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Būsim atbildīgi par savu un tuvinieku veselību!

Kokneses novada domes bezmaksas informatīvais izdevums Nr. 117 (404)

2020. gada 17. Marts

Aktuāla informācija Kokneses
novada iedzīvotājiem saistībā
ar ārkārtējo situāciju valstī
Cienījamie Kokneses novada iedzīvotāji!
No 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu vīrusa infekcijas
“Covid-19” izplatību valstī. Kokneses novada pašvaldība ir pieņēmusi
lēmumus par drošības pasākumiem
iedzīvotājiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Līdz ar to ir būtiskas izmaiņas pašvaldības iestāžu
darbā un ir atcelti visi tuvākie publiskie pasākumi.
Ir pārtraukts mācību process
klātienē Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Bebru pamatskolā, Pērses
sākumskolā, Kokneses pamatskolas-attīstības centrā un Kokneses
Mūzikas skolā, nodrošinot mācības attālināti. Līdz Lieldienām ir

pārtraukts visu kultūrizglītības un
sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņi, sacensības un
mēģinājumi).
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” un “Bitīte”,
vecākiem ir jāiesniedz pirmsskolas
izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav
apmeklējuši «Covid-19» skartās
valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar «Covid-19» saslimušajiem
vai kontaktpersonām un vecākiem
nav iespēju citādi nodrošināt bērna
pieskatīšanu.
Kokneses novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus ļoti nopietni
izturēties pret šo vīrusa infekciju –
apzināties, ka vienīgais risinājums

izplatības apturēšanā ir uz laiku atteikties no ceļošanas un pulcēšanās
publiskās vietās. Tiem, kas atgriezušies no infekcijas skartajām valstīm, jāievēro karantīnas pasākumi,
to neievērošana ir bezatbildīga rīcība un tai nevar būt attaisnojuma.
Aicinām vecākus un darba devējus šajā laikā būt saprotošiem, rast
risinājumu darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai. Būsim atbildīgi,
ievērosim Slimību profilakses un
kontroles centra ieteikumus, neļausimies panikai, sekosim līdzi jaunākajai informācijai!
Tikai, esot atbildīgi un informēti, kopīgiem spēkiem varam apturēt
infekcijas izplatīšanos mūsu valstī.
Kokneses novada dome

Izmaiņas pašvaldības darbā
Novada domes kanceleja apmeklētājus pieņems klātienē novada domē
(Melioratoru iela 1, Koknese):
• Pirmdienās: no plkst.8:00 līdz 13:00
un no plkst. 14:00 līdz 18:00;
• Ceturtdienās: no plkst.8:00 līdz
13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00;
Informācija pa tālruni: 26308385; epastiem: dome@koknese.lv, dzintra.
krisane@koknese,lv
Par tikšanos ar novada domes
priekšsēdētāju vai izpilddirektoru
iepriekš jāvienojas pa tālruņiem:
• priekšsēdētājs Dainis Vingris – tālr.,
29363381;
• izpilddirektors Ilmārs Klaužs – tālr.,
26435216.
Novada Bāriņtiesā apmeklētājus
pieņems klātienē novada domē:
• Pirmdienās: no plkst.8:00 līdz 13:00
un no plkst. 14:00 līdz 18:00;
• Ceturtdienās: no plkst.8:00 līdz
13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00;
Informācija pa tālruņiem: 26013017;
28234578; e-pastiem: ginta.donika@
koknese.lv; silvija.veze@koknese.lv;
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
( t.sk. nodokļu administratore) strādās attālināti, bet savās darba vietās
strādās:
* ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 13:00
un no plkst. 14:00 līdz 17:00;
Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus
savā darba vietā pieņems:
• Pirmdienās: no plkst.8:00 līdz 13:00
un no plkst. 14:00 līdz 18:00;
• Ceturtdienās: no plkst.8:00 līdz
13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00;
Īpašos gadījumos sazināties pa tālruni
29903109 vai e-pastu: dzimtsaraksti@
koknese.lv
Kokneses novada domes kases Koknesē, Bebros un Iršos strādās ceturt-

dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.
Kokneses pagasta bibliotēkas darba
laiks tikai grāmatu apmaiņai:
• Pirmdienās: no plkst.9:00 – 14:00;
• Ceturtdienās: no plkst.14:00 – 18:00;
Tālruņi informācijai: 65161719,
20223892; e-pasts: bibliotekas@koknese.lv
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana notiks:
• Pirmdienās: no plkst.11:00 -15:00;
• Ceturtdienās: no plkst.12:00-17:00;
Interneta punkts slēgts.

Iršu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja, lietvede - sekretāre strādās katru dienu, bet apmeklētājus pieņems:
• Pirmdienās: no plkst.8:00 līdz
13:00 un no plkst. 14:00 līdz 18:00;
• Ceturtdienās: no plkst.8:00 līdz
13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00;
• Lauksaimniecības konsultants
darbus veiks attālināti, apmeklētājus pieņems ceturtdienās no plkst.
8:00-13:00.
• Kasieris strādās ierasti, bet apmeklētājus pieņems ceturtdienās
no plkst.8:00 līdz 13:00 un no
plkst. 14:00 līdz 17:00;
• Pagasta bibliotēkas darba laiks
tikai grāmatu apmaiņai pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00;
• Bāriņtiesa strādā ierasti, apmeklētājus pieņems ceturtdienās no
14:00 – 17:00.
• Kultorgs darbu veiks attālināti.
Sporta halle slēgta.
• Pārējie darbinieki veic pienākumus ierastā režīmā.
Informācija pa tālruni: 29136832,
e-pasts: irsi@koknese.lv

Bebru pagasta pārvalde
•

Pārvaldes

vadītāja

(tālr.

nr.

20016603), komunālās nodaļas vadītājs (tālr. nr. 26339160), sekretāre
(tālr. nr. 26411238) apmeklētājus
pieņem: katru dienu 10:00 – 13:00;
• Sociālais darbinieks strādā attālināti - telefoniski, tālr.nr. 22313141,
26003964, e-pasts sandra.vitola@
koknese.lv, rudite.vaivode@koknese.
lv visu darba laiku, klientus klātienē
pieņems krīzes situācijās (iepriekš
piezvanot);
• Kasiere-grāmatvede apmeklētājus
pieņems ceturtdienās no plkst. 9:00
-13:00;
• Kultūras darba organizatore - tālr.
nr. 29822781, Sporta darba organizators - tālr. nr. 26417257 strādā attālināti;
• Bibliotēka - grāmatu apmaiņu nodrošina otrdienās, ceturtdienās no
plkst.10:00 – 13:00.
Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties par klātienes tikšanos, tomēr
aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību
un sazināties galvenokārt telefoniski
vai elektroniski. Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju
darbinieks un klienta pārstāvis var
pieņemt tikai tad, ja uz personām
neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” informācija
Rūpējoties par savu un citu veselību, SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” aicina klientus ar mums
sazināties telefoniski vai elektroniski:
lietvedība 65161838;
grāmatvedība 65161777 ;
dežūrsantehniķis 29904196
e-pasts: komunalie@inbox.lv

Būtiski ierobežojumi
kultūras pasākumu norisē
Kokneses novadā atcelti ne tikai kultūras pasākumi, bet kultūras namā nenotiks arī bērnu kolektīvu, jauniešu un pieaugušo amatierkolektīvu mēģinājumi.
“25. martā ir atcelti atceres pasākumi, kurus organizē Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedri, bet šajā dienā iedzīvotāji tāpat varēs nolikt ziedus
pie pieminekļa Stacijas laukumā. Savukārt visi, kas iegādājušies biļetes uz Aināra Bumbiera koncertu, atgūt naudu par biļetēm varēs 25. martā no pulksten 17
līdz 18 kultūras nama kasē,” informē Inguna Strazdiņa.

Kokneses novada Sociālais
dienests lūdz atlikt klātienes
apmeklējumus
Sociālais dienests aicina sociālā dienesta klientus izvērtēt sociālā dienesta
apmeklēšanas klātienē nepieciešamību. wJa iespējams, tad atlikt klātienes apmeklējumus līdz ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanai.
Tiek pārcelta pensijas vecuma personu sveikšana nozīmīgās dzīves jubilejās,
un tā tiks veikta pēc ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanas.

Biedrība "Baltaine" paziņo, ka
atcelti vairāki pasākumi:
• 18.martā nenotiks Ineses Mičules meistarklase dziedāšanā
• 20.martā nenotiks Lielās dienas svinības Baznīcas kalnā un Radošajā mājā,
bet sagaidīt saulīti varat katrs savā mājā, agri pieceļoties un izperot mājinieki ar
pūpoliem, vēlot veselību, un šūpoties varat arī Kokneses parkā vai pie Radošās
mājas!
• 4.aprīlī nenotiks "Satiec savu meistaru" pasākums Radošajā mājā, jo saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas Nacionālais kultūras centrs
nolēmis pārcelt "Satiec savu meistaru 2020" pasākumus uz 2020. gada 4. - 6.
septembri. Esam stipri un tiekamies rudenī!
Būsim veseli, sargāsim katrs pats sevi, tad arī Dievs mūs sargās. Uz tikšanos
jau drīz! Pavasarī, vasarā un rudenī, ziemā! Turamies!
Inguna Žogota, biedrības "Baltaine" priekšsēdētāja
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Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi
pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta
pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5.
panta pirmo daļu un 6. panta pirmās
daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta
1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro
daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās
drošības un citus pasākumus:
1. Izsludināt visā valsts teritorijā
ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14.
aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19
izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā.
2. Noteikt Veselības ministriju par
atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.
3. Noteikt atbildīgās institūcijas
atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.
4. Ārkārtējās situācijas laikā:
4.1. valsts un pašvaldību iestādēm
izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu
attālināti;
4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem
2020. gada 13. martā ir jāiesniedz
pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un
ģimene nav apmeklējuši Covid-19
skartās valstis vai teritorijas, nav bijis

kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem
vai kontaktpersonām un vecākiem
nav iespēju citādi nodrošināt bērna
pieskatīšanu;
4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs,
nodrošinot no 2020. gada 13. marta
mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;
4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības
un sporta profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un
mēģinājumu norisi);
4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt
un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus
virs 200 cilvēkiem;
4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt
un neplānot tūrisma braucienus uz
Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic
īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši
Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;
4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt
un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām
valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības
pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā
publicētajai informācijai;
4.8. nodrošināt, lai darbos, kas
saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku
veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem

Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas
saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku
veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu
infekcijas simptomiem;
4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās
aprūpes institūcijām un ieslodzījuma
vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar
iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;
4.10. var tikt ierobežotas likumā
noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši
Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;
4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;
4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19
skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:
4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas
novērot savu veselības stāvokli, divas
reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot
ķermeņa temperatūru;
4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja
parādās kādas akūtas elpošanas ceļu
infekcijas pazīmes (iesnas, klepus,
rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt
pieejamam saziņai un sadarbībai ar
ģimenes ārstu un citām ārstniecības
personām;
4.12.4. novērot savu veselības stā-

vokli;
4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt
tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem
(neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties
privātās vizītēs u. c.);
4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un
nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits
cilvēku, iespēju robežās neizmantot
sabiedrisko transportu;
4.12.7. pirmās nepieciešamības
preču vai pārtikas iegādei izmantot
kādu no šādām iespējām:
4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi
ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie
durvīm;
4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā
dienesta palīdzību, izvairoties no tieša
kontakta ar sociālo darbinieku;
4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku
stundās, kad veikalā mazāk cilvēku,
ievērojot 2 metru distanci no veikala
apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;
4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā
strādājošiem epidemiologiem noteikt
tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības

ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu
līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem".
5. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta
līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par
valsts budžetu 2020. gadam", kā arī
pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta programmas
02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu
par finansējuma piešķiršanu pieņem
Ministru kabinets.
6. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"
3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu
ministrijā personu prasījumus pret
valsti par nodarīto kaitējumu.
7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un
izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo
daļu paziņot Saeimas Prezidijam par
Ministru kabineta pieņemto lēmumu
un atbilstoši minētā likuma ceturtajai
daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.
Informācija pārpublicēta no Ministru
kabineta interneta vietnes: https://
www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pararkartejas-situacijas-izsludinasanu
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministre I. Viņķele
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2020. gada 26. februārī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras
“Kokneses Sporta centrs” darba plānu
2020.gadam ( informācija mājaslapā
www.koknese.lv );
2.1. Pieņemt zināšanai ekonomistes
Inetas Sproģes sagatavoto informāciju
par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītības jomā 2019.gadā ( informācija mājaslapā www.koknese.lv ).
2.2. Apstiprināt Kokneses novada
izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2020.
gadam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (informācija
mājaslapā www.koknese.lv ).
3. Pieņemt zināšanai Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Gintas
Donikas sagatavoto informāciju par
Kokneses novada bāriņtiesas darbu
(informācija mājaslapā www.koknese.
lv ).
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada domes Attīstības
nodaļas darbu ( informācija mājas lapā
www.koknese.lv ).
5.1. Piekrist, ka pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega” tiek slēgta no
2020.gada 13.jūlija līdz 2020.gada
7.augustam (ieskaitot).
Šajā laikā nodrošināt audzēkņu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” Bebru pagastā.
5.2. Piekrist, ka pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” tiek slēgta no 2020.
gada 15.jūnija līdz 2020.gada 17.jūlijam (ieskaitot).
Šajā laikā nodrošināt audzēkņu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē “Gundega” Kokneses pagastā.
6.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus
Nr.2/2020 “Grozījumi Kokneses nova-

da domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 „Par
Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem”” (informācija
mājaslapā www.koknese.lv );
6.2. Noteikt, ka Kokneses novada
domes saistošie noteikumi Nr.2/2020
“Grozījumi Kokneses novada domes
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 „Par Kokneses
novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem”” piemērojami ar 2020.gada
1.martu.
7.1. Apstiprināt atklāta projektu
konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu
(informācija mājaslapā www.koknese.
lv );
7.2. Par atbildīgo saistībā ar konkursa īstenošanu nozīmēt Kokneses
novada domes projektu vadītāju Ievu
Rusiņu.
8.1. Iesniegt projekta iesniegumu
“Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana
Kokneses novadā” Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no
Valsts Zivju fonda 2020.gada 1.kārtas
līdzekļiem atbalsta pasākumā “Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. Projektā paredzēts
papildināt tehnisko aprīkojumu ar
divām sporta ķermeņa kamerām zivju
resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošanai.
8.2. Projekta kopējās izmaksas ir
1510,08 euro, no tām Valsts Zivju
fonda finansējums ir 1200,00 euro un

Kokneses novada domes līdzfinansējums 310,08 euro.
8.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā garantēt priekšfinansējumu 1510,08 euro apmērā no Kokneses
novada domes budžeta līdzekļiem.
9. No pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu
draudzei, reģ. Nr. 90000302022, piešķirt 2900,00 euro.
10.1. Pārdot atklātā trešā izsolē ar
augšupejošu soli Kokneses novada
domei piederošu nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 32600140224 Vērenes
ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, kas sastāv no zemes
gabala 1706 m2 platībā ar zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūve – kods 0601.
10.2. Noteikt, nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 32600140224 Vērenes
ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, pārdošanas izsoles
sākuma cenu 4 000,00 euro (četri tūkstoši euro 00 centi).
11.1. Iznomāt Kokneses novada
domei piederošo nedzīvojamo ēku –
pagrabu 1270,60 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 32460050008 001 un
zemesgabalu 0,42 ha ar kadastra apzīmējumu 32460050008 (turpmāk tekstā –Objekts), ar adresi „Volšēni-Virši”
Bebru pagasts, Kokneses novads, uz
10 (desmit) gadiem.
11.2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2020.
gada 17.martā plkst.10.00. Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 16.marta
plkst.10.00.
11.3. Noteikt Objekta izsoles sākuma cenu - nomas maksu gadā 1465,00

euro (viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci euro 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis un izsoles soli –
100 euro ( viens simts euro).
12. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem apmaksāt dzīvokļa Nr.1,remontu divu dzīvokļu mājā
1905.gada ielā 44b, Koknesē, Kokneses
pagastā Kokneses novadā, nepārsniedzot 5020,39 euro (pieci tūkstoši divdesmit euro un 30 centi).
13.1. Piešķirt finansējumu Kokneses novada decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistru un asenizatoru
reģistru izveidošanai, uzturēšanai un
aktualizēšanai 2040,00 euro (divi tūkstoši četrdesmit euro 00 centi) plus
PVN no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
13.2. Slēgt minētā pakalpojuma
Līgumu ar SIA“ Kokneses Komunālie
pakalpojumi”.
14.1. Atbalstīt Jaunjelgavas novada
domes nekustamā īpašuma „Gailīši”,
kadastra numurs 3278 011 0090, Seces
pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1. kvartāla 2. un 4. nogabalu meža cirsmas
(platība 4,5 ha, 1520,16 m3) atsavināšanu par nosolīto cenu - 68 400,00
euro ( sešdesmit astoņi tūkstoši četri
simti euro 00 centi).
14.2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
15.1. Lai nodrošinātu pakalpojumu
ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte”,
struktūrvienībā ,,Pieaugušo sociālās
aprūpes nodaļa” adresē: ,,Dzeguzīte”,
Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads ar
2020.gada 28. februāri noteikt pakalpojuma maksu 680.00 euro (seši simti
astoņdesmit euro) mēnesī klientiem ,

kuri nav Kokneses novada iedzīvotāji.
15.2. Klientiem, kuriem deklarētā
dzīves vieta ir Kokneses novada administratīvajā teritorijā, starpību starp
580,00 euro un 680.00 euro segt no
pašvaldības budžeta.
16.1. Ar 2020.gada 28 februāri atbrīvot Inetu Sproģi no Kokneses novada domes Izsoles komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas.
16.2. Ar 2020.gada 2.martu par
Kokneses novada domes Izsoles komisijas priekšsēdētāju apstiprināt
Kokneses pagasta Komunālās nodaļas
vadītāju.
17.1. Izbeigt Kokneses novada domes Sociālā dienesta Aprūpes mājās
nodaļas darbību ar 2020.gada 31.martu.
17.2. Slēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā
pakalpojuma Aprūpe mājās nodrošināšanu Kokneses novada administratīvajā teritorijā uz vienu gadu.
Nākošā Kokneses novada domes sēde notiks 2020. gada 25.martā
plkst.14.00 novada domē un tajā tiks
izskatīti šādi pamatjautājumi:
1.Par SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” Gada pārskatu
2. Par SIA “Dziļā vāda” Gada pārskatu
3. Par 2019.gada 2.pusgadā pieņemto lēmumu izpildi
4. Par medību platību apsaimniekošanu.
Sagatavoja novada domes sekretāre
Dz.Krišāne

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību
motivācijas palielināšanai
Kokneses novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu
ar jaunatni, no 2020.gada 2.marta
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu
pieteikumus mācību priekšlaicīgas
pārtraukšanas mazināšanai. Projekta
PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī
ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
* Palielināt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un veicināt
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
* Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un
mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda
projekta "PuMPuRS" ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam,
ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai
riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu
mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības

turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.
Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.
klasei, kā arī to profesionālās izglītības
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu,
kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.
kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var
iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar
jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa
sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu,
kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs
ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts
no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem.
Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka
projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums
(ja ir paredzēti konkrēti sadarbības
partneri) un projekta administrēšanā
un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja
iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 2020.gada
2.aprīlim.
Rezultātu paziņošanas termiņš –
rezultāti tiks paziņoti līdz 2020.gada
5.maijam. Plānotais projekta uzsākšanas
laiks - no 01.06.2020. līdz 31.12.2020.,
projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projek-

tu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
personīgi Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novadā, 2.kabinetā
pasta sūtījumā, adresējot Attīstības
nodaļai, Melioratoru ielā 1, Koknesē,
Kokneses novadā, LV-5113
elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@koknese.lv .
Papildu informācija:
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa
Tālrunis: (+371) 27298666, (+371)
65128569
E-pasts: ieva.rusina@koknese.lv
*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 mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.
līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā
ar pilsētu un novadu pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Vairāk informācijas pašvaldības
mājaslapā www.koknese.lv http://
koknese.lv/aktualitates1/aicina_iesniegt_jaunatnes_iniciativas_projektus_macibu_motivacijas_palielinasanai
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Apstiprināts projekts
“Kokneses pilsdrupu priekšpils
teritorijas labiekārtošana”

Biedrība “Daugavas Savienība” atbalstījusi projektu “Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas
labiekārtošana”, kura ietvaros tiks
izgatavots un uzstādīts jauns masīvkoka galds ar soliem. Darbi tiks
veikti no 15.marta līdz 31.jūlijam.

Galds un soli tiks izgatavoti no
izzāģētajiem bīstamajiem un kritušajiem ošiem Kokneses parkā, tādējādi dāvājot tiem otru mūžu jaunā
veidolā. Masīvkoka galds un soli
piešķirs senatnīgu izskatu un vēsturisku auru pilsdrupu priekšpils
teritorijai, tādējādi labāk iekļaujoties gleznainajā Daugavas krastu
ainavā. Galda garums būs apmēram
4,5 metri, bet solu garums līdz pat
5 metriem. Darbu veicējs – Aldis
Neija.
Projekta rezultātā tiks labiekārtota Kokneses pilsdrupu priekšpils
daļa ar jaunu masīvkoka galdu un
soliem, kas paredzēti lietošanai āra

Zemes gabala izsole
Kokneses novada dome pārdod
trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 3260 014 0224 platība 1706
m2 (lietošanas mērķis individuālo
dzīvojamo māju apbūve – kods 0601)
Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 4000 euro (četri tūkstoši

euro). Lai piedalītos Objekta izsolē,
līdz 2020.gada 15.aprīļa plkst.10.00
ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un
dokumentus par reģistrācijas maksas
30 euro un drošības naudas 400 euro
nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.
gada 16.aprīlī plkst.10.00 Kokneses
novada domes ēkā Melioratoru ielā
1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar

Noslēdzies biznesa ideju konkurss

iedzīvotājiem "ESI UZŅĒMĒJS

apstākļos. Projekts sekmēs vides un
kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, sakopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Kopējās projekta izmaksas ir
1000,00 euro, t.sk, biedrības “Daugavas Savienība” finansējums ir
698,00 euro un Kokneses novada
domes līdzfinansējums 302,00 euro.
Informāciju sagatavoja:
Ieva Rusiņa,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas
projektu vadītāja

izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domes 13. kabinetā
vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv Objekta apskati iepriekš
saskaņot ar nekustamo īpašumu speciālisti pa tālruni 65133634.

Kokneses novada izglītības iestādēs turpinās projekts
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā turpinās
aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu
intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma
daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu
vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas),
pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.
Projekta ietvaros tiek īstenoti
sekojoši pulciņi:
Bebru pamatskolā:
Mācību saturs:
• Logopēda konsultācijas 1.- 4.

klasēm
• Mācību vizītes 1.- 9. klasēm
Ārpus stundu pasākumi:
• Pulciņš "Jaunais ķīmiķis" 1.- 9.
klasēm
• Robotikas pulciņš 1- 6. klasēm
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā:
Mācību saturs:
• Logopēda konsultācijas 1.- 6.
klasēm
• Mācību vizītes 1.- 9. klasēm
Ārpus stundu pasākumi:
• Robotikas pulciņš 1.- 7. klasēm
• Ķīmiķu radošā darbnīca 5.- 6.
klasēm
• Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi” 2.- 4. klasēm
• Radošās darbnīcas “Dizaina domāšana” 6.- 9. klasēm
Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

"Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" mērķis ir
nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot
izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projektā plānotās izmaksas Kokneses novadam 2019.-2021. gadam
ir 40 122,45 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 34
104.08 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 6 018.37 euro.
Eiropas Sociālā fonda ietvaros

KOKNESES NOVADĀ!"

Lai atbalstītu un motivētu novada iedzīvotājus jaunu produktu vai
pakalpojumu radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību
novadā, arī 2019./2020.gadā norisinājās Kokneses novada domes
izsludinātais Biznesa ideju konkurss iedzīvotājiem "Esi uzņēmējs
Kokneses novadā!" 2020.gadam.
Šogad konkursā tika iesniegti pieci
pieteikumi. Konkursa pieteikumus
izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras
sastāvā bija Kokneses novada domes pārstāvji, uzņēmēji un uzņēmējdarbības konsultanti. Biznesa
ideju konkursu iedzīvotājiem Kokneses novada dome organizē kopš
2014.gada.
5.martā konkursa dalībnieki prezentēja savas iesniegtās biznesa idejas vērtēšanas komisijai. Mārtiņš
Pūga un Solvita Rubeze iesniedza
ideju par stādaudzēšanas un puķkopības uzņēmuma veidošanu Iršu
pagastā, Tomass Cīrulis vēlas attīstīt
un piedāvāt tirgū mobilo aplikāciju,
kur tūrisma objektus digitāli varētu
ieraudzīt to "ziedu laikos", Edvarts
Višķers plāno atvērt automazgātavu
Koknesē, Elīnai Māliņai ir ideja par
savas mākslas telpas izveidi, kur piedāvāt Kokneses iedzīvotājiem zīmēšanas, gleznošanas un citas radošas

nodarbības un Daiga Igaune grib
īstenot ideju par aveņu pārstrādi un
produkcijas piedāvāšanu tirdzniecībā aveņu sorbertu, vīnu, želeju un
citu produktu veidā.
Izvērtējot visas idejas, konkursa
vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu 1.vietu un finansējumu 1500,00
eiro apmērā piešķirt Elīnai Māliņai, dalīto 2./3. vietu un naudas balvu 850,00 eiro apmērā piešķirt Daigai Igaunei un Tomasam Cīrulim.
Kokneses novada dome izsaka
lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, kuri iesniedza savas iecerētās biznesa idejas. Paldies arī vērtēšanas komisijai par ieguldīto laiku
un darbu pieteikumu vērtēšanā.
Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir izlolota sava ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā www.koknese.lv un pašvaldības
izdevumā "Kokneses Novada Vēstis",
lai laikus sagatavotu un iesniegtu
pieteikumu nākamajam biznesa ideju konkursam, kas tiks izsludināts
2020.gada nogalē. Kokneses novada
dome ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas Kokneses novadā, lai sekmētu novada ekonomisko
izaugsmi un nodrošinātu iedzīvotājiem patīkamu un kvalitatīvu dzīves vidi. Novēlam visiem konkursa
dalībniekiem īstenot savas idejas un
sasniegt izvirzītos mērķus!
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Informāciju sagatavoja:
Anda Mikāla,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Latvijas valdības paziņojums
Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība
nolēmusi paplašināt piesardzības un
drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi skars gan izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos
publiskās vietās, pārvietošanos ārpus
valsts robežām un citas jomas.
Sākot no 16. marta, pirmsskolas
izglītības iestādēm un iestādēm, kas
nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs
jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai
pieskatītu bērnus, kuru vecākiem
tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu
pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz

rakstisks apliecinājums, ka bērns un
ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav
bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā
ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju
citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Mācību process izglītības iestādēs
joprojām norisināsies attālināti, un
centralizētie svešvalodu eksāmeni
tiek pārcelti uz datumiem laikposmā
no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.
Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie
svētku, piemiņas, izklaides, kultūras,

sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā
naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas
arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties.
Tiek ierobežota arī neorganizēta
pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās
vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus.
Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā
līdz plkst. 23.00.
Sākot ar 17. martu, tiks atcelti
starptautiskie pasažieru pārvadājumi
caur lidostām, ostām, ar autobusiem
un dzelzceļa transportu. Tāpat no
17. marta personām un transportlī-

dzekļiem aizliegts pārvietoties caur
lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu
robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā
robežā. Šis aizliegums neattiecas uz
kravu pārvadājumiem.
Minētie ierobežojumi pārvietoties
caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas
valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz
ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves
vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas
vēlas atstāt Latviju.

Šajā laikā Ekonomikas ministrija
sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.
Gadījumos, kad netiks ievēroti visi
minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai
kriminālā atbildība.
Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas
laikā primāri ir jānodrošina pārtikas,
zāļu un pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.
Valsts kancelejas sagatavotā
informācija
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Projekts noslēdzas, bet aizraujošais ceļojums piļu un
muižu parkos turpinās

Uzsākoties jaunajai tūrisma sezonai doties aizraujošā ceļojumā piļu
un muižu parkos mudina Kokneses
novada dome kopā ar sadarbības
partneriem projekta “Aizraujošais
ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ietvaros.
Lai gan pats projekts noslēdzas,
tomēr projekta partneri ir parūpējušies, lai aizraujošais ceļojums piļu un
muižu parkos turpinātos šajā tūrisma sezonā un sniegtos pāri oficiālajam tūrisma sezonas noslēgumam.
Ceļotājiem ir nebijusi iespēja visu
2020.gadu iesaistīties piļu un muižu
parku apmeklēšanā, izpildot dažus

vienkāršus uzdevumus un savā īpašumā iegūstot īpašo “Drauga karti”,
kas ļaus baudīt virkni priekšrocību,
piemēram, ekskursiju gida pavadībā
bez maksas! Ar “Drauga kartes” saņemšanas noteikumiem un maršrutu
aprakstu katra ceļotāja gaumei var
iepazīties visitkoknese.lv mājas lapā
sadaļā “Idejas atpūtai”.
Projekta vadošais partneris bija
Jelgavas novada pašvaldība, pārējie
sadarbības partneri no Latvijas un
Lietuvas bija Zemgales plānošanas
reģions, Kokneses novada dome, Rokišķu Reģionālais muzejs un Pakrojas
rajona pašvaldība.
Koknesē ar projekta finansējumu
un Kokneses novada domes līdzfinansējumu īstenotas sekojošas aktivitātes:
• Izbūvēts Pērses ūdenskrituma atveids un veikta teritorijas apzaļumošana;

• Izgatavotas un uzstādītas 3 parka
shēmas (kartes), 7 informācijas stendi
un 12 virzienu norādes zīmes Kokneses parkā;
• Veikta Kokneses parka dendroloģiskā inventarizācija;
• Izgatavotas un uzstādītas šūpoles
Kokneses parkā;
• Noorganizēts ārpus sezonas pasākums “Veļu vakars Koknesē”.
Dažādi uzlabojumi un jauninājumi
tūrisma objektu piedāvājumā veikti
visos sadarbības partneru objektos,
kā arī visiem partneriem sadarbojoties īstenotas vēl virkne aktivitāšu:
• Izveidoti trīs jauni kopīgi tūrisma
maršruti (tostarp 5 paketes identificētajām mērķa grupām), kā arī “Drauga
kartes” atlaižu piedāvājums;
• Piecās valodās izstrādāti kopīgi
reklāmas materiāli par jaunizstrādātajiem maršrutiem, tostarp brošūra
25 000 eksemplāru tirāžā, kas veidota

Unikāls ekskursiju piedāvājums Kokneses
viduslaiku pilsdrupu apmeklētājiem
"Kad pils ir redzēta, pa kreisi trejdeviņus soļus sper. Tur karti radīsi, to vaļā ver"… tā sākas piedzīvojumi Kokneses viduslaiku pilsdrupās, kur šai sezonai izstrādāts
īpašs ekskursiju piedāvājums
pilsdrupu apmeklētājiem, tūristiem un vēstures interesentiem.
Skolēni un pieaugušie varēs izvēlēties
no plaša piedāvājuma ekskursiju programmām savai gaumei un piedzīvojumu garam vispiemērotāko.
Būs pieejamas trīs dažāda sarežģītības līmeņa orientēšanās spēles, piemērotas gan pirmklasniekiem, gan vēstures entuziastiem, divas dažāda veida
ekskursiju programmas gida pavadībā
par dzīvi viduslaikos – "Mūki Kokneses pilī" un "Tirgoņi Kokneses pilī", kā
arī izlaušanās spēle (kvests) pagājušajā
sezonā pilsdrupās atklātajā Moku kambarī. Ekskursiju vai spēļu dalībniekiem
tiks izsniegta karte, uzdevumu lapa ar
uzdevumiem un spēles veikšanai nepieciešamie atribūti.
Ekskursiju programmas īpašas ar
to, ka to dalībniekiem ļaus iejusties viduslaiku personāžos, iepazīt sadzīvi un
paradumus, kas bija raksturīgi viduslaiku pilī, kā arī mēģināt sajust seno laiku
auru. Izstrādātās ekskursiju program-

mas dos iespēju iztēloties, kā ikdienas
dzīve varēja noritēt tieši Kokneses viduslaiku pilī, ierodoties mūkiem, tirgoņiem, klejotājiem, uzburt ainas senajos
virtuves kambaros, piestājot strūgu laivām Daugavā vai ieraugot siekstā važās
iekaltu mocekli.
Ekskursiju programmas izstrādāja
biedrība “Ūdenszīmes” un tas darīts
projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros. Projektu Kokneses novada dome
īsteno sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas
pašvaldību un Ogres novada pašvaldību, Eiropas reģionālās attīstības fonda
specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta
(Nr.5.5.1.0/17/I/005) ietvaros.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt
un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību
nozīmīgu kultūras un dabas mantoju-

mu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku
pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", attīstot
esošās funkcijas, piedāvāt jaunradītus
pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.
Projekta kopējās izmaksas ir 4
246 679,80 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 1 764 705,89 EUR, no tām
78,9% jeb 1 392 352,96 EUR ir Eiropas
Reģionālā fonda finansējums. Valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 66 176,44
EUR, pašvaldību līdzfinansējums 198
529,46 EUR.
Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada
6.aprīlis līdz 2020.gada 30. septembris.
Informāciju sagatavoja
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

kā vairāku atsevišķu materiālu pakete, iekļaujot 3D modeļa un animācijas
programmu un pieejamību viedtālrunī, kā arī digitālas brošūras izmantošanai partneru un citu iesaistīto pušu
interneta vietnē;
• Apmācības parku apsaimniekotājiem;
• Apmācības tūrisma nozares profesionāļiem;
• Pieredzes apmaiņas vizītes uz
partneru objektiem Lietuvā un Latvijā par piļu un muižu parku veicināšanas labo praksi;
• Īsfilma par piedāvātajām iespējām
jaunajā tūrisma maršrutā “Aizraujošs
ceļojums piļu un muižu parkos”;
• Noorganizētas žurnālistu vizītes
Latvijas un Lietuvas žurnālistiem sadarbības partneru objektos;
• Dalība tūrisma izstādēs Balttour
(Rīga, Latvija) un Adventur (Viļņa,
Lietuva).

Projekts LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ ‘4SeasonsParks” tika īstenots ar
mērķi – veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību
apmeklētājiem.
Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas programmas
2014. – 2020.gadam ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: EUR 692 246,76,
ERAF finansējums EUR 588 409,75.
Kokneses novada domes projekta
budžets EUR 103 844,79 EUR Kokneses novada domes līdzfinansējums
EUR 15 576,72
Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Tekstu sagatavoja Kokneses
novada domes Attīstības nodaļa
Projekta publicitātes foto.

Kokneses mūzikas
skolai būs jauns akordeons

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Kokneses novada domes
iesniegto projektu Nr.2020-1-MDMM02023-P "Kokneses mūzikas skolas
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".
Projekta rezultātā tiks iegādāts viens
akordeons. Jauns akordeons būs būtisks
papildinājums gan Kokneses mūzikas
skolas akordeona klasei, gan mācību
orķestrim, kas skolā darbojas jau 16 gadus. Orķestri sākotnēji dibināja un vadīja Iveta Bērziņa, bet, kopš 2016.gada
orķestra vadība ir Karolines Vancānes
rokās. Orķestra repertuārā ir populāri
klasiskās, tautas mūzikas, rokmūzikas
un popmūzikas skaņdarbi. Šobrīd mācību orķestra sastāvā muzicē 13 audzēkņi

no 9 līdz 15 gadu vecumam.
Projekta ietvaros iegādātais mūzikas
instruments veicinās mūzikas izglītības
izcilību un ilgtermiņā tiks uzlabota profesionālās ievirzes izglītības kvalitāte, kā
arī tiks veicināta un paplašināta audzēkņu un pedagogu koncertdarbība.
Projekta kopējās izmaksas ir 2599,20
euro, kam Valsts kultūrkapitāla fonds
piešķīris finansējumu 2500,00 euro apmērā. Pārējais finansējums tiks segts no
Kokneses novada domes un Kokneses
mūzikas skolas līdzekļiem. Projekta īstenošana paredzēta no 2020.gada 1.marta
līdz 2020.gada 30.septembrim.
Informāciju sagatavoja:
Sandija Svarupa,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas
projektu vadītāja

Atvērto durvju diena Kokneses
novada Sociālajā dienestā
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No 7. februāra papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs
Saistībā ar pieaugošajiem
putnu gripas draudiem Eiropā
Ministru kabinets 4. februārī
apstiprināja grozījumus MK
noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu
kopumu dzīvnieku turēšanas
vietām”, kas stājās spēkā 7.
februārī un nosaka papildu
biodrošības prasības mājputnu
novietnēs.
Prasības noteiktas, lai mazinātu
augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas
putniem uz mājputniem un citiem
nebrīvē turētiem putniem. Viens no
profilakses pasākumiem putnu gripas
nonākšanai mājputnu ganāmpulkos
ir ierobežojumu perioda noteikšana.
Papildu pasākumu īstenošanas laiks
atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.
Papildu biodrošības prasības

mājputnu novietnēs, kas jāievēro no
7. februāra, aizliedz:
16) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no
virszemes ūdenstilpēm, pie kurām
var piekļūt savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišanu medījamo
putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar
mājputniem un inkubējamām olām,
kā arī piedalīšanos izstādēs, skatēs un
tirgos.
Mājputnu novietnēs darbiniekiem
jālieto darba vai maiņas apģērbu un
apavus.
Mājputni jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem
un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu
uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to
nav, un kura no augšas un sāniem ir

pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī
citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu
turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota
ar smalku sietu un noklāta ar drošu
ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt
slēgta nojume.
Kopš Polijā 2019. gada 30. decembrī tika konstatēts pirmais augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums,
uz š. g. 3. februāri ES dalībvalstīs ārpus Latvijas vēl reģistrēti: - 28 putnu
gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos; - 1 putnu gripas uzliesmojums norobežotās platībās turētu
putnu ganāmpulkā; - 2 putnu gripas
gadījumi savvaļas putniem.
Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus
Latvijas skārusi galvenokārt tādas
mājputnu sugas kā vistas, zosis, pīles,
pērļu vistas un tītarus. Epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka

vīrusa iespējamais izcelsmes avots
ir savvaļas putni. Šosezon novērota
augstāka vides temperatūra un mazs
sniega segas biezums, nekā tas parasti
ir skartajos reģionos, tāpēc daudzas
savvaļas putnu populācijas nav migrējušas uz to parastajiem apvidiem
dienvidu virzienā. Tādējādi Eiropas
valstis, kuras atrodas zemākos platuma grādos un kurās ir vērienīga
mājputnu ražošana, var būt pakļautas
lielam putnu gripas riskam.
Pārtikas un veterinārais dienests
(PVD) uzsācis pastiprinātas putnu
novietņu, kā arī importa putnu gaļas
pārbaudes.
Saskaņā ar janvāra beigās apkopoto
informāciju, putnu gripa mājputniem
konstatēta Čehijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Ukrainā, bet
savvaļas putniem – Polijā un Vācijā.
PVD inspektori pārbaudīs dažādas
mājputnu novietnes. Ja kādā no ma-

zajām saimniecībām tiktu konstatēta
putnu gripa, komerciālās novietnes,
kas atrodas skartās saimniecības tuvumā, ciestu lielus finansiālus zaudējumus.
Par gadījumiem, kad ir aizdomas
par mājputnu saslimšanu (piemēram,
samazinās barības un ūdens patēriņš,
tiek novērota mājputnu masveidīga
bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās
respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nepieciešams
ziņot praktizējošam veterinārārstam
vai PVD.
Iedzīvotāji aicināti informēt, ja
tiek novēroti vienuviet vairāki miruši savvaļas ūdensputni, jebkuru PVD
pārvaldi vai arī zvanot uz tālruni
67027402.
Pēc ZM un PVD informācijas

VARAM pārstāvji tiekas ar Kokneses novada iedzīvotājiem
13.februārī Kokneses tūrisma
informācijas centrā Kokneses
novada iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
pārstāvjiem, lai diskutētu par
plānoto administratīvo teritoriālo reformu (ATR). Tikšanos
apmeklēja pietiekami liels
skaits iedzīvotāju, kas apliecina, ka mūsu novada ļaudīm ir
svarīgi zināt, kādas pārmaiņas
nesīs 2021. gads.
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa
VARAM Reformu nodaļas vadītājs Arnis Šults savā prezentācijā
“Administratīvi teritoriālā reforma
– izaicinājumi kas rada iespējas”
klātesošos iepazīstināja ar ATR gaitu un galvenajiem mērķiem, kā arī
skaidroja, kādēļ pēc VARAM uzskatiem pašvaldību reformu ir nepieciešams īstenot.
Attiecībā uz Kokneses novadu,
VARAM pārstāvis informēja, ka
pēc VARAM ministrijas izstrādātā plāna Kokneses novads kopā ar

Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru,
Jaunjelgavas un Neretas novadiem
veidos administratīvo teritoriju –
Aizkraukles novadu.
Saeima ir atbalstījusi administratīvi teritoriālo reformu 1. lasījumā. VARAM ministrijas pārstāvis
norādīja, ka iepriekšējā reforma
pierādīja, ka starp 2. un 3. lasījumu
bija vislielākā kartes pārzīmēšana.
Tikšanās dalībniekiem viņš atgādināja: “Latvijā 90. gados tika atjaunots teritoriālais dalījums pagastos,
radot pagastu sistēmu, kā arī saglabājot rajonu sistēmu. 1991. gada
rudenī Augstākā Padome izveidoja
ATR komisiju.” Kopš 1998.gada,
kad tika pieņemts Administratīvi
teritoriālās reformas likums, ATR
īstenošanas procesā tika pieņemti
vairāki normatīvie akti, kas regulēja
novadu pašvaldību izveidošanu un
veicināja pašvaldību apvienošanos.
Īstenojot administratīvo teritoriālo
reformu 2009.gadā, tika izveidotas
9 republikas pilsētu pašvaldība un
110 novadu pašvaldības.
Atzīstot, ka iepriekšējā reforma

ir bijusi neveiksmīga un uzsverot,
ka pagasti un rajoni ir sistēma, bet
pašreizējais modelis nav sistēma,
Arnis Šults skaidroja: “Nespējot
sasniegt administratīvi teritoriālai
reformai (ATR) izvirzītos mērķus,
kopš 90. gadiem valsts pārvaldes
sistēma pastāvīgi atrodas dažādu
reformu un pāreju periodos. Gaidāmajai reformai vajadzētu būt virzītai ilgtermiņā, pieliekot punktu
pārejas līmeņiem.”
Viņš arī norādīja, ka šobrīd darbojas neefektīva valsts pārvalde
– pašvaldību sistēma, kas ir viens
no būtiskākajiem aspektiem kāpēc
tiek celti nodokļi un kādēļ valstij
esot tik liels ārējais parāds. Tieši
tādēļ ART galvenais mērķis ir radīt attīstības centrus ar apkārtējām
teritorijām, kuri darbosies vienotā administratīvā, ekonomiskā un
saimnieciskā vienībā. 2019. gads
labo 2008. – 2009. gada kļūdas,
proti, lielākā daļa pašvaldību nav
izveidotas optimāli tām noteikto
funkciju apjomam.
Pašvaldības
veic ap 111 funkcijas dažādās noza-

Uz tikšanos bija pulcējušies iedzīvotāji no Bebriem, Iršiem un Kokneses.

Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un VARAM Reformu
nodaļas vadītājs Arnis Šults diskutē par gaidāmās reformas
ieguvumiem un zaudējumiem.
ru jomās, pašvaldību sistēmā ir ap
2800 iestāžu (kopīgas tikai 12). “Aiz
katra uzdevuma atrodas darbinieks
vai struktūrvienība, vai iestāde, vai
ārpakalpojums, tā veicinot augošo birokrātiju un normatīvismu.
Šobrīd 111 uzdevumus realizē 119
pašvaldības, bet pēc reformas šos
111 uzdevumus veiktu 39 pašvaldības,” atzīmējot jaunās reformas
ieguvumus, sacīja Arnis Šults.
Stāstot arī par citu valstu pieredzi, viņš pauda pārliecību, ka
Aizkraukles novads, tāpat kā citi
novadi, būtu jāveido teritoriālos līmeņos, un likumā jau ir paredzēts,
ja veido šo starplīmeni, tas varētu
saukties kā pagastu vai pilsētu apvienība.
“Jāveido spēcīgas pirmā līmeņa
pašvaldības ar spēcīgām administrācijām, izpildvarām, ar profesionāliem dienestiem, un tas būtu
pamats, lai celtu tautsaimniecību
un vairotu labklājību,” sacīja Arnis
Šults.
Pēc prezentācijas Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris, paužot arī citu klātesošo
viedokli, sacīja, ka novadu reforma
ir politisks pasākums, bet, pirmkārt, būtu jāņem vērā iedzīvotāju

un pašvaldību vadītāju viedoklis.
Viņš uzsvēra, ka desmit gados Kokneses novads ir sekmīgi attīstījies,
daudz paveikts kopējās infrastruktūras sakārtošanā.
Daudziem iedzīvotājiem radās
jautājums, kāpēc bija vajadzīga iepriekšējā reforma, ja tagad gaidāma
atgriešanās rajonu sistēmā. Arnis
Šults piekrita, ka 1997. gadā, rajonu
laikā, bija izveidojies līdzsvars starp
valsts varu un pašvaldībām.
Iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kā
veidosies dzīve pēc reformas, vai
tāpat kā līdz šim tiks atbalstītas vietējās kultūras aktivitātes un amatierkolektīvi. “Uz šiem jautājumiem
jums varēs atbildēt tikai jaunievēlētā dome,” sacīja ministrijas pārstāvis. Starp iedzīvotāju jautājumiem
bija arī vaicājums: “Nācies dzirdēt
VARAM ministra Jura Pūces argumentāciju, ka mazie novadi nespēj
kvalitatīvi sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem. Vai jūs varat nosaukt
kādus pakalpojumus pašvaldība šobrīd nespēj sniegt iedzīvotājiem?”
Uz šo jautājumu Arnis Šults atbildi
sniegt nevarēja, bet aicināja tikšanās dalībniekus ar izpratni uztvert
gaidāmo reformu un domāt valstiski.
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"Svētki klāt! jeb tā notiek…"
5. marta rītā Kokneses kultūras namā pulcējās Kokneses
novada pirmsskolas izglītības
iestāžu un pirmsskolas grupu
audzēkņi uz kopīgu muzikālu
darbošanos. Tā ir Kokneses
novada pirmsskolas Metodiskās apvienības tradīcija - katru
gadu pulcēties uz kopīgu sadziedāšanos, mainot norises
vietu. Šogad svētkus organizēja PII "Gundega".
Marija Vilde,
PII "Gundega" mūzikas skolotāja

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes īsteno kompetencēs
balstītu mācību saturu. Tāpēc pasākuma galvenais mērķis bija darboties
visiem kopā, iesaistīties kopīgās muzikālās aktivitātēs un priecāties par
kopā būšanu. Katrai iestādei bija uzdevums sagatavot priekšnesumu par
noteiktu tēmu, kā arī kopīgu aktivitāti visiem svētku dalībniekiem.
Svētkus atklāja PII "Gundega" kapela "Balles meitenes" ar bērniem
ļoti labi pazīstamo skaņdarbu "Baby
Shark Dance". Šajā mācību gadā
mūsu kolektīvam (klavieres - Ilona
Makareni, vijole - Marija Vilde un

PII “Gundegas” bērnu priekšnesums.

flauta - Gundega Ermiča) pievienojās Baiba Višķere (saksofons), kuru
esam iesaistījušas mūsu muzikālajās
aktivitātēs. Kādā no iestādes pasākumiem nosaukumu kapelai izdomāja
PII "Gundega" bērni.
Tālāk norisinājās pavisam vienkārša un visiem vecākiem pazīstama
situācija. Mamma (skolotāja Gunta
Ķibilde) skubināja savu meitu Maiju
(Maija Margarita Miķelsone) posties
uz svētkiem, bet Maijiņai vēl gribējās
paspēlēt spēlītes telefonā. Māmiņa
bija nepiekāpīga un uzstāja, lai meita ģērbjas. Maija raudāja, raudāja….
un pieraudāja peļķi. Par notikumiem,
kas norisinājās peļķē, mums pastāstīja Kokneses pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupas bērni
(mūzikas skolotāja Inese Urtāne).
Maija turpināja raudāt, jo mamma
nedeva telefonu un pieraudāja – dīķi.
Par jautrajām vardītēm, kas dzīvo
dīķa malā dziedāja un dejoja Pērses
sākumskolas pirmsskolas grupas bērni (mūzikas skolotāja Sandra Paļčevska).
Asaras ritēja pār Maijas vaigiem,
un – nu! Jau bija pieraudāts ezers!
Noslēpumainu zemūdens ainu uzbūra PII "Gundega" grupa "Sprīdītis"
bērni (mūzikas skolotāja Marija Vil-

Kokneses Samu pamodināja svētku līksmība.
de).
Pamazām pārplūda arī ezers, no
tā sāka tecēt sīkas tērcītes, ko izdejoja PII "Gundega" grupas "Kamenīte"
bērni, savukārt, tērcītes saplūda vienā
lielā upē. Par tās iemītniekiem dziesmu dziedāja PII "Gundega" grupas
"Zvaniņš" bērni (mūzikas skolotāja
Ilona Makareni).
Deja "Strauja, strauja upe tecēj"
(ritmikas skolotāja Agrita Zālīte) attēloja, cik strauju un varenu upi spēja
pieraudāt Maija. Tajā piedalījās visi
PII "Gundega" bērni.
Straujā upe ietecēja jūrā, par notikumu plašajos ūdeņos attēlošanu
tālāk rūpējās PII "Bitīte" bērni (mūzi-

kas skolotāja Velga Gredzena).
Arī pieraudātā jūra Maijas asaru
straumi nespēja samazināt un jūra
pārtapa okeānā. Te visi svētku dalībnieki vienojās noslēpumainā Ūdens
orķestrī: burbuļoja un lēja ūdeni,
spēlēja ūdens šeikerus. Tad ieradās
svētku pārsteigums – Kokneses Sams,
kurš bija neizpratnē, jo tika traucēts
viņa miers. Beigās Maijas asaras tika
pārvērstas rotaļīgos burbuļos. Svētki
turpinājās ar cienāšanos un jestrām
dejām.
Paldies visiem kolektīviem par ieguldīto darbu un kopīgi radīto svētku
prieku.

Žetona vakarā atklāj “Vetsaidas stāstu”

Žetonu vakara gaviļnieki.

21.februārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā uz tradicionālo Žetona vakaru pulcējās
12. klases skolēni, viņu vecāki,
tuvākie, skolotāji un draugi.
Šogad šis pasākums bija īpaši
nozīmīgs, jo tas notika skolas
atjaunotājā aktu zālē, kuras
gaišie krāsu toņu, neparasti
plašas skatuves projekts, spoguļu siena, kā arī daudzveidīgs
un kvalitatīvs skatuves un
zāles apgaismojums radīja svinīguma sajūtu.
Alla Tarasova,
12. klases audzinātāja
Vakara sākumā skolēni veltīja
sirsnīgus video sveicienus saviem
vecākiem, pateicoties par mīlestību
un gādību, kā arī atceroties visjaukākos vai smieklīgākos atgadījumus no
savas bērnības. Video uzņēmumos
audzēkņi pateicās arī katram skolotājam par iegūtajām zināšanām, interesantajām stundām un pašaizliedzīgo darbu, kā arī minēja skolotāju
“leģendāros izteicienus”.
Zāli piepildīja “Bohēmijas rapsodijas“ spēcīgās skaņas 12.klases skolēnu izpildījumā ar lielisko un har-

monisko Elīnas Ancānes un Beātes
Taškānes solo dziedājumu Kristīnes
Teicānes liriskā klavieru pavadījumā.
Skolas direktors Māris Reinbergs,
pasniedzot skolas žetona gredzenus,
savā uzrunā mudināja šī gada 29 abiturientus ticēt sev, atrast un īstenot
mērķus un piepildīt savus sapņus.
Izcili un teicami sasniegumi mācību darbā, piedalīšanās un godalgoto
vietu iegūšana starpnovadu un valsts
mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās, aktīva
iesaistīšanās ārpusskolas pasākumu
organizēšanā tika novērtēta ar skolas Goda nozīmes piešķiršanu 4 audzēkņiem: Denisam Akulam, Baibai
Zvilnai, Ancei Jankovičai un Agatei
Mežmalei. Skolas Goda nozīme tika
pasniegta arī informātikas skolotājai
Lolitai Kalniņai.
Klases audzinātāja Alla Tarasova
savā apsveikuma runā uzsvēra būtisku savas patiesas rīcības, attieksmes
pret apkārtējiem un pašvērtējuma
nozīmi.
11.klašu audzēkņi jautri un atraktīvi sveica abiturientus, novadot
improvizēto sporta stundu, savukārt
pagājušā gada absolventi novēlēja
veiksmi eksāmenu sesijā.
"Nav stāsta skumjāka ar mīlas

metu. Kā stāsts par Romeo un Džuljetu". Šie Viljama Šekspīra vārdi ir zināmi ikvienam... 12.klases skolēnus
iedvesmoja leģendārais mīlas stāsts,
kura darbība šoreiz norisinājās Ņujorkā pagājušā gadsimta 50.gados
un tika attēlota Holivudas mūziklā
“Vestsaidas stāsts”. Skolēni ar aizrautību, milzīgu pašatdevi un degsmi
uzsāka šīs izrādes iestudēšanu, piepildot to ar vairākām pāru un solo
dejām. Laikmeta stils, neatkārtojamā
filmas gaisotne, fantastiskā Leonarda
Bernsteina mūzika, horeogrāfija un
tērpi, liriskas galveno varoņu attiecības, dramatiska Monteki un Kapuleti
ģimeņu pretimstāvēšana lika vairākkārt visiem kopā pārskatīt filmas
fragmentus.
Neskaitāmu mēģinājumu laikā atklājās un pilnveidojās skolēnu aktiermākslas talanti – Otto Bērziņa (Riff)
un Kārļa Freimaņa (Bernardo) - ielu
bandu vadoņu un ienaidnieku lomās;
Alda Sproģa (Chino) – Bernardo labākā drauga lomā. Mareks Koļesņikovs (Diesel) un Mareks Kazakovs
(Action); Ivo Igaunis (Snow Boy),
Matīss Šumskis (A-Rab) un Matīss
Krists Zaļais (Baby John); Nauris
Seliverstovs un Emīls Graubiņš, Rainers Dubašinskis, Matīss Petjukēvičs
un Aivis Stasjonoks ar aizrautību attēloja “Reaktīvo” un “Haizivju” bandu savstarpējās attiecības.
Galvenajās lomās iejutās un lieliski tēloja Kristīne Teicāne (Maria) un
Mikus Gabranovs (Tony). Liriskas,
draiskas, asas un trakulīgas spēja būt
savās lomās Ance Jankoviča (Consuelo) un Baiba Zvilna (Anita), Egija
Šķerberga (Rozalia), Agate Mežmale
(Graziella) un Lana Priļepiševa (Velma). Kate Beāte Baltiņa, Līga Kriškāne un Laura Nikotiņa dejoja romantiskas un ritmiskas mūzikas pavadībā. Īstu “puicisku” tēlu izveidoja un
atraisījās allaž klusa un kautrīga Laura Putniņa. Neaizmirstamu policista,

Fragments no izrādes.
leitnanta Šrenka tēlu, ar lielisku improvizācijas mākslu izveidoja Kalvis
Grudulis. Pierasti nopietns, atbildīgs
un nosvērts Deniss Akula aptiekāra
Doka lomā pārsteidza skatītājus ar
savu negaidītu sniegumu.
Īpašu noskaņojumu radīja pašu
skolēnu iestudētās dejas: vairākas liriskas un draiskais rokenrols, gotiskā
zēnu deja “Ameno”, zēnu iestudētā
kautiņa aina Bēthovena 5.simfonijas
mūzikas fonā un, protams, neaizmirstamās Mareka Kazakova un Agates Mežmales, Kristīnes Teicānes un
Mikus Gabranova solo dejas.
Pateicoties Haralda Cibuļska pašaizliedzībai, milzīgam darbam un
teicamām datorprasmēm, tika izveidotas pasākuma video filmas, foto
sesijas un bērnības attēlu kolāžas, kā
arī apgūtas un pielietotas skatuves
apgaismes un skaņas iekārtas, attēlu
un video projicēšanas tehnoloģijas,
kas sniedza katrai lugas ainai īpašu
nokrāsu.
Skolēni izteica pateicību Kokneses novada domes priekšsēdētājam
Dainim Vingrim un skolas direktoram Mārim Reinbergam par skolas
atjaunoto aktu zāli, skolotājām Dacei
Skopānei, Sandrai Māliņai un Inesei

Vancānei, kā arī Druvim Andriksonam par palīdzību izrādes tapšanā;
tehniskajam darbiniekam Dzintaram
Miglānam – par tehnisko atbalstu.
Īpaši silti pateicības vārdi tika veltīti
klases audzinātājai Allai Tarasovai.
Daudzas stundas pagāja mēģinājumos ar lielu atbildības sajūtu un
cieņu izturoties pret iestudējuma un
vakara veidošanu. Kopības sajūta,
draudzīgs atbalsts, aizrautība un iedrošināšana, pašaizliedzīgs darbs un
neskaitāmie deju mēģinājumi, teksta
apgūšana un sava tēla izpratne, improvizēšana un slēpto talantu atklāšana, uzdrīkstēšanās un ļaušanās izaicinājumam saliedēja klases kolektīvu, ļaujot izveidot neaizmirstamu un
emocionālu izrādi.
Jau pavisam drīz pienāks atbildīgs
laiks, kurā audzēkņiem nāksies ne
tikai kārtot centralizētos eksāmenus,
pierādot savas spējas un iegūtās zināšanas, bet arī izdarīt nopietnu savas
turpmākās nākotnes izvēli.
Taču šis spraigais, emocijām un
pārdzīvojumiem piepildītais mirklis vienmēr atsauks skolēnu atmiņā
skaistos un neaizmirstamos skolas
gadus, kurā beidzās viņu bērnība…

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Grāmatas atvēršanā uzdāvina Hiršenhofas garšu

Veltījums izcilajam aktierim
Valentīnam Skulmem – grāmata
“Raibs taurenis uz dadža lapas”.

21.februārī Mālpils Kultūras
centā, patiesi dižā dailes namā
ar Latvijā lielāko skatuvi, teicami noskaņotu flīģeli un gaišu
auru, tika atvērta mana grāmata par ievērojamo mālpilieti,
leģendāro dailēnieti Valentīnu
Skulmi.
Linda Šmite
Elzas Šmites foto

Gandarī Mālpils domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas novērtējums: “Aktieris Valentīns Skulme
daudziem šodienas mālpiliešiem
palicis neiepazīts, tāpēc grāmata ir
nenovērtējams ieguldījums Valentīna Skulmes piemiņas saglabāšanā.
Grāmata ar katru rindkopu mūs aicina un vedina caur rakstnieces tēlaino stāstījumu nevis izzināt, bet tieši
“pieskarties” šī izcilā, īpašā aktiera
un noslēpumainā cilvēka dzīvei. Un
vēl grāmata mums piedāvā paskatīties uz tik pazīstamām Mālpils vietām ar citu attieksmi, citu redzējumu.”
Zīmīgajā dienā – 21. februārī, kas
ir Starptautiskā Dzimtās valodas dienā – patiešām izdevās rast kopīgu
valodu – sirds valodu, kas runāja
caur vārdiem, melodijām un sirdīm.
Diez vai tā izdotos, ja piemiņas pasākumam savu artavu nedotu Bebru
pagasta vokālais ansamblis “Nianse” ar tieši Valentīnam Skulmem
izmeklētām dziesmām? Ar tām nesām sveicienu no slavenās biškopju
mekas, ar tām ļāvām izjust Aktiera
traģisko, vientuļo, dziļo dvēseli. Dažubrīd šķita, ka publika neelpo, tik
dziļi uzrunājām un tik uzmanīgi mū-

Linda Šmite un ansamblis “Nianse” grāmatas atvēršanos svētkos Mālpils Kultūras centrā.
sos klausījās.
Bet šajā notikumā bija vēl kāds notikums – manu romānu par Hiršenhofu izlasījušie mālpilieši nāca klāt
un izteica pateicību par uzburto, līdz
galam neizprasto savu senču (hiršenhofiešu) dzīves ainu. Kāda kundze
vārdā Lauma Krastiņa uzdāvināja
sainīti ar pavadrakstu. Mājās to atverot, pārsteigums – trīs karašiņas ar

Folkloras kopai "Tīne"
1.pakāpes diploms!
Gatavojoties XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem, Pļaviņu
novada ģimnāzijā aizvadīta bērnu un jauniešu
folkloras kopu Piedaugavas novada skate, kurā
piedalījās folkloras kopas
no Pļaviņām, Kokneses,
Aizkraukles, Lielvārdes,
Allažiem, Ropažiem, Ikšķiles un Salaspils.
Inguna Žogota, folkloras
kopas "Tīne" vadītāja
Foto: Sandra Pumpure
Viņu uzstāšanos vērtēja kompetenta žūrija - Māra Mellēna,
Dina Liepa, Dace Circene, Inese Mičule, Anete Karlsone. To,
kurš kolektīvs tiks uz lielajiem
svētkiem, uzzināsim vēlāk - 12.
maijā.
Skatē 6 kopas saņēma 1.pakāpes diplomus, bet divas - 2.pakāpes diplomus. Koknesiešiem un
pļaviņiešiem - 1.pakāpes diplo-

biezpiena virsiņu!? Lasu paskaidrojuma rakstu: tās ceptas pēc viņas vecāsmātes Edes Purvlīces (dzim. Kalniņas) receptes, kuras dzīves gaitas
pagājušas Odzienā, Sausnējā, Vējavā,
Tirzā. No vecmammas Lauma Krastiņa mantojusi ap 1900. gadu darinātas Iršu kolonistu stelles. Uz tām
Laumas kundze 80. gadu sākumā
noaudusi aizkariņus un uzdāvinājusi

Talkā sakopj Pērses krastu

Prieks par paveikto. Dzintara
Višķera foto
Folkloras kopai “Tīne” atdara dziesmu, deju un rotaļu pūru.
mi, aizkraukliešiem - 2.pakāpes
diploms.
Šogad skatē tiek rādīts 2 gadu
darbs, jo bez folkloras kopas 7
minūšu skates programmas,
kurā parādās gan dziedāšana,
dejošana, muzicēšana u.c., vēl
jāzina 13 rotaļas un pasaka, kurā
arī ietilpst daudz rotaļu un deju.
Mums visiem vēl daudz darāmā
pie pasakas, bet 13 rotaļas mēs
esam labi apguvuši. To skaitā ir
rotaļas arī no Latgales, Kurzemes
un līvu krasta. Katra ar savu īpatnējo izrunu... Un tas patiešām

Inārai Skulmei. Hiršenhofiešu darinātajās stellēs tapušie aizkariņi joprojām ir pie loga Valentīna Skulmes
mājā – muzejā “Skulmēs”. Kad tur
nākamreiz viesošos, nofotografēšu.
Vēlamies to vai nē, bet visi esam
vienā audeklā cieši kopā austi. Ir labi,
ja audekls turas savstarpējas cieņas
un sapratnes nītīs.

nav viegli.
Paldies pļaviņiešiem par viesmīlīgo uzņemšanu! Nākamgad
domājam visus aicināt uz Koknesi, jo folkloras kopai "Tīne" 30
gadi! Būtu jautri nosvinēt kuplā
pulkā!
Paldies vecākiem par atbalstu
tērpu gādāšanā!
Paldies I.Gaiša Kokneses vidusskolai par pleca sajūtu, ka arī
mēs esam svarīgi un iespēju izvizināties visiem kopā!

“Vēl viens sakopts stūrītis
Pērses krastā!” – ar gandarījumu teic Kokneses luterāņu draudzes mācītājs Valdis
Baltruks. 7. martā luterāņu
draudzes locekļi, piesaistot
vēl papildspēkus un tehniku,
darbojās luterāņu baznīcas
piederošajā īpašumā Pērses
krastā – vietā pirms Pērses
tilta. Dzintars Višķers stāsta,
ka, izzāģējot vecos kokus, sa-

kopta teritorija un sagādāta
malka baznīcas vajadzībām.
Baiba Driksniņa čaklajiem
talciniekiem bija sarūpējusi
gardas pusdienas. Kopīgas talkas draudze rīkos arī turpmāk.
Katra mēneša pirmajā sestdienā ikviens ir gaidīts Kokneses
luterāņu baznīcā, lai piedalītos telpu sakopšanā vai kopīgi
paveiktu citus nepieciešamos
darbus.

Pēc ziemas atsācis darboties
Pērses ūdenskrituma atveids
Pērses ūdenskrituma atveids
no šodienas ar savām ūdens skaņām atkal priecē Kokneses parka
apmeklētājus. Ja nebūs lielu salu
šajā pavasarī, Pērses ūdenskrituma atveids darbosies pastāvīgi.
Parkā sāk mosties arī pavasara
krāsas. Aicinām doties pastaigās,
baudot pavasarīgo laiku. Svaigais
gaiss un aktīvā atpūta uzlabos
gan jūsu pašsajūtu, gan sniegs
enerģiju ikdienai!
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Koru sadraudzības koncerts “Ieskanies Ziemā”
…Visu ziemu šogad pavasaris,
Un kā tērce palo mana sirds.
Vainīgs atkusnis? Bet var jau būt tu arī…
Ledus plēnes kausē maigie stari,
Kas tev acīs, silti glāstot, mirdz.

Ar šiem Vizmas Belševicas dzejoļa fragmenta vārdiem 22.februāra pēcpusdienā sākās koru sadraudzības koncerts “Ieskanies Ziemā”,
kurā izskanēja sešu koru dziedājums par mīlestību, pateicību, prieku un mūžu.

Namamātes gods šoreiz bija Kokneses kultūras nama sieviešu korim
“Anima”, kurš viesos uzņēma Aizkraukles pilsētas kultūras nama jaukto kori „Aizkraukle”, Pļaviņu novada kultūras centra sieviešu kori
„Loreleja”, Bērzaunes pagasta vīru
kori „Gaiziņš”, Jaunjelgavas novada
jaukto kori „Vīgante” un Cesvaines
kultūras nama jaukto kori „Cesvaine”.
Koncertā izskanēja gan dažādu
tautas dziesmu aranžējumi, gan

oriģināldziesmas un pirmatskaņojumi, klausītājiem un pašiem dziedātajiem uzburot neaizmirstamu
prieku sirdī un baudu dvēselei.
Uz tikšanos nākošajos koncertos,
kur ieskanēties dziesmā gan jums,
gan mums!
Kokneses kultūras nama sieviešu koris “Anima”.
Antra Vasiļevska
Foto: Rolands Gagainis
Ar dziesmu pa dzīvi!
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Jauktais koris “Alaine” Bauskā koncertā
“Kopā esam, kopā būsim”
Tikko aizvadīto februāri mēdz
dēvēt arī par “mīlestības” mēnesi. Ne tikai gaisā, bet arī sirdīs jūtamas pavasara vēsmas,
kas cilvēkiem liek rosīties, dalīties vienam ar otru priekā un
mīlestībā.
Valda Kalniņa,
Kora “Alaine” dalībniece
Jauktajam korim “Alaine” regulāri
notiek mēģinājumi, kuros apgūstam
jaunas, interesantas dziesmas. Tāpat

regulāra ir arī mūsu koncertdarbība.
Kad pērnā gada izskaņā uzstājāmies Vecumniekos, no tur sastaptā
Bauskas senioru kora “Sarma” saņēmām ielūgumu februārī viesoties pie
viņiem Bauskas kultūras centrā uz
sadraudzības pasākumu.
Ielūgumam atsaucāmies, un sirsnīgā koncertā kopā ar Jelgavas novada
senioru kori “Gaisma”, Vecsaules senioru vokālo ansambli ”Uguntiņas”
un, protams, mājiniekiem izdziedājām daudz skaistu dziesmu, kas sildīja
gan mūsu, gan klausītāju sirdis.
Dziesma ir tā, kas vieno šos kolek-

tīvus, sniedz dzīvesprieku.
Koncerta noslēgumā visi kopā
dziedājām dziesmas, kuras jau laikus
gatavojam 2020.gada 21.jūnija Senioru koru svētkiem Dikļos.
Mūsu koris ir pateicīgs savai diriģentei un koncertmeistarei Silvijai
Cīrulei par neizsīkstošo enerģiju un
radošumu, kas ļauj katrā uzstāšanās
reizē būt pārliecinošiem par savu varēšanu. Tāpat mēs priecājamies, ka
mūsu koris papildinās ar jauniem,
jaukiem dziedātājiem!
Lai mums vēl daudz skaistu aktivitāšu!

Ciemos pie draugiem ar dziesmu.

Saritam pīlādžogu ķekara vienā Lepojamies ar
saviem audzēkņiem!
Olaines novada biedrība
“Pīlādzis” 2020. gada 15. februārī rīkoja 15 gadu darbības
jubilejas svinības ar devīzi
“Saritam pīlādžogu ķekarā
vienā”. Viesu pulkā bija uzaicināti Kokneses senioru klubiņš “Pīlādzītis”, Aizkraukles
novada pensionāru biedrības
un dienas centra “Pīlādzis”
kolektīvs, Skrīveru senioru
biedrība.

22. februārī Kokneses Mūzikas
skolā notika II Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un
kolektīvās muzicēšanas konkurss.
Šajā gadā dalībnieki bija ļoti gatavojušies.
Konkursu vērtēja žūrija: Vineta
Golubkova – A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas akordeona spēles
pedagogs, Elīna Bambāne – S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
pedagogs, metodiķis, direktora vietniece un Kaspars Gulbis – Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolas direktors,
akordeona spēles pedagogs.
Žūrija apsveica visus dalībniekus ar ieguldīto darbu. Īpaši izcēla J.
Kačinska Klaipēdas mūzikas skolas
audzēkni Žygimantas Vyšniauskas (
pedagogs Andrius Beržonskis), pie-

Zenta Bērziņa,
Kokneses senioru klubiņa “Pīlādzītis” vadītāja
Koknesieši ļoti priecājās par Aizkraukles senioru piedāvājumu uz
jubilejas svinībām doties ar kopīgu
transportu. Tā mēs no trīs novadiem, apvienotā komandā, devāmies ceļā. Brauciena dienas rīts bija
skaistā sarmas rotā tīts, autobuss
ērts, patīkami ceļa biedri.
Jaunolaines kultūras namā mūs
gaidīja svinību organizētāji. Iepazināmies ar biedrības “Pīlādzis”
darbību no 2005. gada līdz 2020.
gadam un svinību norises vietu.
Gaviļnieku sveikšanas ceremonija
mijās ar pārdomātu koncertprogrammu: dziedāja – Senioru vokālais
ansamblis “Sarma”; dažādus deju

Koknesiešu sveiciens mājniekiem.
rakstus izdejoja un jubilārus sveica
– Bērnu deju kolektīvs “Pienenīte”,
Eiropas deju senioru kolektīvs “Veldze”, Biedrība “Vecāku kultūras laboratorija” (tautas deju popularizēšana), Biedrība “Oriental Flowers”
(popularizē eksotiskās dejas Olaines novadā).
Saviesīgajā balles daļā skanēja
operu āriju valši, fokstroti, tango.
Tos baudījām dziedātāja, mūziķa
Dina Sumeraga izpildījumā, kuru
pavadīja džeza un populārās mū-

šķirot nomināciju Grand Prix.
Arī mūsu skolas audzēkņi muzicēja
veiksmīgi – Keisija Vidiņa savā grupā
ieguva III vietu, duets – Keisija Vidiņa
un Aleksis Krūmiņš III vietu, kameransambļu grupā – Estere Riekstiņa,
Pauls Višķers un Keitija Skribāne III
vieta, mācību orķestrim II vieta.
Konkurss nevarētu notikt, ja nebūtu tik laba un atsaucīga komanda lietvede Gita Birkāne, dežurante Ruta
Balode, mūsu audzēkņu vecāki, pedagogi. Īpaši paldies gribu teikt mūsu
skolas audzēknēm Rūtai Dardzānei
un Kristijai Rotkājai par ļoti apzinīgu
brīvprātīgo darbu.
Lai visiem veiksmes turpmākajās
muzikālajās gaitās!
Iveta Bērziņa,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

zikas izpildītāja Dženifere Rumpāne. Interesanti, ka solists apguvis
operdziedāšanu, kā arī studējis medicīnu un ir pazīstams balss saišu
speciālists Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīcas otorinolaringoloģijas nodaļas foniatrs, prot
mucinieka amatu.
Paldies Olaines novada biedrības
“Pīlādzis” kolektīvam un vadītājai
Ausmai Konošonokai par kopā būšanu. Veselību un veiksmi darbos!

Aug jaunā akordeonistu paaudze!

Folkloras kopa “URGAS” šogad Meteņus svinēja trīs reizes!

Folkloras kopas “Urgas” ļaudis bija tērpušies maskās. Mūsu
pusē, Koknesē un Bebros, maskotos ļaudis,
kas Meteņos iet no mājas uz māju, sauc par skutelniekiem.
Vispirms savās mājās, tepat
Koknesē, pēc tam brauca tālāk,
kā tas Meteņos pieņemts – uz
Vecumniekiem, kur kopā ar vairākām citām folkloras kopām no
visas Latvijas svinēja Meteņus.
Inguna Žogota, folkloras kopas “Urgas” vadītāja
Jau otro reizi, izbaudījām Vecumnieku viesmīlību, pabijām
brīnišķīgā viesu mājā “Satekas”,

kur mūs gaidīja laipna saimniece, cienāja ar Meteņu zupu un
pīrāgiem, gājām rotaļās, zīlējām,
izmīdījām dārzus, lai nezāles vasarā neaug un augstu lēcām, lai
labība aug griezdamies, pēc tam
pa Vecumnieku centrālo ielu
notika masku gājiens līdz estrādei, kur ezera krastā turpinājās
svinības, ar dažādām izdarībām,
sacensībām veiklībā, sadziedāša-

nos un sadancošanu, vairākiem
ugunskuriem un gardo Meteņu
putru. Pašā noslēgumā Metenis
dalīja savas dāvanas un zelta pogas! Un tad vēl mūs pārsteidza
uguns šovs! Šī tradīcija – svinēt
Meteņus kopā ar draugiem, Ve-

cumniekos ir jau vairākus gadus!
Un mums bija patiess prieks būt
pie viņiem šogad ciemos!
Vēl trešo reizi nācās svinēt
Meteņus Madonā, pie draugiem
no folkloras kopas “Vērtumnieki”. Viņi uzsāk savu 40.sezonu!

Un augustā svinēs savu dzimšanas dienu. Tā bija brīnišķīga
diena! Saulaina un pat ar sniedziņu! Folkloras kopas “Urgas”
ļaudis bija tērpušies maskās, daži
tās maina, citi vienā sezonā uzticīgi vienai maskai. Mūsu vidū

bija čigāni, žīds, dzērvēns, egle,
meža vecis, aita, zaķis, ķekata,
velns, Meteņu veči, grozs, siets…
bet Vecumniekos manījām arī
brūtes pāri, kurā līgavai bija tik
liela piekrišana, ka uz Madonu
līgava pārtapa par lāci… Arī labi!
Un vēl jāsaka, ka mūsu pusē,
Koknesē un Bebros, maskotos
ļaudis, kas Meteņos iet no mājas
uz māju, sauc par skutelniekiem.
Madonieši bija gādājuši arī par
nelielu sniedziņu, tā kā izdevās
nošļūkt pat no kalniņa. Lādējām
čiekurus bisē un šāvām, daudz
lielījāmies, dziedājām, apmeklējām bibliotēkas un muzeja ļaudis un baudījām gardo Meteņu
zupu, kas uz uguns vārīta. Pēc
tam gājām iekšā un cienājāmies
ar dažādu saimnieču ceptām
pankūkām un tad vēl danči!
Godam nosvinēti auglības un
saimnieciskā gada sākuma svētki
Meteņi!
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Sibīrijas bērni vēstures stundā
“Jaunajai paaudzei ir jāzina mūsu tautas vēstures
lappuses, arī tās, kurās
ierakstīts ciešanu ceļš un
ilgas pēc dzimtenes,” teic
Kokneses novada politiski
represēto nodaļas biedre
Lība Zukule.
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Jau vairākus gadus marta
mēnesī, kad pieminām 1949.
gada 25. marta skaudros notikumus, represēto nodaļas
biedri viesojas novada skolās,
lai vēstures stundās skolēniem
stāstītu par savu bērnību, kas
pagāja tālumā no Latvijas. Šādas vēstures stundas vairākkārt
notikušas Bebru pamatskolā un
llmāra Gaiša Kokneses vidusskolā.

Vērtīgs dāvinājums grāmatu krātuvei.

11. martā Lība Zukule, Ilga
Tiltiņa, Andrejs Albats un Jānis
Priede viesojās Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā. Jau ceturto gadu pēc kārtas represētie
tikās ar skolēniem šajā izglītības
iestādē. Šoreiz vēstures skolotāja Māra Lukjanova vadītā vēstures stunda 9.klašu skolēniem
bija citāda, jo par tālo dienu
notikumiem runāja to aculiecinieki – Sibīrijas bērni. Mūsdienu jaunajai paaudzei grūti
iztēloties, cik skarbos apstākļos
ir pagājusi bērnība izsūtīto bērniem Sibīrijā. Andreja Albata
emocionālais stāstījums ļāva
pavērties uz šiem notikumiem
ar daudz dziļāku skatījumu.
Tomskas apgabalā dzimusī Ilga
Tiltiņa pastāstīja par pagājušajā
gadā notikušo braucienu kopā
ar citiem “Sibīrijas bērniem” uz
savu bērnības zemi. Šo braucienu organizēja fonds “Sibīrijas
bērni” un tā dibinātāja kinorežisore Dzintra Geka. 25. martā
Latvijas Televīzija demonstrēs
Dzintras Gekas filmu, kurā būs

Atgriešanās tēvu zemē

Dzīves ceļos tālumā no Latvijas, Ansis Grosbergs
(1932-2019) ticēja, ka atgriezīsies dzimtajā zemē.

Martā bez vārdiem runā
atmiņas, jo latviešu tautas
dzīvības kokā cirstās brūces neaizaug. Maz Latviju ir
ģimeņu, kuras nebūtu skārušas Otrā Pasaules kara
brāzmas un represiju vilnis.
Ar Bebru pagastu dzīves
gaitas saistās Grosbergu
ģimenes trīs brāļiem, kuru
liktenis sasaucas ar daudzu
citu dzimtu skaudrajiem
likteņa stāstiem.
Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa
24. februārī Bebru pagasta
Zutēnu vecajā kapsētā skanēja
atvadu vārdi Ansim Grosber-

gam, jaunākajam no brāļiem,
kuram vienīgajam ir bijis lemts
atgriezties savā bērnības zemē,
lai atdusētos līdzās mātei un citiem tuviniekiem.
Meita izpilda tēva vēlēšanos
Dzīves ilgākos gadus Ansis
Grosbergs pavadīja Krievijā,
Sanktpēterburgā. 2019. gada 16.
decembrī 88 gadu vecumā viņš
aizgāja mūžībā, savai ģimenei
izsakot vēlēšanos, lai viņa pelni
tiktu pārvesti uz Latviju, Zutēnu
kapsētu. Viņa meita Olga Grosberga izpildīja tēva gribu, un
vējainajā februāra dienā šķiet uz
mirkli caur mākoņiem pavīdēja
saules stari.
Paldies Anša Grosberga meitai par man uzticēto tēva stāstu.
Savukārt 2000. un 2001. gadā,

strādājot tēlnieka Voldemāra Jākobsonam memoriālajā
mājā – muzejā, man bija iespēja neklātienē sazināties ar Kārli
Grosbergu, Anša Grosberga
vecāko brāli, kurš bija Voldemāra Jākobsona skolnieks Pļaviņu pilsētas ģimnāzijā pagājušā
gadsimta 40. gadu sākumā. Pēc
Otrā Pasaules kara ceļiem dzīves
gaitas viņu aizveda uz Igaunijas
pilsētu Narvu, kur pirms vairāk
kā desmit gadiem bijušais bebrēnietis aizgāja mūžībā. Alberts
Grosbergs, otrs vecākais Anša
Grosberga brālis, bija viens no
trim nacionālajiem partizāniem,
kuru 1945. gada 25. septembrī
čekisti nošāva Kokneses pagastā
pie “Skudru” mājām. 2006. gada
13. oktobrī šajā vietā pēc Latvijas
Nacionālo partizānu apvienības ierosmes atklāja pieminekli
Nacionālās pretošanās kustības
dalībnieku piemiņai.
Mežsarga dēls ģeodēzists
Ansis Grosbergs ir dzimis
1932.gada 19. novembrī Madlienas pagastā Olgas un Pētera
Grosbergu ģimenē, bet viņa pirmā pasaules apjausma un skolas
gaitas sākas Bebru pagastā, kur
20. gadsimta 30. gados tēvs veic
mežsarga darbu. 1936. gadā pāragri mūžībā aiziet māte, bet tēvs
pēc laika apprecas otrreiz un ģimenē piedzimst meita Ārija.
Trīspadsmit gadu vecumā
Ansis zaudē brāli Albertu, bet
Pēteri Grosbergu kā nacionālā
partizāna tēvu 1945. gada rudenī izsūta uz Sibīriju, nometni
Tomskas apgabalā, no kurienes
krietnais savas zemes kopējs
vairs neatgriežas.
Ansi Grosbergu padomju
vara arestē 1949. gada 13. septembrī, pēc Stūra mājā pavadītiem pāris mēnešiem 1950. gada
maijā viņu izsūta uz Kazahstānu.
1953. gadā tiek reabilitēts, bet
Latvijā neatgriežas.

Citāda vēstures stunda. Lība Zukule, Jānis Priede, Ilga Tiltiņa un Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas skolēni.
redzama arī koknesiete Ilga Tiltiņa šī brauciena laikā. Savā atmiņu stāstā ar skolēniem dalījās
Jānis Priede.
Lība Zukule pastāstīja par
Kokneses novada represēto
nodaļas darbošanos, kā arī minēja, ka pirms desmit gadiem
nodaļā bija 70 represētie, bet
daudzi no viņiem šajā laikā de-

1962. gadā, jau 30 gadu vecumā, neatlaidīgais latvietis uzsāk studijas Ļeņingradas Valsts
universitātē, bet pēc augstskolas
beigšanas ilgus darba gadus aizvadījis strādājot par ģeodēzistu.
Vēl studiju laikā bijusi iespēja pastrādāt arī dzimtajā pusē pie Pļaviņu HES celtniecības. Sanktpēterburga kļuva par pilsētu, kurā
pagājusi Anša Grosberga dzīves
lielākā daļa, tur 1973. gadā izveidota ģimene, kopā ar sievu Zoju
izaudzināta meita Olga un audžumeita Marina, sagaidīti trīs
mazbērni.
Nekad nezaudēja cīņas garu
“Mans tēvs bija godīgs, drosmīgs un apņēmīgs cilvēks. Viņš
daudz stāstīja par Latviju. Kopā
ar viņu es pāris reizes esmu bijusi
Bebros un apskatīju tēva bērnības vietas. Arī pēdējā dzīves posmā viņš nezaudēja vīrišķību cīņā
ar neuzveicamu slimību. Tēvs
saglabāja cīņas garu un domāja
par nākotni. Latvijai piederēja
viņa sirds,” tikšanās reizē atklāja
meita Olga.
Man atmiņā palikusi 2007.
gada vasara, kad Ansis Grosbergs kārtējo reizi bija atbraucis
uz Bebru pagastu, lai dotos uz
Zutēnu kapsētu, kur atdusas
māte un tēva vecāki. Ciemojoties
“Galdiņu” muzejā, staltais kungs
dalījās savās pārdomās par šeit
pavadītajiem dzīves gadiem un
pastāstīja, ka bijis pie pieminekļa, kurā lasāms arī viņa brāļa Alberta vārds.
Olgas Grosbergas ģimene
pateicas Jānim Miezītim par
nesavtīgo palīdzību tēva atvadu
ceremonijas organizēšanā .
“Es ticu, ka viss, kas ir ziedots
uz tēvzemes altāra, nav bijis veltīgi,” šos vārdus ir teicis Kārlis
Grosbergs, atskatoties uz savu
mūžu, un šie vārdi apliecina arī
viņa brāļa Anša Grosberga uzticību tēvu zemei.

vušies mūžībā. Šobrīd nodaļas
biedru rindās ir 29 koknesieši,
6 Bebru pagasta iedzīvotāji un 1
iršēnietis.
“Paldies par sadarbību Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai,
vēstures skolotājam Mārim
Lukjanovam un skolēniem par
cieņpilno attieksmi un apbrīnojamo klusumu stundā!” – teic

Lība Zukule.
Šajā dienā Kokneses novada represēto nodaļas biedri
apmeklēja Kokneses pagasta
bibliotēku un uzdāvināja fonda
“Sibīrijas bērni” izdoto grāmatu
“Skola Sibīrijā”. Šo grāmatu –
Sibīrijas bērnu atmiņu stāstus
saņems arī Bebru pagasta un
Iršu pagasta bibliotēkas.

Projekta koordinatoru
īstermiņa tikšanās Beļģijā
Februārī norisinājās
Erasmus+ programmas
pamatdarbības Nr.2
(KA 2) skolu apmaiņas
partnerību projekta Nr. 2019-1-ES01KA229-064559_3 “Little
gazes at great artwork”
atbildīgo personu īstermiņa tikšanās skolā
Ecole de La Croic-Scaille
Beļģijā, pilsētā Gedinne.
Tikšanās mērķis bija izplānot pirmās mobilitātes aktivitātes un risināt
dažādus organizatoriskus jautājumus.
Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas
direktores p.i.
Tikšanās laikā projekta
partneri no Beļģijas iepazīstināja mūs ar savu skolu. Pārrunājām projekta īstenošanas
plānu, veicām tajā nelielas
korekcijas. Bija iespēja tikties
ar skolas atbildīgo personu
budžeta jautājumos, kā arī
apskatījām tuvējo skolas apkārtni un iepazinām tās kul-

tūru. Otrajā dienā tikāmies
un iepazīstinājām ar mūsu
projekta norisi Giani Perazzo- 42 “tīkla” skolu koordinatoru Beļģijā.
Īstermiņa tikšanās laikā
vienojāmies par precīziem
skolēnu mobilitāšu norises
datumiem, kā arī skolēnu
un skolotāju skaitu katrā no
tām. Pirmā skolēnu mobilitāte būs Beļģijā no š.g. 11.
Līdz 16.maijam. Uz Lietuvu
dosimies no š.g. 5. līdz 10.oktobrim. Savukārt, partneri
Pērses sākumskolā viesosies
no 2021.gada 25.janvāra līdz
30.janvārim. Noslēguma mobilitāte plānota no 2021.gada
19.-24. aprīlim Spānijā.
Līdz maijā plānotajai mobilitātei skolēniem vēl jāveic
daudz un dažādas projekta
aktivitātes. Tiks veidoti komiksi, mākslas projekti un
video par Elitu Patmalnieci.
Skolēni veidos dažādus mācību materiālus par Latvijas
mākslinieci, kurus varēs izmantot projektā iesaistītie
Beļģijas, Lietuvas un Spānijas
skolēni.

Mājup ar jaunu pieredzi!
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Karjeras attīstības atbalsta pasākumi februārī

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tika īstenoti KAA
pasākumi “Darba devēji Latvijā”,
“Izglītības izstāde “Skola 2020””,
”Mana profesija”.
10. februārī Pērses sākumskolas 1.- 4.klases skolēni KAA
pasākuma “Darba devēji Latvijā
“ ietvaros devas mācību ekskursijā uz Koknesi. Ekskursijas laikā
skolēni viesojās pie Biedrības
“DUNENSE” mākslinieciskās
ādas meistares Ineses Kāpiņas.
Ekskursijas laikā skolēni tika
iepazīstināti ar ādas apstrādes
darbnīcu, tās izstrādājumiem un
tapšanas tik ļoti svarīgo noformējumu. Meistarei varēja uzdot
sev interesējošos jautājumus par
biznesa ideju, par grūtībām un
izaicinājumiem, Praktiskajā daļā
skolēniem bija iespēja iejusties
ādas meistara lomā un izveidot
savu suvenīra.
Tālāk skolēni devas uz Kokneses novada domi, kur viņus
sagaidīja domes priekšsēdētājs

Dainis Vingris. Skolēni tika iepazīstināti ar priekšsēdētāja amata
pienākumiem, kā arī tika uzdoti
jautājumi par to, kādi profesijas
pārstāvji strādā viņa iestādē. Izvadājot skolēnus pa domes kabinetiem, viņi tika iepazīstināti
ar vairāku profesiju pārstāvjiem
un viņu galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi un darba
aprīkojumu. Iepazītie profesijas
pārstāvji bija: domes priekšsēdētājs, sekretāres, grāmatveži
un kasiere, pašvaldības policija,
juriste, projektu vadītāji, nekustamā īpašuma speciālisti, bāriņtiesas darbinieki, dārzniece u.c.
Pēdējā pieturvieta Koknesē
skolēniem bija Vidusdaugavas
mežsaimniecība VAS “Latvijas valsts meži”. Šeit skolēnus
sagaidīja meža infrastruktūras
un ugunsdzēsības speciālists
Raimonds Liepiņš. Skolēnus
ekskursijas laikā iepazīstināja
ar visiem iestādē strādājošajiem
speciālistiem un reizē sniedza
nelielu ieskatu par viņu darba
ikdienu. Pēc ekskursijas skolē-

nus gaidīja prezentācija, kurā
tika vizualizēta dažu darbinieku
ikdienas plānošanas vai izpildes
darba rezultāts. Iesaistoties diskusijā ar Raimondu par nepieciešamo izglītību šajā jomā, tika
secināts, ka jāmācās ir visu laiku.
Strauji mainās tehnoloģijas, un
pieejamas arvien modernākas
metodes šodienas darba veikšanai. Raimonds Liepiņš atzina, ka
viņa vairāku augstāko izglītību
iegūšana ir kā priekšrocība darba tirgū.
Paldies sakām atsaucīgajiem
darba devējiem, kas ļāva parādīt
skolēniem profesiju daudzveidību.
Šajā pašā dienā Pērses sākumskolās 5.un 6.klases skolēni
“Ēnu dienas” ietvaros pasākumā “Mana profesija” devas ēnot
savu nākotnes izvēlēto profesiju.
Par izvēlētajām profesijām bija
pārvaldes vadītāja, bērnudārza
auklīte, friziere, autobusa šoferis, auto ekspeditors, jurists,
lauksaimnieks, vetārsts, biogāzes
darbinieks, lopkopējs/saucējs.
Skolēni, atgriežoties no ēnošanas, bija sapratuši vai šī izvēlētā
profesija joprojām ir tā, ar ko
viņi vēlas saistīt savu nākotni.
Viedokļi bija dažādi. Taču vai-

rums skolēnu bija sapratuši šīs
profesijas plašāku priekšstatu par
ikdienas darba pienākumiem,
kas radīja šaubas vai pārliecību
nākotnē izvēlēties šo profesiju.
Paldies par atsaucību un sadarbību Lāsmai Ružai – Riekstiņai, Mudītei Šutkai, Ligitai
Kronentālei, Mārtiņam Ružam
– Riekstiņam, Kristapam Savickim, Kasparam Vasiļonokam,
Sintijai Štālei, Zaigai Kišmarijai,
Jānim Jirgenam un Cata autobusa šoferim.
28. - 29. februārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 11.-12.
klases skolēni un Bebru pamatskolas 7.-9.klases skolēni KAA
pasākuma “Izglītības izstāde
“Skola2020” ietvaros devas uz
starptautisko izstāžu centru
Ķīpsala, kurā notika pasākums
“Izglītības izstāde “Skola 2020”.
Starptautiskā izglītības izstāde
“Skola 2020” jauniešiem piedāvāja plašu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs,
mācībspēku un studentu konsultācijas, profesiju “pielaikošanu”
un citas izzinošas, aizraujošas
aktivitātes. Izstādes laikā skolēni
izmantoja iespēju iepazīt gandrīz
visas valsts un privātās augstskolas Latvijā, kā arī Igaunijas,
Nīderlandes un Ungārijas augstskolas, profesionālās izglītības
kompetences centru – koledžu,
tehnikumu un profesionālo vidusskolu pārstāvjus, kas jauniešiem prezentēja vairākus simtus
izglītības programmu, kuras var
apgūt gan pēc 9. klases, gan pēc
vidusskolas absolvēšanas. Vērienīgajā izstādē jaunieši varēja
iegūt aktuālāko informāciju par
izglītības iespējām ārzemēs, to
uzzinot tieši no ārzemju mācību
iestāžu pārstāvjiem, kā arī “pielaikot” dažādas profesijas (pavāru, frizieri, ārstu, inženieri, gaisa
kuģa pilotu,u.c.).
Informāciju sagatavoja
Olita Ruža, pedagoģe-karjeras
konsultante

Viesošanās reizē uzņēmumā “Dunense”.

Koknesiešu darinātie kvadrātiņi
aizceļo uz Brilonu

Mūsdienu Hanzas dienas
atdzima ar atjaunoto Hanzas dienu tikšanos 1980.
gadā Nīderlandes pilsētā
Cvollē un apvieno 195 dalībpilsētas no 16 valstīm.
Ar lepnumu atjaunotajās
Hanzas dienās daudzus
gadus piedalās arī Koknese. Nedaudz vairāk par
simts dienām atlikušas līdz
laikam, kad Vācijas pilsētā
Brilonā notiks 40. Starptautiskās Hanzas dienas (4.-7.
jūnijs), uz kurām pošas arī
koknesieši. Bet jau tagad
uz seno Hanzas pilsētu
Brilonu, kurai šogad aprit
800 gadi, kopš pilsētai
piešķirtas pilsētas tiesības,
aizceļo čaklo Hanzas pilsētas Kokneses rokdarbnieču
darinātie darbi.
Kokneses tūrisma informācijas centrs

Neilgi pirms jaunā gada sākuma, Koknesē tika saņemta
vēstule no Brilonas ar aicināju-

mu kopīgi veidot “Sanāksmju
teltis” (“Zelte der Begegnung”).
Hanzas dienu laikā 4.5 m lielās
un apmēram 5 m augstās, katra
no apmēram 1200 kvadrātiņiem
veidotā telts, atradīsies pilsētas
svētku norises vietās, tajās tiks
uzņemti viesi, varēs apmainīties
viedokļiem un diskutēt. Telšu
veidošanas idejas autore ir māksliniece Ute Lenarts-Lembeka
(Ute Lennartz-Lembeck). Tamborēšana un adīšana ir senas
rokdarbu tehnikas, kuras sastopamas visā pasaulē. Radot kopīgi
ko jaunu, bet, neaizmirstot seno,
tiek nodrošināta lietu ilgtspēja.
Projektā ir iespēja piedalīties
daudzām individuālajām “māksliniecēm”, parādot savus raksturus, un vienlaikus ir dziļa solidaritātes sajūta par kopīgi veidoto.
Sanāksmju jeb satikšanās telšu
ideja ir populāra visā pasaulē un
tā aug tālāk kā kopības un miera
zīme.
Milzīgs prieks par čaklajām
rokdarbniecēm Kokneses pusē,

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses pamatskola
– attīstības centrs
uzsāk dalību
projektā “PuMPuRS”

2019.gada novembrī
Kokneses novada dome
ir noslēgusi līgumu par
iesaistīšanos Izglītības
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Savienības fondu
darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS).
Elīna Ivanāne,
Izglītības iestādes projekta koordinators
Kokneses pamatskola –
attīstības centrs
2020.gada 1.februārī Kokneses pamatskola – attīstības
centrs, kā Kokneses novada
domes stratēģiskais partneris uzsāka dalību projektā
“PuMPuRS”. Tā ietvaros 19
skolēniem, kuriem ir identificēti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski, tiek
piedāvāts individuāls atbalsts

Bibliotēkas jubilejā
tikšanās ar bestselleru
rakstnieci
Par iespējamām izmaiņām pasākuma norisē sekot informācijai www.koknese.lv un sociālajos tīklos
1923.gada 18.aprīlī dibināta
Kokneses pagasta bibliotēka!
Atzīmējot tās 97.dzimšanas
dienu, visi laipni gaidīti uz tikšanos ar romānu autori Karīnu

Kokneses novada čaklo rokdarbnieču krāsām bagātie un
latviskiem rakstiem darinātie kvadrātiņi.
kas ar prieku un izdomu atbalstīja kopīgo Eiropas projektu. Uz
Hanzas pilsētu Brilonu aizceļo
410 tamborēti un adīti kvadrātiņi, katrs 15x15cm liels, ar
bagātu krāsu un izdomas dažādību. Koknesiešiem, kas viesosies Hanzas dienās Brilonā, būs
interesanti sameklēt koknesiešu
darinājumus, īpaši adītos kvadrātiņu Latvijas karoga krāsās, kā
arī atrast adījumu ar pērlītēm auseklīša formā.
Kopumā savus darbus iesnie-

dza 25 individuālās rokdarbnieces un viens kolektīvs: senioru
klubiņš “Pīlādzītis”. Sakām lielu
paldies radošas izdomas bagātajām rokdarbniecēm no Kokneses, Bebriem un Iršiem! Savukārt
briloniešiem novēlam pacietību
un prieku, veidojot teltis, kuru
kvadrātiņi tapuši senajās Hanzas
pilsētās visā Eiropā!
Vairāk informācijas par Hanzas dienām Brilonā: https://
www.hansetagebrilon.de/

– pedagogu, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.
Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam izveidots
individuālais atbalsta plāns
(IAP), kurā izvērtēti mācību
pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta
pasākumi šo risku mazināšanai.
Individuālo
konsultāciju laikā izglītojamajam tiek
nodrošināta pedagoga nedalīta uzmanība un atbalsts
tieši viņam nepieciešamajās
jomās – individuāli diferencētas nodarbības trūkstošo
zināšanu apguvei un apgūto zināšanu nostiprināšanai
konkrētos mācību priekšmetos, palīdzība mājas darbu
izpildē, emocionāls atbalsts
mācību motivācijas veicināšanai, metodes un paņēmieni
pašdisciplinēšanās, pozitīvas
socializēšanās, uzņēmības,
patstāvīgu darba prasmju un
ticības saviem spēkiem attīstīšanai.
Realizējot Kokneses pamatskolā – attīstības centrā
projekta “PuMPuRS” aktivitātes, tiks veicināta izglītojamo individuālo spēju
un talantu attīstība, sniegts
papildus nepieciešamais atbalsts mācību sasniegumu
uzlabošanai un priekšlaicīgu
mācīšanās pārtraukšanas risku mazināšanai, kuru nodrošinās profesionāls pedagoģiskais personāls.

Račko un mūziķi Renāru Veličko. Tikšanās notiks Kokneses
tūrisma informācijas centra
zālītē 17.aprīlī plkst. 16.00. Ieeja brīva! Visi laipni gaidīti!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kultūras pasākumu kalendārs
Datums un laiks

Pasākums

Norises vieta

20.marts
plkst.06:25

ATCELTS

Pavasara Saulgrieži.

Baznīcas kalnā, pēc tam
Radošajā mājā

21.marts
plkst.16:00

ATCELTS

Nākotnes cirks no citas planētas. Biļešu
iepriekšpārdošana kultūras nama kasē

Kokneses kultūras nams

21.marts
plkst.22:00

ATCELTS

Pavasara balle kopā ar grupu “Ginc un es”. Ieejas
maksa 4 eiro. Galdiņus pieteikt savlaicīgi.

Vecbebru tehnikuma zāle

25.marts
plkst.14:00

ATCELTS

Atceres brīdis pie Piemiņas akmens represijās cietušajiem.

Pie Bebru pamatskolas

25.marts
plkst.14:30

ATCELTS

Labdarības akcijas “Atbalstīsim Brīvības pieminekļa
izgaismošanu” noslēgums. Pasākuma dalībniekus uzrunās akcijas iniciators Valdis Zatlers un labdarības
organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Bebru pamatskola

25.marts
plkst.17:30

ATCELTS

Atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

Kokneses kultūras nams

25.marts
plkst.18:00

ATCELTS

Aināra Bumbiera koncerts. Ieejas maksa: 5 eiro.
Novada politiski represētajām personām, uzrādot apliecību, kultūras namā ielūgums 2 personām.

Kokneses kultūras nams

30.marts
plkst.12:00

ATCELTS

Koncertprogramma “Mežā”.

Pērses sākumskolas zāle

4.aprīlis
plkst.12:00

ATCELTS

Pasākums “Satiec savu meistaru”.

Radošā māja

7.aprīlis
plkst.17:00

ATCELTS

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Kokneses kultūras nams

12.aprīlis
plkst.12:00

ATCELTS

Lieldienu pasākums “Liela diena atnākusi” kopā ar
kapelu “Aizezeres muzikanti”.

Kokneses parks

12.aprīlis
plkst.12:00

ATCELTS

Lieldienu pasākums.

Tēlnieka V.Jākobsona
memoriālā māja “Galdiņi”
Bebru pagastā

13.aprīlis
plkst.12:00

ATCELTS

Lieldienu pasākums.

Pie Iršu muižas klēts
(Magazina).

Par iespējamām izmaiņām pasākumu norisē sekot informācijai mājaslapā www.koknese.lv

16.aprīlis
plkst.19:00

Aktrises DITAS LŪRIŅAS KONCERTS “VĒJŠ MEKLĒJA MELODIJU”.
Skanēs dziesmas no kino filmām un teātra izrādēm. Pie klavierēm pianists
Māris Žagars.
Ieejas maksa: pirmās 50 biļetes – 6 eiro, pēc tam 8 eiro.
No 2. Aprīļa – 10 eiro.
Biļetes kultūras nama kasē.

Kokneses kultūras nams

17.aprīlis
plkst.16:00

Kokneses pagasta bibliotēkas dzimšanas dienas svinības kopā ar rakstnieci
Katrīnu Račko un mūziķi Renāru Veličko.

Kokneses tūrisma
informācijas centrs

18.aprīlis
plkst.17:00

Kapelas “Aizezeres muzikanti” pavasara koncerts.

Vecbebru tehnikuma zāle

25.aprīlis

Lielās talkas sezonas atklāšana.

Likteņdārzs

Atjauno Kokneses katoļu baznīcu

Martā uzsākti atjaunošanas darbi
Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas
katoļu baznīcā, tomēr Lieldienu
svētku dievkalpojumu norisi tie
neietekmēs.
Baznīcas apmeklētāji un draudzes locekļi jau būs pamanījuši rosību baznīcā,
kur uzsākti atjaunošanas darbi. Līgums
par darbu veikšanu februāra pēdējās dienās tika parakstīts ar būvfirmu sia “RUR”
no Olaines, kas darbojas Māra Lubiņa vadībā.
Lieldienu dievkalpojumi baznīcā notiks
kā ierasts, jo līdz tam tiks veikti darbi, kas
baznīcas pieejamību apmeklētājiem neietekmēs. Pēc Lieldienu svētkiem par baznī-

cas pieejamību informēs draudzes priesteris Pēteris Alusiks.
Ja situācija valstī mainīsies, šogad Lieldienās baznīcā paredzēti divi dievkalpojumi:
10.aprīlī Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst.15.00;
11.aprīlī Lieldienu Vigīlija plkst. 17.00
Baznīcas atjaunošanas darbus paredzēts
īstenot līdz augusta beigām. Galvenie uzlabojumi baznīcā būs ēkas energoefektivitātes uzlabošana - tiks pilnveidota baznīcā
esošā apkures sistēma un renovēti logi, kā
arī baznīcas vides pieejamības uzlabošana,
nodrošinot iespēju iekļūt ēkā cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām un bērnu ratiņiem.
Veiktie uzlabojumi ļaus dažādot un paplašināt baznīcā pieejamo notikumu, pasākumu un pakalpojumu loku, piemēram, organizēt ģimeņu dievkalpojumus un sniegt
konsultācijas un cita veida atbalstu draudzes locekļiem pēc dievkalpojumiem gada
aukstajā laikā.
Baznīcas atjaunošana tiek veikta projekta 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 Kokneses
Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas
pieejamību atbilstoši mūsdienu apmeklē-

tāja vajadzībām, attīstīt baznīcu, uzlabojot vietas potenciālu, kultūrvēsturisko un
sakrālo pievilcību, veicināt sabiedrības
iesaistīšanos draudzes pasākumos un savstarpējas palīdzības sniegšanā novadā, kā
arī ilgtermiņā nodrošināt un veicināt baznīcas pastāvēšanu.
Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada
oktobris līdz 2020.gada septembris.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atbalsts projektam ir
26975,62 euro.
Projekts tiks īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam
pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma
"Darbības 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

Pavasari sagaida
ar modes skati
4. martā senioru klubiņa
“Pīlādzītis” rīkotajā ceturtajā modes skatē “VASARAS
PERFORMANCE” piedalījās
1 modelis un 13 modeles, kuri
demonstrēja 35 tērpus. Pasākumu vadīja Ieva Ūtēna, bet
tērpu dizainu vērtēja žūrijas
komisija. Modeļi no savām
garderobēm bija izvēlējušies
tērpus atbilstoši modes skates
tematikai. Smieklu un pārsteigumu netrūka, viss izvērtās
jautrā šova izrādē. Vērtētāji ar
ziediem, balvām un atzinības
nominācijām sveica tērpu demonstrētājus un skatītājus. Ta-

gad visiem ir zināmas vietējās
vasaras modes tendences dažādiem dzīves un laika apstākļu
gadījumiem. Paldies Sociālā
dienesta darbiniekiem par atsaucību un atbalstu! Ar skates
vizuālo noformējumu var iepazīties interneta vietnē youtube.com kanāla ceriņi veriņi
video ar nosaukumu DEFILĒ
2020 Koknesē.
Nākošās tikšanās būs 18.
martā un 1. aprīlī plkst. 12:00
Vērenes ielā Nr.1-4.
Zenta Bērziņa,
Senioru klubiņa
“Pīlādzītis” vadītāja

Katrs ar savu odziņu! Modes skates atraktīvie dalībnieki.

S
T
L
E
C
T
A

Kokneses novad
Dzimtsarakstu nodaļā
2020.gada februārī:
* Reģistrētas 2 laulības: Dzimtsarakstu nodaļa – 1;
Kokneses ev. lut. draudze – 1.
* Reģistrēti 2 jaundzimušie: Kristers un Gustavs.
* Sastādīti 5 miršanas reģistri. Mūžībā pavadīti:
Oskars Pušķis (1955.)
Albīna Anita Balode (1944.)
Dainis Skuja (1955.)
Aija Ansone (1938.)
Māris Grauza (1967.)
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Atis Āre iekļūst labāko pieciniekā
Latvijas čempionātā peldēšanā

Sveicam Ati Āri ar veiksmīgo startu!

No 28. februāra līdz 1.
martam Ķīpsalas peldbaseinā norisinājās 96. Latvijas atklātais čempionāts
peldēšanā, kurā startēja
arī koknesietis Atis Āre.

Kokneses sporta centrs
Čempionātā kopā piedalījās
503 labākie sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Čehijas,

Šveices un ASV.
Šajās sacensībās Atis startēja
piecās disciplīnās. Kopvērtējumā koknesietim 18. vieta 50
m brīvajā stilā 178 dalībnieku
konkurencē, 29. vieta 100 m

brīvajā stilā 168 dalībnieku
konkurencē, 35. vieta 50 m
tauriņstilā starp 114 dalībniekiem.
Ar jaunu personīgo rekordu 50 m peldējumā uz muguras (27,94) izdevās nodrošināt
vietu B finālā. Šajā disciplīnā
61 spēcīga dalībnieka konkurencē kopvērtējumā izcīnīta
13. vieta, bet Latvijas peldētāju
konkurencē – Latvijas čempionāta ieskaitē Atim uzrādīts 7.
labākais rezultāts. Līdz sporta
meistara normatīvam viņam
pietrūka vien 9 sekundes simtdaļas. (normatīvs – 27,85).
Arī 100 m peldējumā uz
muguras, ar rezultātu 1:01,30
Atim izdevās kvalificēties B
finālam, kurā rezultātu izdevās uzlabot uz 1:00,99. Šajā
distancē kopvērtējumā izcīnīta
12. vieta 57 dalībnieku konkurencē, bet Latvijas peldētāju
konkurencē un čempionāta
ieskaitē Atim Ārem 5. labākais
rezultāts!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Dita Lūriņa savā dzimšanas
dienā koncertēs Koknesē

Uz koncertu ielūdz Dita Lūriņa un Māris Žagars.
Dita Lūriņa-Egliena ir talantīga aktrise un reizē apburoša
dziedātāja, kuras valdzinošais
soprāns skanējis kā muzikālās izrādēs, tā koncertos un ierakstos.
Pirmo reizi publikas iemīļotā
aktrise un dziedātāja viesosies
Kokneses kultūras namā. Kokneses novada iedzīvotājiem ir
lieliska iespēja 16. aprīlī pulksten
19 baudīt Ditas Lūriņas koncertu “Vējš meklēja melodiju”, kurā
skanēs dziesmas no kino filmām
un teātra izrādēm. Pavadījumu

spēlēs virtuozais pianists Māris
Žagars.
16. aprīlis ir Ditas Lūriņas
dzimšanas diena, un savā svētku
dienā tieši Koknesē māksliniece
mums dāvās brīnišķīgu koncertu
pavasarīgās noskaņās
Inguna Strazdiņa, Kokneses
kultūras nama direktore, informē: "Ja situācija valstī neuzlabosies un koncertu nāksies atcelt,
tas noteikti notiks kādā citā laikā
vienojoties ar mākslinieci."

Kokneses vieglatlētiem
veterāniem 11 zelta
Baltijas čempionātā peldēšanā koknesietis medaļas LSVS spēlē

izpilda sporta meistara normatīvu
Rīgā noslēdzies Baltijas
čempionāts peldēšanā,
kurā piedalījās gandrīz
300 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Čempionātā startēja
koknesietis Atis Āre.
Atis šajās sacensībās izpildīja sporta meistara normatīvu
50 m un 100 m peldējumā uz
muguras. (Normatīvs 100 m –
1:00,16 ; bet 50 m – 27,85 ).

Priekšpelējumā 100 m uz
muguras Atis savā grupā uzrādīja sesto labāko rezultātu (1:00.15), izpildot sporta
meistara normatīvu un kvalificējoties B finālam, kur grupā bija ceturtais labākais, bet
kopvērtējumā šajā disciplīnā
ierindojās 12. vietā Baltijā ar
rezultātu 1:00.68 .
Priekšpeldējumā 50 m uz
muguras Atim 9. ātrākais re-

zultāts (27,88), kas ļāva kvalificēties A finālam, kur ar
27,75 sekunžu rezultātu izdevās izpildīt sporta meistara
normatīvu un izcīnīt 8.vietu
starp vairāk kā 20 sportistiem.
Atis par sacensībām teic:
“Šīs bija interesantas sacensības! Pirmajā dienā bija
negaidītas tehniskas ķibeles
sacensību finālos, kas ieilga

aptuveni 1h 40 min un noteikti ietekmēja rezultātu, bet
kopumā savu rezultātu vērtēju ļoti labi, jo izdevās īstenot
visu iecerēto. Mans mērķis
bija izpildīt sporta meistara
normatīvu, ko arī izdarīju
abās distancēs, protams, ir
lietas pie kā vajag piestrādāt
vairāk, lai sasniegtu arvien
labākus rezultātus. Tagad tikai uz priekšu!”

Patrīcija Eiduka finišē ceturtā PČ
15km distancē

Vācijas un Čehijas robežpilsētā Obervīzentālē marta
sākumā norisinājās Pasaules čempionāts distanču
slēpošanā junioriem un
tajā piedalījās arī Kokneses
novada sportiste Patrīcija
Eiduka. 4.martā notika sacensības 15 km brīvā stila
slēpojumā ar kopējo startu. Pēc 13.vietas sprintā un
27.vietas 5km klasiskā stila

slēpojumā, 4.martā Patrīcija ieguva augsto 4.vietu,
kas ir visu laiku labākais
Latvijas distanču slēpotāju
sasniegums Pasaules čempionātos.
Kokneses sporta centrs
Uz starta līnijas stājās 80 slēpotājas. Jau no pirmajiem kilometriem iezīmējās izteikta līdere
norvēģiete Helēna Marija Fosesholma, kas jau ātri izveidoja atrā-

vienu no lielās grupas un pakāpeniski palielināja savu pārsvaru
līdz pat finišam, kuru sasniedza
pēc 35:55.6 minūtēm. Aiz viņas
bija kupls sekotāju pulks gandrīz
20 slēpotāju skaitā, kas ļoti līdzīgā tempā turējās kopā. Šīs grupas
galvgalī visu slēpojuma laiku bija
arī latviete Patrīcija Eiduka, kura
divus kilometrus pirms finiša
kopā ar polieti un šveicieti bija
izveidojušas nelielu trīs slēpo-

tāju grupiņu un atravušās dažu
sekunžu attālumā no lielās grupas. Tas nozīmēja, ka Patrīcija
ir gatava beidzot izcīnīt medaļu. Vēl 700 metrus pirms finiša
Patrīcija bija trešajā vietā starp
treniņu biedreni polieti Izabellu
Marcišu un šveicieti Siri Vigeri,
bet finiša taisnē šoreiz veiksme
nebija Patrīcijas pusē un nācās
piekāpties abām konkurentēm
par nieka tiesu – Izabella finišēja
2.9 sekundes, bet Siri 1.6 sekundes pirms Patrīcijas.
Neskatoties uz to, ka medaļu
izcīnīt neizdevās, šis ir vēsturisks
panākums Latvijas distanču slēpošanā, jo nekad iepriekš tik
tuvu pjedestālam jebkādā čempionātā mūsējie slēpotāji nav bijuši. No sirds sveicam Patrīciju ar
izcīnīto panākumu! Apsveikumi
arī Patrīcijas ģimenei, trenerim
un tēvam Ingum Eidukam kā arī
viņas atbalstītājiem. Veselību un
veiksmi turpmākajā slēpotājas
karjerā!

29.februārī Rīgas sporta
manēžā norisinājās 57.
Latvijas sporta veterānu
un senioru sporta spēles
vieglatlētikā telpās, kurās
Kokneses novadu pārstāvēja 11 sportisti. Kopā
tika iegūtas 22 godalgas.
Kokneses Sporta centrs
Sieviešu konkurencē lielisks
sniegums un 4 zelta medaļas
30+ grupā Agrai Bērziņai, kura
bija labākā tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā, 60 metros un 200 metros.
Annai Lullei 75+ grupā uzvaras
tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā, Dita
Martinsone 35+ grupā izcīnīja
uzvaru lodes grūšanā, Antrai Vītolai 30+ grupā uzvara augstlēkšanā, kā arī otrās vietas tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā. Aija Vītola
60+ grupā izcīnīja otrās vietas 60
metros un 200 metros, bet trīssoļlēkšanā Aijai bronzas medaļa.

Visbeidzot Gitai Kosmačevskai
35+ grupā 2.vieta 60 metros un
trešā vieta 200 metros.
Vīru konkurencē startēja pieci mūsu novada pārstāvji. Aivis
Orliņš bija labākais lodes grūšanā 50+grupā, Jānim Gusevam
60+ grupā uzvara trīssoļlēkšanā,
kā arī otrās vietas 60 metros un
tāllēkšanā, Arvīdam Vītolam
65+ grupā uzvara augstlēkšanā un otrā vieta trīssoļlēkšanā,
Didzim Bērziņam 35+ grupā
2.vieta trīssoļlēkšanā, kā arī ceturtā vieta 60 metros un piektā
vieta 200 metros. Aigars Kalniņš
startēja 60 metru skrējienā, bet
veselības problēmu dēļ finišu nesasniedza.
Kopā mūsējiem 11 zelta, 9
sudraba un divas bronzas medaļas. Vēl nav apkopoti komandu
kopvērtējuma punkti, bet izcīnītās vietas rāda, ka arī komandu
kopvērtējumā koknesieši varētu
būt augstā vietā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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“Iršu kausā – 2020” uzvar mājinieki
29. februārī Iršu pagasta
sporta hallē "IRŠI" norisinājās tradicionālais veterānu
turnīrs volejbolā "Iršu
kauss – 2020", kas pulcināja komandas no visiem
Latvijas reģioniem. Šajā
turnīrā gan vīriešu, gan
sieviešu komandas visas
spēles izspēlēja vienuviet
hallē "Irši", katrs ar katru.
Olita Ruža,
Sporta pasākumu organizētāja Iršu pagastā

“Iršu kauss 2020” komandai “Irši”.

Vīriešu komandas šajās sacensībās izspēlēja divus setus
līdz 21 punktam, un tikai sīvās
cīņās tika noskaidroti uzvarētāji. Tik līdzīgas cīņas netika
redzētas, katrs izcīnītais punkts
varēja mainīt gala iznākumu.

Noslēgumā, lai noskaidrotu pašu
labāko, bija jāizspēlē superfināls.
Rezultātā vīriešu konkurencē
par uzvarētājiem kļuva mājinieki
– komanda "Irši", 2. vietu ieguva
komanda "Saulkrasti", bet 3. vietu izcīnīja komanda "Lubāna".
Sieviešu konkurencē trīs setu
uzvarās, neuzvarama komanda
bija "Jelgava", otrajā vietā ierindojās komanda "Saulkrasti", bet
pjedestālu noslēdza komanda
"Madona".
Visa turnīra laikā tika vērtēts
labākais spēlētājs sieviešu un vīriešu komandās. Labāko spēlētāju titulus ieguva Gerda Salmiņa
(Jelgava) un Modris Vilcāns
(Irši).
Kā jau iepriekšējos četrus gadus, tā arī šogad tika pasniegta
Arkādija Trukša piemiņas balva

"….ar cieņu pret visu, ko dari…",
tie ir vārdi, kas raksturoja Arkādiju kā cilvēku, kā volejbolistu.
Šogad par šīs balvas īpašnieku,
kļuva Ivars Bodžs no komandas
"Lubāna".
Liels paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Lāsmai
Ružai- Riekstiņai, sacensību
sekretāres pienākumu veicējai
Lībai Zukulei, kā arī paldies par
cienastu pasniegšanu Dacei Grelei, par kārtības uzturēšanu hallē
Kristīnei Jirgenai, par tiesnešu
nodrošināšanu un pienākumu
apzinīgu pildīšanu Dzintaram
Greļam, Modrim Liepiņlauskim,
Gatim Kučinskim un Raivo Lapainim.
Uz tikšanos Iršos!

"Noskrien ziemu" finālposmā Koknesē vairāk
kā 800 dalībnieku

Noskriet ziemu ir prieks!

Ziemas skriešanas seriāls
"Noskrien ziemu" norisinās
jau piekto sezonu. Piektās sezonas noslēdzošais
posms 8.martā notika Koknesē. Pirmie četri posmi
tika aizvadīti Priekuļos, Salacgrīvā, Limbažos un Kuldīgā. Koknesei šāda sporta
pasākuma uzņemšana ar
tik lielu dalībnieku skaitu
bija liels izaicinājums, bet
viss noritēja ļoti veiksmīgi.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra
direktors
Skriešanas pasākumi pēdējos
gados Latvijā ir ļoti progresējuši
un katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku. Skriešana ir viens
no pieejamākajiem un demokrātiskākajiem sporta veidiem,
kam nav nepieciešama speciāla
sporta būve vai specializēts ekipējums. Vienkāršākajā variantā
pietiek ar ērtu skriešanas apavu
pāri un elementāru sporta tērpu.
Protams, mūsdienās arī skrieša-

nu var pārvērst superzinātnē un
aprīkoties ar dažādām papildierīcēm un ekipējumu, lai gūtu labākus rezultātus, bet tīri idejiski
ir nepieciešams visparastākais
sporta tērps un elementāra gribēšana piespiest sevi izkustēties
un pasvīst. Un skriešana ir arī
tas sporta veids, kur lielākā daļa
skrien prieka nevis rezultāta pēc,
jo to var darīt jebkurš bez jebkādas iepriekšējas pieredzes vai
apmācības. Ja ir vēlme sasniegt
jau kādu noteiktu rezultātu, līmeni, vietu, titulu, tad treneris
un labāki apavi, pulsometrs būs
ļoti vērtīgi, bet, ja gribi nostiprināt veselību, sakārtot ķermeni
un uzlabot sirdsdarbību, tad
pavisam vienkārši - ej un skrien,
vēlams regulāri.
Ja pavasara/vasaras/rudens
sezonās skriešana ir tradicionāla Latvijai ar tādiem skriešanas seriāliem kā Skrien Latvija,
Stirnubuks un citiem, tad ziemā
vadošais skrējienu seriāls ir Roberta Treija rīkotais "Noskrien
ziemu". Šogad reāli neesošās ziemas dēļ skriešana bija vairāk ru-

denīga, bet tas netraucēja vairāk
nekā 800 dalībniekiem ierasties
Koknesē un izbaudīt trases šefa
Arta Zvejnieka lieliski veidoto,
gleznaino, tūrisma objektiem
pilno 10km garo skriešanas apli,
ietverot tajā tādas kultūrvēsturiskas vietas kā Kokneses pilsdrupas, Kokneses jaunās pilsdrupas,
Kokneses parku, Likteņdārzu,
Luterāņu baznīcu, skaisto Pērses
krastu un rāmo Daugavas plašumu. To visu papildināja dalībnieku atvestais un organizatoru uzturētais pozitīvisms visas dienas
garumā. Beigu beigās tā bija lieliska svētdiena daudziem aktīvās
atpūtas draugiem, sportistiem,
viņu atbalstītājiem un koknesiešiem, kuri tiešām bija pārsteigti
par to, cik daudz ciemiņu bija.
Koknesē sportiskās aktivitātes
ir ļoti lielā cieņā, bet, kas attiecas
tieši uz skriešanu, tad šī sporta
veida sakarā mums nav izteiktu
masveidības tradīciju. Mums ir
atsevišķi spilgti garo distanču
skrējēji, bet nav ievērojamas domubiedru grupas, kas aktīvi veicinātu skriešanas attīstību. Bet
iespējams tagad tas mainīsies.
No Kokneses nāk viens no visu
laiku labākajiem Latvijas gargabalniekiem Jānis Višķers, joprojām startē novadnieks Māris
Ābele, kurš bija arī labākais Kokneses posma sporta distancē, Artis Zvejnieks ir "Noskrien ziemu"
iepriekšējo sezonu laureāts, bet
ikdienā nav lielu skrējēju grupu,
kas ar to nodarbotos un tāpēc
Koknesē skriešanas pasākumi
līdz šim netika organizēti.
No vairāk kā 800 dalībniekiem reāli par uzvaru cīnījās
kāda desmitā daļa, bet pārējie

sacentās paši ar sevi un viņu uzvara bija kāda noteikta rezultāta
sasniegšana vai citam pat tik elementāri, kā finiša sasniegšana,
kas nav maz. Un tieši tāpēc šis
pasākums bija tik sirsnīgs un
jauks, jo process tika izbaudīts.
Šoreiz atzīmēsim dalībniekus
koknesiešus, kuri nemaz nebija
tika maz, un daudziem tā bija
pirmā dalība šāda veida un mēroga pasākumā.
Sporta distance (20.5 km)
Par sporta distances absolūto uzvarētāju kļuva Kokneses
novada sportists Māris Ābele, kurš 20.5 km distanci veica
1:16.30. Šajā pat disatncē 8.vieta distanču slēpotājam Edijam
Eidukam (1:21.37), bet 12.vietā
ierindojās trases galvenais šefs
Artis Zvejnieks (1:23.53). Vēl
divdesmitniekā spēja iekļūt arī
bijušais IGKV audzēknis Andris
Svilāns, kurš finišēja 15.vietā pēc
1 stundas un 25 minūtēm. Visu
185 finišētāju sarakstā atrodami arī koknesieši Uldis Sproģis,
Kaspars Rudmiezis,
Tautas distance (10.25km)
Tautas distancē pavisam finišēja 449 dalībnieki un šeit
Kokneses pārstāvniecība jau bija
lielāka. Distanci visātrāk veica
ārzemnieks Colin Kolbe, kurš
uzrādīja laiku 35:43, bet Kokneses novadam pietuvinātām personām visaugstāk tabulā finišēja
Jeļena Ābele, kura aobsolūtajā
vērtējumā bija 25.vietā ar laiku
42:13. 30.vietā finišu sasniedza
Ivo Vancāns (43:01), 51.vietā
Dāvis Kalniņš (46:33), 77.vietā
Edgars Glāznieks (49:26), 83.vietā Kristaps Maševskis (50:01).
Simtniekā vairāk neviens neie-

Kokneses parkā šajā dienā valdīja sportisks gars!
kļuva, bet distancē startēja un
finišu sasniedza Uldis Svilāns,
Toms Kroičs, Agne Matušonoka, Edgars Groza, Raivis Liepiņš,
Inese Zvirgzdiņa, Raivis Bite,
Sanita Petkūne, Didzis Bērziņš,
Nils Oknovs, Daiga Igaune, Lauris Miķelsons.
Pārgājiena distance (10.25
vai 20.5 km)
Tiem, kas nevēlējās skriet, tika
piedāvāta alternatīva - veikt trasi
nūjojot vai ejot. Un to izmantoja kopā 183 dalībnieki. Viena
apļa distancē labākā bija bijusī
distanču slēpotāja no Pļaviņām
Ineta Kravale, bet divu apļu distancē ātrākais bija Māris Puriņš
no Cēsīm. Arī vairāki koknesieši
izmantoja iespēju piedalīties un
visātrāk no vietejiem distanci veica Ieva Rusiņa, kura bija
37.vietā, 43.vietā finišēja sportiskā KSC darbiniece Marika Pakalne, bet dalītā 46.vietā finišēja
Latvijas valsts mežu Kokneses
filiāles pārstāves Dace Kleikalīde
un Vija Kreile. Tāpat finišētaju
skaitā atrodami arī tādi vārdi

kā Vēsma Bojere, Anda Mikāla,
Gita Tenisa, Iveta Mikāla, Edīte
Jāņkalne, Iveta Kaminska, Dina
Jansone, Dainis Vingris, Ernests
Skopāns un Inese Kāpiņa.
Kā mums teica Artis Zvejnieks, tad tika paveikts lielisks
kopējs darbs, kā rezultātā izdevās
brīnišķīgs un skaists sporta un
atpūtas pasākums, kas Koknesē pulcēja daudz viesus, kuriem
saulainā dienā bija iespēja ieraudzīt mūsu pagasta vienas no
skaistākajām vietām, vienlaicīgi
pavadot laiku sportiski un veselīgi. Liels, liels paldies "Noskrien
ziemu" komandai un Robertam
Treijam par lielisko organizāciju,
skaļi aplausi Artim Zvejniekam
par trases sagatavošanu, kā arī
liels paldies Kokneses novada
domei, Kokneses tūrisma centram un Kokneses sporta centram par palīgdarbiem, lai pasākums būtu tik veiksmīgs un
baudāms.

vismaz 5 tuvu 180 grādu trases līkumi. Tie ļāva sacensības
maršrutā iekļaut tējas namiņu,
Jāņa vārtus, koka skulptūru
“Mūžībai, Jaunās pilsdrupas,
Kokneses pilsdrupas, Likteņdārza Liktens Gāti un skatu

terasi. Savukārt relatīvi taisno
posmu malās bija Pērses upe,
zviedru laika riņķa krusti un
čuguna lielgabali, Daugava,
luterāņu baznīca, dabas takas
peldvieta, draugu bruģakmeņu aleja, vecā Rīgas-Daugav-

Kopīgi paveikts teicams darbs
Ir liels gandarījums par
Koknesē realizēto skriešanas seriāla “Noskrien ziemu”
2019./2020. sezonas noslēdzošo piekto posmu. Kokneses vēsturiskais mantojums,
šī brīža sasniegumi un dar-

binieku kolektīvu savstarpēja sadarbošanās ļāva būt par
saviļņojošu sacensību vietu
820 skrējiena dalībniekiem
un daudziem neuzskaitītiem
sportistu līdzbraucējiem un
skatītājiem.

Par trasi sagatavošanu vēlos
uzsvērt, ka viena no sākotnējām iecerēm bija sasniegt 2
apļu kopgarumu 21.2 km, kas
šoreiz nepiepildījās, bet tas
nav apbēdinājums, savukārt
galvenā iecere bija izveidot acij

tīkamu maršrutu ar iekļautiem pēc iespējas daudziem
Kokneses skatu objektiem. Šī
vēlme radīt vizuāli pievilcīgu
maršrutu prasīja laikietilpīgus
trases uzstādīšanas, marķēšanas darbus, jo tika izveidoti
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pils šoseja, Amfiteātris, skulptūra “Auguma mērītājs”.
Trasi izveidojot bija daudz
pārsteigumu un radās jauna
pieredze. Jāuzteic vietējo iedzīvotāju atbalsts maršruta
posmu realizēšanai pār viņu
pļavām un pagalmiem.
Lieliska mājvieta/sacensību
centrs bija Kokneses sporta
centrs, kur darbinieki laipni
un nenogurstoši rūpējās par
telpu tīrību un visa nepieciešamā pieejamību.
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Skrējiena laikā man kā
dalībniekam bija patīkams
secinājums, ka trases malas
ļoti daudzās vietās bija izraibinātas ar līdzjutējiem – gan
Kokneses parkā, gan Likteņdārza ceļa malās, pie baznīcas
skrējējus uzmundrināja arī
mācītājs.
Kad pasākums ir noticis,
skaidri saprotams, ka tas ir
teicami izdevies, turklāt vēl
paliek idejas, kas nākošreiz
būtu šādos lielos pasākumos

iekļaujamas.
Paldies Kokneses novada
domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļai, Kokneses Komunālajai nodaļai,
Kokneses sporta centram,
Likteņdārzam, biedrībai, kas
atveda uz Koknesi savus skrējiena ilggadējos dalībniekus
un viņu pieredzi šādu lielu
skrējienu organizēšanā.
Artis Zvejnieks,
“Noskrien Ziemu” Kokneses
trases plānotājs un marķētājs
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Par suņu uzvedību
atbildīgi saimnieki

“Būsim atbildīgi par saviem četrkājainajiem mīluļiem!” –
novēl Džeinas saimniece.

Kokneses tūrisma informācijas centra kolektīvs: Lauma Āre, Anita Šmite, Kristiāna Ancelāne
kopā ar Arti Zvejnieku pasākuma dienā

Noskaidroti trīs labākie
"skaļie lasītāji" Koknesē

Februārī un martā 46 Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas piekto un sesto klašu skolēni piedalījās Nacionālās skaļās lasīšanas
sacensības (SkaLa) pirmajā kārtā.
Skolēniem bija jāizvēlas kāda
sev tīkama grāmata, par kuru viņi
pastāsta klausītājiem un skaļi nolasa paša izvēlētu fragmentu no
šīs grāmatas, kā arī iepazīstina ar
sevi. Lasītājam tiek dotas trīs minūtes, kurās tas viss jāizdara.

Sākotnēji dalībnieki lasīja pa
klasēm, kur klausītāji un vērtētāji
bija klasesbiedri, latviešu valodas
skolotāja un bibliotekāre. No katras klases atlasījās labākie, kopskaitā desmit, kuri 9.marta rītā
sacentās par pirmajām trim vietām, lai dotos pārstāvēt Kokneses
novadu Skaļās lasīšanas sacensības Aizkraukles reģiona finālā,
kurš šogad norisināsies 17.martā
Skrīveros.
No mūsu desmit lasītājiem
pirmdienas rītā vislabāk veicās
Kristijai Rotkājai, Paulai Vītoliņai un Aleksim Krūmiņam, kuri
izcīnīja iespēju sacensties ar Aizkraukles, Pļaviņu, Jaunjelgavas
un Skrīveru labākajiem skaļajiem
lasītājiem.
Divus gadus reģionālais fināls
norisinājās Koknesē un to organizēja Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa,
bet šogad to rīkot ir uzņēmusies
Skrīveru bērnu bibliotēka. Skrīveros arī uzzināsim, kurš viens no

15 Aizkraukles reģiona lasītājiem
pārstāvēs mūsu reģionu 9.maijā
Rīgā, kad norisināsies SkaLa sacensības nacionālais fināls, kurā
piedalīsies 30 "skaļie lasītāji" no
visas Latvijas.
Liels paldies skolotājām Leldei Ārei un Evitai Užulei, kuras
atbalstīja un iedrošināja savus audzēkņus piedalīties un palīdzēja
notikt SkaLa sacensības pirmajai
kārtai Koknesē. Paldies arī bibliotekārei Ingrīdai Grūbei, kura
jau trešo gadu piedalās vērtēšanas
procesā un šogad vērtēja 10 mūsu
skaļos lasītājus.
Turēsim īkšķus par mūsu Paulu, Kristīju un Aleksi 17.martā.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas
bibliotekāre,Nacionālās skaļās
lasīšanas sacensības Aizkraukles
reģiona kuratore
Foto: Lelde Āre

Labradors ir suns, kas savaldzinās ikvienu! Pašvaldības
policijas vecākais inspektors Dainis Ginters pasniedz
maisiņu Jāzepa Baltmaņa uzticamajam draugam Nerilam
tieši ķepās.

Kokneses novada pašvaldības policija Koknesē
marta sākumā rīkoja
īpašu akciju, kurā suņu
īpašniekiem atgādināja
mājdzīvnieku turēšanas
noteikumus, kā arī bez
maksas dalīja pašvaldības
iegādātos bioplastmasas
maisiņus ekskrementiem,
kas ir draudzīgi videi un
kopā ar suņu atkritumiem
pārstrādājas industriālā
komposta apstākļos.

Atbilstoši Ministra kabineta
noteikumu Nr.266 "Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 52.3 punktam mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai
turētājam ir pienākums apdzī-

votu vietu teritorijā savākt sava
mājas dzīvnieka ekskrementus.
Pašvaldības policijas vecākais inspektors Dainis Ginters
teic, ka šādas akcijas tiek rīkotas, jo pārkāpēju pieķeršana ir
ļoti apgrūtināta – policijas novērojumi liecina, ka ir daudzi
suņu īpašnieki, kuri pastaigās
ņem līdzi maisiņus nevis, lai
savāktu aiz sava mīluļa, bet, lai
būtu ko parādīt policistam, ja
par to kaut kas tiek jautāts.
Lai arī Koknesē, teritorijā
starp Zemeņu ielu un autoceļu
A6, ir izveidots suņu pastaigu
laukums, kas katru dienu brīvi
pieejams apmeklētājiem, par
iecienītu pastaigas vietu suņu
īpašniekiem ir kļuvis Kokneses
parks.
6. martā rītā Kokneses parkā pašvaldības policisti satika

un uzdāvināja bioplastamasas maisiņus vairākiem suņu
saimniekiem, kuri bija devušies pastaigā ar saviem mīluļiem. Jāteic, ka šajā reizē izdevās satikt ļoti apzinīgus četrkājaino draugu īpašniekus, kuri
arī parādīja, ka ir līdzi paņemti
savi maisiņi.
Jauka saruna izvērtās ar
diviem satiktajiem labradoru
saimniekiem. Jāzeps Baltmanis, labradora Nerila saimnieks, pastāstīja, ka viņu abu
rīts iesākas ar pastaigu pa parka taciņām. “Dzīvojam veselīgi
un draudzīgi, ievērojam kārtības noteikumus,” - sacīja Nerila saimnieks. Arī jaukās suņu
meitenes Džeinas īpašniece
atzina, ka labprāt par pastaigas
vietu izvēlas skaisto Kokneses
parku, jo ir prieks baudīt atpūtu glītā un sakoptā vidē. “Suņus vajadzētu turēt tikai apzinīgiem saimniekiem. Mīluļa
ienākšana ģimenē ir ārkārtīgi
atbildīgs, nopietns lēmums un
process, un to noteikti nevajadzētu uztvert vieglprātīgi.
Ar dzīvnieku ir jānodarbojas,
jāveltī laiks un rūpes, jābūt atbildīgam. Būtu nepieciešams
vēl vairāk izglītot sabiedrību par suņu audzināšanu un
suņu īpašnieku pienākumiem,”
sacīja Džeinas saimniece.
“2015. gadā par pašvaldības
līdzekļiem tika iekārtots suņu
pastaigu laukums. Ja arī ikdienā tas netiek pietiekami
izmantots, tā ir ļoti piemērota
vieta, kur suņu īpašnieku biedrības var rīkot pasākumus un
veikt dažādas aktivitātes,” teic
pašvaldības vadītājs Dainis
Vingris.
Pašvaldības policijas norāda, ka arī turpmāk tiks rīkotas
šādas akcijas un veikti policijas
reidi, vai suņu saimnieki savāc
aiz sava mājdzīvnieka, kā arī
vēlreiz atgādina iedzīvotājiem,
dodoties pastaigās ar suni, līdzi
ņemt maisiņus suņu ekskrementu savākšanai.
Tikai tad, ja visi godprātīgi
pildīsim savus pienākumus,
varēsim uzturēt tīru un sakoptu vidi, kas priecēs arī mūs
pašus.
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Sadraudzības pilsēta Vitingena aicina ciemos
Koknesi un Vācijas pilsētu Vitingenu vieno
sadraudzība gandrīz 25
gadu garumā. Daudzo
gadu laiku notikušas
neskaitāmas tikšanās,
kurās piedalījušies abu
pilsētu iedzīvotāji. Par
tradīciju izveidojies, ka
pilsētu delegācijas savstarpēji apmeklē viena
otru. Pēdējā tikšanās
notika pirms diviem

gadiem, kad Kokneses
novada svētku laikā
pie mums ar pieredzes
apmaiņas vizīti viesojās
Vitingenas pilsētas delegācija. Šogad kārta koknesiešiem posties iepazīt Vitingenas jaunumus.
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Līdzšinējais
Vitingenas
pilsētas mērs Karls Ridders,
kuram varam pateikties
par aktīvu un radošu pilsētu partnerības veicināšanu
gandrīz 17 gadu garumā, pagājušā gada nogalē ir devies
pelnītā atpūtā, bet ir apņēmības pilns turpināt atbal-

stīt Kokneses –Vitingenas
sadraudzību, jo ilglaicīgās
sadarbības laikā ir izveidojusies gan partnerība pilsētu
starpā, gan daudzi personīgi
kontakti.
Kopš 2019.gada 1. novembra Vitingenas pilsētai ir
jauns mērs –Andreas Ritter,
kurš tika ievēlēts par pilsētas
mēru uz septiņiem gadiem
vēlēšanu otrajā kārtā pagājušā gada 16.jūnijā. Andreas
Ritter ir 43 gadus vecs vitingenietis, kurš dzīvo Rādes
ciemā un līdz šim ir strādājis
Vitingenas pašvaldībā. Andreas Ritter vēlas turpināt un
atbalstīt ilggadējo pilsētu sa-

draudzību.
Kokneses novada dome ir
saņēmusi Vitingenas pilsētas
ielūgumu Kokneses delegācijai apmeklēt sadraudzības
pilsētu tikšanos no šī gada
2.līdz 5.jūnijam Vitingenā.
Kokneses novada dome ar
prieku ielūgumu ir pieņēmusi un pašreiz abās sadraudzības pilsētās notiek tikšanās
sagatavošanas darbi: vitingenieši ir izveidojuši darba
grupu, kura veido Kokneses delegācijas uzņemšanas
programmu, lai koknesiešiem būtu iespēja gūt pieredzi pašvaldības darbā, iepazīt un apmeklēt Vitingenas

pilsētu un apkārtni. Savukārt
koknesieši gatavojas Vitingenā gūt pieredzi un kā „ciemakukuli” līdzi ņemt skaistu
kultūras programmu. Deju
kolektīvs „Liepavots” un kapela „Aizezeres muzikanti”
gatavo savus priekšnesumus
stundu garam koncertam,
kas paredzēts Lībenas ciemā,
kur jau iepriekš viesojušies
gan Kokneses lauksaimnieki
pieredzes apmaiņas projektā, gan mākslinieki „Lībenas
mākslinieku nedēļu” laikā.
Koknesieši šogad apmeklēs
ne tikai Vitingenas pilsētu,
bet pēc viesošanās Vitingenā
dosies ar kultūras program-

mu uz 40.starptautiskajām
Hanzas dienām Vācijas pilsētā Brilonā. Hanzas dienu gars
pie mums, senajā Hanzas pilsētā Koknesē, jau virmo gaisā, jo ceļā uz Brilonu ir novada rokdarbnieču 410 tamborēti un adīti kvadrātiņi, kuri
tiks izmantoti, veidojot Hanzas dienu "Sanāksmju teltis"
("Zelte der Begegnung").
Mūsu delegācijai būs interesanti sameklēt koknesiešu
darinājumus, apmeklējot teltis, kuras radītas kopīgi sadarbojoties daudzām Hanzas savienības pilsētām.
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EKO Dienas 2020 Kokneses
novadā

Izmantosim šķiroto
atkritumu laukumu
Koknesē!
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums atrodas PAUGU IELĀ 1D,
KOKNESĒ.
Laukuma darba laiks ir šāds:
Pirmdiena - brīvs
Otrdiena, trešdiena - no plkst. 10:00
līdz 18:00
Ceturtdiena - no plkst. 12:00 līdz 20:00
Piektdiena, sestdiena - no plkst. 10:00
līdz 18.00
Svētdiena – brīvs
Kokneses iedzīvotāji šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā var nodot
dažādus iepriekš sašķirotus atkritumus:
balto pudeļu stiklu - baltas krāsas
stikla burkas un pudeles. Pirms izmešanas jāizskalo no ēdienu un dzērienu
paliekām! Nepieņem spoguļstiklu, stikla
traukus, māla/keramikas pudeles.
krāsaino pudeļu stiklu - dažādu krāsu pudeles un burkas. Pirms izmešanas
jāizskalo no ēdienu un dzērienu paliekām! Nepieņem spoguļstiklu, stikla
traukus, māla/keramikas pudeles.
logu stiklu - logu un siltumnīcu
stikls. Logu stiklam jābūt tīram! Nepieņem spoguļstiklu, auto stiklu, tonētu
stiklu, bruņu stiklu.
metāla iepakojumu - konservu kārbas, skārda bundžas, metāla vāciņi, alumīnija un skārda izstrādājumi utt. Nepieņem metāla izstrādājumus, kas satur
bīstamas vielas – krāsu bundžas, aerosolu flakoni utt.
PET iepakojumu - plastmasas (PET)
dzērienu pudeles. Pudelēm jābūt saplacinātām!
plastmasas iepakojumu - iepako-

Pavasaris ir laiks, kad vairāk domājam par sava īpašuma un vides
sakārtošanu. Atkritumu apsaimniekotājs Ķilupe piedāvā gan privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem,
gan uzņēmumiem un pašvaldības
iestādēm iespēju ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas.
Eko Dienu laikā no Kokneses novada iedzīvotājiem bez maksas tiks
pieņemta makulatūra (avīzes, žurnāli, grāmatas), stikla iepakojums
(tukšas stikla burkas un pudeles)
un visdažādākā sadzīves elektroteh-

nika – televizori, ledusskapji, gāzes
plītis, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori,
radioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un
cita mazā virtuves sadzīves tehnika,
mobilie telefoni un to lādētāji utt.
Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas.
Makulatūras, stikla iepakojuma
un sadzīves elektrotehnikas savākšana un izvešana Kokneses novadā
notiks bez maksas 2020. gada 07.
un 08. aprīlī.

Nolietotās elektrotehnikas savākšana un izvešana tiks organizēta
ar „Ķilupe” transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta
individuāli. EKO Dienu ietvaros
pieteiktie atkritumi būs jāizliek
plkst. 8 no rīta ārpus vārtiņiem,
dienas laikā piebrauks kravas transports un visu savāks. Līdz ar to iedzīvotājiem nav jābūt mājās.
Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī
sūtot e-pastu ar pieteikumu „EKO
Diena Koknese” uz kilupe@gmail.
com
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jums, uz kura ir atzīme HDPE. Piemēram, A/M vējstiklu mazgāšanas šķidruma iepakojums; tehnisko eļļu iepakojums, matu šampūnu un balzamu iepakojums, šķidro ziepju iepakojums. Nepieņem vienreiz lietojamos traukus,
rotaļlietas, plastmasas rotaļlietas.
plēves iepakojumu - iepakojuma plēves, maisiņi. Nepieņem čaukstošas plēves/maisiņus un netīras plēves, kas satur
ēdienu paliekas.
kartona, papīra iepakojumu - kartons, kartona/papīra kastes un kārbas
saplacinātā veidā.
tetrapakas - sulu, piena u.c. pakas.
makulatūru - avīžpapīrs, grāmatas,
rakstāmpapīrs.
vieglo automašīnu riepas - tiek pieņemtas par maksu 4,00 EUR/gab. ar
PVN.
baterijas un akumulatorus
dienas gaismas spuldzes. Nepieņem saplēstas, netīras spuldzes.
nolietotas elektropreces: ledusskapji,
veļas un trauku mazgājamās mašīnas;
elektriskās krāsnis, radiatori, ventilatori;
putekļu sūcēji, gludekļi, kafijas automāti, dzirnaviņas, tosteri, fēni, bārdas skuvekļi; datori, printeri, monitori, mobilie
telefoni; televizori, video un audio magnetafoni, atskaņotāji, radioaparāti; urbji,
šujmašīnas, zāģi utt. Nolietotās iekārtas
pirms nodošanas nedrīkst būt izkomplektētas.
Ja rodas neskaidrības, aicinām zvanīt
SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas centram pa tālruni 65071222, 29104053 vai
sūtīt e-pastu: kilupe@gmail.com

