikums 2018. gadā – 
piedalīšanās Latvijas valsts simtgades Dziesmu un Deju svētkos. 

Mūsu tautas kopīgā dāvana Latvijas valsts 
simtgadē – Likteņdārzs.

Krievkalna pareizticīgo baznīca un 
Krievkalna skola joprojām dzīvo vecākās 

paaudzes koknesiešu atmiņās.

20. gadsimta sākumā pie 
Kokneses kultūras nama 

vietējā futbolistu komanda 
iestāda ozoliņus. Tagad 

varenie, gandrīz simtgadīgie 
koki ir Kokneses vēstures 

aculiecinieki.

11.novembrī – Lāčplēša dienā, Iršu 
pagasta centra laukumiņā vietējie ie-
dzīvotāji sapulcējās, lai kopīgi godinā-
tu 1919.gada Latvijas brīvības cīnītājus.

Pēc svētku uzrunas, fonā skanot 
patriotiskai mūzikai,  katrs pasākuma 
dalībnieks izteica savu novēlējumu 
Latvijai un nolika aizdedzinātu līdzi 
paņemto svecīti, kopā veidojot Latvijas 
“100”. 

Laiks nebija īpaši labvēlīgs, brīžiem 
uznākošās vēja brāzmas apgrūtināja 
svecīšu aizdedzināšanu. Tomēr, kad, 
rokās sadevušies,  kopīgi nodziedājām 
dziesmu “Šeit ir Latvija”, likās arī vējš 
mazinājās un mums izdevās iedegt 

uguntiņas. 
Pasākuma laikā, esot plecu pie ple-

ca, domājot labas domas     un izsakot 
vārdos sirsnīgus vēlējumus Latvijas 
valstij, izjutām patiesu kopības un 
gandarījuma sajūtu. Mēs mīlam savu 
valsti! 

Paldies visiem pasākuma dalībnie-
kiem! Paldies, ka godināt Latviju un 
tās aizstāvjus! 

Paldies Iršu pagasta pārvaldei par 
fi nansiālo atbalstu! 

Paldies Iršu pagasta bibliotēkai par 
sadarbību! 

Aija Martuzāne, 
Iršu kultūras darba organizatore 

Lāčplēša dienā godina brīvības cīnītājus
19. oktobrī Bebru pamatskolas 6. 

klases skolēni un sociālo zinību sko-
lotāja piedalījās Vecbebru katoļu baz-
nīcas teritorijas sakopšanas talkā. 
Dievnams ir viena no pagasta  ievēroja-
mākām vietām, kuru uzcēla 2008.gadā 
uz vecajiem muižas ansambļa ēkas pa-
matiem parka teritorijā. Baznīcai dots 
Svētās Ģimenes vārds. Nekad iepriekš 
Vecbebros baznīcas nav bijis. Pēc talkas 
bijām arī baznīcā, daudziem tā bija pir-
mā reize.  

Talka piedalījās LSK Viduslatvijas 
Kokneses nodaļas brīvprātīgā. Bebros 
Lība Zukule, praktikante Ritma Miļča.

Lapu šogad neparasti daudz. Kau-
dzes auga viena pie otras,  pēc tam likām 
tās lielos maisos. Visi skolēni strādāja ar 
prieku, arī laika apstākļi bja pasakaini. 
Tika apgūtas prasmes strādāt  individu-
āli un komandā. Darbu darījām rūpīgi, 
lai citam nebūtu jāpārstrādā. 

Varbūt kāds no čaklajiem skolēniem 
nākotnē kļūs par darbinieku brīvprātī-
go darba programmās vai projektos. 

Līdzdalība "Labo darbu nedēļā" 
sagādāja gandarījumu visiem - gan 
mums, gan darba organizatoriem. 

6.klases skolēni un sociālo zinību 
skolotāja Anna Romanovska

Labo darbu nedēļā sakopj 
dievnama apkārtni

Pirmās estrādes celšana Kokneses 
parkā.

Aviācijas svētki 20. gs. 30. gados tagadējā Likteņdārza 
teritorijā.

Kolhoza „Rīts” gada atskaites 
pasākums un labāko kolhoznieku 

sveikšana.Krievkalna skolas pirmklasnieki
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„Latvijas valsts dzimšanas 

dienā es vienmēr domāju 

par Koknesi, jo tā ir mana 

dzimtene,” teic Ruta Viļum-

sone, koknesiete jau trešajā 

paaudzē. Arī viņas vīram Vilim 

Viļumsonam, ar kuru kopā no-

dzīvoti 53 gadi,  dzimtā vieta 

ir Koknese. Tikai šajos svētkos 

iedegtās svecītes būs ar skumju 

liesmiņu, jo pavisam nesen Ru-

tas kundzes vīrs aizgājis mūžī-

bas ceļos.

Sarmīte Rode

Foto no Rutas Viļumsones 

personiskā arhīva

Ruta Viļumsone bija viena no tiem 
koknesiešiem, kuri ar fotogrāfi jām no 
saviem dzimtas albumiem palīdzēja Ol-
gas Bundzenieces atmiņu stāsta „Vasaras 
Koknesē” sagatavošanā. Arī biedrības 
„Pērses krasts” tikšanās reizē ar iedzīvo-
tājiem viņa labprāt dalījās savās atmiņās 
par Kokneses zudušo skaistumu.

Trīs bērnības 
smaržas

Tiekoties ar ārēji trauslo, bet savā 
garā stipro koknesieti raisījās mūsu sa-
runa par dzīves gadiem vietā, kur Pērse 
un Daugava tiekas.

Lai arī manas sarunas biedre dzimusi 
kara gados, 1944. gada …. oktobrī, par 
bērnību palikušas vissaulainākās atmi-
ņas dzīvojot vectēva celtajās mājās „Gal-
viņi”. „Mans vectēvs Jēkabs Kalniņš bija 
skroderis, pēc pirmās sievas zaudējuma 
viņš apprecēja manu vecomāti un savos 
spēka gados uzcēla šo māju.  „Galviņos” 
jeb Blaumaņa ielā 21 ir manas mājas, 
kur pagājis gandrīz viss mūžs,” stāsta 
mājas saimniece. Sarunājoties šķirstam 
viņas ģimenes albumu, kurā arī Rutas 
vecāku kāzu bilde - skaista tumšma-
te līgavas tērpā un staltais puisis no 
Daugavpils Vilhelms Idzāns „Galviņu” 

mājas pagalmā, kur aiz-
ritējuši viņu dzīves gadi, 
kopīgi izaudzinot divas 
meitas Drosmu un Rutu. 

Abām Idzānu meitām 
Saulesmāja un Krievkalns 
ir sirdij dārgas vietas, 
kurās arvien biežāk gri-
bas atgriezties atmiņās. 
„Mums bija izcili skolo-
tāji, kuri deva ne tikai zi-

nāšanas, bet arī mums, lauku bērniem, 
apjausmu par mākslu un teātri. Skolotāji 
tolaik aktīvi iesaistījās Kokneses kultūras 
dzīvē. Atminos, kā direktora Ilmāra Gai-
ša vadībā tika iestudēta Blaumaņa izrāde 
„Skroderdienas Silmačos”, kuru rādīja tā 
dēvētajā Veinera namā - vecajā kultūras 
namā. Antoniju spēlēja skolotāja Ludvi-
ga, Bebene bija mana klases audzinātāja 
Benita Krēsliņa, Rita Gaiša iejutās Rūda 
lomā, bet Elīna bija Baiba Fedotova. 
Trīs smaržas man nāk līdzi no bērnības: 
nekad neaizmirsīšu, kā smaržoja ievas 
pie Saulesmājas, kā reibināja ceriņi pie 
Krievkalna skolas, kur mēs ceriņu ziedē-
šanas laikā meklējām laimītes. Tā trešā ir 
aptiekas smarža. Aptiekas un slimnīcas 
mūra ēka atradās starp Saulesmāju un 
Krievkalnu. Ieejot iekšā pa labi bija am-
bulances telpas, tad zobārstniecība un 

otrā stāvā slimnīca, 
kur bija arī dzemdību nodaļa. Mamma 
bieži mani sūtīja pēc zālēm un šī zāļu 
smarža saistās ar bērnu dienām.

Visvairāk mamma pārdzīvoja par 
Krievkalna baznīcas bojāeju, jo šajā 
dievnamā viņa bija kristīta, iesvētīta un 
laulāta,” stāsta Krievkalna skolas 1962. 
gada izlaiduma absolvente. 

Atmiņas uzzied vēl 
krāsaināk

Neilgi pēc skolas beigšanas jaunā 
meitene ar citiem vietējiem koknesie-
šiem piedalījusies arheoloģiskajos izra-
kumos Kokneses pilsdrupās. „Darbus 
vadīja priekšnieks Stubovs. Atradām 
gan māla priekšmetus, gan rotaslietas. 
Ja nemaldos, atradumi nokļuva Stuč-
kas vēstures un mākslas muzejā, kam 
mājvieta bija luterāņu baznīcā,” atminas 
Ruta. Tad darba meklējumi aizveduši 
uz Rīgu, bet brīvdienas pagājušas Kok-
nesē. Ar piecus gadus vecāko Vili iepa-
zinusies pavisam nejauši. Māsas Dros-
mas draugs Vilim pastāstījis, ka no Rī-
gas atbraukusi viņas māsa. Ruta smejas, 
ka Vilis,  iepazīties gribēdams,  pie viņas 
uz mājām atnācis nevis ar puķēm, bet 
zāģi. Tā jau pirmajā reizē parādīdams, 
ka no darba nebaidās. „Es patiku arī ci-
tiem puišiem, bet Vilis bija nepiekāpīgs. 

Brauca pie manis uz Rīgu, no rīta uz 
agro vilcienu skrēja cauri visai pilsētai. 
1965. gada martā iepazināmies, bet jū-
lijā jau svinējām kāzas. Par to liecina arī 
fotogrāfi ja, kurā redzams, kā kāzu viesi 
nākamajā dienā līksmojuši pie Pērses 
ūdenskrituma. „Galviņu” mājas durvis 
vienmēr viesmīlīgi bijušas atvērtas Viļa 
jaunākajiem brāļiem un māsām. Viņš 
izaudzis astoņu bērnu ģimenē kā ve-
cākais. „Mana mamma bija laba saim-
niece, mums allaž bija gards ēdiens un 
patika uzņemt ciemiņus,” stāsta Ruta. 

 Meita Dina un dēls Raivis izauguši 
vecāku mīlestības ieskauti. Viļa darba 
gadi pagājuši strādājot Kokneses MRS 
un kolhozā par traktoristu, bet Ruta 
Kokneses vidusskolā rūpējusies par tel-
pu sakoptību. Liels pārbaudījums viņai 
bijusi vīra negaidītā slimība, no kuras 
viņam izdevies atlabt un turpināt dar-
ba gaitas. Pēdējos astoņus gadus Vilis 
pavadījis slimības gultā, bet Ruta bijusi 
līdzās ar savu gādību.

Vecmāmiņas mīlestība sasilda nu jau 
izaugušus lielos mazbērnus, jo Andis 
un Paula zina, ka viņi vienmēr ir gaidīti 
„Galviņos”, bet vislielākais prieks ir par  
mazmazmeitiņas Keitas piedzimšanu.  
Arī viņai reiz Ruta pastāstīs par savu 
bērnības Koknesi, jo ir atmiņas, kas ne-
izbalē, bet ar laiku uzzied vēl krāsaināk.

Ar uzticību Koknesei

Kokneses vēstures pētnieki 20.gs. 60. gadu sākumā. 

Ruta Viļumsone savā ziedošajā liliju dārzā.

Ar ģimeni 80. gados.

Vecāku kāzu foto. 

Pagājušajā nedēļas nogalē 

jauno 2018./2019.gada sezo-

nu distanču slēpošanā atklāja 

olimpiete Patrīcija Eiduka, 

kur uzrādīja labus rezultātus 

Starptautiskās Slēpošanas 

Federācijas (FIS) sacensībās 

Somijā. Latvijas vadošā slēpo-

tāja no Vecbebriem spēcīgajā 

konkurencē ar Olimpiskajās 

spēlēs un pasaules kausa pos-

mos desmitniekā tikušajām 

sportistēm sprintā klasiskajā 

stilā 58 dalībnieču vidū ie-

ņēma 20.vietu, bet 10km brī-

vajā stilā ar intervāla startu, 

apsteidzot 40 konkurentes, 

ieguva 14.vietu, nopelnot 82 

FIS punktus.

Ivars Bācis

Ar Kokneses pašvaldības, SIA 
“Merks”, LOV un “Virši-A” atbal-
stu Latvijas labākā distanču slēpo-
tāja Patrīcija Eiduka varēja aizvadīt 
pirmssezonas treniņus uz sniega, 
kā arī piedalīties pirmajās šīs sezo-
nas FIS sacensībās, kas norisinājās 
Somijas ciematā Olosā. Aizkrauk-
les Sporta skolas audzēkne šovasar 
sāka sadarbību ar Igaunijas slēpo-
šanas klubu “Hānja”, kas ir palī-
dzējis 18 gadus vecajai slēpotājai no 
Vecbebriem vēl vairāk progresēt, 
ko arī varēja redzēt pirmajās šīs se-
zonas FIS sacensībās.

Trīs dienu FIS sacensības Olo-
sā sākās ar sprintu klasiskajā sti-
lā, kur sacentās 58 dalībnieces. 
Sprints klasiskajā stilā nav mūsu 
labākās distanču slēpotājas stiprā 
puse. Eidukas divi galvenie uzde-
vumi sprinta kvalifikācijas slēpo-
jumā bija zaudēt mazāk nekā ie-
priekš spēcīgajām konkurentēm un 
iekļūt trīsdesmitniekā, kas ļautu 
turpināt cīņu izslēgšanas braucie-
nos ceturtdaļfinālā un krāt piere-
dzi šādās savstarpējās cīņās. Abus 
uzdevumus Ingus Eiduka meita un 
audzēkne izpildīja, uzrādot 25.lai-
ku un nopelnot 169 FIS punktus. 
Lai arī Patrīcijas labākie FIS punkti 
sprintā ir zem simts (88 FIS pun-
kti), kā arī vēl pāris reizes sprinta 
kvalifikācijā uzrādījusi rezultātu 
zem 150 FIS punktiem, tomēr tas ir 
paveikts slidsolī un pārsvarā gadī-
jumu ne tik spēcīga sastāva sacen-
sībās. Iegūtie 169 FIS punkti ir otri 
labākie karjerā sprintā klasikā, bet 
labākie starptautiska kategorijas 
sacensībās ārpus Latvijas. 

Patrīcija kvalifikācijas uzvarē-
tājai un pagājušajā sezonā vairā-
kas reizes pasaules kausa posmos 
labāko divdesmitniekā sprintā ti-
kušajai norvēģietei Annai Svend-
senai zaudēja nepilnas 24 sekun-
des. Aizkraukles Sporta skolas au-
dzēkne par pussekundi apsteidza 
kazahieti Jeļenu Kolominu, kurai 

Olimpiskajās spēlēs ļoti līdzīga ga-
ruma trasē zaudēja 10 sekundes. 
Šoreiz P.Eidukai sanāca par vairā-
kām sekundēm zaudēt mazāk nekā 
Olimpiskajās spēlēs citām titulē-
tām slēpotājām – par 9 sekundēm 
Soču Olimpiskajai čempionei 10km 
klasiskajā stilā Justīnai Kovaļčikai 
no Polijas, par 16 sekundēm ma-
zāk Olimpisko spēļu 4.vietas iegu-
vējai sprintā Natālijai Ņeprajevai 
no Krievijas un par 11 sekundēm 
mazāk pagājušajā sezonā pāris rei-
zes pasaules kausa posmos sprintā 
finālā tikušajai vācietei Sandrai 
Ringvaldai. Ceturtdaļfinālā, kur 
labākās trīsdesmit bija sadalītas 
piecos braucienos pa sešām katrā, 
Patrīcija, kaut arī nevienu neap-
steidza, finišēja ceturtā, jo divas 
konkurentes neizgāja uz starta. Tas 
mūsu slēpotājai deva iespēju kopējā 
ieskaitē ierindoties 20.vietā. 

Otrajā dienā distanci klasiskajā 
stilā Patrīcija Eiduka izlaida, lai la-
bāk nostartētu pēdējā dienā 10km 
brīvajā stilā, kur sanāca ieņemt 
14.vietu, bet starp juniorēm uzrā-
dīt otru labāko laiku. Uzvarētājai 
Ņeprajevai latviete zaudēja pusotru 
minūti, bet tikai 7 sekundes atpali-
ka no Olimpiskajās spēlēs 25.vietu 
ieguvušās vācietes Bēleres. Savai 
vienaudzei Izabellai Marcišai no 
Polijas Patrīcija piekāpās par 17 se-
kundēm. Viena pasaules ātrākajām 

biatlonistēm Kaisa Mekereinena 18 
gadus veco Eiduku apsteidza par 50 
sekundēm. Patrīcijas nopelnītie 82 
FIS punkti ir trešais labākais rādī-
tājs karjerā. 

Šonedēļ Patrīcija Eiduka turpi-

nās startēts FIS sacensībās citos 
Somijas ciematos, bet novembra 
pēdējā sestdienā un svētdienā (24. 
un 25.novembris) kuplās Eiduku 
ģimenes atvase debitēs pasaules 
kausa posmā Rukā (Somija).

Patrīcijai sacensībās Somijā.

Olimpiete Patrīcija Eiduka Somijā labi iesākusi jauno 
slēpošanas sezonu



17 NR. 102 389 2018. gada 15. NOVEMBRĪ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada dome no 2018.gada 14.septembra līdz 14.oktobrim organizēja novada 
iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu, sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
novērtējumu, ieteikumiem pašvaldības darba uzlabošanā, nozīmīgākajiem darbiem/aktivitā-
tēm, kas būtu jāveic Kokneses novadā turpmāk u.c. Kopā tika saņemtas 90 aizpildītas anketas.

Vēlamies pateikt paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kas bija atsaucīgi un atvēlēja savu 
laiku anketas aizpildīšanai. Katrs izteiktais viedoklis mums ir svarīgs un palīdzēs turpmāk 
organizēt darbu un izlemt novada attīstībai būtiskus jautājumus. Aptaujas anketās minētie 
cilvēka cieņu aizskarošie komentāri, kā arī komentāri, kuros minēti uzvārdi, ētisku apsvēru-
mu dēļ netiek publiskoti, lai nepaustu, iespējams, neobjektīvus viedokļus.

Kopumā aptaujā piedalījās 90 iedzīvotāji. Kokneses novadā 5405 iedzīvotāji (uz 
01.07.2018.).

Lielākā respondentu daļa ir no Kokneses pagasta (69 aptaujātie jeb 77%), bet no Iršu pa-
gasta (9 aptaujātie 10%)  un Bebru pagasta (11 aptaujātie jeb 12%). 

Visaktīvāk savu viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 25 – 34 gadiem (27% un iedzī-
votāji vecumā no 34 – 49 gadiem (26%), kā arī iedzīvotāji vecumā no 60 gadiem un vairāk  
(20%).

Lielāku atsaucību dalībai aptaujā izrādījušas sievietes – 79% (71 respondenti), bet vīrieši 
veidoja – 21% ( 19 respondents) no kopējā aptaujāto iedzīvotāju skaita.

Citi: Skolas jumta stiprināšanas darbi, apakšstacijas izbūve Koknesē, projekts ”Skolas soma”, 
karjeras projekts, āra trenažieru izbūve, Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkas siltināšana, 
tautas tērpu iegāde u.c.

Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2018  

Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus
Reizi nedēļā   1.1%
Reizi mēnesī   4.5%
Reizi 3 mēnešos   4.5%
Reizi gadā   73.9%
Neizmantoju   15.9%

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
pakalpojumus
Reizi nedēļā   0%
Reizi mēnesī   6.8%
Reizi 3 mēnešos   8%
Reizi gadā   46.6%
Neizmantoju   38.6%

Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus
Reizi nedēļā   0%
Reizi mēnesī   2.3%
Reizi 3 mēnešos   5.7%
Reizi gadā   14.8%
Neizmantoju   77.3%

Nodarbinātības valsts aģentūras 
pakalpojumus
Reizi nedēļā   0%
Reizi mēnesī   2.3%
Reizi 3 mēnešos   4.5%
Reizi gadā   13.6%
Neizmantoju   79.5%

Uzņēmuma reģistra pakalpojumus
Reizi nedēļā   1.1%
Reizi mēnesī   1.1%
Reizi 3 mēnešos   3.4%
Reizi gadā   13.8%
Neizmantoju   80.5%

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
pakalpojumus
Reizi nedēļā   0%
Reizi mēnesī   0%
Reizi 3 mēnešos   1.1%
Reizi gadā   29.5%
Neizmantoju   69.3%

Lauksaimniecības datu 
centra pakalpojumus
Reizi nedēļā   1.1%
Reizi mēnesī   4.5%
Reizi 3 mēnešos   0%
Reizi gadā   8%
Neizmantoju   86.4%

Valsts darba inspekcijas 
pakalpojumus
Reizi nedēļā   1.1%
Reizi mēnesī   0%
Reizi 3 mēnešos   1.1%
Reizi gadā   9.1%
Neizmantoju   88.6%

Valsts zemes dienesta 
pakalpojumus
Reizi nedēļā   0%
Reizi mēnesī   4.6%
Reizi 3 mēnešos   1.1%
Reizi gadā   24.1%
Neizmantoju   70.1%

Cik bieži Jūs izmantojat valsts iestāžu pakalpojumus? 

Vai iepriekš norādītos valsts iestāžu pakalpojumu (VID, 
VSAA, LAD, NVA, UR, PMLP, VDI, VZD u.c.) pieejamība 
nepieciešama Kokneses novadā? 
Jā   32 %
Nē   68 %

Kādi, pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst 
Kokneses novadā?

Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot 
Kokneses novadā! 

Vēsturiskais mantojums, daba, sakopta vide, Likteņdārzs, Kokneses pilsdrupas, Kokneses parks, 
Daugava, kuplais pašdarbības kolektīvu skaits, aktīva sporta dzīve, novada svētki , novada uzņēmēji 
u.c.
Pateicamies iedzīvotājiem par atsaucību un paustajiem 
ierosinājumiem!

Aptaujas rezultātu kopsavilkums uz 12 lapām drukātā veidā pieejams pagastu bibliotēkās, elek-
troniski to var apskatīt novada mājaslapā www.koknese.lv  (sadaļā Sabiedrība). Iedzīvotāju viedokļi 
un idejas, aktīva iesaistīšanās novada dzīvē ir būtiska kopīgai novada attīstībai un pašvaldības darba 
uzlabošanai. Kokneses novada dome vēlreiz izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās 
aptaujā, un aicina arī turpmāk sekot līdzi norisēm novadā! 

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2018. gada OKTOBRĪ:

• reģistrētas 3 laulības;

• reģistrēts 
1 jaundzimušais;.

• reģistrēti 4 mirušie:
Anna Jegorova (1931.)
Ārijs Gulbis (1942.)
Klāra Saulīte (1931.)
Olga Ņuhtilina (1927.)

Ātri paskrēja šis gads – vēl neesam 
tā pa īstam rudenī izbaudījuši no visa, 
ko tas var dot, jau ziema teju ir klāt ar 
jauniem pārsteigumiem Mēs – MAZĀS 
TAKAS mazā kopa esam noilgojušies 
pēc jums – saviem draugiem un atbals-
tītājiem, tādēļ pēdējo reizi šajā notiku-
miem bagātajā gadā aicinām uz vienu 
jauku kopā būšanu, sauksim to šoreiz 
par vakarēšanu kopā ar Ziemassvētku 
noskaņām. Decembris ir Ziemas Svēt-
ku mēnesis, tādēļ visi būsim jau sevi 
noskaņojuši tam mieram un mīlestībai, 
ko atnes līdzi gada skaistākie svētki. 
Šoreiz atvērsim kādas jaunas grāmatas 

lapaspusi, un... ne vienu vien,... izmēģi-
nāsim roku loterijā ko jauku laimēt, jā, 
un kas gan ir Ziemassvētki bez piparkū-
ku smaržas? Gan jau kāds no MAZĀS 
TAKAS sevi pieteiks ne tikai kā dzej-
nieku, bet arī kā meistaru izcept kārotos 
Ziemassvētku cepumus. Es te kārdinu 
ar visādiem labumiem, bet neesmu vēl 
pateikusi, kad un kur mēs jūs gaidīsim.

Tātad, trešajā Adventa nedēļā – 15. 
decembrī, plkst. 14:00 MAZĀ TAKA 
jūs aicina uz šajā gadā pēdējo tikšanos 
Kokneses pagasta bibliotēkā.

Jūs mīlot, MAZĀS TAKAS vārdā 
Maija Stepēna

Tikšanās Adventa laikā

Sporta pasākumu kalendārs
17.novembrī plkst. 18:00 Kokneses sporta centrā LČ fl orbolā 
2.līga, FK Kalsnava – Koknese/Aizkraukle, Kalsnava

17.novembrī plkst. 11:00 Kokneses sporta centrā Latvijas 
čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā

22.novembrī plkst. 11:00 Kokneses sporta centrā ANSS 
reģionālās skolu sacensības basketbolā vidusskolu grupā

24.novembrī plkst. 11:00 Aizkraukles sporta centrā ANSS 
vieglatlētikas sacensības telpās U12 vecuma grupai, ASC

24.novembrī  plkst. 15:30 Kokneses sporta centrā “Kokneses 
kauss 2018” BASKETBOLĀ, KSC, plkst. 15:30 

24.novembrī plkst. 14:00 Aizkraukles sporta centrā LČ fl orbolā 
2.līga, Koknese/Aizkraukle – Liepupe

29.novembrī plkst. 10:00 Kokneses sporta centrā ANSS 
reģionālās skolu sacensības basketbolā pamatskolu grupā

1.decembrī plkst. 11:00 Aizkraukles sporta centrā  ANSS 
vieglatlētikas sacensības telpās U14 vecuma grupai

2.decembrī plkst. 10:00 Kokneses sporta centrā LFF vidzemes 
čempionāts telpu futbolā 2006.dz.g zēniem

2.decembrī plkst. 18:00 LČ fl orbolā 2.līga, Rēzekne – Koknese/
Aizkraukle, Malta

7.decembrī plkst. 11:00 Kokneses sporta centrā  Latvijas 
skolēnu 72.spartakiāde volejbolā pamatskolu grupā

8.decembrī plkst. 11:00 Aizkraukles sporta centrā ANSS 
vieglatlētikas sacensības telpās U16, U18 un U20 vecuma grupām

15.decembrī plkst. 14:00 Kokneses sporta centrā LČ fl orbolā 
2.līga, Koknese/Aizkraukle – Jaunjelgava/Daudzese

15.decembrī plkst. 20:00 Kokneses sporta centrā Kokneses 
novada sportistu un sporta cilvēku gada balle, KSC, plkst. 20:00

Aktuālie kultūras pasākumi
15.novembris 
plkst.18:00

A.Saulīša dokumentālā fi lma DZIESMUVARA. 
Dziesmu svētku vēsture. Ieeja: brīva.

Kokneses kultūras 
nams

16.novembris 
plkst.13:00

Olgas Bundzenieces grāmatas „Vasaras Koknesē” 
atvēršanas svētki

Kokneses 
TIC

16.novembris 
plkst.17:00

Svinīgs pasākums „Latvijai – 100”
Kokneses novada apbalvojumu pasniegšana

Svētku koncerts „Tu saki?” – latviešu kinomūzika citādā skanējumā.
Piedalās: Inga Sunepa – čells, Dita Krenberga – fl auta, 

Jānis Maļeckis – klavieres

Kokneses kultūras 
nams

16.novembris 
plkst.22:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu “Netīšām blice”.
Ieeja: 4 eiro, pasākuma dienā 5 eiro. 

Galdiņus rezervēt un biļetes iegādāties kultūras nama kasē. 

Kokneses kultūras 
nams

17.novembris 
plkst.19:00

Latvijas simtgadei veltīts svētku koncerts 
„Es esmu Latvija”.

Iršu klubs

17.novembris 
plkst. 22:00

ATPŪTAS VAKARS. 
Spēlē grupa “Pēc pusnakts”.

Iršu klubs

18.novembris 
plkst.12:00

Muzikāls uzvedums Latvijai simtgadē “Paauklē, saulīt, manu zemī-
ti”. Piedalās: Dina Kristīne Bitēna, Atvars Sirmais, Ieva Melbārde.

Vecbebru 
tehnikums

18.novembris 
plkst.15:00

Latvijas simtgades saulrieta 
sagaidīšana.

Likteņdārzs

23.novembris 
plkst.19:00

Spēlfi lma TĒVS NAKTS. 
Ieeja: 3 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

26. no-
vembris 

plkst.17:00

Lekcija par bērna attīstību pirmajos dzīves gados no 3 mēnešu 
vecuma (t.sk. velšanos, rāpošanu, sēdēšanu, staigāšanu) līdz 7 gadiem. 
Lekciju ar praktisku informāciju un piemēriem vadīs sertifi cēta 

fi zioterapeite Žanete Vingre.

Kokneses 
TIC

27.nov. plkst. 
9:30–17:30

Jura Smaļinska lekcija „Kā dabas un kultūras mantojumu izmantot 
tūrisma produkta veidošanā un mārketingā? 

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās

Kokneses 
TIC

Līdz 1.decem-
brim

Haralda Mārcēna–Ancāna 
keramikas darbu izstāde.

Kokneses 
TIC

1.decembris 
plkst.12:00

Piparkūku mājiņu veidošanas darbnīca. 
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Kokneses 
TIC

1.decembris 
plkst.14:00

Tikšanās ar koknesieti Ilgu Sīli. 
Miniatūras, ironiskā proza, 6 dzejoļi + 2 burlakstāstiņi. Sadzie-

dāšanās. Visi mīļi gaidīti!

Kokneses pagasta 
bibliotēka

3.decembris 
plkst.10:00

Profesora Jura Urtāna lekcija ar praktiskiem piemēriem dabā 
„Kokneses cietokšņa priekšnocietinājumi senatnē un mūsdienās”.

Kokneses 
TIC

4.decembris 
plkst.17:00

Animācijas fi lma ģimenei 
“SAULE BRAUCA DEBESĪS”.  Ieeja 2 eiro.

Kokneses 
TIC

4.decembris 
plkst.19:00

Dokumentālā fi lma “LUSTRUM”. 
Ieeja 2 eiro.

Kokneses 
TIC

6.decembris 
plkst.18:00

Izstādes “RokuRokā” 
atklāšana.

Kokneses 
TIC

7.decembris 
plkst.16:00

Lielās egles iedegšana. Kopā ar folkloras kopu „Urgas” rotaļas, dziesmas, 
ķekatas, bluķa vilkšana, skābu kāpostu zupa. No plkst. 15:00 amatnieku 

tirdziņš Kokneses tūrisma centrā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Kokneses TIC, 
Kokneses tirgus 

laukums
8.decembris 
plkst.17:00

Kokneses novada amatierkolektīvu ZIEMASSVĒTKU 
LABDARĪBAS KONCERTS. Pēc koncerta pašdarbnieku balle. 

Spēlē: duets “Marika un Druvis”.

Kokneses kultūras 
nams

10.decembris 
plkst.16:00 Lielās egles iedegšana Bebru pagastā. Pie Bebru pagasta 

pārvaldes
11.decembris Andra Klepera lekcija “Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: paš-

valdības un uzņēmēju stratēģijas”. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās
Koknese novada 

domes zāle
13.decembris Kokneses Mūzikas skolas ansambļu koncerts. Kokneses TIC
14.decembris 
plkst.17:00 Lekcija par izdegšanu. Kokneses 

TIC
14.decembris 
plkst.19:00

Iveta Baumane, Roberts Pētersons un Viesturs Samts koncertprogram-
mā  “SAJŪTI ZIEMASSVĒTKUS”. Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 6 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

15.decembris 
plkst.14:00

Tikšanās ar vairāku dzejas un 
pasaku grāmatu autori 

Maiju Stepēnu.

Kokneses pagasta 
bibliotēka

18.dec. 
16:00–19:00 Ziemassvētku radošās darbnīcas. Bebru pagasta 

bibliotēka
23.decembris 
plkst.12:00

Ziemassvētku eglīte Bebru pagasta bērniem,
kuri neapmeklē bērnudārzu

Vecbebru 
tehnikuma zāle

26.decembris 
plkst.12:00

Ziemassvētku eglīte mazajiem kopā ar Ziemassvētku vecīti un leļļu 
izrāde “BALTO SVEČU PASACIŅAS” pēc M.Stārastes pasaku 

motīviem. Ieeja: brīva. Par Ziemassvētku vecīša dāvanu maisu in-
teresēties pa t.26574538.

Kokneses kultūras 
nams

31.decembris 
plkst.22:00

Jaungada balle. Spēlē: Kristīne un Alvis.
 Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 6 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana 
un galdiņu rezervēšana Bebru pagasta pārvaldē 3.stāvā vai pa 

tālr. 27294969.

Vecbebru 
tehnikums

2019.gada 
1.janvāris

Spēlē: grupa “BRĪVDIENA”. Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 6 eiro. 
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā, 

vai pa t.26574538.

Kokneses kultūras 
nams

Līdz 2019.
gada 

3.janvārim

Modrītes Spilbergas fotogrāfi ju izstāde 
„Ar vienu pēdu ūdenī: piekraste no Ainažiem līdz Nidas ciemam”.

Kokneses pagasta 
bibliotēka

15. decembrī, plkst. 12.00, 
Bebru pamatskolā
pensionāru padome 

“Mārtiņroze”

aicina uz 
sarīkojumu Bebru 
pagasta senioriem

Uzbursim svētku brīnumu!

Pieteikšanās no 1. līdz 13. 
decembrim pie

M. Andersones – t. 28767663;
L. Zukules – t. 26423431;

Pagasta pārvaldē pie sekretāres 
G. Stāmures,

samaksājot 3 eiro par 
pasākuma organizēšanu un 

loteriju.

Kokneses novada 
domes darba laiks
Pirmdien: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00

Pašvaldības darbinieku 
apmeklētāju 
pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 
no plkst. 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Ceturtdienās 
no plkst. 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
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Ar skanīgu koncertu "Or-

ķestru parāde" 30. oktobrī 

Kokneses novada domes 

zālē mūsu novada pirms-

skolas izglītības iestāžu 

bērni un Kokneses Mūzi-

kas skolas jaunie talanti ie-

skandināja Latvijas valsts 

simtgades pasākumus 

Kokneses novadā. 

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

Ar latviešu komponistu skaņ-
darbiem veidotais koncerts bija 
skaists vainagojums Kokneses 
novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu Latvijas valsts simtgadei 
veltītajam projektam "Spēlējiet, 
spēlmanīši!", kas aizsākās šī gada 
1. februārī un turpināsies līdz nā-
kamā gada februārim. Projekta 
idejas autore Kokneses pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Gundega” mūzikas skolotāja 
Marija Vilde stāsta, ka šī projekta 
mērķis bija veicināt bērnu patrio-
tisko audzināšanu un savas valsts 
piederības sajūtas apzināšanos. 
Gandrīz gada garumā pirmssko-
las izglītības iestādēs audzēkņi 
mūzikas nodarbībās iepazina 
latviešu komponistu darbus un 
mācījās spēlēt dažādus mūzikas 
ritma instrumentus.

Notiņas aicina 
doties mūzikas 
ceļojumā

"Orķestru parādes" vērotā-
ji – bērnu vecāki, vecvecāki un 
citi skatītāji var droši aplieci-

nāt – spēlmanīši dāvāja visiem 
klātesošajiem pacilātu svētku 
brīdi no savām mazajām sirsni-
ņām vēlot Latvijai daudz laimes 
dzimšanas dienā. 

Sirsnīgais projekta noslēgu-
ma koncerts iesākās ar trīs smai-
došu Notiņu ierašanos, bet ne 
jau izkāpjot no nošu burtnīcas, 
bet skatītāju aplausu un bērnu 
sajūsmas pavadījumā, iebraucot 
zālē ar velosipēdiem. Sasveici-
noties ar bērniem, Notiņas pār-
liecinājās, ka mazie spēlmanīši 
gaida Latvijas valsts dzimšanas 
dienu un ir cītīgi gatavojušies 
šim svētku koncertam. 

Pēc kopīgas dziesmas 
"Skaista ir mana Latvija" un 
Kokneses Mūzikas skolas 
fl autistu ansambļa izpildītā 
Imanta Kalniņa skaņdarba 
"Re, kur muzikanti spēlē!" 
dzīvespriecīgās Notiņas aici-
nāja orķestrantus doties svēt-
ku parādē. Skatītāji uzgavilēja 
visiem koncerta dalībniekiem: 
Kokneses pirmsskolas izglītī-
bas iestādes "Gundega" grupi-
ņām "Lācītis" un "Kamenīte", 
Kokneses internātpamatsko-
las – attīstības centra pirms-
skolas grupas bērniem, Bebru 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes "Bitīte" 4. grupiņas 
bērniem, Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupas spēlma-
nīšiem, Kokneses Mūzikas 
skolas fl autistu ansamblim un 
kamerorķestrim. Svētku parā-
des un koncerta turpinājumā 
uz lielā ekrāna priecēja foto 

mirkļi, kuros atklājās katras 
iestādes bērnu radošums un 
muzicēt prieks. 

Daudz laimes 
mūsu Latvijai!

"Orķestru parādē" mazie 
mākslinieki kopā ar saviem pe-
dagogiem prezentēja īpaši saga-
tavotu muzikālu priekšnesumu, 
bet visi kopā, baudot Imanta 
Kalniņa mūziku no kinofi lmas 
"Sprīdītis", viņi kļuva par laimes 
meklētājiem, un tāpat kā dros-
mīgais Sprīdītis to atrada savās 
mājās. 

"Daudz laimes tev, daudz lai-
mes man, daudz laimes mūsu 
Latvijai!" –     šie vārdi sasildīja 
ikvienu kopīgajā vēlējuma dzies-
mā Latvijai. 

Pasākuma noslēgumā visi 
zālē klātesošie, arī skatītāji, kopā 
ar Kokneses Mūzikas skolas ka-
merorķestra dalībniekiem kļuva 
par grandiozu svētku orķestri, 
atskaņojot "Polku parādi".  

Kokneses novada izglītības 

darba speciāliste Inese Saulīte, 
sveicot "Orķestru parādes" da-
lībniekus, pateicās par projekta 
idejas izlološanu skolotājai Ma-
rijai Vildei un pirmsskolas izglī-
tības iestāžu un Kokneses Mū-
zikas skolas pedagogiem: Ilonai 
Makareni, Gundegai Ermičai, 
Karolīnai Vancānei, Velgai Gre-
dzenai, Sandrai Paļčevskai, Ine-
sei Urtānei, jo kopīgā darbā ir 
izdevies radīt brīnišķīgu dāvanu 
Latvijai svētkos, rosinot mūsu 
jaunajai paaudzei sajust mūzikas 
skaņu burvību. 

Mūzikas skolotāja Marija 
Vilde teic: "Spēlmanīšu projek-

tā piedalās ne tikai PII ''Gun-
dega'' grupas ''Lācītis'' un ''Ka-
menīte'', bet viss dārziņš, tikai 
pārējās grupas mēs nevarējām 
iekļaut šajā svētku parādē. Paš-
reiz katra bērnudārza grupa 
gatavo priekšnesumu, ko rādīs 
16. novembrī tematiskajā rītā 
''Lai mūsu Latvija zied!''  Paldies 
mūsu komandai – Notiņām 
Agritai Zālītei un Ilonai Maka-
reni, skolotājām – Līgai Saušai, 
Silvijai Strodei, Ingai Skrebelei, 
Signijai Skrastiņai un skolotāju 
palīgiem Dainai Šabanovai un 
Aldonai Kantsonei.  Paldies par 
atbalstu PII „Gundega” vadītā-

jai Ritai Gabaliņai un Kokneses 
novada pirmsskolas skolotāju 
MJ koordinatorei Inai Požar-
skai! Paldies par atsaucību Kok-
neses Mūzikas skolas kolektī-
vam – direktorei Ivetai Bērziņai 
un skolotājām Karolīnai Vancā-
nei un Gundegai Ermičai.  Pa-
teicos par atsaucību PII ''Gun-
dega'' lietvedei Gitai Birkānei, 
kā arī liels paldies mūsu šuvējai 
Ludmilai Maļikenai, kas palī-
dzēja uzburt Notiņu tēlus."

"Orķestru parāde" ir izskanē-
jusi, bet projekts "Spēlējiet, spēl-
manīši!" turpināsies, tāpat kā 
svētku pasākumi mūsu novadā! 

Spēlmanīšu orķestru parāde – dāvana Latvijai svētkos

Pērses sākumskolas pirmsskolas 
grupas muzikālais sveiciens.

Spēlmanīši – mazie koknesieši.

„Re, kur muzikanti spēlē!” Kokneses 
Mūzikas skolas fl autu ansamblis.

Vakance Kokneses sporta centrā – 
sporta darba organizators
Kokneses sporta centra vadība meklē jaunu kolēģi 
- sporta darba organizatoru, kurš spētu būtiski 
paaugstināt Kokneses sporta centra veidoto 
pasākumu kvalitāti. Ja Tu domā, ka Tev tas ir pa 
spēkam un vari būt mums noderīgs, tad piesakies 
uz šo amatu, sūtot savu CV un motivācijas vēstuli 
uz sportacentrs@koknese.lv.
GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
• Organizēt sporta dzīvi Koknesē;
• Organizēt sporta pasākumus;
• Piedalīties pasākumu vadīšanā;
• Veidot ziņu saturu par dažādiem sporta 
notikumiem;
• Plānot pasākumu programmas un realizēt tās;
• Veidot statistikas apskatus;
• Aktualizēt digitālo sporta saturu WEB vidē;
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:
• Ļoti augsta atbildības sajūta, precizitāte
• spēja uzņemties atbildību
• spēja pielāgoties nestandarta situācijām, ātri 
reaģēt problēm situācijās;
• augsta darba ētika;
• vispārēja izpratne un padziļinātas zināšanas par 
dažādām sporta tēmām;
• ļoti labas prasmes darbā ar datoru (MS Offi  ce, 
WEB vide) un mobilo telefonu;
• spēja patstāvīgi plānot savu darba laiku;
• labas angļu valodas zināšanas.
DARBA DEVĒJS PIEDĀVĀ
• Stabilu atalgojumu;
• Kvalitatīvus, dinamiskus, aizraujošus darba 
apstākļus;
• Personīgās izaugsmes iespējas;
• Draudzīgu kolektīvu. 
Gaidīsim pretendentu CV un motivācijas 
vēstuli uz e-pastu sportacentrs@koknese.lv līdz 
7.decembrim. Papildinformācija pa telefonu 
29360940.

No 5. līdz 
17. novembrim

* Nāc uz Kokneses 
pagasta bibliotēku;
* atrodi vietu starp diviem 
karogiem;
* nolasi Latvijai veltītu 
dzejoli;
* un saņem latvisku balvu!

Par norādēm un dzeju 
mēs parūpēsimies!

DAUDZ LAIMES 
DZIMŠANAS DIENĀ!
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Nodarbības un lekcijas tiek rī-
kotas projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 
ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokne-
ses novada iedzīvotāju pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību 
profi lakses pasākumiem, veicinot 
iedzīvotāju fi zisko un garīgo vese-
lību, aktualizējot un risinot vietējās 

sabiedrības veselības problēmas, un 
izglītojot jautājumos, kuri ir pamat-
nosacījums iedzīvotāju dzīves kvali-
tātes, drošas vides un veselības uz-
labošanai. Nodarbības un lekcijas ir 
bez maksas, jo projekts tiek fi nansēts 
no Eiropas Sociālā fonda un valsts 
budžeta līdzekļiem.

Nodarbības vada sertifi cēti spe-

ciālisti.  Nodarbību sarakstā iespēja-
mas izmaiņas un papildus pasākumi, 
tāpēc aktuālo informāciju aicinām 
skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Paš-
valdība – Projekti), Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/veseli-
gikoknesesnovada/ vai interesēties 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļā, Tālr. 65128569 vai 27298666, 

ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās 
uz nodarbībām notiek individuāli, 
sekojot norādītajai informācijai afi -
šās. 

Tabulā ar krāsām ir apzīmēta no-
darbību norises vieta: zaļā krāsā – 
Koknese, zilā krāsā – Vecbebri un 
dzeltenā krāsā – Irši.

Attīstības nodaļa   

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
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Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Kokneses Novada Vēstis" obligāta.
Iespiests SIA "Erante", www.erante.lv

Eiropas Savienības projekts 

"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 

(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

PIRM DIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA

NOVEMBRIS

12 13 14 15 16 17

Lekcija "Mazuļu uzturs, pieba-
rošanas uzsākšana un nepie-
ciešamība, vitamīnu un uztura 
daudzveidība pareizai bērna at-
tīstībai no dzimšanas brīža līdz 
3 gadu vecumam", Kokneses 
tūrisma centrs, 17:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 19:00

"Joga", I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas sporta zāle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī 
dažāda vecuma un fi ziskās 
sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 
17:30

"Joga", Iršu sporta halle, 
18:00

"Joga", Iršu sporta halle, 18:00 Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra 
baseins, 20:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses 
sporta centra baseins, 18:30

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra 
baseins, 18:00 – 20:00

"Joga", Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

19 20 21 22 23 24

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 19:00

"Joga", Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 17:30

Lekcija "Konfl ikti, to risināšana. 
Savstarpējas komunikācijas 
veicināšana un saskarsme", 
Kokneses Tūrisma centrs, 17:30

Lekcija "Sabalansēts 
uzturs bērnu veselībai 
un augšanai", Bebru 
pamatskola, 09:00

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra 
baseins, 20:00

"Joga", I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas sporta zāle, 19:00

Ārstnieciskās vingrošanas no-
darbības ūdenī plkst. 17:30 un 
18:30 nenotiek. Pārceltas uz 
06.12.2018.

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 – 20:00

NOVEMBRIS DECEMBRIS

26 27 28 29 30 1

Lekcija "Bērna attīstība 
pirmajos dzīves gados", 
Kokneses tūrisma centrs, 17:30

Lekcija "Bērnu stājas vājums un plaka-
nā pēda – veidošanās, profi lakse, ārstē-
šana", PII "Bitīte", Vecbebri, 17:00

"Joga", I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas sporta zāle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 17:30

Lekcija "Atkarības un 
līdzatkarības", Sociālais 
dienests, 15:00

"Lomas un robežas part-
nerattiecībās", Kokneses 
novada dome, 10:00 (va-
dīs Diāna Zande)

"Joga", Iršu sporta halle, 18:00 Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses 
sporta centra baseins, 18:30

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 – 20:00

"Jauno tehnoloģiju ietekme 
uz bērnu un pieaugušo ve-
selību", Kokneses novada 
dome, 12:00 (vadīs Diāna 
Zande)

"Joga", Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra 
baseins, 20:00

3 4 5 6 7 8

"Joga", Iršu sporta halle, 18:00 Nodarbība vecākiem "Ko jaunietim par 
ķermeni un attiecībām iemāca sociālie 
tīkli un neiemāca skola un vecāki?", 
Pērses sākumskola, 15:00

Nodarbība vecākiem "Ko 
jaunietim par ķermeni un 
attiecībām iemāca sociālie tīkli 
un neiemāca skola un vecāki?", 
Bebru pamatskola, 17:00

Ārstn.vingrošana ūdenī 
dažāda vecuma un fi ziskās 
sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 
17:30

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 – 20:00

"Joga", Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 19:00

Nodarbība vecākiem "Ko jaunie-
tim par ķermeni un attiecībām 
iemāca sociālie tīkli un neiemāca 
skola un vecāki?", Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 17:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses 
sporta centra baseins, 18:30

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra 
baseins, 20:00

"Joga", I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas sporta zāle, 18:00

10 11 12 13 14 15

Nodarbība nenotiks 
(pārcelta uz 16.11.2018.)

Lekcija "Stress, 
izdegšanas sindroms. 
Kā to mazināt, risināt 
un vadīt?" Kokneses 
Tūrisma centrs, 15:30

Nodarbība nenotiks 
(pārcelta uz 21.11.2018.)

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra 
baseins, 18:00 – 20:00

17 18 19 20 21 22

Lekcija "Bērnu stājas vājums 
un plakanā pēda – veidošanās, 
profi lakse, ārstēšana", Pērses 
sākumskola, 17:00

Lekcija “Bērna pozitīva 
disciplinēšana”, Kokneses Tūrisma 
centrs, 17:30

Peldbaseins iedzīvotā-
jiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 18:00 
– 20:00

Veselības veicināšanas pasākumi 
novembrī/decembrī Kokneses novadā


