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Aizkraukles rajona
partnerība
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Informatīvs izdevums par LEADER aktivitātēm
Aizkraukles rajona partnerības teritorijā

Kopējās attiecināmās izmaksas — 3490,87 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 3141,78 EUR.
Jaunjelgavas
novads

Vecumnieku
novads

Pļaviņu
novads

Aizkraukles
novads

Neretas
novads

Kokneses
novads

Skrīveru
novads

Staburadzieši konkurē
pasaules tirgū

P

Kopējās attiecināmās izmaksas — 21 031,30 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 14 721,91 EUR.

L

ai ar jauniem produktiem
iekarotu pasaules tirgu,
SIA “Digistars” no Staburaga pa
gasta iegādājies lāzergriešanas
iekārtu. Ar to rotājumus, uz
rakstus un suvenīrus var veidot
gandrīz no jebkura materiāla,
pat no akmens.
SIA “Digistars”, kas apmē
ram gadu darbojas Stabura
ga pagasta “Krīguļos” un kura
īpašnieks ir Jānis Freimanis,
galvenais darbības veids ir lā
zergriešanas un gravēšanas pa
kalpojumu sniegšana. Sākot
nēji šajā biznesā sāka darboties
Jāņa sieva Kristīne, dekorējot

telpas pasākumiem, svinībām
un kāzām. Savukārt Jānim bija
pieredze grafisko program
mu izstrādē, viņš kādu laiku
strādāja uzņēmumā “Dizains
un poligrāfija” Jelgavā, līdz ar
to šī nozare bija zināma. Tas
arī pamudināja šim biznesam
pievērsties nopietnāk, un brīdī,
kad sava biznesa attīstībai bija
iespēja piesaistīt Eiropas fondu
līdzekļus, Freimaņu ģimene ne
mirkli nešaubījās: tas ir jādara!
Lai varētu darināt jaunus
produktus, nolemts iegādāties
lāzergriešanas ierīci.
è 2. lpp.

“Karikstei” jauni tērpi

ateicoties atbalstītajam
projektam, pirmo reizi
pamatīgāk izzināti un iepazī
ti arheoloģiskie tērpi no Aiz
kraukles un Lejasžagaru ka
pulauku izrakumiem, kuros
atrasti gan lībiešu, gan latgaļu
arheoloģiskā tērpa paraugi un
rotas. Tie ņemti par pama
tu, veidojot jauno tērpu un
rotu kolekciju folkloras kopai
“Karikste”.
Biedrība “Aizkraukles reģionālā
Tautskola”, piedaloties Lauku
atbalsta dienesta (LAD) rīko
tajā un biedrības “Aizkrauk
les
rajona partnerība” administrētajā konkursā, ieguva finan
sējumu — 3500 eiro. Ap 350
eiro no šīs summas projektam
piešķīra Aizkraukles novada
pašvaldība. Tautskolas iesnieg
tais projekts — “Mana novada
tautastērpa stāsts”.
Projekta vadītāja Anita Os
trovska stāsta, ka biedrības “Aiz
kraukles reģionālā Tautskola”
pamatuzdevums ir nemateriālā
kultūras mantojuma saglabā
šana un popularizēšana. Jau vai
rāk nekā 10 gadu biedrība kopj
latviskās dzīvesziņas tradīcijas,
organizē gadskārtu ieražu pasā

kumus un latvju godus Aiz
kraukles un kaimiņu novados.
Tradicionāli svin Meteņus, pa
vasara un ziemas saulgriežus,
Jāņu dienu, Baltu vienības
dienu u. c. Biedrībā darbojas
folkloras zinātāji un tradīciju
uzturētāji, kuri apvienojušies
folkloras kopā “Karikste”.
Anita Ostrovska teic, ka pro
jekta īstenošana sākās jau pērn
augustā un tajā izgatavoja ne
tikai tērpus. Pirmo reizi Aiz
kraukles un apkārtējo novadu
iedzīvotāji mācījās izgatavot
arheoloģisko tērpu detaļas —
celotās jostas (celaines) un pī
nītes, kas rotā tērpu malas, vien
laikus uzzinot arheoloģiskā tērpa
valkāšanas tradīcijas Aizkraukles
novadā.
Tērpus izgatavoja SIA “Anvi
AM”, kurai ir daudzu gadu pie
redze šajā jomā. Rezultātā tapa
viens arheoloģisko tērpu kom
plekts. Tajā iekļauti četri arheolo
ģiskie sēļu sieviešu tērpi, četri lī
biešu sieviešu tērpi, trīs latgaļu un
trīs zemgaļu vīriešu tērpi un divi
bērnu tērpi. Tērpu prezentācija
notika pasākumā “Danču pēc
pusdienā” Aizkraukles novada
kultūras namā.
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Zalves pagasta Sproģos
izveido brīvdienu centru

N

eretas novada Zalves pagasta Sproģos bijušā bērnudārza
telpās atvērts brīvdienu centrs. Šeit divas reizes mēnesī vie
tējie iedzīvotāji varēja gūt iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem — fil
cu, dziju, polimērmālu u. c. Brīvdienu centra idejas autore ir
Sproģu puses uzņēmēja Iveta Muraška. Viņa ir arī biedrības
“Pumpuriņi” vadītāja. Projekts par centra izveidi iesniegts bied
rības “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātajā konkursā.
Kopējās izmaksas ir ap 2000 eiro, tajā skaitā no Neretas novada
pašvaldības piešķirtie 200 eiro. Par atvēlēto naudu iegādātas mē
beles — galdi, krēsli, plaukti, tāfele, galda stelles un dažādi rok
darbiem domāti instrumenti. Nodarbības vadīja pati Iveta. Viņa
stāsta, ka pirmajā nodarbībā bija seši dalībnieki, bet drīz vien
vēlēšanos apmeklēt nākamo izteikuši vairāki citi sproģieši. Iveta
Muraška stāsta, ka projekta mērķis bija radīt iespēju interesanti pa
vadīt brīvo laiku, attīstot radošumu, gaumi, veicināt mūžizglītību
visām paaudzēm. Viņa arī teic, ka nodarbības ir ar dziļāku jēgu,
ne tikai atbilstoši tēmai konkrētajā brīdī. Iemācoties ko jaunu,
piemēram, darboties ar polimērmālu, cilvēks var sevī atklāt talan
tu, kuru pilnveidot un turpmāk var pārvērst mazā biznesā, veidot
pērļu rokassprādzes, auskarus un citas greznumlietas, pārdot tās
tirdziņos vai internetā.
Kopējās attiecināmās izmaksas — 1993,71 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 1794,33 EUR.

è 1. lpp.

Beidzot pašiem sava
keramikas krāsns

Kopējās attiecināmās izmaksas — 2255,76 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 2030,18 EUR.

S

krīveru sociālā dienesta dienas aprūpes centrā realizēts pro
jekts par materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Nu dienas
centra apmeklētājiem iespējams izmantot vairākas iekārtas brīvā
laika pavadīšanai un talantu izkopšanai. Skrīveru novada pašvaldī
bas izpilddirektors Uldis Riekstiņš stāsta, ka par projekta līdze
kļiem nopirkta keramikas apdedzināšanas krāsns, adīšanas iekār
ta, aušanas stelles un smilšu—gaismas lampas. Jauniegādātās lietas
ļāvušas būtiski palielināt centra apmeklētāju interesi par nodar
bībām, un, piemēram, keramikas nodarbības notiek divas reizes
nedēļā. Tajās piedalās gan seniori, tajā skaitā sociālās aprūpes cen
tra “Ziedugravas” iemītnieki, gan invalīdi, bērni ar garīga rakstu
ra traucējumiem. Šīs ir iedzīvotāju grupas, kurām citkārt grūtāk
piekļūt šādiem materiāliem, turklāt, piemēram, smilšu — gaismas
lampa ir mūsdienīgs terapijas līdzeklis. Keramikas pulciņā pro
fesionāla speciālista vadībā tapušie darbi lieti noder kā dāvanas.
Keramikas nodarbības gan notika arī pirms krāsns iegādes, vien
darbu apdedzināšanai izmantoja mākslas skolās vai kur citur eso
šās krāsnis.
Nodarbības dienas centrā apmeklē un līdz ar to jauniegādātos
līdzekļus izmanto arī pārējie skrīverieši — pārsvarā seniori.

Staburadzieši konkurē pasaules tirgū

Šim mērķim piesaistīti Eiropas Savie
nības finansētās programmas LEADER,
kuru administrē Lauku atbalsta dienests un
biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”,
līdzekļi. Projektam piešķirtais publiskais fi
nansējums ir 14 721,91 eiro. “Šādu iekārtu
bijām plānojuši pirkt, bet saistībā ar projekta
līdzekļu piesaisti varējām iegādāties lielāku
un jaudīgāku lāzergriešanas ierīci, līdz ar to
esam konkurētspējīgi pasaules tirgū,” atzīst
SIA “Digistars” īpašnieks Jānis Freimanis.
Viņš stāsta, ka ar jauniegādāto ierīci var
apstrādāt jebkuru organisko materiālu —

koku, finieri, kokšķiedru plātni, polikar
bonātu, plastikātu, organisko stiklu un pat
akmeni. “Lāzers ar milzīgu vienā punktā
koncentrētu enerģiju panāk to, ka māls vai
akmens struktūra tiek izkausēta,” skaidro
Jānis. “Jaunā iekārta ir mūsu darba pamats,
kas palīdz izgriezt visdažādākās figūras, un
ar gravēšanas metodi uz tām var iedzīvināt
tekstu un fotogrāfijas.”
Uzņēmumā top svētku dekorācijas, uz
raksti, suvenīri, medaļas, kā arī tiek ap
drukātas glāzes, krūzes, pildspalvas un citas
lietas. Galvenokārt šīs preces tiek darinātas
pēc pasūtījuma, un lielākā daļa uzņēmumā
tapušās produkcijas
domāta eksportam —
ārpus Latvijas aizceļo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ap 90 procentu darinājumu. “Cilvēki mūs
atrod interneta mājaslapā, sociālajos tīk
los, un visa komunikācija lielākoties notiek
neklātienē,” stāsta Jānis. Staburagā tapušās
sagataves, ko citi izmanto savu produktu
gatavošanai, var iegādāties arī interneta
vietnē “amazon”.
Vai pasaules tirgū sevi pieteicis uzņē
mums var veiksmīgi darboties mazā lauku
pagastā? “Viens no priekšnoteikumiem,
kāpēc šo biznesu sākām, ir fakts, ka lau
kos ir problēmas ar nodarbinātību, un šī
bija laba iespēja radīt darbavietu pašiem
sev un strādāt no mājām. Tātad nesēdēt
valstij uz kakla, bet vēl Latvijas ekonomikā
iepludināt līdzekļus no ārvalstīm,” nosaka
uzņēmuma īpašnieks.
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Uzņēmums paplašina darbību

S

IA “Kāpiņa” Koknesē darbojas
jau vairāk nekā desmit gadu un
2019. gadā būtiski paplašinājusi savu dar
bību. 1905. gada ielā 7 atvērta jauna modes
zīmola darbnīca ar nosaukumu “Dunense”.
Ādas aksesuāru ražotne, veikals, amatu
un mācību centrs iepriekš bija pazīstams ar
nosaukumu “Mazā kāpa”. Ar laiku līdzšinē
jās telpas kļuva par šauru, tāpēc meklēta
vieta, kur pārcelt ražošanu. Apzinot iespē
jas, atbilstošas telpas iegādātas izsolē no
Kokneses novada pašvaldības. Pēdējos ga
dos tās gan ilgu laiku neviens neizmantoja
un bija diezgan bēdīgā kārtībā. Lai telpas
izremontētu un iekārtotu darbnīcu, va
jadzēja lielus ieguldījumus un uzņēmums
meklēja iespēju piesaistīt līdzekļus. Atbalsts
SIA “Kāpiņa” projektam gūts “Aizkraukles
rajona partnerības” atbalstītajā LEADER
programmā.
Uzņēmuma vadītāja Inese Kāpiņa teic,
ka tā bija liela uzdrīkstēšanās, paplašinot
darbību, bet ar ģimenes un darbinieku
atbalstu tas izdevies. Tagad darbs notiek
plašākās un gaišākās telpās.
Jaunās darbnīcas ražošanas telpas aprīko
tas ar visām nepieciešamajām iekārtām. Ar
Lauku atbalsta dienesta atbalstu iegādāta

Ē

arī lāzergravēšanas
ie
kārta, kas atvesta
no ASV un ir vie
na no modernākajām
Baltijā. Tā dod jaunas
iespējas ražošanā, lai
v a r ē t u i z g a t av o t
d a u d z v eidīgākus
produktus, strādājot
arī ar citiem mate
riāliem, ne tikai ādu.
Darbnīcā izveidots
neliels veikals, kur uz
vietas var iegādāties
“Dunenses” veidotās
lietas. Darbnīcā top
daudz skaistu ādas
izstrādājumu, kas iepriecina cilvēkus ne
tikai Koknesē un citur
Latvijā, bet arī daudz
viet pasaulē. Uzņēmums ir kā viens no Kok
neses simboliem.
Atšķirībā no iepriekšējām telpām jau
najās ir daudz gaišāk un siltāk. To pamana
arī apmeklētāji. Arī darbs jaunajā darb
nīcā sākts ļoti aktīvi. Vēl 2019. gadā “Dunense” turpinās “Mazās kāpas” iesākto, bet

Kopējās attiecināmās
izmaksas — 46 566,05 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 32 596,24 EUR.

nākamajā gadā produkcijas konceptā
gaidāmas lielas pārmaiņas, darinot iz
strādājumus, kas piemēroti ne tikai
Latvijas, bet arī ārvalstu tirgum. Līdz
šim produkti bijuši lielākoties ar bal
tu simboliem, bet nākotnē paredzēti
atšķirīgāki un daudzveidīgāki, kas iein
teresētu dažādu valstu pircējus.

Pļaviņās dzimusi Latvijas armija

kai Pļaviņās, Odzienas ielā 2, ir sena
vēsture, un tā pieredzējusi dažādus
notikumus. Tai ir arī tieša saistība ar Lat
vijas armijas izveidi pirms simt gadiem.
Šobrīd nams ir privātīpašumā, un vienai
no tā īpašniecēm Larisai Freijai allaž bijis
svarīgi saglabāt un atjaunot ēku, akcentējot
tā vēsturisko nozīmi Pļaviņu un visas Lat
vijas kontekstā. Izveidota biedrība “Laime
Saimē”, kas izstrādāja un “Aizkraukles rajona
partnerībā” iesniedza projektu “Pļaviņas —
Latvijas Armijas šūpulis”.
1934. gadā pie nama Odzienas ielā 2
atklāja piemiņas plāksni ar uzrakstu: “Šai
namā 1919. gadā atradās Austrumu fron
tes štābs, un šeit ģenerālis Jānis Balodis
uzņēmās Latvijas Nacionālās armijas virs
pavēlniecību.” Padomju gados to noņēma,
bet vēlāk atkal atjaunoja un novietoja pie
nama.
Projekts iesniegts un atbalstīts Latvijas
lauku attīstības LEADER programmā, ko
līdzfinansēja arī Pļaviņu novada pašvaldī
ba. Projekta finansējums izlietots, lai lab
iekārtotu teritoriju, izveidojot bruģētu lau
kumu, rekonstruētu telpas, arī vēsturisko
balkonu, no kura ģenerālis Jānis Balodis

tajā tālajā laikā uzrunāja savus karavīrus.
Izremontētajā telpā izveidota ekspozīcija ar
ieskatu Latvijas armijas un pilsētas vēsturē.
Tā tapusi sadarbībā ar vēstures skolotāju
Ivetu Krastiņu, un ekspozīcijā ir arī lietas
no Larisas Freijas personīgā arhīva. No ide
jas līdz ieceres īstenošanai pagājis krietns
laiks un ieguldīts liels kopdarbs. Interese

Kopējās attiecināmās izmaksas — 49 615,93 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 44 654,34 EUR.

par ekspozīcijas zāles apskati joprojām ir
liela, tāpēc projekta īstenotāji domā, kā
piesaistīt palīgus, lai tā būtu atvērta un
apmeklēji varētu gūt plašāku informāci
ju.
Projekts noslēdzās ar vērienīgu pasāku
mu Latvijas armijas simtgadē 2019. gada
10. jūlijā. Vispirms notika piemiņas brīdis
Bārukalna kapsētā pie Brīvības cīnītāju at
dusas vietām, un vēlāk pļaviņieši un pilsē
tas viesi kuplā skaitā pulcējās laukumā pie
Austrumu frontes štāba bijušās mītnes.
No ēkas balkona todien klātesošos uz
runāja pilsētas vadība un viesi. Pie ēkas
atklāta piemiņas stēla, kas veltīta 15
Pļaviņu novadā dzimušajiem Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieriem. Pasākumā pie
dalījās arī mākslinieks Jānis Strupulis,
kurš izstrādājis metu piemiņas stēlām, kas
šobrīd izvietotas daudzās Latvijas pilsētās.
Larisa Freija atklāj, ka ieceres ir arī
turpmākajam darbam, tostarp otrā stāva
remontam un pagalma piebūvju sakār
tošanai. Ja būs iespējas, īstenos vēl kādu
projektu vai piesaistīs ziedotājus, bet
iesāktais turpināsies, jo šī vieta ir būtiska
Pļaviņām.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Laukums, kuru ļoti gaidīja

V

airākus gadus Kokneses novada
pašvaldība bija saņēmusi iedzīvotā
ju ierosinājumus izveidot bērnu rotaļu
laukumu pie ģimenes atbalsta dienas cen
tra. Piedaloties projektu konkursā, iegūts
finansējums aktīvās atpūtas zonas izvei
dei. Tajā uzstādītas: mašīna ar slidkalniņu,
divvietīgās šūpoles (krēsliņš arī pašiem
mazākajiem), šūpoles-balansieris, vingro
š
anas komplekss, karuselis, slidkalniņš,
āra trenažieris. Laukuma atklāšanas die
nā katram no rīkiem tika dots vārds.
Rotaļu laukumā ir atrodams “Metriņš”,
“Ēzelītis”, “Virpulītis” un “Ašais”, gaida
šūpoles ar nosaukumu “Pretī saulei”. Savu
apņemšanos saudzēt jaunās rotaļu iekārtas
bērni apliecināja ar zīmodziņiem lauku
ma kārtības noteikumos. Ierīkots gumijas
segums vietās, kur tas ir nepieciešams, lai
samazinātu bērnu traumēšanas iespē

jamības risku. Anda
Mikāla, projekta va
dītāja, uzsver, ka lau
kuma konstrukcijas
ir speciāli veidotas
dažādu vecumu bēr
niem, lai katrs atrastu
sev tīkamu aktivitā
ti. Darbošanās rota
ļu laukumā attīsta
un 
pilnveido bērnu
kustību koordināciju
Kopējās attiecināmās izmaksas — 17 829,21 EUR,
un veiklību, kam ir
apstiprinātais publiskais finansējums — 16 046,29 EUR.
svarīga nozīme bēr
nu kaulu un muskuļu
Uzsverot ģimenes atbalsta centra apsaim
sistēmas attīstībā, tiek sekmēta fiziskā,
garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs niekotās barona Lēvenšterna ēkas vēsturis
kontakts ar vienaudžiem, veicināts vese ko nozīmi, pie rotaļu laukuma ir uzstādīts
līgs dzīvesveids ne tikai bērniem, bet arī informatīvais stends ar foto un aprakstu
par ēkas kultūrvēsturi un nozīmīgumu.
vecākiem un vecvecākiem.

Tautas deju kolektīvam “Pēda” Piebalgas novada tautastērpi

B

iedrība “Deju kolektīvs “Pēda”” ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Aizkraukles novada
domes atbalstītu projektu “Tau
tas tērpu iegāde Aizkraukles
pagasta deju kolektīvam “Pēda””
iegādājās jaunus skatuves tēr
pus. Projekta mērķis ir veicināt
latviskā kultūras mantojuma ap
zināšanu, saglabāšanu, popu
larizēšanu un pieejamību, stiprinot latvisko identitāti, papildi
not deju kolektīva skatuves tēr
pu klāstu ar Piebalgas novada
tautastērpiem.
Projekta norises gaitā atbil
stoši latviešu tautastērpu val
kāšanas tradīcijām un kultūrai
ir tapis jauns tautastērpu kom
plekts — 20 sievu brunči, 20
ņieburi, 16 sievu cepures, 12
meitu vainagi, 32 vīru bikses

un 16 mēteļi. Līdz šim Lat
vijā valkāto tērpu klāstā maz
pazīstamā auduma krāsu sa
likumā, tā popularizējot tau
tastērpu daudzveidību.
2018. gada 15. decembrī deju
kolektīva “Pēda” 30 gadu jubi
lejas koncertā “Nāc man līdzi
uz Vidzemi” prezentēja jaunos
tērpus, veidojot tiem atbilstošu
uzveduma daļu, kurā piedalījās
79 kolektīva dejotāji. Jubilejas
koncertu apmeklēja dažādu ve
cumu 240 skatītāji no Aizkrauk
les un citiem Latvijas nova
diem, kā arī kolektīva viesi no
Horvātijas. Jaunais tautastērpu
komplekts dos iespējas kolektīva
radošās darbības bagātināšanai,
paplašinot repertuāra klāstu
un sniedzot Aizkraukles nova
da iedzīvotājiem un skatītājiem
citviet Latvijā un pasaulē jaunu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

kultūras pieredzi.
“Ir liels prieks un gandarī
jums, ka Latvijas simtgades
gadā varējām papildināt deju
kolektīva “Pēda” skatuves tērpu
klāstu ar Piebalgas novada tau
tastērpiem. Jaunais tautastērpu
komplekts dos iespējas kolektīva
radošās darbības bagātināšanai,
paplašinot repertuāra klāstu un
sniedzot Aizkraukles novada
iedzīvotājiem un skatītājiem
citviet Latvijā un pasaulē jau
nu kultūras pieredzi. Šajos 30
kolektīva pastāvēšanas gados
“Pēda” ir izveidojusies par ak
tīvu domubiedru grupu, kas
šobrīd pulcē vairāk nekā 50 de
jotāju, kuru aktīvās sabiedriskās
dzīves atbalstam dibināta biedrī
ba “Deju kolektīvs “Pēda””. Kad,
gatavojoties valsts simtgadei,
izskanēja aicinājums — katram

savu tautastērpu, tad arī biedrī
ba nolēma par savu labo darbu
Latvijai un dāvanu kolektīvam
30 gadu jubilejā papildināt tau
tastērpu kolekciju ar vēl vienu
Vidzemes novada tērpu. Uz
jautājumu, kāpēc darināti tieši
Piebalgas novada tautastērpi,
var atbildēt dažādi — gan tāpēc,
ka “Pēcpusdiena Piebalgā” bija
viena no “Pēdas” pirmajām de
jām, gan tāpēc, ka Piebalga ir
latviskuma un atmodas šūpulis,
gan tāpēc, ka Piebalgā ir augsti
kalni, kur augstu pakāpties un
tālu lūkoties, jo no turienes nāk
gaisma, kas mums visiem tik
ļoti vajadzīga, ieejot valsts otra
jā simtgadē un deju kolektīva
“Pēda” nākamajā desmitgadē,”
stāsta Ilze Šūmane, biedrības
“Deju kolektīvs “Pēda””” valdes
priekšsēdētāja.

Kopējās attiecināmās izmaksas — 9775,06 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 8797,56 EUR.
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Vieta ar savu stāstu

SIA

“Angelica” atpū
tas komplekss
“Mežezera stāsts” ir skaistā vietā pie Odzes ezera Pļaviņu
novada Aiviekstes pagastā. Jau
daudzus gadus tā ir tūristu
iecienīta vieta, kur saimnieko
Māris Gulbis, šo īpašumu savu
laik pārņemot no tēva. Atpūtas
komplekss piedāvā atpūtu dabā
ar atjaunotām viesu mājām,
pirti un āra laukumiem. Ir arī
ēdināšanas zona, kā arī labie
kārtota piekļuve ezera krastam,
kur uzbūvētas laipas.
To visu tagad papildina jauna
daudzfunkcionālu viesību un
semināru zāle. Šī iecere veiksmī
gi īstenota sadarbībā ar biedrību
“Aizkraukles rajona partnerība”
LEADER programmā.
Māris Gulbis atzina, ka tā
bija laba iespēja gūt atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai, par
ko interesējies jau iepriekš un
gaidījis atbilstošu piedāvāju
mu. Lai to veiksmīgāk varētu

īstenot, sagatavojis nepiecieša
mo tehnisko dokumentāciju
paredzētajai būvniecībai, tādē
jādi ietaupot laiku un līdzekļus,
jo projektu pieteikumu laiks
lielākoties ir ierobežots. Pie
saistītais līdzfinansējums bija
35 000 eiro apmērā, bet kopē
jās būvniecības izmaksas gan
krietni lielākas. Tomēr arī tas
bija labs atbalsts. No idejas līdz
īstenošanai pagāja apmēram
divarpus gadu. Lielu atbalstu
šajā laikā sniedza “Aizkrauk
les rajona partnerības” vadītāja
Alda Paura, kura iedrošināja
rīkoties, palīdzēja ar padomu un
ieteica labākos risinājumus. Tas
pozitīvisms ļoti iedvesmojis.
Semināru un viesību zālē var
uzņemt vismaz simt cilvēku.
Tā veidota tā, lai būtu ērti rīkot
gan konferences, gan privātas
svinības. Ēkai ir lieli stikla logi,
no kuriem paveras skaists skats
uz ezeru.
Māris Gulbis stāsta, ka atpū

Kopējās attiecināmās izmaksas — 50 000 eiro EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 35 000 EUR.

tas kompleksam izveidojusies
laba sadarbība ar organizāciju
“Latvijas Bērnu fonds” un Rīgas
Šaha skolu, kas ik vasaru orga
nizē tur savas nometnes. Zāle
ir laba vieta, kur bērniem rīkot
nodarbības, bet visapkārt skai
sta daba. Darbojoties tūrisma
jomā, uzņēmējs atzīst, ka Lat
vijā ir ļoti izteikta sezonalitāte.
Vasaras ir pietiekami aktīvs
laiks, bet no rudens līdz pav
asarim klientu interese ir maza,

bet izdevumi jau ir visu gadu.
Māris Gulbis joko — būtu la
bi, ja Latvijā vasara būtu vis
maz sešus mēnešus kā Spānijā.
Tomēr, neraugoties uz to visu, ir
interese turpināt iesākto, un arī
šī vieta kļuvusi tuva. Nākamos
gadus Eiropas Savienības at
balsts tūrisma projektiem vairs
nebūs tik liels, tāpēc ir gandarī
jums, ka veiksmīgi izdevies gūt
šo atbalstu, kas attīstībai ir ļoti
nozīmīgi.

Veicina sportisku izklaidi novadā

Ar

biedrības “Aizkraukles
rajona partnerība” atbal
stu biedrība “Daugavas ceļotājs”
iegādājās elektroniskās atzīmēšanās
sistēmu tūrisma un sporta pasāku
mu organizēšanai. Iegādātas 20 atzī
mēšanās stacijas, starta un finiša
stacijas, nulles stacija rezultātu no
tī
rīšanai un bezkontakta stacijas,
kā arī papildus divas stacijas starp
posmiem. Biedrības pārstāve un
sacensību galvenā organizatore Vik
torija Zilgalve pirmās iepazīšanās
sacensības rīkoja 2018. gada oktobrī
Aizkraukles Mežaparka teritorijā.
Pasākuma laikā interesenti iepazina
orientēšanās sportu, guva teorētis
ko apmācību un pārbaudīja savus
spēkus, dodoties trasē. “Bija neierasti
izmantot jauniegūto aprīkojumu pir
majās sacensībās. Vajadzēja apgūt re
zultātu nolasīšanu,” stāsta Viktorija.
Gada laikā organizēto orientēšanās
sacensību skaits tuvojas otrajam des
mitam. Viktorija organizējusi orien
tēšanās sacensības gan dabā, gan
iekštelpās. Cilvēku atsaucība aug katrā
posmā, vidēji katrās sacensībās pie
Kopējās attiecināmās izmaksas —7818,30 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 7036,47 EUR.

dalās 30 dalībnieki, puse ir regulārie šī sporta
veida cienītāji, daļa — jauni interesenti, kas
nereti atbraukuši no citas Latvijas pilsētas.
Orientēšanās sacensības notiek gan indi
viduāli, gan komandās. Jaunākais sacensību
dalībnieks ģimenes komandā bija divus ga
dus vecs, vecākajam orientieristam, kas Aiz
krauklē startējis, ir vairāk nekā 60 gadu. In
terese par orientēšanās sportu pieaug, tomēr
daudzi cilvēki joprojām baidās piedalīties, jo
neprot lasīt karti. “Vajadzētu rīkot apmācī
bas tieši kartes lasīšanā, lai iedrošinātu cil
vēkus nebaidīties un piedalīties. Iekštelpās
nevar pazust, bet apmaldīties ir diezgan
viegli, ja ir sarežģītas struktūras telpa. Nākas
piedomāt, lai izprastu telpisko karti, kas izvi
etota uz plaknes,” stāsta Viktorija.
Ar iegādāto inventāru pietiek treniņiem
un nelielu sacensību organizēšanai. Domā
jot par orientēšanās sporta pilnveidošanu
vai pat rogaininga sacensību rīkošanu,
nepieciešams iegādāties papildekipējumu.
“Lielākām sacensībām vajadzīgs vairāk
staciju. Jāpadomā arī par vizuālo materiā
lu, piemēram, karogiem, lai cilvēki saprot,
ka notiek pasākums. Nepieciešams arī labs
printeris karšu izgatavošanai,” stāsta sacen
sību organizatore.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Iegulda jaunajos tenisistos

B

iedrība “Tenisa klubs
Aizkraukle” iegādā
jās jaunu un modernu teni
sa aprīkojumu. Tenisa kluba
materiāli tehnisko bāzi papil
dināja reģionā inovatīvs teni
sa treniņu aprīkojums —
trenažieri tenisa bumbiņu uz
griešanai un tenisa rakešu
stīgotājs, astoņas tenisa rake
tes bērniem un jauniešiem,
tre
niņu papildaprīkojums un
tenisa bumbiņu grozs. Iegā
dātas dažādas raketes — “staff
pro 25” un “staff pro 26”. Ra
ketēm ir atšķirīgs svars, līdz
ar to tās piemērotas dažā
du vecumu un sagatavotības
bēr
niem. Trenažieris tenisa
bumbiņu uzgriešanai jauna
jiem tenisistiem palīdz apgūt
pareizu sitienu tehniku. Tas ir
statisks trenažieris ar rotējošu
bumbiņu, kas pareizi griežas
tikai tādā gadījumā, ja si
tiens izpildīts pareizi. Iegādā
ti arī konusi un šķēršļi, kas
noder fiziskās sagatavotības
vingrinājumiem. Svarīgākais

projek
tā iegādātais aprīko
jums ir tenisa rakešu stīgotājs,
kas mēra spriegumu. Aprīko
jums ir datorizēts, stīgošana
notiek ar rokām, taču tehni
ka palīdz panākt precīzu un
katram sportistam pielāgo
tu iznākumu. Aprīkojums
nodrošina treniņu procesu
tenisa kluba “Aizkraukle” 35
audzēkņiem.
Klubā ir deviņas jauno teni
sistu vecuma grupas, katrā ir
četri līdz septiņi audzēkņi.
Treniņi notiek divas reizes
nedēļā, tos vada aizkrauklietis
Edgars Brilis. Ja nepieciešams,
klubs piesaista vēl vienu te
nisa treneri vai fiziskās saga
tavotības speciālistu. Biedrība “Tenisa klubs Aizkrauk
le” vairākas reizes rīkoja tre
niņnometnes, organizē vietējā
mēroga sacensības, un klu
ba audzēkņi veiksmīgi pie
dalās tenisa turnīros. Kluba
pārstāvji veiksmīgi startē Lat
vijas mēroga sacensībās U8,
U9 un U10 vecuma grupās.

Vairāki
tenisisti
iekļuvuši reitinga
desmit
labāko
sarakstā. “ Teniss
bērniem ir raksturu
audzinošs
sporta
veids. Tas ir viens
no sporta veidiem,
kurā bērns kortā ir
viens, viņam pašam
jāpieņem lēmumi
un jātiek ar sevi
galā. Sacensību laikā
Kopējās attiecināmās izmaksas —
nav atļauts runāties
9309,53 EUR,
ar treneri. Tas at
apstiprinātais
publiskais
tīsta patstāvību, lē
finansējums — 8378,59 EUR.
muma pieņemšanu
un tādas rakstura
ta veidiem, tad tas ir papildu
īpašības, kuras citi sporta vei ieguvums,” stāsta projekta au
di nesniedz. Lai spēlētu teni tors Zemgus Vītoliņš.
su, nevajag savākt komandu,
Teniss ir viens no tehniski
pietiek ar diviem cilvēkiem. vissarežģītākajiem sporta vei
Saskarsmes sporta veidos diem, un ir ļoti svarīgi pareizi
nereti tiek gūtas traumas, apgūt sitienu tehniku trene
tenisu var spēlēt pat vecumdi ru vadībā. Jaunā aprīkojuma
enās. Ja kāds individuāli sas izmantošana treniņu procesos
niedz izvirzītos mērķus vai palīdz pilnveidot jauno teni
starptautisko izglītību, ko sistu individuālās prasmes un
ir salīdzinoši viegli izdarīt atvieglos turrpmāko šīs gra
salīdzinājumā ar citiem spor ciozās spēles apguvi.

Tērpi un mūzikas instrumenti ir daļa no kolektīva tēla

B

iedrība “Klintaines Dzirnas” veik
smīgi īstenojusi projektu par jaunu
koncerta tērpu un tautas mūzikas instru

mentu iegādi Klintaines pagasta an
samblim “Dzirnas” ceļā uz valsts simt
gadi. Tas viss ir labs papildinājums,
turpinot aktīvo koncertu darbību.
Sadarbībā ar biedrību “Aizkraukles
rajona partnerība” projekts atbalstīts
Eiropas Savienības Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. — 2020.
gadam apakšpasākumā “Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī
tas vietējās attīstības stratēģiju”. Pro
jekta “Koncerttērpu un tautas mūzikas
instrumentu iegāde Klintaines pagasta
ansamblim “Dzirnas” — ceļā uz valsts
simtgadi” mērķis bija iegādāties des
mit koncerttērpus, apavus, Latgales
11 stīgu kokli un velna bungas, lai
Klintaines pagasta sieviešu ansam
blis “Dzirnas” varētu veidot jaunas
koncertprogrammas, rīkot inovatīvus
un kvalitatīvus kultūras pasākumus,
veicinātu sabiedriskās aktivitātes, kā arī ap
gūtu un koncertos izmantotu jaunus tautas

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

mūzikas instrumentus. Projekta kopējā
summa ir 2230 eiro, no kuriem desmit pro
centi ir Pļaviņu novada domes līdzfinansē
jums.
Ansambļa dziedātājas atzīst, ka tērpi ir
ļoti nozīmīgi katrā uzstāšanās reizē. Tā ir
daļa no kolektīva tēla. Savukārt mūzikas
instrumenti būtiski papildina koncertpro
grammas, un ir interesanti iemācīties ko
jaunu no tik daudzveidīgā tautas mūzikas
instrumentu klāsta. Tas ir labs papildinā
jums vokālajiem priekšnesumiem. Kon
certa tērpi tapa uzņēmumā “Svētku Mode
IK”, apavi — SIA “Kristāla kurpīte”, bet tau
tas mūzikas instrumentus izgatavoja SIA
“AISMA ART”.
“Dzirnu” dziedātājas aktīvi iesaistījās
valsts simtgades pasākumos, un jaunie tēr
pi ļoti noderējuši koncertos. Nozīmīga uz
stāšanās šovasar bija XV Latviešu dziesmu
un deju svētkos Toronto, Kanādā, kur dz
iedātājām bija pieci koncerti. Visus jaunos
tautas mūzikas instrumentus tālajā ceļo
jumā nevarēja paņemt līdzi, bet jaunie tērpi
iepriecināja pašas un klausītājus.

Kopējās attiecināmās izmaksas — 2230 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 2007 EUR.
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Uz veikalu ar savu saini

L

aikā, kad cilvēkus arvien
vairāk mudina atteikties
no plastmasas maisiņu izman
tošanas, alternatīvu piedāvā
seciete Inese Bluķe — viņa
da
rina lina sainīšus, kuros
var bērt pārtikas produktus.
Aizvadītajā gadā ar projekta at
balstu iegādāta rūpnieciskā šuj
mašīna, ar kuru tiek šūdinā
ti dabai draudzīgie auduma
maisiņi. “Vienmēr esmu bijusi
kustības “Zero Waste” (tulko
jumā no angļu val. — bezat
kritumu) jeb lietu otrās dzīves
piekri
tēja. Manis darinātie li
na sainīši ir videi labvēlīgs
auduma iepakojums, kuru var
izmantot atkārtoti. Tajos var
bērt visu — miltus, putraimus,
pupas, ķiplokus, tēju, likt maizi
un kartupeļus. Lins ir daudz
labāks un pārtikai piemērotāks
materiāls nekā kokvilna, tam
piemīt antibakteriālas īpašības.
Turklāt lina audumam ir slēgta
šķiedra, līdz ar to kaut vai mil
tus var viegli nopurināt,” stāsta
Inese.
Ar zīmolu “Sainis” patla
ban top piecu izmēru lina

maisiņi pārtikas saiņošanai, re
alizēta iecere arī par speciāliem
maisiņiem maizei un zaļumi
em, kas tirdzniecībā būs piee
jami nākamajā vasarā. Inese
ilgi meklēja vispiemērotāko
li
na audumu. Lina auduma
maisiņi ar nelielu kokvilnas
piejaukumu ir nepieciešamajā
blīvumā, materiāls ir viegls un
nelaiž cauri pārtikas putekļus.
Uzņēmēja reģistrējusi SIA
“D.A.”, lai veiksmīgāk sadar
boties ar veikaliem, jo ar paš
nodarbinātu personu veikali
ne
sadarbojas. Darbības laikā
Inese pilnveidojusi produkciju,
šobrīd pircējiem tiek piedāvāts
iegādāties lielās iepirkumu
somas. Secietes lina maisiņus
var pasūtīt viņas “Facebook.
com” lapā, tie nopērkami čet
ros “Zero Waste” veikalos Rīgā
un trīs internetveikalos. Šo
brīd pieprasījums ir lielāks par
saražoto daudzumu. “Šobrīd
sadarbojos ar kolēģi Ilvu Le
jiņu, kura strādā ar sietspiedi.
Remontējam darbnīcas telpas
Aizkrauklē. Jaunajā gadā sāk
sim strādāt. Prakse pierādīja,

Kopējās attiecināmās izmaksas — 1645,80 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 1152,06 EUR.

ka viena galā vairs netikšu. Būs
jāalgo cilvēks šūšanas darbiem.
Specifiskas iemaņas nav ne
pieciešamas, galvenais — teh
niski precīzi strādāt. Die
nā
varu sašūt 60 maisiņus, to pašu
vajadzētu spēt arī darbiniekam.
Dizains nav jākonstruē, jāstrādā
pēc izstrādātā parauga. Interese
par lina auduma maisiņiem ir
tik liela, ka šobrīd pieprasījums
ir lielāks par piedāvājumu,” stās
ta Inese.
Seciete veikusi pārbaudes,
lai noskaidrota linu maisiņu
izturību un kalpotspēju. Mai
siņā iebēra sāli un uz mēne
si pakari
nāja. Procesā Inese

pārliecinājās, vai šuves neirst
vaļā, cik lielai jābūt aizda
rei. Vēlāk maisiņu arī dauzī
ja, lai pārbaudītu tā izturī
bu. Audums ir izturīgs, lina
maisiņš var kalpot vismaz pie
cus gadus. Sabojāt maisiņu var
vien ar asiem priekšmetiem,
to sagriežot. Lina maisiņš ir
dabai draudzīgāks par papīra
iesaiņojumu, jo tā izstrādes pro
cesā tiek izcirsti koki, savukārt
linus audzē.
Nākotnē Inese plāno piedāvāt
linu maisiņus, kas apstrādāti ar da
bisko vasku, lineļļu un terpen
tīna maisījumu, kas aizsargā pret
mitrumu.

Svin latviešu gadskārtu svētkus

B

iedrība “Baltaine” sadar
bībā ar Kokneses novada
domes attīstības nodaļu īsteno
jusi projektu “Latviešu gadskār
tu svētku svinēšanas tradīcijas
Koknesē”. Tajā iegādāti mūzikas
instrumenti — divas kokles, di
vas akustiskās ģitāras, trīs man
dolīnas, dūdas, zvanga, bungas,
akordeons, kā arī tautastērpi,
mēbeles, videokamera, projek
tors un ekrāns.
Projekts tika īstenots “Eiro
pas Lauksaimniecības fonda lau
ku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas LEADER
apakšpasākuma “Darbības īste
nošana ar sabiedrības vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes
“Vietas potenciāla attīstības
ini
ciatīvas” ietvaros. Projekta
mērķis bija uzlabot biedrības
“Baltaine” materiāli tehnisko
bāzi, lai nodro
šinātu plānotos
pasākumus — tradicionālās
kultūras ieražu ie
dzīvināšanu,
vērtību nostiprināšanu, popu

Kopējās attiecināmās izmaksas — 6883,62 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 6195,26 EUR.

larizēšanu un tā
lāk nodošanu
nākamajām paaudzēm.
Projekta laikā tika noorga
nizēti īpaši pasākumi, kuros
tikāmies ar stāstnieci Anitu
no Liepājas, iepazinām mūsu
novadnieka Ernesta Skopāna
kinooperatora daiļradi. Bija
divi pasākumi, kuru tēma bija
“Piemiņas lieta”, tie bija radoši
uzdevumi dizaineres Gitas Te

nisas vadībā. Radošajā mājā
ir notikušas gandrīz 20 atvēr
to durvju dienas, kad ciemos
var nākt jebkurš interesents,
lai iepazītos ar biedrības “Bal
taine” darbu, un ir iespējams
arī darboties radošajās darbnī
cās. Rudens saulgrieži, veļu

vakars, bluķa vakars — tie ir
tikai daži no tradicionālajiem
gadskārtas svētkiem rudens lai
kā. Pasākumos iesaistīts vismaz
350 dalībnieku.
Radošajā mājā audzis arī to ek
skursantu skaits, kas iegriežas
kā tūrisma objektā. Bieži viesi
tagad ir lietuvieši. Bet ir cie
mojušies arī japāņi, franči, vā
cieši un meksikāņi. Ekskursan
tu gr upas ir visdažādākās,
pavasarī ir daudz skolēnu grupu.
Pēdējais projektā iecerētais
pasākums bija muzikantu sa
spēle “Spēlēsim Koknesē”. Vie
nas dienas laikā pie mums ra
došajās meistarklasēs darbojās
gan vijolnieki, gan ermoņiku
spēlētāji, gan mandolīnisti.
Vakarpusē jau bija sagatavots
koncerts. Tagad darbs turpinās
ar vēl lielāku jaudu un iespē
jām.
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Izveidota jauna
atpūtas vieta

J

aunjelgavas novada Seces
pagastā, Daugavas krastā,
ir izveidota jauna atpūtas vie
ta “Atpūtas komplekss Lapsu
ciems”. Tā ir divu kilometru at
tālumā no Staburaga, tieši pretī
otrā krastā ir Likteņdārzs un
Kokneses pilsdrupas.
SIA “Atpūtas komplekss Lap
su ciems” ir jauns uzņēmums,
dibināts 2017. gadā. Izvērtējot
situāciju tūrisma pakalpojumu
klāstā gar Daugavu Aizkrauk
les rajona partnerības vietējās
rīcības grupas darbības teritori
jā, secināts, ka pašlaik plašāks
piedāvājums — viesu nami, kem
pingi — ir Daugavas labajā
krastā. Kreisajā krastā Jaunjel
gavas novadā pārsvarā ir tikai
iekārto
tas ugunskura, atpūtas
un telšu vietas.
Sadarbībā ar biedrību “Aiz

Kopējās attiecināmās izmaksas — 49 649,20 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 34 754,44 EUR.

kraukles rajona partnerība”, pie
daloties LEADER programmas
projektu konkursā, 2017. ga
da augustā tika apstiprināts ie
sniegtais projekts par atpūtas
kompleksa “Lapsu ciems” iz
veidošanu Seces pagastā.
Uzbūvētas trīs labiekārtotas
kempinga mājiņas ar dušu un
tualeti, piemērotas ģimenēm
ar bērniem, ir telšu vietas ar
volejbola laukumu. Izveidota

makšķerēšanas vieta ar iespējām
kūpināt savu lomu. Ir iespējams
vasaras nometņu piedāvājums.
“Lapsu ciema” viena no gal
venajām priekšrocībām ir tiešā
saskare ar dabu, esot mājiņās.
Tas iespējams lielo logu dēļ.
Rodas sajūta, ka esi daļa no
dabas — ar visu nepieciešamo
komfortu un mieru, kurš ļauj
prātam atpūsties.
“Lapsu ciemu” noteikti var

apmeklēt arī ziemā. Atpūta
būs klusa un mierīga, ar ti
kai ziemai raksturīgo dvašu.
Kempingā ir jauki kamīni, kas
padarīs ziemas atpūtu daudz
siltāku un patīkamāku.
Tieši pie Daugavas ir pirts
māja, kur iespējams atpūtināt
miesu un garu — ar peldi
Daugavā pēc pirtiņas. Iespē
jams arī rīkot nelielas viesības
draugu lokā.

ma makets. Ita dzīvo netālu no
vietas, kur dzelmē rodams Pēr
ses ūdenskritums. Tā kā biedrī
ba tūristiem piedāvā SUP dēļu
un laivu nomu, iespēja redzēt
šo vietu pirms appludināšanas
ir pievienotā vērtība izklaides
pasākumam — Kokneses kultūr

vēstures iepazīšana.
Biedrības plānos ir arī mini
atūra parka izveide. Tā apmek
lētāji varētu izstaigāt Pērses upes
ieleju, apskatīt ūdenskritumu.
Lai arī šobrīd tā ir tikai vīzija,
Ita teic, ka nereti piepildītas pa
šas drosmīgākās idejas.

Virtuāls lidojums virs Pērses

T

ūristu piesaistei Koknesē
izveidots 2 minūšu un 36
sekunžu video, kurā no putna
lidojuma var apskatīt Kok

neses pilsdrupas, Dauga
v as
krastus, Pērses upi līdz ūdens
kritumam uz tās, kāds tas bija
pirms Pļaviņu HES dambja iz
būves. Video tapis kā papildi
nā
jums iepriekš izveidotajam
Pērses gravas maketam, kas jau
apska
tāms Kokneses tūrisma
informācijas centrā.
Video tapis sadarbībā ar uz
ņēmumu “MikroKods”, kā arī
pa
teicoties 1944. gada vācu
kara aviācijas “Luftwaffe” aero
fotouzņēmumiem, 2000. gadu
sākumā Somijas speciālistu
Dau
gavas dziļuma mērījumu
materiāliem, Latvijas Ģeotel
piskās informācijas aģentūras
lāzerskenējumu datiem, kā arī
talkā ņemot ap 700 seno laiku
fotogrāfiju. Līdz ar to radīts
precīzs krastu reljefs.
Interaktīvā informācijas sten
da modelī iekļauti šādi digitāli
objekti ar dažādām deta
li
zācijas pakāpēm: Putriņkrogs,

pārceltuve pār Dau
gavu, Stū
res krogs, mājas “Zvejnieki”,
liel
ceļš Rīga—Daugavpils, tilts
pār Pērses upi, pilsdrupas,
Pēr
ses ieteka Daugavā (delta),
kāpnes uz Pērses gravu, strūkl
avots un tēlnieka V. Jākobsona
skulptūra “Fauna galva”, pavil
jons pie Pērses, ūdenskritums,
Krievkalnu pareizticīgo baz
nī
ca, kā arī vēsturiski trans
portlīdzekļi — automašīnas un
laivas, kā arī strūklaka pie Pērses ar
V. Jākobsona skulptūru “Salst”
un, protams, — koki, krūmi,
apstādījumi.
Katram no vairāk nekā des
mit objektiem apskatāma sava
fotogalerija, kurā atainoti šim
periodam raksturīgi notikumi:
pārceltuves darbība, kuģīšu
un laivu kustība pa Daugavu,
tūristu un atpūtnieku aktivi
tātes, Pļaujas svētki Koknesē
1935. gada 13. oktobrī.
Ita Lejiņa, biedrības “Pērses
krasts” valdes locekle, teic, ka
ideja par šādu video radusies
pēc tam, kad bija realizēta ie
priekšējā — Pērses ūdenskritu
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Kopējās attiecināmās izmaksas — 8311,11 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 7480 EUR.
Izdevēja — biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” sadarbībā
ar SIA “Staburags”, reģistrācijas apliecības nr. 0758. Iznāk reizi pusgadā.
Tirāža — 3600 eks. Iespiests SIA “Latgales druka”, Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Internetā — aizkrauklespartneriba.lv.

