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Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Koknesē
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) ikmēneša
sanāksme, kas notika 7. septembrī Kokneses novada domē, pulcēja
vairāk nekā pusotra simta dalībnieku – ne tikai tāpēc, ka diena bija
kā radīta skaistam braucienam uz vienu no Latvijas nozīmīgākajām
vietām un Koknese atrodas vienlīdz sasniedzamā attālumā gan
Kurzemes, gan Latgales, gan Vidzemes kolēģiem, bet galvenokārt
izvēlētās tēmas dēļ.
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
Ar lielu uzmanību izpilddirektori un viņu līdzbraucēji uzklausīja Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Stratēģiskās analīzes un politikas
plānošanas nodaļas galveno speciālisti Intu Nolli, kura raksturoja interešu konfliktu pārkāpumus un pašvaldību iekšējo kontroli, īpaši uzsverot korupcijas
risku novēršanas nozīmi.
Turpinājums 4.lpp. »»»

„Tautas panorāma” Koknesē
15. septembrī pulksten 18 Koknesē, laukumā pie veikala „Elvi”, iedzīvotājus uz tikšanos aicina Latvijas Televīzijas raidījums „Tautas panorāma”
un žurnāliste Liene Barisa Sermule,
lai uzzinātu koknesiešu viedokli par
pašreizējo situāciju valstī, kādai ir
jābūt nākamajai Saeimai, kā arī par
citām aktualitātēm.
Informācija par citiem “Tau-

tas Panorāmas” izbraukumiem
www.lsm.lv/tautaspanorama

Svētki mazajiem novadniekiem
19. oktobrī pulksten 18 Kokneses
novada domes zālē notiks svinīgs pasākums, kurā suminās no 2018. gada
1. janvāra līdz šī gada 30. jūnijam
dzimušos mūsu mazos novadniekus

un viņu vecākus. Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita
Ozola informē, ka bērniņu vecākiem
ir nosūtīti ielūgumi, un visi ir sirsnīgi
gaidīti svētku pasākumā.

Klāt Rudens velobrauciens 2018!
Kokneses Tūrisma centrs aicina velomīļus uz piekto rudens velobraucienu šī
gada 15.septembrī. Velobrauciena maršruts plānots apmēram 60 km garumā. Tas
vīsies pārsvarā pa grants ceļiem, vietām
arī pa takām, kā arī pa asfaltu Kokneses
un Pļaviņu novadu teritorijās. Šoreiz paredzēti garāki pārbraucieni, kas prasīs no
dalībniekiem spēku un izturību.
Velobrauciens sāksies no Kokneses
Tūrisma informācijas centra un vedīs
Paugu meža virzienā. Meža vidū, kur
„Paugu” „Žagatās” saimnieko mednieku klubs, būs iespēja tikties ar vietējiem
medniekiem un uzzināt par meža zvēru
dzīvi. Pēc garāka pārbrauciena mežā,
kas vijas paralēli dzelzceļa līnijai, tiks
sasniegts Pļaviņu novads. Īvānu ciemā,
kur dzīvo 29 iedzīvotāji, iepazīsim dzīvi vietā, kur apkārt valda klusums un
miers. Un tad jau pēc dažiem kilometriem sagaidīs atpūta kādreiz slavenajā
atpūtas bāzē „Mežezers”.
Pēc nelielās atpūtas ezera krastā,
ātrā ripojienā pa asfaltu būs sasniegta
Odziena. Pastaiga pa Odzienas pili un
apkārtni ļaus atpūtināt kājas no pedāļu
mīšanas un ceļš vedīs atpakaļ Kokneses
novada virzienā. Vēl tikai būs jāiegriežas
Siljāņu ciema saimniecībā „Karlīnas”,
kur truši, dažādu šķirņu vistas, pāvi un
arī kazas izbauda dzīvi gandrīz brīvā
dabā Pērses upes krastā. Tad atpakaļ
uz grants ceļa, garām kādreizējai Jaunbebru muižai un parkam līdz „Vecsiljāņiem”, kur iepazīsim „Ievas siera” tapšanas gaitu. Vairs tālu nebūs Vecbebri,
kur baudīsim medus smaržu un garšu,
un jau ceļš mājup Kokneses virzienā, ar
dažām pieturvietām, kad vēlā vakarpusē
Kokneses viduslaiku pilsdrupās baudīsim kopā būšanu pie ugunskura.
Kā jau dzīvē, paredzētajā programmā
iespējamas izmaiņas, bet labam garastāvoklim, dabas baudījumam ar velosipēdu tas nevar traucēt.
Dalības maksa: pieaugušajiem - 5
EUR; skolēniem - 3 EUR; pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. Iepriekšēja reģistrēšanās braucienam: Epasts: turisms@koknese.lv; Tālr: +371
65161296; +371

Esiet sveicināti septembrī – laikā, kad aizejošās vasaras pieskāriens staro rudens vaigā. Ar katru
mirkli tuvāk mēs ejam brīdim, kad
Daugavas un Pērses viļņos spoguļosies zeltaino lapu mirdzums un
mēs atkal no jauna, ļaujoties šai
dabas gleznai, varēsim sacīt – tāds
rudens var būt tikai Latvijā!
Mūsu pašvaldībā augusta mēnesis pagājis, turpinot iesāktos
projektus, kā arī iesākot jaunus.
Kokneses parkā vienā no dīķiem
iesākts būvniecības darbs, lai taptu
skaista piemiņas zīme, atminoties
Kokneses lepnumu – krāšņo Pērses
ūdenskritumu. Kokneses novads ar
jauniem tūrisma piedāvājumiem,
ar Likteņdārzu, kas augustā sagaidīja 10. dzimšanas dienu un mūsu
bagāto senatnes mantojumu arvien
vairāk piesaista tūristus no Latvijas
un ārvalstīm. Par to liecina arī Kokneses novada domes aktuālie tūrisma attīstības projekti, par kuriem
stāstām šajā izdevumā.
Vasaras pilnbriedā Kokneses novada pašvaldība iesāka jaunu tradīciju – sumināt laulātos pārus, kuriem 50 gadu garumā un vēl ilgāk
mērāms kopīgais dzīves ceļš. Sirsnīgajā pasākumā pārliecinājāmies,
ka mums līdzās dzīvo brīnišķīgas
ģimenes, kurās godā celts darba tikums, latviskā dzīvesziņa, mīlestībā
izaudzināti bērni un sagaidīti mazbērni, tā apliecinot savas dzimtas
stiprumu. Ļoti ceram, ka nākamajā
gadā uz šo pasākumu pieteiksies vēl
vairāk pāri vai arī par viņu dalību
pasākumā parūpēsies tuvinieki.
Septembrī ne tikai skolas bērni
sāk jaunu mācību gadu, mēs visi
esam jauna ceļa jūtīs, jo mēs katrs
ejam savā dzīves skolā un mācāmies visa mūža garumā. Bet, kad
pretī nāk mazie skolas ķipari, gribas
pasmaidīt un novēlēt, lai krāsains
un jauniem atklājumiem bagāts
pirmais skolas rudens! Saulainas
atmiņas par savu bērnības skolu
Krievkalnā ir arī šī mēneša dižajai
jubilārei, Koknesē dzimušajai Ženijai Cirītei. Savos dižajos gados
viņa nebeidz krāt jaunas atziņas un
mācīties! Augusta nogalē Kokneses
pašvaldība daudz baltu dieniņu vēlēja visvecākajai novada iedzīvotājai – Latvijas valsts vienaudzei Elzai
Lehrai 100 gadu jubilejā.
Lai ar vasaras uzkrāto saules
enerģiju un padarīta darba sajūtu
sagaidām vēl vienu skaistu dzīves
rudeni!
Sarmīte Rode
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2018.gada 29.augustā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Ar 2018.gada 3.septembri apstiprināt Justīni Miezīti par pirmsskolas
izglītības iestādes “Bitīte” vadītāju.
2. Pieņemt zināšanai informāciju par
pašvaldības budžetu izpildes gaitu (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
3. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.4 /2018
“Par grozījumiem 2018.gada 31.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/ 2018 “Par
Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2018.gadam” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
4. Pieņemt zināšanai domes izpilddirektora I.Klauža informāciju par vides aizsardzības jautājumu risināšanu
Kokneses novadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
5. Pieņemt zināšanai informāciju
par 2018.gada 1.pusgadā pieņemto lēmumu izpildi (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
6. Pieņemt zināšanai informāciju
par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas gaitu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
7.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par kultūras darbu Kokneses pagastā
(informācija pašvaldības mājas lapā

www.koknese.lv).
7.2. Pieņemt zināšanai informāciju
par kultūras darbu Bebru pagastā (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
7.3. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kultūras darbu Iršu pagastā (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
8. No pašvaldības budžeta piešķirt
210,00 euro (divi simti desmit euro 00
centu) Tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālās mājas “Galdiņi” tehniskās
apsardzes pakalpojumam (ugunsdrošības signalizācijas pieslēgšana pie centrālās apsardzes pults, raidītāja iegāde
un uzstādīšana, abonēšanas maksa,
mobilās grupas nosūtīšana uz objektu).
9. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 3500,00 euro (trīs
tūkstoši pieci simti euro) lietus ūdens
sistēmas izbūvei Bebru pamatskolas
ēdnīcas sienas ziemeļu pusē.
10. Saskaņot sekojošas Kokneses novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības un komisiju darbības
kārtības.
11. Apstiprināt Kokneses novada
vispārējās izglītības iestāžu vadītāju

normatīvajos aktos noteiktās zemākās
mēneša darba algas likmes paaugstināšanas kritērijus (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
12. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr_5/2018 ”Par Kokneses novada
domes 27.03.2013.saistošo noteikumu
Nr.6 “Par finansiālu atbalstu Kokneses
novada iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā“ atzīšanu par spēku
zaudējušiem” (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
13. Apstiprināt Apbalvojumu piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:
13.1. Dainis Vingris – Kokneses novada domes priekšsēdētājs;
13.2. Ilze Pabērza – Bebru pagasta
pārvaldes vadītāja;
13.3. Raina Līcīte – Iršu pagasta pārvaldes vadītāja;
13.4. Gita Rūtiņa – domes deputāte Partija “Vienotība”;
13.5.Ziedonis Vilde- domes deputāts - Latvijas Reģionu Apvienība;
13.6. Ilgonis Grunšteins - domes
deputāts - Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”;
13.7. Pēteris Keišs - domes deputāts,

13. Saeimas vēlēšanas
Aktuāli! Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13.Saeimas vēlēšanas.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri
vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi
– spiedogu.
Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir
tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018. gada 24. septembra
līdz 2018. gada 5. oktobrim jāizņem
vēlētāja apliecība tajā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā
nodaļā, kur izsniegta personas apliecība. Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā,
par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
līdz 2018. gada 24. septembrim.

Balsošanas iespējas
Kokneses novada vēlēšanu iecirkņi:
Nr.274 – BEBRU PAGASTA PĀRVALDE, "Papardes", Vecbebri, Bebru
pagasts, Kokneses novads;
Nr.276 – PĒRSES SĀKUMSKOLA,
"Pērses pamatskola", Irši, Iršu pagasts,
Kokneses novads;
Nr.278 – KOKNESES NOVADA
DOME, Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses pagasts, Kokneses novads.
Vēlēšanu dienā, 6.oktobrī, vēlēšanu
iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulk-

Zaļo un Zemnieku savienība.
14.1. Ņemot vērā, ka likums “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas
produktu, elektronisko smēķēšanas
ierīču un to šķidrumu aprites likums”
neaizliedz smēķēšanu pie atvērta loga
daudzdzīvokļu mājās, neaizliegt Kokneses novadā smēķēt pie atvērta loga
daudzdzīvokļu mājās.
14.2. Aicināt daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus ievērot, ka smēķēšana pie
atvērta loga liedz kaimiņiem tiesības
dzīvot tīrā un labvēlīgā vidē, kas nav
piesārņota ar smēķēšanai paredzētu
tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku.
15.1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību DaNi” reģ. Nr. 45403038143,
Zaļā tirgus laukumā organizēt tematisku tirdziņus septembrī – Skolas preču
tirdziņš; Ziemassvētku tirdziņu, saskaņojot ar Tūrisma centru.
15.2. SIA “DaNi” slēgt vienošanos ar
Kokneses novada domi par tirdzniecības vietu sakārtošanu pēc pasākuma,
par patērētās elektroenerģijas apmaksu.
16. No pašvaldības budžeta segt
transporta izdevumus novada iedzīvotāju braucienam uz Aglonu šī gada 24.

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot
balsi glabāšanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo
– Kokneses novada vēlēšanu iecirkņos
tādas iespējas nebūs!
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu
aprūpētāji, var balsot savā atrašanās
vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra plkst.
12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu
dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā uzturas
ārvalstīs, var balsot kādā no vēlēšanu
iecirkņiem ārvalstīs vēlēšanu dienā.

Priekšvēlēšanu
aģitācija
Priekšvēlēšanu aģitāciju balsošanas
laikā aizliegts izvietot vēlēšanu iecirkņos un 50 m no ieejas iecirknī!
! Neskaidrību gadījumā informāciju meklēt Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā https://www.cvk.lv

Nākošā novada domes sēde notiks
2018. gada 26. septembrī plkst. 14.00
novada domē Melioratoru ielā Nr.1,
Koknesē, Kokneses pagastā un tajā tiks
izskatīti šādi pamatjautājumi:
1)Par gatavību apkures sezonai
2)Par izglītības darbu novadā
3)Par novada izglītības iestāžu darbu
4)Par Kokneses Mūzikas skolas darbu
5)Par novada no pirmsskolas izglītības iestāžu darbu
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

Būvniecības atkritumi
jānodod dalīto
atkritumu savākšanas
laukumā
Lai arī kopš šī gada jūnija Koknesē, Paugu ielā 1d, darbojas dalīto
atkritumu savākšanas laukums,
Koknesē pie sadzīves atkritumu
konteineriem joprojām tiek
atstāti dažādi būvniecības atkritumi.

sten 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms
vēlēšanu dienās:
Pirmdien, 1. oktobrī: no plkst.
17.00 - 20.00; Otrdien, 2. oktobrī: no
plkst. 8.00 - 11.00; Trešdien, 3. oktobrī:
no plkst. 17.00 - 20.00; Ceturtdien, 4.
oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00; Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00.
Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos balsošana nenotiek, bet var
iepazīties ar kandidātu sarakstiem,
priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās
vietā.
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas
pirms vēlēšanu dienas dažas stundas
dienā var izmantot iespēju nodot balsi
glabāšanā. Šāda iespēja būs trešdien, 3.
oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten
9.00 līdz 12.00, piektdien, 5. oktobrī,
no pulksten 10.00 līdz 16.00.

septembrī Romas pāvesta Franciska vizītes laikā.
17. No budžeta līdzekļiem piešķirt
līdz 200,00 euro (divi simti euro) degvielas iegādei Kokneses sporta centra
spiningošanas komandai dalībai Latvijas kausā “Rīga 2018”, kas notiks š.g. 8.
un 9. septembrī Rīgā.
18. Izdarīt grozījumus Kokneses novada domes 2017. gada 15. jūnija sēdes
lēmuma 2.1. trešajā punktā un noteikt,
ka Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēdes notiek
katra mēneša iepriekš pēdējā trešdienā
plkst. 13.00.

Kokneses novada pašvaldība iedzīvotājiem atgādina, ka būvniecības atkritumus nedrīkst atstāt pie sadzīves atkritumu konteineriem, jo šim nolūkam ir
paredzēts dalīto atkritumu savākšanas
laukums. Jaunizveidotajā laukumā viena fiziska persona vienā reizē var nodot
ne vairāk kā 100 kilogramus būvniecības atkritumu. Lielākā daudzumā būvniecības atkritumus var nodot Jaunceltnes ielā 9 Aizkrauklē darbadienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš piezvanot
pa tālruni 26638223.
Lai nodrošinātu kārtību, pie sadzīves atkritumu konteineriem daudzdzīvokļu namu pagalmos ir uzstādītas
videonovērošanas kameras. Redzot, ka
neapzinīgi pilsoņi izkrauj būvniecības
atkritumus pie sadzīves atkritumu konteineriem, lūdzam iedzīvotājus fiksēt
šādus gadījumus (automašīnas nr.) un
ziņot pašvaldības policijai pa tālruņiem:
65128570; 28653455.
Atkritumu apsaimniekotājs, savācot būvniecības atkritumus, kas atstāti
pie sadzīves atkritumu konteineriem

daudzdzīvokļu namu teritorijā, iekasē
papildus maksu par šo atkritumu savākšanu, kā rezultātā palielinās atkritumu izvešanas maksa visiem namu
iedzīvotājiem, kuriem noslēgts līgums
par atkritumu izvešanu. Lūdzam iedzīvotājus būt apzinīgiem, izrādīt interesi
un sekot līdzi, lai tiktu ievēroti atkritumu apsaimniekošanas noteikumi!
Pašvaldības policija informē, ka ir
konstatēti gadījumi, kad pie dalīto atkritumu savākšanas laukuma ieejas pēc
darbadienas beigām ir nolikti sadzīves
atkritumu maisi. Lūdzam ievērot noteikto, ka šajā laukumā var nodot no
sadzīves atkritumiem nodalītu papīru, kartonu, plastmasas iepakojumu,
metāla iepakojumu, koksni, nolietoto
elektroniku, baterijas un akumulatorus,
kā arī lielgabarīta un būvniecības atkritumus.
Paldies ikvienam, kas ir ielāgojis visus noteikumus un atbildīgi šķiro atkritumus!

Dalīto atkritumu
savākšanas laukuma
darba laiks:
Pirmdiena - brīvs; Otrdiena, trešdiena no 10:00 – 16:00; Ceturtdiena,
piektdiena no 12:00 – 18:00; Sestdiena,
svētdiena no 10:00 – 18:00;
Kokneses novada
domes informācija

KOKNESES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 2018
Cienījamie aptaujas dalībnieki,
Kokneses novada domei ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai
kopīgi plānotu novada attīstību!
Kokneses novada dome aicina piedalīties aptaujā ar mērķi noskaidrot

sabiedrības viedokli par pašvaldības
sniegto pakalpojumu kvalitāti novadā
un nepieciešamajiem uzlabojumiem
turpmāk.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
Jūsu viedoklis tiks izmantots pašval-

dības darba uzlabošanai un lēmumu
pieņemšanai par novada attīstību.
Katra anketa ir domāta tikai vienam
respondentam. Lūdzam atbildēt uz visiem anketā iekļautajiem jautājumiem.
Atbildēt uz anketas jautājumiem iespējams gan papīra formā, gan elek-

troniski – anketa ir pieejama Kokneses
novada domes mājas lapā www.koknese.lv un pagastu bibliotēkās.
Iedzīvotāju aptauja notiek no 2018.
gada 14.septembra līdz 14.oktobrim.
Aizpildītās anketas papīra formā
varat ievietot speciāli tām paredzēta-

jās aptaujas kastītēs, kuras pieejamas Kokneses
pagasta bibliotēkā (1905.gada ielā 7,
Koknesē), Bebru pagasta bibliotēkā
("Papardes", Vecbebros, Bebru pag.)
un Iršu pagasta bibliotēkā ("Kūlēni",
Iršu pag.).
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APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6.3 (protokols Nr.4)

Kokneses
novada domes apbalvojumu dibināšanas nolikums
Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2. un 4.punktu

1. VISPĀRĪGAIS
JAUTĀJUMS
1.1.1. Kokneses novada domes apbalvojumu dibināšanas nolikums
(turpmāk –Nolikums) nosaka Kokneses novada domes apbalvojumu nodibināšanas mērķi, apbalvojumu veidus,
apbalvojumam izvirzīto kandidātu
ieteikšanas un izvērtēšanas kārtību,
apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas nosacījumus, kā arī kārtību, kādā
pieņem lēmumu par apbalvošanu un
paraksta lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu.

2. Kokneses novada
domes apbalvojumu
nodibināšanas mērķis
un to veidi
2.Kokneses novada domes apbalvojumu nodibināšanas mērķis ir izcelt
personu īpašus sasniegumus un sevišķi
nozīmīgu ieguldījumu Kokneses novada attīstībā.
3.Kokneses novada domes apbalvojumi ir šādi:
3.1.Kokneses novada Goda pilsonis;
32.Gada koknesietis; Gada bebrēnietis; Gada iršēnietis;
3.3.Goda raksts;
3.4.Atzinības raksts;
3.5.Pateicība.

3. Apbalvojumu
piešķiršanas
nosacījumi
3.1. Apbalvojuma “Kokneses novada Goda pilsonis” piešķiršanas
nosacījumi
4.Apbalvojums – goda nosaukums “
Kokneses novada Goda pilsonis” ir augstākais Kokneses novada domes apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām:
4.1.par sevišķiem nopelniem Kokneses novada labā, kas var izpausties
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā;
4.2. kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Kokneses novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas
novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu
var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”;
4.3.Kokneses novadā nodarbojušās
ar labdarību.
5.Personām, kurām piešķirts apbalvojums „Kokneses novada Goda pilsonis”, pasniedz krūšu zīmi (1.pielikums).

6.Personai, saņemot apbalvojumu „
Kokneses novada Goda pilsonis”, tiek
izsniegta Kokneses novada Goda pilsoņa apliecība un izdarīts ieraksts Kokneses Goda grāmatā.
7.Apbalvojumu “ Kokneses novada
Goda pilsonis” var piešķirt arī augstām
Latvijas un ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu pārstāvjiem, citu novadu pārstāvjiem.
8.Apbalvojumu “ Kokneses novada
Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā
vienai personai. Izņēmumu gadījumā
Apbalvojumu piešķiršanas komisija var
lemt par apbalvojuma piešķiršanu divām personām vienu reizi gadā.
9.Atkārtoti apbalvojumu “ Kokneses
novada Goda pilsonis” vienai un tai pašai personai nepiešķir.
10.Apbalvojuma “ Kokneses novada
Goda pilsonis” saņēmušās personas par
tiem pašiem nopelniem neapbalvo ar
citiem pašvaldības apbalvojumiem.

3.2. Apbalvojuma “Gada koknesietis”, “Gada bebrēnietis” un
“Gada iršēnietis” piešķiršanas
nosacījumi
11.Apbalvojums “Gada koknesietis”,
“Gada bebrēnietis” un “Gada iršēnietis”
ir balva ( 2.pielikums) ko piešķir fiziskām personām, kuras veikušas nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā.
12.Apbalvojums “Gada koknesietis”,
“Gada bebrēnietis” un “Gada iršēnietis”
piešķirams ne vairāk kā 3 personām
gadā ( no katra pagasta viena persona).
13.Atkārtoti apbalvojumu “Gada
koknesietis”, “Gada bebrēnietis” un
“Gada iršēnietis” vienai un tai pašai
personai nepiešķir.

3.3. Goda raksta piešķiršanas
nosacījumi
14.Goda raksts (3.pielikums) ir apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai
personai vai personu grupai, kolektīvam par nopelniem un ieguldījumu
izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā u.c..
15.Goda raksta formāts – A4, tehnika – sietspiede, papīrs – Conqueror
connoisseur, 160g.
16.Goda rakstu vienai un tai pašai
personai var piešķirt atkārtoti, bet ne
agrāk kā piecus gadus pēc iepriekšējā
apbalvojuma piešķiršanas.

3.4. Atzinības raksta piešķiršanas
nosacījumi
17.Atzinības raksts ( 4.pielikums) ir
apbalvojums, ko piešķir fiziskai personai par godprātīgu, ilggadēju darbu,
profesionālo meistarību.

18.Atzinības raksta formāts – A4,
tehnika – sietspiede, papīrs Conqueror
connoisseur, 160g.

3.5.Pateicības piešķiršanas nosacījumi
19.Pateicība (5.pielikums) ir apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai
personai vai personu grupai, kolektīvam par ieguldījumu Kokneses novada
attīstībā, par novada tēla veidošanu valstī, pasaulē, par aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašvaldības rīkotos un
citos pasākumos.
20.Pateicības formāts – A4, tehnika
– sietspiede, papīrs Conqueror connoisseur, 160g.

4. Apbalvojumam
izvirzīto kandidātu
ieteikšanas kārtība
21.Kandidātu izvirzīšana notiek aizpildot iesnieguma veidlapu ( 6.pielikums) , kuru var saņemt Kokneses novada domes kancelejā vai pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv.
22.Iesniegumā jānorāda:
22.1.apbalvošanai pieteiktās fiziskās
personas vārds, uzvārds, dzimšanas
dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais
amats vai nodarbošanās, tālrunis;
22.2.apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, darbības
virziens, tās vadītāja vārds un uzvārds,
tālrunis;
22.3.apbalvošanai pieteiktā kolektīva
nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un
uzvārds, tālrunis;
22.4.vispusīgs nopelnu apraksts personas vai kolektīva apbalvošanai;
22.5.informācija par kandidāta iesniedzēju (iesniedzējiem).
23. Ierosinājumus apbalvojumu saņemšanai var iesniegt visa kalendārā
gada laikā Kokneses novada domes
kancelejā.
24. Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai var iesniegt Kokneses novada
domes vismaz 3 (trīs) deputāti, valsts
un pašvaldības iestāžu vadītāji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, juridiskas
personas vai ne mazāk kā 15 pilngadīgas fiziskas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas dzimšanas datus,
dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

5. Apbalvojumam
izvirzīto kandidātu
izvērtēšanas kārtība
25. Lai izvērtētu apbalvošanas pamatojumu un pieņemtu lēmumu par

apbalvošanu, Kokneses novada dome
izveido Apbalvojumu piešķiršanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā:
- novada domes priekšsēdētājs;
- Bebru pagasta pārvaldes vadītājs;
- Iršu pagasta pārvaldes vadītājs;
- četri domes deputāti (pa vienam
deputātam no katras politiskās partijas, no kuras ir ievēlēts deputāts novada
domē) un apstiprina tās darbības nolikumu.
26. Apbalvojumu piešķiršanas komisija veic izsniegto Kokneses novada
Goda pilsoņu apliecību uzskaiti .
27. Apbalvojumu piešķiršanas komisija darbojas un lēmumus pieņem saskaņā ar šo Nolikumu un Apbalvojumu
piešķiršanas komisijas nolikumu.

6. Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par
apbalvošanu un
paraksta lēmumu
par apbalvojuma
piešķiršanu
28. Lēmumu par Goda raksta, apbalvojumu “Gada koknesietis”, “Gada
bebrēnietis” un “Gada iršēnietis” un
„Kokneses novada Goda pilsonis” piešķiršanu pieņem Apbalvojumu piešķiršanas komisija.
29. Lēmumu par Atzinības raksta
piešķiršanu var pieņemt gan Apbalvojumu piešķiršanas komisija, gan Kokneses novada domes priekšsēdētājs.
30. Lēmumu par Pateicības piešķiršanu pieņem Kokneses novada domes
priekšsēdētājs.
31. Goda rakstus, Atzinības rakstus
un Pateicības paraksta Kokneses novada domes priekšsēdētājs vai domes
priekšsēdētāja vietnieks.
32. Informāciju par apbalvojumu
piešķiršanu publicē Kokneses novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Kokneses Novada Vēstis” un ievieto
Kokneses novada pašvaldības mājaslapā.

7. Apbalvojumu
pasniegšanas
nosacījumi
33. Apbalvojamo par apbalvojuma pasniegšanas laiku un vietu
informē vismaz nedēļu pirms apbalvojuma pasniegšanas.
34. Apbalvojuma pasniegšanu
nodrošina Apbalvojumu piešķiršanas komisija.
35. Kokneses novada domes apbalvojumus pasniedz svinīgos apstākļos Kokneses novada domes

priekšsēdētājs vai viņa norīkota
persona.
36. Apbalvojumus “ Kokneses novada Goda pilsonis” , “Gada koknesietis”, “Gada bebrēnietis” un “Gada
iršēnietis” pasniedz 18.novembra
svētkos.
37. Goda rakstus var pasniegt arī
citā svinīgā pasākumā.

8. Noslēguma
jautājumi
38. Izdevumus apbalvojumu izgatavošanai sedz Kokneses novada
dome, izņemot gadījumu, kad persona ir nozaudējusi apbalvojumu.
39. Apbalvojumu nozaudēšanas
gadījumā apbalvotajai personai ir
iespējams atjaunot nozaudēto apbalvojumu, par to rakstiski ziņojot
Apbalvojumu piešķiršanas komisijai. Ar apbalvojuma atjaunošanu
saistītos izdevumus sedz apbalvotā
persona no saviem līdzekļiem.
40. Apbalvojumu personai pēc
nāves nepiešķir.
41. Ja persona, kurai piešķirts
apbalvojums, mirusi starplaikā no
apbalvojuma lēmuma pieņemšanas
līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, apbalvojumu saņem glabāšanā
apbalvotā tuvākie piederīgie.
42. Apbalvojumi „Kokneses novada Goda pilsonis” , “Gada koknesietis”, “Gada bebrēnietis” un
“Gada iršēnietis” tiek iereģistrēti
Goda grāmatā, kuru veido un uztur
Apbalvojumu piešķiršanas komisija. Goda grāmatā tiek ierakstīts
apbalvotās fiziskās personas vārds,
uzvārds, personas kods, Apliecības numurs kolektīva vai juridiskas
personas nosaukums, reģistrācijas
numurs, apbalvojuma saņemšanas
pamatojums un datums.
43. Kokneses novada domes kanceleja veic piešķirto Goda rakstu,
Atzinības rakstu un Pateicību uzskaiti.
44. Nolikums stājas spēkā ar
2018. gada 1. augustu.
45. Ar šī Nolikuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušus Kokneses novada domes 30.09.2009.
Noteikumus Kokneses novada
Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanai (apstiprināti ar Kokneses novada domes 30.09.2009. lēmumu Nr.9
(protokols Nr.6).
Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs D.Vingris

Kokneses piedāvājumu iepazīst ceļojumu blogeri un mediji no ārvalstīm

8.augustā HANZAS projekta ietvaros Kokneses Tūrisma centrs uzņēma
mediju pārstāvjus un ceļojumu blogerus no Vācijas, Lielbritānijas, Igaunijas
un Latvijas, kuri šo nedēļu veltīja, lai
iepazītos ar mazo Hanzas pilsētu piedāvājumu kulinārijas jomā. Vispirms
viesi apmeklēja Kokneses Tūrisma centru, kur apskatīja Kokneses pils maketu,
tūrisma centra iekārtojumu un atzinīgi
izteicās par interaktīvo āra stendu.
Pēc tam Tūrisma centra informācijas konsultante Lauma Āre, vadot
ekspedīciju “Hanzas ceļi” Kokneses

parkā, iepazīstināja ciemiņus ar Koknesei nozīmīgām vēsturiskām vietām,
notikumiem un dabas vērtībām, akcentējot to, kas saglabājies no Hanzas
laikiem, kā arī zudušās vērtības. Izbraucot ar vikingu tipa liellaivu „Nameisis”, viesi varēja novērtēt Daugavas
plašumu, sajust Kokneses pilsdrupu
iespaidīgumu un gūt nelielu priekšstatu par Likteņdārza tapšanu. Nobeigumā ciemiņus sirsnīgi uzņēma piestātne
„Pērsejas”, kur mierpilnā, dabas skaņu
piepildītā vasarīgā gaisotnē saimnieču Itas Lejiņas un Katrīnas Šoles va-

dībā visi tika pacienāti ar leģendām
apvīto Kokneses sama zupu un lauku
labumiem. Koknesē vizītes dalībnieki
pavadīja četras stundas, lai pēc tam lidotu tālāk uz Visbiju. Koknese ir viena
no mediju brauciena programmā ietvertajām Hanzas pilsētām, kuras tiks
atspoguļotas ārvalstu mediju publikācijās un ceļojuma aprakstos.
Projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai
sadarbībai” (HANSA) apvieno 9 mazās
vēsturiskās Hanzas savienības pilsētas – Visbiju Zviedrijā, Pērnavu un Vīlandi Igaunijā, Cēsis, Koknesi, Kuldīgu,
Limbažus, Straupi un Valmieru Latvijā.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālās Baltijas
programmas 2014.–2020. gadam atbal-

Izbraucot ar vikingu tipa liellaivu „Nameisis”, viesi varēja novērtēt Daugavas
plašumu un sajust Kokneses pilsdrupu iespaidīgumu
stu, un tā mērķis ir stiprināt vēsturiskās HANSA
Hanzas savienības vērtības.
Par Centrālbaltijas jūras reģiona
Seko informācijai par projektu Kok- programmu: www.centralbaltic.eu
neses novada mājaslapā un sociālajos
Informāciju sagatavoja
tīklos: http://koknese.lv/projekts_hansa
Māra Bitāne Hanzas projekta
https://www.facebook.com/Explorekoordinatore
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Koknesē
««« Sākums 1.lpp.

Speciāliste minēja galvenos problēmjautājumus saistībā ar interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā
komercdarbības ierobežojumus, amata
savienošanas ierobežojumus, rīcību ar
publiskas personas mantu, dāvanām
un ziedojumiem – un ieteica, kā rīkoties interešu konflikta situācijā. Viņas
ieteikumi pašvaldībām: iekšējo normatīvo aktu (instrukcijas, kārtības noteikumi u.c.) izstrāde un aktualizācija;
atbilstības normatīvajiem aktiem un
procedūrām kontrole un pēcpārbaude
(regulāra, izlases); funkciju vai atbildības dalīšana; apmācības par korupcijas
un interešu konflikta novēršanas jautājumiem; speciālie paņēmieni (“4 acis”,
pienākumu rotācija); fiziskā kontrole
(audio/video); ziņošanas mehānisms
nodarbinātajiem; darbinieku motivēšana; uzmanības saasināšana. Visām pašvaldībām vajadzētu ne retāk kā reizi trijos gados pārskatīt identificētos korupcijas riskus un tam pakļautos amatus un
pasākumus, novērtējot to efektivitāti un
lietderību. Ne mazāk svarīgu informāciju sniedza zvērinātā revidente Biruta
Novika, kura dalījās pieredzē par aktuālo pašvaldību gada pārskatu finanšu revīzijās. Pie būtiskākajiem riskiem viņa

minēja šādus: aktīvi nav uzrādīti pilnīgi,
atbilstoši atzīti un novērtēti; daļai aktīvu
nav iespējams noteikt nepieciešamo labojumu apmēru; izmaksas tiek uzskaitītas atbilstoši budžeta kodiem, nevis
pēc darījuma būtības.
Šogad īpaši aktualizēts ir jautājums
par deputātu atlīdzības noteikšanas
kārtību, jo Valsts kontrole (VK) pērn
esot konstatējusi neatbilstību normatīvajiem aktiem un pastāvot risks, ka tas
turpinās arī šogad, tāpēc drīzumā VK
nākšot klajā ar izvērstu skaidrojumu un
secinājumiem.
Sanāksmes dalībnieki aktīvi iesaistījās
diskusijā ar valsts ierēdnēm un uzklausīja arī pašvaldību labās prakses piemērus,
ko priekšā cēla Rīgas domes Audita un
revīzijas pārvaldes direktore Aija Roziņa,
Birokrātijas apkarošanas centra direktors Sergejs Novikovsun Ērgļu novada
pašvaldības izpilddirektors Māris Grīnbergs. Par Zivju fonda aktualitātēm informēja LPS pārstāvis Zivju fonda (ZF)
konsultatīvajā padomē Rēzeknes novada
domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.
ZF finansējumu šogad ieguvuši 144 pašvaldību projekti. Viņš minēja raksturīgākās problēmas projektu pieteikumos un
ieteica, kā no tām izvairīties.
Par interesantu jaunumu – iespēju

Kokneses mūzikas skolas audzēkņu
muzikālais sveiciens pasākuma
dalībniekiem.

izveidot vietējo produktu un pakalpojumu portālu on.lv kā atbalsta instrumentu uzņēmējdarbībai – pastāstīja
“anaZana” pārstāve Lidija Škoļnija. Patlaban tiek īstenots pilotprojekts Daugavpils novadā, kur jau sācis darboties
portālswww.razotsdaugavpilsnovads.
lv, kurā novada uzņēmēji ievieto savus
piedāvātos produktus un pakalpojumus.
Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja
iepazīt Kokneses novadu gan ar prezentācijas palīdzību, ko sniedza izpilddirektors Ilmārs Klaužs, gan uzklausot
Kokneses novada domes priekšsēdētāja

Koknesē pieredzi gūst tūrisma
speciālisti un uzņēmēji no
Lietuvas un Jēkabpils

Par Kokneses senatni un šodienu viesiem stāsta Lauma Āre.

9.augustā Latvijas-Lietuvas
programmas projekta “AttractiveFORyou” ietvaros Koknesē
viesojās tūrisma speciālisti un
tūrisma uzņēmēji projekta partneru pilsētām – Pluņģes, Rokišķiem un Jēkabpils, lai īstenotu
vienu no projekta aktivitātēm –
pieredzes apmaiņu starp tūrisma
sektorā strādājošajiem un dalīšanos ar labās prakses paraugiem
tūrisma un viesmīlības jomā.
Pieredzes vizītes mērķis ir popularizēt Kokneses novadu potenciālo
Lietuvas tūristu vidū, sekmēt vietējā
tradicionālā kultūras mantojuma izplatīšanu, iepazīstināt tūrisma speciālistus
un tūrisma sektorā strādājošos no Pluņģes, Rokišķiem, Jēkabpils ar labākajiem
piemēriem tūrisma jomā Koknesē, informēt par Kokneses aktīvās atpūtas
un kulinārā mantojuma piedāvājumu,
populārākajām apskates vietām, veicināt informācijas un kontaktu apmaiņu
starp tūrisma nozarē strādājošajiem.
Pirmais ciemiņus pārsteidza Kokne-

ses tūrisma centrs ar plašajām telpām,
lielo suvenīru klāstu un mūsdienīgo
iekārtojumu, par kuru bija ļoti labas
atsauksmes no viesu puses. Aktīvu darbošanos un patīkamu laika pavadīšanu
nodrošināja amatu centra "Mazā Kāpa"
amatnieces, ļaujot vizītes dalībniekiem
iemēģināt roku ādas apstrādē. Tālāk
sekoja Kokneses pilsdrupu apmeklējums, iepazīstinot ar plānoto pilsdrupu
attīstību, kā arī brauciens pa Daugavu
ar kuģīti „Vīgante”, Likteņdārza apmeklējums un izzinoša ekskursija. Pēc tam
viesi devās baudīt kulināro mantojumu
biedrības “Baltaine” Radošajā mājā,
kur saimnieces visus iesaistīja jautrās
āra spēlēs, košu glezniņu un dzijas rokassprādžu darināšanā, latvju rakstu
zīmēšanā un galda spēļu spēlēšanā, kā
arī cienāja ar neparastiem, bet vienlaikus tradicionāliem latviešu ēdieniem
– sakņu zupu, biezputru, miežu un
cigoriņu kafiju un pīrāgiem. Pēdējais
pieturpunkts vizītes laikā bija bioloģiskā saimniecība „Janavas”, kur atraktīvā
saimniece Anta Kučere cienāja ar zāļu

tēju un aicināja iepazīt lauku vidi, izstaigājot nesen ierīkoto baskāju taku, iepazīstot ārstniecības augus un garšaugus,
nomēģinot dubļu vannas, gūstot mieru
lauku klusumā, vienlaikus izbaudot
dažādu segumu pēdu masāžu un kā
vienmēr saimniecībā, uz atvadām, vienojoties kopīgā dziesmā.
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. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par publikācijas saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Kokneses tūrisma centrā viesi atzinīgi novērtēja vietējo uzņēmēju produkciju,
arī z/s „Vecsiljāņi” gardo „Ievas sieru”.

Daiņa Vingra stāstījumu, gan vērojot
savām acīm projektu gaitā tapušās pārvērtības senajā Hanzas pilsētā un prie-

cājoties par Pērsi un Daugavu, pilsdrupām un Likteņdārzu, kā arī nomēģinot
vietējos produktus.

KOKNESES NOVADA
AMATIERKOLEKTĪVI SĀK JAUNU
SEZONU! NĀC UN PIEVIENOJIES!
KOKNESES KULTŪRAS NAMĀ
Kolektīvs
Senioru jauktais
koris „Alaine
Sieviešu koris
„Anima”
Kokneses pūtēju
orķestris
Jauniešu deju
kolektīvs
VPDK Liepavots

Mēģinājumu laiks
otrdiena, piektdiena
plkst. 10:00
ceturtdiena plkst. 18:30

trešdiena, piektdiena
plkst. 20:00
pirmdiena, trešdiena,
piektdiena plkst. 18:00
otrdiena, ceturtdiena
plkst. 20:00
VPDK Kokna
pirmdiena, trešdiena
plkst. 20:00
Folkloras kopa
pirmdiena, trešdiena
„Urgas”
plkst. 19:00
Kokneses
otrdiena, ceturtdiena
amatierteātris
plkst. 18:30
Līnijdeju grupa
otrdiena no plkst. 17:00
Dāmu deju kolektīvs pirmdiena, trešdiena
„Tik un tā”
plkst. 20:00
Kapela „Aizezeres
Pēc individuāla grafika
muzikanti”

Kolektīva vadītājs
Silvija Cīrule
Lelde KamzoleGagaine
Ziedonis Puķītis
Kornēlija Reisnere
Inta Balode
Jolanta Pīķe
Inguna Žogota
Inguna Strazdiņa
Inga Ozoliņa
Kornēlija Reisnere
Inese Skuja

VECBEBRU TEHNIKUMA ZĀLĒ
VPDK „Rats”
Jauniešu deju
kolektīvs „Kāre”

otrdiena, ceturtdiena
plkst. 19:30
laiks tiks precizēts

Laura Freimane
Sarmīte Plūme

BEBRU PAMATSKOLĀ
Vokālais ansamblis
„Nianse”

trešdiena,
plkst. 19:00

Liāna
Haritonova

Pirmdiena, trešdiena
plkst. 20:00

Inta Balode

IRŠU KLUBĀ
VPDK „Irši”

Uzziņas pa tālr. 22347649, Astrīda Saimena
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Apstiprināts biedrības “Baltaine” projekts
“Latviešu gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas Koknesē”
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis biedrības “Baltaine”, reģ. Nr.
40008207757, projekta iesniegumu Nr.
18-04-AL08-A019.2201-000020 “Latviešu gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas Koknesē”.
Projekta mērķis - uzlabot biedrības
“Baltaine” materiāli tehnisko bāzi, lai
nodrošinātu plānotos pasākumus - tradicionālās kultūras ieražu iedzīvināšanu, vērtību nostiprināšanu, popularizēšanu un tālāk nodošanu nākamajām

paaudzēm.
Pasākumi - latviešu gadskārtas svētki no Rudenājiem līdz Veļu vakaram.
Veicināt tradicionālās kultūras ieražu
iedzīvināšanu mūsdienās, ievērojot lokālo tradīciju.
Plānots sasniegt:
• noorganizēt 6 pasākumus, kuros
iepazīstināt koknesiešus un viesus ar
galvenajām gadskārtas svētku tradīcijām;
• iesaistīt pasākumos 210 dalīb-

niekus;
• parādīt Kokneses pievilcību tūrisma objektā –Radošajā mājā.
• jauninājums – noorganizēt pirmo
muzikantu nometni, kurā plānots iepazīties ar jaunajiem mūzikas instrumentiem un sākt apgūt to spēli, noslēdzot
nometni ar kopīgu koncertu.
Projekta izmaksas ir 6 883.62 eiro,
tajā skaitā 6195.26 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atbalsts un 688.36 eiro - Kok-

neses novada domes līdzfinansējums.
Projekts tiks īstenots laika posmā no
20.06.2018. līdz 20.06.2019.
Projekts tiks īstenots ”Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas LEADER 2015.-2020.
gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma ”Darbības īstenošana ar sa-

biedrības vietējās attīstības stratēģiju”
19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Par ELFLA: https://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
Informāciju sagatavoja:
Inguna Žogota, Biedrības “Baltaine”
priekšsēdētāja

Atskats uz pasākumu Koknesieši Rīgas svētkos
“Domā. Elpo. Kusties.”
Koknesē

26.augustā Koknesē, Kokneses parkā netālu no velna pagrabiņa norisinājās pasākums
„Domā. Elpo. Kusties.” Darbības „Garīgās veselības diena
„SEV” ietvaros, īstenojot projektu nr.9.2.4.2/16/I/019 „Koknese-veselīgākā vide visiem!”.
Biedrība “Irsis”
Pasākumā sākās ar bodyART
Energetic nodarbību, kuru vadīja
trenere Judīte Stāvus. Nodarbībās
sākumā viņa izstāstīja, kas ir bodyART Energetic un kad labāk ar to
nodarboties. BodyART Energetic ir
intensīvs, visaptverošs, funkcionāls

un pilnvērtīgs prāta un ķermeņa
treniņš, kas apvieno spēku, lokanību un elpošanu. Taču nodarbības
beigās apmeklētāji saprata, ka šī
nodarbība uzlādē, atbrīvo un dod
spēku tālākai dienas daļai. Paldies
sakām atraktīvajai un zinošajai pasniedzējai par zināšanām, pieredzi
un gandarījumu par paveikto.
Nedaudz atvelkot elpu, interesentiem bija iespēja piedalīties diskusijā ar psihoterapeiti un personīgās
izaugsmes treneri Katrīnu Reikmani. Viņa ar savām zināšanām un
praktiskiem padomiem dalījās par
tēmu „Kā dzīvot harmonijā ar sevi
un rast līdzsvaru dzīvē".
Pasākuma turpinājumā koknesiešiem bija iespēja izbaudīt Cigun
vingrošanu, taču šoreiz instruktores
Ilzes Palmas vadībā. Instruktore Ilze
joprojām uzsver, ka Cigun vingrošanas pamatā ir dzīvības enerģija,
un darbs un to var izmantot jebkurā
vecumā.
Tāpēc savos atpūtas brīžos novēlam nedomāt ar prātu, bet ar sirdi
un vairāk laika veltīt sev pašam. Ar
šo pasākumu ir noslēdzies pasākumu cikls "Domā. Elpo. Kusties.".
Paldies visiem pasniedzējiem,
kuri padarīja šo pasākumu ciklu
krāšņu ar savu pieredzi, iespaidiem,
domām, viedokļiem, un galvenais vingrinājumiem, kurus izmantojot
mēs paši varam palīdzēt sev dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi.

Īsts baudījums gardēžiem bija iecienītā "Ievas siera" degustācija.

18. augustā Rīgas svētku ietvaros
Esplanādes parkā projekta HANSA
pilsētas – Koknese, Kuldīga, Straupe,
Limbaži un Cēsis – piedāvāja daudzveidīgu aktivitāšu programmu rīdziniekiem un svētku viesiem, aicinot
iepazīt un izpētīt vēsturisko Hanzas

laiku un tā mantojumu mūsdienās.
Ar skanīgiem sveicieniem no Kokneses uz Rīgu devās kapela "Aizezeres
muzikanti", kuri nenogurstoši priecēja
visus atnācējus gan pie projekta Hansa amatnieku teltīm, gan uz centrālās
svētku skatuves Esplanādes laukumā.

Enerģiskie skatītāju aplausi un sajūsma liecināja par koknesiešu emocionālo un sirsnīgo koncertprogrammas
izpildījumu!
Darbošanos ar ādu radošajā darbnīcā piedāvāja amatniecības centrs
“Mazā kāpa”, savukārt īsts baudījums
gardēžiem bija iecienītā "Ievas siera"
degustācija. Tepat bija iespējams iegādāties arī bioloģiskās z/s “Janavas”
dabisko kosmētiku. Par atpūtas un tūrisma iespējām Kokneses novadā un
apkārtnē informāciju sniedza Kokneses tūrisma informācijas centrs.
Pasākumā tika pārstāvētas piecas
apburošas Hanzas pilsētas, kas kopā
ar citām mazajām Hanzas pilsētām
no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas
īsteno Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam
projektu “Hanzas vērtības ilgtspējīgai
sadarbībai (HANSA)”, kura mērķis ir
stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības. Projekts vieno 11 projekta partnerus no Latvijas, Igaunijas un
Zviedrijas.

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiskā
dienesta atbalsta pasākumu piedāvājums

Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra metodiskais dienests bez maksas piedāvā konsultācijas
skolēniem un vecākiem, institūciju darbiniekiem, kā arī metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem
kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai:
• Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai izglītības programmas precizēšanai.
• Speciālā pedagoga izpēti un konsultācijas.
• Logopēdisko diagnostisku un konsultācijas.
• Psihologa diagnostiku un konsultācijas.
• Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi ar LMST-II testu (no 6 gadu vecuma līdz 6.klasei).
• Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem.
• Konsultācijas izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem.
• Izglītojošus pasākumus (seminārus, praktikumus u.c.) par speciālās pedagoģijas jautājumiem (pēc pieprasījuma).

Pieteikšanās konsultācijām e-pasts: kiac_metodiki@inbox.lv, m.t. 29687125

Inese Svence, direktores vietniece metodiskajā darbā

Mūzikas terapija cīņā ar stresu

Psiholoģe Agita Soloveiko pastāstīja par mūzikas terapijas
nozīmi cīņā ar stresu.

25.augustā Iršu pagastā, Pērses sākumskolas aktu zālē norisinājās
pasākums "Domā. Elpo. Kusties." darbības "Garīgās veselības diena "SEV" ietvaros, īstenojot projektu nr.9.2.4.2/16/I/019 "Kokneseveselīgākā vide visiem!".
Biedrība “Irsis”

Pasākumā piedalījās psiholoģe Agita
Soloveiko, kura stāstīja par mūzikas terapijas nozīmi cīņā ar stresu. Izmantojot mūziku un tās izteiksmes līdzekļus
(skaņas, ritmu, melodijas, balsi), mēs
risinām daudzveidīgas garīgās, emocionālās un fiziskās veselības problēmas.
Mūzika kā nemanāms, bet uzticams
līdzgaitnieks pavada cilvēkus viņu ikdienas gaitās. Tā dzirdama uz ielas,
sabiedriskajā transportā, veikalos un
vēl simtiem citās vietās. Ir pierasts to
uztvert kā emocionāla un garīga gandarījuma avotu, taču jau izsenis pierādīts,
ka mūzika var būt arī svarīgs veselības
aprūpes elements. Līdzīgiem vārdiem
sākās nākamā nodarbība "Gongu skaņas", kuru vadīja gongu meistare Džulija Kirkupa. Šajā nodarbībā interesenti
varēja izbaudīt un apvienot sevī masāžu un skaņu mūzikas terapiju. Masāžu
nodrošināja vibrācija, kas bija gaisā un
ausis varēja baudīt skaistās skaņas, taču

visam pamātā bija koncentrēšanās uz
elpošanu, kur izelpai ir jābūt garākai kā
ieelpai. Izskanot gongiem, pasniedzēja
veltīja katram laiku, saprotot ar kādām
sajūtām tika pavadīts šis muzikālais
mirklis. Paldies viņai par skaņu un atbalstu šajā straujajā ikdienā.
"Neturam stresu sevī - izelpojam!"ar šādiem vārdiem varēja aprakstīt
pasākuma tālāko norisi. Instruktore
Ilze Palma pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ar Cigun vingrošanu, kuras
pamatā ir dzīvības enerģija un darbs.
Cigun atveseļošanas metodikā ietilpst
trīs daļas:
1. Fiziskie vingrinājumi - veido pareizu ķermeņa stāju, koordinētas un
plūstošas kustības, kā arī ietekmē ķermeņa aktīvās ādas zonas.
2. Elpošanas vingrinājumi – nostiprina diafragmālo elpu, tiek pielietota
mierīga un lēna elpa, elpas izmantošana
labsajūtas veicināšanā.

3. Vingrinājumi mierīgam prātam tiek veltīti domu sakārtošanai, pozitīvai
domāšanai, iekšējās koncentrēšanās
pamatu veidošanai. Vislabākais bija tas,
ka Cigun vingrinājumus varēja izpildīt
ikviens neatkarīgi no viņa vecuma.
Pabeidzot Cigun vingrošanu, pasniedzēja ar dažādiem piemēriem un
padomiem dalījās pieredzē un zināšanās, kā elpošanas vingrinājumi noder
ikdienā dažādās stresa situācijās.
Liela nozīme elpošanai ir arī jogas
pamatā. Pasniedzēja Ilze Palma uzsvēra, ka joga ir vienkāršs paņēmiens, lai
mazinātu stresu, kas var izraisīt un pasliktināt vairumu veselības problēmu.
Bez terapeitiskas ietekmes jogai piemīt
arī labvēlīga iedarbība uz prātu. Tāpēc
savos atpūtas brīžos novēlam nedomāt
ar prātu, bet ar sirdi.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Pirmo reizi Kokneses novadā sumina
Goda ģimenes
Vasaras pilnbrieda laikā, 10. augustā, Kokneses novada pašvaldība pirmo reizi sumināja Kokneses novada
Goda ģimenes - pārus, kuriem laulības mūžs sasniedzis
50 un vairāk kopā nodzīvotus gadus. Par šo sirsnīgo
pasākumu Kokneses novada domē atgādinās ieraksti
Goda grāmatā, bet laulāto pāriem tika pasniegts Goda
raksts "Kokneses novada Goda ģimene", Likteņdārza
jubilejas monēta un neaizmirstamā atmiņā paliks
svētku dienā saņemtie ziedi, dziesmas un apsveikuma
vārdi.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Vairākus mēnešus iepriekš Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļa bija aicinājusi pieteikties uz svētku pasākumu laulātos pārus, kuru kopīgais dzīves ceļš mērojams Zelta kāzu mirdzumā un
vēl dižākās laulību gadskārtās.
Ar latviešu tautasdziesmām svētku gaviļniekus un viņu sveicējus pie Kokneses novada domes namdurvīm sagaidīja folkloras
kopa "Urgas", bet kapelas "Aizezeres muzikanti" lustīgās melodijas goda pārus priecēja mirkli pirms pasākuma.
Skanot F. Mendelsona "Kāzu maršam", goda vedēji: Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Ozola ieveda laulātos pārus svētkiem
greznotajā zālē. Un šķita sirmie kungi un viņu mīļotās atgriezās
jaunības gados, jo bija tikpat mīlestībā starojoši. Tikai garajā kopdzīves laikā klāt vēl nācis daudz kas vērtīgāks – saudzīgums, prasme sargāt, būt viens otram blakus arī grūtos brīžos.
Anita Ozola, Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, atklājot laulāto pāru godināšanas svinības, sacīja: "Latvijas
valsts simtgadē mēs iesākam jaunu tradīciju – godināt ģimenes,
kuras ir mūsu novada lepnums! Likteņdārza jubilejas monēta
simbolizē tautas nelokāmo ticību Latvijas nākotnei, lai šī dāvana
jums simbolizē arī jūsu ģimenes stiprumu un jūsu dzimtas laimīgu nākotni." Goda pārus ar svētku uzrunu sveica Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, viņiem veltot arī Imanta Ziedoņa dzejoli: "bet cilvēki avoti ir…", tā pasakot
visīstākos vārdus par šīs dienas gaviļnieku bagāto dzīves gājumu.
Sumināšanas ceremonijā katrs pāris tika aicināts parakstīties
Kokneses novada Goda ģimeņu grāmatā, apsēsties īpašajā goda
vietā un, ieklausoties viņiem veltītajos vārdos, atminēties savu iepazīšanās stāstu un kāzu dienu, atšķirt sava ģimenes albuma vienu
no skaistākajām lappusēm, jo patīkams pārsteigums bija ieraugot
savu kāzu fotogrāfiju uz ekrāna skatuves vidū. Goda pāriem: Pēterim un Vijai Stuburiem, Andrejam un Zigrīdai Baložiem, Ernestam un Zentai Skopāniem, Vilnim un Lidijai Kraukļiem, Auseklim un Elgai Grigāniem, Jānim un Vizmai Kalausiem, Ivanam
un Anitai Drikšņām Likteņdārza jubilejas monētu, Goda rakstu
un krāšņas rozes pasniedza Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs un
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Katram pārim kapela "Aizezeres muzikanti" veltīja muzikālu sveicienu – dziesmu, kas reiz
skanējusi viņu kāzu valsī. Tikpat saviļņojošs brīdis bija tuvinieku
dāvātie ziedi un apskāvieni.

P

ēterim un Vijai
Stuburiem pieder
Pērses krastā kopā sagaidīti 58 pavasari. Pēteris
Stuburs ir dzimis Latgalē,
Maltas pagastā, bet dzīves ceļš 1958. gadā atveda uz Koknesi. Te viņš
satika jauno un glīto skolotāju, Kokneses meiteni,
kura bija tikko sākusi
pirmās darba gaitas Kokneses vidusskolā. 1960.
gada 2. aprīlī Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā
abi jaunie cilvēki viens
otram teica "jā" vārdu.
Pēterim Stuburam darba
gadi aizritējuši inženiera
darbā, Atmodas laikā darbojoties Latvijas Tautas Frontē, bet skolotāja Vija Stubure skolojusi vairākas koknesiešu paaudzes. Viņi
abi ir devuši savu ieguldījumu pagasta sabiedriskajā dzīvē. Ģimenē izaudzināti divi dēli, izauklētas divas mazmeitas, prieku dāvā
divas mazmazmeitiņas. Stuburu pāris par savu saskanīgo mūžu
teic: "Mēs viens otram esam uzticējušies un jutuši atbildību par
savu ģimeni."

ta gredzenus. Iesākumā jaunā ģimene dzīvo Ogrē, bet visilgākie
kopdzīves gadi pavadīti Iršos, kur izaudzinātas divas meitas, bet
vislielākais prieks par mazdēlu un mazmeitu. Jau vairāk kā septiņus gadus Kraukļu ģimene ir koknesieši. Viņu brīvais laiks paiet
radoši darbojoties Radošajā mājā un kopjot latviskās tradīcijas.
Viņi droši stūrē savu laulības kuģi un apzinās, ka ģimene ir viņu
dzīves lielākā balva.

A

A

ndreja un Zigrīdas Baložu mīlestības stāsts sācies pirms
vairāk kā 58 gadiem Ventspils pusē. Ogrē dzimušais
Andrejs pēc Saldus veterinārā tehnikuma beigšanas un Ventspils meitene Zigrīda, beidzot Ventspils feldšeru skolu, gandrīz
vienlaicīgi tika nosūtīti darbā uz Ventspils rajona Zivas pagastu.
1960. gada 16. aprīlī Ventspils dzimtsarakstu nodaļā skanēja viņu
mīlestības solījums. Kad ģimenē bija piedzimuši divi dēli un meita, iegūti augstskolu diplomi, 1976. gadā Koknesē viņi piepildīja
sapni par savu ģimenes māju. Te pagājuši darba gadi, kuros iemantota koknesiešu cieņa un atzinība. Mīlestībā un saskaņā izaudzināti bērni, jau lieli izauguši seši mazbērni un sagaidīti seši
mazmazbērniņi. Šopavasar, 16. aprīlī, 58. kāzu gadadienā viņi no
saviem mīļajiem saņēma visskaistāko dāvanu – kopīgu braucienu
uz jaunības vietām, kur abi iepazinušies un sākuši savu kopīgo
dzīves ceļu. Lai tikpat saulains Andreja un Zigrīdas Baložu ceļš,
ejot pretī savām Dimanta kāzām!

useklis
un
Elga Grigāni
pagājušā gada decembrī sagaidīja Zelta kāzu
gadadienu. Viņi abi ir
mācījušies vienā klasē
tepat Koknesē, Viskāļu
pamatskolā. Tā pa īstam
viens otrā viņi ielūkojās,
kad Elga bija pabeigusi
mācības Rīgā, bet Auseklis absolvējis Mālpils
tehnikumu un atgriezies
no dienesta. 1967. gada
23. decembris Aizkraukles (toreiz jaunās pilsētas
Stučkas) dzimtsarakstu
nodaļā bija viņu dzīves
visbaltākā diena. Dzimtās vietas mīlestību, darba tikumu un
krietnumu – to visu Grigānu pāris ir iedevuši ceļamaizē saviem
bērniem: četrām meitām, dēlam un audžumeitai. Viņu mīlestības
saulītē sildās 7 mazbērni un 2 audžu mazbērni. Par Elgas saimniekot prasmi ir pārliecinājušies visi, kas ciemojušies Grigānu
mājās "Būnīšos" un arī Radošajā mājā! Savukārt "Būnīšu" saimniekam ir zelta rokas, jo saviem spēkiem uzceltā ģimenes māja ir
vieta, kur visai kuplajai saimei satikties, kopīgi rosīties un skaistus
svētkus svinēt!

E

rnests un Zenta Skopāni savu mīlestību ceļu iet 53 gadu
garumā un lielākā daļa no tiem pieder Koknesei. 60. gadu
sākumā Beļavas pagastā dzimušais Ernests pēc Stāmerienas tehnikuma pabeigšanas sevi jau bija apliecinājis kā prasmīgu agronomu Madonas rajona saimniecībās, bet jelgavniece Zenta pēc
augstskolas beigšanas bija nosūtīta darbā par fizkultūras skolotāju mazajā lauku skoliņā Degumniekos. Viņi viens otru ieraudzīja
pašdarbnieku koncertā, pēc kura balles vakarā Ernests uzlūdza
Zentu uz deju. Bet viņi paši teic: mūs satuvināja sports, dejošana,
ceļošana un kino! 1965. gada 5. jūnijā Madonas dzimtsarakstu
nodaļā viņi noslēdza mūža derību. No 1976. gada Ernesta un
Zentas Skopānu mājas ir Koknesē, un katram savā profesijā pagājuši bagāti un piepildīti gadi. Ernests Skopāns daudz paveicis
Kokneses pagasta attīstībā, sporta un kultūras dzīvē. Ģimenē izaudzināta meita un dēls, sirdi sasilda trīs mazbērni. Bet pats galvenais – viņiem joprojām kopā ir interesanti!

V

ilnis un Lidija
Kraukļi pagājušā gada rudenī, 9.septembrī, sveica viens otru
savos Zelta mīlestības
svētkos. Bet kā Rundālē
dzimušais Vilnis satika
savu izredzēto - Iršu pagasta meiteni Lidiju? Pēc
jūrskolas beigšanas četrus gadus Vilnis dienēja
Kronštatē kopā ar Lidijas māsīcas draugu, kurš
ieteicis Vilnim uzrakstīt
viņai vēstuli. Viņu pirmā
satikšanās notika Viļņa
dienesta laikā 1966. gada
aprīlī, kad Lidija bija nosūtīta medicīnas skolas beigšanas valsts praksē uz Ļeņingradu.
Drīz vien jaunieši saprata, ka ir viens otram īstie. 1967. gada 9.
septembrī Ogres dzimtsarakstu nodaļā Vilnis un Lidija mija zel-

J

ānis un Vizma Kalausi šovasar, Pēterdienā, viens otru sveica Zelta kāzu jubilejā. Viņu iepazīšanās stāsts iesākās Rīgā,
kur Jēkabpils puses meitene 60. gadu vidū pēc profesijas apguves strādāja veikalā "Rota". Izskatīgais puisis, no Bauskas uz Rīgu
atnākušais Jānis, sāka itin bieži iegriezties šajā veikaliņā un ilgi
nebija jāgaida brīdis, kad Jānis uzrunāja pievilcīgo meiteni. 1968.
gada 29. jūnijā Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā viņi viens otram apsolīja sagaidīt kopā visas turpmākās dzīves vasaras. Iesākumā jaunā ģimene dzīvo Rīgā, bet no 1972. gada viņu mājas ir
Koknesē, kur pagājuši darba gadi, izaudzināti divi braši dēli, bet
tagad sirdi sasilda trīs sagaidītie mazbērni: divi mazdēli un mazmeitiņa. Tie, kas Jāni un Vizmu pazīst vistuvāk, par viņu saskanīgo mūžu teic: viņi ir viena ābola divas pusītes!

K

oknesieši Ivans un
Anita Drikšņas
šoruden svinēs Zelta kāzas. 1963. gadā Latgales
puisis no Feimaņu pagasta kopā ar vecākiem kļūst
par koknesiešiem. Pēc
atgriešanās no dienesta
sākas Ivana darba gaitas par elektriķi kolhozā
"Koknese". Pirmo reizi
Ivans Kokneses meiteni
Anitu ieraudzīja 1967.
gada decembrī ballē Kokneses kultūras namā. Savā
dzīves laimīgajā dienā
1968. gada 6. novembrī

7
Kokneses pagasta dzimtsarakstu nodaļā ar viņiem kopā bija
tuvi draugi, tolaik arī koknesieši – kāzu vedēji Maculeviču
ģimene, bet laulību reģistrēja
Rita Pētersone. Saskanīgajā
laulībā izaudzinātas divas meitas, izauklēti četri mazdēli un
mazmeita. Koknese ir viņu mīlestības mājas, bet par gandrīz
50 kopīgajiem dzīves gadiem
varam sacīt – tas ir valsis Zelta
kāzu garumā. Un tāpat, kā kāzu
dienā, kad viņiem skanēja "Sila-
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vas valsis", atskanot šai melodijai muzikālajā sveicienā, Ivans
lūdza Anitu uz deju!
Katram pārim pēc apsveikšanas tika uzdots kāds jautājums par viņu bagātajiem
dzīves gadiem. Asprātīgajās atbildēs laulātie atklāja, ka cauri
dzīvei dodas ar smaidu!
Folkloras kopa "Urgas" ar
dziesmotu sveicienu sumināja
Lidiju Kraukli, Elgu Grigāni
un Vizmu Kalausu, jo arī viņas
ir piederīgas "Urgu" saimei un

darbojas Radošajā mājā.
Pēc fotografēšanās svētku dienas kopbildei, kapelas
"Aizezeres muzikanti" spēlētās
Eduarda Rozenštrauha dziesmas "Likteņdzirnas" pavadījumā Goda pāri dejoja svētku
dienas valsi, bet vēlāk saskandināja šampanieša glāzes, un
tāpat kā pirms pusgadsimta
skanēja "Rūgts!" Bija patīkami
dzirdēt laulību jubilāru sirsnīgos pateicības vārdus pašvaldībai par sarūpēto svētku brīdi.

Savukārt Kokneses novada dome lepojas ar ģimenēm, kurās no divu cilvēku mīlestības gadu
plūdumā ir uzaugušas un sakuplojušas dzimtas, kurās bērni, mazbērni, mazmazbērni veido stipru
pamatu Kokneses novadam un Latvijai. Tātad, Kokneses novadā ir dzimusi jauna tradīcija!
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Daudz baltu dieniņu
simtgadniecei Elzai Lehrai!
30. augustā koknesiete
Elza Lerha sagaidīja
savu 100. dzimšanas dienu! Daudz baltu dieniņu
vēlot, dižo gadu gaviļnieci
ar krāšņām rozēm un
dāvanu sveica Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un
Sociālā dienesta pārstāve
Līva Skābarniece.
Sarmīte Rode
Līvas Skābarnieces foto
Elza Lerha ir dzimusi vienā gadā ar Latvijas valsti, un
viņas mūža rakstā ievijušies
Latvijas likteņa meti. Viņas
vecāki, ierauti Pirmā Pasaules kara virpulī, bēgļu gaitās
bija nokļuvuši Tambovā, kur
arī 1918. gada 30. augustā pasaulē nākusi Elza. 1920. gadā
ģimene atgriezusies Latvijā.
Tukumā pagājuši jubilāres
bērnības un jaunības gadi.
Otrā Pasaules kara beigās
satikta mīlestība, nodibināta
ģimene un piedzimusi meita
Aija. Ilgi gadi pagājuši dzīvojot un strādājot Mērsragā par
grāmatvedi mežsaimniecībā.
Agri nācies zaudēt vīru,
bet tad dzīves ceļā satikts sirdij tuvs cilvēks, ar kuru kopā
aizvijies mūžs daudzu gadu
garumā.
No 2002. gada Elzas kundze ir koknesiete. Viņa dzīvo
meitas Aijas un znota Riharda ģimenē, un mūža novakarē sildās savu mīļo cilvēku
mīlestības saulītē.
Jubilāre ir vecmāmiņa divām mazmeitām, kurām ce-

Savā svētku dienā Latvijas vienaudze Elza Lehra un domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

ļamaizē iedevusi savu dzīves
gudrību un vecvecmāmiņa
diviem brašiem mazmazdēliem. Meita Aija stāsta, ka līdz
95 gadu vecumam māmulīte
ir jutusies ļoti labi, tikai piecus pēdējos gadus slimība ir
atņēmusi spēju staigāt, bet
viņa ir uzticīga savam vaļaspriekam – krustvārdu mīklu
minēšanai. Bet kāds ir ilgā
mūža noslēpums? To varējām

atklāt jubilāres siltajā smaidā
– domāt labas domas un priecāties par katru dzīves dienu!
Garajā mūžā, tāpat kā visai
viņas paaudzei, nācies daudz
pārciest un izturēt, bet nekad
dižo gadu nesēja nav zaudējusi ticību labajam.
Šajā svētku dienā kopā ar
gaviļnieci bija viņas tuvie cilvēki, lai pateiktu paldies par
skaistu un bagātu mūžu!

Nāc pulkā!
"Aizezeres muzikanti" spēlētās Eduarda Rozenštrauha dziesmas "Likteņdzirnas" pavadījumā
Goda pāri dejoja svētku dienas valsi, bet vēlāk saskandināja šampanieša glāzes, un tāpat kā pirms
pusgadsimta skanēja "Rūgts!"

Jauktais koris "Alaine"
gaida jaunus dziedātājus!

Dziedāšana
mūsu
sirdis, mūsu prātus skubina uz la-

bām, krietnām domām; jauka
dziedāšana der cilvēkiem par

dzīva prieka avotu. /Atis Kronvalds/
Kokneses kultūras nama
jauktais koris "Alaine" pēc 19
savas pastāvēšanas gadiem,
kuri vainagojās ar Latvijas
simtgades lieliskajiem Dziesmu svētkiem, atsāk 20. sezonu. Lai jubilejas koncerts
izdotos skanīgs, koris un tā
diriģente sirsnīgi aicina mūsu
pulkā jaunus dziedātājus visās
balsu grupās.
Mūsu repertuārā bez klasiskajām kora dziesmām vienmēr
ir arī skaisti mūsdienu un ārzemju komponistu skaņdarbi
katrai gaumei. Nāciet atrast
savu dziesmu!
Kora mēģinājums 31.augustā plkst.10:00 kultūras nama
lielajā zālē. Ļoti gaidīsim!

Folkloras kopa "URGAS"
un biedrība "BALTAINE" aicina jaunus dalībniekus un
jaunus biedrus savā pulkā!
Jau 17.septembrī plkst.19.00
atkal uzsāksim regulārus mēģinājumus Kokneses kultūras
namā. Ja Tevi interesē būt
jestru un dzīvespriecīgu sievu un vīru vidū, ja Tev patīk
dziedāt, dancot, organizēt un

piedalīties daudz dažādos pasākumos, tad nāc pulkā!
Arī biedrības "Baltaine"
Radošajā mājā darbi neapsīkst ne mirkli. Tā kā šobrīd
tiek īstenots ELFLA projekts „Latviešu gadskārtu
svētku svinēšanas tradīcijas
Koknesē”, Nr. 2018/AL08/4/
A019.22.01/15, tad biedrībā
darbu daudz. Palīgi vienmēr

noder! Mūsu tuvākais sarīkojums būs Rudens Saulgriežu
svinības 23.septembrī, pēc
tam organizēsim vēl vienu
īpašu pasākumu - svētkus
no Rudenājiem līdz Veļu vakaram un 20.oktobrī Kokneses pilsdrupās svētīsim
Veļu vakaru. Gaidām mūsu
pulkā! Gan muzikantus, gan
dziedātājus un dancotājus,
gan tējas vārītājus un krāsns
kurinātājus, projektu rakstītājus, ekskursantu uzņēmējus
u.t.t. Darbi pietiks visiem!
Un galvenais - DOTS DEVĒJAM ATDODAS! Katrs labais
darbs patiešām atmaksājas
divkārt, jo tā ir pozitīva enerģija, prieks un gandarījums!
Inguna Žogota,
folkloras kopas "Urgas"
vadītāja, biedrības
"Baltaine" priekšsēdētāja
(t.26575499)

Kokneses amatierteātrim top
jauniestudējums
Sākoties jaunajai amatierkolektīvu darbības sezonai, Kokneses amatierteātrim top jauniestudējums – Harija Gulbja
„Cīrulīši” un notiek gatavoša-

nās amatierteātru festivālam
Alūksnē. Režisore Inguna
Strazdiņa aicina: „Esam atvērti
ikvienam teātra spēles entuziastam, bet šobrīd kolektīvā

īpaši gaidām 25 – 30 gadus jaunu dāmu. Tiksimies Kokneses
kultūras namā 20. septembrī
pulksten 18. Sīkāka informācija pa tālruni: 26574538.”
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Jaunais mācību gads sākas
ar izziņu un uzziņu

Pasaule mana brīžiem ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums – mūsu varā.
Radošu, veiksmīgu, zināšanām un panākumiem bagātu jauno mācību gadu
skolēniem, skolotājiem un vecākiem novēl Kokneses novada pašvaldība.
Pirmajā skolas dienā visi novada izglītības iestāžu pirmklasnieki saņēma pašvaldības
sveicienu – īpašo Kokneses zīmuli un veiksmes vēlējumus, sākot ceļu zinību kalnā.

Izglītojamo skaits Kokneses pašvaldībā
01.09.2018.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izglītības iestāde
PII “Gundega”
PII “’Bitīte”
Bebru pamatskola
I.Gaiša Kokneses vidusskola
Pērses sākumskola
Kokneses internātpamatskola –
attīstības centrs
Kokneses Mūzikas skola

Izglītojamo skaits

t.sk.
pirmsskola

185
62
88
416
44
114

t.sk.
1.klase

t.sk.
10. klase
Pirmajā skolās dienā Bebru pamatskolas 1. klases skolēni un skolotāja Ligita Locāne.

17
11

8
38
6
4

30

82

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”
Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris
ir parakstījis sadarbības līgumu ar Kultūras ministriju par
dalību projektā „Latvijas skolas soma”. Šī iniciatīva valstī ir
iecerēta kā viena no lielākajām
dāvanām Latvijas skolēniem
valsts simto dzimšanas dienu
sagaidot.
Projekta „Latvijas skolas
soma” mērķis ir nodrošināt
Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas
ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt
Latvijas vērtības, kultūrtelpu
un attiecības dinamiskā un
jēgpilnā darbībā, tādējādi spē-

cinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Projekta darbības saturiski aptver:
1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
2. Latvijas kultūras vērtības
un laikmetīgās izpausmes;
3. zinātnes un inovāciju
attīstību Latvijā, akcentējot
zinātnes un inovāciju nozīmi
kultūras un cilvēka identitātes
attīstības perspektīvā;
4. Latvijas dabu un kultūrainavu, dodot skolēniem iespēju
klātienē piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma
(t.sk. nemateriālā) vienotību
kā valsts identitātes daļu.
Finanšu līdzekļi pašvaldībai
ir piešķirti atbilstoši faktiska-

jam skolēnu skaitam no 1. līdz
12.klasei.
„Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiks izmantots:
 kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas
objektu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot
ieejas biļešu, dalības maksu,
transporta pakalpojumu utt.
izmaksas
izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo
radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu
izmaksām.
Informāciju sagatavoja:
Inese Saulīte
Izglītības darba speciāliste

Bebru pamatskolā pēc
Zinību dienas seko
Adaptācijas diena, kuras
mērķis ir veicināt skolēnu
pakāpenisku sarašanu
citam ar citu, skolotājiem,
noteikumiem, slodzi, kas
prasa uzmanību, pacietību, piepūli.
Linda Šmite
Dz. Sniedzes foto
Šoreiz iekļaušanās darba ritmā notika ārpus skolas ēkas.
Klašu kolektīvi kopā ar audzinātājiem pārvietojās pa Bebru
pagasta centru un piestāja 5
svarīgās pieturvietās: V. Jākobsona memoriālajā mājā “Galdiņi”, Latvijas Biškopības vēstures
muzejā, Bebru pagasta bibliotēkā, stadionā un Bebru pamatskolas pagalmā. Katra apmeklētā vieta izvērtās par tādu kā
zināšanu un kultūrvēsturiskās
pieredzes uzpildes staciju.

Jolanta Pīķe memoriālajā
mājā “Galdiņi” skolas ciemiņus
uzņēma ar stāstījumu par tēlnieka V. Jākobsona savdabīgo
dzīvi un mākslu, ēkas izkārtojumu, askētismu, nobeigumā
aicinot izpildīt testu par dzirdēto. Bibliotekāres Ausma Rode
un Daila Riekstiņa katru grupu
uzņēma ar atšķirīgām aktivitātēm, bet kopīgais mērķis bija
viens - aicināt ikvienu kļūt par
lasītāju, neiet grāmatām ar līkumu, bet izmantot to bezgalīgo daudzveidību, ko tās paver,
piemēram, lasot teltī naktī ar
gaismas lukturīti rokā. Ogres
tehnikuma muzeja pedagoģe
Anita Svoka skolēnus ieveda
brīnumainā, ļoti smalkā pasaulē – bišu dzīvē, vienlaikus ļaujot
iepazīt pašas pirmās bišu mājas
un biškopja darba piederumus.
Paldies par degustēto medu.
Skolotājas Jeļena Čerņauska
un Liāna Haritonova veicināja

skolēnu komandu saliedētību
un veiklību, dodot iespēju pēc
garās vasaras atkal būt lokaniem, ātriem, izveicīgiem, precīziem, uzmanīgiem. Skolēnu
māmiņas – Vineta Karlsone
un Svetlana Rūne – pievērsa
uzmanību dažādām Latvijā
audzētām kultūrām - rapsim,
kviešiem, miežiem, auzām -,
mācot tās atšķirt un atgādinot
par plašo izmantojumu. Pēc
sporta stadionā veiktajām pārbaudēm skolas pagalmā bija
uzdevums arī sīkās muskulatūras trenēšanai. Izlasīt pupiņas
no rīsiem, izrādījās, var ļoti dažādi, pat radoši.
Priecīgi, atraisīti, jaunām
zināšanām piepildīti, draudzīgi sāksim jaunā 2018./2019.
mācību gada gaitas, kuras aizvien biežāk vedīs ārpus klases,
liks pētīt, izzināt kā Adaptācijas dienā, pietuvinās reālajai
dzīvei.

Palikt zīdā, ziedos un vārdos

Lai dzīvo skola!

Pērses sākumskolas pirmklasnieki un viņu audzinātāja pirmajā
skolas dienā.

Nu jau tradicionāli
Zinību dienā skolā kā
bišu spietā viens pēc
otra ierodas Pērses
sākumskolas skolēni,
viņu vecāki un skolotāju
kolektīvs. Saulaina un
prieka pilna- tāda bija
pirmā skolas diena, pirmā
nedēļa skolā! Priecājās
ne tikai skolēni, bet arī
skolotāji, jo pamanīja,
ka bērni pa vasaru
paaugušies, sasmēlušies
saules enerģiju un ir
jauku vasaras iespaidu
piepildīti. Skolā visus
lepni sagaida greznās
saulespuķes, kuras šajā
mācību gadā ienes īpaši
siltu noskaņu.
Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas
direktores p.i.

Gan lielie, gan mazie audzēkņi, rudenīgās puķes
rokās cieši turot, kāpj augšā Zinību kalnā. Šajā mācību gadā Zinību kalnā kopā
dodas seši 1. klases skolēni
un viņu audzinātāja Sigita
Vīksnīte. Bērni uz skolu nāk
īpaši satraukti, zinātkāri un
prieka pilni. Ar ārkārtīgi lielu, lielu apņemšanos mācīties! Lai pirmā skolas diena
būtu vēl vairāk prieka pilna
Kokneses novada dome, Iršu
pagasta pārvalde un Pērses
sākumskola
zinātkārajiem
skolēniem bija sarūpējuši
nelielas, skolai noderīgas lietas. Kā arī, Līvu Akvaparks
dāvāja mazajiem pirmklasniekiem īpašu dāvanu- Līvu
Akvaparka privilēģiju kartiņu „Ar jums abiem man par
brīvu”, ar kuru pirmās klases

skolēns bez maksas varēs apmeklēt Līvu Akvaparku divu
ģimenes locekļu pavadībā.
1.klasi sveikt ieradušies bija
arī paši mazākie Pērses sākumskolas skolēni un viņu
jaunās audzinātājas Daiga
Andersone un Linda Grigule.
E.Holmes ir teicis: “ Svarīgāks par vietu, kur tu atrodies, ir virziens, kurā tu pārvietojies.” Pērses sākumskolas
kolektīvs visām Kokneses novada izglītības iestādēm un
viņu audzēkņiem novēl, lai šo
mācību gadu izdodas uzsākt
ar mērķtiecīgi izvēlētu virzienu, kas ļautu realizēt svarīgākās ieceres un nodomus!
Uzzīmēju Tev saulīti,
Kura nenoriet
Padomā, kur Tu to noliksi,
Lai ieraudzīt var ikviens.
Iekarini aukliņuTā tuvāk gaismiņai.
Nenoroc dziļumā, plaukstiņā.
Sirsniņa ielikta tai.
Zīmēto saulīti iekar pie rūts,
Saulaina skola kļūs.
Mākoņi, negaisi neuztrauks
mūs,
Jo sava saulīte būs.
/A.Celma/

Maruta Vītoliņa izstādes atklāšanā.

Katru gadu septembrī koki pamazām
ietērpjas krāsainā lapu rotā, atkal klāt
ir Dzejas dienas. 8.septembrī tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālajā
mājā “Galdiņos” arī bija jūtama rudenīga noskaņa, skanēja mūzika un dzeja.
Jolanta Pīķe
memoriālās mājas vadītāja

Tuvāko radu, draugu un apmeklētāju lokā
māksliniece Maruta Vītoliņa atklāja savu darbu
izstādi. Ziedi gleznās, ziedi lakatos - tādu mēs
iepazīstam autores rokrakstu. Maruta raksta arī
dzeju - vieglu, saprotamu, uzrunājošu. “Manos
darbos nemeklējiet lielo mākslu, tā ir vienkārši
mīlestība un neizmērāms lauku ziedu valdzinājums”- saka māksliniece.

Māksliniecei tuvie rudens ziedi.

Tāda ir arī Maruta – vienkārša un sirsnīga
savā mīlestībā pret cilvēkiem, savu darbu un
dzīvo radību sev apkārt.
Mākslinieces sveiciens Dzejas dienās!
Zem silta miķelīšu zieda tup
rudens skumjas –
Iemāci tās lidot!
Lai miķelīšu maigumu tās līdzi nes
un dāvā citiem;
Es zinu – skumjām maigums savs,Es zinu- jāprot piedot;
Ar miķelīšu starpniecību skumjas
pārvērtīšu bitēs.
Lai zum!
Lai dzeļ!
Un, maigumu lai spieto!
/M.Vītoliņa/
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Latvija Pasaules talkā 15.septembrī
ERASMUS+2017 projekts
“Mācāmies un mācām” noslēdzies piedalīsies ar mūsu cilvēku
2018. gada septembrī
noslēdzies Kokneses
internātpamatskolas
– attīstības centra realizētais VIAA Erasmus+
2017.gada programmas
1.pamatdarbības „Personu mobilitāte” projekts
skolu sektorā „Mācāmies
un mācām” (“Learning
and Teaching”), kurš tika
īstenots ar Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas līdzfinansējumu.
Pedagogam dalība starptautiskos projektos ir liels
ieguvums profesionālās
kompetences un kvalifikācijas celšanā.
Ineta Gerasimova
Kokneses
internātpamatskolas
– attīstības
centra metodiķe
Projekta "Mācāmies un mācām" realizācijas laikā notika
trīs mobilitātes braucieni, kuru
laikā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra
pedagogi uzlaboja un dažādoja metodiskās zināšanas
un prasmes uz kompetencēm
balstīta mācību satura realizēšanā, lai nodrošinātu skolēnu
ar speciālām vajadzībām izglītības procesa procesa kvalitāti,
kā arī iepazinās ar citu valstu
pieredzi, guva plašāku izpratni
par izglītības sistēmām Eiropā
un izglītības procesa vadīšanas
modernizāciju.
Pirmā mobilitāte norisinājās 2017.gada novembrī Itālijas
pilsētā Vasto, kuras laikā tika
apmeklēti kursi “Dyslexia and
ADHD: effective methods for

teachers, childcare workers
and parents” (Disleksija un
uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes traucējumi: efektīvas
metodes skolotājiem, bērnu
aprūpes darbiniekiem un vecākiem). Kursus organizēja
starptautisks izglītības mācību centrs “Polaris Formazione”, kurš piedāvā izglītošanos
pedagogiem, studentiem un
profesionāļiem, akcentējot labās prakses piemērus, domu
apmaiņu un mācīšanos caur
kultūrizglītību. Mobilitātes laikā projekta dalībnieki apguva
zināšanas un praktiskās iemaņas speciālo vajadzību agrīnajā
diagnostikā, personalizētu individuālo plānu izstrādē, kompensācijas stratēģiju izmantošanā, lai veicinātu izglītojamo
integrāciju iekļaujošā vidē.
Otrais mobilitātes brauciens notika 2018.gada aprīlī, un tā dalībnieki devās
uz Itālijas pilsētu Florenci.
Kursus „Classroom management solutions for teachers:
new methodologies, effective
motivation, coorperation and
evaluation strategies”( Klasvadība – risinājumi skolotājiem: jaunas metodikas, efektīvas motivācijas, sadarbības
un novērtēšanas stratēģijas)
organizēja EUROPASS TEACHER ACADEMY. Mācību
organizatori piedāvāja plašu,
interesantu un turpmākajai pedagoģiskajai darbībai
noderīgu nodarbību plānu.
Atbilstoši laikmeta pārmaiņām, mācību procesa centrā
nokļūst skolēns, kurš mācās
domāt, sadarboties, meklēt
atbildes un iegūst prasmes

vēstījumu nākamajai simtgadei

lietot zināšanas. Kursos projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar efektīvu klases
vadības sistēmu, kas veicina
skolēnu aktīvu līdzdalību, izmantojot inovatīvas metodes
un darba formas.
Trešā mobilitāte notika
2018.gada jūnijā Barselonā
Spānijā. Kursus „Happy School: positive education for
well-being and life-skills development” (Priecīgā skola:
pozitīva izglītība labklājības un
dzīves prasmju attīstībai) organizēja EUROPASS Teacher
Academy. To laikā mobilitātes
dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar izglītības pieeju, kas
balstās uz Pozitīvo psiholoģiju,
izglītojamā spējām un dotumiem, akcentējot zināšanu un
dzīves prasmju apguvi personības pilnveidei, izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos.
Visi projekta dalībnieki atgriezās mājās ar jaunām idejām, pieredzi un noderīgām
atziņām turpmākajam darbam. Ar iegūtām zināšanām,
prasmēm, pieredzi par mūsdienīga, radoša un inovatīva
mācību procesa organizēšanu
tika iepazīstināti skolas pedagogi, bērnu vecāki, atbalsta
personāls, kā arī sniegta informācija masu mēdijiem par
projekta realizēšanas gaitu un
aktualitātēm. Iegūtās zināšanas
tiks pielietotas ikdienas darbā,
nodrošinot kvalitatīvu mācību
procesu bērniem ar speciālām
vajadzībām.

Kokneses novada represētie
ekskursijā Cēsīs

Ciemos pie Latvijā pazīstamā selekcionāra Jāņa Rukšāna.

17. augustā Kokneses
novada represētie devās
ekskursijā uz Cēsīm. Dienas
sākumā visi devāmies pie
Cēsu represēto pieminekļa,
tā pakājē nolikām ziedus,
Kokneses represētie aizdedza svecītes, pieminot
1949.g. represijās cietušos.
Paula Užule
Pie akmens mūs sagaidīja
LPR Cēsu biedrības vadītājs,
kurš stāstīja par pieminekļa tap-

šanu, apskatījām Cēsīs izveidoto
ekspozīciju "Sirdsapziņas ugunskurs", kas izvietota čekas aizturēšanas izolatorā.
Ekskursija Cēsu skaistajā
koncertzālē mūs patīkami pārsteidza, gide rosināja izmēģināt
zāles akustiku - stāvot uz skatuves, visi kopā dziedājām tautas
dziesmu "Bēdu manu lielu bēdu".
Skanēja braši!
Ekskursijā pa Cēsu vecpilsētu redzējām daudz skaistu vietu,

priecājāmies par Cēsu parku ar
strūklakām. Viesojāmies Daces
kundzes izšūšanas un viņas gatavoto rotaslietu darbnīcā, kur veidojām rozītes no lentītēm. Izgatavotā dāvaniņu, kuru saņēmām
līdziņemšanai, mums atgādinās
par skaisto braucienu.
Tālāk ceļš veda uz skaisti iekoptiem Gunas un Jāņa Rukšānu
dārziem un siltumnīcām "Jaunrūjās". Tur varēja iegādāties dažādus stādus - hostas, flokšus un
dažādu krāsu ūdensrozes. Noslēgumā bijām Kerliņu laukakmens
izstrādājumu parkā "Ezeriņi",
skatījām un izmēģinājām Kerliņa darinājumus. Seniori pie lielā
galda atpūtās, bet mēs, jaunieši,
varējām "izmēģināt" visus parkā
izstādītos darinājumus.
Ceļā uz mājām piestājām Siguldā pie Gūtmaņa alas, veldzējāmies ar avota ūdeni, vēlā vakarā
atgriezāmies mājā.
Paldies Kokneses novada
domei par finansējumu, kā arī
represēto nodaļai par iespēju arī
jauniešiem doties šajā interesantajā ekskursijā.

Ar rosinājumu katram
no mums iestādīt savu
koku vai piedzīvot koka
dzimšanu no iestādītās
sēkliņas, LIELĀ TALKA
aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties Pasaules talkā, kas notiks 15.
septembrī 150 pasaules
valstīs.
Latvijas cilvēku vēstījums
visai pasaulei līdz ar to būs
viennozīmīgs: mēs stādām
Laimes koku savas Latvijas
un visas planētas veselībai
un labai dzīvei. Pasaules
talka sāksies Jaunzēlandē
plkst.10.00 pēc vietējā laika
un sekos Saulei dienas garumā, pārklājot visas 24 laika
joslas. Talka noslēgsies Havaju salās. Pasaules talka būs
lielākā kopīgā dabas sakopšanas talka pasaules vēsturē.
“Piesārņojums, ar ko Latvija jau diezgan sekmīgi
cīnās un tiek galā, ir visas
pasaules problēma, kam nepieciešams visas pasaules
sabiedrības liels atbalsts un
uzmanība, lai varam paveikt
neiespējamo – sakopt visu
planētu. Lielā Talka aicina
ikvienu, kurš piedalīsies šajā
visas planētas kopīgajā akcijā, apliecināt šādi savu mīlestību Latvijas 200-gadei, nākamajām paaudzēm un mūsu
ilgtspējībai. Tāpēc Latvijas
iedzīvotāji tiek aicināti sēt un
dēstīt “Laimes kokus”, rādot
ceļu pasaules vides atveseļošanai un radot jaunu tradīci-

ju Latvijā – katram savu Laimes Koku”, saka Lielās Talkas
vadītāja Vita Jaunzeme.
Lielās Talkas mājas lapā
talkas.lv ir izveidota īpaša karte - http://talkas.lv/
laimes-koki/, kurā ikviens
– gan liels, gan mazs, tiek
aicināts atzīmēt vietu, kur ir
iesējis koka sēkliņu vai iestādījis stādiņu, kā arī atstāt
vēlējumu Latvijai un pasaulei
nākamajos 100 gados.
Ikviens ir aicināts 15.septembrī iedēstīt savu koka
sēkliņu vai iestādīt koku īpaši izveidotā kartē mājas lapas
www.talkas.lv karšu sadaļā:
un dalīties ar savu veikumu,
lietojot tēmturus #LielāTalka, #stādāmnākotni. Aicinātas piedalīties visas pašvaldības, skolas, bērnu dārzi,
nevalstiskās
organizācijas,
draugu grupas un jebkurš individuāls cilvēks.
Plānota arī tiešā pieslēgšanās kādai no Latvijas koku

stādīšanas vietām, lai citu
valstu iedzīvotājiem parādītu
Latvijas attieksmi pret savu
dabu un ilgmūžības jautājumiem.
Arī pasaulē dzīvojošie
Latvijas cilvēki ir aicināti
iesaistīties vai nu mītnes zemes sakopšanā, detalizētu
informāciju par katru valsti
atrodot akcijas mājas lapā
www.letsdoitworld.org , vai
arī iestādot koku, līdzīgi kā
to darīsim Latvijā.
Kā piedalīties?
• Sagatavo dēstāmo koka
sēklu vai sameklē koka stādu;
• Š.g. 15.septembrī to
iestādi;
• Nofotografē, ieraksti video un atsūti Lielajai Talkai;
• Atzīmē savu stādījumu
Latvijas kartē www.talkas.lv
• Lieto tēmturi #LielāTalka, #stādāmnākotni un ieliec
sociālajos tīklos.
Informācija:
www.talkas.lv

Dzejas dienas kopā ar
Annu Rancāni
Ieklausies! Dzirdi, kā
rudens dzied? Spēlējas ar
krāsām, spoguļojas peļķēs,
plaukstas pielasījis pilnas
pēdējām dzērvenēm ... un
dzied. Laimīgs, ka atkal ticis
pie vārda. Grib izrādīties, lai
dzirdētu – Cik skaists ir rudens! Un rudens patiesi ir
skaists! Šajā skaistajā laikā atnāk Dzejas dienas. Arī Koknesei tās neaizies garām – 22.

septembrī piestās pie Kokneses jaunā tūrisma centra
durvīm un aicinās – sanāciet,
sanāciet uz vienu kopīgu dzejas un dziesmu baudīšanu!
Un sanāks vietējie dzejas mīlētāji, sabrauks no tuvuma un
tāluma. Un kā gan ne? Šogad
dzejas dienas Koknesē notiks zem īpašas zvaigznes ar
īpašas dzejnieces – ANNAS
RANCĀNES klātbūšanu. At-

nāciet! Pabūsim garīgās gaismas pasaulē, kopā uzdziedāsim akordeonistes Ināras
pavadījumā un... jā – būsim
laimīgi! Laimīgā rudenī.
Tātad tiksimies ZEM ANNAS RANCĀNES ZVAIGZNES Koknesē, 22. septembrī plkst. 14:30 jaunajā Kokneses Tūrisma centrā.
Biedrības MAZĀ TAKA
vārdā Maija Stepēna

Pedagogu profesionālās pilnveides
kursi Kokneses internātpamatskolā –
attīstības centrā
No 2018.gada septembra
līdz 30. novembrim Kokneses
internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju
realizēs divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņu stundu apjomā - „Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā novērtēšana
(procedūra, rezultāti, to analīze, atgriezeniskā saite, indivi-

duālais izglītības programmas
apguves plāns, starpinstitūciju
sadarbības organizēšana) periodā no 7 līdz 12g.v." un "Pedagoģiskā procesa plānošana
un vadīšana (individualizēta
mācību procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba
organizēšana,
izglītojamā
snieguma progresa izvērtējums) izglītojamiem ar – garīgās attīstības traucējumiem,
smagiem garīgās attīstības

traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem".
Kursos aicināti piedalīties
Zemgales reģiona vispārējās
izglītības iestāžu pedagogi, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci iekļaujošas
izglītības realizēšanā un darbā
ar izglītojamajiem, kuriem ir
dažādas speciālas vajadzības.
Uz tikšanos Kokneses internātpamatskolā – attīstības
centrā!
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Ar vērienīgu talku Latvenergo sāk Pērses upes tīrīšanu
8. septembrī ar vērienīgu talku sākās AS ”Latvenergo” iniciētais vides projekts Daugavas pietekas Pērses tīrīšana,
kas noritēja Kokneses novada
Iršu pagastā. Talkā brīvprātīgi piedalījās vairāk nekā 90
dalībnieku – AS “Latvenergo”
darbinieki ar ģimenēm, Kokneses novada domes un biedrības “Mēs zivīm” pārstāvji.
Talkā iztīrīts upes posms aptuveni viena kilometra garumā.
Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
AS „Latvenergo” kā videi draudzīgs elektroenerģijas ražotājs nepārtraukti pilnveido savas darbības,
lai saglabātu un uzlabotu vides bioloģisko daudzveidību. Elektroenerģijas ražošanā tiek izmantoti Daugavas atjaunīgie resursi – ūdens.
Daudzas Daugavas pietekas vairāku
gadu garumā daudzviet ir aizsprostotas ar sakritušiem kokiem, izveidotiem bebru dambjiem, sanešu
un ūdensaugu radītiem sēkļiem.
AS „Latvenergo” sakopšanas darbu mērķis Daugavas baseina upēs
ir palīdzēt tām dabiski atjaunoties,
uzlabojot vides apstākļus un ilgtermiņā izvērtējot tīrīšanas ietekmi uz
bioloģisko daudzveidību. Upju sakopšanas projekti ir AS „Latvener-

go” papildu iniciatīva vides jomā.
Māris Kuņickis, AS „Latvenergo” Ražošanas direktors: „AS „Latvenergo” ir vairāku gadu pieredze
vides projektu īstenošanā, kas saistīta ar Daugavu un tās teritorijām. 2014. gadā Aiviekstes pietekā
Aronas upē ielaidām 30 tūkstošus
strauta foreles mazuļu, lai sekmētu
šīs zivju sugas pavairošanos Daugavas upes baseina mazajās foreļupēs.
2017. gadā sākām jaunu iniciatīvu
- uzņemties atbildību par kādu no
Daugavas baseina upēm, palīdzot
tām atjaunoties. Pirmā iztīrītā upe
bija Vedze, kurā ielaidām arī foreļu
mazuļus, šogad izvēlējāmies Pērsi,
kas ir viena no skaistākajām Daugavas pietecēm. Talkā iztīrot upi no
kokiem un sanešiem, palīdzēsim tai
atjaunot tecējumu, dzīvot un elpot.
Tālā vēsturē mūsu senči ir dzīvojuši dziļā saiknē ar dabu. Mūsdienās,
kad lielā industrija ir tik ļoti ienākusi ikdienā, mums nākas arvien vairāk atgriezties pie dabas un no jauna tai palīdzēt, vienlaikus palīdzot
sev un atceroties, ka arī mēs esam
dabas sastāvdaļa. Ir liels prieks, ka
esam tik daudz un plaši pārstāvēti.
Paldies Kokneses novada domei un
“Mēs zivīm” par līdzdalību talkā.”
Dainis Vingris, Kokneses novada domes priekšsēdētājs: “Paldies
Latvenergo un vides speciālistiem,
kas ieteica izvēlēties Pērsi. Tā ir vie-

na no dabas ainavām, kas iekļauta
Latvijas nacionālo bagātību sarakstā. Latvija nav liela, un katra ainava
ir dabas vērtība, tādēļ liels prieks,
ka varēsim kopā šo upi sakārtot.
Mums kā novadam ir svarīgi, lai
sakoptu vietu būtu arvien vairāk, jo
tas sekmē teritorijas attīstību nākotnē.”
Agnija Skuja, Latvijas Universitātes hidrobioloģe: “Pērses talkas
vieta ir ļoti skaistā, strauji tekošā
posmā. Jo upīte ir mazāka, jo tai
ir grūtāk pašai atjaunoties, it īpaši,
ja tajā daudz sakritušas koksnes.
Un, ja tās ir par daudz, tad jāveic
šādi apsaimniekošanas pasākumi.
Straujteces posmā pats svarīgākais,
lai visas sugas, kas raksturīgas šādām vietām, spētu dzīvot, tādējādi,
izņemot sakritušos kokus, mums
jāatjauno tecējums. Rezultātu varēs
redzēt pēc lielajiem ūdeņiem rudenī
un pavasarī, kad atjaunosies akmeņainais substrāts.”
Ivars Dubra, biedrības “Mēs zivīm” vadītājs: “Pērsi tīrīsim trīs
gadu garumā. Vidēji katru gadu tiks
sakopti no 12 līdz 14 km. Upei dažos posmos ir lieli koku sanesumi,
to iztīrīšana prasa vairāk darba un
laika.”
Pērses sakopšana noritēs trīs gadus, un šajā projektā paredzēts:
• veikt upes apsekošanu, gultnes
attīrīšanu no sanesēm un sakrituša-

Sākti ūdenskrituma izbūves
darbi Kokneses parkā

Ar kopīgiem spēkiem tīrāka top Pērses upe.

jiem kokiem, aizsprostiem visā upes
garumā, organizēt talkas sadarbībā
ar biedrību „Mēs zivīm”;
• sadarbībā ar Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR" veikt ihtiofaunas un zivju resursu izpēti un izvērtēt veikto sakopšanas darbu nozīmīgumu un ietekmi uz bioloģisko
daudzveidību.
AS „Latvenergo” ar savu piemēru

un profesionālo darbību vēlas aicināt sabiedrību (pašvaldības, upju
krastu īpašniekus u. c.) pievērst uzmanību upju tīrīšanas un vides uzlabošanas aspektiem kā vienam no
Latvijas ilgtspējas faktoriem. Uzlabojot apstākļus, iespējams palīdzēt
upes faunai, t. sk. zivīm, šādi upē
uzlabojot bioloģisko daudzveidību
un vienlaikus veicinot upes pašattīrīšanos.

Tuvojas baltu vienības
diena
Klāt atkal septembris, - tuvojas
laiks, kad kā ik gadus, iedegsim Baltu vienības ugunis un
sasauksimies ar brīvajiem baltu
un mūsu brāļu tautas, igauņu
draugiem Lietuvā, Igaunijā,
Latvijā!
Gunta Saule,
Latviskās Dzīvesziņas centrs
ZALTIS, valdes priekšsēdētāja,
Baltu Vienības uguņu
koordinatore Latvijā

Ūdenskrituma vizualizācijas foto.

Šī gada 1.martā tika uzsākta
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta Nr. LLI-313 “Aizraujošais
ceļojums muižu parkos četros
gadalaikos” (4SeasonsParks)
ieviešana.
Kokneses Novada domes
Attīstības nodaļa
Projekta ietvaros Koknesei simboliski tiks atgriezts tās zudušais dārgums
– ūdenskritums, atveidojot mākslīgu
tā imitāciju vienā no Kokneses parka
dīķiem. Šobrīd ir sākti būvniecības

darbi Pērses ūdenskrituma imitācijas
izbūvei, tāpēc teritorija apkārt dīķim
darbu īstenošanas laikā, ir noslēgta.
Blakus topošajam ūdenskritumam
atradīsies kāpnes un pontona laipa, no
kuras pavērsies skats uz ūdenskritumu
- apmeklētājiem tā būs iespēja ne tikai
vizuāli baudīt skatu, bet arī gūt prieku un izaicinājumu, tverot skaistākos
mirkļus fotogrāfijās. Blakus topošajam ūdenskritumam atradīsies atpūtas
zona ar soliņiem un jaunizveidots dārzs
dīķa krastos. Ūdenskrituma izbūves un
apzaļumošanas darbu kopējās izmaksas
ir 62 005,77 euro bez PVN. Ūdenskritu-

ma būvniecības darbus plānots pabeigt
līdz šī gada 31.oktobrim.
Lai iedzīvotājus, gan novada viesus
virzītu apmeklēt arī pārējo parka daļu,
tiks uzstādītas parka shēmas, informācijas stendi apskates objektos un
virziena norādes viscauri parka teritorijai. Apmeklētāju priekam tiks uzstādītas arī koka šūpoles.
Daļā no parka teritorijas ir veikta
dendroloģiskā inventarizācija, kuras
rezultātā ir sanumurēti koki. Rezultātā taps koku novērtējumu plāns, kas
būs palīgs parka apsaimniekošanas un
koku sakopšanos darbos, gan būs izzinošs materiāls interesentiem.
Projekta mērķis ir veicināt kultūrvētures objektu ilgtspēju un palielināt
to pievilcību apmeklētājiem. Vadošais
partneris ir Jelgavas novada pašvaldība, partneri - Zemgales Plānošanas
reģions, Kokneses novada pašvaldība,
Rokišķu Reģionālais muzejs un Pakruojis rajona pašvaldība. Projekta ieviešana ilgs līdz 2020. gada 29. februārim,
tā kopējais finansējums - 692 346,78
euro, tostarp ERAF finansējums – 588
409,75 euro.

22.septembris Latvijā un Lietuvā
nes Baltu vienības dienas vārdu. Jau
vairākus gadus baltu zemēs un vietās,
kur balti un to pēcteči mīt, iededzam
Vienības ugunis – notiek Baltu Vienības uguņu sasauksme. Tomēr baltu
vienotībai ar divām valstīm, ar divām
tautām ir par maz. Mēs, latvji, esam
brāļu tautas ar igauņiem līdzīgi kā
esam brāļu tautas ar lietuvjiem. Mūsos ir daļiņa somugru - līvu, igauņu,
votu un citu tautu asiņu un igauņos
un līvos ir daļiņa baltu. Mūsu kultūra
un pasaules tvērums ir cieši saistīti un
viens no otra iespaidoti – mēs esam
asinīm un gēniem mijušies.
Tālab arī Baltu Vienības dienas
svētīšanai svarīgi piesaistīt arī Igauniju. Šogad, mūsu valstiskuma atjaunošanas un dibināšanas 100. gadskārtā
tas ir jo īpaši nozīmīgi.
Mēs, lietuvieši un latvieši aicinām
šai rudenī un turpmākajos gados
Baltu vienības ugunij pieslēgties arī
igauņus, arī Igaunijas zemi un valsti.
Mums ir viena, Baltijas jūra un mums
ir viena uguns un viena saule. Mums
ir svarīgi apzināties savu stiprumu.
Katras atsevišķas tautas, katra atsevišķa cilvēka stiprumu un kopīgo spēku,

kopīgo sparu, kopīgo vienību. Baltijas
vienību.
Mēs aicinām 22.septembra vakarā
plkst. 20.00 iedegt Baltijas Vienības
uguņus savos pilskalnos, svētkalnos,
citās nozīmīgās vietās. Aicinām vietējo kopienu līderus Latvijā, Lietuvā
un Igaunijā, un citviet saukt savējos
kopā un daudzināt baltu vienotību
un sadarbību. Izdziedāt sev un savām
tautām un visām mūsu tautām svarīgās dziesmas.
Mums svarīgi zināt vienam par
otru un savas uguņu vietas iezīmēt
kopējā kartē, tāpēc par savām uguņu
iedegšanas vietām lūgums paziņot
kartes veidotājai Lindai Lemhenai epastā: lindalindale@gmail.com
Koknesē, Baltu Vienības ugunskurs tiks iekurts 22.septembrī
plkst.20.00 pie biedrības “Baltaine”
Radošās mājas, Melioratoru ielā 1A.
Aicinām ikvienu interesentu pievienoties!
Aicinām ikvienu un ikkatru iedegt
Vienības ugunis senajās baltu un somugru tautu svētvietās - pilskalnos,
apmetnēs, savās saimju un dzimtu
svētvietās!
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„Pīlādzīšu” salidojums Koknesē
Laikā, kad visskaistākām
ogām pasaulē pilni pīlādžu
zari, senioru klubiņi, kuri nes
latviešiem svētā koka - pīlādža
vārdu, satikās „Pīlādzīšu” 5.
salidojumā. Šoreiz salidojuma
tēma bija „Rudentiņš bagāts
vīrs”.
Sarmīte Rode
Lonijas Brokas foto
8. septembrī senioru klubiņš „Pīlādzītis” Koknesē sagaidīja draugus
no Aizkraukles, Vecpiebalgas, Jaunolaines, Garkalnes, Varakļānu un
Sējas novadu pašvaldībām. Viena no
pasākuma organizētājām Lība Zukule
teic, ka šī tikšanās reizi gadā ir kļuvusi
par sirsnīgas draudzības apliecinošu
tradīciju.
Salidojuma atklāšana notika Kokneses kultūras namā, kur arī varēja
apskatīt mūsu senioru radošo darbu
izstādi. Par Kokneses „Pīlādzīšu” darbošanos pastāstīja klubiņa vadītāja
Zenta Bērziņa, bet šarmantā viešņa
no Alaines muižas vedināja atgriezties tālā Kokneses senatnē.
Visas dienas garumā mājinieki
piedāvāja ciemiņiem iepazīt Koknesi
un kopā baudīt pozitīvām emocijām
dienu. Salidojuma dalībnieki Kokneses tūrisma centrā uzzināja Kokneses
vēstures spilgtākās lappuses un atzinīgi novērtēja novada vietējo uzņēmēju veikumu. Blaumaņa pagalmā
ciemiņus uzrunāja Alaines muižas
kundze, aicinot pastaigā uz Kokneses
parku un viduslaiku pilsdrupām. Pa
ceļam uz Likteņdārzu tika apskatīta
arī Kokneses luterāņu baznīca. Daudzi no ciemiņiem pirmo reizi pabija
Likteņdārzā, kur šajā dienā notika
tradicionālā Ābolu balle. „Pīlādzīšu”
vārda nesēji labprāt iesaistījās Ābolu

Lai dzīvo „Pīlādzīšu”
draudzība!

balles aktivitātēs, nobaudīja
svaigi spiesto ābolu sulu un
uzzināja speciālistu viedokli
par ābolu šķirnēm. Likteņdārza administratīvā direktore
Linda Galino, vadot ekskursiju, iepazīstināja klātesošos par
Sējas novada „Pīlādzīšu” dāvana
Likteņdārzā paveikto desmit gadu
koknesiešiem.
garumā. Pie lielā saimes galda lieliski garšoja „Kokneses Miesnieka” „Polonēze”. Gatavojoties salidojugatavotā zupa.
mam, koknesieši bija apguvuši šīs
Pēcpusdienā, atgriežoties Kokne- dejas soļus, lai svētku dienā varētu uz
ses kultūras namā, salidojuma nos- deju lūgt visus savus draugus!
lēguma daļā ar muzikāliem priekšSenioru klubiņa „Pīlādzītis” vanesumiem priecēja Skuju ģimene un dītāja Zenta Bērziņa teic: „PateicaDaiga Andersone ar savām atvasītēm mies mūsu sadarbības partneriem:
un radu bērniem, kā arī uzstājās Kok- Kokneses novada domei, kultūras
neses līnijdeju kolektīva meitenes. nama kolektīvam, tūrisma informāKatrs senioru klubiņš savā prezentā- cijas centram, sociālajam dienestam,
cijā, atsaucoties uz salidojuma tēmu „Kokneses miesnieka” meistariem,
„Rudentiņš bagāts vīrs”, atklāja savu veikala “Sēnīte” vadītājai,
kapeizdomu un radošumu. Vislielāko pār- lai “Aizezeres muzikanti”, dzejniesteigumu koknesiešiem sagādāja Sē- cei Ārijai Ārei, Andersonu ģimenei;
jas novada senioru klubiņš „Pīlādzī- ”Kristāliņa” dejotājām. Paldies mūsu
tis”, uzdāvinot gleznu, kurā atainotas Kokneses senioru klubiņa “Pīlādzītis”
Kokneses viduslaiku pilsdrupas.
dalībniekiem, kuri ielika savu radošo
Kā krāšņa pīlādžu oga draudzības un fizisko enerģiju pasākuma telpas
piepildītājā dienā bija kopīgi dejotā noformējumā un veiksmīgā norisē.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Koknese pirmo reizi piedalās
Spēcīgākās pilsētas sacensībās
un pusotras stundas laikā
uzspiež 89130 kg
18. augustā, Kokneses stadionā
„Latvijas Spēcīgākā pilsēta” sacensībās notika pirmais mazās pilsētas
posms. Koknese šajās sacensībās piedalījās pirmo reizi un tikai pusotras
stundas laikā uzstādīja ievērojamu
rezultātu – 89130 kg. Šādu rezultātu
izdevās uzstādīt vien 91 dalībniekam.
Pirmo vietu individuālajā vērtējumā vīriešiem ieguva Armands Rozentāls, kurš 50 kg stieni uzcēla 84 reizes,
pievienojot 4200 kg pilsētas kopējam
rezultātam. 2. vietu izcīnija Didzis
Bērziņš ar kopā uzspiestiem pilniem
4000 kg, savukārt 3. vietu – Anatolijs
Pikše ar uzspiestiem 3750 kg. Dāmu
vidū spēcīgākā bija Līva Zvaigzne,
kura 20 kg svaru stieni uzspieda 43
reizes, kopējam rezultātam pievienojot 860 kg. 2. vietu ieguva Dita Martinsone ar kopā uzspiestiem 840 kg
un 3. vietu – Anija Krauze, uzspiežot
800 kg. Starp jauniešiem spēcīgākais
bija Edgars Kalnozols, kurš 20 kg svaru stieni uzspieda 110 reizes un pilsētas rezultātam pievienoja 2200 kg. 2.
vietu izcīnīja Otto Bērziņš ar kopā uz-

spiestiem 1880 kg un 3. vietā ierindojās Matīss Petjukevičs ar uzspiestiem
1600 kg.
Sacensības „Latvijas Spēcīgākā pilsēta” norisināsies līdz pat septembra
beigām. Lai nepalaistu garām iespēju
uzlabot citas pilsētas rezultātu, seko
līdzi sacensību norises vietām un datumiem Facebook lapā „Latvijas Pauerliftinga federācija” un www.specigakapilseta.lv!
Sacensības organizē Latvijas Pauerliftinga federācija. Sacensības atbalsta: Kokneses novada pašvaldība,
Izglītības un zinātnes ministrija, auto
serviss ”Viesulis plus”, augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums „Rosība”,
„Spēka Pasaule” interneta veikals,
ceļu būves nozare „DD Road”, sporta
klubs „PANATTA”. „Latvijas Spēcīgākā pilsēta 2018” finansē Latvijas Sporta federāciju padome konkursa par
sabiedriski nozīmīgu tautas sporta
pasākumu organizēšanu Latvijā 2018.
gadā ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Pauerliftinga federācija

Kokneses atklātais čempionāts
spiningošanā no laivas ekipāžām
un komandām
Sacensības notiks 29.septembrī
Koknesē, Daugavas ūdenskrātuvē.
Dalībnieku pulcēšanās pie viesu
nama “Kalnavoti”. Laivu ielaišana Kokneses slipā vai Daugavas
radzēs. Dalībnieku reģistrēšana

no plkst. 6:30, sacensību atklāšana plkst. 7:40, sacensību norise
no plkst. 8:00 – 15:00. Apbalvošana ap plkst. 16:00. Naktsmītnes
var pasūtīt pa telefonu 29357420
(Kristīne).

Piekto vasaru Jāņa Krievāra piemiņas kausa izcīņa volejbolā
Pirms pieciem gadiem iesāktā
tradīcija augustā mēnesī rīkot
volejbola sacensības, atminoties izcilo Bebru pagasta
lauksaimnieku un sporta dzīves
entuziastu Jāni Krievāru, izturējusi laika pārbaudi un apliecinājusi, ka jaunā paaudze ir gatava
turpināt darbīgā bebrēnieša
vēlmi popularizēt volejbola
spēli.
Sarmīte Rode
Lības Zukules foto
Jānim Krievāram 10. augustā pieminējām 87. mūža gadskārtu. Pateicoties sporta aktīvistes Lības Zukules
ierosmei, Jāņa Krievāra dēla Ulda
Krievāra ziedotajai 300 eiro naudas
balvai un Bebru pagasta pārvaldes
līdzdalībai, 4. augustā Bebru pagasta
stadionā norisinājās 5. Jāņa Krievāra
piemiņas kausa volejbola sacensības
4:4. Sacensību atklāšanas brīdī deviņu komandu dalībniekus uzrunāja
Bebru pagasta sporta pasākumu organizators Artis Zvejnieks, sacensību
organizētāja Lība Zukule un sacensību galvenais tiesnesis Dzintars Greļs.
Ar savu klātbūtni sportiskā pasākuma
dalībniekus pagodināja Jāņa Krievāra
atraitne Gunta Krievāre ar mazmeitu
Aneti un sporta veterāni - Jāņa Krievāra laikabiedri Jānis Birkāns un Uldis
Straume.
Viena no sacensību atbalstītājām

bebrēniete Biruta Leķe dalījās atmiņās
par laiku, kad Jānis Krievārs darbojās
sporta jomā un aicināja pagasta jauniešus pēc garās darbadienas pulcēties volejbola treniņos un piedalīties
sacensībās.
Apbrīnojama ir Lības Zukules
enerģija un paveiktais jau piekto vasaru organizēt šīs sacensības, rosinot volejbola spēlētājus kļūt par Jāņa
Krievāra sportiskā aicinājuma turpinātājiem. "Vislielākais paldies Bebru
pagasta Komunālās nodaļas strādniekiem Jura Bāra vadībā par ieguldīto
darbu stadiona sagatavošanā sacensību norisei," teic Lība Zukule.
Nebēdājot par saules tveici, izturīgie spēlētāji parādīja teicamu spēli gan
jauniešu grupā, gan meistarklasē. Spēļu pārtraukumos Biruta Leķe aicināja
sportistus cienāties ar Ilzes Skučenkovas gatavoto auksto zupu. Viens no
sacensību līdzjutējiem Denijs, cītīgi
uzmanīja, lai volejbola bumba neaizripotu ārpus sacensību laukuma. Par
palīdzību spēlētājiem Raitis Zukuls
centīgajam zēnam uzdāvināja volejbolista sporta krekliņu. Sacensību laikā klātesošie varēja piedalīties aptaujā
par turnīra labākajiem spēlētājiem.
Finālspēli vēroja arī sacensību atbalstītājs Uldis Krievārs, kurš atzinīgi novērtēja spēlētāju sniegumu.
Ar nepacietību tika gaidīti sacensību rezultāti, bet jau līdz noslēguma
brīdim spēlētāji vienprātīgi atzina: vo-

lejbolisti ir īsti draugi!
Par trīs labākajiem šīs dienas spēlētājiem tika atzīti Valts Benjavs un Raitis Zukuls no komandas "Skaistuļi", kā
arī Edgars Glāznieks no Ivara Māliņa
audzēkņu komandas.
Meistarklasē par Jāņa Krievāra piemiņas kausu sacensībās piedalījās septiņas komandas. Kopvērtējumā zelta
medaļas un dižā bebrēnieša piemiņas
kausu ieguva komandas "Skaistuļi"
puiši, kuri ir labi pazīstami un prasmīgi spēlētāji: Raitis Zukuls, Valts Benjavs, Raivis Bambulis un Gvido Kampāns. Šādā sastāvā komanda ilgstoši
piedalās arī citās volejbola sacensībās,
gūstot labus rezultātus. Sudraba godalgas izcīnīja Ivara Māliņa audzēkņu
komanda no Kokneses: Edgars Glāznieks, Matīss Petjukevičs, Kristers
Dardzāns un Edgars Kalnozols. Trešā
vieta un bronzas medaļas "Iršu" komandas spēlētājiem: Kristam Kučinskim, Modrim Vilcānam, Robertam
Krauklim un Kristapam Skudram.
Pirmo trīs vietu ieguvēju komandām
Jāņa Krievāra mazbērni Anete un Edvards pasniedza naudas balvas.
Jauniešu grupā pirmo vietu ieguva
komanda "DAVAI", kurā spēlēja Juris
Tomaševskis, Juris Bitenbinders, Artūrs Koļčs, Kristers Leķis un Daniels
Riekstiņš. Otrajā vietā meiteņu komandas "Odziņas" dalībnieces: Kristīne Teicāne, Sindija Vītoliņa, Krista
Ģēģere un Eva Tomaševska.

Piemiņas kausa ieguvēji: komanda „Skaistuļi”.

Apbalvoto piecu komandu dalībnieki saņēma gaumīgi veidotos
piezīmju blociņus, kuru vākus rotā
iepriekšējo gadu sacensību foto un vēderpriekam gardas picas. '"Apakšiņu"
konkursa uzvarētājs Kristaps Skudra
no Iršu komandas tika pie atspirdzinošas dāvanas. Jāņa Krievāra mazbērni uzvarētāju komandām un sacensību organizētājiem dāvināja augusta
cēlākās puķes – gladiolas no vecmāmiņas dārza. Ar īpašu pārsteiguma
balvu par sacensību idejas izlološanu
un paveikto piecu gadu laikā Krievāru
ģimene pateicās Lībai Zukulei.
Savukārt Lība Zukule teic paldies sacensību atbalstītājiem: Uldim

Krievāram, SIA "Ziedi" īpašniekam
Arvim Unguram, biškopei Dacei Nebēdniecei, Bebru pagasta pārvaldei
un Komunālajai nodaļai, kā arī čaklajiem palīgiem Dzintaram Greļam,
Artim Zvejniekam, Dzintrai Sniedzei,
Birutai Leķei, Inesei Skujai, Antonam Ornicānam, Ilzei Skučenkovai,
jauniešiem Kristai, Audrim, Ralfam,
Viesturam un Artūram.
Vecbebru muižas parkā sakuplojusi
Japānas lapegle "Diāna", kuru sporta
vecmeistari pirms četriem gadiem iestādīja Jāņa Krievāra piemiņai, lai tikpat skaisti nākotnei sakuplo šī tradīcija - Bebru pagastā vasaras pilnbriedā
satikties volejbola draugiem!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kokneses novada sporta svētkos plaša
sporta veidu programma
18.augustā Koknesē norisinājās
Kokneses novada sporta svētki,
kuros piedalīties bija aicināts
ikviens sportot un atpūsties
gribētājs. Pasākumā šoreiz tika
plānots ļoti plaša sporta veidu
programma, ka arī tika īstenota. Kopā ar sporta svētkiem notika arī pasākums "Ģimenes veselības diena", kas tika īstenots
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019
"Koknese - veselīgākā vide visiem" ietvaros.
Kokneses sporta centrs
Sporta svētku programmā tika
iekļauti 4 lielie sporta veidi - pludmales volejbols (14 pāri), futbols (4
komandas), florbols (6 komandas)
un strītbols (10 komandas). Pasākuma ietvaros arī notika Kokneses
piedalīšanās projektā Spēcīgākā pilsēta, kur no plkst. 12:00 - 13:30 jeb
90 minūtēs visi interesenti uz reižu
skaitu varēja izpildīt vingrinājumu
svaru stieņa spiešana no krūtīm.
Koknesieši kopā pacēla 89130 kg
un uzrādīja ļoti atzīstamu rezultātu,
kopā pulcējot 91 dalībnieku šajā vingrinājumā. Pasākumā tika iekļauti arī
citi skatāmi sporta veidi - virves vilkšana, kas pulcēja trīs stiprinieku komandas un roku laušanās, kas radīja
lielu skatītāju interesi. Tāpat notika
arī tradicionālās individuālās sacensības - šautriņu mešana un zābaka
mešana, kam šogad tika pievienotas
arī tādas disciplīnas kā šaušana ar

Foto mirkļi no daudzveidīgās sporta svētku programmas.

pneimatisko šauteni, tāllēkšana un
40 metru sprints. Notika arī trīs pāru
sacensības, kas izrādījās diezgan populāras un katra pulcēja gandrīz 60
dalībniekus - priekšmeta meklēšana
aizsietām acīm, olu mešana un ķeršana kā arī nu jau tradicionālais akmens
- šķēres - papīrs turnīrs. Dalībnieki
izrādīja lielu interesi par sportiskajām
aktivitātēm visas dienas garumā un
netrūka arī skatītāju, kuri ar interesi

vēroja svētku dalībniekus. Pat vakarā, kad jau tumsā tika aizvadītas
pēdējās strītbola
spēles,
skatītāji
joprojām atbalstīja savus favorītus.
Ģimenes veselības dienas ietvaros
notika sekojošas aktivitātes - vispirms
fizioterapeites Ingas Gražules vadībā
notika kopīga iesildīšanās sportiskajām aktivitātēm. Pirmsskolas vecuma
bērniem notika sportiska un visaptveroša sporta nodarbība pedagoģes
Daces Skopānes vadībā, bet uztura
speciāliste Gita Ignace sniedza lekciju
par tēmu "Uzturs sportisko aktivitā-

šu laikā". Tāpat bērniem bija pieejamas piepūšamās atrakcijas un iespēja
piedalīties sporta svētku aktivitātēs
bez maksas, kā arī visiem bija iespēja
vērot darbībā sasniegumiem bagātus
sportistus - vieglatlētus, basketbolistus un spēka sportistus. Ģimenes
veselības dienas pasākumu vadīja
biedrība "Kokneses sporta veterānu
klubs".
Kopumā sporta svētki un veselības
diena 12 stundu garumā pulcēja ap
200 dalībniekiem, kuri katrs vairāk
vai mazāk piedalījās kādā no sportiskajām aktivitātēm. Arī nākamajā
gadā tiek plānoti vismaz tik pat plaši
svētki, veicot pielāgojumus sacensību

programmā, lai apmeklētājiem būtu
iespēja veiksmīgāk apvienot sportiskās aktivitātes. Kokneses sporta
centrs saka lielu paldies visiem, kas
palīdzēja - tiesnešiem (Dzintaram,
Dāvim, Didzim, Žeņam, specigakapilseta.lv un Latvijas pauerliftinga
federācijai, Tomasam, Otto, Ingunai,
Baibai, Aigaram, Oskaram, Ingum,
Ditai, Ričardam, Maiklam), kā arī Vitālijam par mūziku un Ingum par fotogrāfijām, kuras visas ir aplūkojamas
viņa Facebook lapā - Ingus Pugacovs
photography. Paldies arī "Kokneses
miesniekam" par gardajām balvām
un biedrībai "Spartietis" par roku laušanās sacensību inventāru.

Ģimenes veselības dienas un 56. Sporta
svētku atskats Bebru pagastā
Ģimenes veselības diena notika 56. Vecbebru sporta svētku
ietvaros 25.augustā, lai atkal
kopā pulcētu ģimenes, radus,
kaimiņus, draugus, klasesbiedrus un bērnības draugus
Bebru pagasta stadionā. Pasākums tika rīkots projekta nr.
9.2.4.2/16/I/019 „Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.
Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta
pasākumu organizators
Par spīti laika prognozēm, situācija
tomēr bija draudzīga - īslaicīgi salija
vai nosala tikai reti kurš, jo aizvien
bija, ko darīt: skriet 60 m, 100 m, spēlēt volejbolu, mest florbola vārtos vai
spert futbola bumbu, mest šautriņas
vai šaut ar pneimatisko ieroci, skriet
apvidus skrējienu, vilkt zāles pļāvēju traktorīti, starp vīriem cīkstēties
traktora T25 vilkšanā, baļķa celšanā vai pašā noslēgumā pievienoties
skarbajai, spēkus izsūcošajai virves

vilkšanai. Savukārt visjaunākie
svētku dalībnieki kopīgi rotaļājās bērnu stūrītī, kā arī varēja
tikt pie vēja dzirnaviņām, sejas
apgleznojumiem vai ledū iesaldētām mantiņām. Daudz bija ko
darīt!
Balvās dalībnieki saņēma
saldumus un citus atbalstītāju
sarūpētus iepriecinājumus, pie
tam mazajiem bērniem - pat
neskatoties uz uzrādīto laiku vai
sportisko sniegumu, ikkatru apvidus skrējiena finišā sagaidīja balviņa
- mazā sulas paka.
Sacensībā tika izcīnīti 46 medaļu
un 4 kausu komplekti.
Kopumā par sporta svētkiem droši var atzīt, ka tie ir izdevušies un
attaisnojās arī izvēlētās jaunā pieeja
pasākuma programmai - vingrošana fizioterapeita vadībā un tikšanās
ar bērnu ārsti Dainu Eglīti. No svētku programmas tika izņemtas dažas
tradicionālās disciplīnas (tāllēkšana,
basketbola metieni) un to vietā ielik-

Meitenēm patīk stipri puiši!
Uz goda pjedestāla godalgoto vietu ieguvēji.

tas jaunas: traktora vilkšana, šaušana
ar pneimatisko ieroci, florbola metieni. Liels paldies kultūras darba organizatorei Jolantai, kura ierosināja un
veica pasākuma apskaņošanas darbu.
Visi sasniegtie rezultāti glabāsies
sporta svētku protokolos, bet labākā
liecība ir saņemtās medaļas, diplomi
un sacensību laikā uz pjedestāla iegūtās fotogrāfijas, savukārt, ja uz pjedestāla nelaimējās būt, tad tomēr der
atcerēties un piekrist teicienam “SAMAKSA PAR DARBU IR PATS ŠIS

DARBS!”- tā mums ieguvums bija
kopā būšana šajos Vecbebru ciemata
tradicionālajos sporta svētkos!
Pasākums ārpus stadiona turpinājās Mežaparka estrādē kopā ar grupu
"Bruģis" un kā balles un sporta svētku
sasaiste bija svētku salūts pļavā, kas
ziemā aizvien gaida “visus uz slēpēm”.
Par pasākuma izdošanos liels
paldies sakāms katram, kurš pielika
roku, ideju, rūpes iepriekš un pašā
pasākuma laikā: bērniem un pieau-

gušajiem, kas ieguldīja milzu darbu
inventāra uzstādīšanā un novākšanā,
Bebru pagasta pārvaldei, Tiesnešu
kolēģijai un atbalstītājiem: projekta
“Koknese- veselīgākā vide visiem”
organizētājiem, “Ievas Sieram”, Kokneses Sporta centram, AS Virši, veikalam “Ziedi” un mednieku veikalam
“Artemīda”.

devās tiesnesis Pāvils Kerans. Pirmais
čempionāta posms maijā norisinājās Burtniekos, uz otro posmu jūnijā
koknesieši mēroja ceļu uz Alūksni,
bet trešais posms 28. – 29. jūlijā notika
Koknesē. Viesturs Saulītis atzīst: „Par
trešo posmu mums vislielākais prieks,
jo kopvērtējumā sīvā konkurencē
starp 16 komandām izcīnījām trešo

vietu. Pavisam čempionāta trīs posmos piedalījās 35 komandas jeb 105
dalībnieki. Pieredzējuši spiningotāji
Kokneses posmu sauc par visgrūtāko,
jo pie mums zivis ir viskaprīzākās, tas
nav tā kā Burtniekā, kur var izvilkt 20
līdakas pēc kārtas. Daugavas ūdeņi ir
daudz viltīgāki, ir jāizdomā sava stratēģija, kā pievilināt lomu. Prieks par

mūsu otro komandu, jo Andrim Miezim un Jurim Fjodorovam izdevās
izvilkt šī posma visgarāko zandartu
(67 cm) un iegūt specbalvu no Rapala 100 eiro vērtībā.” Abas koknesiešu
komandas pateicas par finansiālu atbalstu Kokneses sporta centram un
ilggadējam komandu atbalstītājam
Jānim Skrabānam.

Mājās veicas vislabāk
Latvijas čempionātā spiningošanā no laivām aizvadītajā
vasarā ar labiem panākumiem
piedalījās Kokneses sporta centra komandas.
Pirmajā komandā startēja Juris
Fjodorovs un Andris Miezis, bet otrās komandas dalībnieki ir Andris
Sakss un Viesturs Saulītis. Komandas

sastāvā ietilpst arī tiesnesis. Viesturs
Saulītis stāsta, ka nav viegli atrast cilvēku, kurš divas dienas varētu ziedot
čempionāta norisei. Pirms sacensību
sākuma tiek veikta elektroniska izloze, kas nosaka komandu, kurā katrs
tiesnesis veiks savu atbildīgo darbu.
Viestura Saulīša un Andra Saksa komandai uz čempionāta posmiem līdzi
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Atmiņas par galda tenisa zvaigzni Latvijā – Andri Nemiro
Andri Nemiro (1939. – 1998.)
uz Kokneses Baznīcas kapiem
1998. gadā pavadīja galda tenisisti Lidija Kalniņa (Apine),
Viktors Tolkačovs, Andris Kube,
Laimdota Jordāne, Vera Jansēviča, lai guldītu blaku māmuļai.
Un sēroja visa lielā Latvijas galda tenisistu saime.
Aprakstu par Andri Nemiro sagatavoja Kokneses galda tenisa
parstāvis Ernests Skopāns, pateicoties A. Nemiro audzēkņu
Lidijas Kalniņas (Apines), Ulda
Eglīša, Harija Zukes, Viktora
Tolkačova, Jurija Gamajunova
un sevisķi Genādija Kartuzova
– Latvijas Galda tenisa federācijas valdes locekļa – atmiņu
stāstījumiem.

Andra Nemiro
personīgie
sasniegumi:
− 1960. gadā izcīnīts Latvijas čempiona tituls galda tenisā.
− CP “Dinamo” sastāvā vairākkārtējs godalgotu vietu ieguvējs galda tenisā un čempions vīriešu dubultspēlē.
− Latvijas čempionātos LIELAJĀ
TENISĀ izcīnītas vairākas medaļas
vienspēlēs un dubultspēlēs. Vienu laiku bijis 2. labākais LIELAJĀ TENISĀ
Latvijā.
− Meistarīgs futbolists un futbola treneris. Viņa vadībā PSRS “Ādas
bumbas” sacensībās Latvijas zēni izcīnīja 1. vietu.
− Bija labs šahists. A. Nemiro bieži
ar lepnumu stāstīja, ka spēlējis šahu
ar pasaules čempionu Mihailu Tālu,
kurš sācis spēli ar laidni mazāk un
Andris uzvarējis.
− Bijis azartisks kāršu spēlmanis.
− Aizrāvās ar mūziku. Ar savām izcilajām organizatora spējām un plašo
pazīšanos A. Nemiro palīdzēja koncerttūrēs pazīstamām grupām – kā
“KREDO”, “EOLIKA” u.c. Viens no
pirmajiem uz Latviju uzaicināja grupu “Mašina Vremeņi”.
− Viens no visizcilākajiem galda
tenisa treneriem ne tikai Latvijā, bet
arī PSRS. No Padomju Savienības pie
Andra Nemiro mācīties brauca tā laika ievērojamākie galda tenisa izlases
treneri: Šprahs, Vorobjovs, Gazarjans,
Edeļs un pat Starptautiskās klases
meistars Staņislavs Gomazkovs.
− Izaudzinājis arī vairākus labus
galda tenisa trenerus: Lidiju Kalniņu
(Apini), Viktoru Tolkačovu, Juriju
Gamajunovu, Irinu Ivanovu, kuri savos treniņos izmanto Andra Nemiro
iemācīto.
− Galda tenisā kā treneris Andris

Nemiro bija cilvēks – ģēnijs; unikāls
un vienreizējs. Viņu cienīja arī pārējie treneri, kas galda tenisa spēlētprasmi ieguva ne pie viņa – Andris
Kube, Baiba Gāga (Geinerte), Genādijs Kartuzovs, Jānis Klabis, Roberts
Reimanis, Edgars Ernestsons, Jānis
Plikgalvis u.c.

Andra Nemiro
treniņu metodes
bija saistītas ar
visneticamākajiem
elementiem
Uldis Eglītis atceras, ka grūti, bet
ļoti spēcinoši bija pildīt trenera prasību, kur visiem bija jānoliek raketes
uz tenisa galda malas, tad pašiem jānoguļas uz grīdas uz muguras ar rokām gar sāniem. Pēc svilpes signāla
visīsākajā laikā jāpielec kājās, jāpieskrien pie savas raketes un jāizdara
virtuāls sitiens bez bumbiņas. Un tā
neskaitāmas reizes līdz spēku izsīkumam. Daudz vingrinājumu, sevišķi
kāju darbības attīstībai, tika veikti pie
attiecīgas mūzikas.
Domas, roku un kāju reakcijas attīstībai A. Nemiro izdomāja un pielietoja jaunu paņēmienu. Gar galda
tenisa galda malām un citās vietās
tika piestiprinātas nelielas elektriskās
lampiņas. Tās treneris haotiski vienu
pēc otras ieslēdza un spēlētājam bija
“jātrāpa” tieši tur.
Vasaras nometnēs spēlēja arī futbolu. Treneris lika skriet 10 km līdz
pirtij un atpakaļ, bet, kuri to negribēja, bija jāskrien pat 100 apļi apkārt
stadionam.
Treniņnometnēs bieži skanēja mūzika, ko treneris izmantoja zēnu dažādu kustību attīstīšanai. Reizēm likās,
ka nometnēs A. Nemiro rīcība bija
skarba, bet tā norūdīja zēnus fiziski
un garīgi. Tā Nīgrandē mēs tikām
sadalīti divās grupās – “indiāņos”
un “kovbojos”, un trīs diennaktis bija
jāpavada mežā ar sauso pārtiku, atceras Harijs Zuke. Un tā tikai viena
epizode. Mēs norūdījāmies, ieguvām
gribasspēku un pārliecību par savu
varēšanu.
Andra Nemiro audzēknis Harijs
Zuke atceras, kā ap 1970. gadu treneris Iļģuciemā no apkārtējām skolām
izvēlējās ap 200 zēnu un sāka tos trenēt galda tenisā. Mazāk centīgie “atkrita”, bet labākie palika.
Es, saka Harijs, līdz 1970. gadam
spēlēju zēnu futbola komandā un
mūsu komanda bija viena no labākajām PSRS. Taču Andra Nemiro
aicināts gan es, gan vēl vairāki zēni
sākām trenēties galda tenisā. Treniņi
bija ļoti intensīvi un notika katru die-

nu. Jau treniņos tika veidots sacensību gars. Lai redzētu treniņos apgūto,
bieži sestdienās un svētdienās treneris
rīkoja sacensības galda tenisā, kā arī
dažādas atraktīvas stafetes. Uzvarētāji saņēma dažādas balvas. Trenerim
Andrim Nemiro enerģija plūda pāri
malām un tas aizrāva arī zēnus.
Treneris A. Nemiro vienmēr un visur par mums rūpējās. Atceros, kā Maskavā, kaut ar strīdu, bet treneris panāca,
ka mūsu 15 zēnu grupai tika sagādāti
labākie ēdieni. Viņam bija izstrādāta
ļoti detalizēta un līdz sīkumiem precīza
galda tenisa tehnika un taktika.
Andris Nemiro vienmēr un visur
bija līderis, izcila personība, kuram
arī patika būt uzmanības centrā. Ap
viņu pulcējās ne tikai sportisti, bet arī
muzikanti. Viņš bija arī liels taisnības
meklētājs, patriots. Atmodas laikā
Ukrainā izplatīja Atmodas rakstus.
Tas nepatika varas iestādēm un trenerim trīs dienu laikā Ukraina bija jāatstāj. Līdz stacijai viņu pavadīja liels
atbalstītāju pulks.

Vislabāk par Andri
Nemiro kā treneri
runā viņa audzēkņu
sasniegumi
Andris Nemiro galda tenisā trenējis vairākas paaudzes. No vecākajiem
jāmin unikālais galda tenisists Uldis
Eglītis. Ne mazāk slavena bija Dzintra
Lūkina.
Vidējo paaudzi pārstāvēja izcili
sportisti kā Lidija Kalniņa (Apine),
Oļegs Pavļučuks, Sandijs Vasiļevs,
Harijs Zuke, Jurijs Piļipenko, Aleksandrs Savins, Arkādijs Suharenko
u.c. Jaunākie bija Viktors Tolkačovs
un Jurijs Gamajunovs.
Dzintra Lūkina kļuva par PSRS
čempioni sieviešu dubultspēlē, bet
Eiropas čempionātā tika izcīnīta
bronzas medaļa vienspēlēs. Dz. Lūkina bija 12-kārtēja Latvijas čempione
galda tenisā. Līdz virsotnei tika sagatavots vienīgais Starptautiskais Sporta
meistars Uldis Eglītis. Tiekoties ar šo
izcilo sportistu Juglas rajonā, iepazinu dzīvespriecīgu, zinošu, laipnu un
vienkāršu cilvēku, kurš labprāt stāstīja par treniņiem un jaunieša sporta
gaitām kopā ar savu treneri Andri Nemiro. Uldis uzskata, ka viņam ir ļoti
laimējies, ka viņu trenēja tieši Andris
Nemiro. Un viņa sportisko sasniegumu pamatā ir tieši trenera nenogurstošais, uz jaunām treniņu metodēm
balstīts, darbs.
Arī Ulda Eglīša sasniegumi galda
tenisā ir unikāli, tāpat kā viņa veikums. Uldis rādīja divus lielus albumus ar tā laika izrakstiem un fotogrā-

Savas slavas zenītā. Andris Nemiro otrajā rindā pirmais no labās.

fijām par savu sportisko izaugsmi, sākot no bērnības. Raksturīgi, ka izcilais
galda tenisists ļoti daudzās fotogrāfijās ir kopā ar savu treneri gan Latvijā,
gan PSRS un Eiropā. Par albumu sakārtošanu jāpateicas gādīgajai mammai. Uldis Eglītis 14 gadu vecumā
kļuva par PSRS Sporta meistaru, bet
jau 13 gadu vecumā ieguva 16. vietu
starp PSRS pieaugušajiem. Padomju
Savienībā tiek saukts par brīnumbērnu. Septiņus gadus viņš izcīnīja
Latvijas čempiona titulu galda tenisā
vienspēlēs. 1968. gadā kļuva par PSRS
labāko jauno tenisistu, ir bijis daudzkārtējs Latvijas un CP “Dinamo” sacensību uzvarētājs. 1967. gadā Uldis
Eglītis Eiropas jaunatnes čempionātā
Dānijā izcīnīja 3 zelta medaļas – vienspēlē, jauktajā dubultspēlē un komandu cīņā, bet 1968. gadā Eiropas
jaunatnes spēlēs Ļeņingradā izcīnīta
zelta medaļa dubultspēlēs.
Lai kļūtu par Starptautisko Sporta
meistaru, viena gada laikā U. Eglītis
oficiālās sacensībās uzvarēja četrus
spēlētājus no pasaules ranga pirmā
16-nieka, t.sk. slaveno Staņislavu Gomazkovu sacensībās Zviedrijā.
Uldis Eglītis ar Lidiju Kalniņu (Apini) bija 10-kārtēji Latvijas čempioni jauktajās dubultspēlēs. Kā raksta
Lidija Kalniņa (Apine), kas trenējās
pie trenera Andra Nemiro no 1963.
līdz 1966. gadam, trenera metodika
ļāva apgūt galda tenisa tehniku ļoti
īsā laikā. Un 1964. gadā Rīgas “Dinamo” sastāvā komandu čempionātā
L. Kalniņa (Apine) kļuva par Latvijas
čempioni. Pašlaik L. Kalniņa (Apine)
ir galda tenisa kluba “LV-22” trenere,
Pasaules, Eiropas un Latvijas Veterānu spēļu uzvarētāja. 2018. gadā 14
gadu vecumā Sabīne Musajeva kļuva
par Latvijas čempioni sieviešu vienspēlēs, un pirmā trenere no 7 līdz 11

gadiem viņai bija Lidija Kalniņa (Apine).
Andra Nemiro audzēknis Viktors
Tolkačovs trenējās pie slavenā trenera
no 1979. līdz 1988. gadam. Par savu
treneri viņš raksta, ka A. Nemiro bija
ļoti talantīgs, ģeniāls visā. Daudzpusīgs, cilvēcīgs un iejūtīgs, reizē nelokāms un labestīgs. V. Tolkačovs bija
republikas čempions vīriešu dubultspēlēs un čempionātu medaļnieks
vienspēlēs. 2018. gada veterānu-senioru savienības 55. sporta spēlēs
Salaspilī izcīnīja zelta medaļu 40+
grupā. Tagad V. Tolkačovs veiksmīgi
strādā par galda tenisa treneri.
Jurijs Gamajunovs savās atmiņās
par A. Nemiro raksta, ka viņu kā zēnu
apbūra A. Nemiro treniņos redzētais
un no futbola viņš pārgāja uz galda tenisa treniņiem pie izcilā trenera. Jurija vērtējumā A. Nemiro bija pašmācības ģēnijs, viens no vistalantīgākajiem
treneriem, kurš ar savu vienreizību
spēja izaudzināt ne vienu vien paaudzi par izciliem meistariem. Tieši A.
Nemiro personība un trenera darbs
iedvesmoja mani un V. Tolkačovu atklāt treniņu zāli galda tenisa vajadzībām. Kaut arī sākumā tā bija rūpnīcas
neapkurināma ēdnīca, bet tajā bija jūtama A. Nemiro trenera skola. Vēlāk
jau tikām pie labas zāles pie RTU.
Treneris Genādijs Kartuzovs par
Andri Nemiro raksta, ka viņš bija
unikāli universāla personība. Varu
apgalvot, ka viņš ir viena no galda
tenisa vislielākajām zvaigznēm, kura
atdusas vieta ir Koknesē.
Lai mūžīga piemiņa izcilajam trenerim!
Godinot Andra Nemiro piemiņu,
Kokneses novada galda tenisa komanda nosaukta viņa vārdā un tajā
Kokneses godu veterānu sacensībās
aizstāv vairāki izcili galda tenisisti.

„Ķepainis” pateicas atbalstītājiem:
Kokneses novada domei, uzņēmumiem „Metālists”, „Ievas sieram”,
“Ataudze”, “Baumit”, “J@E īpašumi”,
“Virši A”, “Artemīda”, “Moller Auto”,
veikaliem “Lats” un “Volta”.

vietā Uģis Žukelis. 2. vietā Einārs
Lapiņš, 3. vietā Uldis Lapiņš.
Trapa B finālā. 1. vietā Kristaps
Lapiņš, 2. vietā Edgars Bušs, 3. vietā Andris Grantiņš.
Šaušanā pa stāvošu mērķi no 10
metru attāluma ar pneimatisko ieroci vīriešiem labākais rezultāts Agrim
Mežmalim, otrā vieta Eināram Lapiņam, trešais Gints Grigorovičs; sievietēm uzvaru guva Baiba Daģe, otrā
Monta Lavendele, trešā Sandra Valaine; jauniešu grupā pirmā vieta
Elīnai Rūdolfai, otrā vieta Maiklam
Ozoliņam, trešā Didzim Lejiņam.

„Mazais Minhauzens” Koknesē
18. augustā ar "Kokneses
kausa 2018" trešo posmu
noslēdzās mednieku kluba
"Ķepainis" rīkotās šaušanas
sacensības, kas norisinājās visas vasaras garumā.
Mednieku kluba „Ķepainis” vadītājs Jānis Bērziņš stāsta: „Pirmajā
posmā mednieki satikās 29. aprīlī,
otrais — "Jāņu buks" notika 16. jūnijā. Trešā posma sacensības bija kā
„Mazie Minhauzena” svētki, kurās
mednieki sacentās šaušanā pa lidojošiem šķīvīšiem jeb sportingā un

trapā. Kopā šķīvīšu šaušanā startēja
54 dalībnieki, no kuriem 40 sadalījās 10 komandās. 1. vietu ieguva
komanda “Artemīda” no Aizkraukles, 2. vieta “Lāsītei” no Jēkabpils un
3. vieta komandai “Ķepainim 1” no
Kokneses.”
Šajā dienā sacensību dalībnieki
piedalījās arī dažādās stafetēs un sacensībās komandām – vienas no tām
bija duelēšanās, kad visi komandas
dalībnieki ar pneimatisko ieroci uz
laiku šāva pa biatlona mērķiem, kā
arī bija arī šautriņu mešana, kurā
nozīmīgs bija savāktais punktu

skaits. Tāpat bija iespēja jauniešiem,
dāmām un vīriem sacensties par
naudas balvām šaušanā no 10 metru
attāluma ar pneimatisko ieroci.
Jānis Bērziņš uzsver, ka arī šogad
izdevās sarūpēt vērtīgas un interesantas balvas, kuras izlozēja starp
dalībniekiem “Tas bija īsts mednieku ģimeņu pasākums, kurā bija
daudz bērnu, kuri ar interesi piedalījās dažādās aktivitātēs, spēlējās ar
medību suņiem, bet pats galvenais
- pavadīja aizraujošu dienu kopā
ar vecākiem!” – teic viens no svētku organizētājiem. Mednieku klubs

Rezultāti:
3. posmā komandu cīņā. 1. vieta
“Artemīdai” no Aizkraukles; 2. vieta
“Lāsītei”; 3. vieta “Ķepainim 1” no
Kokneses — Raivis Bērziņš, Normunds Bērziņš, Armands Šumskis,
Māris Lamberts.
3. posma sportinga A finālā 1.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Sapņu ekskursija
Paša augusta vidū Kokneses
seniori brauca ekskursijā uz
Liepāju. Garo ceļu palīdzēja pārvarēt komfortablais autobuss un
gides Daigas Dūniņas stāstījums
par vietu vēsturiskajiem notikumiem. Pilsēta mūs sagaidīja ar
mierīgu, bezvēja lietutiņu visas
dienas garumā. Sapņos izsapņotā zili mirdzošā Baltijas jūra bija
baltā migliņā tīta. Koknesieši,
plēves mētelīšos tērpušies, nejutās noskumuši.
Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa „Pīlādzītis”
vadītāja
Piejūras parkā interesenti iebrida
Baltijas jūrā, tad apskatīja Līviem veltīto, oriģinālo metāla skulptūru - Spoku
koku, atjaunoto promenādi un restaurācijas darbus senajām koka ēkām. Izstaigājām Kūrmājas prospektu, apskatot piecas metālā izgatavotās skulptūru

14.septembris
plkst.19:00
15.septembris
plkst.12:00
22.septembris
plkst.20:00
22.septembris
plkst.14:30
23.septembris
plkst.12:00

28.septembris
plkst.17:00
5.oktobris
plkst.19:00
7.oktobris
plkst.11:00
12.oktobris
plkst.17:00
12.oktobris
plkst.19:00
13.oktobris
plkst.19:00
14.oktobris
plkst.11:00
19.oktobris
plkst.19:00
20.oktobris
plkst.18:00
26.oktobrī
plkst.19:00
8.novembris
plkst.18:30
15.novembrī
plkst.18:00
16.novembris
plkst.17:00

16.novembris
plkst.22:00

grupas – Liepājas himnai "Pilsētā, kurā
piedzimst vējš…". Liepājas vēsturiskajā
centrā vērojām Rožu laukumu, M. Berči
celtās mājas un Latvijas mūziķu aleju.
Amatnieku namā iepazinām dzintara
apstrādes darbnīcu rotas lietas, audēju
meistardarbus, šūšanas mākslas gobelēnus un garākās dzintara krelles pasaulē.
Lietus nelija tikai Liepājas koncertzālē "Lielais Dzintars", kur gida pavadībā
izpētījām šo unikālo Starptautiski atzīto
arhitektūras pērli. Kanālmalas promenāde mūs atkal sagaidīja ar lietutiņu un
īpašo Dzintara pulksteni. Noslēgumā
izbraucām daļu no Karostas rajona,
vērojām ēku remontdarbus, O. Kalpaka vārdā nosaukto izgriežamo metāla
konstrukciju tiltu pār Karostas kanālu
un Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāli,
kas ir augstākā kupolceltne Baltijā. Mājupceļš bija vakara miglā tīts, bet iebraucot Koknesē no lietus nebija ne vēsts.
Mēs visi kopā bijām izturējuši garo
braucienu 10 stundu garumā un nāko-

God. BEBRU PENSIONĀRI!
Pieteikšanās rudens ekskursijai līdz 19.
septembrim pie M. Andersones – t. 28767663;
L. Zukules – t. 26423431; pagasta pārvaldē pie
sekretāres G. Stāmures.
Iecerēts apmeklēt:
* veselības augu ekspozīciju Lādes “Avotiņos”;
* Dzīvā sudraba muzeju Limbažos;
* daiļdārzu Tūjā;
* Minhauzena muzeju Duntē;
* Balto kāpu Saulkrastos.

šajā dienā varējām darboties sev ierastā vidē un veidā. Gaidām jaunas idejas
nākošā gada vasaras ekskursijām. Zvanīt Dzintrai pa tel. 26022730. Senioru
klubiņš "Pīlādzītis" atsāk savu darbību
un aicina uz tikšanos: 26. septembrī
un 10.,24. oktobrī Vērenes ielā Nr. 1-4,
plkst. 12 00.

Aktuālie kultūras pasākumi

I.Kolmanes spēlfilma “BILLE”.
Ieeja: 3 eiro, skolniekiem 2 eiro.
Vietalvas amatierteātra izrāde: E.Vulfs „Līnis murdā”.
Ieeja par ziedojumiem.
Baltu Vienības ugunskura iedegšana arī Koknesē! Tiekamies pie
Radošās mājas, Melioratoru ielā 1.
Dzejas dienas pasākums veltīts dzejnieces Annas Rancānes
daiļradei ar dzejnieces piedalīšanos. Uz sadziedāšanos aicinās
Ināra Mačuļska.
Rudens Saulgriežu svinības: rudens veltes izstādē un burciņās,
rudens kārumu degustācija, Lielais Jumja maizes klaips,
izvēdinām savas pūra lādes, rotaļas un danči.
Starptautiskajai senioru dienai un Starptautiskajai
skolotāju dienai veltīta saksofonu kvarteta
“ATOMOS” koncertprogramma “LATVIEŠI UN VIŅU
DRAUGI”. Muzicē Arvīds Kazlausks, Aigars Raumanis, Eduards
Lācis un mūsējais - Jānis Puķītis. Ieeja: brīva.
Improvizācijas teātris “TEA TREE” ar improvizācijas
šovu “MEKLĒJAM VAINU!” Ieeja: 2 eiro.
Jaunums Radošajā mājā! Aicinām uz pasākumu ciklu “No
Rudenājiem līdz veļiem” Gitas Tenisas 1.nodarbība “VĀRDI
ZĪMĒS” - piemiņas lietu radīšanas ceļš.
Animācijas filma bērniem “LINO - PIEDZĪVOJUMS AR
DEVIŅĀM DZĪVĪBĀM”. Ieeja: 1 eiro.
A.Ēķa komēdija “BLĒŽI”. Ieeja: 3 eiro.
Pasākumu ciklā “No Rudenājiem līdz veļiem” tikšanās ar
Ernestu Skopānu un viņa filmām.
Gitas Tenisas 2.nodarbība “VĀRDI ZĪMĒS” - piemiņas lietu
radīšanas ceļš.
Ainara Bumbiera CD prezentācijas koncerts
“NO SIRDS UZ ZIEDU...” Ieeja: 4 eiro (iepriekšpārdošanā),
5 eiro (pasākuma dienā).
Veļu vakars kopā ar folkloras kopu „Urgas”.
I.Kolmanes dokumentālā filma DUBULTĀ DZĪVE.
SEKSS un PSRS. Ieeja: 2 eiro.
Pasākumu ciklā “No Rudenājiem līdz veļiem” Vakara saruna
dvēselei „Kas to būtu domājis…”. Sarunu vada stāstniece Anita.
A.Saulīša dokumentālā filma DZIESMUVARA.
Dziesmu svētku vēsture. Ieeja: brīva.
Svinīgs pasākums “LATVIJAI -100”
• Kokneses Goda pilsoņu sveikšana;
• Koncerts “PUTNI UN ZIEDI LATVIEŠU MŪZIKAS DĀRZĀ”.
Piedalās: Inga Šļubovska-Kancēviča - balss, Dita Krenberga flauta, Jānis Maļeckis - klavieres.
ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu “Netīšām blice”.
Ieeja: 4 eiro, pasākuma dienā 5 eiro. Galdiņus rezervēt un biļetes
iegādāties kultūras nama kasē

29.septembris
plkst.12:00

Miķeļdienas pasākums „Rudenāju balle”

Līdz
30.septembrim

Evitas Gūtmanes no māla radīta darbu izstāde

Līdz
28.septembrim

Marutas Vītoliņas mākslas izstāde
„Palikt zīdā, ziedos un vārdos”.

Kokneses
kultūras nams

Izbraukšana 22. septembrī pulksten 7 no Bebru pagasta
centra autobusu pieturas.
Kopējās apskašu vietu un autobusa izmantošanas izmaksas
13 eiro (vēlams samaksāt piesakoties).
Pusdienas būs pasūtītas (jāmaksā atsevišķi).

Pateicība
Bebru pamatskolas kolektīvs
izsaka pateicību SIA „Pallogs”
direktoram Mārim Zudānam
par atbalstu skolas apkārtnes
sakārtošanai.

Iršu klubs
Pie Radošās
mājas
Kokneses
tūrisma centrs
Radošā māja

Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams

Svecīšu vakari 2018. gadā
Kokneses novada kapsētās
Atradzes kapos

6. oktobrī plkst. 18:00

Baznīcas kapos

7.oktobrī plkst. 18:00

Iršu kapos

20. oktobrī plkst. 17:00

Zutēnu kapos

20. oktobrī plkst. 18:00

Kaplavas kapos

13.oktobrī plkst. 18:00

Ūsiņu kapos

20.oktobrī plkst. 18:00

Radošā māja
Kokneses kultūras namā

Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams
Radošā māja

26. septembrī no pulksten 10 līdz 13
Valsts asinsdonoru centrs rīkotā

DONORU DIENA
Laipni gaidīti Kokneses novadā dzīvojošie donori!

Radošā māja
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
pilsdrupas
Kokneses
kultūras nams
Radošā māja
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams

Kokneses
kultūras nams
Tēlnieka
V.Jākobsona
memoriālā māja
Kokneses pagasta bibliotēka
Bebri, tēlnieka
V.Jākobsona
memoriālā māja

Kokneses novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
2018. gada JŪLIJĀ:

Kokneses novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
2018. gada AUGUSTĀ:

• reģistrētas 10 laulības,
no kurām noslēgtas
9 – Dzimtsarakstu nodaļā,
1 – ev. lut. draudzē;

• reģistrētas 15 laulības,
no kurām noslēgtas
13 – Dzimtsarakstu nodaļā,
2 – ev. lut. draudzē;

• reģistrēti 4 jaundzimušie:
Sofija, Emīls, Evelīna,
Dominiks;

• reģistrēti 6 jaundzimušie:
Lote, Grieta, Pēteris,
Roberts, Linards, Enija;

• reģistrēti 2 mirušie:
Arturs Gulbis (1953.)
Getrūde Višņevska (1923.)

• reģistrēti 4 mirušie:
Ingrīda Magone (1950.)
Mihails Smislovs (1948.)
Jāzeps Vingris (1940.)
Līna Alvīne Veisa (1929.)
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Dzejas lappuse

MAIJA STEPĒNA
āri gleznainam Zemes
vaigam
mierīgi rēnā rudens saulē
dzidras debesis klājas.
Kaut kas aizejošs mani biedē
un skumjas rada.
Vēl vakars tālu,
diena, tāda viegla un lēna,
pāri nokoptiem laukiem
un durstīgi asiem rugājiem brien.
Tā diena ir mana!
Man patīk šis miers
un rudens smaržas,
ko nevar izkliedēt vējš āboli grozos...
maizīte galdā no jaunās ražas...
un zeme!
Kā smaržo zeme,
kad lemess to apkārt vērš!

P

C

ik ātri zeme apriņķo
apkārt saulei no pavasara vēl neatvadījusies,
jau ziedošā vasarā
grimstu kā siltā atvarā...
Pat nepamanīju pa kuru laiku atnācis rudens?
Zied miķelītes, asteres
un silā zilie virši zied...
skaisti... bet skumji jau rudens...
Putnu bērni
drīz pacelsies tālajam ceļam aizlidos dzēves...
gulbji vēl Daugavā kavēsies...
tikai es palikšu tepat man būs gana ar vasarā sakrāto,
kur salā un puteņos paslēpties.

Š

ogad pirmās,
turoties augstu, saulei tuvāk,
aizlido dzērves.
Es māju viņām un saucu uz atgriešanos!
Šķiet, sadzirdēja nolaidās zemāk
apmeta vēl vienu loku
virs pašiem koku galiem,
tad, žēlām atvadām vēl trīsot
gaisā,
izzuda tālumā...

OLGA KĻAVIŅA
ar gaišiem cilvēkiem
Teic, vēja spārniem
skrienot laiks
un viņam spārni esot doti,
vienalga, saule spīd vai
lietains laiks,
vai deniņi ir sarmas sidraboti.

P

Laiks esot laiks un
laikam esot laiks,
mēs esot gadalaiki laika zobos,
pie mums vasara
visjaukākais ir laiks tie zobratiņi griežas laika robos.
Tāpēc jau iemīlam
mēs visus gadalaikus
un visiem gadalaikiem
varam izskriet līdz,
jo mīlestība pastāv visos laikos
un mīlestībā gadi rit,
bet nevis stīdz.
Man prieks par cilvēkiem,
kas gaismas pilni
kā avoti uz augšu ūdens
šalti laiž,
tāpat ar jūru dzird ar
skanīgāko vilni,
no gaišiem cilvēkiem var kļūt
vien dzīves gaišs!

SARMĪTE RODE
ev nepasacītais paldies
Ik rudeni smagāks top.
Viršu pušķītis sasiets
Devēja rokas nesastop.
No rudzu tīruma vējš
Maizes smaržu atnes,
Laiks tavus soļus neizdzēš Pārvērtis rudens zvaigznēs.

T

ĀRIJA ĀRE
ilos jau virši savu gaismiņu
dedz,
dalot apkārt saldrūgtenu elpu.
Mūsu gadi arī kā viršu sili
sazied ar prieku,
skumjām un gaist.
Smarža paliek,
paliek atmiņas ziedos,
kuras pārziemos
dziļākos sniegus.
Mūsu gadi kā zilsārtie virši,
ar saldu un rūgtenu elpu zied.
Lai viņi sazied, lai gadi priecē,
kā priecē silus zilsārtie virši.

S
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E

s būšu kā bērzs,
kurš pārklās tāsi
tavai brūcei,
kas sāp.
Es būšu kā upe,
kura aiznesīs bēdas,
kuras reizēm
uz pleciem sēžas.
Es būšu rudens,
kurš sazīmēs krāsas
tām dienām,
kuras vēl nāks.
Es būšu kā rīta vējš,
kurš līdzās traucas,
arī tai laikā
kad sniegi snieg...

D

ārzā smaržo dilles,
klinģerītes,
pretim kvēlo košās mārtiņrozes.
Piestāju mirkli - tik pazīstama
smarža tā smaržo pati dzīve,
kad rudens vēji apkārt skrien.
Ceriņu trauslums un rožu
skaistums
palicis vasaras ziedu gaismā.
Tagad rudens pa pilienam vien
savij vasaras maigumu savā
dārzā.
Pretim smaržo dilles, kliņģerītes tik pazīstama šī elpa - tā elpo
pati dzīve rudenī, šai rudenī...

DZIDRA ČUMAKEVIČA
irds mirkļus iemūžina...
Es laimes starā
šūpojos un dziedu
Kā vālodze, ko aijā bērza zars.
Šos mirkļus iemūžina sirds, jo zina,
Ka arī viņu dažreiz negaiss skars.

S

Nav laimes mūžīgas,
tā aizslīd garām
Kā neredzama ēna un tad zūd.
Bet cilvēks meklē,
vienmēr viņu meklē,
Lai atkal varētu tās skavās būt.
Kāpēc tas tā, un
kas pie visa vainīgs,
Vai liktenis, kas šūpulī mums likts?
Bet varbūt laime kāršu namiņš brūkošs,
Kas mūsu rokām - laikā nesalikts?!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Aicinājums piedalīties
LTF konferencē
4. maija Deklarācijas klubs aicina atsaukties bijušos Latvijas
Tautas frontes (LTF) biedrus,
kuri vēlētos šī gada 8. oktobrī piedalīties konferencē par
godu LTF 30. jubilejai.
Konferenci rīko 4. maija Deklarācijas klubs un Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.
Konference “Latvijas Tautas fronte
par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” norisināsies 8. oktobrī
no plkst. 11.00 Dailes teātrī Rīgā, Brīvības ielā 75.
Kokneses novada pašvaldība, atsaucoties 4. maija Deklarācijas kluba
lūgumam, aicina Kokneses novadā
dzīvojošos bijušos LTF biedrus informēt par savu interesi piedalīties 8.
oktobra konferencē pa tel. 29903892
(Sarmīte Rode) vai e-pastu: sarmite.
rode@koknese.lv.
Ja būs pietiekami liela atsaucība, uz
konferenci tiks nodrošināts pašvaldības transports.

Konferences
„Latvijas Tautas
fronte par neatkarīgu
un demokrātisku
Latviju. LTF 30”
programma
10.30 Reģistrēšanās
11.00 Konferences
atklāšana
* Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna
* Kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna
* Eiropas Komisijas priekšsēdētāja
vietnieka Valda Dombrovska uzruna
* Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora Dr. hist. Arņa Radiņa
uzruna

11.30 – 12.50. 1. sesija
* Latvijas Tautas frontes pirmais
priekšsēdētāja, Latvijas Republikas
Augstākās padomes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks Dainis Īvāns. Mozus misija. Latvijas Tautas frontes pēdas laikā un telpā.
* Akadēmiķis Mārtiņš Kaprāns.
Atkarība no neatkarības: Latvijas Tautas frontes programma un liberālisma
apsolījums.
* Akadēmiķis Ivars Ījabs. Latvijas
Tautas frontes dibināšana starptautiskā kontekstā.
* Jurists Jānis Pleps. Valstiskās nepārtrauktības idejas evolūcija Trešajā
atmodā.
* Akadēmiķis Gatis Krūmiņš. Sapņi un realitāte: redzējumi par Latvijas
ekonomisko attīstību LTF dibināšanas
laikā.
* Diskusija. Moderators Sarmīte
Ēlerte
12.50 – 13.20. Kafijas pauze.
Ceļojošās izstādes “Latvijas
Tautas frontei – 30”
atklāšana (atklāšanas runa)
13.20 – 14.30 2. sesija
* Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1990 – 1992) Romualds Ražuks. Janvāra barikādes – tautas varonības apliecinājums.
* Vēstnieks Larš Peters Fredēns
(Zviedrija). LTF un Baltijas neatkarības kustības: skats no Rietumiem.
* Tallinas arhīva direktors, „Rahvarinne” muzeja vadītājs, vēsturnieks Killo Arjaks (Igaunija). Rahvarinne loma
Igaunijas neatkarības atjaunošanā.
* Vēsturnieks Viļus Ivanausks
(Lietuva) TBC. Nodrošināt neatkarību, piedzīvot konkurenci un veidot nākotni: „Lietuvas Sajūdis” un Lietuva.
14.40 Konferences noslēguma vārdi. Dainis Īvāns
14.50 – 16.00 Pusdienas
16.00 – 17.30 Koncerts

Mūsējie izstādē
„Riga Food 2018”
No 5. līdz 8. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās
Baltijas nozīmīgākais pārtikas nozares
notikums – izstāde „Riga Food 2018”,
piedāvājot vērienīgas starptautisku un
pašmāju uzņēmumu un organizāciju
ekspozīcijas, meistaru un pārtikas produktu konkursus, jaunumu prezentācijas, izglītojošus seminārus, aizraujošus
šovus, meistarklases un degustācijas.
Plaši apmeklētajā izstādē piedalījās arī
koknesieši. Šajā reizē īpaša piekrišana
bija SIA „Rīta putni” paipalu oliņām,
kā arī bioloģiskās zemnieku saimniecības „Janavas” veselīgajai produkcijai un
Ģirta Ločmeļa uzņēmumā „Oga Powder” radītajam ogu pulverim un sulām.
Paldies atsaucīgajiem un darbīgajiem
mūsu novada uzņēmējiem par piedalīšanos šajā pasākumā, godā ceļot mūsu
novada labumus!

Un tā var jautāt, bezgalīgi jautāt,
Jo katram laime savādāka šķiet!
Tā kādam nauda, mīlestība, alkas,
Bet kādam citu sirdīs - gaismu liet!
Man laime tā,
ka varu dzīvot, elpot,
Būt kādam plecs
un arī īstens draugs!
Un savu dzīvi dzīvot tā, lai paliek
Aiz manis tikai plaukstošs,
ziedošs lauks!

„Jasmīniem”
30 gadu jubileja!
Bebru pagastā daudzdzīvokļu
mājas „Jasmīni” iemītnieki 29. septembrī svinēs savas mājas 30. dzimšanas dienu. Uz svētkiem būs gaidīti

arī bijušie mājas iedzīvotāji. Līdzi
jāņem rudenīgas veltes un atmiņu
stāsti. Sīkāka informācija pie Regīnas Kosmačevskas.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Koknese ir mana laimes zeme
skolā un iegūst jaunākā agronoma
diplomu. No pirmās darba vietas Skrīveros viņa nosūta darbā uz Kokneses
kolhozu, bet no 1953. gada mežsarga
meitai darba mūžs pagājis Kokneses
mežrūpniecībā (MRS). 50. gadu sākumā viņa kļūst par „Stūrīšu” mājas
saimnieci, kur sāk dzīvot abas ar māti
un nesen dzimušo meitiņu Benitu. „Šī
māja pirmskara gados piederējusi policijas priekšniekam, te savulaik ir bijis ierēdņu rajons,” teic dižo gadu jubilāre, kurai šajās mājās pagājis skaists
un piepildīts dzīves laiks.

Kopā laimīgus
57 gadus
Ženija Cirīte dzīves skaistākajos gados Koknesē.

Kokneses pagasta „Stūrīšu”
sētā vēl kavējas vasara ziedošajās samtenēs, bet debeszilie
miķelīši liecina par rudens
tuvošanos. Ik puķe mājas saimnieces Ženijas Cirītes lolotajā
dārzā 14. septembrī uzziedēs jo
krāšņi, sveicot viņu 90. dzīves
rudenī. „Jums par viņu noteikti
jāuzraksta!” – augusta nogalē
tā mani uzrunāja Ženijas kundzes izpalīdzīgā kaimiņiene
Marija Andžāne. Paldies par šo
ierosmi, jo, ciemojoties „Stūrīšos”, mani apbūra jubilāres
gara možums un stāsti par
Koknesi.
Sarmīte Rode
Baudot sarunu goda istabā, kur
daudz grāmatas un gleznas, apjautu
- arī par „Stūrīšu” saimnieci varētu
uzrakstīt grāmatu vai radīt gleznu ar
nosaukumu „Mana Koknese”.

Pērses meitene
„Esmu īsta Pērses meitene, līdz
saknēm koknesiete. Tādu īstenu koknesiešu daudz vairs nav palicis. Mans
tēvs Jānis Apsēns, dzimis bebrēnietis,
bija mežsargs. Mēs ar māsu un brāli
tēvam bijām otrs „perējums”. 20. gadu
vidū viņam nomira pirmā sieva, atstājot trīs bērnus. Abi dēli kļuva par
juristiem, meita par ārsti. Tēvs apprecēja kalponīti, un 1928. gada rudenī
es nācu pasaulē Rīgā vācu klīnikā.
Krievkalna pareizticīgajā baznīcā
mani nokristīja arhibīskaps Jēkabs
Karps, bet Krievkalna sešklasīgajā
pamatskolā pagāja pirmās skolas dienas. Sirds nebeidz sāpēt par to, ka nav
vairs varenās katedrāles, nav mīļās
skolas. Manas dzimtās mājas „Jaunzemji”, tāpat kā „Stūrīši”, atradās Pērses krastā netālu no Kokneses dzirnavām. Jau bērnu dienās iemācījos pļaut
ar vienroču izkapti, darboties ar mazo

grābeklīti, siet labības kūlīšus. Esmu
stāvējusi arī uz kuļmašīnas. Tāpat labi
protu pļaut ar parasto izkapti, bet kaimiņš vairs neļauj,” stāsta jubilāre.
1935. gada 13. oktobrī mazā Pērses
meitene Ženija ar vecākiem ir piedalījusies Pļaujas svētkos, kas notikuši
lielā pļavā blakus Baznīcas kapiem.
Mazliet tālāk, kur tagad brīvdabas estrāde, rīkotas zaļumballes, bet augsto
pilsdrupu kalna pakājē svinēti bērnības svētki. „Tā vieta ir zem ūdens, bet
man ir tikai atmiņas par šiem skaistajiem svētkiem, kuros bērnu priekam
bija izveidoti stati, no kuriem varēja
izvilkt kādu pārsteigumu. Vēl manās
bērnības atmiņās dzīvo senais Kokneses parks, Pērses grava un jau iztālēm
šalcošais Pērses ūdenskritums, tam
blakus esošais mīlestības soliņš, kur
mēdza sēdēt mīlas pārīši,” atminas
mana sarunu biedrene.

„Stūrīšu” saimniece
Pēc Krievkalna skolas Ženija mācījusies Rīgā, Franču licejā, bet skaudrie kara gadi pārvilkuši svītru nākotnes sapņiem. Un arī par drūmo laiku
runā atmiņas: „Te, Koknesē, sākot no
luterāņu baznīcas un tālāk gar kapsētu vācieši pret krieviem cēla prettanku grāvi. Mēs vilkām no krūmiem
kārklu stibas, kuras ieklāja grāvī, veidojot rūtis. Starp karavīriem redzēju
arī Eduardu Rozenštrauhu. Izrakto
grāvi vācieši nepaguva izmantot, pēckara gados to pakāpeniski aizraka.
1944. gada 5. oktobrī Koknesē ienāca
krievu armija, un šajā dienā nomira
mans tēvs. Nebija lāgā kam palūgt, lai
sanaglotu zārku. Bebros, vecajos Zutēnu kapos, ir viņa atdusas vieta. Karam beidzoties, Koknese bija izpostīta
– nebija stacijas, kultūras nama ēkas,
iznīcināts bija dzelzceļa tilts, nebija
arī Bormaņu tilta.”
Kokneses meitene šajā laikā sāk
mācīties Skrīveru lauksaimniecības

„Ar dzīvesbiedru Gunāru iepazināmies darbavietā. Sākumā pat iedomāties nevarēju, ka mūsu starpā
uzplauks jūtas, bet mēs pavadījām
kopā 57 laimīgus gadus. Apprecējāmies gan tikai Atmodas laikā. Gunāra tēvs Latvijas pirmās brīvvalsts laikā bija aizsargu priekšnieks, viņš bija
nevēlamo personu skaitā. Es strādāju
par MRS kadru daļas priekšnieci un
man lika saprast, kā mainīsies mans
statuss pēc kāzām. Gunāram ilgi darba gadi pagāja Aizkrauklē darbā par
ātrās palīdzības šoferi, kurā viņš tika
atzinīgi novērtēts. Abi kopā atjaunojām māju, iekopām dārzu. Gunārs
palīdzēja izskolot meitu. Mums saskanēja garīgie apvāršņi, vienoja kopīgas intereses par literatūru, mākslu, mūziku. Sešus gadus vīra nav
man līdzās, bet es katru dienu par
viņu domāju. Meita dzīvo Anglijā,
mazdēls Īrijā, man ir šī māja un atmiņas. Un ar gandarījumu varu sacīt,
ka man ir bijusi laimīga dzīve. Esmu
bijusi pazīstama ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Lūk, paskatos Benitas Krēsliņas gleznā, kurā zied skolotājas
Sebrītes peonijas un kļūst priecīgāk,
” smaidot teic jubilāre.

Radošuma tuvumā
Viena no personībām, ar kuru Ženijai bija izveidojusies draudzība, ir
Latvijā pazīstamā komponiste Elga
Īgenberga. 70. gados, kad Silvija Cīrule vadīja MRS sieviešu vokālo ansambli, kurā dziedāja arī Ženijas meita
Benita, komponiste bieži viesojusies
„Stūrīšos”. Tikšanās reizē jubilāre
mani aicināja aplūkot 2014. gadā izdoto Daigas Mazvērsītes grāmatu par
Elgu Īgenbergu „Dzīves riču-raču”,
kurā ir arī Kokneses dziedošo meiteņu foto un starp grāmatas lappusēm
pirms daudziem gadiem saņemtā
atklātnīte no komponistes ar sveicieniem meža darbinieku dienā. „Šajās
mājās ir skanējusi Jāņa Zābera balss.
Mans brālis strādāja Lubānas mežnie-

cībā, kur iepazinās ar Zābera tuviniekiem. Ar vīru bijām viņa koncertos,
tāpēc līdz sirds dziļumiem satrieca
tautā mīlētā operdziedātāja pāragrā
aiziešana. Te ir ciemojusies tēlniece
Arta Dumpe, gobelēniste Anita Celma, bet mūsu mājas kamīns ir viņas
dvīņubrāļa, nesen mūžībā aizsauktā Jura Gagaiņa veikums. Starp citu,
Anitas un Jura māte bija guvernante
ģenerāļa Bangerska ģimenē,” atminas
dižo gadu nesēja, kura tikpat sirsnīgus vārdus teic par saviem draugiem
koknesiešiem un MRS bijušajiem kolēģiem. Viņa turpina: „Mums ar vīru
vieni no labākajiem draugiem bija
Štokmaņu ģimene, viņu dēls Uldis
daudzus gadus bija diktors Latvijas
Televīzijā. Ar sirsnību un cieņu atceros MRS kolēģus. Vieni no skaistākajiem svētkiem gadā bija meža
darbinieku diena, kuru svinēja ap
manu dzimšanas dienas laiku. Šiem
svētkiem par godu tika rīkotas balles
ar dejām un klātiem galdiem. Kopā ar
kolēģiem līgojām Jāņu vakarā, parkā
pie dīķiem dziedājām kā traki! Vēl tagad, kad dzirdu senās dziesmas, atmiņā ataust vārdi, nekas nav aizmirsies,
viss labi noglabāts atmiņu apcirkņos!”

Tāls rudens vasarai
pieskāries
Kā aizrit jubilāres dienas mīļajos
„Stūrīšos”? Viņas rīts sākas ar krūzīti
„Dallmayr” kafijas, un tad ir enerģija rosīties. Šoruden labi padevusies
kartupeļu raža, pateicoties čakliem
palīgiem, tupeņi jau ir pagrabā. Tikpat labi padevušies arī tomāti. Bet
pati saimniece teic: „Visu dzīvi mani
pavada atziņa, ka ikviens darbs ir jāpadara akurāti, pamatīgi un līdz galam. Mana vājība ir grāmatu lasīšana
un puķu audzēšana. Dzīvošu tik ilgi,
kamēr varēšu lasīt! Mani iecienītie
žurnāli ir „Ievas stāsti”, „Ieva” un
„Dārza pasaule”. Joprojām patīk pārlasīt savas mīļākās dzejnieces Ārijas
Elksnes dzejas grāmatas. Ar pavasara
atnākšanu, sāku sēt un stādīt. Šopavasar no meitas atsūtītājiem tulpju
sīpoliem viss dārzs ziedēja koši baltās
tulpēs. Re, tagad ieliku vāzē miķelīšus, tos nosaucu, kā dziesmā dzied:
„Tāls rudens vasarai pieskāries…” Es
nejūtos vientuļa, aprunājos ar mājas
sargu Riko, samīļoju savu balto kaķenīti Čiepu, kas pārvesta no vīra dzimtenes un priecājos par skaistumu, ko
dāvā šis rudens. Un vēl – man apkārt
ir tik daudz jauku cilvēku. Paldies
par iejūtību un palīdzību dakterim
Mauliņam un atsaucīgajiem kaimiņiem! Koknese ir mana laimes zeme,
te mans mūžs piešūts ar visstiprākajiem pavedieniem.”

Veselības
veicināšanas
pasākumi
Kokneses novadā
Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses novada iedzīvotāju pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību, aktualizējot
un risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas vides
un veselības uzlabošanai. Nodarbības
un lekcijas ir bez maksas, jo projekts
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Nodarbības vada sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas
izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc aktuālo informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība - Projekti), Facebook lapā: https://
www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties Kokneses
novada domes Attīstības nodaļā, Tālr.
65128569 vai 27298666, ieva.rusina@
koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām notiek individuāli, sekojot norādītajai informācijai afišās.
Septembra beigās vai oktobrī sāksies ārstnieciskās vingrošanas nodarbības ūdenī - datumi un laiki tiks
precizēti. Sekot informācijai domes
mājaslapā, Facebook lapā vai uz informācijas stabiem Kokneses novadā.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta
nodarbību norises vieta: zaļā krāsā
- Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un
dzeltenā krāsā - Irši.
Attīstības nodaļa
SEPTEMBRIS
Pirmdiena 17., 24. septembris

"Zumba", I. Gaiša Kokneses
vidusskolas sporta zāle, 18.00
Trešdiena 19., 26. septembris

"Pilates", Bebru pamatskolas
sporta zāle, 17.30
"Pilates", Iršu sporta halle,
19.00
OKTOBRIS
Pirmdiena 1. oktobris

"Zumba", I. Gaiša Kokneses
vidusskolas sporta zāle, 18.00
Trešdiena 3. oktobris

"Pilates", Bebru pa matskolas
sporta zāle, 17.30
"Pilates", Iršu sporta halle,
19.00
Pirmdiena 8. oktobris

"Pilates", Bebru pamatskolas
sporta zāle, 17.30
"Pilates", Iršu sporta halle,
19.00
Trešdiena 10. oktobris

„Kokneses odziņas”
sporta dienā Aizkrauklē
Jau trešo gadu Kokneses sportiskie seniori – komanda „Kokneses odziņas” piedalījās Aizkraukles
novada dienas centra „Pīlādzis”
rīkotajā pasākumā, kuram šoreiz
tika dots nosaukums „Romantiski atturīgā sporta diena”. Kopā ar
aizkraukliešiem un koknesiešiem

startēja arī arī seniori no Jaunjelgavas un Skrīveriem. Kungi un dāmas
labākajos gados sacentās šautriņu
un ķiršu mešanā (statīvā bija jāiemet ķiršiem līdzīgas sasietas bumbiņas), visatraktīvākās bija sacensības „Pelnrušķīte”, kurā komandai
sagādātajā princeses tērpā uz laiku

"Zumba", I. Gaiša Kokneses
vidusskolas sporta zāle, 18.00

bija jāsaģērbj un jānoģērbj viena no
komandas dalībniecēm. Kopvērtējumā koknesieši komanda ieguva
trešo vietu. Viena no komandas
dalībniecēm Marija Andžāne teic:
„Jādzīvo ir spraigi, interesanti un
aktīvi – tad katru dienu būs dzīvesprieks!”
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Eiropas Savienības projekts
"Koknese-veselīgākā vide visiem!"
(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

