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KOKNESES
Lai ar prieku par paveikto piepildās pirmā rudens mēneša apcirkņi!

Esiet sveicināti septembrī! Ar 
jaunā mācību gada sākumu un 
priecīgiem pirmklasniekiem, ar 
uzplaukušu saulespuķi un jaunās 
maizes smaržu mūs sveicina pir-
mais rudens mēnesis.

Bet vēl pār mums vasara liek 
savu silto plaukstu, vēl viss ir tik 
tuvu blakus – tās saulainās dienas 
un sārti zeltainie saulesrieti pār 
Daugavu. Un to visu kā visskais-
tāko gleznu gribas ielikt mazā at-
miņu rāmītī. Daudziem no mums 
arī to saules pielieto vakaru Lik-
teņdārzā, kad atkal sastājamies 
roku rokā un veidojām savu Balti-
jas ceļu, domājot par Latvijas nā-
kotni. Mēs, Kokneses novada ie-
dzīvotāji, varam būt patiesi lepni, 
ka dzīvojām vietā, kur satek kopā 
mūsu tautas un citu tautu ceļi, lai 
sajustu to garīgu spēku, kas mājo 
ik laukakmenī, kuplojošā jaunā 
ozoliņā, tajā ābelītē, kurai šoru-
den zaros pirmie āboli. Valsts 
prezidents Egils Levits 24. augus-
ta vakarā Likteņdārzā, uzrunājot 
Baltijas ceļam veltītā koncerta da-
lībniekus, novēlēja, lai mēs katrs 
domās iestādam vienu jaunu sap-
ni, un tā mēs turpināsim savu Lat-
viju. Arī Likteņdārzs ir kļuvis par 
sapņu mājvietu.

Daudziem no mums, baudot 
atvaļinājumu, noteikti izdevās pa-
ceļot pa Latviju, skatīt citu zemju 
krāšņumu. Savukārt citi atpūtas 
baudītāji ciemojās mūsu nova-
dā, un ne reizi vien nācās dzirdēt 
sajūsmas pilnus vārdus par Kok-
neses ziedošo parku un Pērses 
ūdenskrituma atspulgu, senat-
nīgajām pilsdrupām, moderno 
Kokneses tūrisma informācijas 
centru. Bebros šajā vasarā notika 
vairākas nometnes, kuru dalīb-
niekus priecēja lauku miers un tās 
mazās kulturvēsturiskās pērles, 
kas tur skatāmas. Ekskursantus 
ceļš aizveda uz unikālās vēstu-
res liecinieku - Iršu pagastu, kur 
vienmēr ar viesmīlību tiek uz-
ņemts katrs ciemiņš.

Apjautīsim, ka mēs dzīvojam 
brīnišķīgā vietā, kur iestādīt un 
izlolot savus sapņus! Tā noteikti 
domā arī tie jaunieši, kuri pēc stu-
dijām atgriezušies dzimtajā pusē, 
jo ir pārliecināti, ka šeit vislabāk 
likt lietā savas iegūtās zināšanas.

Iesim pretī vēl vienam zelta 
lapu rudenim! 

Sarmīte Rode

Pa mazu, šauru taciņu,
Kas ved gar klinšu malām
Mēs kopā lēni uzkāpsim
Līdz Lielā kalna galam.
Tur, pašā augšā, debesis
Un tas, ko katrs aiznes…
Pa mazu, šauru taciņu
Var ejot aizsniegt 
zvaigznes.
/G.Račs/

Sveicam skolotājus, 
skolēnus un viņu 

vecākus jaunajā mācību 
gadā!  Prieku mācīt un 
mācīties! Veiksmi, iedvesmu 
un stipru gribu kāpjot 
Lielajā Zinību kalnā!

Kokneses novada 
pašvaldības 

vārdā
 priekšsēdētājs 
Dainis Vingris

Kokneses tūrisma informācijas 

centrs jau sesto reizi aicina do-

ties rudens tūrisma velobrau-

cienā. Šogad, 14.septembrī, 

velobrauciens vīsies gar Dauga-

vas krastiem, veidojot izzinošu 

“Daugavas stāstu”. Velobraucie-

na dalībnieki viesosies Kokne-

ses, Aizkraukles un Jaunjelga-

vas novados, kuros iepazīsies ar 

vēstījumu par kultūras manto-

jumu Daugavas krastos.

Kokneses tūrisma 

informācijas centrs

No 13. līdz 15. septembrim Latvijā  
notiks Eiropas kultūras mantojuma 
dienas, kuru mērķis ir tuvināt cilvē-
kus kultūras mantojumam, vairojot 
izpratni par pieminekļu aizsardzību, 
to saglabāšanu, kā arī kultūras man-

tojumu kā resursu vietas ilgtspējīgai 
attīstībai. Kā nozīmīgs restaurācijas 
piemērs Kokneses novadā ir Kokne-
ses viduslaiku pilsdrupas ar nesen 
pabeigtajiem konservācijas darbiem, 
stiprinot zem ūdens esošos pils mūrus 
un virszemes konstrukcijas. 

Rīta pusē dalībnieki pulcēsies valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklī - 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās un 
dosies gandrīz sešdesmit kilometrus 
tālajā ceļā ar daudzveidīgiem pieturas 
punktiem. Vērojot Daugavas skatus, 
kas ik pa brīdim pavērsies no meža ie-
lokiem un pilsētas ielām, braucēji sa-
vus spēkratus vadīs pa grubuļainiem 
grants lauku ceļiem un līdzeniem as-
falta segumiem. 

Kaimiņu pilsētā Aizkrauklē – “Vie-
tā, kur gaisma Daugavā dzimst” – pa-
sākuma dalībnieki ieklausīsies Dau-

gavas krastu likteņstāstos vēstures 
un mākslas muzejā “Kalna ziedi”. Par 
vienu no jaunākās Latvijas pilsētas 
vēsturi būs iespēja uzzināt velobrau-
ciena laikā viesojoties Baltijas lielākās 
hidroelektrostacijas – Pļaviņu HES – 
izveidotajā ekspozīcijā. 

Velobrauciena maršruts turpinā-
sies, sasniedzot Jaunjelgavas nova-
da Seces un Staburaga pagastus, kur 
“Daugavas stāsts” turpināsies par 
dzelmē dusošo Staburagu un Vīgantes 
parku. 

Par reiz bijušo “dzīvo” un rosī-
go satiksmi Daugavā, kas savienoja 
upes labo un kreiso krastu, šodien 
vēsta vairs tikai melnbaltas fotogrāfi -
jas. Laiks rit. Bet arī šodien ir ūdens 
transportlīdzekļi, ar kuru palīdzību 
pasākuma dalībnieki no     Kurzemes 
krasta pārcelsies pār Daugavu un at-

griezīsies sākumpunktā – Kokneses 
viduslaiku pilsdrupās, vērojot Latvijas 
ainavu dārgumu Zemgalē - Daugavas 
un Pērses satekas vietu. 

Pasākuma noslēgumā, Eiropas kul-
tūras mantojuma dienu ietvaros, būs 
iespēja aplūkot nesen nostiprinātos 
varenās pils mūrus, doties ekskursijā 
uz Moku kambari, izspēlēt senās Han-
zas pilsētas spēles, virtuāli aplūkot 
un iepazīt Kokneses kultūrvēsturisko 
mantojumu.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 
šoreiz velobrauciens notiek tikai ar 
iepriekšēju pieteikšanos līdz 12. sep-
tembrim  (nolikums pieejams Kok-
neses pašvaldības mājaslapā:   www.
koknese.lv). 14.septembrī, Kokneses 
viduslaiku pilsdrupās ”Eiropas kultū-
ras mantojuma dienu 2019” ietvaros, 
ieeja apmeklētājiem būs bez maksas. 

Rudens tūrisma velobraucienā aicina izzināt Kokneses 
un kaimiņu novadu “Daugavas stāstu”

Paziņojums par 
Kokneses novada 
attīstības programmas 
2020. – 2026. gadam  
projekta 1. redakcijas 
publisko apspriešanu

Publiskās apspriešanas termiņš 
tiek noteikts no 2019. gada 2. sep-
tembra līdz 2019. gada 4. oktobrim. 

Sabiedriskās apspriede notiks 
2019. gada 19. septembrī plkst. 
16.00, Kokneses tūrisma informā-
cijas centrā, 1905. gada ielā 7, Kok-
nesē. Plašāka informācija 8. lpp.
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1989. gada 23. augustā, kad 

notika akcija Baltijas ceļš, roku 

rokā sadevās apmēram 2 miljoni 

cilvēku un veidoja 670 km garu 

dzīvo ķēdi, tā pauzdami vēlmi at-

jaunot Baltijas valstu neatkarību. 

Ir pagājuši 30 gadi un fotogrāfi s-

kas liecības stāsta, ka arī Iršu ļau-

dis ir  piedalījušies Baltijas tautu 

vienotības pasākumā.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Aculiecinieki atceras, ka pagastā uz 
vietas braucienu organizēja toreizē-
jā Iršu ciema padome, V. Bundulis un 
aktīviste Mežapuķes kundze. Par trans-
portu rūpējās padomju saimniecība 
"Līdums". Iršos atsaucība bija ļoti liela. 
Diemžēl lielais autobuss varēja uzņemt 
tikai 40 līdzbraucējus. Savukārt tie, kas 
palika mājās, ar lielāku degsmi strādāja 

pie rudens ražas novākšanas darbiem.
Akcijas dalībniekiem prātā ir paliku-

šas atmiņas par milzīgo kopības sajūtu. 
Bija arī satraukums un neziņa, bet kopā 
sadotās rokas bija pamats drošībai un 
vienotībai.

Iršu pagasta bibliotēka sadarbībā ar 
skolotāju Valdu Kalniņu izveidoja foto 
stendu, kurā apskatāmas vēsturiskā no-
tikuma bildes.

Skatoties fotogrāfi jas, viena no akci-
jas dalībniecēm teica, ka esam palikuši 
vecāki, bet, ja vajadzētu braukt, tad no-
teikti brauktu vēl. Par savas valsts un 
savu brīvību jādomā visiem kopā.

Foto izstāde bija apskatāma   brīvā 
dabā pie Iršu pagasta pārvaldes.

Paldies visiem, kas uzticēja biblio-
tēkai fotogrāfi jas no saviem personīga-
jiem arhīviem.

Iršu ļaudis akcijā Baltijas ceļš

1. Ar 2019. gada 2.septembri par 
Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” 
direktori iecelt Gaļinu Kraukli.

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības 2019.gada budžeta iz-
pildes gaitu saskaņā ar pielikumu (in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv ).

3. Pieņemt zināšanai domes izpild-
direktora Ilmāra Klauža sagatavoto 
informāciju par vides jautājumu risi-
nāšanu Kokneses novadā (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv)

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par 2019.gada 1. pusgadā pieņemto lē-
mumu izpildi ( informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

5. Pieņemt zināšanai informāciju 
par nekustamā īpašuma nodokļa ieka-
sēšanas gaitu (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv ).

6. Pieņemt zināšanai informāciju 
par kultūras darbu Kokneses, Bebru un 
Iršu pagastos (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv ).

7. No pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem pie-
šķirt līdz 4000,00 euro ( četri tūkstoši 
euro) Jāņa Bleses grāmatas “Koknese” 
atjaunota izdevuma sagatavošanai un 
izdošanai, saņemot 200 (divi simti) 
grāmatas eksemplārus.

8. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, dro-
šu, optimālu uz kompetenču pieeeju 
balstītu mācību procesu, ar 2019.gada 
1.septembri pirmsskolas izglītības ies-
tādei “Gundega” papildus piešķirt 0,5 
amata vietas speciālajam pedagogam 
ar darba algu 375,00 euro mēnesī.

9. Ņemot vērā, ka obligātās apmā-
cības grupās ir palielinājies bērnu 
skaits, kuriem būtiski nepieciešams 

logopēda atbalsts, lai veicinātu runas 
pareizu attīstību, ar 01.09.2019. palie-
lināt logopēda likmi uz 0,4 slodzēm 
atbilstošu darba samaksu saskaņā ar 
tarifi kāciju pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Bitīte”.

10. Lai ziemas mēnešos būtu iespē-
jams apkurināt Kokneses sporta centra 
telpas un tiktu nodrošināts rezerves ap-
sildes avots avāriju gadījumos, no paš-
valdības budžeta pašvaldības aģentūrai 
“Kokneses Sporta centrs” piešķirt līdz 
5400,00 euro (pieci tūkstoši četri simti 
euro) esošās siltumtrases renovācijas 
darbu veikšanai.

11.1.Pieņemt zināšanai informāciju 
par pakalpojumu sniegšanu Kokneses 
novada domes Ģimenes atbalsta centrā 
“Dzeguzīte”.

11.2. Atļaut ģimenes atbalsta cen-
tram “Dzeguzīte” ar 2019. gada 1. sep-
tembri paplašināt Pieaugušo sociālās 
aprūpes nodaļu adresē: “Dzeguzīte” 
Iršu pagasts, Kokneses novads par div-
padsmit vietām.

11.3. Kokneses novada domes Ģi-
menes atbalsta centram “Dzeguzīte” 
nodrošināt pakalpojuma atbilstību 
Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija 
noteikumus Nr.338 “Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem” prasībām.

12.1. Apstiprināt Kokneses novada 
attīstības programmas 2020.-2026. ga-
dam 1. redakciju saskaņā ar pielikumu.

12.2. Nodot Kokneses novada attīs-
tības programmas 2020.-2026. gadam 
1. redakciju publiskai apspriešanai.

12.3. Noteikt Kokneses novada attīs-
tības programmas 2020.-2026. gadam 
1. redakcijas publiskās apspriešanas 
termiņu no 2019. gada 2. septembra 

līdz 2019. gada 4. oktobrim.
12.4. Publicēt paziņojumu par Kok-

neses novada attīstības programmas 
2020.-2026. gadam 1. redakcijas nodo-
šanu publiskai apspriešanai Kokneses 
novada domes mājaslapā www.kokne-
se.lv un informatīvajā izdevumā “Kok-
neses Novada Vēstis”.

12.5. Ievietot Kokneses novada at-
tīstības programmas 2020.-2026. ga-
dam 1. redakcijas dokumentāciju un 
paziņojumu par publisko apspriešanu 
Teritorijas attīstības plānošanas infor-
mācijas sistēmā (TAPIS).

12.6. Nosūtīt Kokneses novada attīs-
tības programmas 2020.-2026. gadam 
1. redakciju Zemgales plānošanas re-
ģionam atzinuma sniegšanai.

12.7. Noteikt, ka atbildīgais par šī 
lēmuma izpildi ir Attīstības nodaļas va-
dītāja Anda Mikāla. 

13.1. Piešķirt ieeju bez maksas 
Drauga kartes īpašniekiem Kokneses 
viduslaiku pilsdrupās projekta “Aiz-
raujošs ceļojums muižu parkos četros 
gadalaikos” “4SeasonsParks” ietvaros 
ar derīguma termiņu uz 1 gadu no 
01.01.2020. – 31.12.2020.

13.2. Apstiprināt grozījumus Kok-
neses novada domes Tūrisma un sa-
biedrisko attiecību nodaļas maksas pa-
kalpojumu cenrādī “Kokneses tūrisma 
informācijas centrā”.

13.3. Drauga karti piemērot no 
2020.gada 1.janvāra.

13.4. Slēgt līgumu ar Zemgales Plā-
nošanas reģionu par aktivitātes “Drau-
ga karte” īstenošanu projekta “Aizrau-
jošs ceļojums muižu parkos četros ga-
dalaikos” “SeasonsParks” ietvaros.

13.5. Maksas pakalpojumu cenrādi 

„Kokneses tūrisma informācijas cen-
trā” ar grozījumiem publicēt Kokneses 
novada mājas lapā www.koknese.lv.

14. Lai nodrošinātu skolēnu pār-
vadāšanu no dzīvesvietas uz mācību 
iestādi un atpakaļ. Kokneses novada 
dome piekrīt, ka Kokneses pamatsko-
la - attīstības centrs iegādājas autobusu 
līdz 20 sēdvietām.

15. No pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem piešķirt fi nanšu līdzekļus ielu ap-
gaismojuma izbūvei gar autoceļu V922 
Vecbebri-Irši 8461,48 euro (bez PVN), 
ar PVN - 10 238,39 euro (desmit tūk-
stoši divi simti trīsdesmit astoņi euro 
39 centi).

16.1. Lai nodrošinātu Pērses sā-
kumskolas pirmsskolas grupu atbilstī-
bu 2013.gada 17.septembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.890 “Higiēnas 
prasības bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzējiem un izglītības iestā-
dēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu”prasībām no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem Pērses sākumskolas 2.stāva 
remontam un labiekārtošanai piešķirt 
22174, 70, euro (divdesmit divus tūk-
stoši viens simts septiņdesmit četrus 
tūkstošus euro, 70 centus), t.sk.

- jaunu 13 gultu un 13 matraču iegā-
dei 1001,00 euro (ar PVN ) no līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem;

- pirmsskolas grupu telpu remon-
tam 21175,70 euro (ar PVN).

16.2. Otrā stāva remontdarbus ap-
maksāt no Kokneses novada pašvaldī-
bas 2020. gada budžeta.

16.3. Atļaut uzsākt iepirkuma pro-
cedūru.

17.1. Veikt Pērses sākumskolas fasā-

des remontu.
17.2. Atļaut uzsākt iepirkuma pro-

cedūru.
17.3.Veiktos darbu apmaksāt no 

Kokneses novada pašvaldības 2020.
gada budžeta.

18. No budžeta līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem piešķirt līdz 
3300,00 euro (trīs tūkstoši trīs simti 
euro) pārejas no vidusskolas uz sporta 
centru jumta remontam.

19.1. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.5/2019 ”Grozījumi Kokneses 
novada domes 2013.gada 10.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 8 “Kokneses 
novada pašvaldības nolikums” “.

19.2. Saistošie noteikumi triju die-
nu laikā pēc parakstīšanas nosūtāmi 
elektroniskā veidā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zi-
nāšanai.

19.3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā ar 2019. gada 5. septembri.

19.4. Saistošos noteikumus, pēc to 
parakstīšanas, publicēt Kokneses no-
vada bezmaksas laikrakstā “Kokneses 
Novada Vēstis” un Kokneses novada 
mājaslapā www koknese.lv . 

Nākošā novada domes sēde notiks 
2019. gada 25. septembrī plkst.14:00 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 izglītī-

bas iestāžu darbu
6. Par Kokneses novada iedzīvotāju 

biznesa ideju konkursa „ESI UZŅĒ-
MĒJS!” nolikuma apstiprināšanu

2019.gada 28.augustā Kokneses novada dome NOLĒMA:

1. Izdarīt Kokneses novada domes 
2013. gada 10. jūlija saistošajos notei-
kumos Nr. 8 ”Kokneses novada paš-
valdības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot noteikumu 6.3.apakš-
punktu;

1.2. Papildināt noteikumus ar 6.9. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.9. Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa”.

1.3. Izteikt noteikumu 8.punktu 
jaunā redakcijā:

“8. Dome ir izveidojusi šādas iestā-
des:

8.1. Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skola;

8.2. Bebru pamatskola;
8.3. Pērses sākumskola;
8.4. Kokneses pamatskola – attīstī-

bas centrs;
8.5. Kokneses mūzikas skola;
8.6. Pirmskolas izglītības iestāde 

“Gundega”;
8.7. Pirmskolas izglītības iestāde 

“Bitīte”;
8.8. Kokneses novada bāriņtiesa;
8.9. Kokneses novada dzimtsaraks-

tu nodaļa; 
8.10. Kokneses novada sociālais die-

nests;
8.11. Kokneses apvienotā pašvaldī-

bu būvvalde;
8.12. Kokneses novada vēlēšanu ko-

misija ;
8.13. Kokneses pagasta bibliotēka;
8.14. Kokneses kultūras nams;
8.15. Bebru pagasta pārvalde;
8.16. Iršu pagasta pārvalde;
8.17. Kokneses novada domes ģime-

nes atbalsta centrs ”Dzeguzīte”.
1.4. Svītrot noteikumu 10.2. apakš-

punktu;
1.5. Svītrot noteikumu 14.punktā: 

14.1.; 14.5. un 14.7. apakšpunktus;
1.6. Papildināt noteikumu 14.pun-

ktu ar šādiem apakšpunktiem:
“14.15. Kokneses novada domes ap-

balvojumu dibināšanas komisija;
14.16. Kokneses novada medību ko-

ordinācijas komisija.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

ar 2019.gada 5.septembri.
Domes priekšsēdētājs 

D.Vingris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2019.gada 28.augusta sēdes 

lēmumu Nr.7.14 (protokols Nr.12)
Izdoti pamatojoties uz likuma

"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Grozījumi Kokneses novada 
domes 2013. gada 10. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Kokneses novada pašvaldības 
nolikums”

Baltijas ceļa atbalstītāji. No labās puses: Jānis un Astra Siliņi ar bērniem, Valda 
Kalniņa, Dzintra Kalniņa, Sveta Romanovska, Ināra Paļčevska (Nikolajeva), 

Māra Upenieks, Iveta Hveckoviča.

Foto mirklis no akcijas Baltijas ceļš. No labās puses: Arnis Čipāns, Ligita 
Lašinska, Jevgēnijs Svečņikovs, Anita Voitkēviča, Sarmīte Gavare, Ināra 

Paļčevska ((Nikolajeva), Dace Sokolovska,   Biruta Vilcāne, Daina Spilva, 
Baiba Vitte, Kārlis Pētersons, Dzintra Kalniņa, Valda Kalniņa, Gunita Kalniņa 

(Beķere), Astra, Jānis Siliņi,  Anatolijs Igaunis.
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Ar biedrības "Daugavas Savie-

nība" fi nansiālu atbalstu Kok-

neses novadā šī gada vasarā 

tika īstenots projekts "Apaļko-

ku soliņi Kokneses parkā".

Ieva Rusiņa,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas  projektu 

vadītāja

Projekta ietvaros tika izgatavota 
apaļkoku soliņu rinda apmēram 20 
metru garumā blakus vienam no lie-
lākajiem un nozīmīgākajiem parka 
apskates objektiem koka skulptūrai 
"Mūžībai". Soliņu izveidē tika izman-
toti parka teritorijā kritušie un no-
zāģētie bīstamie masīvkoki, tādējādi 
nodrošinot tiem iespēju atgriezties 
parka ainavā jau citā veidolā. 

Projekta īstenošanas rezultātā tika 
uzlabota parka pieejamība, sakopta 
vide un veicināta turpmāka attīstība, 
nodrošinot atpūtas vietu parka ap-
meklētājiem plašajā teritorijā. 

Kokneses novada dome aktīvi ie-
saistās vides vērtību un kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšanā, kopša-
nā un atjaunošanā, īpašu vērību veltot 
aizsargājamām dabas teritorijām. 

Projekta kopējās izmaksas ir 880.93 
euro, t.sk, biedrības "Daugavas Savie-
nība" fi nansējums ir 700.00 euro un 
Kokneses novada domes līdzfi nansē-
jums 180.93 euro. 

Īstenots projekts 
"Apaļkoku soliņi Kokneses parkā"

Kokneses parks ir kļuvis par brīnišķīgu atpūtas vietu! 

Kokneses novada dome 2019.

gada 13.jūnijā ir noslēgusi 

Sadarbības līgumu ar Valsts 

izglītības satura centru par ESF 

projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 

„Atbalsts izglītojamo individu-

ālo kompetenču attīstībai” īs-

tenošanu, kura ietvaros Ilmāra 

Gaiša Kokneses vidusskolā un 

Bebru pamatskolā tiek fi nan-

sētas aktivitātes, kas sniedz 

atbalstu skolēniem mācībās, 

ņemot vērā viņu intereses, 

spējas, talantus, arī grūtības un 

individuālu nodarbību nepie-

ciešamību. 

Anda Mikāla, 

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

 
Lielākā fi nansējuma daļa tiks at-

vēlēta mūsdienās augstu vērtētajai 
STEM jomai (matemātika, dabaszi-

nātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu 
uzmanību praktiskai pieejai un skolē-
nu intereses veicināšanai.

PROJEKTA IETVAROS 
TIEK ĪSTENOTI 
SEKOJOŠI PULCIŅI:

Bebru pamatskolā:
Mācību saturs:
Logopēda konsultācijas 1.- 4. klasēm
Mācību vizītes 1.- 9. klasēm
Ārpus stundu pasākumi:
Pulciņš “Jaunais ķīmiķis” 
1.- 9. klasēm
Robotikas pulciņš 1- 6. klasēm

Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā:
Mācību saturs:
Logopēda konsultācijas 1.- 6. klasēm
Mācību vizītes 1.- 9. klasēm
Ārpus stundu pasākumi:

Robotikas pulciņš 1.- 7. klasēm
Ķīmiķu radošā darbnīca 5.- 6. klasēm
Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi” 
2.- 4. klasēm
Radošās darbnīcas “Dizaina 
domāšana” 6.- 9. klasēm

Projekta mērķis ir nodrošināt Lat-
vijas izglītības pakalpojumu daudz-
veidību, kas balstīti uz individuālās 
mācību pieejas attīstību un ieviešanu 
vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi 
uzlabojot izglītojamo kompetences 
un mācību sasniegumus.

Projektā plānotās izmaksas Kokne-
ses novadam 2019.-2021. gadam ir 40 
122,45 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā 
fonda fi nansējums – 34 104.08 euro 
un valsts budžeta līdzfi nansējums – 6  
018.37 euro. 

Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai

No 2019.gada augusta līdz 30. no-
vembrim Kokneses pamatskola – at-
tīstības centrs sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju realizēs divas 
pedagogu profesionālās kompeten-
ces pilnveides programmas astoņu 
stundu apjomā –     “Izglītojamā inte-
lektuālās attīstības psiholoģiski peda-
goģiskā novērtēšana (procedūra, re-
zultāti, to analīze, atgriezeniskā saite, 
individuālais izglītības programmas 
apguves plāns, starpinstitūciju sadar-
bības organizēšana) periodā no 7 līdz 
12g.v." un „Pedagoģiskā procesa plā-
nošana un vadīšana (individualizēta 
mācību procesa elementi, skolas at-
balsta komandas darba organizēšana, 
izglītojamā snieguma progresa izvēr-
tējums) izglītojamiem ar garīgās attīs-

tības traucējumiem, smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem, garīgās vese-
lības traucējumiem". Katru no profe-
sionālās pilnveides programmām būs 
iespēja apgūt trīs pedagogu grupām.

Kursos aicināti piedalīties Zem-
gales reģiona vispārējās izglītības 
iestāžu pedagogi, lai paaugstinātu 
profesionālo kompetenci iekļaujošas 
izglītības realizēšanā un darbā ar iz-
glītojamajiem, kuriem ir dažādas spe-
ciālas vajadzības. 

Informācija par kursiem rakstot uz 
e-pastu: kiac_metodiki@inbox.lv 

Uz tikšanos Kokneses pamatskolā 
– attīstības centrā! 

  Inese Svence,
Direktores vietniece metodiskajā 

darbā 

Pedagogu profesionālās 
pilnveides kursi Kokneses 
pamatskolā – attīstības 
centrā

Laikā no 19. līdz 21.jūlijam 

Alūksnē notika XIV Latvijas 

amatierteātru salidojums ”SPO-

GUĻO!”, pulcējot kopā ap 1800 

dalībnieku no 115 Latvijas 

amatierteātriem. Salidojuma 

laikā uz dažādām Aūksnes 

pilsētas un novada skatuvēm 

varēja redzēt 52 izrādes, arī 

mūsējo P.U.Enkvista lugas “Vec-

tēva māja” iestudējumu.

Inguna Strazdiņa,

Kokneses amatierteātra 

režisore

Salidojuma norises pavadīja moto 
”SPOGUĻO!” Latviešu teātra tēvs 
Ādolfs Alunāns trāpīgi ir teicis: ”Dažs 
prasīs: kas tad nu īsti teāteris ir? Es še 
ar šo līdzību atbildēšu: teāteris ir kā 
spieģelis, kurā mēs paši savus labus 
un nelabus darbus, savas prieku, kā 
bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzī-
vošanu redzam. Ikkatrai tautai, kura 

ātri uz priekšu un pie gaismas grib 
tikt, vajaga teātera. Teāteris spēj daž-
kārt vissliktāko cilvēku pārlabot.”

Tad nu mēs visi kopā arī SPO-
GUĻOJĀM! IESPOGUĻOJĀM 
Alūksnes ezera krastā pie Tempļa 
kalna salidojumu atklājot un reži-
soru vakara ceļojumā ar Alūksnes-
Gulbenes bānīti.

ATSPOGUĻOJĀM un PASPO-
GUĻOJĀM rādot izrādes. UZSPO-
GUĻOJĀM ejot gājienā un godēšanas 
pasākumā 

 “Ja reiz satiksi to, sauksi par sa-
vējo” - uzzinājām, ka pirmo Līvijas 
Akurāteres balvu par izciliem sasnie-
gumiem amatiermākslā un būtisku 
ieguldījumu Latvijas kultūrvides vei-
došanā ieguvis Ogres Tautas teātris.

RESPOGUĻOJĀM dzīves svinēša-
nas ballītē un salidojuma izskaņā, uz-
saucot viens otram: LAI SPOGUĻO! 
- nolēmām satikties atkal pēc pieciem 
gadiem XV salidojumā. 

Kokneses amatierteātris 
spoguļo Alūksnē

Aicina pulkā teātra spēlētājus
12. septembrī Kokneses kultūrās namā 
Kokneses amatierteātris sāk jauno sezonu un 
aicina jaunus dalībniekus teātrī un teātra studijā 
(sākot no 14 gadu vecuma). 

Tiksimies kultūras namā pulksten 18.30. 

Jautājumi un atbildes 
pa tālruni 26574538 (režisore Inga).

Jauno rudens sezonu iesākam ar 
izmaiņām Kokneses “Atbalsta ro-
kas”, Vērenes ielā 1, darba laikā, un 
kādu laiku atbalsta punkts strādās 
trešdienās no pl.14:00 -17:00 un 
ceturtdienās no pl.9:00-13:00 (šajā 
dienā varēs saņemt EK atbalsta pa-
kas).

!!! IEDZĪVOTĀJI Laipni aicināti 
vest uz “Atbalsta roku” vai citā dar-
ba dienā uz Sociālo dienestu mantas 
(tīras drēbes, apavus, traukus, grā-

matas, darbojošos sadzīves tehniku 
utml.) kuras pašiem vairs nav vaja-
dzīgas, bet ir vēlme tām rast iespēju 
dzīvot tālāk pie cita īpašnieka.

Šogad Koknesē aizvadītas 4 Do-
nordienas un iespēja nodot “dzīvī-
bas sulas” devu tepat Kokneses kul-
tūras namā būs  7.novembrī.

Paldies Kokneses novada domei 
par atbalstu LSK Kokneses nodaļas 
darbībai. Liels Paldies novada se-
nioriem par brīvprātīgo darbu un 

atsaucību nodaļas darbībā. Paldies 
Lībai ar brīvprātīgajiem par regulā-
ro Donordienu organizēšanu.

Gribas darboties brīvprātīgi – nāc 
iestājies Latvijas Sarkanajā Krustā 
un palīdzi ar savu brīvprātīgo darbu 
kādam līdzcilvēkam!!!

LSK Kokneses novada nodaļa 
SVEIC visus novadniekus Zinību 
gadu uzsākot!!!

LSK Kokneses 
novada nodaļa

LSK Kokneses novada nodaļas informācija!

14.augustā Kokneses kultūras 
namā notika Valsts asinsdonoru cen-
tra (VADC) rīkotā donoru diena, 
kuru apmeklēja 56 novada iedzīvo-
tāji, bet asinis ziedoja 49 donori, jo 
citiem ziedotājiem konstatēja pārāk 
zemu hemoglobīna līmeni asinīs, kā 
arī bija citi iemesli, kādēļ šoreiz neva-
rēja ziedot savu “dzīvības sulu”. LSK 
Kokneses novada nodaļas vadītājas 

p.i. Līva Skābarniece teic: “Paldies 
brīvprātīgajiem – Daigai Anderso-
nei ar jauno paaudzi  Līgu un Valte-
ru, Ņinai Rušmanei par siltas tējas 
ar medu un cienasta nodrošināšanu, 
tāpat Lībai Zukulei par neizsīkstošo 
enerģiju darot brīvprātīgo darbu un 
SIA „Ģ.Miežis ārsts” par hematogēna 
ziedojumu.  Pateicībā asinsdonoriem 
tika dāvināts arī saldējums. Paldies 

novada domei par fi nansiālu atbalstu 
donoru kustībai.”

Tiekamies 1.novembrī LSK Vidus-
latvijas komitejas rīkotajā “Pateicības 
pasākumā visiem LSK komitejas brīv-
prātīgajiem un asins donoriem” Aiz-
krauklē. Sīkāka informācija būs Kok-
neses Novada Vēstis oktobra numurā.

LSK Kokneses novada nodaļas 
informācija 

Aizvadīta aktīva donoru diena Koknesē



4KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 111 398 2019. gada 6. SEPTEMBRĪ 4

Ar saviļņojošām emoci-

jām un vienojošu kopī-

bas sajūtu Likteņdārzā 

izskanējis koncerts "Sau-

le. Pērkons. Daugava", 

kas bija veltīts Baltijas 

ceļa 30. gadadienai - vie-

nam no Latvijas valsts 

neatkarības atjaunoša-

nas laika nozīmīgākajam 

notikumam. 

Sarmīte Rode, 

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

Foto no biedrības 

"Latvijai" arhīva 

Latvijas Tautas fronte, 
Igaunijas Tautas fronte un 
Lietuvas tautas kustība "Sajū-
dis" 1989. gada 23. augustā ai-
cināja uz vērienīgu nevardar-
bīgās pretošanās akciju, kuru 
nosauca par Baltijas ceļu. Ap-
tuveni divi miljoni Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas iedzīvo-
tāju sadevās rokās, veidojot 
cilvēku ķēdi no Tallinas caur 
Rīgu līdz Viļņai, tā pieprasī-
dami Molotova-Ribentropa 
pakta slepeno protokolu atzī-
šanu un Baltijas valstu neat-
karības atjaunošanu.

Likteņdārzs – 
vieta, kur sajust 
tautu vienotību

Sagaidot Atmodas laika 
spilgtākā mirkļa 30. gads-
kārtu, mūsu tautas kopīgi 

lolotajā svētvietā 24. augusta 
vakarā pulcējās ap 3000 cilvē-
ku, no kuriem ļoti daudzi ir 
bijuši daļiņa no Baltijas ceļa 
un šajā reizē  varēja sadoties 
rokās kopā ar Kokneses no-
vada pašdarbniekiem – dzie-
dātājiem un dejotājiem, kuri 
pirms koncerta ābelīšu alejā 
veidoja simbolisku Baltijas 
ceļu 2019, aicinot dziedāt lī-
dzi tautā iemīļotas dziesmas. 
Pirms 30 gadiem vēl nebija 
dzimis sapnis par Likteņ-
dārzu, bet tagad tas ir kļuvis 
par vietu, kur smelties garīgu 
spēku un izjust tautas vieno-
tību.

Kopā ar koncerta skatītā-
jiem bija Valsts prezidents 
Egils Levits, Saeimas priekš-
sēdētāja Ināra Mūrniece, 
"Kokneses fonda" padomes 
priekšsēdētāja Sandra Kal-
niete, atmodas līderis Dainis 
Īvāns un citas sabiedrībā zi-
nāmas personības. 

Koncerts bija brīnišķīgs 
mākslinieku kopdarbs, pa-
teicoties biedrības "Latvijai" 
un Likteņdārza īstenotājam 
"Kokneses fondam" kopīga-
jam veikumam, tā program-
mu veidoja diriģents Ivars 
Cinkuss un režisore Dace Mi-
cāne-Zālīte.

Atminoties mūsu tautas 
pagātni un raugoties nākotnē, 
pasākums iesākās ar Mārtiņa 
Brauna un Uģa Brikmaņa Lat-

vijai veltītā skaņdarba "Tavā 
laikā" pirmatskaņojumu.  Vēl 
lielāku saviļņojumu tas radī-
ja, zinot, ka tās bija pēdējās 
Uģa Brikmaņa rakstītās dze-
jas rindas, ko izcilais kom-
ponists pārvērtis mūzikas 
skaņās.  Plīvojot triju Baltijas 
valstu karogiem, Daugavas 
krastā skanēja tautas lūgšana 
"Dievs, svētī Latviju".

Latviešu svētumu 
trīsvienība – 
Saule, Pērkons, 
Daugava

Uzrunājot klātesošos, 
Valsts prezidents Egils Levits 
pauda pārliecību: "Mūsu tauta 
ir sirdsgudra. Cauri laikiem, 
laikmetiem, režīmiem, sā-
pēm, dziļām brūcēm un rei-
binošiem gandarījuma un pa-
cēluma brīžiem – mūsu tauta 
nesadalās. Baltijas ceļā savās 
plaukstās izkausējām dzelzs 
priekškaru. Tā vietā uzplauka 
trīs brīvas valstis un atkal brī-
vi varēja elpot vienotā Eiropa. 
Lai atkal un atkal izskan pal-
dies katram, kas šai brīvai un 
vienotai elpai palīdzēja tapt 
no sapņa par īstenību! Mēs 
turpināmies. Latvija turpinās. 
Iestādīsim domās katrs atkal 
vienu jaunu sapni un drošiem 
soļiem iedzīvināsim to mūsu 
demokrātiskas valsts ikdienā. 
Mēs esam mēs paši, ar saviem 

sapņiem, savu gribu un savu 
varēšanu!"

Daudzinot Baltijas val-
stu brīvību, koncertā pie-
dalījās  komponisti Mārtiņš 
Brauns un Juris Kulakovs, 
kuru dziesmas ir kļuvušas par 
Atmodas laika simboliem, 
koris "Gaudeamus",  Ogres 
sieviešu koris "Rasa", jauktais 
koris "Cantus Fortis", folklo-
ras ansamblis "Vērtumnie-
ki", dziedātāji Ieva Akuratere, 
Lorija  Vuda, Aija Andrejeva, 
Julgī Stalte, Rūta un Valdis 
Muktupāveli, Asnate Rancā-
ne, Lauma Bērza. Savukārt 
pazīstamā horeogrāfa Agra 
Daņiļeviča vadībā Daugavas 
krastā dejotāji izdejoja skais-
tus deju priekšnesumus.   

"Augusts ir jaunās maizes 
laiks, bet ir arī garīgā mai-
ze un tās spēks. Mūsu tauta 
pirms 30 gadiem, sastājoties 
rokās Baltijas ceļā, pierādīja, 
ka garīgā maize ir svēti tura-
ma," atgādināja koncerta va-
dītājs – tautā iemīļotais aktie-
ris Mārtiņš Vilsons. 

1987. gadā Mārtiņa Brauna 
radītais Atmodas sauciens, 
kurā Raiņa vārdos dzīvo trīs-
vienība latviešu svētumiem: 
Saule, Pērkons, Daugava – ar 
savu vareno spēku aizšalca 
pāri Daugavai. Jāņa Norviļa 
dziesmā "Daugav`s abas ma-
las" uz skatuves dziedātājiem 

pievienojās arī Kokneses 
kultūras nama sieviešu koris 
"Anima". 

Daugavas sargs Dainis 
Īvāns savā emocionālajā uz-
runā uzsvēra, ka Daugava ir 
mūsu sākums un turpinā-
jums, bet dzejniece Māra Zā-
līte nolasīja fragmentu no to-
pošās Jāņa Lūsēna oratorijas, 
kura pirmatskaņojumu pie-
dzīvos Latvijas valsts dzimša-
nas dienas mēnesī. 

Šis mirklis paliks
 "Šis ir mūsu 101. valsts va-

ronības gads un šeit pie mūsu 
likteņupes top Likteņdārzs, lai 
mēs nekad neaizmirstu mūsu 
tautas varonības zīmes un tās 
dvēseles, kas 100 gadu garu-
mā izkliedētas visā pasaulē. 
Mēs esam tie, kas turpinām 
Baltijas ceļu. Šis ir brīnišķīgs 
vakars, Dievs ir ar mums, 
saulriets un Daugavas vizma. 
Paldies koncerta veidotājiem 
un visiem, kas palīdz uzplaukt 
Likteņdārzam," sacīja  "Kok-
neses fonda" padomes priekš-
sēdētāja Sandra Kalniete. 

"Šo koncertu veidojām kā 
Brīvības daudzinājumu un 
apliecinājumu tam, ka lat-
vieši, lietuvieši un igauņi ir 
vienots spēks. Mēs vēlējāmies 
koncerta skatītājiem un dalīb-
niekiem Likteņdārzā ļaut kat-
ram pašam izdzīvot šo svēt-
ceļojumu, kad cilvēki gāja un 

sastājās rokās vienotā ķēdē. 
Šāda otra notikuma pasaulē 
nav bijis, tamdēļ tas arī Bal-
tijas ceļa divdesmitgadē tika 
iekļauts UNESCO sarakstā. 
Tā ir izcila lappuse mūsu vēs-
turē, par kuru stāstām tālāk 
saviem bērniem, jaunajai pa-
audzei. Paldies Kokneses no-
vada amatierkolektīviem par 
atsaucību, veidojot Baltijas 
ceļu 2019 Likteņdārzā!" -  teic 
Maira Miķelsone, koncerta 
iniciatore un organizatoru 
pārstāve no biedrības "Latvi-
jai". 

Koncerta noslēgumā Zig-
mara Liepiņa dziesmu "Brīvī-
bu Baltijai", kura no Atmodas 
laika gadiem palikusi atmiņā 
grupas "Opus Pro" solista 
Alex balsī, dziedāja viņa mei-
ta Aija Andrejeva kopā ar va-
reno Likteņdārza kopkori. 

1989. gada 23. augustā ra-
dio uzrunā Baltijas ceļa dalīb-
niekiem Dainis Īvāns sacīja: 
"Ies dienas un ies gadi. Daudz 
kas pagaisīs un aizmirsīsies, 
bet šis mirklis paliks."

Esmu pārliecināta – arī 
šis vakars Likteņdārzā paliks 
atmiņā ar tūkstošiem siltu 
smaidu un rokasspiedienu, 
ar brīvības dziesmām, ar zie-
doto ozollapu vainagu mūsu 
likteņupei, ar to vārdos neiz-
sakāmo svētsvinīgo sajūtu, ka 
mēs ikviens esam Baltijas ceļa 
turpinātājs. 

Mēs esam tie, kas turpinām Baltijas ceļu

Koncertā skanēja izcilā komponista Mārtiņa Brauna 
pirmatskaņojums „Tavā laikā”, kuram vārdus – savu pēdējo dzejoli 

īsziņā viņam nosūtīja režisors un dzejnieks Uģis Brikmanis.

Leģendāro dziesmu „Brīvību Latvijai” soliste 
Aija Andrejeva un varenais Likteņdārza koris dziedāja

vēl otru reizi.

Ievas Akurāteres dziedātās dziesmas pirms 30 gadiem un 
arī šodien iedvesmo un stiprina. Kopā ar viņu uz skatuves 

komponists Juris Kulakovs un mūziķe Ilze Grunte.

Priekšplānā Atmodas laika līderis Dainis Īvāns.

Plīvojot Baltijas valstu karogiem, lielajā kopkorī arī 
Kokneses kultūras nama sieviešu kora „Anima” balsis skanēja dziesmā 

par mūsu likteņupi.

Roku rokā ar domām par tēvzemi. 
Valsts prezidents Egils Levits un Likteņdārza īstenotāji.

Arī 2019./2020. mācību 
gadā Kokneses novada daudz-
bērnu ģimeņu bērniem, kuri 
apmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes, ir iespēja saņemt paš-
valdības apmaksātu ēdināšanu 
šajās iestādēs. Lai to saņemtu, 

vecākiem ar iesniegumu ir jā-
vēršas pašvaldības sociālajā 
dienestā. Pabalsts tiek piešķirts 
uz visu mācību gadu.

Tāpat arī Kokneses novada 
maznodrošināto un trūcīgo 
ģimeņu bērniem, kuri apmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes,  
ir iespēja saņemt pašvaldības 
apmaksātu ēdināšanu šajās 
iestādēs. Ja bērnam nepiecie-
šams šāds atbalsts, vecākiem 
sociālajā dienestā jāiesniedz 
atbilstošs iesniegums. Pabalsts 

tiek piešķirts uz trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes sta-
tusa laiku.

Saskaņā ar Kokneses nova-
da domes 2017.gada 25.oktob-
ra Saistošajiem noteikumiem 
Nr.12/2017 “Par sociālās pa-

līdzības pabalstiem Kokneses 
novadā” brīvpusdienas skolā 
tiek piešķirtas I.Gaiša Kokne-
ses vidusskolas 10.-12.klases 
audzēkņiem no trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm. 
Lai audzēkņi saņemtu šo atbal-

stu, vecākiem sociālajā dienes-
tā jāiesniedz atbilstošs iesnie-
gums. Pabalsts tiek piešķirts uz 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statusa laiku.

Kokneses novada Sociālā 
dienesta informācija

Sociālais dienests informē un atgādina par iespēju saņemt 
pašvaldības apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādēs
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Jau gada sākumā mēs 

zinājām, ka šogad mums 

būs divi skaisti braucieni 

uz Lietuvu. Vienu festivā-

lu mēs apmeklējām maijā, 

tas notika Raseiņos. Bet 

augustā viesojāmies Zara-

sai, kur divas dienas pie-

dalījāmies Starptautiskajā 

festivālā "Žolynai". Kopā 

ar mums bija vairākas 

lietuviešu folkloras kopas 

un kapelas, poļu pūtēju 

orķestris un ukraiņu dzie-

dātāji. Latviju pārstāvēja 

arī Rubenes folkloras 

kopa "Kāre".    

Inguna Žogota, 

folkloras kopas "Urgas" 

vadītāja 

Zarasi  ir pilsēta un pašval-
dības  centrs Lietuvā.  Pilsēta 
atrodas Latvijas pierobežā. Kū-
rortpilsēta un pilsētbūvniecības 
piemineklis. 

Pilsētā ir trīs ezeri: Zarasis, 
Zarasaitis un Balts. Zarasos ir 
novada muzejs, kas darbojas 
19. gadsimtā būvētā ēkā. Divas 
baznīcas: Sv. Jaunavas Marijas 
katoļu baznīca un vecticībnieku 
dievnams. Uzskata, ka pilsētas 
nosaukums cēlies no šī apvidus 

pirmiedzīvotāju sēļu valodas. 
Uz ezera salas celtās apmetnes 
nosaukums bijis  Ezerasas, no 
kā tapis poļu valodas atvasinā-
jums Jeziorosy. Miests no 1836. 
līdz 1918. gadam pazīstams 
kā  Novoaleksandrovska, bet 
no 1918. līdz 1929. gadam — 
kā Ežerēni. Zarasi atrodas vēs-
turiskās Sēlijas zemes dienvidu 
daļā, kas 13.—15. gadsimtā bija 
strīdus teritorija starp Livonijas 
ordeni un Lietuvas dižkunigai-
tiju. Rakstos pirmoreiz minēta 
1506. gadā kā vieta pie Livo-
nijas robežas, kurai cauri gāja 
Viļņas-Dinaburgas  tirdzniecī-
bas ceļš. Tikai 26 kilometri no 
Daugavpils, un –  Zarasu  pil-
sēta Lietuvā sasniegta! Daba, 
cilvēki – tur viss ir tāds pats kā 
pie mums un tomēr citāds. Ja 
meklējat vietu, kur jūs varētu 
ieraudzīt neredzētu iespaidī-
gu skatu un tajā pašā laikā at-
brīvoties, apmeklējiet unikālo 
Zarasu apskates ratu, no kura 
paveras panorāmisks skats uz 
Zarasu ezeru. Ekskluzīva arhi-
tektūras konstrukcija, kura ap-
meklētājiem atvērta 2011. gada 
rudenī. Tās augstums – 17 met-
ri, bet pandusa diametrs – pat 
34 metri. No 100 m garās takas 

paveras apburoša Zarasu ezera 
panorāma. Šeit pat iespējams 
iepazīties ar kultūras telpu – 
akmens skulptūru parku.  No-
kāpjot lejup pa pakāpieniem ie-
spējams pastaigāties pa 1,4 km 
garo Zarasu krasta gājēju un 
velosipēdu taku, kā arī apskatīt 
skulptūras, kas atrodas krastā. 
Arī mēs visus šos Zarasu "la-
bumus" izbaudījām no sirds! 
Mums bija paveicies arī ar lai-
ku! Tas bija silts un  saulains. 
Festivāla galvenā organizētāja 
jau daudzus gadus ir etnogrā-
fe, Rimutė Vitaitė.   Mēs pie-
dalījāmies Festivāla atklāšanas 
koncertā "No zemes un saules", 
Romanču vakarā un nākamajā 
dienā devāmies uz Stelmužu, 
kur dziedājām baznīcā.   Stel-
mužes muiža ir pazīstama jau 
no 16. gadsimta vidus, kā to-
pošās Kurzemes hercogistes 
sastāvdaļa. 1921. gadā teritorija 
nonākusi  Lietuvas sastāvā pēc 
teritoriju pārdales starp Latviju 
un Lietuvu. Tagad šīs teritori-
jas tūristus piesaista vecākais 
koks Baltijā – Stelmužas ozols, 
Stelmužas Jēzus Krusta baznī-
ca, kura ir viena no vecākajām 
koka baznīcām Lietuvā, Vergu 
tornis, Līgumu akmens. Galve-

nais Stelmužes apskates objekts 
ir Kunga Jēzus Krusta baznīca. 
Tā bija uzcelta 1650. gadā, kā 
kapela priekš vietējiem protes-
tantiem. Baznīca šodien ir vie-
na no vecākajām koka būvēm 
Lietuvā. Unikāla baznīca ir ar 
to, ka baznīcu būvējuši izman-
tojot gandrīz tikai zāģus un 
cirvjus, šobrīd mēs varam at-
rast tikai pāris naglas baznīcas 
ēkā. Baznīcas interjers ir ļoti 
specifi sks: meistari no Latvijas 
izgatavoja no koka grebtus ro-
tājumus, kuri savieno altāri un 
katedru, rotājumu vidū ir gan 
grebtas ozola lapas gan vīģu 
lapas, dažādi konusi un ziedu 
pumpuri.  Parkā var apskatīt 
slaveno Stelmužes ozolu. Caur-
mērā ozolu vecums ir 400-500 
gadu, taču Stelmužes ozols šo 
vecumu pārsniedz vairākas 
reizes. Ozolam ir gandrīz 2000 
gadu un viņš ir viens no vecā-
kajiem kokiem Eiropā un pats 
vecākais Baltijā. 

Šajā reģionā tiek dziedātas 
tik īpašās sutartines. Kas tas ir?  

Sutartines  ir lietuviešu 
daudzbalsīgās tautasdziesmas, 
ko visbiežāk dziedāja sievietes, 
bet vīrieši parasti spēlēja šāda 
veida instrumentālo mūziku. 

Senākās ziņas par sutarti-
nēm ir no 16. gadsimta, taču 
vākt un apkopot tās sāka vien 
19. un 20. gadsimtā. 2010. gadā 
sutartines tika iekļautas UNES-
CO Cilvēces nemateriālā kultū-
ras mantojuma sarakstā. Sutar-
tines, kuru nosaukums atvasi-
nāts no darbības vārda "sutarti" 
(saskaņot, saderināt, sadziedā-
ties), ir unikāls lietuviešu tra-
dicionālās mūzikas fenomens, 
sena polifonijas forma, kas 
jau kopš divdesmitā gadsimta 
sākuma kļuvusi par vienu no 

spilgtākajiem lietuviešu kultū-
ras identitātes simboliem.  Šīs 
dziesmas ir saglabājušas arhais-
ko mūzikas un dzejisko formu. 
Par sutartiņu saderību liecina 
veca cilme un pilnvērtīga poli-
foniskā valoda – augsta tā laika 
muzikālā kultūra. Sutartine – 
īpaša izteiksme ne tikai lietu-
viešu, bet arī pasaules folkloris-
tikā.   Divas brīnišķīgas dienas 
pavadītas kopā ar smaidīgiem 
un viesmīlīgiem ļaudīm Aukš-
taitijā. Paldies! Nu gaidām Jūs 
ciemos! Varbūt jau šoruden! 

"Urgas" piedalās Starptautiskajā festivālā "Žolynai"

Folkloras kopa „Urgas” ar lepnumu nes Kokneses vārdu pasaulē.

KOLEKTĪVA 
NOSAUKUMS NODARBĪBU LAIKS NODARBĪBU VIETA KOLEKTĪVA 

VADĪTĀJS

Jauktais koris 
„Alaine”

otrdien, piektdien 
plkst. 10.00 kultūras nama lielā zāle Silvija Cīrule

Sieviešu koris 
„Anima”

ceturtdien 
plkst.18.30

kultūras nama 
mēģinājumu telpa

Lelde Kamzole-
Gagaine

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Liepavots”

otrdien, ceturtdien 
plkst. 20.00

kultūras nama lielā zāle Inta Balode

Jauniešu deju kolektīvs pirmdien, trešdien, 
piektdien plkst. 18.00 kultūras nama lielā zāle Kornēlija Reisnere, 

Agra Bērziņa

Dāmu deju kolektīvs 
„Tik un tā”

pirmdien, trešdien 
plkst. 20.00 kultūras nama lielā zāle Kornēlija Reisnere

Folkloras kopa
„Urgas”

pirmdien, trešdien 
plkst. 18.00

kultūras nama 
mēģinājumu telpa Inguna Žogota

Amatierteātris otrdien, ceturtdien 
plkst. 18.30 kultūras nama lielā zāle Inguna Strazdiņa

Pūtēju orķestris
trešdien, piektdien 

plkst. 20.00, svētdien, 
iepriekš saskaņotā laikā

kultūras nama pūtēju 
mēģinājumu telpa Ziedonis Puķītis

Līnijdejas

otrdien plkst. 18.00 
pieaugušajiem

piektdien jauniešiem 
iepriekš saskaņotā laikā

kultūras nama 
mazā zāle Inga Ozoliņa

Kapela „Aizezeres 
muzikanti” Pēc individuāla grafi ka Inese Skuja

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Irši”

pirmdien, trešdien 
plkst. 20.00 Iršu kluba zāle Ilona Ūdre

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Rats”

otrdien, ceturtdien 
plkst. 19.30

Vecbebru 
tehnikuma zāle Laura Freimane

Bebru pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis 

„Nianse”
trešdien plkst.18.00 Bebru pamatskolā Liāna Haritonova

Iršu pagasta vokālais 
ansamblis pirmdien plkst. 14.00 Iršu pagasta pārvaldes 

pasākumu zālē Valda Kalniņa

Kokneses novada amatierkolektīvi 
sāk jauno sezonu
Ar jauno sezonu Kokneses novada amatierkolektīvi atsāk rosīgu darbību un aicina savā 
pulkā jaunus dalībniekus. Lai ražīgs darbs mēģinājumos un skaisti svētku brīži visiem 
kolektīvu dalībniekiem!

Saulainajā vasaras 22.au-

gusta rītā Kokneses nova-

da represētie, mazbērni un 

atbalstītāji devās ekskursi-

jā pa kaimiņu novada ievē-

rojamākajām vietām. 

Dzintra Stārastiņa

Pirmais ceļa mērķis bija Pļa-
viņu HES, kas ir viena no Dau-
gavas hidroelektrostacijām pie 
Aizkraukles pilsētas. Tā jaudas 
ziņā ir lielākā Baltijā un otra 
lielākā Eiropas Savienībā. Abus 
Daugavas krastus vieno vie-
nīgais tunelis Latvijā. Pļaviņu 
HES nodeva pilnīgā ekspluatā-
cijā 1968.gadā. Tās izveide ra-
dīja neatgriezeniskas dabas un 
kultūrvēsturiskos zaudējumus, 
viens no tiem ir tautā iemīļotais 
Staburags.

Tālāk ceļš vijās uz Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzeju, 
kurš atrodas Daugavas krastā se-
najā Lielvārdes muižas klētī kopš 
tā atklāšanas 1970. gadā. Šeit var 
iegūt informāciju par latviešu 
tautas varoni Lāčplēsi un eposa 
autoru Andreju Pumpuru. Ie-
justies pašam uz brīdi par  Lā-
čplēsi, Laimdotu,  izcīnīt spraigo 
cīņu starp Lāčplēsi un Tumšo 
bruņinieku. Mums bija iespēja 
noskatīties eposu „Lāčplēsis”, jo 
dažiem tika dota aktiera loma. 
Blakus muzejam atrodas Liel-
vārdes parks ar Lāčplēša gultu, 
Spīdolas bluķi, koka skulptūrām 
un pasakainu dabas ainavu ar 
skatu uz Daugavu.

Dodoties uz Skrīveriem, ap-
stājāmies pie „Klidziņas”, lai do-
tos uz pārceltuvi, lai ar  11 metru 
99 centimetru garo kuģīti „Balta 

Kaza” sāktu atpūtas braucienu 
pa Daugavas ūdeņiem. Braucie-
na laikā kapteinis Jānis pastāstīja 
par vietām un notikumiem, ku-
riem devāmies garām.

 Skrīveros pie represēto pie-
miņas akmens visi sadevāmies 
rokās, tāpat kā akcijā „Baltijas 
ceļš” 1989. gada 23. augustā 
aptuveni divi miljoni Baltijas 
valstu iedzīvotāju sadevās ro-
kās, veidojot cilvēku ķēdi. Arī 
mēs esam mazs ķēdes posms no 
brīvības ceļa un lepojamies, ka 
dzīvojam neatkarīgā valstī. Arī 
dziesma šajā dienā vieno ikvie-
nu, jo kopā nodziedājām „Zilo 
lakatiņu”. Skrīveru represēto no-
daļas pārstāve Rasma pastāstīja 
par savas ģimenes izsūtīšanu. 
Pie represēto piemiņas akmeni 
ieskāva sarkanas gladiolas un ie-
degās sveču liesmiņas,  godinot 
represiju upurus.

Skrīveru pārtikas kombi-
nāts ir stipras skrīveriešu ģi-
menes uzņēmums, kas godā 
ceļ sendienu receptūras roku 
darba izpildījumā. 2015. gadā 
uzņēmumam piešķīra kultūras 
zīmi „Latviskais mantojums”. 
Konfekte „Gotiņa” ir iecienīts 
kārums gan bērniem, gan arī 
pieaugušajiem. Katrs varēja pār-
liecināties par savu roku veiklību 
un uzzināt, cik laika aizņem vie-
nas konfektes iesaiņošana. Par 
cītīgo darbošanos ekskursanti 
saņēma īpašu sertifi kātu.

Pusdienas baudījām ar senām 
atmiņām apvītajā „Klidziņā”.

Cik skaistu vietu pavisam te-
pat līdzās! Lai mūsu izturīgajiem 
sirmgalvjiem katra diena saules 
apmirdzēta! Laba veselība un 
raits solis!

Liels paldies Lībai Zukulei 
par ekskursijas raito norisi!

Ekskursijā iepazīst kaimiņu 
novadus

Ekskursanti Pļaviņu HES.
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Kokneses novada izglītības iestādēs atkal čalo bērnu balsis – sācies jauns mācību 

gads. Bet vasarā, kamēr skolēni baudīja brīvlaiku, izglītības iestāžu tehniskie darbi-

nieki un pedagogi darbojās, lai jaunajā mācību gadā viņi atgrieztos sakārtotās un 

mājīgās skolas telpās. 27. augustā Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis 

Vingris, domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs un izglītības darba speciāliste Inese 

Saulīte apmeklēja novada izglītības iestādes un tikās ar iestāžu vadītājiem. 

„Skolas un bērnudārzi ir gatavi sākt jauno darba cēlienu, lai arī dažās izglītības iestādēs  vēl norit 
būvniecības darbi. Tāda situācija ir izveidojusies, jo būvfi rmās trūkst cilvēku resursu. Nākamajā gadā 
pašvaldība turpinās iesāktos darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu mūsu jaunajai pa-
audzei. Šajā gadā no pašvaldības budžeta izglītības iestādēm (remontdarbiem un mācību inventāram)  
piešķirti vairāk nekā 334 000 eiro,” teic pašvaldības vadītājs Dainis Vingris.

Kokneses novada izglītības 
iestādēs  jauns darba cēliens 
sakārtotā mācību vidē

Pērses sākumskola Iršu pa-
gastā ir kā mazs kultūras centrs, 
kas uz skolas pasākumiem pul-
cē gan bērnu vecākus, gan ci-
tus iedzīvotājus. „Mēs darīsim 
visu iespējamo, lai arī nākotnē 
mūsu mazā skoliņa pastāvētu,” 
tikšanās reizē sacīja Iršu pa-
gasta pārvaldes vadītāja Lāsma 
Ruža-Riekstiņa. 

„Svaigi krāsotas gaiteņu grī-
das un kosmētiskais remonts 
2. – 4. klases mācību kabinetā 
ir pašu skolas darbinieku vei-
kums,” pastāstīja skolas direk-

tores pienākumu izpildītāja 
Santa Kalniņa. Šoruden Pērses 
sākumskolā mācības uzsākuši 
44 skolēni, bet 1. klasē mācās 3 
skolēni. Savukārt pirmsskolas 
grupas apmeklē 15 bērni, no 
kuriem 7 bērni jaunas prasmes 
apgūs piecgadīgo – sešgadīgo 
grupā. 

Santa Kalniņa teic: „Mūsu 
kolektīvam piepulcējušies čet-
ri jauni skolotāji: mājturības 
skolotājs zēniem, sporta skolo-
tājs, sākumskolas skolotāja un 
pirmsskolas skolotāja. Mācību 

stundas, tāpat kā iepriekšējā 
mācību gadā, organizētas ap-
vienotās klasēs: 1. – 3. klasēm, 
2. – 4. klasēm un 5. – 6. klasēm.”

Koknese novada domes 
sēdē 28. augustā deputāti at-
balstīja skolas kolektīva ini-
ciatīvu pirmsskolas grupu, kas 
pašreiz izvietota daudzdzīvok-
ļu mājā „Dimanti”, pārvietot 
uz sākumskolas telpām 2. stā-
vā, kā arī piešķīra fi nansējumu 
jaunu gultiņu iegādei pirms-
skolas grupas bērniem un sko-
las fasādes atjaunošanai.

Domā par Pērses 
sākumskolas nākotni

Santa Kalniņa stāsta par paveikto.

Bebru pamatskolā jaunais 
mācību gads sācies 97 skolē-
niem, tas ir par 6 skolēniem 
vairāk kā iepriekšējā gadā. Sep-
tiņi pirmklasnieki mācās glīti 
izremontētā un saulainā klasē. 
Direktore Lidija Degtjareva tik-
šanās reizē skolas vecajā korpu-
sā aicināja aplūkot 1. klases tel-
pu, kurā veikts sienu un grīdas 
kapitālremonts, bet nākamajā 
gadā plānots atjaunot griestus. 
„Priecājamies par labi paveik-
tu darbu, jo remonts šajā telpā 
netika veikts kopš laika, kad 

skolas internāta 
istabiņas pārveidoja par mā-
cību kabinetiem. Tagad skolas 
vecajā korpusā būs sakārtotas 
visas telpas,” pastāstīja Lidija 
Degtjareva. 

Vēl šajā rudenī plānots at-
jaunot jaunu pāreju no vizuālās 
mākslas kabineta uz skolas cen-
trālo korpusu. Katru gadu tiek 
papildināta materiāli tehniskā 
bāze. Vērtīgs papildinājums ir 
iegādātais interaktīvais ekrāns 
latviešu valodas kabinetam. Di-
rektore teic, ka nākamajā gadā 

prioritātēs plānots 1. klases un 
ēdnīcas griestu remonts, kā arī 
logu nomaiņa bioloģijas un ģeo-
grāfi jas kabinetam. 

Aizvadītājā mācību gadā sko-
la ieguva akreditāciju uz sešiem 
gadiem, kas ir teicams skolas 
kolektīva darba novērtējums. 
„Mēs jau sākam gatavoties sko-
las 5. salidojumam, kas notiks 
nākamā gada 20. jūnijā. Esam 
ļoti pateicīgi vairākiem absol-
ventiem, kuri atbalsta skolas ak-
tivitātes,” atzīst skolas direktore.

Bebru pamatskolā palielinās 
skolēnu skaits

Veiksmīgu jauno mācību gadu novēl direktore 
Lidija Degtjareva.

1. klases kabinetam jauns veidols.

Bebru pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē „Bitīte” grupi-
ņas piepildītas ar mazo „bitīšu” 
čalām – 65 bērniem gaidāms 
interesants un aizraujošs ru-

dens.  
Jaunais mācību iesācies ar 

paveiktiem darbiem, kā arī ro-
sība vēl turpinās bērnudārza 

teritorijā. Vasaras sezonā gu-
ļamistabu telpās nomainīti sep-
tiņi logi. Kā katru gadu grupu 
telpās pašu darbinieču spēkiem 
atsvaidzināts sienu un grīdu 
krāsojums. „Gribam, lai mums 
ir priecīgi un saulaini,” pastāstī-
ja „dārziņa” darbinieces, kuras, 
radoši darbojoties, ik stūrīti 
spēj pārvērst mazā brīnumā.

Apkārt iestādes ēkai vēl top 
bruģētas taciņas, bet pavisam 
drīz „Bitītes” mājvieta varēs le-
poties ar mūsdienīgi labiekār-
totu vidi.

PII „Bitītē” rosīgs jaunais mācību gads

Saulaini un priecīgi. Pasākumu zālē jaunākais 
ieguvums ir iegādātais 

kondicionieris.

Šogad mainījies izglītī-
bas iestādes nosaukums, bet 
nemainīga palikusi vēlme 
veidot skolu par mājīgu un 
pievilcīgu vidi, kurā prieks 
mācīties maziem un lieliem 
skolēniem, radoši darboties 
pedagogiem. Tikšanās reizē 
iestādes direktore Anita Ščer-
binska uzsvēra: „Mēs esam 
kā mazs cinītis, kas gāž lielu 
vezumu! Darbojamies tā, lai 
mums ir prieks par sevi un 
ikviens priecātos par mūsu 
paveikto! Šovasar mācību 
kabinetos un gaiteņos pašu 
darbinieku rokām veikts kos-

mētiskais remonts.”
Kokneses pamatskolā – at-

tīstības centrā šoruden mācās 
120 skolēni, darbojas pirms-
skolas grupa dažāda vecuma 
bērniem un divas arodklases, 
kurās var apgūt pavāra palīga 
un galdnieka palīga speciali-
tātes.

Apmeklējot skolas ēdam-
zāli, darba procesā sastapām 
vizuālās mākslas skolotāju 
Elīnu Māliņu, kura, liekot lie-
tā savu mākslinieces talantu, 
uz ēdnīcas centrālās sienas 
radījusi brīnišķīgu, saules 
staros zeltītu dabas ainavu.

Pašlaik vēl norit pārejas no 
skolas uz internātu gaiteņa 
remonts. Savukārt internā-
ta korpusā izremontētais un 
gaumīgi iekārtotais masāžas 
kabinets ir skolas darbinieku 
veikums. „Masāžas kabinetu 
izmantosim bērnu rehabili-
tācijas pasākumiem, bet jop-
rojām aicinām darbā masieri, 
kurš vēlētos darboties jaunajā 
kabinetā,” teic direktore.

Skolas kolektīvam padomā 
vēl daudz ideju, kā vēl vairāk 
uzlabot mācību procesu un 
dzīvi skolā darīt interesantā-
ku.

Kokneses pamatskolā – attīstības 
centrā vienmēr radoša gaisotne

Viss bērnu veselībai – jaunais 
masāžas kabinets.

Ēdamzāles siena kā mākslas darbs. Skolas kolektīvs atzinīgi 
novērtē skolotājas Elīnas Māliņas talantu.

PII „Gundegu” šoruden 
apmeklē 187 bērni. „Tas ir ļoti 
labs rādītājs, kas liecina par 
bērnu dzimstības palielinā-
šanos un vecāku vēlmi savas 
atvasītes audzināt un ģimenes 
veidot Kokneses novadā,” ar 
pārliecību teic iestādes vadī-
tāja Rita Gabaliņa.

Šajā vasarā bērnudārza 
iekštelpās nav bijis nepiecie-
šams veikt remontdarbus, bet 
bērnudārza apkārtnē norit 
teritorijas labiekārtošanas 
darbi – veikta nožogojuma 
izbūve un pašreiz vēl turpi-
nās ietves pamatnes izbūve. 
Rotaļu laukumos paredzēts 

uzstādīt jaunas rotaļu mājas, 
bet jau šoruden bērni varēs 
izmēģināt trīs jaunās rotaļu 
ierīces.

Rita Gabaliņa, gandarīta 
par labo sadarbību ar pašval-
dību, teic: „Pateicamies Kok-
neses novada domei par at-
balstu  bērnudārza izaugsmē.”

PII „Gundega” top arvien ziedošāka

Kokneses Mūzikas skolā at-
kal sācies jauns ceļojums mū-
zikas pasaulē. Jaunajā mācību 
gadā skolā mūzikas zinības 
apgūst 78 skolēni, no tiem 11 

pirmklasnieki. 
„Vislielākais ieguvums šajā 

gadā ir divas jaunās klavieres, 
vienas no tām iegādātas par 
projekta līdzekļiem, otrs instru-

ments ar pašvaldības atbalstu. 
Audzēkņi ir ļoti priecīgi par 
jaunajām klavierēm, viņi ļoti 
novērtē šo iespēju – spēlēt uz 
jauna instrumenta. Arī vasa-
rā mūsu talantīgie audzēkņi ir 
čakli darbojušies. Tāpat kā citus 
gadus skolas akordeonisti pie-
dalījās starptautiskā nometnē 
– meistarklasē, jo oktobrī  mācī-
bu orķestris dosies koncertēt uz 
Maskavu, kā arī cītīgi gatavojas 
skolēnu dziesmu un deju svēt-
kiem,” pastāstīja skolas direktore 
Iveta Bērziņa. 

Skolas kolektīvam izveido-
jusies ļoti laba sadarbība ar ve-
cākiem, un ja ir nepieciešama 
palīdzība, vecāki labprāt dodas 
palīgā. 

„Mūsu jauno pianistu sapnis!” – teic Kokneses Mūzikas skolas 
direktore Iveta Bērziņa.

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi 
muzicē arī vasarā
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Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolā jauno mācību gadu 
uzsākuši 409 skolēni. Skolas 
direktors Māris Reinbergs pa-
stāstīja, ka patīkami pārstei-
dzis un iepriecinājis skolēnu 
skaits 10. klasēs. „Pēc ilgāka 
laika abās 10. klasēs kopumā 
mācās 34 skolēni, bet kopējais 
audzēkņu skaits vidusskolas 
klasēs ir vairāk kā 90. Priecā-
jamies, ka mūsu vidusskolu 
ir novērtējuši arī citu novadu 
iedzīvotāji, kuri izvēlas savus 
bērnus izglītot tieši mūsu vi-
dusskolā. Patīkami, ka skolo-
tāju kolektīvam pievienojusies 
jauna latviešu valodas skolo-
tāja – mūsu skolas absolvente 

Lelde Āre. Savukārt vidus-
skolēnu vidū ir divas ārzemju 
jaunietes: fi lipīniete no Itālijas 
un meitene no Turcijas,” teic 
direktors.

Veicinot kvalitatīvu mācību 
vidi, Samsung klasē iegādāti 25 
portatīvie datori, nodrošināts 
ātrs internets. Vecajā skolas 
korpusā labierīcību telpās uz-
stādīti ūdens sildītāji. 

Patīkamas pārmaiņas no-
teikti priecēs skolas internā-
ta iemītniekus, jo atpūtas jeb 
mācību telpā iegādāts jauns 
galds un vairāki datorgaldi. 
Mācību gada laikā internātu 
izmanto apmēram 50 skolēni: 
daži 5. klases skolēni, bet pār-

svarā tie ir skolēni, sākot no 7. 
klases. Gaumīgi iekārtotajās 
istabiņās vidusskolas meitenes 
dzīvo divatā, bet zēni parasti 
vienā istabiņā dzīvo pa trim. 
Internātā uzturas skolēni no 
Seces, Mazzalves, tepat no Ir-
šiem.

Šajā vasarā tika iesākts ilgi 
gaidītais skolas aktu zāles re-
monts. „Diemžēl celtnieki nav 
pildījuši līguma saistības un 
aktu zāles remonts noteiktajā 
termiņā nav pabeigts,” infor-
mēja skolas direktors Māris 
Reinbergs.

Pirmajā skolas dienā svinīgā 
pasākumā tika sveikti 33 pirm-
klasnieki.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 
palielinās audzēkņu skaits 
vidusskolas klasēs

Samsung klase – draudzīga vide moderno tehnoloģiju 
apguvējiem.

Ar ūdens sildītāju palīdzību 
nodrošināts silts ūdens.

Nr. 
p.k.

Izglītības iestādes 
nosaukums

Kopējais 
audzēkņu 
skaits ies-

tādē

t.sk. 1.kla-
sēs

t.sk. pirms-
skolas gru-

pās

t.sk.arod-
apmācības 

grupās

1. Bebru pamatskola 97 7

2. I.Gaiša Kokneses vidusskola 409 33

3. Pērses sākumskola 44 3 15

4. Kokneses pamatskola-
attīstības centrs

120 6 11 15

5. Kokneses Mūzikas skola 78 11

6. PII “Bitīte” 65

7. PII “Gundega” 187

Informāciju sagatavoja Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa, 
domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra foto

Skolēnu skaits Kokneses  
novada izglītības iestādēs 
2019. gada 2. septembrī

Ar saukli "Atceries sa-

vējos" no 22. jūlija līdz 

28. jūlijam Kokneses 

novada Bebru pagastā 

notika Valsts aizsardzības 

un patriotisma fonda 

"Namejs" un biedrības 

"Latvijas skautu un gaidu 

centrālā organizācija" 

rīkotā nometne starp-

tautisko militāro misiju 

veterānu bērniem "Ma-

zais Namejs 2019". Ne-

dēļas garumā nometnes 

mājvieta bija Vecbebru 

tehnikuma kompleksa 

dienesta viesnīcas mājī-

gajās telpās.

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļas 

informācija un foto

27. jūlijā, kad bērni un jau-
nieši sagaidīja ciemos savus 
vecākus – Latvijas armijas ār-
valstīs dienējošos karavīrus un 
veterānus, pie nometnes dalīb-

niekiem viesojās arī Valsts pre-
zidents Egils Levits. Svinīgais 
tikšanās brīdis, kurā piedalījās 
nometnes atbalstītāji, Kokne-
ses novada domes pārstāvji un 
pagasta iedzīvotāji, iesākās ar 
"Mazā Nameja" vārda nesēju 
iesoļošanu un sasveicināšanos. 
Valsts prezidents Egils Levits, 
uzrunājot klātesošos un aplie-
cinot cieņu nometnes dalīb-
nieku vecākiem, uzsvēra: "Mēs 
visi varam justies drošāk tieši 
tādēļ, ka šie cilvēki ir piedalī-
jušies starptautiskās misijās. 
Zinu, ka šajā nometnē ir arī 
bērni, kuru vecāki ir krituši. 
Tas ir sabiedrības uzdevums 
rūpēties par šiem bērniem ne 
tikai valsts, kā organizācijas, 
bet arī sabiedrībai, kura izsa-
ka pateicību cilvēkiem, kuri 
gādā par drošību. Paldies par 
paveikto fondam "Namejs", 
skautu un gaidu organizācijai, 
ikvienam, kas dod savu iegul-
dījumu, atbalstot karavīru ģi-
menes."

Jau otro gadu nometnes 
idejas autors ir bijušais Latvi-
jas Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) komandieris Raimonds 
Graube, fonda "Namejs" val-
des priekšsēdētājs. Tikšanās 
brīdī viņš atzina: "Kaujas 
operācijā caur savu iekšējo 
pārdzīvojumu nedodas tikai 
karavīrs, līdz ar viņu dodas 
visa ģimene. Par to, ko kara-
vīri darījuši valsts labā, skaists 
paldies ir šāda nometne viņu 
jaunajai paaudzei."

Lai nometni varētu noor-
ganizēt, savu atbalstu sniedza: 
uzņēmums "Latvijas fi nie-
ris", ASV vēstniecība Latvijā, 
Latvijas Virsnieku apvienība, 
Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība, Aizsardzības ministrija, 
Zemessardze, NBS, privāti zie-
dotāji un arī Kokneses novada 
pašvaldība. 

Pēc svinīgā brīža Valsts 
prezidents draudzīgā gaisotnē 
aprunājās ar bērniem un viņu 
vecākiem, kā arī notika kopīga 
fotografēšanās.   

Notikumiem bagātajā ne-
dēļā 97 nometnes dalībnieki 
apguva skautu un gaidu gud-
rības, devās pārgājienos, ap-
meklēja Lielvārdes militārās 
aviācijas bāzi, viesojās aizsar-
dzības ministra Arta Pabrika 
dzimtas īpašumā Iršu pagastā, 
tikās arī ar eksprezidentu Rai-
mondu Vējoni. "Paldies par 
viesmīlīgo uzņemšanu! Mājup 
"mazie Nameji" dosies garīgi 
bagātāki un iemācījušies jau-
nas prasmes," sacīja nometnes 
vadītāja, Latvijas skautu un 
gaidu centrālās organizācijas 
valdes priekšsēdētāja Agnija 
Jansone.  Lai ikvienam no šīs 
nometnes paliek jaukā atmiņā 
arī ciemošanās tēlnieka Vol-
demāra Jākobsona memori-
ālajā mājā, Kokneses viduslai-
ku pilsdrupās un Likteņdārzā, 
bet sirsnīgā tikšanās ar Valsts 
prezidentu dod apņemšanos 
savā dzīvē sasniegt lielus mēr-
ķus!

Vecbebros viesojas Valsts 
prezidents Egils Levits

Pirmā saruna ar prezidentu. Valsts prezidents Egils Levits labprāt 
atbildēja uz bērnu jautājumiem.

Bebru pamatskolas pagalms 
Zinību dienā vienoja kā pirms 
30 gadiem Baltijas ceļā. Plecs pie 
pleca, roka rokā, lai izglītošanās 
un izaugsmes ceļā drošāk, vieg-
lāk. Katrs ar savu sapni šīs die-
nas rītā bija mērojis septembra 
saules izgaismoto ceļu uz skolu, 
lai sāktu vai turpinātu sapņa īs-

tenojumu. 
Bebru pamatskolas informā-

cija, Dz. Sniedzes foto
2019./2020. mācību gadu 

Bebru pamatskolā ir uzsākuši 97 
skolēni, no tiem 7 pirmklasnie-
ki, kuri saņēma ziedus, dāvanas 
un Bebru pamatskolai piede-
rību apliecinošu dokumentu - 

Skolēna apliecību. Vismazākos 
skolēnus un visu skolas kolektī-
vu sveikt ieradās PII “Bitīte” 4. 
grupiņas audzēkņi un muzikālā 
audzinātāja V. Gredzena, viņus 
pavadīja Sprīdītis, kuram somā 
atradās uz dejošanu, dziedāšanu 
un sadraudzību ierosinoša brī-
numstabulīte. 

Skolas direktore Lidija Degt-
jareva iepazīstināja ar valsts un 
skolas attīstības prioritātēm, un 
Bebru pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ilze Pabērza vēlēja izvirzīto 
mērķu veiksmīgu īstenojumu.

Jaunais mācību gads tika at-
klāts ar krāsainu burbuļu salūtu. 
Nebēdnis vējš tos cēla augstu de-
besīs, nesa pār skolas jumtu. 

Lai viegls, krāsains un ticības 
saviem spēkiem pilns skaisti ie-
sāktais darba cēliens!

Bebru pamatskolas 
informācija, Dz. Sniedzes foto

Ar krāsainiem sapņiem, vienoti

Veiksmīgu jauno mācību gadu Bebru pamatskolas 
pirmklasniekiem un skolotājai Ligitai Locānei!

Izdevniecības „Latvijas 
Mediji” rīkotajā „Vakara ro-
māna konkursā 2020” ap-
balvoto sešu laureātu vidū ir 
mūsu novadniece un Bebru 
pamatskolas skolotāja Linda 
Šmite. Viņa konkursam ie-
sniedza romānu „Bez adatas”. 
Izdevniecības „Latvijas Medi-
ji” direktore Evija Veide par 
Lindas romānu „Bez adatas” 
publikācijā „Latvijas Avīzē” 
ir atzinusi: „Lindas Šmites 

romāns ir mans šī gada pār-
steigums. Romāna vēstījums 
ievelk un nelaiž vaļā – stās-
tījums, kur satiekas ikdiena 
teju taustāmos un sasmaržo-
jamos mūsdienu Pļavniekos 
ar galvenās varones atmiņām, 
sajūtām, pārdzīvojumiem. 
Romāns, kas lasāms vienā el-
pas vilcienā.”

Nākamgad Lindas Šmites 
romānu tāpat kā citu kon-
kursa laureātu darbus varēs 

lasīt turpinājumos „Latvijas 
Avīzē”. 

Šomēnes izdevniecībā „Jum-
ava” nāks klajā Lindas Šmites 
jaunā grāmata par latviešu ak-
tieri Valentīnu Skulmi. 

Apsveicam autori ar rado-
šajiem panākumiem un vēlam 
arī turpmāk priecēt lasītājus 
ar sava talanta dzirksti!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Lindai Šmitei balva par 
vakara romānu
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Kokneses novada dome 2019. gada 
28. augustā pieņēma lēmumu “Par 
Kokneses novada attīstības program-
mas 2020.-2026.gadam 1. redakcijas 
apstiprināšanu un projekta nodoša-
nu publiskai apspriešanai” (protokols 
Nr.12, §7.6.).

 Kokneses novada attīstības prog-
ramma 2020. - 2026. gadam ir paš-
valdības vidēja termiņa attīstības plā-
nošanas dokuments, kurā noteiktas 
pašvaldības attīstības prioritātes, rī-
cības virzieni, uzdevumi un veicamie 
pasākumi, kas vērsti uz novada stra-
tēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības 
programma ir cieši saistīta ar Kokne-
ses novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģiju līdz 2037. gadam, kas ir novada 
ilgtermiņa attīstības plānošanas do-
kuments.

Publiskās 
apspriešanas termiņš 
tiek noteikts no 
2019. gada 
2. septembra 
līdz 2019. gada 4. 
oktobrim

Publiskās apspriešanas laikā in-
teresenti klātienē vai elektroniski ar 

Attīstības programmas projekta re-
dakcijas materiāliem varēs iepazīties:

− Kokneses novada domes mājas-
lapā www.koknese.lv sadaļā “Attīstī-
bas plānošanas dokumenti”,

− valsts vienotā ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā (Ģeoportālā) www.
geolatvija.lv. 

Ar dokumenta drukas 
versiju var iepazīties 

− Kokneses novada domē, Meli-
oratoru iela 1, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, LV-5113, 
darba dienās no plkst. 8.00 - 13.00 un 
14.00 - 17.00 (pirmdienās līdz 18:00, 
piektdienās līdz 15:00), 2. stāvā, 
11.kabinetā, 

− Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs 
atbilstoši to darba laikam,

Rakstiskus ierosinājumus un 
priekšlikumus par Attīstības prog-
rammas projekta redakciju iespējams 
iesniegt līdz 2019. gada 4.oktobrim:

− Kokneses novada domē, Meli-
oratoru iela 1, Koknese, Kokneses pa-
gasts, Kokneses novads, LV-5113, 11. 
kabinetā,

− nosūtot pa pastu uz adresi: Kok-
neses novada dome, Melioratoru iela 

1, Koknese, Kokneses pagasts, Kok-
neses novads, LV-5113,

− elektroniski nosūtot uz pašvaldī-
bas e-pasta adresi: dome@koknese.lv,

− elektroniski valsts vienotā ģeo-
telpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv. 

Sniedzot ierosinājumus un priekš-
likumus par attīstības plānošanas do-
kumentu, lūdzam norādīt vārdu, uz-
vārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, sko-
lēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, 
iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā notiks 
sabiedriskā apspriede, kurā Attīstī-
bas programmas izstrādātājiem SIA 
“Konsorts” un pašvaldības pārstāv-
jiem varēs uzdot interesējošos jautā-
jumus.

Sabiedriskās apspriede notiks 
2019. gada 19. septembrī plkst. 
16:00, Kokneses tūrisma informā-
cijas centrā, 1905.gada ielā 7, Kok-
nesē.

Jautājumu gadījumā aicinām vēr-
sties pie pašvaldības kontaktpersonas: 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītājas Andas Mikālas tālr.: 
27097953, e-pasts: anda.mikala@kok-
nese.lv. 

Paziņojums par Kokneses novada 
attīstības programmas 
2020. – 2026. gadam projekta 
1. redakcijas publisko apspriešanu

Kokneses novada dome 2019.

gada 28.augustā ir parakstījusi 

vienošanos ar  Centrālo fi nanšu 

un līgumu aģentūru (turpmāk- 

CFLA) par Eiropas Savienības 

fonda  projekta “Sociālo pakal-

pojumu infrastruktūras attīs-

tība Kokneses novadā” (turp-

māk- Projekts) īstenošanu.

Anda Mikāla

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

Projekta mērķis ir izveidot ģime-
niskai videi pietuvināto pakalpojumu 
- 14 vietas, ārpusģimenes aprūpē eso-
šiem bērniem.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēti trīs 
dzīvokļi (no tiem divus apvienojot 
vienā) un veikti teritorijas labiekār-
tošanas darbi kā rezultātā pielāgotajās 
telpās tiks izveidotas 14 vietas ģime-
niskai videi pietuvinātam pakalpoju-
mam.

Projekta plānotās kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 285 915.49 euro, 
no tām 226 844.69 euro ir ERAF fi -
nansējums, Valsts budžeta dotācija 10 

721.83 euro, Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums ir 32 165.50 euro, cits 
publiskais fi nansējums, ko līdz lēmu-
mam par snieguma ietvara piešķirša-
nu priekšfi nansē pašvaldība 16 183.47 
euro. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks 
izveidots Ģimenes atbalsta centram 
“Dzeguzīte” jauns ģimeniskai videi 
pietuvināts pakalpojums. Pakalpo-
jums tiks veidots adresēs, “Madaras” 
- 8 un “Madaras”-  9, Iršu pagastā, 
Kokneses novadā.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. spe-
cifi skā atbalsta mērķa “Attīstīt pa-
kalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu 
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasā-
kuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.
gada augusts līdz 2020.gada septem-
brim.

Parakstīta vienošanās par 
Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr.9.3.1.1/18/I/026 
“Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
Kokneses novadā” īstenošanu

Sākot ar 2.septembri un līdz pat 4.ok-
tobrim, remigrantiem ir iespēja pieteik-
ties Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) un plā-
nošanas reģionu organizētajā konkursā, 
lai pretendētu uz grantu atbalstu saim-
nieciskās darbības īstenošanai, attīstībai 
vai uzsākšanai. 

Konkurss tiek organizēts jau otro 
gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu 
(grantu veidā) remigrantiem saimnie-
ciskās darbības uzsākšanai un īsteno-
šanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem 
cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgs-
tošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu 
saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk 
iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no 
citām valstī paredzētām atbalsta prog-
rammām. 

Finansējuma apmērs vienam pro-
jektam ir līdz 10 000 euro, taču, lai to 
saņemtu, nepieciešams arī remigranta 
personiskais ieguldījums saimnieciskās 

darbības īstenošanā vai uzsākšanā, pro-
ti, jānodrošina piesaistītās investīcijas, 
kā arī trīs gadu periodā pēc projekta 
uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligāto iemaksu (VSA-
OI) maksājumi. Minimālais piesaistīto 
investīciju apmērs ir 50% apmērā no 
projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta 
fi nansējuma. Piemēram, remigrācijas 
atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 
10 000 euro, projekts ir jānodrošina ar 
piesaistītājām investīcijām vismaz 50% 
apmērā no 10 000 euro, t.i., vismaz 5 
000 euro. 

Konkursam kvalifi cējas tie remig-
ranti un potenciālie remigranti, kas 
ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus un 
savu uzturēšanās adresi ārvalstīs fi ksē-
juši Iedzīvotāju reģistrā. Informācija 
par pieteikšanos fi nansējuma saņem-
šanai tiks publicēta plānošanas reģionu 
mājaslapās, kā arī mājaslapā www.paps.

lv  – sadaļā Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Pieteikšanās termiņš konkursam – 
2019. gada 4. oktobris. 

Pērn kopējais interesentu skaits par 
fi nansiālu atbalstu saimnieciskās dar-
bības uzsākšanai vai attīstībai visos 
piecos plānošanas reģionos pārsniedza 
170. Pavisam tika iesniegti 17 projektu 
iesniegumi, savukārt atbalstīti tika de-
viņi projektu iesniegumi. Lielā starpība 
starp sākotnējo projektu interesi un ie-
sniegto projektu skaitu 2018. gadā bija 
saistāma ar atbalsta pretendentu neat-
bilstību vienam no pamatkritērijiem 
– lielākā daļa no pretendentiem, lai arī 
ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija “iz-
deklarējušies” no Latvijas. 

Atbalsts saimnieciskās darbības 
īstenošanai sniegs praktisku palīdzī-
bu emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu 
ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz 
tam iespējas un ir gatavi to darīt. Šī 
brīža demogrāfi skās situācija un ie-

dzīvotāju skaita prognozes liecina, ka 
nepieciešami tādi reģionālās attīstības 
pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju 
skaita pieaugumu reģionos. Viens no 
risinājumiem ir remigrācijas veicinā-
šana. Atbalsts saimnieciskās darbības 
īstenošanai sniegs praktisku palīdzību 
emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģi-
menēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam 
iespējas un ir gatavi to darīt. Konkurss 

tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2018. gada 7. augusta notei-
kumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta 
pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un 
fi nansēšanas kārtība”. 

  Informāciju sagatavoja: Sabiedris-
ko attiecību nodaļa Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija Tālr. 
67026533, e-pasts:  prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

Sākusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem 
saimnieciskās darbības uzsākšanai

Tiesībsargs, sadarbībā ar In-
valīdu un viņu draugu apvienī-
bu “Apeirons” un Latvijas Na-
cionālo bibliotēku jau 5.gadu 
aicina konkursam “Gada balva 
cilvēku ar invaliditāti atbals-
tam” pieteikt cilvēkus, nevals-
tiskās organizācijas, kas aizstāv 
cilvēku ar īpašām vajadzībām 
tiesības un veicina viņu iekļau-
šanu sabiedrībā. 

Konkurss ir kļuvis par neat-

ņemamu Tiesībsarga biroja un 
sadarbības partneru ikgadēju 
tradīciju, un tiek rīkots ar mēr-
ķi novērtēt un atbalstīt cilvēku 
ar invaliditāti intereses pārstā-
vošo nevalstisko organizāciju, 
kā arī individuālu darbību. 
Tādejādi gan sekmējot labās 
prakses attīstību cilvēku ar in-
validitāti tiesību aizsardzībā, 
gan arī veicinot sabiedrības iz-
pratni un iesaisti cilvēku ar in-

validitāti situācijas uzlabošanā.

Šogad konkursā 
izsludinātas 
sešas 
nominācijas:

• Uzdrīkstēšanās; 
• Nodarbinātības veicinā-

tājs; 
• Sociālo tīklu balss; 
• Izglītotājs; 
• Bērnu atbalsts; 

• Pakalpojumu nodrošinā-
tājs. 

 Visās nominācijās ir iespē-
jams pieteikt nominantus di-
vās kategorijās: gan kā nevals-
tiskās organizācijas (biedrības, 
nodibinājumus), gan kā indi-
viduālu sniegumu (individuāla 
persona, uzņēmums, sociālais 
uzņēmējs, domubiedru grupa), 
kuri pēdējā gada laikā veltījuši 
savu enerģiju tieši cilvēku ar 

invaliditāti labā. Nominantus 
var pieteikt ikviens iedzīvotājs, 
institūcija, pašvaldība, uzņē-
mums vai organizācija.

 Aicinām ikvienu stāstīt par 
labajiem darbiem, līdz 7.ok-
tobrim nosūtot pieteikumus 
uz e-pasta adresi gadabalva@
tiesibsargs.lv. Pieteikuma an-
ketas un konkursa nolikums 
pieejams Tiesībsarga biroja 
mājas lapā: https://ej.uz/Gada-

Balva_2019.
  Svinīgā apbalvošanas ce-

remonija notiks šī gada 3.de-
cembrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā.

Papildu informācija:
Ruta Siliņa 

Komunikācijas un 
starptautiskās sadarbības 

nodaļas vadītāja 
Tālr. 67201416 

Ruta.Silina@tiesibsargs.lv 

Jau piekto gadu tiesībsargs izsludina konkursu 
“Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”



9 NR. 111 398 2019. gada 6. SEPTEMBRĪ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ilga Tiltiņa, Kokneses novada 

politiski represēto nodaļas 

biedre, šajā vasarā piedalījās 

fonda „Sibīrijas bērni” organi-

zētajā ekspedīcijā uz Sibīriju, 

savu piedzimšanas vietu.  

Paldies Ilgas kundzei par uz-

rakstītajiem iespaidiem mūsu 

izdevumam.

„Pateicoties Kokneses novada do-
mes fi nansiālam atbalstam, man bija 
iespēja augusta mēnesī pabūt savā 
dzimtenē  - Sibīrijā, fonda "Sibīrijas 
bērni" organizētajā  ekspedīcijā uz 
izsūtījuma vietām Tomskas apgaba-
lā. Es piedzimu 1955. gadā Tomskas 
apgabala Teguldetas rajona Skobļinas 
sādžā latviešu    Mirdzas un Vilberta 
Bērziņu ģimenē un nepilnu 2 gadu ve-
cumā kopā ar vecākiem un vecvecā-
kiem  atgriezos  Latvijā. Apmetāmies 
uz dzīvi Koknesē, kur joprojām dzī-
voju. Diemžēl manas sādžas vairs nav, 
laika gaita tā ir applūdusi, pārpurvo-
jusies. Bet pabiju Teguldetā, Čulimas 
upes krastā kas ir netālu no manas 
dzimtās sādžas un sajutos kā savējā, 
tās bija vārdos neizsakāmas emocijas. 

Ekspedīciju vadīja Dzintra Geka. 
Tās  bija  emociju, pārdzīvojumu un 
prieka pilnas dienas. Grupā bijām 27 
dalībnieki:  žurnālisti, operatori, mā-
cītājs, bet lielākā daļa bija Sibīrijas 
bērni, kuri tur dzimuši, auguši, kuri 
kopā  ar vecākiem izsūtīti 1941. un 
1949.gadā. Redzējām skaisto Sibīrijas 
dabu, apmeklējām daudzas represēto 

piemiņas vietas, palīdzējām Sibīrijas 
bērniem sameklēt viņu   sādžas, sa-
brukušās mājas, skolas, satikt skolas 
biedrus, kaimiņus, apmeklēt apbedī-
juma vietas. Tikāmies ar Sibīrijā pali-
kušajiem latviešiem, pabijām Sandras 
Kalnietes dzimtajā  sādžā. Mājupceļā   

Maskavā bija tikšanās Latvijas vēst-
niecībā, kur mūs, Sibīrijas bērnus, ļoti 
sirsnīgi uzņēma, bija diskusijas un 
sarunas vairāku stundu garumā. Tas 
bija mans tālākais un emocionālākais 
ceļojums, apciemojot savu  Dzimte-
ni pēc  62 gadiem.”

Ilga Tiltiņa savā bērnības zemē.

Atgriešanās bērnības zemē

Lai pēc atpūtas pilnās vasaras 

skolēniem būtu vieglāk at-

griezties mācību darba ritmā, 

Bebru pamatskolā pēc Zinību 

dienas nu jau par tradīciju 

kļuvusi Adaptācijas dienas 

rīkošana, kurā iesaistās arī 

vecāki. 

Bebru pamatskolas

informācija,

Dz. Sniedzes foto 

Šogad Adaptācijas dienā savu 
palīdzību piedāvāja Lība Zuku-
les kundze un viņas brīvprātīgās 
Madara Vilere, Ņina Rušmane, uz 
Bebru pagasta stadionu uzaicinot 
Aizkraukles 55. kājinieku bataljona 
zemessargus un Jumpravas pamat-
skolas Pirmās palīdzības pulciņa 
dalībniekus ar vadītāju Rutu Liepi-
ņu. Uz pasākumu uzaicinātie Pērses 
sākumskolas skolēni kopā ar Bebru 
pamatskolas skolēniem vēroja, kā 
cietušajiem pirmo palīdzību sniedz 
kara un miera laika apstākļos. Jum-
pravas pamatskolas skolēni saviem 
vienaudžiem mācīja apgūtās pras-
mes pirmās palīdzības sniegšanā, 
un tā par cilvēku glābēju bija iespēja 
kļūt ikvienam interesentam. 

Pasākuma ievadā 2018. gada 
Brīvprātīgās titula ieguvēja Daiga 
Andersone jauniešos radīja izpratni 
par to, kas ir brīvprātīgais darbs un 
cik cieši tas dažkārt saistās ar pirmās 
palīdzības sniegšanu, piemēram, 
palīdzot citiem kā asins donoram. 

Kultūras pasākumu organizato-
res Jolantas Pīķes izvēlētās mūzi-
kas ritmos visi tika rosināti vingrot 

un ritmiski izkustēties, jo vasaras 
svelmi pēkšņi nomainījis rudenīgs 
drēgnums. 

Kad pāris stundas aizritējušas 
svaigā gaisā un fiziskās aktivitātēs, 
tad zemessardzes lauku virtuvē iz-
vārītā un baudītā pusdienu zupa 
garšoja jo īpaši labi. Paldies visiem, 
kuri ieguldīja darbu šīs dienas pasā-
kuma noorganizēšanā!

Adaptācijas dienā apgūst jaunas 
prasmes

Skolotāju lomā Aizkraukles zemessargi.

Vasara gatavojas atvadām. Tas no-
zīmē, ka drīz vien rudens ienesīs dabā 
savas izmaiņas, bet biedrība „Mazā 
Taka” gatavojas jau septītajām Dzejas 
dienām. Šogad tās notiks  vasaras pē-
dējā dienā 21. septembrī plkst. 14:00 

Kokneses kultūras namā ar devīzi  – 
Zelta Sietiņš. Kā goda viesis kokne-
siešus pagodinās komponists Andris 
Kristons un Kokneses senioru jauk-
tais koris „Alaine”, kas dziedās dzies-
mas ar mūsu dzejnieku sacerētiem 

vārdiem. Gaidīsim dzejas cienītājus, 
kas bijuši ar mums kopā visos pasāku-
mos un priecāsimies  par katru jaun-
pienācēju, ko būsim ieinteresējuši.

Tātad - uz tikšanos 21. septembrī.
„Mazā Taka”

Iemirdzēsies Zelta sietiņš

Piedāvā darbu 
remontstrādniekam
SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" aicina 
darbā remontstrādnieku, iepriekšēja pieredze būvniecībā 
tiks uzskatīta par priekšrocību. Pretendentam nepieciešama 
autovadītāja apliecība  - vismaz B kategorija. Atalgojums no 700 
EUR. Nodrošinām sociālās garantijas.

Pretendentiem CV iesniegt SIA "Kokneses Komunālie 
pakalpojumi" 1905.gada ielā 7 Koknesē vai sūtīt uz e-pastu: 
komunalie@inbox.lv. Papildus informāciju var saņemt 
pa tālr. 29374819

Kustība “Lielā talka” un Latvijas 
Pašvaldību savienība aicina ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju šī gada 21. sep-
tembrī pievienoties akcijai “World 
Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules 
talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem 
Pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu 
pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. 
Mums ir jādomā par nākamajām 
paaudzēm, lai tās var droši dzīvot uz 
skaistas un veselīgas planētas. Pasau-
les talkas galvenais mērķis ir apvienot 
cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu 
un klimata pārmaiņām.

Lielās Talkas idejas autore ir rakst-
niece Anna Žīgure, bet pati ideja aiz-
gūta no igauņiem, kas vides sakop-
šanu visas valsts mērogā pirmoreiz 
rīkoja 2008.gada 3.maijā. Visas trīs 
Baltijas valstis 2008.gadā ar Talku 
savā zemē aicināja cilvēkus sniegt dā-
vanu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
90.gadskārtā, sakopjot zemi. 

Tieši dēļ valsts mēroga talkām un 
lielā sabiedrības atbalsta šai idejai 
Baltijas valstīs, aizsākās arī Igaunijas 
NVO koordinēta starptautiska kus-
tība “Let`s Do It World!”, kas 2018. 
gada 15. septembrī rīkoja pirmo Pa-
saules talku, kurā piedalījās 18 miljo-
ni 157 pasaules valstu iedzīvotāju. Tas 
ir milzīgas panākums un Baltijas val-
stu pienesums visas pasaules nākot-
nei. Pēc pirmās “Pasaules talkas”, Tal-
linā notika tai veltīta konference, kurā 
Latvijai tika pasniegta izcilības balva 
kā labākajai valstij, kur talkās gadu no 
gada iesaistās procentuāli visvairāk 
iedzīvotāju. Tas ir ievērojams starp-
tautisks novērtējums tam darbam, ko 
iepriekšējos desmit gados, paveikuši 
visi Latvijas talcinieki.

Šogad Pasaules talka tiek rīkota 
otro reizi un mēs, Lielās talkas orga-
nizatori, kā arī Latvijas Pašvaldību 
savienība, aicinām ikvienu iesaistī-
ties talkas aktivitātes. Ja visa pasaule 
21.septembrī vāks atkritums, sakops 
savu valsti, tad Latvija un tās iedzī-
votāji, to paveica jau pavasara talkā, 
tāpēc rudenī Pasaules talkai pievie-
nosies ar koku sēšanas un stādīšanas 
akciju “Laimes koki” – lai katra tās ie-
tvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks 
varētu izaugt par nākotnes dižkoku, 
kļūstot par Latvijas ieguldījumu pa-
saules ekosistēmas līdzsvara atjauno-
šanā.

Ikviens tiek aicinātas savu iespēju 
robežās organizēt kolektīvus pasāku-
mus vai piedaloties individuāli, iesais-

tīties pasākumā, arī kusībai “Lielā Tal-
ka” pastāstot par savām aktivitātēm, 
rakstot uz: talkas@talkas.lv. 

Akcijas “Laimes koki” 
mērķis ir: 

• Veidot bērnos un jauniešos atbil-
dības sajūtu par dabas saglabāšanu – 
veidot dziļāku izpratni par dabas pro-
cesiem, uzņemoties rūpes par kāda 
konkrēta koka izaudzēšanu;

• Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspē-
jīgas un vides jomā atbildīgas valsts 
starptautisko tēlu;

• Veicināt aktīvāku sabiedrības ie-
saisti vides jautājumu risināšanā vie-
tējā un globālā mērogā.

Kādēļ koku stādīšana nevis atkritu-
mu vākšana? Latvijā kopš 2008. gada 
katru gadu pavasarī notiek Lielā tal-
ka, kuras ietvaros no atkritumiem tiek 
attīrītas piesārņotās un piegružotās 
vietas visā valsts teritorijā. 2019. gada 
aprīļa Lielajā talkā piedalījās vairāk kā 
145  000 iedzīvotāju. Jau pēdējos ga-
dos arvien biežāk atkritumu vākšanas 
vietā noris vides labiekārtošanas dar-
bi, jo vidē nonākušo atkritumu dau-
dzums Latvijā ir būtiski samazinājies. 
Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības 
forma WCD izvēlēta arī tādēļ, ka ko-
kiem ir būtiska loma planētas klimata 
līdzsvara uzturēšanā un cilvēkam ve-
selīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā.

Kā piedalīties? Dalība “Laimes 
koku” akcijā ietver šādus soļus:

1) Podiņā jāiesēj iepriekš sagatavo-
ta koka sēkla vai savā apkaimē jāiestā-
da koka stāds, domās vai vārdos izsa-
kot vēlējumu sev, Latvijai vai pasaulei;

2) Sēšanas / stādīšanas process jā-
nofi lmē vai jānofotografē un jāpublicē 
savos sociālo tīklu kontos, izmantojot 
tēmturus: #Lielatalka #WorldCleanu-
pDay #Laimeskoki; 

3) Interaktīvajā kartē, kas atroda-
ma vietnē talkas.lv, jāatzīmē vieta, kur 
iestādīts vai iesēts jaunais kociņš.

Papildus informācija:
https://talkas.lv/2019/09/03/liela-

talka-aicina-latvijas-iedzivotajus-uz-
pasaules-talku/

www.talkas.lv 
Laimes koku karte:
https://talkas.lv/laimes-koki/

Vita Jaunzeme
Lielās talkas organizatore

Gints Kaminskis
Latvijas Pašvaldību savienības 

priekšsēdis

Aicinājums piedalīties 
Pasaules talkā
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Kokneses parkā 
uzstādītas jaunas 
norādes un 
informācijas stendi

Kokneses viducī, vietā, kur tū-

risti ierodas uzzināt Hanzas pil-

sētas stāstu – viņi var nokļūt arī 

radošā mākslas gaisotnē. 19. 

augustā 1905. gada ielā 7 SIA 

„Kāpiņa” atklāja modes uzņē-

mumu ar skanīgu nosaukumu 

„Dunense”, kas, izrādās, vēstu-

riski un simboliski sasaucas ar 

Daugavas vārdu.

Sarmīte Rode,

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Foto no uzņēmuma arhīva

SIA „Kāpiņa” amatu, atpūtas un 
mācību centrs „Mazā kāpa” Koknesē 
darbojas jau vairāk kā desmit gadus, 

n e m i t ī g i 
att ī s tot ies 
un topot 
par arvien 
j au d ī g ā ku 
ģ i m e n e s 
uzņēmumu. 
„Pastāvēs , 
kas pārmai-
nīsies!” teic 
uzņēmuma 
ī p a š n i e c e 
Inese Kāpi-

ņa, kura ļoti lepojas ar 
savu kolektīvu un ģimenes atbalstu. 
Līdzās viņai darbojas meita Kristīne, 
vedekla Rita un dēls Kārlis, kurš ir 
jaunā zīmola logo autors, arī vecākais 
dēls Kristaps ir kopīgo ideju atbalstī-
tājs. 

Mums jākļūst 
modernākiem!

„Izveidojot jaunu uzņēmumu jau-
nā vietā, arī mēs gribējām mainīties. 
Pareizāk sakot, bērni bija tie, kas tei-
ca, ka mums jākļūst modernākiem. 
Līdz šim 99% strādājām Latvijas 
pircējiem, bet tagad mēģinām iziet 
starptautiskā apritē. Mani jaunieši 

uzskatīja, ka arī jaunajam uzņēmuma 
nosaukumam jābūt labskanīgam un 
labi saprotamam angļu valodā. Mo-
des uzņēmums angliski skan daudz 
saprotamāk nekā – amatu, atpūtas un 
mācību centrs,” stāsta Inese. Ar „Du-
nense” vārdu līdz šim jau darbojās 
biedrība. Pirms pieciem gadiem, dibi-
not biedrību, šo nosaukumu ieteikusi 
Ieva Ūtēna. Ineses dēls Kārlis izpētījis, 
ka Dunenses vārds minēts Indriķa 
hronikās jau 13. gadsimtā, kad vācieši 
Daugavas krastā dzīvojošos līvus dē-

vējuši par daugaviešiem, kas latīņu 
valodā ir „dunenses”. 

Lakstīgalu ielā 4 turpina darboties 
viesu nams, notiek ekskursijas un ra-
došās darbnīcas, bet jaunajā mājvietā 
notiek ražošanas process un tiek gai-
dīti ciemos gan koknesieši, gan tūristi.

Jaunas iekārtas no 
Amerikas un Itālijas

Jaunajā uzņēmumā ir gaiša un pla-
ša ražošanas telpa, kurā ar prasmīgo 
darbinieču Irīnas un Tatjanas rokām 
top ādas izstrādājumi, vēl vienā telpā 
ir iekārtots veikaliņš un noliktava, kur 
uz vietas var iegādāties „Dunenses” 

produkciju, atsevišķā telpā ir grāmat-
vedības kabinets, bet ceturtā – plāno-
šanas telpa, kur dzimst arvien jaunas 
idejas, tagad ir dizaina speciālista 
Kārļa pārziņā un tajā ir divas jaunas 
iekārtas, kurām ir īpaša pievienotā 
vērtība. Ar Lauku atbalsta dienesta at-
balstu uzņēmums iegādājies modernu 
lāzerprinteri no Amerikas. Šobrīd 
Latvijā šī ir tikai otrā iekārta, kas pie-
dāvā tik daudzveidīgas funkcijas. „Lai 
attīstītos, visu laiku ir jāmācās. Kār-
lis ir apguvis šīs ierīces profesionālās 
programmas, kuras piedāvā apstrādāt 
ne tikai ādu, bet arī papīru, plastmasu, 
fi nieri, stiklu un koku, tādējādi rodot 
iespēju ražot visdažādākos suvenīrus. 
Aicināsim lāzerprintera daudzpusīgās 
iespējas izmantot gan iestādes, gan 
individuālos pasūtītājus,” stāsta Inese 
Kāpiņa. Otra iekārta, kas atceļojusi no 
Milānas, veic ādas plānināšanu. Abas 
iekārtas izmantojamas kompleksi, do-
dot iespēju radīt arvien interesantāku 
piedāvājumu.

Ineses meita Kristīne ir apguvusi 
šūšanas prasmes un sper pirmos so-
ļus šūšanas mākslā. Pašreiz tiek lolota 
ideja, kā audumu dabīgi papildināt ar 
ādu. Drīzā nākotnē modes uzņēmu-
ma „Dunenses” piedāvājumu klāstu 
papildinās oriģināli aksesuāri un citi 
pārsteigumi dāmām.

Pirmie tūristi jau 
klāt!

Draudzīgi sadarbojoties ar Kok-
neses tūrisma informācijas centru, 
tūristi ir laipni gaidīti apskatīt jauno 
uzņēmumu. „Vēl nebijām sarīkojuši 
atklāšanas pasākumu, bet pirmā tū-
ristu grupa jau bija klāt!” smaidot 
stāsta uzņēmuma vadītāja.

Nokļūt jaunajā uzņēmumā var no 
tūrisma informācijas centra vai no 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpo-
jumi” ieejas. Uzņēmums apmeklē-
tājiem atvērts katru darbadienu no 
pulksten 9 līdz 17. 

Modes uzņēmuma „Dunense” 
atklāšanas dienā izskanēja daudzu 
koknesiešu un iestāžu pārstāvju 
sveicieni un veiksmes vēlējumi Ine-
ses Kāpiņas radošajam kolektīvam. 
Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris izteica gan-
darījumu, ka telpas, kas ilgus gadus 
netika izmantotas, ir ieguvušas dar-
bīgus saimniekus.

Skolēniem sācies jauns mācību 
gads, arī modes uzņēmuma „Du-
nense” radošā komanda nemitīgi 
mācās, jo viņi zina, ka panākumu 
atslēga ir pavisam vienkārša: ar lie-
lu prieku un aizrautību darīt to, kas 
patīk pašiem un sagādāt prieku ci-
tiem! 

Pastāvēs, kas pārmainīsies! 
Savu darbību uzsācis modes uzņēmums „Dunense” 

„Ja dari, kas patīk, katra diena dāvā smaidu!” – 
teic Inese Kāpiņa.

Koknesē
• Veikta Blaumaņa un Indrānu 

ielas pārbūve posmā līdz Lāčplēša 
ielai Koknesē. Pārbūves laikā veikti 
ielas, nobrauktuves un stāvlaukumu 
segas izbūves darbi. Iela nodota eks-
pluatācijā, darbus veica SIA “Asfalt-
būve”.

• Kokneses parkā turpinās lab-
iekārtošanas darbi, kas noritēs arī 
nākamajā gadā. Šajā vasarā uz-
stādītas norādes un informācijas 
stendi, kā arī jauni soli pie koka 

skulptūras “Mūžībai”.
• Kokneses pagasta teritorijā uz-

liktas jaunas atkrituma urnas.
• Veikta autoceļa Bormaņi-Upe-

slīči posma seguma atjaunošana 
un autoceļa Bilstiņi-Atradze posma 
ceļa virsmas sagatavošana divkāršai 
virsmas apstrādei ar bitumenu un 
šķembiņām.

•  Satiksmes un gājēju drošībai uz 
L.Laicena, Meža ielām un autoceļa 
Bilstiņi-Atradze uzstādītas jaunas 

ceļa zīmes. Lūdzam ievērot 
šīs ceļa zīmes!

• Autoceļa Vītoliņi-Es-
trāde sadalošajā joslā pie 
Kokneses luterāņu baznīcas 
uzstādīts jauns dekoratīvs 
koka objekts.

Bebru pagastā
• Veikta logu un durv-

ju nomaiņa „Pagastmājā”. 
Darbus veica SIA „VV būv-
nieks”.

• Pabeigta Stadiona mājas 
iekštelpu sakārtošana un elek-
troinstalācijas atjaunošana.

• Bebru pamatskolā 
veikts 1. klases kabineta re-
monts, notiek iekšpagalma 
sakārtošana.

• PII „Bitīte” veikts spor-
ta kabineta remonts, 
septiņu logu nomaiņa, 
pašreiz notiek taciņu 
bruģēšana un jumta no-
tekūdeņu sistēmas sa-
kārtošana.

• Komunālā nodaļa vei-
kusi Vecbebru tehnikuma 
katlu mājas jumta atjauno-
šanu, uzstādīti jauni soliņi 
Mežaparka estrādē, izbūvē-
ta taciņa „Bērzi” – „Zālītes”. 

Iršu pagastā 
• Pašlaik norit jumta seguma 

nomaiņa daudzdzīvokļu mājai “Di-
manti”, darbus veic SIA “JuN”.

• Sakopta Iršupītes krastu apkār-
tne. Darbs pie teritorijas sakopšanas 
turpināsies arī nākamajā gadā.

• Šajā mēnesī tiks veikta logu no-
maiņa pasākumu zālei pagasta pār-
valdes ēkā un ielas apgaismojuma 
sakārtošana pie līvānu mājām.

Paveiktie labiekārtošanas darbi

Uz viena viļņa. Uzņēmuma atklāšanas dienā vadītāju 
sveica viņas radošā komanda. No kreisās: Kristīne, 

Dina, Irīna, Tatjana un Rita.

Šovasar Kokneses parkā tika uz-
stādītas 12 jaunas virzienu norādes, 
7 informācijas stendi pie dažādiem 
apskates objektiem, t.sk., pie jaunā 
Pērses ūdenskrituma atveida, Kok-
neses muižas jaunajām pils drupām 
un koka skulptūras „Mūžībai”, Jāņa 
vārtiem, piemiņas akmens „Pērses 
meitene”, Tējas namiņa – lapenes, 
Jāņa kapiem (zviedru kapiem) un 
Brāļu kapiem, kā arī tika uzstādī-
tas 3 parka shēmas parka teritorijā. 
Parka infrastruktūra tika pilnveido-
ta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014.-2020.gadam 
projekta Nr.LLI-313 “Aizraujošs 
ceļojums muižu parkos četros ga-
dalaikos” /4SeasonsParks ietvaros. 
Projekta ieviešanas gaitā pagāju-
šā gada beigās iedzīvotājus ar savu 
klātbūtni priecēja jaunizveidotais 
tūrisma objekts – Pērses ūdenskri-
tuma atveids un šīs vasaras sākumā 
lielu iedzīvotāju atziņu un bērnu 
sajūsmu raisīja koka šūpoles parkā. 
Parka infrastruktūras un labiekārto-
šanas darbi ir pabeigti, tāpēc laipni 
aicināti visi iedzīvotāji un Kokneses 

novada viesi un apmeklētāji to ap-
skatīt un iepazīt !

Projekta mērķis ir veicināt kultūr-
vēstures objektu ilgtspēju, palielināt 
to pievilcību apmeklētājiem. Pro-
jekta aktivitātes ietver četru muižu 
parku labiekārtošanu Elejā, Kokne-
sē, Rokišķos un Pakruojis. Projekta 
īstenošanas ilgums no 01.03.2018.-
29.02.2020. Projekta kopējās izmak-
sas - 692 246,78 euro, t.sk., ERAF 
finansējums – 588 409,75 euro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Ei-
ropas Savienības finansiālo atbalstu. 
Par publikācijas saturu pilnībā at-
bild Kokneses novada dome un tas 
nekādos apstākļos nav uzskatāms 
par Eiropas Savienības oficiālo no-
stāju.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
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31. augustā Vecbebru stadionā 
norisinājās Ģimenes veselības die-
na - 57 .Sporta svētki, projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/019 ”Koknese- veselīgākā 
vide visiem!” pasākuma "’Ģimenes 
veselības diena" ietvaros, kas pulcēja 
vairāk kā 100 apmeklētājus un kuri 

bija ieradušies no 
Bebriem, Kok-
neses, Meņģeles, 
Madlienas, Ķeipe-
nes, Vērenes, Pļa-
viņām, Vietalvas.

Diena sākās ar 
reģistrēšanos no 
plkst. 9.00, savu-
kārt plkst. 10.00 
visi sakārtojās svi-
nīgajā līnijā, jaunā 

Vecbebru sporta karoga pacelšanas 
ceremonijā. 

Sporta svētku programma ietvēra 
trīscīņas (sprints, tāllēkšana, maisa 
mešana), šķēršļu joslas, šautriņu me-
šanas, šaušanas ar pneimatisko ieroci, 
apvidus skrējiena (900 m, 1800 m, 

2700 m), volejbola “Pro” un “Tautas” 
grupās, pāru stafetes,  baļķa celšanas 
un virves vilkšanas sporta disciplīnas 
un vingrošanas nodarbības fi ziotera-
peites Janīnas Grinsones vadībā, uz-
tura speciālistes Ilzes Začestes lekciju 
“Veselīga uztura un dzīvesveida me-
todes- svara kontrolei, slimību profi -
laksei”. Papildus sportošanai priekš-
pusdienā trīs stundas darbojās “bērnu 
stūrītis” ar tuneļiem, laipām, riņķiem, 
ko nodrošināja PII Bitītes personāls 
un vienu stundu vakarpusē - raķešu 
šaušanas un putu čūsku atrakcija, ko 
organizēja biedrības “Zaļā ozollapa” 
vadītāja Daiga Igaune.

Patīkami, ka programmu stiprinā-
ja lauku vides spēcīgas sastāvdaļas ar 
motoriem - traktors T-25 (vilkšanas 

atrakcijā pieaugušajiem), zāles 
pļāvējs (vilkšanas atrakcijā sko-
lēniem), teleskopiskais iekrāvējs 
(šķēršļu joslas disciplīnā). 

Šis gads zīmīgs ar to, ka sporta 
svētku sekretariāts un uztura lek-
tore varēja izmantot svaigi remon-
tētās stadiona ēkas telpas un dalībnie-
kiem skriešanas disciplīnās bija jauni 
numurkrekli ar Vecbebriem nozīmīgu, 
šogad maketētu simboliku, kā arī ties-
nešiem bija jauni un vienoti T-krekli. 
Jaunajos Vecbebru sporta kreklos mēs 
nākamgad labprāt apmeklētu arī citu 
ciematu sporta svētkus.

Atzinība izsakāma kuplajam ties-
nešu pulkam un viņu izturībai, kā arī 
Bebru pagasta pārvaldei, skolēniem, 
iedzīvotājiem, bērnu vecākiem, kas 

ieguldīja lielu darbu pasākuma tapša-
nā un norisē.

Pasākuma balvu fondu kuplināja 
“Ievas siers”, DUS “Virši-A”, veikals 
“Ziedi”, Kokneses  sporta centrs, Kok-
neses tūrisma centrs, mednieku vei-
kals “Artemīda”.

Informāciju sagatavoja:
Artis Zvejnieks, Bebru pagasta 
pārvaldes sporta organizators
Daiga Igaune, biedrības “Zaļā 

ozollapa”pārstāve

24. augustā Kokneses tūrisma in-
formācijas centra mājīgajā izstāžu 
zālē, kur visu vasaru bija skatāms 
Kokneses mākslinieka Pāvila Karpa 
gleznās iemūžinātais Pērses un Dau-
gavas skaistums, skanēja Olgas Kļavi-
ņas dzejas vārsmas un Montas Skujas 
dziesmas, kurās arī virmoja mīlestība 
uz Koknesi. 

 Dzejas un mūzikas cienītāji šajā 
dienā bija aicināti pabūt kopā Olgas 
Kļaviņas dzejas pasaulē, svinot viņas 
skaisto dzīves jubileju. No 1972. gada 
Olga ar ģimeni par savām mājām sauc 
Koknesi. Te pagājuši piepildīti darba 
gadi, izaudzināti bērni un sagaidīti 
mazbērni. Dzejai pieder viņas sirds, 
par to atkal no jauna pārliecinājās 
klātesošie, ieklausoties sirsnīgajās 
dzejas rindās un pasākuma vadītājas 
Ineses Krūmiņas stāstījumā par Olgu, 
jo abas ir pazīstamas ilgus gadus. Ju-

bilāri daudz baltu dieniņu vēlēja bied-
rības „Mazā taka” autores, jo Olga 
radoši darbojas biedrībā, viņas dzejoļi 
izdoti divās kopgrāmatās. Tuvi un tāli 
ciemiņi novēlēja šīs dienas gaviļniecei 
ar tikpat gaišu pasaules redzējumu 

doties pa dzīvi, bet bērnības draugs 
no Līvāniem dāvāja Olgai paša sace-
rētu dzejoli. 

Lai piepildās visi labie vēlējumi un 
sapnis par savu dzejas grāmatu!

Sarmīte Rode

Olga Kļaviņa pasākuma dienā, saņemot visskaistākos augusta ziedus.

Koknese – laimes un iedvesmas zeme

Latvijā ir daudz lielisku un panāku-
miem bagātu uzņēmumu. Bet ne visi 
veiksmes stāsti izskan tik skaļi, cik tie 
būtu pelnījuši. Lai atklātu visai Latvijai 
inovatīvos, spējīgos uzņēmumus, tos, kas 
kvalitātes latiņu paši ceļ arvien augstāk 
un droši sevi piesaka ārvalstīs, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju rīko 
konkursu “Eksporta un inovācijas balva”.

Pieteikties iespējams vēl līdz šī gada 
15. septembrim. Gaidīti ir pieteikumi 
no uzņēmumiem, kas pārstāv dažādas 
nozares, dažādus reģionus, jo vēlamies 
ieraudzīt visas Latvijas spēku, kas slēpjas 
inovācijās, kvalitātē un eksportā. Un arī 
daudzveidībā. 

Iepriekšējos gados kādu no godalgo-
tām vietām ir ieguvuši tādi uzņēmumi 
kā Latgales dārzeņu loģistika, Choco-
late Confectionary, Stiga RM, Lauma 
Fabrics, Valmiermuižas alus, Daiļrade 
koks, Snores, Knauf, Spodrība, Smiltenes 
piens, Karavela, Lat Eko Food, Dobeles 
dzirnavnieks un citi uzņēmējdarbības 
izcilnieki, kas pārstāv visdažādākās Lat-
vijas puses. Arī šogad vēlamies, lai veik-
smes stāstu vidū izskan gan tie, kas ražo 
un sniedz pakalpojumus lielās pilsētās, 
gan tie, kas savai darbībai izraudzījušies 
attālākus novadus. 

Aicinām ierakstīt savu vārdu uzņē-
mējdarbības panākumu sarakstā, piesa-
koties “Eksporta un inovācijas balvai”. 
Konkursanti tiek vērtēti četrās kategori-
jās:

• Eksportspējīgākais komersants lielo, 
vidējo un mazo komercsabiedrību gru-
pās

• Importa aizstājējprodukts

• Inovatīvākais produkts
• Rūpnieciskais dizains
Pirmajā kārtā tiks vērtētas uzņēmu-

mu pieteikuma anketas, kuras iespējams 
iesniegt gan vienā, gan vairākās kon-
kursa kategorijās. Uzņēmumus, kas būs 
izvirzīti konkursa otrajai kārtai, žūrija 
apmeklēs klātienē. Šajās vizītēs aicināsim 
piedalīties arī mediju pārstāvjus, un par 
to sākumu informēsim konkursa gaitā. 

Arī šogad no Latvijas lielāko ekspor-
tētāju vidus tiks izraudzīts titula „Eks-
porta čempions” ieguvējs, kam apbalvo-
jumu pasniedz Valsts prezidents. 

Uzvarētāji tiks paziņoti 2019. gada 5. 
decembrī laureātu apbalvošanas cere-
monijā, kas šogad solās izvērsties īpaši 
svinīgi, jo notiks Melngalvju namā. Šis 
pasākums ir brīdis, kad kopā sanāk gan 
konkursa dalībnieki, gan žūrijas komisi-
ja, amatpersonas un ko pagodina Valsts 
prezidents. 

Piedaloties konkursā, uzņēmums gūs 
iespēju saņemt  naudas balvu darījuma 
braucienu apmaksai  vai  reklāmas lau-
kumu kādā no LIAA izdevumiem,  kā 
arī  tiesības izmantot „Eksporta un ino-
vācijas balvas 2019” laureāta zīmi savos 
mārketinga materiālos un uz produkta 
iepakojuma. Informācija par visiem 
konkursa dalībniekiem tiks ievietota 
mājaslapā eib.liaa.gov.lv. 

Dalība konkursā ir bezmaksas. 
Ar līdzšinējiem konkursa „Eksporta 

un inovācijas balva” laureātiem var iepa-
zīties mājaslapā eib.liaa.gov.lv.

Papildu informācija: 
Biznesa informācijas nodaļa 

Tālrunis: 67039459 
E-pasts: zinas@liaa.gov.lv 

Konkurss “Eksporta un 
inovācijas balva”: meklējot 
inovatīvos un spējīgos 
uzņēmumus no visas Latvijas

Ar Ģimenes veselības dienu svin 
57. Vecbebru sporta svētkus 
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Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī 

šogad Kokneses vārds,  vairākas 

reizes izskanējis autosporta sa-

censībās. Mūsu sportisti aktīvi 

piedalās autokrosa un rallijkrosa 

sacensībās ne tikai Latvijā, bet 

arī Lietuvā un Igaunijā. Šogad 

dažāda līmeņa sacensībās startē 

trīs Kokneses novada autospor-

tisti, bet vēl divi ir uzsākuši savas 

gaitas autosportā.

Sanita Mirošņika,

Kokneses sporta centrs

Mazākais no autosportistiem – 
Emīls Mirošņiks (7 g.v.) šogad mini ba-
giju klasē startē gan Latvijas, gan Lietu-
vas čempionātā. Šobrīd aizvadītas kopā 
jau 10 sacīkstes – piecas no tām Latvijas 
čempionātā, četras Lietuvas čempionā-
tā un viens posms aizvadīts arī amatieru 
sacensībās, Lietuvā. Latvijas čempionā-
ta 1.posmā, 12.maijā Brenguļu autotra-
sē tika iegūta 6.vieta. Otrais posms jūni-
ja vidū notika Biržos, Baronu autotrasē, 
kur Emīls Mirošņiks dienas gaitā rādīja 
lielisku sniegumu, fi nālā izcīnot augsto 
2.vietu! 3.posmā Pilskalnu trasē 4.vieta, 
tāpat kā ceturtajā posmā Vecpilī, kur 
tika piedzīvots neveiksmīgs kūlenis. 24. 
augustā Smiltenē, Tepera autotrasē tika 
parādīts teicams sniegums visos trijos 
kvalifi kācijas braucienos, taču pēc trešā 
nobrauciena sākās problēmas ar tehni-

ku. Līdz ar to, fi nāla braucienā pēcstarta 
zonā neizdevās attīstīt pietiekošu jaudu, 
kā rezultātā Emīls ierindojās 5.vietā. 
Šobrīd Latvijas Čempionāta kopvērtē-
jumā pēc pieciem posmiem Emīlam 
Mirošņikam 4.vieta. Latvijas čempionā-
ta noslēdzošais posms notiks 7.-8. sep-
tembrī Mūsas trasē, Bauskā.

Lietuvas čempionātā aizvadīti 4 pos-
mi. Mini bagiju klasē Latviju pārstāv divi 
mazie braucēji – Emīls Mirošņiks un Jā-
nis Kozlovskis no Ogres. Lietuvā pirmajā 
posmā Šakiai, Pavilkiju trasē – Emīlam 
4.vieta. Veiksmīgāks bijis 2.posms Tau-
ragē, kur izcīnīta 2.vieta. Trešais posms 
Lietuvas čempionāta ietvaros notika 
Ukmerģē, kur visas dienas garumā tika 
risinātas dzinēja problēmas. Diemžēl 
tās neizdevās novērst, kā rezultātā bagijs 
fi nāla braucienā noklusa jau pēc pirmā 
apļa. Tomēr Mirošņiks nebija vienīgais, 
kuru piemeklēja tehnikas problēmas 
– vien dažus metrus pirms viņa no sa-
cīkstēm izstājās arī lietuvietis Adrijus 
Lugauskas, nodrošinot Emīlam 4.vietu. 
Ceturtajā posmā Plunģē smagās cīņās 
tika iegūta 4.vieta. Šobrīd kopvērtējumā 
koknesietim vienāds punktu skaits ar lie-
tuvieti Lēju Vareikaiti – abi sportisti dala 
3./4.vietu! Šosezon atlikuši vēl 2 posmi 
– 14.septembrī Šakiai un 28.septembrī 
Marijampolē.

Emīls Mirošņiks šogad piedalījies arī 
reģionālajās sacensībās “Kurzeme- Že-

maitija”, kur startēja 2.posmā Akmenē, 
Lietuvā. Šajās sacensībās izdevās uzva-
rēt un izcīnīt 1.vietu!

Pieredzējušais Andis Ūtēns šogad 
no autokrosa “pārlēcis” uz rallijkrosu 
– Super 1600 klasi. Rallijkross, tāpat kā 
autokross, ir apļveida sacensības slēgtā 
trasē, būtiskākā atšķirība ir trases se-
gums. Rallijkrosā lielāko trases daļu 
sedz asfalts. Viss sacensību formāts ir 
ļoti līdzīgs kā autokrosā, atšķīrās star-
ta procedūra – mašīnu skaits uz starta. 
Šeit arī tiek izmantots trases papildus 
elements – Džokera aplis, kad braucē-
jam arī stratēģiski jādomā, kurā iebrau-
ciena aplī iebrauks Džokerī.

Ūtēns šogad mērojas spēkiem ar 
braucējiem no Latvijas un Igaunijas. 
Pirmajā posmā 4.-5.maijā Biķerniekos 
Andis izcīnīja 5.vietu. Veiksmīga sacīk-
ste norisinājās 2.posmā “Baronu” trasē, 

kur sīvā cīņā Ūtēns iegva 3.vietu, bet 
trešais posms 6.-7. jūlijā, Biķerniekos 
nebija tik veiksmīgs kā iepriekšējais. 
Neizdevās iekļūt fi nālā, kā rezultātā iz-
cīnīta 8. vieta. Ceturtajā posmā Igaunijā 
Andis rādīja teicamu sniegumu fi nālā 
ierindojoties 5.vietā. Latvijas rallijkro-
sa čempionātā pēc četriem posmiem 
Ūtēns kopvērtējumā atrodas 4.vietā. 
Atlicis vēl viens posms, kurš notiks sep-
tembrī, Mūsas trasē, Bauskā.

Koknese arī šogad tiek pārstāvē-
ta amatieru sacensībās. “Aukštaitija 
– Zemgale” rīkotajos posmos, tāpat 
kā pagājušo gadu, augstus rezultātus 
sasniedzis Māris Riekstiņš no Vecbeb-
riem, kurš startē RWD2500 klasē.

Mārim bijušas aizraujošas cīņas un 
pjedestāli katrā posmā. Otro vietu izcī-
nīja sacīkstēs Ludzā un Aknīstē. Spraiga 
cīņa Riekstiņam izvērtās Biržai trasē, 

Lietuvā. Visos trīs kvalifi kācijas brau-
cienos Māris bija pārliecinošs līderis, 
taču fi nāla braucienā sportists neveiks-
mīgi startēja un zaudēja līderpozīciju. 
Māris cīnījās līdz galam un vien pusapli 
pirms fi niša karoga no 3.vietas tomēr 
izdevās “izraut” 1.vietu! Posmā Ramy-
gala trasē izcīnīta  3. vieta. Mārim šose-
zon atlicis vēl viens posms, kurš notiks 
22.septembrī Kupišku trasē Lietuvā.

Šogad amatieru autokrosā savus spē-
kus izmēģinājuši arī Kokneses novada 
pārstāvji – Ingus Lazdāns no Kokneses 
un Kristaps Lapiņš no Vecbebriem. In-
gus startējis jau trīs posmos – Aknīstē, 
Ramygala (Lietuvā) un Biržai trasē, kur 
fi nāla braucienā nācās izstāties no sa-
cīkstes nopietnu tehnikas problēmu dēļ, 
bet  Kristaps veiksmīgi debitējis Biržai 
trasē – iegūstot 4. vietu! Šiem sportis-
tiem lielākie panākumi vēl priekšā!

Koknese autosportā 2019

Rallijkrosā startē Andis Ūtēns. Pie stūres Emīls Mirošņiks.

16. augustā Iršos pie Magazīnas 
norisinājās "Hiršenhofas mājražotāju 
tirdziņš", kur pirkt un pārdot gribētāji 
varēja, andelēties un tirgoties ar visā-
diem labumiem. Paldies visiem pirkt, 
pārdot, dāvāt gribētājiem! Kultūras 
pasākumu organizatore Ilze Kaša teic: 
„Īpašs paldies Iršu pagasta jauniešiem, 
Anitai Kalniņai, Vitai Kažociņai, Jurim 
Savickim un „Aizezeres muzikantiem” 
par brīnišķīgo muzikālo skanējumu! 
Uz tikšanos nākošreiz!”

Lauku labumi 
Hiršenhofas tirdziņā

 Līksmība un pārsteigumi Hiršenhofas 
tirdziņā.

„15. augustā Iršos Daigas Igau-
nes pavadībā aizceļojām debesu 
augstumos un dabas burvībā. Mēs 
izvēlamies iedegties un baudīt dzī-
vi. Liels paldies Daigai par dabas 
stāstiem un vainagu pīšanas meis-
tarklasi! Dzīve ir skaista, baudīsim 
to kopā biežāk!” – novēl 

Ilze Kaša, kultūras pasākumu 
organizatore

Vainagu pīšanas 
meistarklase Iršos
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24.augustā Kokneses 

stadionā norisinājās 

pirmais Kokneses sporta 

festivāls, kurš pulcēja lie-

lu dalībnieku skaitu, kas 

visas dienas garumā no 

10:00 – 21:00 piedalījās 

dažādās sportiskās akti-

vitātēs, baudīja silto laiku 

un draudzīgo sacensību 

atmosfēru, cīnījās par fes-

tivāla balvām un cienājās 

ar gardiem ēdieniem un 

dzērieniem bufetē.

Kokneses sporta centra 

informācija

Tā kā apkārtējos pagastos, 
kā piemēram Meņģelē (šogad 
tika aizvadīti 72. sporta svēt-
ki) un Vecbebros ( 31.augustā 
tiks aizvadīti 57.sporta svētki) 
sporta svētki kļuvuši par vienu 
no gada gaidītākajiem notiku-
miem pagasta dzīvē, tad Kok-
nesē kādu laiku sporta svētku 
tradīcija tika pazaudēta. Tie 

tika atjaunoti 2014.gadā un šo-
gad būtu bijuši 6. sporta svētki, 
bet tā kā viss mūsdienās mai-
nās ļoti strauji, tad sporta svēt-
ku konceptu nolēmām mainīt 
un pasākuma formātu vairāk 
pielāgojām festivāla prasībām, 
kur sportiskās aktivitātes tika 
padarītas draudzīgākas, ko-
pīgākas un skatāmākas. Liels 
prieks šoreiz par to, ka izdevās 
dalībniekus noturēt sacensību 
vietā gandrīz visu dienu un 
tie “klejoja” no vienas aktivitā-
tes pie nākamās un gaidīja vēl 
nākamās, lai samērotu savus 
spēkus ar citiem festivāla da-
lībniekiem.

No zābaku 
mešanas līdz 
šķēpa mešanas 
mērķī

Festivāls iesākās ap plkst. 
10:00 ar nelielu simbolisku at-
klāšanas ceremoniju, bet jau ap 
10:30 sākās pirmās disciplīnas. 

Pludmales volejbolā uz lau-
kumiem sacentās 13 vīru un 2 
sievu komandas, bet stadionā 
uzsākās individuālās disciplī-
nas. Šogad tradicionālajā zā-
baka mešanā pieaugušo grupā 
uzvarēja Ritvars Kļaviņš, kurš 
pārspēja citus spēcīgus puišus 
kā Edgars Glāznieks un Reinis 
Nungurs. Sievietēm tālākais 
metiens Lindai Dumpei, bet 
bērnu konkurencē labākie Ri-
čards Lācītis un Estere Zavele. 
Šogad jaunums bija šķēpa me-
šana mērķī, kur dienas labāko 
rezultātu sasniedza vieglatlē-
tikas daudzcīņnieks Niks Sa-
mauskis, divreiz trāpot “pašā 
centrā”. Niks sakrāja 15 punk-
tus, bet pa 13 punktiem spēja 
savākt Ivars Kovaļevskis un 
Ričards Lācītis, bet no dāmām 
precīzākā metēja bija Agnese 
Vilcāne, kas sameta 12 punk-
tus. Tāllēkšanā no 10 metru ie-
skrējiena dienas tālākais lēciens 
Ilmāram Kalniņam (5.58m), 
otrais palika Niks Samauskis ar 
5.28 metriem, bet trešajā vietā 
ar 5.08 metriem Ralfs Eihentāls. 
Dāmām tālākais lēciens Agnei 
Matušonokai (4.09m), bet bēr-
nu grupās vinnēja Ričards Lācī-
tis un Ramona Bičenko.

Pirmo reizi 
augstlēkšanas 
duelis

Vēl viens jauns sporta veids 
festivālā bija augstlēkšanas 
duelis, kur dalībnieki sacentās 
augstlēkšanā nevis tradicio-
nālā formātā, bet gan sacen-

šoties 1:1. Tas piesaistīja kopā 
17 sportistus un tās bija dina-
miskas sacensības, kur pieau-
gušo grupā labākie bija Niks 
Samauskis, Otto Bērziņš un 
Ilmārs Kalniņš, bet jauniešiem 
savās grupās uzvarēja Henrijs 
Kalniņš un Ramona Bičenko.

No plkst. 11:00 – 12:00 sta-
dionā speciāla nodarbība bija 
pašiem mazakajiem festivāla 
apmeklētājiem, bet 12:00 nori-
sinājās ekspress sacensības 40 
metru sprinta skrējienā, kur sa-
centās paši ātrākie dienas dalīb-
nieki. Dāmām uzvarēja Baiba 
Višķere, meitenēm ātrākā Ra-
mona Bičenko, no kuras tikai 
nedaudz atpalika Estere Zavele, 
bet zēniem ātrākais bija Henrijs 
Kalniņš, apsteidzot Ričardu Lā-
cīti un Kristeru Beļajevu. Diez-
gan nopietns bija dalībnieku 
sastāvs vīriem – fi nālā iekļuva 4 
Latvijas čempionātu medaļnie-
ki vieglatlētikā, no kuriem divi 
tika arī godalgotajās vietās. Uz-
varēja Ilmārs Kalniņš, pārspē-
jot bijušo lodes grūdēju, tagad 
bobslejistu Reini Nunguru, bet 
trešajā vietā Dāvis Briedis, kurš 
ar vieglatlētiku nopietni gan 
nav nodarbojies. Ceturto un 
piekto vietu sadalīja Niks Sa-
mauskis un Ralfs Eihentāls, bet 
kā sestais fi nālā fi nišēja Mārtiņš 
Lielups, kurš ir pazīstams kā 
daudzkārtējs Latvijas čempio-
nātu medaļnieks spēka trīscīņā.

Šautriņu 
mešana un 
zibensacensības

Šautriņu mešanā, kur pie-
dalījās pavisam 87 dalībnieki, 
uzvaras savās grupās izcīnī-
ja Ivars Kovaļevskis, Agnese 
Vilcāne, Ričards Lācītis un 
Kadrija Birkāne, bet šaušanā 
labākie bija Māris Grēvels, Eva 
Tomaševska un Kristers Beļa-
jevs. Mums gan vel jāpilnveido 
sacensību norises plāns šajās 
disciplīnās, bet esam konstatē-
juši visus trūkumus sacensību 
izvešanā un strādāsim pie tiem 
nākotnē.

Šogad festivālā norisinā-
jās arī trīs zibenssacensības. 
Akmens-šķēres-papīrs turnī-
rā 50 dalībnieku konkuren-
cē labākais bija Otto Gustavs 
Bērzkalns, kas fi nālā pārspēja 
Ingaru Kļaviņu un Ediju Lu-

tinski. Jaunums bija arī sporta 
erudīcijas spēle, kurā 15 dalīb-
nieki izmēģināja savus spēkus 
zināšanu pārbaudē. Erudītā-
kais šoreiz Didzis Bērziņš, kurš 
apsteidza Reini Nunguru un 
Ivo Igauni. Olu mešanā star-
tēja gandrīz 60 dalībnieki, kas 
kopā izveidoja 30 pārus. Vistā-
lāk aizmest un noķert olu spēja 
Ivo Kokins un Nauris Korklišs, 
kuri cīņā par otro vietu pār-
spēja Otto Bērziņu un Andreju 
Grustānu, bet trešajā vietā ga-
rākais sacensību pāris – Raivis 
Liepiņš un Emīls Višķers.

Virves vilkšanā šoreiz pie-
teicās 2 komandas – koman-
da “Normāli čaļi” bija šoreiz 
krietni pārāka pār komandu 
“419” un izcīnīja uzvarētāju ti-
tulu. Uzvarētāju rindās startēja 
Intars Zauls, Matīss Zauls, Ivo 
Kokins, Niklāvs Vingris, Dāvis 
Briedis un Nauris Korklišs.

Koknese – 
spēcīgākā starp 
mazākajām 
pilsētām

Otro gadu pēc kārtas Kok-
nese kļuva par spēcīgāko mazo 
pilsētu projektā “Spēcīgākā pil-
sēta”. Lai gan ofi ciālie rezultāti 
vel nav pieejami, bet pēc pro-
vizoriskajiem rezultātiem tika 
pacelti ap 106 000 kg un esot 
pārspēts arī Rīgas pilsētas re-
zultāts. Pērn Koknese uzcēla 
89 000 kg, bet šogad rezultāts 
uzlabots. par vairāk nekā 15 
000 kg. Otrajā vietā esošā Apes 
pilsēta pārspēta par 30 000 kg. 
Stiprākie atsevišķās kategori-
jās bija Artis Višķers, kas 50kg 
stieni pacēla 89 reizes, bet 20 
kg stieni jauniešiem visvairāk 
reižu pacēla Ričards Lācītis. 
Vislielāko ieguldījumu deva 
sacensību tiesnese, kas 20kg 
smago stieni uzcēla vairāk 
nekā 350 reizes, kopējam re-
zultātam pievienojot nedaudz 
vairāk par 7000 kg.

Dienas vidū, pirms strītbo-
la sacensību sākuma notika 
pludmales volejbola un fl or-
bola apbalvošana. Pludmales 
volejbolā dāmām uzvarēja Eva 
Tomaševska un Anna Bulzga, 
kas pārspēja Agnesi Vilcāni un 
Līvu Zvaigzni. Vīriem 13 ko-
mandu konkurencē labākie šo-
reiz Jānis Andrejevs un Krists 

Kučinskis, kuri fi nālā pārspēja 
Aldi Muraško un Māri Gar-
klāvu. Trešajā vietā ierindojās 
koknesieši Edgars Glāznieks 
un Didzis Bērziņš.   Florbola 
sacensībās trīs komandu kon-
kurencē uzvarēja komanda 
“Koknese”, kuras sastāvā bija 
Niklāvs Vingris, Dāvis Briedis, 
Edgars Glāznieks, Raivo Grīs-
lis un Didzis Bērziņš.

Noslēgumā 
strītbola turnīrs

Visbeidzot diena noslēdzās 
ar strītbola turnīru, kurā pie-
dalījās 13 komandas. Līdzī-
gās cīņās komandas aizvadīja 
grupu spēles, lai uzzinātu kla-
sifi kāciju izslēgšanas spēlēm. 
Tajās iekļuva visas 13 koman-
das, uzsākot spēles 1/8 fi nālā. 
Pakāpeniski atkrītot vājākām 
komandām noskaidrojās, ka fi -
nālā spēlēs “Bērziņi” pret “Life 
Hack”, bet par trešo vietu cīnī-
sies “Yeeteri” pret “419”. Finālā 
augstu precizitāti demonstrēja 
“Life Hack” spēlētāji, kas, kom-
binācijā ar taktisku aizsardzī-
bu, pieveica “Bērziņus”. Uzva-
rētāju sastāvā spēlēja Andrejs 
Grustāns, Nikļāvs Vingris, 
Ralfs Eihentāls un Armands 
Korekovs, bet Bērziņu sastāvā 
– Uldis, Otto un Didzis Bērzi-
ņi. Spēlē par trešo vietu labāki 
bija “Yeeteri” spēlētāji – Nauris 
Seļiverstovs, Francis Aišpurs, 
Raivis Viļums un Jānis Grīvels.

Diena kopumā aizritēja ļoti 
draudzīgi, saulaini un spor-
tiski. Visas dienas garumā par 
muzikālo pavadījumu rūpējās 
DJ Vitālijs Lubgāns, bet dalīb-
niekus ar uzturvielām apgādāja 
kafejnīca “Kūpiņsala”. Paldies 
arī skolotājai Dacei Skopānei 
par bērnu nodarbības vadīšanu, 
un liels paldies arī visiem ties-
nešiem, kuri atrada laiku šajā 
sestdienā palīdzēt – Dzintaram, 
Annijai, Santai, Agnei, Baibai, 
Natālijai, Ksenijai, Gustavam, 
Alenam, Raineram. Paldies arī 
visiem dalībniekiem par iera-
šanos un piedalīšanos, paldies 
skatītājiem! Gaidīsim arī ietei-
kumus Festivāla programmas 
pilnveidošanai nākamajā gadā 
un tiekamies nākamajos sport-
iskajos pasākumos Koknesē, 
tuvākais jau 6.septembrī Kok-
nesē!

Daudzveidīgām aktivitātēm bagāts – 
Kokneses sporta festivāls 2019 

Foto mirkļi no festivāla norises.

Kokneses 
sporta 
centrā jauna 
sporta darba 
organizatore

Augusta nogalē Kokneses 
sporta centrā darbu uzsāka 
jaunā sporta darba organizato-
re Sanita Mirošņika. Vakancei 
pieteicās trīs pretendentes, pēc 
darba intervijas par atbilstošā-
ko atzina Sanitu Mirošņiku no 
Kokneses.

No 23.septembra līdz 

30.septembrim jau 

piekto gadu pēc kārtas 

notiks “Eiropas Sporta 

nedēļa”, kuras mērķis 

ir mainīt iedzīvotāju 

paradumus, veicinot 

sportošanu un 

fi ziskās aktivitātes, 

kā arī vairot izpratni 

par to daudzajām 

priekšrocībām.

Kokneses sporta centra 

informācija

Arī šogad  Kokneses no-
vads piedalās  projektā. No-
vada iedzīvotājiem un to vie-
siem no citiem novadiem, šī 
projekta ietvaros būs iespēja 
iesaistīties dažādās sportiskās 
aktivitātēs.

“Eiropas Sporta nedēļas” 
laikā Kokneses sporta centrs 
organizēs pasākumus iedzīvo-
tājiem, neatkarīgi no vecuma, 
dzimuma un fi ziskās sagata-
votības pakāpes. Īpaši gaidī-
sim tos, kuri šādos pasākumos 

līdz šim nav piedalījušies, lai 
parādītu, ka fi ziskās aktivitā-
tes ir ļoti daudzveidīgas, ērti 
pieejamas, veselību un dzīves 
kvalitāti uzlabojošas.

Padari savu 
ikdienu 
aizraujošāku!

Pirmdien, 23.septembrī 
no plkst. 16:00 – 18.30 pul-
cēsimies Kokneses parkā uz 
“Veselības apli”. Iepriekšēja 
pieteikšanās nav nepieciešama. 

Ierodoties pulcēšanās vietā, 
tiesnesis reģistrēs katra dalīb-
nieka vārdu, uzvārdu, vecumu 
un veikto distances garumu. 
Dalībnieki saņems dažādas 
veicināšanas balvas. Pārstei-
guma balvas saņems jaunākais 
un vecākais dalībnieks, kā arī 
dalībnieki ar labāko rezultātu.

Otrdien, 24.septembrī no 
plkst. 11:00 – 13.30 “Spēka 
vingrinājums”. Kokneses spor-
ta centra fi tnesa zālē šajā laika 
posmā gaidīts ikviens. Svara 

stieņa spiešana guļus būs pa 
spēkam ikvienam, jo svaru pie-
lāgosim katram dalībniekam 
individuāli. Uz šo aktivitāti 
īpaši gaidīti skolēni.

Trešdien, 25.septembrī no 
plkst. 11:00 – 13.30 aktivitātes 
Kokneses sporta centra hal-
lē. “Basketbola soda metieni”. 
Katram dalībniekam būs ie-
spēja pārbaudīt savu precizitāti 
10 metienu robežās. Labāko 
rezultātu   uzstādītājiem pār-
steiguma balvas. 

Septembrī Koknesē notiks dažādi ESN pasākumi
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2019. gada jūlijā: 
• reģistrētas 11 laulības: 
9 – Dzimtsarakstu 
nodaļā, 2 – Kokneses 
ev.lut. draudzē

• reģistrēti 6 
jaundzimušie: Amanda, 
Ieva, Eva, Patrīcija, 
Raivis, Daniela

• sastādīti seši miršanas 
reģistri, mūžībā pavadīti:

Uldis Zilbereizens (1950.)
Valentīna Zukule (1923.)
Florijans Skruls (1935.)
Juris Blaus (1940.)
Pauls Priede (1951.)

2019. gada augustā: 

• reģistrētas 19 laulības: 
11 – dzimtsarakstu 
nodaļā; 7 – Kokneses ev. 
lut.draudzē; 1 – Romas 
katoļu draudzē

• reģistrēti 3 
jaundzimušie: Teadors, 
Gustavs, Edvards

• sastādīti divi miršanas 
reģistri, mūžībā pavadīti:

Kārlis Ūbergs (1938.)
Jānis Briedis (1937.)

Aktuālie kultūras pasākumi
6.septembris 
plkst.17:00

Piedzīvojumu animācijas fi lma ģimenei LIELAIS CEĻOJUMS
Ieejas maksa: 1 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

6.septembris 
plkst.19:00

Spēlfi lma “TUR”. Režisors: U.Cipsts, lomās: 
Artūrs Skrastiņš, Ieva Centere, Regnārs Vaivars, 

Ināra Slucka. Ieejas maksa: 3 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

6.septembris 
plkst.13:30

Izstādes “Pretī Sapņiem” atvēršana un tikšanās 
ar darbu autori – mākslinieci žurnālisti Justīni Iie. 

Izstāde būs apskatāma līdz 27. septembrim. 

Tēlnieka V. Jākob-
sona memoriālā 
māja „Galdiņi”

 7.septembris
11:00 – 14:00

Ābolu balle. Likteņdārzs

14. septembris
plkst. 9:00 Rudens tūrisma velobrauciens „Daugavas stāsts” Sākums Kokneses 

pilsdrupās

19.septembris 
plkst.19:00

Kokneses amatierteātra izrāde: Harijs Gulbis  “Cīrulīši”. 
Režisore Inguna Strazdiņa.

Ieejas maksa: 3 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

21.septembris 
plkst.14:00

 Biedrības „Mazā taka” rīkotais Dzejas dienu pasākums, kurā 
piedalīsies koris „Alaine” un komponists Andris Kristons.

Kokneses kultūras 
nams

27.septembris 
plkst.19:00

Starptautiskajai senioru dienai veltīts
Starptautisko konkursu un festivālu laureāta 

MĀRA BALAŠKO AKORDEONA ŠOVS.
Skanēs melodijas no klasikas līdz mūsdienām.

Varēsiet dzirdēt kā skan elektroniskais akordeons. Ieeja brīva.

Kokneses kultūras 
nams

11.oktobris 
plkst.19:00 Spēlfi lma “JELGAVA 94”. Režisors: J.Ābele. Ieejas maksa: 3 eiro. Kokneses kultūras 

nams
25.oktobris 
plkst.19:00

Spēlfi lma “OĻEGS”. Režisors: J.Kursietis. 
Ieejas maksa: 3 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

14.novembris 
plkst.19:00

ANDRA ĒRGĻA solokoncerts. Ieeja: 5 euro (iepriekšpārdošanā), 
pasākuma dienā 6 euro. 

Kokneses kultūras 
nams

16.novembris 
plkst. 12:00

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts pasākums
"MAN DVĒSELĒ IERAKSTĪTS LATVIJAS VĀRDS" -

Kokneses pūtēju orķestra koncerts.

Kokneses kultūras 
nams

16.novembris 
plkst. 21:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu "ZVAIGŽŅU LIETUS"
Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 7 eiro. Galdiņu rezervēšana un 

biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses kultūras 
nams

Svecīšu vakari 
Kokneses novada 

kapsētās 

KAPSĒTA DATUMS UN 
LAIKS

Atradzes 
kapos

5. oktobris 
pulksten 18:00

Baznīcas 
kapos

6. oktobris 
pulksten 18:00

Kaplavas 
kapos

12. oktobris 
pulksten 18:00

Ūsiņu 
kapos

19. oktobris 
pulksten 18:00

Iršu 
kapos

19. oktobris 
pulksten 17:00

Zutēnu 
kapos

19. oktobris 
pulksten 18:00

Augusts ir aizritējis Atmodas 
laika spilgtākā notikuma – akcijas 
Baltijas ceļš 30. gadadienas atceres 
zīmē. 

Daudzi novada iedzīvotāji 24. 
augustā apmeklēja koncertu Likteņ-
dārzā, atkal piedzīvojot vienojošo 
kopības sajūtu, domājot par Latvi-
jas nākotni. Iršu pagastā, atceroties 
Baltijas ceļa gadskārtu, pateicoties 
vēstures skolotājas Valdas Kalniņas 
un bibliotēkas vadītājas Daces Gre-
les entuziasmam, tapa foto stends ar 
unikālām fotogrāfijām, kurās ska-
tāmi Iršu pagasta ļaudis piedaloties 
Baltijas ceļā.  

 Pirms pāris gadiem mūžībā 
aizsauktais Kokneses pagasta ie-
dzīvotājs Pēteris Zālītis kopā ar 
citiem koknesiešiem bija Baltijas 
ceļa atbalstītājs, kurš ar savu foto-
aparātu tvēra mirkļus no saviļņo-
jošās akcijas norises. Pateicoties 
Annas Zālītes atsaucībai, viņas 
dzīvesbiedra iemūžinātās fotogrā-
fijas tagad ir kļuvušas par vērtīgu 

vēstures liecību. 
Savās atmiņās par 23. augusta 

dienu pirms 30 gadiem dalās daži 
mūsu novada iedzīvotāji. Astrīda 
Saimena atceras: „Ar vīru nolē-
mām, ka mums ir noteikti jābūt 
Baltijas ceļa dalībnieku rindās. Lī-
dzi ņemot abas mazās meitiņas, ar 
ģimene auto devāmies ceļā. Kopā 
ar citiem koknesiešiem un Aizkr-
aukles rajona iedzīvotājiem stāvē-
jām uz Līgatnes šosejas. Redzējām, 
kā nolaižas helikopters, ar kuru at-
lidoja akcijas galvenie rīkotāji. Da-
žiem bija līdzi radio aparāti, tāpēc 
varējām dzirdēt arī Daiņa Īvāna 
leģendāro uzrunu Latvijas iedzīvo-
tājiem. Tajā brīdī nedomājām, vai 
tas ir riskanti, mums bija tikai vie-
na pārliecība – mums ir jābūt šajā 
vietā.”

Koknesiete Elga Grigāne stāsta: 
„Ar Kokneses MRS autobusu kopā 
ar daudziem citiem koknesiešiem 
devāmies uz mums paredzēto akci-
jas vietu Cēsu pusē. No sava bērnu 

pulciņa līdzi biju paņēmusi astoņ-
gadīgo meitu Zani. Esot par mazu 
posmiņu varenajā ceļā, sajūta bija 
pacilājoša un joprojām neaizmirs-
tama.” Zane Āriņa smaidot teic, ka 
tikai tagad apzinās, cik svarīgā no-
tikumā ir piedalījusies, bet labi at-
minās, ka mamma bija viņu skaisti 
saposusi latviešu tautas tērpā. 

Arī Vitālijs Rūrāns atminas, ka 
Kokneses ļaudis aktīvi atbalstīja 
Baltijas ceļu. „Braucienus organizē-
ja meliorācijas un mežrūpniecības 
iestādes, kā arī cilvēki devās indivi-
duāli. Tas bija brīdis, kad nevarējām 
palikt malā.”

Bebrēnietis Henriks Žemozdziks, 
atsaucot atmiņā šo notikumu, stāsta, 
ka braucienu uz Baltijas ceļa akciju 
organizēja gan Vecbebru sovhozteh-
nikuma vadība, gan ciema padomes 
darbinieki. Bebrēnieši kuplā skaitā 
devās ar Antona Ornicāna vadīto 
sovhoztehnikuma autobusu uz vi-
ņiem paredzēto ceļa posmu starp 
Siguldu un Līgatni. 

Kokneses novada iedzīvotāji 
Baltijas ceļā

Pētera Zālīša foto pirms 30 gadiem Baltijas tautām 
vēsturiskā brīdī.

22. septembrī 
Kokneses luterāņu baznīcā 

pēc dievkalpojuma 
pulksten 11 

notiks Kokneses ev. lut. 
draudzes sapulce, 

kurā aicināti piedalīties 
visi draudzes locekļi.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI! 
Koknesē, 1905. gada ielā 8A, pie 
veikala Maxima no ceļa puses 
izveidota dzeltenā brīdinājuma 
līnija, kas nozīmē aizliegumu 
šajā vietā stāvēt transporta 
līdzekļiem. Par transporta 
novietošanu pie dzeltenās 
līnijas paredzēts administratīvs 
sods 40 eiro apmērā. Lūgums 
iedzīvotājiem nenovietot savas 
automašīnas šajā vietā, lai 
netraucētu velosipēdistiem 
izkļūt no velosipēdu novietnes. 

Septembra nogalē Iršu pagastā at-
zīmēs 80. gadskārtu kopš vācbaltu iz-
ceļošanas no Iršu pagasta. 1939. gada 
rudenī beidza pastāvēt viena no lielā-
kajām vācu kolonijām Baltijā. Pērses 
sākumskolas vēstures skolotāja Valda 
Kalniņa stāsta, ka atceres pasākums 
iesāksies pie Hiršenhofas kolonijai 
veltītā piemiņas akmens, bet turpi-
nājumā pasākuma dalībnieki Pērses 
sākumskolā varēs noskatīties fi lmu 
par vācbaltu izceļošanu. Par pasāku-

ma datumu un norises laiku lūgums 
sekot informācijai afi šās.

Šajā vasarā vairāki vācbaltu pēcte-
či, kā arī citi ekskursanti viesojās Iršos 
un apskatīja arī vēstures materiāliem 
bagāto ekspozīciju Pērses sākumsko-
lā. Valda Kalniņa teic, ka daudzus in-
teresentus doties uz Iršiem rosinājusi 
Arta Pabrika izdotā grāmata „Hiršen-
hofa. Kultūrvēsturiska eseja” un Lin-
das Šmites romāns „Aizved mani uz 
Hiršenhofu”.

28.septembrī Bebru pagasta pensio-
nāru padome “Mārtiņroze” rīko eks-
kursiju uz Aglonu un Preiļiem.  Būs 
iespēja iepazīt:

• Aglonas Baziliku (var līdzi ņemt 
trauku ūdenim no svētavota),

• Apskatīt koku skulptūru komplek-
su Kristus Karaļa kalnā, 

• Vīndaru meistarstiķus Preiļu nova-
dā z/s Kalni ”Vīna Pagrabs”, Staņislava 
Geidas kokapstrādes darbnīca un izstā-
žu "Sapņu namiņš",

• Raiņa memoriālo muzeju Jasmuižā,

• Ekskursiju pa Preiļiem.
Pieteikties un dalības maksu 8 

eiro samaksāt Bebru pagasta pārval-
dē pie sekretāres, vai Lības Zukules, 
t. 26423431, vai Mārītes Andersones, 
t.28767663.  Dalības maksā iekļauta 
maksa ekskursiju gidiem. Pusdienas 
jāņem līdzi, kā arī būs iespēja apmeklēt 
kafejnīcu.

Izbraukšana pulksten 7 no Bebru pa-
gasta centra pieturas.  

Kokneses seniori ekskursijai varēs 
pieteikties no 23. septembra. 

Ekskursija senioriem uz 
Aglonu un Preiļiem

Aprit 80 gadi kopš 
vācbaltu izceļošanas 

Likteņdārza kolektīva vārdā sakām paldies Kokneses novada domei un atsaucīgajiem koknesie-
šiem par atbalstu koncerta “Saule. Pērkons. Daugava.” norisē. Pateicamies arī ikvienam, kurš 

piedalījās cilvēku ķēdes veidošanā, atsaucot atmiņā Baltijas ceļā izjusto vienotības sajūtu. 
Sirsnīgs paldies! 

Likteņdārza komanda
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17. augustā mednieku kluba 

"Ķepainis" šautuvē “Ozolkalni” 

norisinājās Kokneses novada 

mednieku sporta svētki “Kok-

neses kauss 2019". Rīkotāji 

Kokneses novada dome un MK 

“Ķepainis” bija sarūpējuši vis-

notaļ interesantu, sportisku 

programmu medniekiem, viņu 

ģimenēm, sievām, bērniem, 

draugiem un uzaicinātajiem vie-

siem. Šie mednieku svētki tiek 

rīkoti katru gadu un ir kļuvuši 

populāri, jo katru gadu tos ap-

meklē ap simts dalībnieki. 

Laumas Zīles teksts un foto

Mednieki un citi interesenti sacen-
tās šaušanā uz lidojošiem mērķiem 
šķīvīšiem Kompaksportingā un da-
žādās interesantās stafetēs. Sacensī-
bas norisinājās komandu cīņā, katrā 
komandā bija jābūt 4 dalībniekiem, 
kuriem bija jāiztur daudz pārbaudī-
jumi. Visiem četriem komandas da-
lībniekiem bija jāstartē šaušanā uz li-
dojošiem šķīvīšiem ar gludstobra ie-
roci, tā saucamo bisi un skrošu patro-
nām un jāmēģina sašaut 25 lidojošus 
mērķus, kas nav viegls pārbaudījums. 
Bija arī tādas sacensības kā Duelēša-
nās - visas komandas dalība uz  lai-

ku šaušanā pa biatlona mērķiem ar 
pneimatisko šauteni. Katram dalīb-
niekam no komandas bija arī savs 
individuālais uzdevums, kā turnīrs 
“Zolītē”, 5 šāvieni stāvošā mērķī 10 
m ar pneimatiku, 10 šāvieni šaušanā 
pa skrejošu mērķi 10 m ar pneima-
tiku, attāluma mērīšana uz aci – bija 
jānosaka kāds dzīvnieks noslēpies 
un cik metru tālumā atrodas (alnis, 
briedis, meža cūka, lūsis un lapsa), 
kur nozīmīgs bija savāktais punktu 
skaits  - kļūda nosakot attālumu met-
ros. Pati interesantākā izvērtās nos-
lēguma stafete, kurā bija nozīmīgs 
komandas darbs. Stafete bija uz laiku 
– lekšana ar maisu, gan ar šaušana ar 
pneimatiku, bet pirms tam izdzerot 
noteiktu daudzumu šķidruma, kā arī 
uzdevums ar makšķeri, gan bumbiņu 
mešana pa mērķi.

Kopā Kompaksportingā nostartēja 
apmēram 45 dalībnieki, no kuriem 
36 startēja 9 komandās. 1.vietu kop-
vērtējumā ieguva komanda “Viesīte”, 
2. vietu ieguva komanda “Zelta Rags 
– 2” un 3.vieta komandai “Ķepainis” 
no Kokneses. Organizatori bija sagā-
dājuši veselu kaudzi ar vērtīgām un 
interesantām balvām, kuras izlozē-
ja starp dalībniekiem, balvu bija tik 
daudz, ka katrs dabūja kādu suvenīru 

vai kādu noderīgu lietiņu saimniecī-
bai. Klubs bija sagādājis visiem ļoti 
garšīgu zupu Soļanku, kā arī  stirnas 
un cūkgaļas šašlikus, visi tika paēdi-
nāti, lai pilns vēders un spēks šaut. Kā 
arī jauniešiem, sievietēm un vīriešiem 
bija iespēja sacensties par naudas bal-
vām šaušanā 10 m ar pneimatiku pa 
stāvošu mērķi un 10 m ar pneimatiku 
pa skrejošu meža cūkas mērķi. Bal-
vu izlozē starp dalībniekiem, bērni 
aktīvi vilka lozes, lai iepriecinātu da-
lībniekus ar balvām. Uz vietas šautu-
vē bija iespēja novērtēt trofejas, Līga 
Jansone, sertifi cēta C.I.C. eksperte 
sacensību gaitā nodarbojas ar medī-
bu trofeju novērtēšanu - svēra, mērīja 
un pierakstīja dažādus medību trofeju 
parametrus, lai varētu apkopot datus 
un noteikt trofejas vērtību. Viens no 
patīkamākajiem pārsteigumiem bija 
Gunta Baumaņa grāmatas “Mednieka 
stāsti iz dzīves” prezentācija. Grāma-
tas autors G.Baumanis interesentiem, 
kuri iegādājās viņa grāmatu, atstāja 
personīgu piezīmi savā autordarbā. 
Guntis Baumanis šajā grāmatā aprak-
stījis piedzīvojumus no savas mednie-
ka dzīves un pieredzes, kā arī šis auto-
rdarbs ir tapis 35 gadu garumā. 

Uz tikšanos nākamajos Kokneses 
mednieku sporta svētkos 2020.gadā! 

Kokneses lielo kausu un 1.vietu 
kopvērtējumā ieguva komanda “Vie-
sīte” 

2. vietu ieguva komanda “Zelta Rags 
– 2” un 3.vietā komanda “Ķepainis”. 

Papildus disciplīnu uzvarētāji: 
Skrejošā meža cūka 10 m ar pnei-

matiku ar fantastiskiem rezultātiem: 
1.vieta Raivis Bērziņš, 2.vieta – Vitālijs 
Ozoliņš, 3.vieta – Uldis Lapiņš. 

Stāvošs mērķis 10 m sieviešu/jau-
niešu konkurencē: 1.vieta – Dana La-

piņa, 2.vieta – Monta Zīle, 3.vieta – M. 
Bušs. 

Stāvošs mērķis 10 m vīriešu konku-
rencē: 1.vieta – Ralfs Vingris, 2.vieta 
– Kristaps Lapiņš, 3.vieta – K.Čibulis. 

Pēdējā vietā komandu cīņā pali-
ka komanda “Lūši”, kuri tika svinīgi 
sveikta ar sponsora “Bursh” alus kasti! 

Sponsori: Koknese novada dome, 
”BURSH” alusdarītava, “Ievas Siers” 
ražotne, SIA “Metālists”, SIA Novishop, 
SIA “Ataudze” u.c. 

Kokneses novada mednieku sporta 
svētkos uzvar Viesītes komanda

Godam nopelnīts! Godalgoto vietu ieguvēji.

20. jūlijā Vecbebros norisinā-

jās 6. Jāņa Krievāra piemiņas 

kausa volejbola sacensības. 

Lai arī šajā reizē nepiedalī-

jās tik daudz komandu kā 

iepriekšējos gadus, saules 

tveices bagātajā dienā līdzju-

tēji uzgavilēja četru komandu 

brašajiem dalībniekiem: Kok-

neses, Bebru un Iršu jaunie-

šiem. 

Sarmīte Rode 

Birutas Leķes foto 

Pateicoties sporta aktīvistes Lī-
bas Zukules ierosmei, Jāņa Krie-
vāra dēla Ulda Krievāra ziedotajai 
300 eiro naudas balvai un Beb-
ru pagasta pārvaldes līdzdalībai, 
turpinās iesāktā tradīcija vasaras 
vidū ar piemiņas kausa sacensī-

bām pieminēt izcilo Bebru pagas-
ta lauksaimnieku un sporta dzīves 
entuziastu Jāni Krievāru, kuram 
nākammēnes, 10. augustā, apritētu 
88. mūža gadskārta.

Sacensību atklāšanas brīdī klāt-
esošos sveica Bebru pagasta sporta 
pasākumu organizators Artis Zvej-
nieks un sacensību organizētāja 
Lība Zukule. Bebru pagasta pārval-
des vadītāja Ilze Pabērza atgādinā-
ja, ka 1972. gadā atklātais stadions 
ir arī Jāņa Krievāra nopelns. Par 
sacensību norisi informēja sacen-
sību galvenais tiesnesis Dzintars 
Greļs. 

Ar savu klātbūtni sportiskā pa-
sākuma atklāšanā spēļu  dalībnie-
kus pagodināja Jāņa Krievāra at-
raitne Gunta Krievāre ar meitu Ilzi, 
mazmeitu Aneti un mazdēlu Ed-

vardu, kā arī Bebru pagasta sporta 
veterāni - Jāņa Krievāra laikabiedri 
Uldis Filipsons, Biruta Leķe, Jānis 
Birkāns un Uldis Straume.   "Jānis 
Krievārs bija darītājs nevis runā-
tājs. Paldies visiem, kas viņu atce-
ras. Par Jāni Krievāru tagad runā 
viņa paveiktais darbs, un šīs sacen-
sības ir cieņas apliecinājums mūsu 
novadnieka ieguldījumam volejbo-
la attīstībā Vecbebros," sacīja Uldis 
Filipsons.

Par Jāņa Krievāra mūžu bebrē-
nieši teikuši: "Kā ozols ar stiprām 
saknēm". Šajā dienā bijušie spor-
tisti, kuri jaunības dienās volejbo-
lu spēlējuši kopā ar Jāni Krievāru, 
apskatīja, kā Vecbebru muižas par-
kā sakuplojusi un paaugusies 2014. 
gadā viņu kopīgi iestādītā Japānas 
lapegle "Diāna" ievērojamā sporta 
entuziasta piemiņai. Izrādās, ka 
lapegle jau izaugusi 2.45 m gara, tā 
simboliski paužot, ka cilvēka labie 
darbi dzīvo otru mūžu. 

Spēļu skatītājiem bija intere-

santi vērot cīņu par pirmo vietu 
starp Kokneses sporta centra un 
bebrēniešu - iršēniešu  komandām. 
Balvas komandām pasniedza šo sa-
censību atbalstītājs Uldis Krievārs. 
Uzvarētāju titulu un Jāņa Krievāra 
piemiņas kausu izcīnīja Kokneses 
sporta centra komanda, kurā spēlē-
ja Edgars Glāznieks, Krists Kučins-
kis, Niklāvs Vingris, Aigars Lācis 
un Vladislavs Laba. Otro vietu ie-
guva komanda, kuras sastāvā spēlē-
ja Bebru un Iršu jaunieši: Viesturs 
Mozga, Raivis Pālēns, Nauris Frid-
rihsons un Renāts Cīrulis. Trešajā 
vietā arī iegūtajiem rezultātiem ie-
rindojās komanda, kurā spēkus ap-
vienoja Juris Tomaševskis, Rinalds 
Kalniņš, Erlends Liepiņš un Endijs 
Soldors. Arī ceturtā vieta mājinie-
ku komandai. 

Lība Zukule, kura pirms sešiem 
gadiem izloloja ideju par Jāņa Krie-
vāra piemiņas kausa sacensībām, 
pateicas visiem, kas atbalstīja šo sa-
censību veiksmīgu norisi: "Paldies 

Uldim Krievāram un viņa ģimenei, 
Bebru pagasta pārvaldes vadītājai 
Ilzei Pabērzai par medaļu sagā-
dāšanu un rūpēm stadiona mājas 
labiekārtošanā, Jura Bāra vadīta-
jai komunālās nodaļas darbinie-
ku komandai. Paldies par dāvanu 
kartēm Jurim Sprukulim, Arvim 
Unguram, Artūram Plūmem, Lai-
lai Ločmelei-Mozgai un pārējiem 
sacensību atbalstītājiem: Dacei Ne-
bēdniecei, Līgai Pilienai, Montai 
Skujai, Ērikai Stradei, Ilzei Skučen-
kovai, Vinetai Grinšponei, Lidijai 
Degtjarevai, Birutai Leķei, Dzin-
taram Greļam, Audrim Arzovam. 
Paldies visiem, kas palīdzēja volej-
bola laukumu salikšanā un palīgie-
rīču sakomplektēšanā, īpaši Artim 
Zvejniekam, Viesturam Mozgam, 
Evai Tomaševskai, Ramonai Bičen-
ko, Edgaram Bičenko."

Lai piepildās Lības Zukules vē-
lējums: "Sporta tradīcijām jātur-
pinās, jo volejbolam Vecbebros ir 
nākotne!"

Aizvadītas 6. Jāņa Krievāra piemiņas kausa 
sacensības volejbolā

Sacensību atklāšanā dalībniekus sveica Ilze Pabērza, Artis Zvejnieks, Uldis 
Filipsons un Lība Zukule.

Volejbolam uzticīgie sacensību dalībnieki.
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Veselības veicināšanas pasākumi Kokneses novadā
PIRM DIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURDIENA PIEKTDIENA

SEPTEMBRIS

9 10 11 12 13

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

16 17 18 19 20

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

Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses 
novada bērni, Kokneses sporta 

centrs, 14.00 - 17.00

23 24 25 26 27

Vingrošana, Kokneses novada 
domes zāle, 17:30

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

Vingrošana, Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 17:30

Vingrošana, Pērses sākumskolas 
aktu zāle, 19:00

SEPTEMBRIS OKTOBRIS

30 1 2 3 4

Vingrošana, Kokneses novada 
domes zāle, 17:30

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

Vingrošana, Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 17:30

Vingrošana, Pērses sākumskolas 
aktu zāle, 19:00

7 8 9 10 11

Vingrošana, Kokneses novada 
domes zāle, 17:30

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

Vingrošana, Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 17:30

Vingrošana, Pērses sākumskolas 
aktu zāle, 19:00

Nodarbības un pasākumi tiek rī-
koti projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese–veselīgākā vide visiem!" 
ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokne-
ses novada iedzīvotāju pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumiem, veicinot 

iedzīvotāju fizisko un garīgo vese-
lību, aktualizējot un risinot vietējās 
sabiedrības veselības problēmas, 
un izglītojot jautājumos, kuri ir pa-
matnosacījums iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes, drošas vides un veselības 
uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas 

ir bez maksas, jo projekts tiek fi-
nansēts no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem.

Nodarbību sarakstā iespējamas 
izmaiņas un papildus pasākumi, 
tāpēc aktuālo informāciju aicinām 
skatīt www.koknese.lv (sadaļā: 

Pašvaldība – Projekti), Facebook 
lapā: https://www.facebook.com/
veseligikoknesesnovada/ vai intere-
sēties Kokneses novada domes At-
tīstības nodaļā, Tālr. 65128569 vai 
27298666, ieva.rusina@koknese.lv. 
Pieteikšanās uz nodarbībām notiek 

individuāli, sekojot norādītajai in-
formācijai afišās. 

Tabulā ar krāsām ir apzīmēta 
nodarbību norises vieta: zaļā krāsā 
– Koknese, zilā krāsā – Vecbebri un 
dzeltenā krāsā – Irši.

Attīstības nodaļa    

3. augustā izdevniecības „Domu 

pērles” atbalstītāji un autori sa-

tikās Koknesē, kur Pērses ūdens-

krituma atveida šalkoņā lasīja 

savus literāros sacerējumus.

Ieva Puzerevska,

autore no Rēzeknes

Pasākumā piedalījās 32 autori no vi-
siem Latvijas kultūrvēsturiskajiem no-
vadiem.  Tikšanās iesākās Kokneses tū-
risma informācijas centrā, kur tūrisma 
speciāliste Lauma Āre ieskicēja Hanzas 
pilsētas Kokneses vēsturi un nozīmīgā-
kos notikumus gadsimtu līkločos. Bur-

vīgā pasākuma vadītāja Inese Krūmiņa 
aicināja doties uz Kokneses parku, lai 
iepazīstinātu ar tajā esošajiem apskates 
objektiem un kā īstām pērlēm sabirt 
Pērses upes krastos. Literātu pulcēšanās 
vietā pie Pērses ūdenskrituma atveida 
ar valdzinošām melodijām sagaidīja 
Skuju ģimene. Izdevniecības vadītāja 
Dace Solovjeva pastāstīja, ka „Domu 
pērles” pastāv jau septiņus gadus. Šajā 
laikā izdotas 273 grāmatas ar 422 auto-
ru piedalīšanos.

Pasākuma tika lasīta gan dzeja, gan 
proza latviešu un latgaliešu valodā. Jau-
tāsiet, kādas tēmas skanēja ūdenskri-

tuma šalkoņā? Visdažādākās – dabas 
pielūgsme, kopā būšanas prieks, mīles-
tība, garīgums, komiski atgadījumi no 
dzīves… Ik pa brīdim ar muzikāliem 
priekšnesumiem priecēja Skuju ģimene 
un fl autiste Ieva no Jēkabpils. 

Sirsnīgs paldies koknesiešiem par 
viesmīlīgo uzņemšanu, īpašs paldies 
Inesei Krūmiņai, bez kuras atbalsta, uz-
ņēmības un gādības pasākums nebūtu 
izdevies tik jauks un atmiņā paliekošs.

Būsim priecīgi arī nākamvasar tik-
ties Koknesē! Lai šī pirmā tikšanās pie 
Pērses ūdenskrituma atveida izaug par 
skaistu tradīciju! 

„Domu pērles” sabirst Pērses krastos
„Domu pērles” autori „Domu pērles” autori 
un atbalstītāji – un atbalstītāji – 
mūzikas un dzejas mūzikas un dzejas 
iedvesmotie.iedvesmotie.

Eiropas Savienības projekts "Koknese-veselīgākā vide 

visiem!" (Nr. 9.2.4.2./16./l/019)


