
1  Nr. 120 (407) 2020. gada 18. JūNiJs     KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada domes bezmaksas informatīvais izdevums Nr. 120 (407) 2020. gada 18. jūNIjS

KOKNESE  BEBRI  IRŠI

Vasaras saulgriežos no dabas smelsimies spēku visām turpmākajām ikdienas gaitām! 

Novada
Vēstiskokneses

Nokāpj debess zemei tuvu,
Ozolzarus rotājot,
Līgo dienā senu dziesmu
Daugavā dzird līgojot!

Skaistus Vasaras saulgriežus 
un priecīgu līgošanu!

Kokneses novada dome

 Raksta turpinājums 11.lpp

Ar Latviju dziļi sirdī
Mūsu tautas dzīvības kokā 
1941. gada 14. jūnijs iecirtis 
nedziestošas brūces. Šajā dienā 
pēc 79 gadiem visā Latvijā un 
arī Kokneses novadā notika 
atceres pasākumi, lai godinātu 
svešumā aizvestos, kam Latvija 
bija dziļi sirdī, bet nebija lemts 
atgriezties tēva mājās. Piemiņas 
vietās Bebru pagastā un Kok-
nesē, arī Likteņdārzā iedegtās 
sveču liesmiņas un noliktie ziedi 
bez vārdiem izteica – atmiņām 
nav noilguma. Atceres pasāku-
mā Koknesē kopā ar novada 
iedzīvotājiem un represēto no-
daļas biedriem bija arī politiķe, 
Eiropas Parlamenta deputāte 
un “Kokneses fonda” padomes 
priekšsēdētāja Sandra Kalniete 

un eksprezidents, Brīvības pie-
minekļa izgaismošanas fonda 
valdes loceklis Valdis Zatlers, 
kurš bija ieradies uz koknesiešu 
organizētās labdarības akcijas 
“Atbalstīsim Brīvības pieminek-
ļa izgaismošanu” noslēgumu.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Mārča Briškas foto

Kokneses luterāņu baznīcā notika deportā-
ciju upuriem veltīts piemiņas dievkalpojums, 
ārpusē pie dievnama lielā krusta piemiņas 
svecītes iededza organizācijas “Daugavas 
Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas biedri.

Pie piemiņas akmens Bebru pagastā 
iedzīvotājus uzrunāja pārvaldes vadītāja 

Ilze Pabērza. No 2003. gada Bebru pagas-
ta represētajiem tā ir īpaša svētvieta, kur 
atminēties savus tuviniekus, kuri palika 
mūžīgā sasaluma zemē.

Pirms atceres pasākuma Koknesē domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un “Kokneses 
fonda” padomes priekšsēdētāja Sandra 
Kalniete Likteņdārzā sagaidīja Valdi Zatleru. 
Bijušais Valsts prezidents divus gadus nebija 
bijis vietā, kur aug viņa stādītais ozoliņš. 
Zatlera kungs atzinīgi novērtēja šajā laikā 
paveikto un novēlēja, lai veiksmīgi piepildās 
visas turpmākās ieceres. Viesi apskatīja arī 
Kokneses tūrisma informācijas centru.

Atceres brīža dalībniekus pie piemiņas 
akmens Stacijas laukumā sagaidīja kapelas 
“Aizezeres muzikanti” dziedātās dziesmas 
par Latviju un ilgām pēc dzimtenes, jo 
dziesma latvietim ir devusi spēku izturēt 
visgrūtāko. Ar klusuma brīdi un kopīgi 

nodziedātu tautas lūgšanu tika pieminēti 
Golgātas ceļā aizsauktie. Arī lietus lāses uz 
mirkli raudāja līdzi.

“Šodien mēs pieminām savus tuviniekus, 
vecākus un vecvecākus, kuri neatgriezās 
no izsūtījuma. Apskausim savus mīļos. 
Mācīsimies novērtēt to, kas mums ir dots,” 
sacīja Monta Skuja no kapelas “Aizezeres 
muzikanti” un atceres brīža vadītāja. Savas 
domas par skaudrajiem pagātnes noti-
kumiem izteica Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un politiķe, 
Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kal-
niete, kura ir uzrakstījusi savas ģimenes 
autobiogrāfiju “Ar balles kurpēm Sibīrijas 
sniegos’.  Eksprezidents Valdis Zatlers pauda 
pārliecību, ka totalitārais režīms nespēja 
iznīcināt latviešu tautas garu. Tiem, kas palika 
Sibīrijā, kas pārdzīvoja visbriesmīgāko un 
atgriezās – Latvija bija dziļi sirdī. “Citām 
tautām ir Dievs. Mēs sakām Dieviņš. Un 
Dieviņš ir stāvējis klāt. Tāpēc kopsim un 
sargāsim savu zemi un savu brīvību,” teica 
Valdis Zatlers.

Turpinājumā mājīgajās krodziņa “Rū-
dolfs” telpās notika Latvijas Sarkanā Krusta 
(LSK) Viduslatvijas komitejas Kokneses 
novada nodaļas sadarbībā ar Kokneses 
novada senioriem un represēto nodaļas 
biedriem organizētās labdarības akcijas 
“Atbalstīsim Brīvības pieminekļa izgais-
mošanu” noslēguma pasākums. 

Šī gada sākumā koknesieši nolēma at-
saukties 2018. gada 4. oktobrī nodibinātā 
Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda 
aicinājumam ziedot Brīvības piemineklim, 
lai arī diennakts tumšajā laikā tas būtu 
gaišs. No 11. janvāra veikalā “Ataudze” 
bija novietota ziedojumu kastīte. 

Brīvības pieminekļa izgaismošanas fon-
da mājaslapā ir norādīta informācija, ka 
ziedojumu var veikt ar pārskaitījumu, ar 
Ziedot.lv starpniecību, vai zvanot pa tālruni 
90067006, bet aktīvie koknesieši nolēma, 
ka jāpiedāvā novada iedzīvotājiem iespēja 
ziedot arī šādā veidā. Sākotnēji bija iecerēts, 
ka akcija noslēgsies 25. martā, kad arī tika 
aicināts ierasties Zatlera kungs. Valdis Zatlers, Dainis Vingris un Sandra Kalniete latviešu spēka vietā Likteņdārzā.

Atceres brīdis pie piemiņas akmens Koknesē.
Klātesošos uzrunā Sandra Kalniete ar savu personisko stāstu, jo arī viņa ir 

Sibīrijas bērns.

Kokneses novada Līgo dzies-
ma 2020 pavisam drīz – Vasaras 
saulgriežu laikā sāks ceļu pie 
svētku gaidītājiem, jo ikviens to 
varēs noklausīties Kokneses no-
vada pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv un Kokneses novada 
domes “Facebook” lapā. Līdz 11. 
jūnijam Kokneses kultūras nams 
aicināja iesūtīt video ar iedziedātu 
vienu Līgo dziesmas pantu. Vis-
čaklākie dziedātāji ir bijuši novada 
amatierkolektīvu dalībnieki. No 
iesūtītajiem dziesmotajiem sveicie-
niem Ingus Pugačovs ir izveidojis 
vienu kopīgu Līgo dziesmu. Inguna 
Strazdiņa, kultūras nama direktore, 
teic paldies visiem atsaucīgajiem 
novadniekiem un novēl priecīgu 
un ļoti skanīgu līgošanu!

Ir tapusi 
Kokneses 

novada Līgo 
dziesma 2020 



2KOKNESES NOVADA VĒSTIS      Nr. 120 (407) 2020. gada 18. JūNiJs 2

2020. gada 27. maijā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par 

Kokneses novada bibliotēku darbu (in-
formācija pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv ).

2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona  memori-
ālās mājas  “Galdiņi” darbu (informācija 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv ).

3.1.Slēgt līgumu ar SIA “JUN” par ad-
ministratīvās ēkas jumta seguma nomai-
ņu, Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses 
novadā, līguma kopējā  summa  16 009,48 
euro (neskaitot  21% PVN).

3.2. Slēgt līgumu ar Juri Kraukli par 
būvuzraudzības veikšanu, līguma kopējā 
summa 1200,00 euro (viens tūkstotis divi 
simti euro un 0 centi).

4.1. Slēgt līgumu ar SIA “BK MĀJA” 
par fasādes remontdarbiem Vecbebru 
tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai, Vec-
bebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā, 
līguma kopējā  summa  15 277,51 euro 
(neskaitot  21% PVN).

4.2. Slēgt līgumu ar Juri Kraukli par 
būvuzraudzības veikšanu, līguma kopējā 
summa 800,00 euro (astoņi simti euro 
un 0 centi).

4.3. Kokneses novada domes īpašuma 
Bebru pagastā “Dienesta viesnīca” fasādes 
remontam atļaut izmantot pašvaldības 
budžetā ieplānotos līdzekļus meliorācijas 
sistēmas sakārtošanai 19 285,79 euro (de-
viņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit 
pieci euro un 79 centi).

5.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar 
Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada pro-
centu likmi un ar fiksēšanas periodu ik 

pēc 12 mēnešiem investīciju projektam 
“Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas 
nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve 
pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
Koknesē, 1.kārta” 169 074.96 euro (viens 
simts sešdesmit deviņi tūkstoši septiņ-
desmit četri euro 96 centi).

5.2. Projekts atbilst Ministru kabineta 
2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 
3.1. punkta 3.1.2. mērķim  - pašvaldības 
transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, ve-
loceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie 
risinājumi satiksmes drošībai un organi-
zēšanai u. c. transporta infrastruktūra) 
attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros 
veikto investīciju apjoms uz transporta 
infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 
000 euro.

5.3. Aizņēmumu  pamatsummu atmaksu 
uzsākt ar 2022. gada jūniju. Aizņēmumu 
atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma 
saņemšanas brīža.

5.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
Kokneses novada pašvaldības budžetu.

5.5. Aizņēmuma līdzfinansējumu 
56358.32 euro (piecdesmit seši tūkstoši 
trīs simti piecdesmit astoņi euro 32 centi), 
kas ir 25% apmērā no kopējām projekta 
izmaksām,  garantēt ar Kokneses novada 
pašvaldības 2020. gada budžetu. Kopējās 
projekta izmaksas 225 433.28 euro (divi 
simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti 
trīsdesmit trīs euro 28 centi).

6.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar 
Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada pro-
centu likmi un  ar fiksēšanas periodu ik 
pēc 12 mēnešiem investīciju projektam 

“Virszemes nokrišņu un jumtu noteces 
ūdeņu savākšana un novadīšana daudzdzī-
vokļu mājām "Saules", "Avoti" un "Bebru 
pamatskola" Vecbebru ciemā, Bebru pa-
gastā, Kokneses novadā” 59464.43 euro 
(piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti 
sešdesmit četri euro 43 centi).

6.2. Projekts atbilst Ministru kabineta 
2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 
3.1. punkta 3.1.3. mērķim - atbalsta pa-
sākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma 
pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīkliem.

6.3. Aizņēmumu pamatsummu atmaksu 
uzsākt ar 2022. gada jūniju. Aizņēmumu 
atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma 
saņemšanas brīža.

6.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
Kokneses novada pašvaldības budžetu.

6.5. Aizņēmuma līdzfinansējumu 19 
821.48 euro  (deviņpadsmit tūkstoši astoņi 
simti divdesmit viens euro 48 centi), kas ir 
25% apmērā no kopējām projekta izmaksām,  
garantēt ar Kokneses novada pašvaldības 
2020. gada budžetu. Kopējās projekta 
izmaksas 79 285.91 euro (septiņdesmit 
deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit 
pieci euro 91 centi).

7. Palielināt SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi”, reģ. Nr. 48703001147 pamat-
kapitālu par 12 532,00 euro (divpadsmit 
tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro).

Finansēšanas resursi: Kokneses novada 
domes pamatbudžets - līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem.

8. Piešķirt naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem izglītībā 2019./2020. mā-
cību gadā skolēniem par individuāliem 
sasniegumiem reģionālajās un valsts olim-
piādēs, konkursos un skatēs, kolektīviem 
par sasniegumiem reģionālajās un valsts 
mēroga skatēs, un pedagogiem par veik-
smīgu skolēnu un kolektīvu sagatavoša-
nu reģionālajām un valsts olimpiādēm, 
konkursiem un skatēm.

2. Noteikt, ka 2020. gadā kopējo naudas 
balvu apmērs nepārsniedz 1500, 00 euro. 

9.1.Piešķirt naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem kultūrā 2019. gadā amatier-
kolektīviem par sasniegumiem reģionālajās 
un valsts mēroga skatēs, un kolektīvu 
vadītājiem par kolektīvu sagatavošanu 
reģionālajām un valsts mēroga skatēm.

9.2. Piešķirt kopējo naudas balvu ap-
mēru, kas nepārsniedz 1500 euro.

10.1. Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Kokneses novada domei piederošā 
meža īpašuma ar kadastra Nr. 3260 009 
0066 „Kaplavas kapi”, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā, meža cirsmu sanitāro 
izstrādi, saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

10.2. Noteikt cirsmu izsoles sākuma 
noteikto cenu 710,00 euro (septiņi simti 
desmit euro 00 centi).

11.1. Apstiprināt Pretendentu atla-
ses konkursa nolikumu uz Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas  direktora amatu 
(informācija pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv ).

11.2. Apstiprināt pretendentu atlases 
komisiju  šādā sastāvā:

Komisijas  priekšsēdētājs:
Ilmārs Klaužs - domes izpilddirektors;

Komisijas locekļi:
1) Elvīra Broka – Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas direktora vietniece;
2) Dāvis Kalniņš - novada domes 

deputāts;
3)Dzintra Krišāne- domes sekretāre;
4) Astra Siliņa – Aizkraukles novada 

izglītības pārvaldes vadītāja;
5) Ziedonis Vilde - novada domes 

deputāts.
12.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

pakalpojumu ģimenes atbalsta centra 
“Dzeguzīte” Pieaugušo sociālās aprūpes 
nodaļā, ar 2020. gada 1. jūliju apstiprināt 
pakalpojuma maksu 680.00 euro  (seši 
simti astoņdesmit euro) mēnesī.

12.2. Kokneses  novadā deklarētajiem  
iedzīvotājiem  nepalielināt pakalpojuma 
maksu ģimenes atbalsta centra “Dzegu-
zīte” Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļā.

12.3. Pakalpojuma maksas starpību 
Kokneses novada iedzīvotājiem segt no 
Kokneses novada pašvaldības  budžeta.

13. Apstiprināt Kokneses novada domes 
priekšsēdētāja 2020. gada 11. maija rīkoju-
mu Nr.18 “Par atļauju organizēt  pārtikas  
paku sagatavošanu Kokneses pamatskolas 
-  attīstības centra  izglītojamiem”. 

14. Noteikt, ka novada domes sēde un 
pastāvīgo komiteju sēdes notiks 2020. 
gada 17. jūnijā.

Sagatavoja Kokneses novada domes 
sekretāre Dz.Krišāne

Par darbadienas 
pārcelšanu

Pamatojoties uz Darba likuma 133. 
panta ceturto daļu un Kokneses novada 
domes izpilddirektora Ilmāra Klauža 2020. 
gada 13. maijā izdotu rīkojumu Nr. 22, 
Kokneses novada domes iestādēm un 
struktūrvienībām pārcelta darbadiena 
no pirmdienas, 2020. gada 22. jūnija, uz 
sestdienu, 2020. gada 13. jūniju.

Kokneses 
kultūras nama 
kases darba 
laiks vasaras 
periodā
Kokneses kultūras nams informē apmeklē-
tājus par kases darba laiku vasaras periodā.
Otrdienās: 10:00 - 12:00; 17:00 - 19:00
Ceturtdienās: 10:00 - 12:00
Vienu stundu pirms pasākuma, pasākuma 
norises vietā.
Izziņas pa tālruni: 25431154
Kokneses kultūras nama informācija

SIA "Kokneses 
Komunālie 
pakalpojumi" 
informācija 
iedzīvotājiem

SIA "Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi" informē, ka no 2020.gada 1.jūlija tiek 
mainīts asenizācijas pakalpojuma tarifs:

asenizācijas pakalpojuma (attālums 
līdz 10 km) maksa 32,00 EUR, tsk. PVN,

asenizācijas pakalpojuma (attālums 
līdz 15 km) maksa 43,00 EUR, tsk. PVN

pārvietojamās BIO tualetes vienas reizes 
apkalpošanas maksa 10,34 EUR, bez PVN.

Valstī izsludinātā ārkārtējā situāci-
ja ar 10. jūniju ir beigusies un valdība 
ir mazinājusi atsevišķus piesardzības 
pasākumus.

Kokneses novada pašvaldība informē, 
ka ar 11. jūniju Kokneses novada dome 
un visas pašvaldības iestādes, ievērojot 
piesardzības pasākumus, atsākušas darbu 
ierastajā režīmā un pieņem apmeklētājus 
klātienē pirmdienās un ceturtdienās.

Ievērojot drošības pasākumus, darbu 
atsāk arī Kokneses sporta centrs, bet ba-
seins apmeklētājiem uz nenoteiktu laiku 
joprojām ir slēgts.

Līdz ar ārkārtējās situācijas noteiktā 
termiņa beigām, apmeklētājiem ir pieejami 
bērnu rotaļu laukumi un āra trenažieru 
infrastruktūra Kokneses novada terito-
rijā. Apmeklējot bērnu rotaļu laukumus, 
jāturpina ievērot valstī noteiktā fiziskās 
distancēšanās kārtība, jāievēro 2 m atsta-
tums un stingri jāseko līdzi roku higiēnai. 
Lūdzam vecākus, pirms bērni dodas uz 
rotaļu laukumiem, vēlreiz pārrunāt ne-
pieciešamos piesardzības pasākumus un 
fiziskās distancēšanās noteikumus.

No 1. jūnija mēģinājumus pakāpeniski 
atsākuši Kokneses novada amatierkolektīvi.

Veselības ministrija informē, ka no 10. 
jūnija tiek mazināti vairāki ierobežojumi, 
piemēram, ievērojot divu metru distanci 
starp personām, atļauts pulcēties vienkopus 
lielākam cilvēku skaitam – iekštelpās līdz 
100 cilvēkiem, bet ārā līdz 300 cilvēkiem. 
Savukārt organizēta sporta treniņa nodar-
bībā vienā treniņgrupā vienlaikus varēs 
piedalīties 30 personas, ja to pieļauj treniņa 
norises vieta. Pēc ārkārtējās situācijas 
beigām bērnudārzi strādās klātienē bez 
ierobežojumiem, savukārt sabiedriskās 
ēdināšanas vietām līdz 1. jūlijam būs 
jānodrošina divu metru distance starp 

galdiņiem un iekštelpās pie galdiņiem 
būs atļauts sēdēt līdz četriem cilvēkiem, 
bet ārtelpās – astoņiem.

Lai gan situācija ar vīrusa izplatību Latvijā 
ir stabila un līdz ar ārkārtējās situācijas 
beigām ir iespējams mazināt dažus no 
piesardzības pasākumiem, aizvien vēl ir 
jāievēro vairāki nosacījumi.

 Aicinām ievēro Veselības ministrijas 
norādījumus:

Pamatprincipi ir nemainīgi – visur, 
kur ir iespējams, ievēro 2 metru distanci, 
mazgā rokas, paliec mājās, ja esi saslimis 
un seko līdzi informatīvajām norādēm, 
piemēram, sabiedriskās vietās, kā arī iz-
pildi konkrētā pakalpojuma sniedzēja 
vai pasākuma organizētāja norādījumus.

Distances ievērošana, īpaši starp savstarpēji 
svešiem cilvēkiem, joprojām ir izšķiroša, 
lai mazinātu vīrusa izplatību, vienlaikus ir 
vairākas situācijas, kad ir pieļaujams to tik 
strikti neievērot, piemēram, veicot darba 
pienākumus, bērnudārzos un nometnēs, 
kā arī sporta, dejošanas un aktiermākslu 
nodarbībās. Šajās situācijās cilvēki ir sav-
starpēji pazīstami un epidemiologi varēs 
apzināt kontaktpersonas, ja kāds saslims. 
Savukārt sabiedriskajā transportā, kur bieži 
nav iespējams ievērot starp cilvēkiem 2 
metru distanci, joprojām ir jālieto mutes 
un deguna aizsegs.

No 10. jūnija atļauts arī vienkopus pul-
cēties lielākam cilvēku skaitam – iekštel-
pās līdz 100 cilvēkiem, bet ārā līdz 300 
cilvēkiem, ievērojot divu metru distanci 
starp personām. Šie nosacījumi attiecas 
uz pakalpojumu sniegšanas un publisku 
pasākumu norišu vietām. Tas nozīmē, ka 
privātam pasākumam privātā teritorijā, 
piemēram, savās mājās vai dārzā, šādu 
nosacījumu nav. Tomēr cilvēkiem pašiem ir 
jāuzņemas atbildība par privātu pasākumu 

un jārespektē piesardzības pasākumus.
Minētie cilvēku skaita ierobežojumi 

neattiecas arī uz vietām, kur ir aktīva 
cilvēku plūsma, piemēram. tirdzniecī-
bas un sabiedriskās ēdināšanas vietām, 
muzejiem, izstādēm un dabas takām, ja 
šajās vietās netiek rīkots pasākums. Šajās 
vietās cilvēki ilgstoši neuzkavējas uz vietas, 
tādēļ nav iespējams noteikt tajās esošo 
cilvēku skaitu, bet šīm vietām ir atsevišķi 
specifiski nosacījumi, piemēram, jābūt 
nodrošinātiem 4m2 uz vienu cilvēku.

Ja epidemioloģiskā situācija atļaus, 
plānots, ka no 1. jūlija iekštelpās, kuru 
platība ir virs 1000m2, varēs pulcēties līdz 
500 cilvēki, bet ne vairāk kā 50% no telpas 
kapacitātes un nodrošinot 4m2 uz vienu 
cilvēku. Tas nozīmē, ka telpu īpašniekiem 
būs jāaprēķina, cik cilvēkiem ir droši at-
rasties konkrētajā vietā. Pasākumos ārā 
varētu pulcēties līdz pat 1000 cilvēkiem. 
Savukārt, no 1. augusta iekštelpās, kuru 
platība ir līdz 1000m2, drīkstētu pulcēties 
līdz 250 cilvēkiem.

Papildu nosacījumi ir sabiedriskās 
ēdināšanas vietām – starp galdiņiem ir 
jānodrošina 2 metru distance. Līdz 1.jū-
lijam pagaidām ir noteikts, ka iekštelpās 
pie galdiņa drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet ārā, 
piemēram, uz terases, pie galdiņa - 8 cilvēki.

Tāpat kā līdz šim kultūras, sporta, iz-
klaides un reliģiskās darbības vietas darbu 
uzsāks ne agrāk kā plkst. 6.30 un beigs ne 
vēlāk kā plkst. 24.00. Izņēmums ir brīv-
dabas kino un sabiedriskās ēdināšanas 
vietas, kas drīkstēs darboties līdz plkst. 
2.00 naktī.

Valdība arī lēma, ka bērnu nometnēs 
drīkstēs būt 30 bērni, savukārt pieau-
guši neformālās izglītības pasākumos 
vienā grupā varēs būt 50 cilvēki. Īpaši 
nosacījumi ir arī sporta treniņos – vienā 

treniņgrupā drīkst būt ne vairāk kā 30 
cilvēki, ieskaitot treneri. Līdz 31. jūlijam 
sporta pasākumiem iekštelpās, kur kopējā 
publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 
m2, ir jānotiek bez skatītājiem.

Attiecībā uz ceļojumiem, Veselības 
ministrija aicina rūpīgi izvērtēt to nepie-
ciešamību. Jārēķinās, ka ārzemēs pastāv 
ne tikai lielāks risks inficēties ar Covid-19, 
bet arī nonākt karantīnā, kas būs jāievēro 
valstī, kur tobrīd atradīsies. Vienlaikus 
jāņem vērā, ka šobrīd ES ārējā robeža 
nav atvērta ceļojumiem, tādēļ nenotiek 
ceļojumi uz trešajām valstīm.  Neno-
tiek arī ceļojumi uz ES un EEZ valstīm, 
kas SPKC mājas lapā ir publicētas kā valstis 
ar augstu risku sabiedrības veselībai (14 
dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 
25), bet, ieceļojot Latvijā no valsts, kur 14 
dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 
15, būs jāievēro pašizolācija 14 dienas, 
kopš izbraukšanas no minētās valsts.

Ar visiem nosacījumiem, kas turpmāk 
jāievēro gan uzņēmējiem, gan ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam, var iepazīties šodien, 
9. jūnijā, valdības apstiprinātajos MK 
noteikumos "Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai".

Būtiski, lai saslimšana ar Covid-19 ne-
pieaugtu un arī turpmākajos mēnešos 
būtu iespējams mazināt ierobežojumus. 
Tāpat ļoti svarīgi ir katram pašam izvērtēt 
riskus un spēt uzņemties atbildību par 
savu un līdzcilvēku veselību!

Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Izmantota informācija no Veselības 
ministrijas mājaslapas

Kokneses novada pašvaldības iestādes 
atsāk darbu ierastajā režīmā
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Tiek labiekārtota atpūtas 
vieta pie Daugavas

Koknesē, Daugavas krastā, Kokneses 
pagasta Komunālā nodaļas strādnieki 
pagājušā gada pavasarī par pašvaldības 
līdzekļiem izveidoja glītu atpūtas vietu 
ar uzbūvētu skatu terasi un ģērbtuvēm. 
Šogad atpūtnieku jaukai laika pavadīšanai 
ir uzstādīta spēle “Krustiņi-nullītes”. Jop-
rojām notiek atpūtas vietas labiekārtošana. 
Komunālās nodaļas pārzinis Aldis Neija ir 
prasmīgs amatnieks, kura darbi apskatāmi 
gan Kokneses parkā, gan pilsdrupās. Viņa 
jaunākais veikums ir trīs no priedes koka 

izgatavoti ērti zviļņi, kurus jau atzinīgi 
novērtējuši atpūtas vietas apmeklētāji. 

Pie Kokneses pilsdrupu vārtiem uzstā-
dītais stends un soliņš pie informācijas 
namiņa arī ir Alda Neijas roku darbs.

Savukārt dabas takā komunālās noda-
ļas strādnieki ir atjaunojuši tiltiņu pāri 
Helenas upītei.

Lūgums atpūtas vietā ievērot kārtību, 
lai ikvienam būtu patīkami atpūsties un 
pavadīt laiku sakoptā vidē! 

Īstenojot LEDER projektu, 
atjaunota Kokneses katoļu baznīca
Ir pabeigti Kokneses Sv.Jāņa 
Kristītāja Romas katoļu baznī-
cas atjaunošanas darbi.

Kamēr citur valdīja Covid-19 krīze, 
Kokneses katoļu baznīcā atjaunošanas 
darbi ritēja pilnā sparā un ir pabeigti 
kopā ar krīzes laika beigām. Atsākoties 
baznīcas darbībai klātienē, draudzes 
locekļi un baznīcas apmeklētāji varēs 
novērtēt veiktos uzlabojumus. Iekļūšana 
baznīcā nu ir daudz ērtāka, nomainītas 
durvis un nokalti augstie sliekšņi tā, 
lai turpmāk baznīcu varētu apmeklēt 
arī cilvēki ar pārvietošanās grūtībām 
un ģimenes ar bērnu ratiņiem. Neat-
sverams ieguvums baznīcēnus sagaida 
iestājoties aukstajam laikam, jo baznī-
cā nomainīta vecā, neefektīvā apkures 
sistēma, ierīkoti radiatori un jaudīgs 
kamīns, kā arī restaurēti logi, būtis-
ki uzlabojot ēkas energoefektivitāti. 
Baznīcas atjaunošanas darbus veica 
sia  “RUR” no Olaines, kas darbojās 
Māra Lubiņa vadībā. 

Atjaunota arī regulārā un svētku 
dievkalpojumu kārtība, ievērojot valstī 
noteiktās piesardzības un distancēšanās 
prasības: 

Atjaunotās baznīcas atklāšanas 
dievkalpojums notiks š.g. 19.jūlijā 
plkst.9.00 ar Latvijas Romas Katoļu 
baznīcas arhibīskapa Zbigņeva Stan-
keviča piedalīšanos.

Ģimeņu dievkalpojumi notiek katra 
mēneša trešajā svētdienā plkst.9.00.

Regulārie dievkalpojumi notiek katru 
svētdienu plkst. 9.00. 

Veiktie uzlabojumi baznīcā ļauj da-
žādot un paplašināt baznīcā pieejamo 
notikumu, pasākumu un pakalpojumu 
loku – baznīcā notiek ģimeņu dievkal-
pojumi, ir iespējams saņemt priestera 
un draudzes locekļu atbalstu dažādās 
dzīves situācijās, tiekoties arī pēc diev-
kalpojumiem, kā arī organizēt citus 
pasākumus. 

Baznīcas atjaunošana tiek veikta pro-
jekta  Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 
"Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas 
katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" 
ietvaros, ko atbalstījis Lauku atbalsta 
dienests. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Kok-
neses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcas pieejamību atbilstoši mūs-
dienu apmeklētāja vajadzībām, attīstīt 
baznīcu, uzlabojot vietas potenciālu, 

kultūrvēsturisko un sakrālo pievilcī-
bu, veicināt sabiedrības iesaistīšanos 
draudzes pasākumos un savstarpējas 
palīdzības sniegšanā novadā, kā arī 
ilgtermiņā nodrošināt un veicināt baz-
nīcas pastāvēšanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 
oktobris līdz 2021.gada janvāris.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalsts projektam 
ir 26975,62 euro.

Projekts tiks īstenots "Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
LEADER 2014.-2020.gadam pieejas 
īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Dar-
bības īstenošana ar sabiedrības vietējās 
attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes 
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" 
ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina 
Kokneses novada attīstības programmā 
izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Informācijas avots:
Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja 

Romas katoļu draudze

Kokneses novadā 
tiks īstenoti divi 
jauniešu iniciatīvu 
projekti

Pavasarī Kokneses novada 
domē pirmo reizi bija izslu-
dināts atklāts projektu kon-
kurss "Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos" Eiropas Sociālā fon-
da projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai" 
(PuMPuRS) ietvaros.

Konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, 
kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un 
nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. 
"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglīto-
jamo motivācijas palielināšanu, lai riska 
grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības 
priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu 
un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības vei-
cināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa 
grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni 
no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. 
kursam. Vienam projektam pieejamais 
finansējuma apmērs ir 4600,00 euro, kas 
100% apmērā tiek segts no projekta  lī-
dzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

Projektu konkursā tika saņemti 5 projektu 
pieteikumi, taču finansējumu projekta 
īstenošanai saņems 2 projektu iesniedzēji 
- biedrība "KOKNESES JAUNIEŠU BIED-
RĪBA" un biedrība "Piedzīvojuma Gars". 
Atklātajā projektu konkursā īstenošanai 
apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

Biedrība "KOKNESES JAUNIEŠU 
BIEDRĪBA" īstenos projektu "Vasaras 
izaugsmes programma "ESteRE"", kura 
mērķis ir veicināt Kokneses novada 
jauniešu sociālo integrāciju, personības 
pašizaugsmi, motivāciju izvirzīt mērķus 
un tos sasniegt, iesaistīties kopienas sa-
biedriskajā dzīvē.  Projekta laikā plānots 
iesaistīt 25 jauniešus vecumā no 11 līdz 18 
gadiem, no kuriem vismaz 15 ir Kokneses 
novada Sociālā dienesta redzeslokā esoši 
bērni un jaunieši, kuri dzīvo augsta un 
vidēji augsta riska ģimenēs, ir konstatētas 
vairākas sociālās vai uzvedības problēmas, 
tai skaitā kāds no priekšlaicīgas mācību 
pamešanas riskiem. Projekta laikā paredzētas 
personības attīstības aktivitātes, indivi-
duālās mentoru konsultācijas, "Pateicības 
dienasgrāmata" un darba lapu individuāla 
pildīšana, komandas saliedēšanas aktivitātes 
un spēles, komunikācijas aktivitātes un 
spēles, radošās darbnīcas, mācīšanās caur 

interaktīvām metodēm, individuālie, pāru 
un grupu uzdevumi, sporta aktivitātes, 
pārgājieni un orientēšanās. Projekta īs-
tenošanas termiņš no 2020.gada 1.jūnija 
līdz 2020.gada 30.septembrim.

Biedrība "Piedzīvojuma Gars" īstenos 
projektu "Līderība un komanda. LAPSA 
Bebros", kura mērķis ir iesaistīt jauniešus, 
tajā skaitā priekšlaicīgas mācību pame-
šanas riska grupas jauniešus, neformālās 
izglītības aktivitātēs, lai rosinātu jauniešu 
motivāciju noteikt savus personīgos un 
mācību mērķus, uzlabotu līderības un 
komandas sadarbības kompetences, kā 
arī veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību 
personīgajā un izglītības dzīvē. Projekta 
laikā plānots iesaistīt apmēram 40 jau-
niešus no Bebru pamatskolas vecumā 
no 13 – 17 gadiem, no kuriem vismaz 4 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas jaunieši. Projekta laikā paredzē-
ta klases saliedēšanas ekskursija brīvā 
dabā, kopīga gatavošana, pilnības apļa 
apgūšana ar mērķu uzstādīšanu, darbs 
grupās, līderības prasmju veicināšana, 
pārgājiens brīvā dabā, stiprinot savstarpējo 
komunikāciju un pašu jauniešu veidots 
noslēguma pasākums, izmantojot praksē 
projektā iegūtās prasmes un zināšanas. 
Projekta īstenošanas termiņš no 2020.
gada 1.augusta līdz 2021.gada 1.jūnijam.

  Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 
31. decembrim. Projekta mērķi: 1)Palielināt 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamo motivāciju turpināt 
izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē; 2)Iesaistīt  priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska grupas izglī-
tojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes 
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglī-
tības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves 
un mācību vietai.

Projektu īsteno Izglītības kvalitātes 
valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un 
novadu pašvaldībām un valsts profesionālās 
izglītības iestādēm. Vairāk informācijas 
par projektu: www.pumpurs.lv.

 
Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa
Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa
Iegādāti jauni sporta kameru 
komplekti zivju resursu aizsardzībai

Kokneses no-
vada dome ie-
gādājusies divus 
sporta kameru 
komplektus Re-
veal D3, projekta 
"Zivju resursu 
aizsardzības un 
kontroles pasā-
kumu efektivi-
tātes uzlabošana 
Kokneses nova-

dā" ietvaros, kas īstenots 2020.gada 
1.kārtas Zivju fonda pasākumā “Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi, ko veic 
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru 
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība 
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos 
izdevumus)”.

Projekta mērķis ir uzlabot zivju 
resursu aizsardzības un kontroles pa-
sākumu efektivitāti, lai nodrošinātu to 
ilgtspējīgu izmantošanu. Ar projekta 
ietvaros iegādātā aprīkojuma palīdzību 
Kokneses novadā tiks risinātas pašval-
dības teritorijā esošo ūdenstilpņu un tai 
pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas 
problēmas, kā arī uzlaboti makšķernieku 

kontroles mehānismi, lai aizsargātu zivju 
resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu 
izmantošanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 1510,00 
euro, tajā skaitā Valsts Zivju fonda fi-
nansējums 1200,00 euro un Kokneses 
novada domes līdzfinansējums 310,08 
euro apmērā.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes
 Attīstības nodaļa
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Koknesei būs pilsētas statuss
No 2021. gada 1. jūlija Koknese iegūs pilsētas statusu. Saeima 2. jūnijā saistībā ar 

administratīvi teritoriālās reformas (ATR) veikšanu atbalstīja ieceri, ka no nākamā 
gada 1. jūlija pilsētas statusu piešķirs Koknesei un Iecavai.

Atjauno Pērses sākumskolas fasādi
Pērses sākumskola ir Iršu pagasta vi-

zītkarte, jo atrodas pagasta centrā un tā 
ir ne tikai mājvieta skolas saimei, bet arī 
kultūras pasākumu norisēm. 

Pašreiz pie skolas manāma celtnieku 
rosība, jo notiek ēkas fasādes atjaunošana, 
un pavisam drīz skolas nams iegūs jau-

nu veidolu. Būvdarbus par pašvaldības 
līdzekļiem – 16 958 eiro veic SIA “VV 
Būvnieks”. 2. jūnijā, kad Iršos viesojās 
pašvaldības pārstāvji, SIA "VV Būvnieks” 
atbildīgais būvdarbu vadītājs Valdis Biķer-
nieks informēja, ka ir atrakti ēkas pamati 
un notiek to siltināšana. Noslēdzošais darbs 

būs ēkas sienu krāsošana. “Skolas fasādes 
atjaunošana ir ilgi gaidīts notikums. Tā 
bija jau sen plānota, bet vienmēr radās 
citas prioritātes. Pateicoties pašvaldības 
atbalstam, ir nomainīts jumta segums, 
veikts iekštelpu remonts,” stāsta pārvaldes 
vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa. 

Darba procesu 2. jūnijā apskatīt bija ieradies domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Pārvaldes vadītāja Lāsma 
Ruža-Riekstiņa ar gandarījumu atzīst, ka ēkas fasādes remonts bija ļoti nepieciešams: “Ar nepacietību gaidām, 

kad mūsu skola izskatīsies kā jauna!”

Sakopta Iršu 
dambja teritorija

Iršu pagasta ļaudis godam sagaidīs Līgo 
svētkus, jo it visur redzams čaklu roku 
veikums. Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Lāsma Ruža-Riekstiņa stāsta, ka pārvaldes 
darbinieki jau līdz Lielajai talkai sakopa 
Iršu dambja teritoriju, atbrīvoja to no 
krūmu apaugumiem un atkritumiem. 

“Paldies visiem, kuri piedalījās sakopšanas 
darbos un palīdz saudzēt dabu!” – teic 
pārvaldes vadītāja. Pateicoties komunālās 
nodaļas strādniekiem un NVO algotajiem 
strādniekiem, šajā pavasarī daudz darba 
paveikts Iršu kapsētas sakopšanā. 

Tagad no Bulandu pilskalna paveras brīnišķīga dabas ainava.

Gaumīga atpūtas vieta 
pie Magazīnas

Iršu muižas klēts – Magazīnas lau-
kums, pateicoties Iršu pagasta pārvaldei 
un biedrībai “Irsis”, ir kļuvusi par lab-
iekārtotu atpūtas vietu, kur tiek rīkoti 
dažādi kultūras pasākumi.  Pateicoties 
vietējam meistaram Aivaram Svilpem, 
pie Magazīnas izveidots gaumīgs atpū-
tas stūrītis. “Aivaram ir atsaucīga sirds 
un zelta rokas,” sakot paldies par viņa 
paveikto, teic pārvaldes vadītāja Lāsma 

Ruža-Riekstiņa. Aprīļa nogalē Iršu pagasta 
centrā “salidoja” krāsaini, no koka veidoti 
taureņi. Viens no taureņu autoriem ir 
Aivars Svilpe, kurš kopā ar iršēnieti Gati 
Bergmani dāvāja šo jauko pārsteigumu 
savam pagastam. 

Aivars pieder teiciens: “Ne viss koks 
ir malka”. Par šo vārdu patiesumu var 
pārliecināties ikviens, kurš redzējis viņa 
radītos darbus.

Vecbebros sākusies skeitparka sezona

Skeitparks Bebru pagasta 
centrā atkal kļuvis par bērnu 
un jauniešu iecienītu aktīvās 
atpūtas vietu, kur vienkopus 
pulcējas skrituļslidotāji, skrituļ-
dēļu entuziasti un BMX braucē-
ji. Pagājušajā gadā demontēja 
iepriekšējā skeitparka iekārtas, 
jo tās savu laiku bija nokal-
pojušas. Domājot par jaunās 
paaudzes pilnvērtīgu brīvā laika 
pavadīšanu, maija sākumā tika 
uzstādītas divas jaunas pusram-
pas un triku kalniņš, kurus jau 
atzinīgi novērtējuši skeitparka 
apmeklētāji.

Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa
Daiņa Vingra foto

"Aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai 
izlietoti 15 869.85 eiro pašvaldības finansē-
juma, ieskaitot būvuzraudzību. Skeitparka 
iekārtošanu veica SIA "City Playgrounds". 
Papildus drošībai zem rampām ieklāta hid-
roizolācija. Darbadienu pēcpusdienās un 
brīvdienās skeitparks ir lielākā pulcēšanās 
vieta Bebru pamatskolas skolēniem. Tiem, 
kas uz skeitparku dodas ar velosipēdiem, 
lieti noder pie laukuma ierīkotā velosipēdu 
novietne. Turpat arī novietoti skeitparka 
izmantošanas un drošības noteikumi," 
informē Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Pabērza.

2011. gada rudenī, īstenojot biedrības 
"Bites" projektu, Bebru pagasta stadiona 
teritorijā atklāja skeitparku.  Ar parastām 
skrituļslidām vai inline, skeitdēli, skrejriteni 
vai BMX velosipēdu bebrēnieši šeit apgu-
vuši jaunas iemaņas un sasnieguši savus 
personiskos rekordus. Vairākkārt Bebru 
pagasta pārvalde ir rīkojusi sacensības, kurās 

piedalījušies ne tikai Bebru pamatskolas 
zēni, bet savu prasmi atklājuši pieredzējuši 
BMX braucēji un skrituļotāji no Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas.

"Mūsu pagastā iedzīvotājiem ir ie-
spējams kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, 
rūpējoties par veselīgu dzīvesveidu, jo ir 
pieejams mūsdienīgi atjaunots stadions, kā 
arī kopīgi sporta pasākumi tiek piedāvāti 
Mežaparkā. Priecē, ka ik vakaru stadionā 
redzami gan jaunieši, gan aktīvās Bebru 
pagasta dāmas, kas aizraujas ar nūjošanu 
un citām sportiskām aktivitātēm," atzīst 
Ilze Pabērza.

28. maija rītā, kad atjaunoto skeitparku 
apskatīt bija ieradies domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, aktīvajiem skeitparka ap-
meklētājiem vēl noritēja attālinātais mācību 
darbs, tāpēc laukumā valdīja klusums.  Sā-
koties vasaras brīvlaikam, sākusies arī īstā 
skeitparka sezona.

Atjaunotais skeitparks gaida sportot gribētājus.

Sveiciens vasarā!
Putnu treļļi, Daugavas šalkas un vēja dziesmas koku zaros ir ieskandinājušas vasaru!
Kokneses Mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi sveic visus ar vasaras brīvdienu  

atnākšanu! Gribas pateikt lielu paldies vecākiem un bērniem par izturību  mācību 
gada noslēgumā. Šajā neierastajā situācijā mācījāmies arī mēs, apguvām jaunas 
tehnoloģijas un mācību metodes, taču ļoti ceram, ka šī situācija vairs neatkārtosies, 
un 1. septembrī ar jauniem spēkiem un radošām idejām sāksim jauno mācību gadu 
kā ierasts. 

Četrpadsmit radoši audzēkņi šogad ir absolvējuši mūzikas skolu, un mēs aicinām 
jaunos muzicēt gribētājus  pievienoties mūsu  pulciņam. 

Gundega Ermiča,
Flautas spēles skolotāja
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Sveiciens vasarā!

Mācību priekšmetu olimpiā-
des  - tā ir iespēja jaunajiem 
talantiem parādīt, pilnveidot 
savas zināšanas, prasmes un 
iemaņas, attīstīt radošās spē-
jas. Valsts Izglītības satura 
centrs koronavīrusa Covid-19 
dēļ izsludinātās ārkārtas situā-
cijas laikā klātienē atcēla Latvi-

jā plānotās mācību priekšmetu 
olimpiādes, taču dažas no tām 
tika organizētas tiešsaistē, kas 
visiem bija jauns izaicinājums. 

Ingūna Ozoliņa,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas
ģeogrāfijas skolotāja 

Olimpiādes tika organizētas ESF 
projekta "Nacionāla un starptautiska 
mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo 
talantu attīstībai' ietvaros.

Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiāde no-
tika 2020. gada 15. aprīlī. To organizēja 
VISC sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un 
Zemeszinātņu fakultāti, Egila Birznieka 
Jauno ģeogrāfu skolu, LU Informācijas 
tehnoloģiju centru. Olimpiādes norise 
klātienē bija paredzēta Rīgā, LU Dabas-
zinātņu mājā, parasti tā notiek divas 
dienas. Šogad viss notika  attālināti, 
katram dalībniekam esot savās mājās. 
Piedalījās 88 skolēni no visas Latvijas. 
Ļoti sīvā konkurencē iespēju piedalīties 
izcīnīja Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas 10. a klases skolnieks Daniels 
Laurinavičs.

Daniels stāsta, ka olimpiādē bija daudz 
darbietilpīgu uzdevumu, kuru izpilde 
prasīja ļoti daudz laika, it īpaši uzdevums, 
kur Google Maps ielas skata attēlā bija 
jāklasificē viena ciema apkārtnes ēku 
pielietošana. Visas uzdevumu pildīšanai 
atvēlētās 4 stundas tika arī izmantotas. 
Bet tas bija paredzami – valsts olimpiādē 
viegli nebūs. Neatkarīgi no tā, kur un 
kā notiek olimpiāde, ir jābūt gatavam 
sarežģītiem uzdevumiem, kas prasīs 
no skolēniem maksimālas zināšanas 
un erudīciju.

Lai visiem skolēniem jauka un sau-
laina vasara!

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā uzņem audzēkņus 10. klasē
Skola piedāvā: 
vispārējās vidējās izglītības vispār-

izglītojošā virziena programmas divus 
virzienus:

1. Valodas un sociālās zinātnes
2. Dabaszinātnes 
• bezmaksas mācību grāmatas un darba 

burtnīcas;
• ar vidējo vērtējumu 7,5 balles un 

augstāk tiek piešķirta stipendija;
• iespēju dzīvot skolas dienesta viesnīcā 

(bez maksas, pieejams bezvadu internets);
• daudzveidīgas interešu izglītības 

iespējas;
• sporta nodarbības sporta hallē, sta-

dionā un peldbaseinā;
• nodarbības sporta skolas Kokneses 

treniņgrupās;
• iespēju individuāli darboties infor-

mācijas tehnoloģiju jomā katru darbdienu 
skolas informācijas centrā un datorklasēs.

Lai pieteiktos mācībām:
no 1. līdz 19. jūnijam skolas kancelejā (no 

plkst. 9.00 līdz 12.00) vai elektroniski (at-
sūtot uz skolas e-pastu koknese@latnet.
lv) iesniegt kopā ar vecākiem aizpildītu 
iesniegumu, norādot, kuru programmas 
virzienu vēlas apgūt (programmu apraksts 
skolas mājaslapā www.koknesesvidusskola.
lv, pašvaldības mājaslapā www.koknese.
lv ), apliecības par pamatizglītību kopiju, 
sekmju izraksta kopiju, dzimšanas aplie-
cības kopiju (uzrādot oriģinālus);

piesakoties elektroniski, apliecības 
par pamatizglītību un sekmju izraksta 
oriģinālus būs jāuzrāda 1.septembrī, kā 
arī jāiesniedz medicīniskā karte.

Tālrunis uzziņām: 65161442, 26422034.
Skolā ir iespēja iegūt B kategorijas 

autovadītāja apliecību.
Gaidīsim audzēkņus arī citās klašu 

grupās! 

Zināšanas apliecina attālinātā 
ģeogrāfijas olimpiādē

Jaunais ģeogrāfs - koknesietis Daniels Laurinavičs.

Sarūpēsim dāvanu mediķiem!
Lai teiktu siltu paldies medi-
ķiem, kuri pašaizliedzīgi rūpē-
jas par sabiedrības veselību un 
ir nomodā par Covid-19 izpla-
tības ierobežošanu, biedrības 
“Aizkraukles reģionālā tautsko-
la” padome aicina adīt zeķes 
un cimdus. Adīt un ziedot dziju 
aicināti arī Kokneses novada 
iedzīvotāji, dāvanu mediķiem 
paredzēts sarūpēt līdz rude-
nim. 

"Aicinām uzadīt vismaz vienu cimdu 
vai zeķu pāri, lai rudenī tos dāvātu mūsu 

mediķiem. Latviešiem adīšana saistīta 
ar senām tradīcijām un tautas paražām. 
Cimdi un zeķes ir skaista, praktiska dāvana, 
kas sevī glabā adītāju sirds siltumu un 
simbolismu. Lai darbs ritētu raiti, aicinām 
nest arī dzijas kamolīšus tos cilvēkus, kuri 
paši neada, bet labprāt sniegtu atbalstu 
no savas puses. To lūdzam darīt pēc ār-
kārtējās situācijas perioda noslēgšanās," 
teic šīs sirsnīgās akcijas rīkotāji. Kokne-
ses novada kultūras darba organizētāji ir 
uzņēmušies akcijas koordinēšanu mūsu 
novadā, piezvanot pa zemāk norādītajiem 
tālruņiem, viņi sniegs informāciju par 

dziju kamolu un adījumu nogādāšanu.
Līdz 31. oktobrim Kokneses novada 

rokdarbnieču adījumus gaidīs:
• Kokneses kultūras namā, iepriekš 

zvanot pa tālruni: 25431154;
• Bebru pagasta pārvaldē, Bebru pa-

gasta bibliotēkā (tur var saņemt arī dziju 
adīšanai), tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājā, informācija zvanot pa 
tālruni: 27294969;

• Iršu pagasta pārvaldē, informācija 
zvanot pa tālruni: 28377943.

Lūgums adījumu vai dzijas devējiem 
pievienot savus vārdus un tālruņa numurus.
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Lai turpinās ceļš 
mūzikas pasaulē

29. maijā Kokneses Mūzikas 
skolas absolventi svinīgā pasākumā 
saņēma apliecības par skolas beig-
šanu. Ievērojot noteiktos drošības 
pasākumus, bez vecāku klātbūtnes 
un citiem mīļiem apsveicējiem, 
jaunieši teica ardievas skolai par 
kopā pavadīto ceļojumu brīnu-
mainajā mūzikas pasaulē. “28. 
skolas izlaidumā mēs sveicām 
14 brīnišķīgus jauniešus – mūsu 
skolas absolventus,” teic direktore 
Iveta Bērziņa. 

  Pūšaminstrumentu spēles 
programmā flautas spēli mācījās 

absolventes: Gundega Beķere, Ma-
rija Černova, Evelīna Ļoba, Rūta 
Midere, Sandija Zizlāne 

 (pedagoģe Gundega Ermiča, 
koncertmeistare Evija Cepure). 
Pūšaminstrumentu spēles prog-
rammā trompetes spēli apguva 
Mārcis Briģis (pedagogs Ziedonis 
Puķītis, koncertmeistare Alla Pu-
ķīte). Taustiņinstrumentu spēles 
programmā klavierspēli mācījās 
absolventes Iva Aleksandra Ermi-
ča (pedagoģe Alla Puķīte), Laura 
Mūrmane, Evelīna Vitenberga (pe-
dagoģe Ilona Makareni).

Taustiņinstrumentu spēles prog-
rammā akordeona spēli apguva 
Jānis Hermanis Liepiņš, Keisija 
Vidiņa, Kristers Vīgups (pedagoģe 
Karolīne Vancāne).

Vokālā mūzikas programmas 
kora klases absolvente ir Krista 
Strazdiņa (pedagoģe Lelde Kam-
zole – Gagaine, koncertmeistare 
Ilona Makareni).

Lai iedegtā mūzikas dzirkstelīte 
rosina jauniešus turpināt mūzikas 
ceļu!

Svētku pārsteigums 
mazajiem novadniekiem

Sagaidot Starptautisko bērnu 
aizsardzības dienu, Kokneses kultū-
ras nams mazajiem novadniekiem 
bija sarūpējis svētku pārsteigumu 
-  tikšanos ar diviem jautriem ce-
ļotājiem Bizbizmārīti un Zaķi, kuri 
līdzi bija atveduši savas skaistākās 
dziesmas un rotaļas. Iepriekšējos 
gados 1. jūnija dienā bērni tika 
gaidīti uz līksmu darbošanos kul-
tūras namā, bet šajā reizē priecīgas 
gaviles atskanēja māju pagalmos 
un citās skanošās pieturvietās Kok-

neses centrā. Atsaucoties kultūras 
nama aicinājumam, ar krāsainiem 
baloniem bija izrotāti māju logi un 
daudzdzīvokļu namu balkoni, lai 
pavēstītu – šajās mājās dzīvo bērni, 
kuri gaida svētku pārsteigumu. 

Daudzi no viņiem arī notie-
košo vēroja pa namu logiem, citi 
uznāca uz balkoniem, bet vēl pul-
ciņš sekoja līdzi Bizbizmārītes un 
Zaķa auto, lai ikvienā apstāšanās 
vietā, ievērojot distanci, dziedātu 
un dejotu kopā ar omulīgajiem 

ciemiņiem. Pirmo reizi vienmēr 
gaidītajos bērnu svētkos skanē-
ja muzikāli sveicieni parkā pie 
"Fauna galvas", tirgus laukumā, 
pie bērnudārza "Gundega" un 
māju pagalmos Indrānu, Parka 
un Blaumaņa ielās. Redzot prieku 
bērnu acīs un smaidošos vecākus, 
nebija šaubu – svētku pārsteigums 
bija izdevies!

Lai mūsu mazajiem novadniekiem 
saulaina un jaukiem pārsteigumiem 
bagāta vasara!

Bizbizmārīte un Zaķis aicināja uz jautrām izklaidēm. Foto: A.Grīnvalde-Iruka. Kas meklē, tas atrod
1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu 

aizsardzības dienā, Bebru pagasta 
Mežaparkā bērnus un jaunie-
šus gaidīja aktīva darbošanās 
– orientēšanās un jautājumu/
uzdevumu trase. Par pasāku-
ma norisi stāsta Artis Zvejnieks, 
sporta pasākumu organizators: 
“Takās bija izvietoti 25 punkti, 
kas bija numurēti ar cipariem. 

Ikvienā vietā bija uzzīmēts kāds 
vienkāršs simbols un uzrakstīts 
jautājums vai mīkla. Simbols 
bija jāpārzīmē un atminējums 
jāuzraksta dalībnieka uzdevuma 
lapā.  Lai mazinātu drūzmēšanos, 
dalībnieki tika laisti trasē ar 1 
minūtes starplaikiem. Pirmie 
3 punkti bija izvietoti estrādes 
pļavā, bet visi nākamie bija jāatrod 

Mežaparka teritorijā. Visi dalīb-
nieki tika galā ar uzdevumiem, 
par ko saņēma pagasta pārvaldes 
sarūpētus gardus pārsteigumus. 
Paldies Bebru pamatskolai un 
Bebru pagasta pārvaldei par ie-
guldīto lielo darbu Mežaparka 
taku izveidošanā un sakopša-
nā. Taku tīkls šobrīd ir vismaz 
2 kilometri.”

Pasākuma dalībnieki pirms došanās aizraujošā piedzīvojumā.

Svētki Iršu bērniem
Jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta 

Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena, kuras aizsākumi meklējami 
1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās 
Pasaules konference bērnu labklā-
jībai. Kā īpaša svētku diena, tieši 
bērniem, tā tika atzīmēta 1950. 
gadā. Kopš tā laika Starptautiskās 
bērnu aizsardzības dienas atzī-
mēšana ir kā tradīcija daudzās 
pasaules valstīs. 

Šajā dienā Latvijā un visā pa-
saulē notiek dažādi pasākumi, kas 
ir veltīti bērniem, viņu priekam 
un pozitīvām emocijām. Šī diena 
vecākiem atgādina par viņu pie-
nākumiem un atbildību audzinot 
bērnus. Ikviens bērns  vēlas augt 
mīlēts, aprūpēts un saprasts.

Bērniem labi pazīstamajā D. 
Sabitovas grāmatā "Cirks lādītē" 
viens no galvenajiem varoņiem, 
zēns  Mariks, ir pārliecināts, ka 
pats galvenais cirkā ir klauns, 
jo viņš prot ļoti labi iepriecināt 
bērnus un pamanīt, kad kādam 
ir bēdīgs prāts. 1. jūnijā klauns 
Po paņēma līdz klaunu Pū un 
devās pie Iršu bērniem, lai viņus 
pārsteigtu Starptautiskajā bērnu 
aizsardzības dienā. Ievērojot ar 
vīrusu saistītos ierobežojumus, 
klauni ar velosipēdiem apceļoja Iršu 
pagastu, iegriezās katrā daudzdzī-
vokļu māju pagalmā, aizminās līdz 
lauku viensētām, lai katru bērnu 
iepriecinātu ar saldu kārumu un 
pavasarīgu taureni.

Klauni ar padarīto lepojās paši 
ar sevi, bet vislielāko gandarījumu 

viņiem sagādāja prieks bērnu acīs. 
Ceļojot Po un Pū ievēroja, ka mazi 
bērni jūtas labi un droši, ja blakus 
atrodas tētis un mamma, pie kuras 
pieglausties, kura nomierina un 
samīļo. 

Klauni Po un Pū stingri tic, ja 
vecāki bērnus audzinās ar ļoti lielu 
mīlestību, tad bērni būs laimīgi un 

izaugs par krietniem cilvēkiem. Po 
un Pū saka lielu paldies Iršu pagasta 
pārvaldei par sadarbību!

Klaunu Po un Pū vārdā Iršu 
pagasta kultūras pasākumu 

organizatore Ineta Riekstiņa 
un bibliotēkas 

vadītāja Dace Grele.
 Foto: Monta Bergmane

Prieks dāvinātājiem un pārsteiguma saņēmējiem.

Ik vietā, kur dzīvo bērni, šajā dienā ieradās jautrie ceļotāji.
Kokneses sporta centra darba laiks no 10. jūnija

Informējam, ka no 10.jūnija Kokneses sporta 
centrs (trenažieru zāle un sporta halle) apmek-
lētājiem pieejams šādos laikos:
Darba laiks
Trešdiena-Piekdiena (15.06-19.06) 16:00 - 21.00
Sestdiena (20.06) 16:00 - 20.00
Pirmdiena- Trešdiena (22.06-24.06) Brīvs
Sporta treniņu laikā no šodienas var neievērot 

2 metru distanci, tas nozīmē, ka ir atļauta kon-
taktspēle. (Basketbols, futbols, volejbols u.c.)
Ja ir vēlme sporta centru apmeklēt citā laikā, 
aicinām sazināties zvanot uz 29360940. Infor-
mācija par darba laiku pēc svētku dienām tiks 
publicēta tuvākajā laikā.

Kokneses sporta centrs
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Veselīga dzīvesveida 
rosinoša nedēļa Iršos

Pirms ārkārtas situācijas, laikā 
no 25. līdz 31. maijam, ar daudz-
veidīgiem pasākumiem bija plānota 
Latvijas Veselības sporta nedēļa, 
kas tagad iecerēta rudenī. 

Ievērojot noteiktos drošības 
pasākumus, šajā nedēļā Iršu pa-
gastā noritēja veselīgu dzīvesveidu 
veicinošas aktivitātes - maziem 
un lieliem pagasta iedzīvotājiem 
bija iespēja individuāli vai mazās 
grupās interesanti un aktīvi pavadīt 
brīvo laiku.

No 25. līdz 31. maijam aktivi-
tātē "Mazais braucējs" piedalījās 
5 māmiņas. Nedēļas laikā, baudot 
jauku atpūtu ar saviem mazuļiem, 
viņas nostaigāja 161,29 kilometrus.

28. maijā vecmāmiņas bija ai-
cinātas piedalīties aktivitātē “Ome 
stadionā”. Paldies tām omītēm, 
kuras kopā ar saviem mazbērniem 
atsaucās šim rosinājumam. 

Vislielāko atsaucību guva 29. 

maijā rīkotais velobrauciens “Ie-
pazīsti braucot!”, jo tajā piedalījās 
25 braucēji  - maksimāli atļautais 
dalībnieku skaits. Velobrauciena 
laikā ceļotāji apskatīja vēsturis-
kas vietas, tai skaitā senās krogus 
vietas, Iršu tuvākā un tālākā ap-
kaimē. Ievērojot noteikumus par 
pulcēšanās ierobežojumiem un, 
distancēšanos, kā arī ceļa satiksmes 
noteikumus, velobrauciens iesākās 
no Iršu muižas klēts - Magazīnas. 
Pirmā pieturvieta bija Bulandu 
pilskalns Iršu pagastā. Nākamajā 
apstāšanās vietā - radošajā pagalmā 
"Tiltiņi" velobraucējus sagaidīja 
saimnieks Mārcis, kurš iepazīs-
tināja ar savu uzņēmējdarbību 
un lauku tūrisma aktivitātēm. 
Šī atpūtas vieta atrodas tikai 3 
kilometrus no Iršiem, Sausnējas 
pagasta Sidrabiņos. Braucot cauri 
Sidrabiņiem, seno vietu izzinātāji 
aplūkoja Ozolmuižas atrašanās 

vietu un dīķi "Daugaviņa". Tālāk 
ceļš veda līdz Liepkalnes skolas 
pieturai. Aiz šīs pieturas senāk at-
radies Apšu krogs. Turpinot ceļu 
uz Liekalnes tautas namu, kur bija 
paredzēts atpūtas mirklis, braucēji 
pabrauca garām vietai, kur izsenis 
ir bijis Gobas krogs. Atpūšoties un 
iestiprinoties, vecākā paaudze da-
lījās atmiņās par kādreizējo estrādi 
un neaizmirstamām zaļumballēm 
šajā vietā.

Mājupceļš veda līdz  Pērses 
sākumskolai, kur savulaik bijis 
Briežsētas krogs. Velobrauciens 
noslēdzās ar vārdiem: "Iršos kustos, 
lai labāk justos!".

Olita Ruža, sporta pasākumu 
organizatore, teic paldies Pērses 
sākumskolas vēstures skolotājai 
Valdai Kalniņai par vēsturiskā ma-
teriāla sagatavošanu un sadarbību 
velobrauciena organizēšanā.

Velobrauciena dalībnieki iepazīst savas tuvākās apkaimes vēsturiskās vietas. 
Valda Kalniņas foto.

Brišanas pārgājiens 
pa Pērses upi

Ļaujies sajūtām un jaunam pie-
dzīvojumam Saulgriežu noskaņās, 
ejot pa zvirgzdiem bagātu upes 
gultni, kur čalo dzidrs un brīvs 
upes ūdens! 

Pasākumu vadīs "Bezgalīgie 
sajūtu stāsti", maršrutu plāno - 
Artis Zvejnieks. 

Pārgājienā ietverta unikāla 
brišana pa upi organizatora no-
drošinātos hidrotērpos, rotāšanās, 
gaumīga, dabas iedvesmotu uzko-

du baudīšana! Ūdens dziļums no 
10 cm līdz 70 cm. Dalībniekam 
nepieciešamais - hidro čības vai  
sporta apavi (ilglaicīgai brišanai 
pa ūdeni). Galapunktā tiks sniegts 
transporta atbalsts nokļūšanai at-
pakaļ pie dalībnieku transporta 
līdzekļiem. 

Maršruta garums - 6 km - lejup 
pa straumi. 

Dalības maksa 25 eiro vienam 
dalībniekam. Ģimenes kartes 3+ 

īpašniekam dalības maksa par visu 
ģimeni 50 eiro.

Kas? Jebkurš interesents ar ģi-
meni, draugiem.

Kur? Sākums: Kokneses nova-
da Iršu pagastā Pērses braslā pie 
pieturas “Siljāņi” jeb Pērses 16.  
kilometrā.

Kad? 20. jūnijā, sākums  pulksten 
12.00, ierašanās no 11.30 līdz 12.00.

Ja ir interese, rakstiet: buribuks@
inbox.lv

Sākusies pieteikšanās 
diennakts angļu 
valodas nometnēm

Atvērta pieteikšanās diennakts angļu valodas nometnēm 2020. gada vasarā "Active scientists" 
Kokneses novadā un nometnei ar angļu valodas dominanti "Robin Hood" Apšuciemā.

Nometnes bērniem vecumā 8-13 gadi: 
* no 4. līdz 11. jūlijam Apšuciemā, jūras krastā; 
* no 19. līdz 26.jūlijam Kokneses novadā, Vecbebros; 
* no 2. līdz 9. augustam Kokneses novadā, Vecbebros.
Lai pieteiktos, informācija zvanot nometnes vadītājai Daigai Igaunei pa tālruni 20200628. 

Tiksimies saulgriežu koncertā!
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis!
Pirmie bija muzikanti,
Dziedātāji, dancotāji.

Lai arī šobrīd dzīvojam laikā, kad 
Latvijā atcelti vērienīgi pasākumi, 
nenotiks vienmēr gaidītie Kokneses 
novada svētki, Kokneses kultūras 
nams ir parūpējies, lai mēs, protams, 
ievērojot visus noteiktos drošības 
pasākumus, varētu baudīt dzīvas 
mūzikas skanējumu. 19. jūnijā 
pulksten 20 Kokneses pilsdrupās 
uz tikšanos skaņu pasaulē aicina 
mūziķe Dace Straume. 

Vasaras saulgriežu vakarā, 21. 
jūnijā pulksten 18 Koknesē, Blau-
maņa pagalmā, saulgriežu koncertā 
muzicēs mājinieki  - kapela “Aize-
zeres muzikanti”. Tautas mūzikas 
cienītāji jau iemīļojuši “Aizezeres 
muzikantu” dziedātās dziesmas par 
Pērsi un Daugavu. Viņu dziesmu 
pūrā ir arī melodijas, kas radušās 
20. gadsimta 20. – 30. gados un ir 
populāras joprojām. Gluži kā pērļu 
zvejnieki viņi māk atrast dziesmu 
pērles, lai tās no jauna iemirdzētos 
savā spožumā. Kapelas vadītāja 
Inese Skuja teic: “Mēs nevaram 
iztikt bez muzicēšanas. Tā kā mūsu 
kapelā muzicē pārstāvji no divām 
ģimenēm, mums noteikti šajā laikā, 
kad nebija atļauti mēģinājumi, bija 
vieglāk gatavot jaunu repertuāru, bet 
ar pārējiem mēģinājām attālināti. 
Tāpat kā citi mūziķi esam noilgo-
jušies pēc klātienes koncertiem un 
skatītāju līdzi dziedāšanas. Sākot-
nēji bija domāts, ka šo saulgriežu 
koncertu uzfilmēs Ingus Pugačovs 
un to varēs skatīties pašvaldības 

mājaslapā un Kokneses novada 
domes “Facebook” lapā. Bijām ļoti 
priecīgi, kad uzzinājām, ka varēsim 
uzstāties Blaumaņa pagalmā, kur 
varēs pulcēties skatītāji. Koncer-
ta repertuārs jau ir sagatavots un 
scenārijs uzrakstīts. Mēs vēlamies, 
lai šajā vakarā ikviens sajustos kā 
jāņubērni lauku sētā, kur visi dzied 
līgo dziesmas, ir jautra aplīgošana 
un lustīga sadziedāšanās. Noteikti 
dziedāsim arī savas mīļākās dziesmas 
par Pērsi un Daugavu.”

Kapelā muzicē septiņi muzikanti: 
Inese Skuja spēlē akordeonu, Velga 

Gredzena ir kokles un cītaras pa-
vēlniece, Monta Skuja un Monta 
Bergmane ir vijolnieces, bungas 
spēlē Dzintra Stārastiņa, basu 
pūš Normunds Skuja, bet Jānis 
Padoms ir patiesi universāls, jo 
spēlē ģitāru, bandžo, stabulītes 
un mutes ermoņikas. Protams, 
viņi visi ir arī lieliski dziedātāji.

Vasaras saulgriežu vakarā 
tiksimies Blaumaņa pagalmā un 
ļausimies dziesmu burvībai kopā ar 
kapelu “Aizezeres muzikanti”! Lai 
skan līgodziesmas pār trejdeviņi 
novadiņi!
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Viena no jaunākajām ak-
tualitātēm tūrisma piedā-
vājumu klāstā mūsu no-
vadā ir interaktīvā spēle 
“Ceļojums laikā – zudusī 
pasaule” – tā ir lieliska ie-
spēja iepazīt Koknesi mo-
bilajā tālrunī. Interaktī-
vās spēles idejas autore ir 
piestātnes “Pērsejas” un 
biedrības “Pērses krasts” 
vadītāja Ita Lejiņa. 16. 
maijā “Pērsejās” intere-
senti bija pulcējušies uz 
jaunās spēles iepazīšanas 
akciju un tās izmēģināša-
nu bez maksas Kokneses 
parkā un pilsdrupās. No 
20. jūnija spēle būs pie-
ejama ikvienam lietotā-
jam par maksu. Lai varētu 
to uzsākt, ir jāsazinās ar 
spēles administratoru 
(tālr. 26416794), kas ie-
dos piekļuves kodu.

Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa 
Oļega Kudrjavceva foto

Aktīvās atpūtas baudītājiem  
piestātne “Pērsejas” piedāvā laivu 
un SUP dēļu nomu. Ģimenes ar 
bērniem un skolēni labprāt dodas 
piedzīvojumu pārgājienā jeb orien-
tēšanās spēlē “Misija Koknese”, kas 
ir izveidota papīra formātā, un ar 
tās palīdzību var iepazīt “Pērseju” 
apkārtni un Koknesi. Itas Lejiņas 
izveidotā biedrība “Pērses krasts” 
jau veiksmīgi īstenojusi vairākus 
projektus, tādējādi veicinot Kokneses 
kultūrvēstures popularizēšanu un 
sabiedrības izglītošanu. Pateicoties 
projekta “Koknese – Daugavas senleja 
un Pērses grava 20.gs.30tie gadi” 
veiksmīgai īstenošanai, Kokneses 
tūrisma informācijas centrā ikviens 
var iepazīt vēsturisko Pērses gravas 
un Daugavas senlejas maketu un 
interaktīvo multimediju stendu.
No idejas līdz 
rezultātam

Ita Lejiņa stāsta, ka pašreiz mērķis 
ir aktivizēt biedrības darbību, lai 
tā pakāpeniski pārņemtu “Misiju 

Koknese” un visas sauszemes aktivi-
tātes, lai “Pērseju” pārziņā būtu tikai 
aktivitātes uz ūdens”. Viņa uzsver, 
ka tas nav vienkārši izdarāms, jo 
ir ļoti grūti nodalīt biedrības un 
uzņēmuma darbošanos, jo senās 
Kokneses izpēte ir mijiedarbībā ar 
aktīvo atpūtu, un tā ir iespējams 
dažādām paaudzēm vēstīt par šīs 
vietas īpašo vēstures mantojumu. 
Ita atklāj, ka viss sācies ar vēlmi arī 
citiem parādīt Kokneses skaistumu. 
Tā pamazām radies aktīvās atpūtas 
piedāvājums,  izveidota biedrība 
un īstenoti projekti. Jaunākais no 
tiem ir šī interaktīvā spēle, kuru tās 
atklāšanas dienā atzinīgi novērtēja 
koknesieši un ciemiņi. 

Spēles iepazīšanas prezentācijas 
dienā viens no spēles veidotājiem 
Mārtiņš Līcis pastāstīja, ka Koknese 
ir viena no pirmajām vietām Latvijā, 
kur izveidota šāda spēle. Spēles 
tapšanas procesā viņš tikās arī ar 
Kokneses tūrisma informācijas 
centra darbiniecēm, kuras ieteica 
punktus, kur vēlētos cilvēkus aiz-
vest. “Kopā ar mūsu spēles izveides 
komandu devāmies uz Koknesi, 
lai katram punktam, ko gribējām 
ielikt spēlē, izdomātu uzdevumu. 
Esam gandarīti par rezultātu, jo ir 
izdevies radīt spēli, ar kuras palī-

dzību bērni ar vecākiem, jaunieši, 
ikviens interesents var aizraujošā 
veidā iepazīt noteikto vietu,” atzīst 
Mārtiņš Līcis. Spēle veidota aplikā-
cijā “Roadgames”. Tā ir platforma, 
kurā var izveidot dažādas spēles. 
Vienmēr galvenais ir ideja, un Ita 
Lejiņa to kārtējo reizi ir apliecinājusi, 
saskatot potenciālu šādai digitālai 
vietnei, kurai var piekļūt jebkurš 
iedzīvotās un Kokneses viesis. 
Var spēlēt viens, 
interesantāk 
komandā

Iepazīstinot ar spēli, Mārtiņš 
Līcis sacīja: “Šo interaktīvo spēli 
var salīdzināt ar tūrisma bukle-
tu, kurā ir kartes ar atzīmētiem 
dažādiem apskates objektiem. 
Mēs šo maršrutu no bukleta kar-
tes pārcēlām uz mūsu lietotni un 
pārvērtām par spēli. Piemēram, 
punkts kartē – Kokneses pilsdru-
pas, spēlē ir vieta, kurā nonākot ir 
jāizpilda kāds uzdevums – jāatbild 
uz jautājumu, jāatrod attēls, kas 
redzams šajā vietā. Ir punkti, kuros 
jāvāc virtuālie dimanti, vai jāatrod 
paslēptais G punkts.”

Ita Lejiņa stāsta, ka spēli var 
spēlēt viens, bet aizraujošāk to 
ir darīt komandā. Tajā ir dažādu 
grūtību uzdevumi, un to var sākt 
no jebkuras vietas, kas tajā atzī-
mēta. Uzdevumi ir jāpaveic divās 
stundās. Spēles iepazīšanas akcijas 
dienas dalībnieki apstiprināja, ka 
tas ir izdarāms, bet tas noteikti ir 
izaicinājums savām zināšanām un 
attapībai. 

Pēc spēles iepazīšanas akcijas 
pasākuma dalībnieki ļāvās radīt 
priekam un piedalījās gleznošanas 
meistarklasē, kuru vadīja māksli-
niece Sabīne Līva.

Pateicoties biedrībai “Pērses krasts”,  
ir radies jauns tūrisma piedāvājums, 
kuru noteikti vajag izmēģināt, lai 
no jauna pārliecinātos – Koknese 
iedvesmo un pārsteidz!

Lauma Rudzone, Bebru pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestādes 
“Bitīte” skolotāja, bērnu vasaras 
nometņu rīkotāja

- Interaktīvā spēle ir vērtīgs ie-
guldījums tūrisma attīstībā mūsu 
novadā. To izmēģināju  kopā ar 
divām skolniecēm – savu vecāko 
meitu un draudzenes meitu. Mums 
bija vieglāk, jo dzīvojam Koknesē 
un zinājām, kur atrodas visi objekti, 
bet tik un tā bija ļoti interesanti. 
Domāju, ka tiem, kuri Koknesē 
ieradīsies pirmo reizi un veiks šo 
spēli, būs daudz grūtāk un vajadzēs 
vairāk laika visu punktu atrašanai. 
Noteikti iesaku šo spēli izmēģināt 
gan vietējiem iedzīvotājiem, īpaši 
ģimenēm ar bērniem, gan tūristiem. 
Būs ļoti  izzinošs piedzīvojums!

Paldies fotokonkursa "Tvīds paliek mājās" dalībniekiem! 
Dižais Sams šogad mūs nepulcēja 

kopā Sama modināšanas svētkos. 
Kokneses ielās nebija dzirdams pa-
vasarim ierastās velosipēdu zvaniņu 
skaņas, jo  Tvīda brauciens  palika 
mājās.  Tūrisma svētku ūsainajam 
varonim pamosties možam un 
jautram  palīdzēja Tvīdam uzti-
cīgie -  ar skaistām fotogrāfijām 
un jaunām idejām, vienlaikus  
pierādot, ka māk priecāties par 
dzīvi arī paliekot mājās! Līdzīgi 
kā citus gadus bildējāmies Tvīda 
foto stūrītī, tā šogad Tvīda foto  
tapuši mazā bilžu rāmītī katram 
atsevišķi – ziedošā dabas ainavā, 
mājas dārzā, un arī uz ūdens. Ir 
uzburtas retro ainas, atminoties 
20. – 30. gadu šarmu tērpos un godā 
celti gan senlaiku, gan mūsdienu 
velosipēdi! Pārsteigums, prieks 
un aizrautība  šajā neierastajā 
laikā, kad svētkus svinam katrs 
savās mājās, staro no ikvienas fo-
tokonkursa "Tvīds paliek mājās" 

fotogrāfijas. Izdomas bagāti, radoši 
un ar oriģinalitāti apveltīti ir tie, 
kam Tvīds ir sirdī.

 Kokneses Tūrisma informācijas 
centrs un kultūras nams pateicas 13 
fotokonkursa "Tvīds paliek mājās" 
fotogrāfiju autoriem ar 23 fotosesiju 
dalībniekiem par uzticību Tvīdam 
32 iesūtītajās fotogrāfijās! Galveno 
- pārsteiguma balvu no Kokneses 
Tūrisma informācijas centra – sa-
ņēma Agnese Pulkstene un Rihards 
Štrauss!  Savukārt nedēļas garajā 
balsojumā par favorītfotogrāfiju 
Kokneses Tūrisma informācijas 
centra "Facebook" lapā skatītāju 
simpātijas balvu ieguva Karīnas 
Skrupskas fotogrāfija, kurai konkursa 
noslēguma brīdī bija 446 balsis. 
Apsveicam uzvarētājus! Paldies 
visiem Tvīdam uzticīgajiem!

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs Elegance un retro šarms! 

Agnese Pukstene un Rihards Štrauss.
Smaidām pavasara saulei! 

Karīna Skrupska ar meitiņu Tvīda noskaņā.

Koknesē Samu 
modina maijā!

Koknesē ar skaļu un līksmu ro-
sīšanos katru gadu maija vidū tiek 
modināts dižais Sams. Visiem jau 
labi zināms, ka Sama modināšanas 
svētki ir kļuvuši par tūrisma sezo-
nas atklāšanas tradīciju Kokneses 
novadā. Šoreiz gan svētku prieks 
izpalika, bet pašvaldības mājaslapā 
var noskatīties Ingus Pugačova 

veidoto video, kurā redzams, kā 
16. maijā senajās pilsdrupās svētku 
galveno varoni pamodināja Kok-
neses Tūrisma informācijas centra 
darbinieces. Būdams ļoti atraktīvs 
un vienmēr labā noskaņojumā, Sams 
devās ceļā un apciemoja tūrisma 
uzņēmējus, lai nestu veiksmi un 
iedvesmotu jaunajai tūrisma sezonai. 

Ceļā satiekot domes priekšsēdētāju Daini Vingri, Sams 
apsolīja, ka arī viņš visu tūrisma sezonu būs sportiskā formā.

Koknesi var iepazīt mobilajā tālrunī

“Kokneses Ziņģe” 
pārcelta uz 2021. 
gada augustu

Tautas mūzikas cienītāju iemīļoto pasākumu “Kokneses Ziņģe” 
šogad bija iecerēts rīkot 8. augustā Kokneses estrādē. Diemžēl ar valstī 
radušos ārkārtas situāciju “Kokneses Ziņģe” pārcelta uz 2021. gada 
augustu. Folkloras kopas “Urgas” vadītāja un šī pasākuma organizētāja 
Inguna Žogota visiem ziņģes draugiem novēl: “Dziedam, krājam pūrā 
jaunas ziņģes, muzicējam un tiekamies nākamgad!”

Jaunā spēle izveidota 
Roadgame platformā.

Dienā, kad “Pērsejās” notika jaunās spēles atklāšanas 
pasākums.
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Šovasar vēlamies pie-
dāvāt koknesiešiem 
jaunumu – noskaņu kon-
certus Kokneses parkā, 
mūzikas nesteidzīgai 
baudīšanai, relaksāci-
jai un īpašai noskaņai 
dabas un mūzikas mijie-
darbībā. 

Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama 
direktore

Koncerti notiks gan pilsdrupās, 
gan pie "Fauna galvas", gan pie 
Pērses ūdenskrituma atveida un 
virziena norādņu staba akme-
ņainajā laukumā. Nelabvēlīgos 
laika apstākļos pārcelsimies uz 

kultūras namu. Šis īpašais laiks 
gan mūsu plānos ir ieviesis ne-
lielas izmaiņas un noteikumus, 
bet koncerti būs, ievērojot visus 
valstī izsludinātos noteikumus 
par pulcēšanās ierobežojumiem 
un distancēšanos.

19.jūnijā plkst. 20:00 Kok-
neses pilsdrupās kopā ar mums 
būs DACE STRAUME (gongas, 
kokle, balss), kura aicinās sajust 
un izdzīvot sevi caur daudzpusīgi 
skanošiem un netradicionāliem 
mūzikas instrumentiem, kurus 
papildinās balss dziedājumi. 

Tie skanēs kā dvēseliskie tagad-
nes mirkļu zvani, kas iedvesmos 
mūs būt un gūt. Lai mēs varē-
tu nodrošināt distancēšanos un 
klausītāju skaits nepārsniegtu 

noteikumos paredzēto, lūdzam 
pieteikt savu klātbūtni pa tālruni: 
25431154. Ieejas maksa: 3 euro.

17. jūlijā plkst. 20:00 ieklau-
sīsimies ģitārista NORMUNDA 
ŅĒRBUĻA muzicēšanā. 14. au-
gustā plkst. 20:00 tiksimies ar 
dziesminieku KĀRLI KAZĀKU.

 4. septembrī plkst. 20:00 
vasaras izskaņā muzicēs grupa 
"WILLOW FARM".

 Ieplānojiet šos piektdienu 
vakarus mūzikai, dabai un sa-
jūtām. Iesakām pirms vai pēc 
koncertiem izstaigāt Kokneses 
parku, lai gūtu pozitīvas emocijas.

Par precīzām norises vietām 
un jaunumiem sekojiet www.
koknese.lv  un sociālajos tīklos.

Vasaras vakara noskaņu 
koncerti Kokneses parkā 
"ZIED VASARA PĒRSES UN 
DAUGAVAS KRASTOS"

Vadošie Kokneses novada 
uzņēmēji un lauksaimnieki 
apvienojušies cīņā par in-
frastruktūras uzlabošanu, 
tostarp kritiskā stāvoklī 
esošā autoceļa Koknese-Ēr-
gļi atzīšanu par topošā Aiz-
kraukles novada prioritāti. 
Autoceļa kvalitāte vienlīdz 
nozīmīga ir arī divām sko-
lām un ģimenes atbalsta 
centram. 

P79 autoceļš Koknese-Ērgļi ir 
Latvijas reģionālais autoceļš, kas 
savieno autoceļu A6 un E22 Kok-
nesē caur Vecbebriem un Iršiem 
ar Ērgļiem. Autoceļš jau labu laiku 
neatbilst nedz mūsdienīgas tirgus 
ekonomikas vajadzībām, nedz Eiropas 
Savienības (ES) prasībām (11,5 t ass 
slodze, 44t kopējā kravas transporta 
slodze). Pieguļošajās teritorijās attīs-
toties lieliem uzņēmumiem, strauji 
palielinājusies satiksmes intensitāte 
un smago transportlīdzekļu īpatsvars. 
Iepriekš minēto apstākļu dēļ, jau ilgstoši 
notiek autoceļa sabrukšana. Esošā 
ceļa kvalitāte ievērojami apgrūtina 
ražošanu un palielina tās izmaksas. 

Juris Sprukulis, SIA “Vecsil-
jāņi”: “Koknese-Ērgļi autoceļš ir 
nozīmīga satiksmes dzīsla novada 
uzņēmējdarbības nodrošināšanai. 
Ceļam pieguļošajā teritorijā dar-
bojas vairāk nekā 20 uzņēmumi, ar 
tādiem darbības veidiem kā piena 
lopkopība, graudkopība, pārtikas 
ražošana, metālapstrāde, u.c. Uzņē-
mumu kopējais gada apgrozījums 
sasniedz gandrīz 14 miljonus EUR, 
nodrošinot 223 darba vietas novadā. 
Jāatzīst, ka paralēli apdraudētai novada 
uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai, 
grūti izbraucamā ceļa dēļ, cieš arī 
pārējie novada iedzīvotāji – apgrū-
tinātās satiksmes dēļ skolēniem tiek 
kavētas mācību stundas, senioriem 
un hroniski slimajiem ir apgrūtināta 
neatliekamās palīdzības sniegšana.”

Pagājušā gada nogalē valdība 
vienojās, ka Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
sadarbībā ar Satiksmes ministriju 
jāsagatavo priekšlikumus prioritā-
rajam pasākumam 2021., 2022. un 
2023.gadam “Investīciju programma 
autoceļu attīstībai administratīvi te-
ritoriālās reformas kontekstā”, pare-
dzot finansējumu jaunā Satiksmes 
ministrijas programmā. Gatavojot 
dokumentus VARAM, Zemgales 
plānošanas reģions  kritiskā stāvoklī 
esošo ceļa posmu Koknese-Ērgļi ir 
ievietojis rezerves sarakstā. 

J.Sprukulis: “Koknese-Ērgļi  minēto 
ceļa posmu remonts bija paredzēts 
Valsts autoceļu sakārtošanas prog-
rammā 2014. -2020. gadam, bet netika 
realizēts. Pieguļošajā teritorijā attīs-
toties lieliem uzņēmumiem ir strauji 
palielinājusies satiksmes intensitāte 
un smagsvara transportlīdzekļu īpat-
svars, kā rezultātā notiek pastāvīgs 
autoceļa sabrukuma process. Esošā 
ceļa kvalitāte ievērojami apgrūtina 
ražošanu un palielina ražošanas 
izmaksas. Nelīdzenā ceļa seguma 
dēļ, kravas tiek bojātas, radot uz-
ņēmējiem papildus zaudējumus. 
Dārgie automašīnu remonti ietekmē 
ražošanas izmaksas. Tāpēc ir svarīgi 
steidzami vienoties par šo ceļa posmu 
kā Aizkraukles novada prioritāti, lai 
SM jau tuvākajā laikā varētu lemt par 
šī ceļa remontu 2021.gadā”. 

INFORMĀCIJAI 
Autoceļam P79 “Koknese  - Ērgļi” 

jānodrošina:
- Apdzīvoto vietu (Bebru pagasts 

(iedz.skaits 1077) un  Iršu pagasts 
(iedz. Skaits 470)) sasniedzamība ar 
administratīvo centru (VPVKAC, 
ģimenes ārstu prakses, pasts, ban-
komāts, veikals, benzīntanks u.c)

- Piekļuve vairāk kā 20 uzņē-
mumiem (t.sk. lauksaimniecības, 
metālapstrādes, mežizstrādes, kravu 
pārvadājumi u.c), kuri nodrošina 

223 darbavietas.
- Piekļuve saimniecībām, kuras 

katru dienu  realizācijai nodot vairāk 
kā 63 tonnas svaigpiena un nodro-
šina barības piegādi un kūtsmēslu 
izvešanu vairāk kā 5 900 lopu lielam 
ganāmpulkam. 

- Piekļuve saimniecībām, kuras ik 
gadu izved vairāk kā 13 800 tonnas 
graudu.

- Sabiedriskā transporta maršruti.
- Skolēnu pārvadājumi uz izglītības 

iestādēm (pamatskola, vidusskola), 
mūzikas skolu, peldbaseinu.

- Preču piegāde un pakalpojumu 
sniegšana iestādēm (Iršu pagasta 
pārvalde, Ģimenes atbalsta centrs 
"Dzeguzīte",  Pērses sākumskola, 
veikals-kafejnīca "Zemītes").

- Mežizstrādei.
- Tūrismam un apskates vietām 

(valsts nozīmes  arhitektūra piemineklis 
“Vecbebru muižas kungu māja”, Safari 
parks "Zemitāni", Iršu Magazīna 
(Lielākā baltvācu kolonija), Bulandu 
pilskalns, zemnieku sēta "Nomaļi").

Iniciatīvu atbalsta Kokneses 
uzņēmēji: SIA "ZS Pilslejas", SIA 
"Vecsiljāņi", SIA "Pērles Būve", Kok-
neses ciemata J.Kirovāna zemnieku 
saimniecība "SIETIŅI", SIA „ZIEDI”, 
Bebru pagasta zemnieku saimniecība 
"ROSMES", SIA "ZEMITĀNI", SIA 
"Bormaņi", SIA "ROPLAINIS", 
Aizkraukles rajona Iršu pagasta 
zemnieku saimniecība "ZEMĪTES", 
Bebru pagasta K.Karlsona zemnie-
ku saimniecība "TĪRUMNIEKI", 
SIA "Vējkalni MIKI", Iršu pagas-
ta zemnieku saimniecība Pamati, 
SIA "Pelava", IK WIL VAN HERK, 
Iršu pagasta zemnieku saimniecība 
"Pumpuri".

Plašākai informācijai 
medijiem:

Inese Mauriņa
Tel.29197957/e-pasts: inese.

maurina@beproud.lv

Kokneses novada uzņēmēji uzstāj uz 
reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi 
atjaunošanas darbiem
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Bērnu drošība vasarā: 
5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

Lai vasara būtu piedzīvojumiem 
bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām 
rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD) aicina 
vecākus pārrunāt ar bērniem piecus 
jautājumus par drošību.

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās 

peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties 
atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, 
tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, 
ar cietu pamatu, bez lielas straumes un 
atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties 
ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik 
tālu, cik pieaugušais var labi redzēt 
un nepieciešamības gadījumā var ātri 
piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja 
pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu 
un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no 
ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar 
laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, 
bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz 
mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem 
ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas 
dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, 
tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā 
bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots 
dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD 
aicina vecākus apzināties, ka atrašanās 
ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan 
divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma 
ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti 
novēršot uzmanību no bērna, var notikt 
liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelai-
me, un kādos gadījumos jāzvana uz 
tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, 
ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk 

un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir 
zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugu-
šajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība 
situācijās, kad ir notikusi nelaime – jā-
pārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana 
ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 
un kāda informācija jāsniedz piezva-
not, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība 
situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet 
nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē 
tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par 
notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts 
un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi 
ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespē-
jams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. 
Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par 
nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, 
citādāk kritiskā brīdī bērns domās ne-
vis par to, kā izglābties pašam, bet gan 
par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektro-
ierīces, paliekot mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, kas 
jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūt-
nes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām 
vecākus parūpēties, lai bērniem pa-
šiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens 
uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar 
plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un 
aizskrienot ar draugiem spēlēties, var 
izcelties ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrē-
ku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki 
nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas 
vai neprasmes veikt saimnieciskos dar-
bus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi 
darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves 
tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā 
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, 

gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut 
bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais 
par to, kur plāno doties un cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mā-
jās paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu 
jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, kurp 
viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un 
cik ilgu laiku būs prom.

Ikvienam vecākam būtu jābūt spējī-
gam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik 
atrodas un, ar ko nodarbojas viņa ne-
pilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams 
tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir no-
ticis kāds nelaimes gadījums, vecāki 
varētu palīdzēt un informēt par bērna 
atrašanās vietu. 

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt 
pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada 
pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties pames-
tas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un 
rotaļu vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo 
ir iespējams nokrist no liela augstuma, 
iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi 
gūstot nopietnas veselības problēmas 
un pat apdraudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar 
bērniem viņu drošības jautājumus, lai 
bērni nekāptu uz ēku jumtiem un ne-
staigātu pa pamestām ēkām.

 VUGD novēl saulainu un drošu 
vasaru!

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Izlaidumu laiks 9. klašu 
absolventiem

„Tev ir simtiem iespēju šodien nezināmās 
virsotnēs kāpt,

dzīves ziedošās galotnēs, kuras liek pēc 
zvaigžņotām debesīm slāpt.

Tev ir simtiem iespēju 
šodien mainot pasauli,
avotam būt savu gaitu 
kurš neraksta smiltīs,

bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien savas nākotnes 

durvis vērt,
var aiz kurām lāsi pa lāsei savu laimi un 

likteni svērt.” 

Lai piepildās sapņi!
Jūnijs ir brīnišķīgais izlaidumu laiks. Tas 

ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis. Saņemtie 
diplomi, ziedi un labie vārdi raisa gan prieku 
par labi padarītu darbu, gan arī skumjas par 
to, ka kāds nozīmīgs posms cilvēka dzīvē 
ir noslēdzies.

Panākumus un labu ceļavēju divpadsmit 
pamatskolas un četriem arodklases absolven-
tiem vēlēja audzinātāji – Anna Vingrovska, 
Gunta Grieķere, Svetlana Gžibovska, Līga 
Ziemele, Malda Sokolovska, Dace Ūdre. 

Lai piepildās kvēlākie sapņi un nākotnes 
ieceres, lai laime, neizsīkstošs dzīvesprieks 
un veiksme vienmēr stāv blakus!

Paldies Kokneses pamatskolas – attīstības 

centra pedagogiem, darbiniekiem, skolē-
niem un viņu vecākiem par sirdsdegsmi 
un paveikto šajā mācību gadā! 

Izlaidumi “Bitītē” un 
“Gundegā”

Pirmais izlaidums ir īpaši svētki gan 
bērniem, gan viņu vecākiem. Bebru pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” 
audzēkņiem izlaidums būs 19. jūnijā iestādes 
pagalmā. 11 “bitītes” teiks sveikas “dārziņam” 
un rudenī dosies uz skolu.

Kokneses pirmsskolas izglītības iestā-
dē “Gundega” izlaidums plānots augusta 
nogalē. Bērnudārza vadītāja Rita Gabaliņa 
stāsta, ka augusta pirmajās divās nedēļās 
notiks intensīvs mācību darbs. Pēc tam arī 
tiks izlemts izlaiduma datums un tā norises 
vieta – iestādes svinību zālē vai ārpus telpām. 
“Sekosim līdzi jaunākajai informācijai un 
informēsim vecākus,” teic iestādes vadītāja.

Apliecību par Bebru pamatskolā iegūto vispārējo pamatizglītību 13. jūnijā 
saņēma 11 jaunieši. Tik daudz ceļu viņu priekšā, tik daudz durvju. “Visas 

durvis ir vaļā, visas durvis ir ciet”, saka dzejnieks I. Ziedonis. Klases 
audzinātāja Linda Šmite novēl: “Klauvē, un Tev taps atvērts. Tikai klauvē! 

Tu pats esi savas laimes kalējs un dzīves dārza veidotājs.”

12. jūnijā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 9. klašu absolventiem – 40 
skolēniem skolas direktors Māris Reinbergs pasniedza  apliecības par 

pamatizglītību iegūšanu un Toma Raita grāmatu “Laimīgs katru dienu”. 
Ceļa vārdus jauniešiem veltīja audzinātājas Ingrīda Frīdenberga un 

Gundega Ungere. 

20. jūnijā Koknesē, Ozolkalna šautuvē, mednieku klubs “Ķepainis” organizē “Jāņu 
buka” kausa izcīņas sacensības. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 8, sacensību 
sākums pulksten 9. 

Ar sacensību nolikumu var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv, tālrunis uzziņām 29253546.

“Jāņu buka” kausa izcīņa
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Saulgriežu noskaņas Kokneses tūrisma informācija centrā
Ar vasaras Saulgriežu noskaņu, 
ar papardēm, ar pļavu ziediem 
stiklā Kokneses tūrisma infor-
mācijas centrā siltā vasaras 
novakarē atvērta stikla rotu un 
interjera priekšmetu izstāde 
"Papardēs". Vasaras Saulgrieži 
stiklā.

 Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Izstāde tapusi mazā Sēlijas ciematā – Kal-
dabruņā, un tās autori ir biedrības "Ūdens-
zīmes" radošais kolektīvs. "Ūdenszīmju" 
darbošanās ir daudzveidīga kā dabiska 
Latvijas pļava, kas pārvērtusi bijušo Kal-
dabruņas sākumskolas ēku par iespaidīgu 
kultūrvietu. Šeit izveidots Pļavas muzejs, 
skatāma multimediju ekspozīcija "Pusnakts 
pļava", darbojas radošās darbnīcas, notiek 
koncerti un mākslas plenēri.

"Ūdenszīmju" radošā komanda -  Ieva 
Jātniece, Andra Priede un Ingrīda Degt-
jarova ar stāstiem par stiklā tapušajiem 
darbiem ļāva iztēloties skaisto Saulgriežu 
ceļu. Izstādē redzamas oriģinālas stikla 
rotas – gan krāsainas kā Saulgriežu pļavas 
un saulrieta mākoņi negaisā, gan caurspī-

dīgas kā ledus, kas ietvēris iesalušus augus. 
Gaisma rotaļājas svečturos, un vējš šūpojas 
vēja zvanos.

Uz Kokneses TIC atceļojusi neliela daļa 
no stikla un koka apstrādes darbnīcās ta-
pušajām lietām – gluži kā mazs gabaliņš 
no greznas un mirdzošas pļavas. Darbi  
izgatavoti, izmantojot stikla kausēšanas 
tehniku, to kombinējot ar lāzergravēšanu 
un iestrādi kokā. Visiem objektiem ne-
pieciešama gaisma, lai atklātu to nianses. 
Ir skaisti!

Izstādes atklāšanas noslēgumā  apmek-

lētājiem bija unikāla iespēja pirmo reizi 
ārpus Pļavas muzeja telpām noskatīties 
videoprojekciju "Pusnakts pļava" ar sajūtu, 
ka Saulgriežu laiks jau gluži tūlīt pārņems 
mūs visus.

Aicinām iegriezties Kokneses TIC, lai 
aplūkoto burvīgo izstādi! Izstāde būs re-
dzama līdz 7. jūlijam. Izstādes darbus var 
arī iegādāties.

Saulgriežu laika izstāde lieliski sader 
kopā ar koknesieša Pāvila Karpa gleznām, 
ko arī var apskatīt izstāžu zālē.

 Trauslais skaistums.

Taču ārkārtas situācija pagarināja zie-
dojumu akcijas laiku. Viena no akcijas 
iniciatorēm Lība Zukule vēl pasākuma 
noslēgumā aicināja klātesošos izmantot 
izdevību un noziedot. 

Par pasākuma sirsnīgu noskaņu gādāja 
kapela “Aizezeres muzikanti”, priecējot ar 
muzikāliem priekšnesumiem no sava ba-
gātā dziesmu pūra. Monta Skuja atgādināja 
Brīvības pieminekļa tapšanas stāstu: 1922. 

gadā Ministru prezidents Z.A.Meierovics 
nāca klajā ar ierosinājumu celt  pieminek-
li Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem 
karavīriem. Sacensība turpinājās vairākās 
kārtās, līdz 1930. gada decembrī konkurss 
noslēdzās - uzvarēja tēlnieks Kārlis Zāle ar 
projektu „Mirdzi kā zvaigzne”. Pateicoties 
tautas atbalstam tika saziedoti apmēram 3 
miljoni latu. “Es gribu pieminekli veidot tā, 
lai tas būtu saprotams visos laikos,” teicis 
Kārlis Zāle. 1935. gada 18. novembrī at-

klātais Brīvības piemineklis ir kļuvis par 
mūsu brīvības simbolu un cauri laikiem 
nesis un nosargājis brīvības ideju.

Mazajiem novadniekiem Esterei un Valteram 
Riekstiņiem bija uzticēts pasniegt Valdim 
Zatleram Koknesē savākto ziedojumu – 646 
eiro un 40 centus. Skandējot tautasdziesmu: 
“Dod, Dieviņ, otram dot…”  tika dāvināts 
mazs gaismas stariņš no Kokneses novada.

Valdis Zatlers sirsnīgi pateicās par mūsu 
novada iedzīvotāju labo gribu - tāpat kā reiz 
tika vākti ziedojumi Brīvības pieminekļa 
celtniecībai, tagad mēs katrs varam sniegt 
savu artavu tā izgaismošanai.

Ideja par Brīvības pieminekļa izgaismo-
šanas fondu viņam radusies pirms diviem 
gadiem. Negūstot atsaucību valsts instancēs, 
Zatlera kungs ar domubiedriem aizsācis 
labdarības kustību “Gaisam mūsu brīvībai” 
ar mērķi aicināt sabiedrību kļūt par brīvī-
bas gaismas draugiem un ziedot Brīvības 
pieminekļa izgaismošanai. 

Brīvības pieminekļa izgaismošana plānota 
trīs dažādās noskaņās - ikdienas apgais-
mojums, kas iedegas līdz ar tumšā laika 
iestāšanos; svētku izgaismojums, ko izmanto 
valsts svētkos vai citos svinīgos, tajā skaitā 
ar valsts protokolu saistītos sarīkojumos; 
īpašais izgaismojums, kas radīs brīnumu 
un māksliniecisko baudījumu.

Lai vērienīgais projekts tiktu īstenots, 
bija jāveic Brīvības pieminekļa digitālā uz-
mērīšana un jāizveido trīsdimensionāls 
modelis. No 17. jūnija Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā varēs apskatīt 10 planšetes ar 
izgaismošanas idejas skicēm.

 Līdz pat šim brīdim mūsu valsts na-
cionālās neatkarības izcīnīšanas simbolu 
– Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu 
– statuss bijis neskaidrs. Valdis Zatlers izteica 
gandarījumu, ka Saeima 11. jūnijā atbals-
tīja likuma projektu, ar kuru beidzot tiks 
sakārtots juridiskais statuss – par Brīvības 
pieminekli un Rīgas Brāļu kapiem turpmāk 
būs atbildīga valsts.

Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda 
mājaslapā ir informācija par saziedotajiem 
57 334 eiro, tagad tai varam pieskaitīt arī 
Kokneses novada ziedojumu.

Labdarības akcijas Koknesē organizētāju 
vārdā Lība Zukule teic lielu paldies visiem 
ziedotājiem, kā arī pateicas par atsaucību 
Mārcim Briškam  un veikala “Ataudze” 
kolektīvam, Kokneses novada domei, Bebru 
pagasta pārvaldei, kapelai “Aizezeres muzi-
kanti”, krodziņam “Rūdolfa” kolektīvam un 
gardās tortes cepējai Vinetai Grinšponei. 

Uz Koknesi šajā dienā ceļu bija mērojis 

Edgars Krams no Ventspils. Sirmais kungs 
koknesiešiem uzdāvināja uzrakstīto atmiņu 
stāstu par savu māti Alvīnei Kramu (dzim. 
Pitele), kura ir dzimusi Koknesē, bet mūža 
atdusas vieta ir Sibīrijas zemē.

Gaidīsim Brīvības pieminekļa izgais-
mošanu un sargāsim vērtības, bez kurām 
nebūtu mūsu Latvijas.

Ar Latviju dziļi sirdī
 Raksta sākums 1.lpp

Lība Zukule svinīgi paziņo savāktā ziedojuma summu.

Atceres brīža dalībnieki pie piemiņas akmens Bebros.

Atceres pasākuma dziesminieki kapela “Aizezeres muzikanti”.

Valdis Zatlers izteica pateicību novada iedzīvotājiem par ieguldījumu 
Brīvības pieminekļa izgaismošanas idejas atbalstīšanā.
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Saulgriežos koncerts uz "Mūku salas"

Aicinām jūs baudīt vasaras saulgrie-
žus un sajust senatnes elpu, ļaujoties 
muzikālam baudījumam atrodoties laivā. 
Koncerts "Saulriets saulgriežos" no-
tiks uz "Mūku salas", Daugavas sen-
lejā, 21. jūnija vakarā, plkst. 21:00. 
Par maģisko noskaņu rūpēsies Ivo Grīsniņš Grīs-
lis, Didzis Bardo & Kristīne Pāže, Iveta Baumane & 
Roberts Pētersons, Antra Stafeckaa & Jānis Čubars 
Šis būs nebijis muzikāls piedzīvojums, jo šāda 
veida koncerts, kuru baudīsim atrodoties 
katrs savā laivā, Daugavā notiks pirmo reizi! 
Visi kopā pavadīsim sauli tās rietā, iedegsim 

ugunskuru, un ļausimies dabas un cilvēka 
radītajai burvībai!

Gleznainajā Daugavas senlejā pie Hanzas 
pilsētas Kokneses, kur sajūtams senatnes 
elpas valdzinājums ir vieta, kas ir pavisam 
maģiska un neatklāta.

Pašā Daugavas viducī savu krāšņumu 
rāda noslēpumaina sala, kura tiek dēvēta 
par "Mūku salu". Pārsteidzošs ir fakts, ka šī 
sala izsenis ir bijis kalns, kuru apdzīvojuši 
senie iedzīvotāji.

Aicinām līdzi ņemt savus peldlīdzekļus 
un doties uz Daugavas senleju.

Laivas un SUpus iespējams iznomāt par 
papildu samaksu.

Laivu rezervē nomā SIA "Mu-
čas"/+37129211634/info@laivunoma.com 
Rezervētā laiva tiks nogādāta pasākuma norises 
vietā. 
Sīkāka informācija par pasākumu, salas atrašanās 
vietu un laivu ielaišanu Daugavā- www.facebook.
com/saulrietssaulgriezos 
Pasākumu organizē GREEN IDEA/Svētku orga-
nizēšana 
Biļetes meklē: https://www.bilesuparadize.lv/lv/
event/81946

Metodisko darbu skate “Ideju 
tirgus 2020” Kokneses pamatskolā 
– attīstības centrā

Pavasaris dabā modina jaunu 
rosību. Laiks kļūst siltāks un 
dienas – garākas. Uzzied košas 
puķes, sāk skanēt putnu dzies-
mas. Taču šis pavasaris atnāca, 
nesdams sev līdzi Covid – 19 
pandēmiju, kad tika izjaukts 
ierastais dzīves ritms, skolas 
pārtrauca klātienes mācības un 
bija jāievēro dažādi ierobežo-
jumi.

Ineta Gerasimova,
Kokneses pamatskolas – attīstī-
bas centra metodiķe

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā 
par to, ka straujiem soļiem tuvojas vasara, 
liecina ikgadējā skolotāju metodisko dar-
bu skate “Ideju tirgus 2020”, kurā savus 
digitāli interaktīvos darbus, akcentējot 
jēgpilnu pieeju izglītības procesā, iesniedza 
trīsdesmit divi Skolas – centra pedagogi.

Pārmaiņas mūsdienu skolā ir saistītas 
ar jaunu pieeju mācību procesam. Mainās 
izpratne par to, kas ir laba mācību metode. 
Zināšanas nav fiksēts lielums, tās nevar tieši 
pārņemt no citiem cilvēkiem, grāmatām 
vai situācijām. Tās tiek iegūtas, balstoties 
uz savu agrāko pieredzi un interpretējot 
to. Savukārt, skolotājs nodrošina katram 

skolēnam iespēju piedalīties dažādās 
mācību procesa situācijās. Interaktivo 
mācību metožu ieviešana ir viena no 
svarīgākajām jomām, lai nodrošinātu 
ikvienam skolēnam mūsdienīgas liet-
pratības izglītību un mācību procesā 
piedāvātu daudzveidīgus uzdevumus, kas 
dod iespēju veidot izpratni, savstarpēji 
saistīt mācību procesā apgūto. Interaktīvie 
mācību materiāli atšķiras no tradicio-
nālām mācību metodēm. Tie ietver gan 
teorijas vizuālu un audiālu izklāstu, gan 
arī tūlītēju atgriezeniskās saites saņemšanu 
uzdevumu veikšanas laikā. Šādā veidā 
izglītojamie var pārliecināties, cik veik-
smīgi ir apguvuši teoriju, kā prot pielietot 
esošās zināšanas uzdevumu risināšanā, 
kā arī nepieciešamības gadījumā teorijas 
materiālu skatīties vairākkārt.

Attālinātā mācību procesa laikā pe-
dagogiem bija jāspēj ātri pielāgoties, 
pārstrukturizēt mācību procesu, lai nezustu 
zināšanu apguves kvalitāte. Tas ikvienam 
bija liels izaicinājums – paskatīties uz 
jauno lietu kārtību kā uz problēmu vai 
iespēju. Izvērtējot Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra pedagogu iesniegtos 
darbus, var secināt, ka šis izaicinājums 
– paskatīties uz jauno lietu kārtību – bija 
iespēja, izmantojot dažādas pieejas un 
savu radošumu, radīt inovatīvus mācību 
materiālus.

Skates uzvarētāji tika noskaidroti elektro-
niskās balsošanas rezultātā. 1.vietu ieguva 
Ilona Vītola par interaktīvo materiālu 
“Vingrinājumi runas ritma attīstīšanai’, 
2.vietā ierindojās Sandra Paļčevska ar 
materiāliem “Es pazīstu notis! Krustvārdu 
mīkla. Muzikālā viktorīna.”, 3.vieta – Elīnai 
Ivanānei par digitālo mācību materiālu 
“Plānās pankūkas”.

Sveicam uzvarētājus un sakām pal-
dies visiem dalībniekiem par aktīvu 
iesaistīšanos!

Lai visiem saulaina un iespaidiem 
bagāta vasara!

Gandarījums par paveikto. No kreisā: Elīna Ivanāne, Ilona Vītola un 
Sandra Paļčevska.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” 
aktualitātes

Lai arī valstī no 13. marta līdz 9. 
jūnijam bija izsludināta ārkārtas 
situācija un izglītības iestādēs 
mācību process noritēja attāli-
nāti, novada skolēni projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” ietvaros 
tika rosināti iesaistīties dažādās 
aktivitātēs un domāt par nākot-
nes plāniem. 

Šajā laikā skolēniem bija iespēja pieda-
līties attālinātajās individuālajās karjeras 
konsultācijās. To laikā jaunieši nonāca pie 
secinājuma, ka ikvienā situācijā ir jāsaredz 
pozitīvais, jo katram pieņemtajam lēmumam 
ir vairāki risinājumi. Mācoties pamatskolā, 
skolēniem vajag izmantot visas piedāvātās 

iespējas sevi attīstīt visdažādākajos virzienos 
un mērķtiecīgi apzināties savas stiprās puses 
un piemītošos talantus.

 Skolēni, sekojot līdzi jaunumiem www.
facebook.com/TavaiKarjerai/ , varēja iegūt 
daudzpusīgu informāciju (video, vebinārs, 
info par atvērtajām durvju dienām dažādās 
izglītības iestādēs u.c.) par karjeras izvēli.

 Skolēniem tika sagatavotas darba lapas 
ar uzdevumiem: apzināties savus nākotnes 
mērķus, izpētīt dažādas profesijas, kā arī 
pārbaudīt skolā apgūtās prasmes.

Lai skolu absolventiem izdodas 
izvēlēties savu īsto profesiju!

Olita Ruža,
pedagoģe karjeras konsultante 

Seniori prot pielāgoties 
un nezaudē dzīvesprieku
Nākošajā dienā pēc ārkārtas stā-
vokļa atcelšanas senioru klubiņa 
"Pīlādzītis" dalībnieki pulcējās 
Kokneses parka labiekārtotajā 
estrādes teritorijā uz sanāksmi. Šī 
vieta bija izvēlēta, ievērojot epi-
demiologu ieteikumus – 2 metru 
distancēšanos. 

Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa “Pīlādzītis” va-
dītāja

Apspriedām ārkārtas stāvokļa ierobežo-
jumu ietekmi uz mūsu dzīves laika ritējumu, 
secinājums – nekas briesmīgs nav noticis, 
jo nepārtrauktā vides faktoru ietekme tur-
pinās, ja gribi izdzīvot – pielāgojies. Ar to 
pielāgošanās pakāpi kā kuram, bet mūsu 
"Whatsapp" grupa strādā nevainojami – infor-
mācijas apritē traucējumu nav, arī dārznieki 
nav snauduši – stādi vienmēr bija nogādāti 
interesentam laikus – tas nekas, ka kādu 
brīdi tiem neziņā bija jākarājas kādā sētas 
mietā vai pažobelē. Arī visus jubilārus šajā 
laikā apsveicām īpašā veidā.

17 sanāksmes dalībnieki bija ņipri un 
dzīvespriecīgi. Lība bija atvedusi 12 pārtikas 
pakas no Kokneses Sarkanā Krusta (LSK) 
Viduslatvijas komitejas projekta "Paēdušai 
Latvijai". 8 pārtikas pakas saņēma jūnija 
mēneša vārda dienu gaviļnieki, pārējās tika 
izdalītas pēc sanāksmes dalībnieku vairā-
kuma piekrišanas, par kritēriju tika ņemts 

zemais pensijas finansējums, veselības stā-
voklis. Paldies Lībai par nesavtīgu darbību 
sabiedrības labā.

 Informācija par plānotajām 2020. gada 
senioru ekskursijām.

30. jūnija ekskursijas maršruts: Skaistā. 
Gardā Vidzemīte. Ciemos Smiltenes pusē.

Apskates objekti: Kārļu zivjaudzētava, 
ekskursijas pa Smilteni un Kalnamuižu 
ar muižas kārumu degustāciju, pusdienas 
Kalnmuižā, ceļš uz Brantu pagastu, bērzu 
sulas  produktu ražotnes BIRZĪ apskate.

23. jūlija ekskursijas maršruts: Ērģeļu 
minikoncerts Stirnienes baznīcā, grāfu Bor-
hu stāsts Varakļānos un Zelgauskas muiža. 
Ciemos pie koku vilnas meistara Toča un 
kallu dārza apskate.

 Apskates objekti: Stirnienes baznīca un 
ērģeles, Varakļānu pils jaunā ekspozīcija, 
koku un augu vilnas meistars Ritvars Točš, 
ciemos pie Vidzemes saimnieces Antras 
Gotlaufas – kulinārijas programma “Senie 
Madonas novada ēdieni”, kallu dārza apskate, 
Zelgauskas muiža.

Abām ekskursijām izbraukšana pulksten 
7:30 no laukuma pie Kokneses dzelzceļa 
stacijas, pulksten 7:40 no stāvlaukuma pie 
veikala "Elvi".  Katras ekskursijas izdevumi 
– 20 eiro.

Interesentiem pieteikties pie Dzintras pa 
tālruni. 26022730. Ekskursantiem lūgums 
gatavot vai iegādāties ceļojumam piemērotas 
sejas maskas.

Veiksmi darbos!

Seniora klubiņa dalībnieki pirmajā sanāksmē pēc ārkārtas situācijas 
atcelšanas, saņemot pārtikas pakas no Kokneses Sarkanā Krusta (LSK) 

Viduslatvijas komitejas projekta "Paēdušai Latvijai".
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Vīri, kam Jāņa vārds ir dots, ir 
izredzēti citu vidū, jo tieši viņiem 
meitas pin ozollapu vainagus, 
un līgotāji gada visīsākajā naktī 
velta visskaistākās līgo dzies-
mas. Bagātajam Jāņu pulkam 
piederīgs ir arī koknesietis Jānis 
Laucis. Vīrs ar staltu dejotāja stā-
ju un labs dziedātājs. Pagājušajā 
gadā viņš piebiedrojās korim 
“Alaine”, kur ļoti vajadzīgas vīru 
stiprās balsis. No 1971. gada 
dzīvojot Koknesē, Jānis ir dejojis 
deju kolektīvā, spēlējis vokālajā 
ansamblī, dziedājis korī, kā arī 
muzicē savā ģimenes orķestrī. Te, 
Koknesē, ticis pie vēl viena vārda, 
jo daudzi viņu pazīst kā Janeku. 

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa
Foto no Jāņa Lauča personiskā 
arhīva

Jānis ir dzimis Neretā, kur pagājuši pirmie 
skolas gadi. No vecākiem mantotais muzi-
kālais talants atklājies jau bērnībā. Mācījies 
vienā klasē ar savu nākamo sievu Intu, bet 
tolaik abi nevarēja iedomāties, ka dzīves 
ceļš savedīs kopā.
Vienā dejas rakstā

“Mācoties Rīgā, arvien vairāk gribējās 
darboties mūzikas jomā. Dzelzceļnieku 
kultūras namā apmeklēju vokālo studiju, 
kur apguvu gan vokālu, gan ģitāras spēli,” 
stāsta Jānis. Atgriežoties no armijas, esot 
Pļaviņās, saticis bijušo klasesbiedreni Intu, 
kura bija atbraukusi uz vietējā deju kolektīva 
jubilejas pasākumu. Šī satikšanās abiem bija 
liktenīga, jo nepagāja ilgs laiks, kad 1970. 
gadā tika dejots kāzu valsis. Tā arī abiem 
pagājuši jaunības gadi – vienā dejas rakstā.

 “Kā atnācām uz Koknesi, tā sākām dejot 
Kornēlijas Reisneres vadītajā kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvā. Bijām vairāki Jāņi: 

no Bebriem Jānis Midegs un Jānis Račiks, 
koknesieši Jānis Bērziņš un es. Neatminos, 
kurš ieminējās, ka man vajag iedot citu vār-
du  – tā no latviešu Jāņa kļuvu par poļu 
Janeku. Kopš tā laika šis vārds man ir kā 
pielipis, daudzi domā, ka tāds man arī pasē 
ierakstīts. Jāņu Koknesē daudz, bet Janeks 
esmu vienīgais!” – teic mans sarunas biedrs. 
Kopā ar deju kolektīvu Jānis un Inta ir iz-
baudījuši Dziesmu un deju svētku burvību 
Rīgā. “Lustīgus Jāņus dejotāju lokā esam 
svinējuši Kokneses parkā. Pie ugunskura 
esam dancojuši līdz saulītes uzlēkšanai,” 
atceras Jānis. 
Ar dziesmu pa dzīvi

1973. gadā Voldemārs Reisners, pieredzē-
jis mūziķis, atgriezās no darba Kuibiševas 
filharmonijā un Kokneses kultūras namā 
nodibināja vokāli instrumentālo ansam-
bli. Jānis, veiksmīgi apvienojot dejošanu ar 
muzicēšanu, kļuva par vienu no ansambļa 
dalībniekiem. “Spēlēju parasto ģitāru, basģitāru 
un biju arī dziedātājs. Ansambļa sastāvā bija 
koknesieši Skaidrīte Bērziņa, Aleksandrina 
Smirnova, Edvīns Sudars, Skaidrīte Pučka 
un citi. Piedalījāmies koncertos, spēlējām 
ballītes, bijām arī kāzu muzikanti. Tie tik 
bija laiki!” teic Janeks. 

No estrādes žanra līdz kora dziesmai – tā 
var raksturot viņa aizraušanos 80. gados, kad 
dziedājis arī jauniešu korī, kuru tolaik vadīja 
Silvija Cīrule. Tāpat savs laika posms pagājis, 
kad dziedāts un spēlēts vēl citos vokālajos 
ansambļos. “Ar dziesmu pa dzīvi,” – ir Jāņa 
dzīves moto, jo šobrīd, kad  pēc ārkārtas 
situācijas atcelšanas atsākusies kultūras dzīve, 
viņš atkal dodas uz “Alaines” kora mēģi-
nājumiem. “Pavisam nesen ar kora vīriem 
iedziedājām vienu līgo dziesmas pantu, jo 
nolēmām ar šo uzfilmēto video piedalīties 
Kokneses novada garākās līgo dziesmas 
izveidošanā,” stāsta līgo dziesmu zinātājs.

Pirmajos dzīves gados Koknesē Jānis ir 
strādājis namu pārvaldē par tehniķi, bet,  

pabeidzot Rīgā kinomehāniķu skolu, par 
iecirkņa meistaru un ir bijis atbildīgs par 
kino aparatūras uzstādīšanu vietās, kur de-
monstrēja kino. Pēc rajona kinodirekcijas 
slēgšanas ilgi darba gadi pagājuši kādreizējā 
VEF rūpnīcā Aizkrauklē.
Raiņa ielas muzikanti

Jānis ar lepnumu stāsta, ka muzikālā lī-
nija viņa dzimtā turpinās. Meita Kristiāna 
savulaik absolvējusi Kokneses Mūzikas skolu, 
bet mazdēls Ivo ir nodibinājis savu grupu 
“Raiņa iela 11”, un ir mūzikas un teksta autors 
dziesmām, kas tiek izpildītas post-punk stilā. 
Jāņa ģimenes māja ir Raiņa ielā 11, kas arī 
izskaidro Ivo grupas nosaukumu. 

Vectēvam ir liela loma mazdēla interesei 
par mūziku: “Kad es savā nodabā trinkšķināju 
ģitāru, Ivo, vēl būdams mazs puika, spicēja 

ausis. Sāku viņu apmācīt, parādīju pirmos 
akordus, un tā lieta aizgāja.”

 Pirms pāris gadiem Raiņa ielas 11 ie-
mītnieki savam pašu priekam nodibināja 
ģimenes orķestri, kuru Jānis jokojot sauc par 
garāžas ansambli. Nu jau labu laiku neesot 
spēlēts, bet, ja būtu vajadzība, instrumenti 
atkal ieskanētos. Šajā muzikālajā apvienībā 
Janeks spēlē basģitāru, znots Ilmārs, kurš 
arī ir nodarbojies ar mūziku, sit bungas, Ivo 
pārvalda solo ģitāru, bet Kristiāna spēlē kla-
vieres. Savukārt Inta ir vislielākā atbalstītāja. 

Un varbūt tieši šajā Līgo vakarā, kad mājās 
pagalmā iedegsies jāņu ugunskurs, Jānim būs 
galvā ozollapu vainags un viņš pirmais uzsāks 
līgo dziesmu, pārējie Raiņa ielas 11 muzikanti 
teiks: “Ir laiks vienai lustīgai ballītei!”

Priecīgu līgošanu!

Jānis vai Janeks – ir jālīgo!

Vasaras saulgriežu laikā.

Vokālā ansambļa laikā. No kreisās Edvīns Sudars un 
Janeks, mūsu stāsta varonis.

Janeks un Inta Kokneses estrādē 
70. gadu sākumā.

Sveicam Kokneses novada dižāko Jāni!
Katrai mājai ir savs starojums. 
Tālu staro tās mājas, kur godā 
darba tikumu un viesmīlībā sa-
gaida ikvienu ciemiņu. Tie, kuri 
ciemojušies Bebru pagasta “Smil-
tainēs” pie Jāņa un Jevdokijas 
Liepiņiem, vienmēr atcerēsies 
viņu sirsnību un stāstus par sen-
dienām. Mājas saimnieks ir dzi-
mis bebrēnietis, vecākais iedzīvo-
tājs Bebru pagastā un arī dižākais 
Jānis, kuram pavisam drīz būs 
jāsvin 91. dzimšanas diena.

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Ar lepnumu dižo gadu nesējs teic, ka 
Bebru pagastā, skaitot mazbērnus, Liepiņu 
dzimta dzīvo sestajā paaudzē. 

Jānis Liepiņš ir dzimis Bebru pagasta 
“Kalniņos” 1929. gada 31. jūlijā piecu bērnu 
ģimenē. 

Garajā mūžā daudz skaistu Līgo svētku 
sagaidīts un Līgo dziesmu izdziedāts. Stip-
ro un latvisko vārdu viņš mantojis no sava 
tēva. Liepiņu dzimtā Jāņa vārds turpinās no 
paaudzes paaudzē. Jāņa Liepiņa vecākais 
dēls nes tēva vārdu, bet jaunākajam dēlam 
Raimondam ir dēls Jānis Hermanis. 
Dēls turpina tēva 
iesākto

Visjaukākās atmiņas Jāņu dienas gaviļnie-
kam saistās ar pirmajām skolas gaitām Bebru 
pagasta “Skoliņās” un Bebru septiņgadīgajā 
skolā, kuru pabeidzis 1946. gadā. Profesiju 
visai dzīvei apguvis Rankas meža tehnikumā.  
Jāņa Liepiņa darba mūžs ir pagājis rūpējoties 

par Latvijas zaļo zeltu - mežkopībai veltīti 
bagāti darba gadi, kas pavadīti strādājot “Ogres 
MRS”, bet pēc tam Koknese mežrūpniecības 
saimniecībā.

Dēls Raimonds turpina tēva iesākto, jo 
viņa darbavieta ir SIA “Latvijas valsts meži”.

Savā kopīgajā dzīves ceļā Jānis un Jevdo-
kija Liepiņi tuvojas savām Dimanta kāzām. 
“Apprecējāmies 1960. gada 24. decembrī. 
Bargajā ziemas salā zirga pajūgā braucām 
laulāties uz Krievkalna pareizticīgo baznīcu. 
Skaistais dievnams pēc pāris gadiem tika 
uzspridzināts, bet mūsu atmiņās tas ir dzīvs,” 
teic Jānis Liepiņš.

Jānim un Jevdokijai ir pieci mazbērni, 
kuriem jaukākās bērnības vasaras pagājušas 
vecvecāku mājās. Vectēva aizraujošie stāsti 
par viņa bērnības un jaunības laiku ļauj vi-
ņiem labāk izprast vēstures notikumus, jo 
tās ir dzīvas atmiņas, nevis grāmatā izlasītas
Sava pagasta vēstures 
zinātājs

Jānim Liepiņam ir plašas zināšanas par 

pagasta vēsturi, ar kurām viņš labprāt dalās. 
Sveicienus viņam sūta Aleksandra Čaka 
memoriālā dzīvokļa direktore Antra Medne, 
kurai viņš palīdzēja izzināt neskaidros fak-
tus par kādreiz Bebros dzīvojošo Miervaldi 
Čadaraini, kuram slavenais dzejnieks bija 
krusttēvs. 

“Smiltaiņu” saimnieks vienmēr centies 
piedalīties atceres brīžos 25. martā un 14. 
jūnijā, tā apliecinot cieņu savam tēvam, kurš 
1945. gadā tika izsūtīts uz Sibīriju, Noriļs-
ku. Pēc deviņiem gadiem tēvs atgriezies ar 
salauztu veselību, bet 1961. gadā pāragri 
devās mūžībā. Mātei Zuzannai Liepiņai Dievs 
savā labvēlībā ļāva nodzīvot līdz 97 gadiem.

Jāņi Liepiņu mājās vienmēr svinēti, kur 
līgotāji vienmēr labi uzņemti – ar saimnieka 
brūvētu alutiņu un saimnieces cienastiem. 
Daudzi bebrēnieši atminas, ka Jevdokija ir 
bijusi gardas maizītes cepēja.

Lai “Smiltaiņu” saimniekiem stipra ve-
selība, un Līgo vakarā ciemos ierodas paši 
labākie līgotāji!

Atklāj, izzini, darbojies laukos!
Bērnu vasaras piedzīvojumu un atpūtas 

nometne “Laumas nometnes”  aicina vecā-
kus pieteikt bērnus lauka šika baudīšanai 
laikā no 20. līdz 25. jūlijam Koknesē, viesu 
namā “Kalnavoti”. Nometnes vadītāja 
Lauma Rudzone stāsta: “Aicinām pievie-
noties bērnus vecumā no 8 līdz12 gadi. 
Diennakts nometnē piedāvāsim iepazīt un 
izzināt laukus, aizbraukt uz saimniecībām 
- nelielu lauku sētu "Karlīnas", Ievas siera 
ražotni, Z/s "Vecsiljāņi". Notiks dažādas 
radošās darbnīcas nometnes teritorijā gan 

ārpus tās. Dzīvošana bērniem būs labie-
kārtotās istabiņās viesu namā "Kalnavoti".  
Piecās aizraujošās dienās bērni mācīsies 
dzīvot bez telefona (tas atļauts tikai noteiktā 
laikā saziņai ar vecākiem), kļūt patstāvī-
gāki, iegūst jaunus draugus, iemācīsies 
dažādas prasmes un iemaņas, kas noderēs 
arī ikdienā. Pieteikšanās nometnei līdz 
12. jūlijam, zvanot pa tālruni: 26625898 
vai facebook@laumasnometnes, vai lau-
masnometnes@inbox.lv”

Līgo tēvs un dēls!
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Pašiem sava paradīze Daugavas krastā
Koknesē, Daugavas krastā, 
Edmundam un Guntai Trenko 
ir savs paradīzes stūrītis. Jau 
25 gadus viņi ir “Alēnu” māju 
saimnieki un gadu gaitā ar 
pamatīgu darbu un mīlestību 
ir radījuši vietu, kur pulcēties 
dēliem ar ģimenēm, radu un 
draugu pulkam. Vasaras saul-
griežu laiks, 20. jūnijs, ir viņu 
kāzu diena, un šī būs jo īpaša, 
jo tieši pirms 50 vasarām viņi 
viens otram teica jā vārdu.

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa

Ieejot “Alēnu” mājas pagalmā, no-
kļūstu vasaras smaržu mākonī – reibina 
tikko uzziedējušie jasmīni un mežrozīšu 
krūms, turpat līdzās nokalnītē pilna pļava 
jāņuzālēm, bet lejā Daugavas spogulis. 
Daba saposusies svinēšanas priekam, 
bet saimnieki par Zelta kāzu jubilejas 
svinēšanu nebēdā. Dēli kopā ar čakla-
jiem palīgiem gatavo jubilāriem ballīti 
ar pārsteigumiem. 
Jātur līdzi jaunajiem!

Sēžot mājīgajā verandā, vēl nesākot 
sarunu, ir skaidrs, ka esmu nokļuvusi 
vietā, kur dzīvo meistars ar zelta rokām. 
Mājās visas glītās un latviskā stilā vei-
dotās mēbeles ir Edmunda roku darbs. 
Savukārt Guntai pieder puķu valstība. 
Viņu čaklums un labā gaumes izjūta jau 
2001. gadā  tika novērtēta ar sakoptākās 
sētas titulu.

Mājas saimnieki aktīvās darba gaitas 
ir beiguši, bet darbs mājās un sētā ne-
kad nebeidzas. “Mums ir četri brīnišķīgi 
mazbērni: vecākā dēla Jāņa ģimenē aug 
trīspadsmitgadīgie dvīņi Terēze un Pēteris, 
jaunākajam dēlam Rolandam ģimenē 
meitas Gerda un Marta. “Pateicoties 
žiperīgajiem mazbērniem, mums nav 
laika novecot, jātur līdzi jaunajiem!” – 
teic vecvecāki.

Kad sarunā iesaistās Guntas māsa Anna 
ar meitu Daci, uzzinu, ka tik līksmas 
kāzas kā Edmundam un Guntai nekur 
citur nav piedzīvotas. Tepat Koknesē, 
Bilstiņos, dzīvojošais puisis savu nāka-
mo līgavu noskatījis kādā balles vakarā 
1965. gadā. Arī Gunta ir dzimusi kok-

nesiete deviņu bērnu ģimenē “Staltēnu” 
– mājās, kas ir turpat kaimiņos  otrpus 
ceļam.  Viņu uzplaukušās jūtas izturēja 
trīs gadu pārbaudi, jo Edmunds dienēja 
Jūras kara flotē Kronštatē. Gunta stāsta, 
ka ir braukusi gan draugu apciemot, gan 
pasta balodis abiem nesis mīļas vēstules. 
Kāzas nedēļas 
garumā

“1969. gada novembrī atgriezos no 
dienesta un pēc pusgada svinējām kāzas. 
Laulību reģistrējām 1970. gada 20. jūnijā 
Rīgā, dzimtsarakstu nodaļā Alunāna ielā. 
Mums bija tik lustīgi vedēji, ka no Rīgas 
uz Guntas vecāku mājām, kur tika klāts 
kāzu galds, ar Rīgas ciemiņiem braucām 
trīs stundas. No autobusa viņi izkāpa jau 
dziedādami,” stāsta Edmunds. Kāzu lustes 
turpinājušās pa Jāņiem un vēl mazliet 
ilgāk. Visu piedzīvoto jau nevar izstāstīt, 
bet Anna palīdzēja atcerēties neaizmirs-
tamākos momentus: “Otrajā kāzu dienā 
jaunlaulātos iesēdināja droškā un braši 
puiši stājās zirgu vietā, un izvizināja vi-
ņus pa Kokneses centru līdz baznīcai. 
Savukārt, kad Guntas mamma gribējusi 
kāzu viesus ar kārtīgu lauku torti cienāt 
(otrās kāzu dienas tradīcija), noliktajā 
pagraba vēsumā viņa atradusi tikai drus-
kas uz paplātes. Izrādās, ka draugs Arnis 
pa nakti bija labi pamielojies. Un tās ir 
tikai dažas everģēlības, ko var atklāt, 
protams, neizpalika bez tradicionālās 
kurpju slēpšanas, ko bija labi paveicis 
sievastēvs otrā kāzu rītā. Jauno sievu 
gan nenozaga, vedējtēvs, lai nosargātu, 

to ar tautisko jostu bija piesējis sev klāt.”
Edmunds un Gunta bijuši vedēji des-

mit kāzās. “Kāzu gatavošanā ieguldījām 
milzīgu darbu. Edmunds gatavoja meda-
ļas no koka, zīmēja un noformēja katru 
nieciņu. Tas nav kā tagad, izmantojot 
modernās tehnoloģijas. Jāteic, ka arī 
cilvēki bija atraisītāki, lai gan gadījās 
kāzinieki, kurus nekas nespēja aizraut. 
Ir ko atcerēties!” stāsta Gunta. 
Krēsli Saeimas 
namam

Rīgā aizritējuši viņu darba gadi, bet 
uz Koknesi visu laiku vedis ceļš, jo dēli 
Jānis un Rolands pavadījuši brīvdienas 
vecvecāku mājās. Pirms 25 gadiem no-
pirktie “Alēni” nu Koknesei piesējuši 
uz mūžu.

Guntai darba mūžs pagājis strādājot 
tirdzniecībā. Edmunds pabeidzis Rīgas 
industriālo politehnikumu un ieguvis 
mēbeļu ražošanas tehnologa diplomu. 
Skolu un bērnu mēbeļu valsts kombinātā 
iesācis strādāt kā tehnologs cehā, turpi-
nājis ražošanas nodaļā, un ātri virzījies uz 
augšu, tā līdz direktora vietnieka amatam. 
“70. gados taisījām kārtīgas mēbeles no 
priedes, ozola un bērza. Tad izdomāja, 
ka vajag skaidu plati, un tā sākās mēbeļu 
izstrādājumu ražošana,” stāsta Edmunds.

90. gados viņa talants izpaudies strā-
dājot kopā ar domubiedriem izveidotā 
uzņēmumā “Arta Telpa”. “Mūsu darinātās 
koka mēbeles nokļuvušas daudzu bagātu 
cilvēku namos. Savukārt Saeimas namā ir 
mūsu gatavotie krēsli, dāvanu skapji un 

galdi. Mākslinieki, kuri zīmēja mēbeļu 
skices teica, ka viņi nespēj tā uzzīmēt, 
kā mēs protam uztaisīt,” saka sava aroda 
pratējs.

Galdniecība ir viņa sirdslieta un vaļas-
prieks, jo ne diena nepaiet bez rosīšanās 
savā darbnīcā pie darbagalda. Mazbērniem 
arī ticis savs prieks, jo vectēvs pagalmā 
uzcēlis koka namiņu “Saulītes”, kuru celt 
palīdzējuši arī visi mazbērni.
Viens no Kokneses 
zēniem

Guntai arī ir sava darbnīca – sava radošā 
māja, kur top viņas rokdarbi. Adīšana, 
smalkie pērļošanas darbi viņai lieliski 
padodas. Kādreiz ļoti nodarbojusies ar 
floristiku, veidojusi adventes vainagus, 
bijusi kāzu svinību dekorētāja viesu namā 
“Baltā Gliemežnīca”.

Pirms trīs gadiem Edmunds, Ingunas 
Žogotas pierunāts, nokļuva vienā jaukā 
un muzikālā kompānijā, ko mēs labi pa-
zīstam ar nosaukumu “Kokneses zēni”. 
Koncertos viņi jau paguvuši iekarot dāmu 
sirdis, bet šovasar augustā paredzētais 
koncerts pārcelts uz nākamo gadu. 

Edmunda un Guntas jaunākais dēls 
Rolands atraktivitāti noteikti mantojis 
no tēva. Lai arī viņš augstskolā studējis 
par pārtikas tehnologu, brīvajā laikā Ro-
lands darbojas Siguldas amatierteātrī. 
25. jūlijā “Alēnu” pagalms pārtaps par 
skatuvi, kur Rolands kopā ar Siguldas 
amatierteātra aktieriem spēlēs izrādi 
“Tās dullās Paulīnes dēļ”. 

Vecākais dēls arī ir ieguvis augstāko 

izglītību un darbojas kokapstrādes jomā.
Mums patīk, ja pie 
mums patīk!

Par ģimenes tradīciju ir kļuvusi ko-
pīga Ziemassvētku sagaidīšana “Alēnos”. 
“Priecājamies, ka arī vasarās mūsu mājās 
ir dzīvība. Dēli labprāt te atved savus 
draugus un studiju biedrus. Vairākas 
vasaras pie mazmeitām šeit ciemojās 
klasesbiedrenes. Pagājušajā vasarā pabija 
arī meiteņu vecāki, jo gribēja redzēt vietu, 
par kuru meitenes sajūsminātas mājās 
ir stāstījušas. Mums patīk, ja citiem pie 
mums patīk!” teic saimnieki.

“Alēnu” sētu ir iemīļojušas folkloras 
kopas “Urgas” sievas, sagaidot te vasaras 
saulgriežus, bet pagājušajā vasarā viņas 
bija atvedušas draugus no Lietuvas un 
notika skaista līgošana.

Sarunas noslēgumā tomēr gribu zināt, 
kāds tad ir tās laimīgās laulības noslēpums?  
Edmunds un Gunta sasmaidoties man 
pretī izstāsta gadījumu: “Kad mazdēls 
bijis krietni mazāks, viņš vectēvam, 
rādot uz omīti, jautājis: “Kur tu viņu 
dabūji?” Edmunds atbildējis: “Nopirku 
par trīsarpus rubļi! Un redz, cik laba 
dzīve!” Izrādās, ka, dzimtsarakstu no-
daļā rakstot iesniegumu, bijis jāsamaksā 
pusotrs rublis, bet  Mendelsona maršs 
bijis dārgāks – veseli divi rubļi! 

Lai “Alēnu” saimniekiem Līgo vaka-
rā daudz līgotāju, bet Zelta kāzu ballītē 
atskan “Rūgts!”

Edmunds un Gunta 
dzīves ceļa sākumā.

“Sēdies, mana līgaviņa!” 
 Pavasaris “Alēnos”.

No pamatiem līdz jumtam piedāvā būvmateriālu veikals Vecbebros
SIA “Ziedi” jauno būvmateriālu 
veikalu Bebru pagasta iedzī-
votāji jau nodēvējuši par mazo 
“depo”, jo pēc mājsaimniecībā 
nepieciešamām lietām un 
celtniecības materiāliem nav 
jādodas uz pilsētu -  veikala 
plauktos ir plašs preču piedāvā-
jums.  Jauno veikalu iecienījuši 
ne tikai vietējie, bet arī pircēji 
no kaimiņpagastiem.

Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Līdz šim visdažādākās preces saimniecībai, 
dārzam un remontdarbiem bija izvietotas 
SIA “Ziedi” veikalā, kas darbojas “Pilskalnu” 
ēkā pagasta centrā. “Veiksmīgi attīstoties, 
domājot par pircēju ērtību un lai atvieglotu 
darbu pārdevējām, jau pirms krietna laika 
radās nepieciešamība pēc plašākām telpām,” 
stāsta veikala vadītāja Sarmīte Purkalne. 
Tām tika atrasts vislabākais risinājums – 
SIA “Ziedi” īpašnieks Arvis Ungurs atpirka 

“Gaismas” ēku, kur savulaik bija veikals 
“Elvi”. Pēc pāris gadu pamatīga telpu remonta 
ēka tapusi par daļu no SIA “Ziedi” veikala. 

Jaunais veikals apmeklētājiem atvērts no 
marta sākuma un arvien tiek papildināts 
ar precēm. Lai arī vēl nav bijusi svinīga 
atklāšana, pircēji ir apmierināti par iespēju 
aplūkot un izvēlēties preces pārskatāmos 
plauktos gaumīgi iekārtotajā veikala telpā. 
Būvmateriālu veikalā var iegādāties apdares 
materiālus, dārza preces, dārza tehniku un 
inventāru, elektropreces, skaļruņu sistēmas, 
veļas mazgājamās mašīnas, putekļsūcē-
jus, ledusskapjus, boilerus, mēbeles, daudz 
noderīga te atradīs gan auto vadītāji, gan 
lauksaimnieki. “Ja ir nodoms uzcelt māju, 
lūdzu, mums ir viss vajadzīgais – no pamatiem 
līdz jumtam!” – ar smaidu, bet nopietni teic 
veikala vadītāja Sarmīte Purkalne. “Ērti un 
izdevīgi!” savukārt teic pircēji par iespēju 
veikt preces pasūtījumu, jo veikalam tā jau 
ilgstoši ir ierasta prakse – ja vajadzīgā prece 
nav uz vietas, pircējam to atved.

Jaunais veikals darbadienās atvērts no 
pulksten 8 līdz pulksten 22, bet svētdienās 
līdz pulksten 20. Pircēji jau ielāgojuši, ka 

līdz pulksten 17 pārdevējas veikalā ir uz 
vietas, bet pēc tam var piezvanīt ar zvana 
pogu pie veikala, un pārdevēja no “Zie-
diem” ieradīsies apkalpot pircēju. Veikalā 
var norēķināties gan ar skaidru naudu, gan 
bankas karti.

Par to, ka tiek domāts par veikala ap-
meklētājiem, apliecina arī tikko aizvadītais 
ārkārtas situācijas laiks. "Dažiem pircējiem 
cienījamos gados pārtiku aizvedu uz mājām,“ 
stāsta Sarmīte Purkalne un piebilst, ka cilvēki 
šajā laikā abos veikalos bija disciplinēti, 

ievēroja noteiktos drošības pasākumus. 
 Vēl informācija darba meklētājiem: 

SIA “Ziedi” aicina darbā pārdevēju. “Paš-
reiz mūsu kolektīvā ir sešas pārdevējas, 
bet darba apjoms pieaug, tāpēc radusies 
jauna vakance,” skaidro veikala vadītāja.

Ērti un pārskatāmi. Katrai precei sava vieta.
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Datums un laiks
laiks Pasākums Norises 

vieta

No 1. jūnija līdz
30.jūlijam

Ogre novada Ķeipenes pagasta bibliotēkas
darbinieču veidotā krustdūriena tehnikā

izšūto gleznu izstāde.

Kokneses 
Pagasta

bibliotēka

No 1. jūnija 
līdz 31.

augustam

Pāvila Karpa gleznu izstāde “Koknese -
senāk un tagad”.

Kokneses 
tūrisma

informācijas 
centrs

No 10.jūnija
līdz 7.jūlijam

Stikla rotu un interjera priekšmetu izstāde
“Papardēs” – Vasaras saulgrieži stiklā.

Kokneses 
tūrisma

informācijas 
centrs

17.jūlijs 
plkst.20:00

Vasaras noskaņu koncerts kopā ar ģitāristu Normundu Ņērbuli. 
Sēdvietu skaits ierobežots. Vietas rezervēt pa tālr. 25431154. Iee-
jas maksa 3 eiro. Nelabvēlīgos laika apstākļos koncerts kultūras 

namā.

Kokneses parkā 
akmeņainajā 
laukumā pie 

virzienu norādņu 
staba

19. jūnijs 
plkst.20:00 

Tikšanās skaņu pasaulē.
Muzicēs Dace Straume (gongas, kokle, balss).

Ieeja 3 eiro. Vietu skaits ierobežots.
 Pieteikšanās pa tālruni: 25431154.

Kokneses 
pilsdrupas 

19.jūnijs 
plkst.16:00 Ielīgošana kopā ar “Bezgalīgajiem sajūtu stāstiem”. Vecbebru estrāde

20. jūnijs 
plkst. 19:00 Jāņu dienas ielīgošanas pasākums. Iršu muižas klēts 

“Magazīna”

21.jūnijs 
plkst.18:00

Saulgriežu ielīgošanas koncerts kopā ar Kapelu “Aizezeres muzikanti”. 
Ievērosimdistancēšanos, līgosim kopā! Īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos 

Kokneses kultūras namā.

Koknese, 
Blaumaņa 
pagalms

21.jūnijs 
plkst.21:00

Koncerts "Saulriets saulgriežos". Piedalās: Ivo Grīsniņš Grīslis, Didzis 
Bardo & Kristīne Pāže, Iveta Baumane & Roberts Pētersons, Antra 

Stafeckaa & Jānis Čubars.
Biļetes jāiegādājas: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/81946

Uz "Mūku salas" 
Daugavas senlejā

4.jūlijs 
plkst.19:00

LNO operas mākslinieka, trombonista Vaira Nartiša koncertizrāde 
“Pūt un palaid”. Ieeja brīva. Vietu skaits ierobežots.

Kokneses 
pilsdrupas

14.augusts
plkst.12:00 Hiršenhofas mājražotāju tirdziņš Iršos pie 

Magazīnas

Kultūras pasākumu kalendārs
Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā  2020. gada 
maijā

Reģistrētas 2 laulības;

Reģistrēti 2 jaundzimušie: 
Rodi un Anna

Sastādīti 1 miršanas 
reģistri.
Mūžībā pavadīti: 

Milda Rušiņa (1925.)

Kokneses
parkā 
atjaunotas 
vēsturiskās 
kāpnes

Novērtējot iedzīvotāju vēlmi atpūsties 
un smelties spēkus dabā, AS "Latvijas valsts 
meži" (LVM) ik gadu uztur un atjauno 
tūrisma vietas visā Latvijā.

Šogad interesenti aicināti baudīt Pērses 
upes skaistumu un skatu uz Kokneses 
pilsdrupām, kāpjot pa atjaunotajām vēstu-
riskajām kāpnēm, kas ved uz Pērses gravu.

Kokneses parkā LVM atjaunojusi vēs-
turisko kāpņu posmu un rekonstruējusi 
senos pakāpienus. Savulaik, nokāpjot 
pa 196 pakāpieniem, interesenti nonāca 
vietā, kur atradās teiksmām un nostāstiem 
apvītais Pērses ūdenskritums. 

Kokneses novada 
olimpiešu veiksmes stāsti

Kokneses novadā nekad nav trūcis 
mērķtiecīgu un talantīgu sportistu, kuri 
ar labiem un pat izciliem panākumiem 
savu spēku ir apliecinājuši augstākā 
līmeņa starptautiskajās sacensībās. Katra 
dalība sacensībās un izcīnītā medaļa 
glabā sevī stāstu par smagu treniņu 
darbu, vēlēšanos, pacietību, cerībām, 
pūlēm, pašdisciplīnu, komandas un 
apkārtējo atbalstu un par šķēršļiem, 
kuri bijuši ceļā, lai sasniegtu mērķi. Nav 
noslēpums, ka katra sportista lielais 
sapnis ir dalība olimpiskajās spēlēs, 
kur satiekas un sacenšas pasaules valstu 
vislabākie sportisti.

Laikā, kad Kokneses sporta centrs 
apmeklētājiem bija slēgts pandēmijas 
dēļ, mūsu darbi neapstājās. Šo laiku 

lietderīgi izmantojām, lai apzinātu mūsu 
novada sportistu sasniegumus arī tālākā 
pagātnē. Tika pārcilātas vēstures grā-
matas, apzināti citi resursi un apkopota 
dažāda informācija par novada sporta 
vēsturi un sportistiem. Analizējot iegūto 
informāciju, nolēmām par to sagatavot 
uzziņas materiālus, lai sporta interesen-
tiem un arī citiem interesentiem būtu 
iespēja uzzināt jaunu informāciju par 
mūsu sporta dzīves vēsturi, kas priekš 
salīdzinoši nelielā Kokneses novada, ir 
ļoti spilgta un par to var stāstīt daudz 
jo daudz.

Kokneses novada pašvaldības mājaslapā  
www.koknese.lv un Kokneses sporta 
centra mājaslapā www.koknesesspor-
tacentrs.lv pirmajā uzziņu materiālu 

ciklā piedāvājam stāstus ar Kokneses 
novadu saistītajiem sportistiem, kuri 
savas sportista karjeras laikā devušies 
olimpiskajās cīņās jeb piedalījušies 
olimpiskajās spēlēs. Tāpēc noteikti 
iesakām izlasīt mūsu stāstu sēriju par 
astoņiem olimpiešiem: Edvīnu Zāģeri, 
Māri Bružiku, Igoru Kazakēviču, Aināru 
Podnieku, Valtu Eiduku, Kristeru Gu-
dļevski, Patrīciju Eiduku, Lauru Igauni, 
kuri pārstāvēja ne tikai valsts godu, 
bet arī reprezentēja Kokneses novada 
vārdu visā plašajā pasaulē.

Dāvis Kalniņš, Sanita Mirošņika
Kokneses sporta centrs

Reklāma veselīgam 
dzīvesveidam un atpūtai

Kā visatraktīvāk popularizēt Kokneses 
jaukākās atpūtas vietas, kuras apmeklēt 
arī tūristiem? Domes priekšsēdētājam 
tas lieliski izdevies no rītiem braucot ar 
velosipēdu pa Kokneses parku un dabas 
taku. Braucienu laikā viņš, izmantojot 
modernās tehnoloģijas, ir ierunājis un 
uzfilmējis nelielus sižetiņus, kas rosina 

arī citus doties pastaigā un atklāt daudz 
jauna arī labi zināmās vietās. Mazie video 
stāsti ir apskatāmi “Facebook”’lapā. 

“Vislabāk jaunu rītu iesākt pie velo-
sipēda stūres un priecāties par dabas 
skaistumu. Kad ir nobraukti desmit 
kilometri, noskaņojums ir lielisks,” teic 
Dainis Vingris. 

KAPUSVĒTKI KOKNESES 
NOVADA KAPSĒTĀS
2020. GADĀ

Kapsēta Katoļu Luterāņu

Baznīcas kapi
Kokneses pagastā - 11.jūlijs 

plkst.14:00

Ūsiņu kapi
Kokneses pagasts

1.augusts 
plkst.14:00

1.augusts
Plkst.14:00

Atradzes kapi
Kokneses pagasts

8.augusts
plkst.14:00

8.augusts
plkst.14:00

Kaplavas kapi
Kokneses pagasts

15.augusts
plkst.14:00

15.augusts
plkst.14:00

Iršu kapi 15.augusts
plkst.17:00

15.augusts
plkst.17:00

Zutēnu kapi
Bebru pagasts

augustā, datums tiks 
publicēts izdevuma 

jūlija numurā 

16.augusts
plkst.12:00
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Līgo vakarā Iršu pagasta “Kras-
tu” sētā vienmēr gaidīti līgotāji 
no maliņu maliņām. Par to, kā 
mājas saimnieki Jānis un Inta  
Tukas svinējuši Līgo svētkus 
varētu uzrakstīt īpašu vasaras 
saulgriežu stāstu. Jau 51. vasaru 
Inta savam Jānim dāvinās ozol-
lapu vainagu, jo arī viņš, dzimis 
kurzemnieks, kā ozols ieaudzis 
šajā vietā, kļūstot par īstenu 
iršēnieti.

Sarmīte Rode
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa
Foto no Tuku ģimenes personis-
kā arhīva

Jūnijs “Krastu” saimniekiem patiesi ir 
svētku mēnesis. 3. jūnijā Inta saņem svei-
cienus vārdadienā, bet jau nākamajā dienā 
ierodas apsveicēji sumināt dzimšanas dienā. 
Un tad jau klāt viņu ģimenes skaistākie 
svētki – Jāņi. 
Līgots tikai Iršos

Pēc vairāku Iršu pagasta iedzīvotāju 
rosinājuma uzrakstīt par vienu no pagasta 
dižākajiem Jāņiem, jūnija sākumā, kad visā 
krāšņumā ziedējā ābeles “Krastu” pagalmā, 
tikos ar viesmīlīgajiem mājas saimniekiem. 

Šoreiz jūnija jubilāre svinības nerīkoja, 
jo vēl nebija atcelta ārkārtas situācija, un 
ciemos nevarēja atbraukt meitas Inga un 
Gita ar ģimenēm. “Gaidām Jāņus, kad visi 
satiksimies un nosvinēsim jūnija svētkus. 
Tā mums ir nemainīga ģimenes tradīcija 
– Līgo vakaru sagaidīt mūsmājās. Meitas 
ar vīriem, mazdēli, mīļie radiņi, arī drau-
gi un kaimiņi  - visi pulcējamies pie Jāņa 
iedegtā ugunskura un līgojam līdz saulītes 
uzlēkšanai!” – stāsta Inta. Iršu pagasts ir 
viņas dzimtā vieta, kur sagaidīti visi va-
saras saulgrieži. Bērnības atmiņas saistās 
gan ar Jāņu, gan Pēterdienas svinēšanu, jo 
vecaimātei bijuši dēli Jānis un Pēteris, arī 
brālim dots Jāņa vārds. No vecmāmiņas 
Inta uz mūžu ielāgojusi: “Meitiņ, ja atnāk 
ciemiņi un, ja nav nekā cita, ar ko pacienāt, 
kaut pankūciņas izcep!” “Krastos” ciemiņi 
vienmēr ir gardi pamieloti.

Kā Iršu meitene satika savu kurzem-
nieku? Pēc Pērses pamatskolas beigšanas 
Inta turpināja mācīties Laidzes tehnikumā. 
Savukārt Jānis no dzimtā Snēpeles ciema 
Kuldīgas pusē bija devies apgūt profesiju 
Kazdangas tehnikumā. Uz Laidzi 60. gadu 
vidū topošais mehāniķis bija atsūtīts prak-
sē. Tur arī saskatījušies - skaistā iršēniete 
kā degoša oglīte jāņu ugunskurā iekritusi 
staltā puiša sirdī. Abi izauguši piecu bērnu 
ģimenēs, un ar šūpulī ieliktu darba tikumu.

Beidzot Kazdangas tehnikumu, Jānim 
pirmās darba gaitas sākušās Siguldā, bet pēc 
dienesta armijā ceļš atveda uz Iršiem pie 
mīļotās meitenes. 1969. gada 7.novembri 
ir viņu kāzu diena, kopā noietais ceļš jau 
aizvijies aiz sagaidītās Zelta kāzu gadadienas. 

“Kas man lika ņemt kurzemnieku, vi-
ņiem visiem ir šerpi raksturi!” – joko Inta. 
Ne runātājs, bet 
darītājs

Sākot dzīvot Iršos, Jānim esot bijis 
teiciens: “Kas šitā par vietu, te pat sīpoli 
neaug!” Taču Inta uzstājusi, ka citur savu 
dzīvi nespēj iedomāties. No 1978. gada 
viņi ir “Krastu” saimnieki, kur gadu gaitā 
sakuplojušas abu stādītās ābelītes.

Intai, diplomētai ekonomistei, pirmie 
darba gadi pagājuši strādājot grāmatvedībā. 
“Mana pirmā darbadiena bija 1967. gada 

2. septembrī kolhozā “Pērse”, nākamajā 
gadā jau izveidojās padomju saimniecība 
“Līdums”. Tālis Kalniņš, toreizējais “Līdu-
ma” vadītājs, zinot, ka man padodas ēst 
gatavošana un ir organizatores prasmes, 
pierunāja darbam ēdnīcā. Tā bija milzīga 
slodze: bija jāpabaro ne tikai saimniecī-
bas strādnieki, vasarās bija skolēnu lotosa 
nometnes, brauca celtnieku vienības. Tik 
daudz un smagi ir strādāts, jo gribējās visu 
izdarīt pēc labākās sirdsapziņas. Spēku  esmu 
smēlusies savā ģimenē un visos labajos 
cilvēkos, kas bijuši līdzās.”

Jānis Tuka līdz kaulam ir tehnikas 
cilvēks. Ne runātājs, bet darītājs. Darbu 
gaitu sākumā strādājis par mehāniķi, bet 
saimniecībā “Līdums” par inženieri. “Kādi 
tik laiki nav bijuši, padomju gados bija jā-
cīnās par sociālistisko sacensību karogiem. 
Lai tiktu pie jaunas tehnikas ar kukuļiem 
braucām uz ministrijām. Man bija svarīgi, 
lai darbā būtu kārtība, lai tehnika darbotos 
un viss attīstītos,” teic vīrs, kurš “Līduma” 
laikā saņēmis labākā racionalizatora titulu. 
Ar lielu cieņu Jānis piemin pāragri mūžī-
bā aizsaukto saimniecības vadītāju Tāli 
Kalniņu un viņa ieguldījumu Iršos. “Viņa 
pēkšņā aiziešana 1985. gada vasarā mums 
visiem bija liels zaudējums. Pēteris Keišs 
turpināja Tāļa Kalniņa iesākto. Uzskatu, 
ka “Līdumam” bija ļoti laimējies ar vadī-
tājiem – personībām, kas prata stāvēt pāri 
birokrātijai, bet visaugstāk vērtēja pašus 
darba darītājus,” teic pieredzējušais sava 
amata pratējs. Pēc Kokneses novada izvei-
des viņš četrus gadus vadīja Iršu pagasta 
Komunālo nodaļu, turpinot turēt roku 
uz pulsa, lai komunālajā saimniecībā viss 
teicami ritētu uz priekšu.
Dziedātāji un teātra 
spēlētāji

Jaunības gados Tuku pāris ir bijuši aktīvo 
pašdarbnieku pulkā. Intas balss ir skanējusi 
vokālajā ansamblī un korī. Viņa atminas: 
“Vislabāk man patika teātra spēlēšana. Dra-
matisko kolektīvu vadīja Līga Vilere. Arī Jānis 
ir spēlējis vairākās izrādēs. Apbraukājām 
kaimiņpagastus, esam uzstājušies arī Krapē 
un Dzelzavā. Uz viesizrādēm devāmies ar 
“ļetučku”. To visu var tikai jaunībā!” 

Jāņi “Krastos” svinēti visos laikos, arī 
tad, kad bija aizliegti.  “Mums turpat pļavā 
bija ugunskura vieta, kur sanāca līgotāju 
pulciņš: mans brālis Jānis, kurš dzīvo tepat 
Iršos, atbrauca māsas, kas aizprecējušās uz 
Kurzemi, otrs brālis no Valmieras, Jāņa 
māsas un brāļi ar ģimenēm. Jo krāšņāks 
kļuva ugunskurs, jo vairāk līgotāju sanā-
ca no tuvējām mājām. Katra saimniece 
atnesa savu cienastu, jāņusieru un pīrā-
gus. Izdziedājām un nodancojām gada 
visīsāko nakti,” stāsta mājas saimniece. 
Jānis un Inta ir vienās domās, ka viņu dzīvē 
visskaistākie Jāņi ir bijuši Tāļa Kalniņa 
laikā: “Viņam vienmēr bija labas idejas. 
Vienos Līgo svētkos, kad bijām jau mājās 
nolīgojuši un nolikuši bērnus gulēt, pēc 
Tāļa ierosinājuma sasēdāmies “ļetučkā” un 
apbraukājām visas mājas Iršos, kur dzīvoja 
Jāņi un viņus visus kārtīgi aplīgojām! Varat 
iedomāties, kādi mēs bijām no rīta, kad 
tikām savās mājās? Neaizmirstamas Jāņu 
balles nodancotas pilskalniņā – ar lustīgiem 
muzikantiem un bufeti.”

Man bija iespēja sazināties ar Jāņa un 
Intas jaunāko meitu Gitu, kura ar ģimeni 
dzīvo Rīgā. Gita ir profesionāla gide un 
tulks. Pirms pāris gadiem, kad Iršos svi-
nēja vācbaltu kolonijas Hiršenhofas 250. 
gadskārtu, pasākuma organizētāji tulka-
pienākumus uzticēja Gitai.  

Mazdēliem iemācījuši 
latvisko dzīvesziņu

Ar lielu mīļumu un sirsnību Gita stāsta 
par bērnības laiku vecāku mājās: “Mēs ar 
māsu esam izaugušas vecāku mīlestībā un 
gādībā. Atceros, kā tētis mums pirka prāta 
spēles, lai mēs attīstītu loģisko domāšanu. 
Viņa stiprā puse ir loģika un racionalizatora 
talants.  Mamma un tētis mums iemācīja 
lauku darbus, protams, ne vienmēr gribējās 
ravēt garās vagas, bet tagad saprotam, cik 
tas ir bijis svētīgi. Tētim ir zelta rokas, viņš 
vienmēr ir palīdzējis citiem, savukārt mēs 
gribējām, lai viņš biežāk ir mājās. Atceros 
mammas un tēta aizraušanos ar teātra spē-
lēšanu, man patika vērot, kā viņi mājās 
mēģināja savas lomas. Pēc kārtīgi padarīta 
darba mūsmājās allaž bija svētki, arī tagad 
vecākiem patīk uzņemt ciemiņus. Gaidot 
Līgo vakaru, tētis sarūpēja alus muciņu. Tā 
arī nezinu, no kurienes tā uzradās! Mamma 
sēja sieru, mēs palīdzējām pušķot māju 
un sētu. Gājām pļavā lasīt jāņuzāles un 
pinām vainagus. Visjaukākais bija pats Līgo 
vakars pie tēta iekurtajiem mazākiem un 
lielākiem ugunskuriem, lekšana tiem pāri 
un lielā dziesmu dziedāšana un savstarpēja 
apdziedāšanās. Un arī tagad nekas nav 
mainījies. Gandrīz vienmēr mēs ar māsu 
un savām ģimenēm līgojam “Krastos”. 
Mans dēls Erlends un Ingas dēli Uvis un 
Atis ir pavadījuši Iršos bērnības vasaras un 
paņēmuši kaut mazu daļiņu no vecvecāku 
latviskās dzīvesziņas. Nu jau pāris gadus 
Līgo vakarā uzvelku tautastērpu, un tā ir 
vārdos neizsakāma laimes sajūta – būt 
kopā ar savējiem pie ugunskura vasaras 
brīnumainākajā naktī.”

Vecākie mazdēli jau izauguši lieli, viens no 
viņiem pašreiz strādā Islandē, otrs Holandē. 
Jaunākais mazdēls Erlends tikko pabeidzis 
8. klasi. Inta smaidot atceras vasaru, kad 
puika bijis pavisam mazs. Viņam tik ļoti 
iepatikušās Līgo vakarā dzirdētās dziesmas, 
ka vecmāmiņai šūpuļdziesmu vietā ilgu laiku 
bijis jādzied tikai līgo dziesmas. Vectēvs savā 
darbnīcā iemācījis mazdēlam darboties ar 
urbjmašīnu un vēl citus vīra darbus. Visi 
trīs mazdēli labi zina, ka vecvecāku mājās 
svētdienu rītos cep pankūkas un nekur citur 
tās nav tik gardas.  “Tā ir mūsu vēl viena 
ģimenes tradīcija,” teic Inta, piebilstot, ka 
reizēm arī trešdienas ir kā mazās svētdienas.
Vaļasprieks – palīdzēt 
citiem

Šopavasar, 30. aprīlī, mājas saimnieks 
sagaidīja 74. dzīves gadskārtu, bet jūnija 
jubilāre Inta ir trīs gadus jaunāka. Pagājušajā 
gadā slimības dēļ viņa nevarēja nosvinēt 
apaļo dzīves jubileju, arī šajā reizē svinības 
izpalika. “Esmu Dvīņu zvaigznājā dzimusi, 
man ir nepieciešams satikties ar cilvēkiem. 
Šajos pavasara mēnešos reti izgāju no mājas, 

esmu noilgojusies pēc sarunām klātienē, 
nevis pa telefonu. Gribu atkal satikties ar 
mūsu pensionāru klubiņu, kurā man patīk 
darboties. Mēs kopīgi rīkojam pasākumus 
un ekskursijas. Priecē, ka Iršos nekad nav 
apsīkusi kultūras dzīve – mums ir vokālais 
ansamblis, brašie kolektīva “Irši” dejotāji, 
ciemos atbrauc citi mākslinieki. Patīkamu 
pārsteigumu piedzīvojām pagājušajos Zie-
massvētkos, kad mūs apciemoja pagasta 
pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa 
ar Riekstiņciema rūķu saimi,” ar gandarī-
jumu teic Inta.

Lai arī “Krastu” saimnieki vairs netur 
lopiņu saimi, darba sētā pietiek katrai 
dienai. Mājas saimnieka pārziņā ir zāles 
pļaušana un malkas sagatavošana, bet dārza 
ravēšana un puķu lološana ir saimnieces 
darbošanās. Intas vaļasprieks ir pārsteigt 
ikvienu ciemiņu ar izcilu ēst gatavošanas 
prasmi, kā arī nekad neaizmirst apsveikt 
svētkos radus un draugus, jo nav neviena 
mēneša kalendārā, kurā nebūtu jāsumina 
kāds jubilārs. Savukārt Jānis teic, ka senāk 
paticis uzspēlēt zolīti. Bet sieva gan ir citās 

domās: “Jāņa lielākais vaļasprieks ir palīdzēt 
citiem!” To apliecina arī iršēnieša Dzintara 
Greļa teiktais: “Apbrīnojams ir Jāņa darbī-
gums un māka dalīties savās tehniskajās 
zināšanās. Viņš nav no runātājiem, bet 
katrs vārds ir pateikts vietā. “Patīkami!” – 
tā Jānis mēdz apstiprināt krietni paveiktu 
darbu. Un vēl viens labs teiciens, kas izteic 
viņa prieku par citu veiksmēm: “Nevis lai 
nebūtu, bet lai būtu!” 

Klāt vasaras saulgriežu laiks, kas “Krastu” 
saimniekiem atnesīs ilgi gaidīto prieku – 
tikšanos ar  savējiem. Jānis un Inta Tukas 
novēl visiem svētku gaidītājiem priecīgu 
līgošanu, lai spoži mirdz jāņugunis un tālu 
skan līgo dziesmas!

Kas mirdzēja, kas vizēja
Viņā lauka galiņā?
Jānīts kūra uguntiņu,
Līgotājus gaidīdams!

“Krastos” gaida līgotājus!

“Krastu” saimnieki savā ziedošajā sētā.

Jaunības dienās.

Inta ar māsām Antru un Ausmu.


